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شه به چشم شک کرد؟ این رادمهره؟ رادمهر کنار یه دختر مو بلوند و میشه به چشم شک کرد؟ خدایا هیچ سوره و آیه ای نیست که بهم بگه می  

هنوزم چشم سبز ؟ خدایا اینه درد خواهرم ؟ تا کجا رفته بود این مرد بعد از اینهمه درد؟ میشد درکش کرد؟ نمیتونم، نمیخوام. کاش بشه بگه که 

ده. این بغضه تو گلوم که خرچنگ شده و چنگ میزنه به همه روزهایی بهانه براش تنها بهانه ست برای بودن، کاش میشد بگه چشمام درست ندی

که به خواهرم به وصله ی نفس به نفسم گفتم عشق رادمهرعادت نیست ، گفتم میتونه سرپا بشه با همین نفسی که االن همنفس یکی دیگه 

 ست. 

دیس رو یدک میکشه که ثابت کنه قلبش قلبه که محبتش طوق میشه همینجا برگردم و فراموشی بگیرم تا نفرین نکنم هر چی و هر کی که اسم ق

نیست، عادت نیست؟ من فراموشی بگیرم رادمهر برمیگرده پیش بهانه؟ برمیگرده که درد خواهرمو از پیشونی گره خورده و چشمای همیشه براق 

ه بی مهری که تازه این زندگی لعنتی زخم بهش زده از اشکش کم کنه؟ فریاد بزنم درست میشه؟ گریه کنم برمیگرده تا خواهرم نمیره از اینهم

 ناسور پاک نشدنی ؟ 

نه چشمام شک داره نه میخوام رادمهر برگرده . من به اصطالح همه چی تموم که عالم وآدم رو سر منطق بی خاصیتم قسم میخورن میخوام 

 مهریش. میخوام که نباشه نمیخوام که باشه نباشه خائنی که میدونه همسرش نم نم نه کم کم نه قطره قطره ذوب میشه از بی 

 کاش برمیگشتم به همون روزا همون روزایی که میشد، فرصت بود که دستش و بگیرم و فرار کنیم که امروز اسممو فریاد نزنه تا نجاتش بدم از

 دست کسی که عاشق نبود ولی بلد بود زیبا بازی کنه این نقشو 

ی تا بتونم پاک کنم حتی اسمشو از سرنوشت خواهرم حتی از زندگی برادرم ؟ این قصه ی تلخ از کجا شروع اصال باید برمیگشتم بی کی؟ چه زمان

 شد که کاش نمیشد . هق هقم برمیگردونه منو بهانه رو؟ 

ار خدا یادم بیار یا کفش برگشت کوچیکه یا پلهای پشت سر خرابه که هر چی این چشما رو فشار میدم تا نبینم این همه رذالتونمیشه . یادم بی

این قصه سرش کجاست تا تهشو درست بنویسم تا بتونم سرش و بدوزم و شروع نشه که بشه این صحنه که جلوی چشمم میلرزه و 

 ه و ته دلمو خالی میکنه . سر این قصه کجاست؟ر*ق*صمی
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دم یه شلوارسدری دمپا گشاد که تازه مد شده بود و یه شومیز بهانه آنچنان غرق خواب بود که دلم نیومد بیدارش کنم. سریع لباسمو عوض کر  

 همرنگش پوشیدم شال سفیدمو مدل عربی بستم و از اتاق مشترکمون اومدم بیرون ؛ در و آهسته بستم.    

ه سمت پله ها رفتم با طبق عادت اول از نرده های چوبی و منبت  کاری شده ی باال دوال شدم تا ببینم پایین چه خبره هیچکس و ندیدم. ب     

 دیدن نرده های راه پله ذوق کردم نشستم روی نرده میخواستم از نرده سر بخورم که با صدای مامان از رو نرده پریدم پایین اگر منو میدید

ه ها چیده بود و عکس العمل ضعیفش ده دقیقه نصیحت بود و البته اخم و ناراحتی که باالخره پاهام میگیره به گلدونهایی که ردیف کنار پل

 نابودشون میکنم. 

انقدر که به گلدونهاش میرسید به ما که بچه هاشیم نمیرسید نفس راحتی کشیدم و صاف ایستادم. با سرو صداهای تو آشپزخانه فهمیدم اولین    

 نفری نیستم که بیدار شدم. 

ا رفتم پایین  دستمو گذاشتم رو پیشونیم و پاهامو کوبیدم به هم و مثل همیشه با دیدن چهره ی مامان خنده روی لبهام نشست. به دو پله ها ر   

 خبردار ایستادم.

 : درود  بر مادر همیشه سحرخیز من.-

 مامان که غرق فکر بود با دیدن من به اون حالت هم خنده اش گرفت هم ترسید. دستشو گذاشت روی قلبش   

 : خدا خفه ات نکنه دختر ترسیدم.-

 ب گرفتمبا دستام صورتشو قا

 : قربون مادر خوشگل خودم بشم. چرا ترسیدی؟ -

 میدونستم ناراحته و نمیخواستم بذارم این حسش عمیق بشه

 : مگه میشه آدم اول صبح چنین دختر خوشگلی ببینه و بترسه؟-

 مامان لبخند زد

 : نخیر یه لحظه هم از دست  افاده ی شماها خالصی ندارم. آخه تو کجات خوشگله دختر؟-

 فه ی رنجیده ای به خودم گرفتم قیا



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : یعنی من خوشگل نیستم مامان؟ پس این همه سال شما و بابا و تمام فامیل و آینه و خالصه همه  دارن بهم دروغ میگن دیگه . دست شما درد-

 نکنه. 

 پشتمو کردم و وانمود کردم ناراحت شدم و میخوام به اتاقم برگردم. صدای خنده ی مامان بلند شد.   

 : خیلی خوب حاال قهر نکن، خوشگلی -

 بدون اینکه رومو برگردونم ایستادم، شونه هامو انداختم 

 : خوشگلشو خیلی کشیدیا ، به هر حال دیگه فایده نداره. شما دل منو شکستی، تمام رویاهامو خراب کردی، حاال من چطوری زندگی کنم؟ -

 نشستم روی پله و کوبیدم روی سینه ام

 ااااااا، حاال کی دیگه به من نگاه میکنه؟ چجوری میون جمع سرمو باال بیارم، یه عمره دارم به این صورت مینازم حاال اونی که بیشتر از: ای خداااا-

 همه قربون صدقه ی من میرفت میگه زشتی. دیگه نمیتونم تو آینه هم نگاه کنم ، نه من طاقت این زندگی و ندارم 

 سریع از جام بلند شدم 

  من خودمو سربه نیست میکنم: اصال-

 مامان مثل همیشه فقط لبخند میزد، همینم کافی بود برای مادر سنگین و موقر من که طرح لبخند روی لبهاش  بهم جون میداد 

 : بس کن باران-

 مامان خانوم. : بس کنم؟ اول صبحیه منو از رویا و باور  بیست و یک ساله ام میکشی بیرون بعد میشینی بهم میخندی؟ واقعا که-

 صدای خواب آلود بهانه بلند شد   

 : صبح بخیر -

باالی پله ها ایستاده بود و به ما نگاه میکرد. مثل همیشه معصومیت صورتش مخصوصا وقتی طبق عادت با پشت دستش چشماشو میمالید تا     

و   ل*خ*تخواب بیدار شده. دستشو میون موهای خرمایی  خواب از سرش بپره باعث شد دلم براش ضعف بره،مثل عروسک بود انگار نه انگار از

 بلندش  کشید
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چشمهای عسلیش برق میزد.مثل همیشه لبخند روی  لبهای برجسته  و سرخش دندونهای ردیفو سفیدشو به نمایش میذاشت. این دختر    

که یه لحظه هم لبخند از روی لبهاش پاک نمیشد. عاشقانه ناراحتی و گریه و غصه رو بلد نبود. انقدر مهربون و رئوف بود و دیدش به زندگی مثبت 

 دوستش داشتم؛ ولی فعال دوست داشتم به بازیم با مامان ادامه بدم. دوباره قیافه ی جدی به خودم گرفتم.

با این دخترتم درد دل : بفرما مامان خانوم این شازده دخترتونم دیگه بهم نگاه نمیکنه ، پس بگو این قصه سر دراز داره، سر قیافه ی بنده -

 کردی

 بهانه که نمیدونست قضیه چیه همینطور مبهوت به من نگاه کرد و از پله ها پایین اومد   

 : چی شده؟ مامان با من درد دل کرده؟ از کی تا حاال من جای تو رو گرفتم؟-

 دستمو زدم به کمرم

ش میگم سالم مامان خوشگلم صبح بخیر. میگه سالم دختر زشت من . واه واه : بله که کرده. ببین دختر خانوم حاشا نکن که فایده نداره ، به-

این چه قیافه ایه دیگه تحمل این قیافه ی زشتتو ندارم، چطوری این همه سال خودتو تو آینه نگاه کردی و خودکشی نکردی، حاال میمونی رو 

خواسته به من گفته.دلمو شکست آبجی خانوم. تو هم که فقط به مامان  دستم میترشی، تازه با این قیافه کلی هم افاده داری خالصه هر چی دلش

 سالم کردی و یه نگاهم به من نکردی، فهمیدم تو هم از قیافه ی من بیزاری

لبخند مامان دیگه تبدیل به خنده شده بود، بهانه هم که فهمید اول صبح سر شوخی دارم  لبخند متینی روی لبهاش نشست. نگاه دقیقی به    

 صورتم انداخت و دستشو کشید روی چونه اش و مثال چهره ی متفکری به خودش گرفت

ولی  : البته مامان زیادی تند رفته نباید انقدر رک بهت میگفت ولی چاره ای نیست خواهر عزیز ، باید با واقعیت کنار بیای درسته حقیقت تلخه-

 اجتناب ناپذیره

 م خنده ام گرفتاز چهره ی جدیی که به خودش گرفته بود من

 : دست شما درد نکنه تو تا حاال شناسنامه خودتو دیدی؟ با شناسنامه ی من مقایسه اش کردی؟-

 : خوب که چی؟ چه ربطی داره؟-
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 : آخه خوشگل خانوم مثل اینکه فراموش کردید که منو شما دوقولوییم اونم از نوع کامال همسان. چجوریه که من زشتم و شما خوشگل؟-

 ق عادت دوباره دستی میون موهاش کشیدبهانه طب

 : این نظر لطفته عزیزم ولی کی گفته من خوشگلم؟ منم مثل تو زشتم فقط من باور کردم تو نکردی -

 داشت. رزو دویدم دنبالش ، سریع از پله ها  دوید باال و رفت تو اتاقو در و بست . باالی پله ها ایستادم و به مامان نگاه کردم  نگاهش یه دنیا آ   

 : امیدوارم همیشه بخندید -

 دوباره از پله ها اومدم پایین و محکم بغلش کردم

 : تا وقتی نفسهای شما هست، تا وقتی مادر به این عزیزی داریم غم جرأت نمیکنه در این خونه رو بزنه.-

 یه دفعه یاد باربد افتادم باید بیدار میشد. 

 نشده؟: اِ .... مامان، این باربد هنوز بیدار -

 مامان نگاهی به ساعت کرد و سریع از پله ها رفت باال

 : یک ساعته دارم صداش میکنم، انگار نه انگار -

 زودتر از مامان خودمو باالی پله ها رسوندم

 : خودم بیدارش میکنم، شما برو بقیه رو بیدار کن-

 مامان چرخید  تا راه اومده رو برگرده یک لحظه  مکث کرد و برگشت 

 ران یه امروزو کار دستمون نده . اذیتش نکنی بچه مو. درست بیدارش کن: با-

 : چشم مامانم.-

 مامان رفت که خاله رو بیدار کنه
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وسط هال کوچک باال ایستادم یه نیم ست خاکستری جلوی تلویزیون چهل و دو اینچ چیده شده بود و یه فرش شش متری با زمینه ی   

میز انداخته شده بود سمت راست هال دو اتاق داشت و سمت چپ  دو اتاق . روبروی پله ها هم بزرگترین  خاکستری و نقشهای صورتی چرک زیر

 اتاق بود که کتابخونه  و به نوعی اتاق  مطالعه ی ما دخترها محسوب میشد .

مت چپ واتاق دوم هم اتاق مطالعه ی باربد. اتاق منو بهانه دومین اتاق  سمت راست بود، اتاق اول اتاق مهمون بود ، اتاق باربد اولین اتاق  س  

 تزیین هال باال و کتابخونه کار بهانه بود شاید برای همین همیشه دوست داشتم طبقه ی باال باشم. 

لم میخواست مثل منم ایستادم و خونه رو آنالیز میکنم  دیوونه شدم حتما، باید باربد و بیدار میکردم . آروم در اتاق باربد و باز کردم و رفتم تو،د   

 همیشه با سر و صدا بیدارش کنم ولی میدونستم اوقاتش تلخ میشه. 

نه مثل بچه ها خوابیده بود؛ بالش و بغل کرده بود و یه پاش از تخت آویزون بود این پسر چرا انقدر داغون میخوابید؟ مژه های بلندش روی گو  

 ل*خ*تبهانه کامال مشکی بود. چشمهای مشکی درشت، بینی سرباال، موهای  هاش و پوشونده بود ، نشستم لب تختش، باربد بر عکس منو

 مشکی و چهره ی سبزه  و بانمک و قد بلندشو از مامان به ارث برده بود؛ ولی منو بهانه صورت سفید و موهای خرمایی و چشمهای عسلیمونو از

ربد که دوست داشت چهره اش مثل بابا باشه از سر لجش همیشه به ما میگفت بابا به ارث برده بودیم. البته بینی و لبهامون شبیه مامان بود . با

 شیربرنج ما هم به اون میگفتیم سیاه سوخته. 

 تو دلم براش آرزوی خوشبختی کردم. برای یک لحظه دلم گرفت، هنوز باور نکرده بودم که تنها برادرم داره ازدواج میکنه. بغضی رو که داشت   

 ه فرو دادم .میرفت تو گلوم بشین

ها کسی امروز روز حنابندونش بود، با دختری که منو بهانه تو دانشگاه باهاش آشنا شده بودیم،  اسمش سارا بود . دختر فوق العاده خوبی بود، تن

 که منو بهانه هر دو بهش مثبت نگاه میکردیم. قد بلندی داشت، چشمهای درشت قهوه ای، خانواده ی خوب واصیل .

کرده بود بیاد دم دانشکده دنبالمون سارا هم با ما بود و از همون روز باربد شروع کرد به انواع و اقسام مختلف آمار  ه*و*سه باربد یک روز ک   

خالصه  سارا رو گرفتن منو بهانه هم که موضوع و فهمیده بودیم نم پس نمیدادیم تا یه کم اذیتش کنیم. یه روز میگفتیم خوبه یه روز میگفتیم بده

 نقدر اذیتش کردیم تا کالفه شد و موضوع و به مامان گفت و ما تازه اونوقت فهمیدم موضوع برای باربد خیلی جدیه. ا

 زودتر از اونی که فکرشو میکردیم همه ی کارها سرو سامان گرفت. در عرض یک ماه رفتیم خواستگاری . سارا و خانواده اش هم خیلی از باربد   

 بابای من  هم عاشق سارا شدن.خوششون اومد و مامان و 
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ساله بود و تا شش ماه دیگه تخصصشو تو رشته شبکیه چشم میگرفت. برای همین قرار شد تا پایان دوره ی تخصص باربد اونها  29باربد    

ونم تا سه ماه دیگه درسش نامزد بمونن و بعد عروسی رو راه بندازن. سارا هم مثل منو بهانه حقوق میخوند و البته یک سال از ما جلوتر بود. ا

تموم میشد و سه ماه فرصت داشت تا خودشو برای عروسیش آماده کنه. زودتر از آنچه که انتظار داشتیم شش ماه تموم شد و  امشب 

 حنابندونشون بود.

 باربد کشیدم و دوال شدم ل*خ*تدستمو روی موهای 

 : باربد، داداشی؟-

 هم کش و قوسی به بدنش داد باربد با چشمهای بسته اخمهاشو کشید تو 

 : برو بهانه تو رو خدا بذار بخوابم. -

 صاف نشستم و یه دفعه محکم زدم رو پیشونیش انگار برق از سه فازش پرید چشمهاشو با زکرد و نشست   

 : مگه مریضی دختر ؟ -

 سریع از تختش فاصله گرفتم

 دون کشیدمت تا به اینجا رسوندمت منو با بهانه اشتباه میگیری؟: حقته، بعد از بیست و یک سال که برات زحمت کشیدم، به دن-

 باربد خنده اش گرفت خدای اخالق بود این بشر

من که   : واهلل بایدم عوضی بگیرم، این کارهای لطیف به تو نمیاد. این کارا کار بهانه ست نه تو. این کار آخرت دقیقا ثابت میکنه تو بارانی .-

 شخصیت آدما اثر میذاره باران هم که  مظهر لطافته ولی  تنها چیزی که تو وجودت نیست ذره ای لطافته.نفهمیدم میگن اسم روی 

 : انقدر حرف نزن بلند شو که کلی کار داری آقای لطیف پرست -

 دوباره خودشو رو تخت انداخت. 

 دقیقه میخوابم بلند میشم.  10: جون باربد -

 شونه هامو انداختم باال
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لی نیست یک ساعت بخواب فقط من میرم پایین یه تماس با سارا بگیرم یک کم باهاش درد دل کنم. شایدم بهش گفتم چه : باشه مشک-

 هیجانی داری که حاضر نیستی از جات بلند بشی.

 باربد سریع از جاش بلند شد.

 : خیلی بدجنسی دختر -

 : باشه ولی تو زن ذلیلی.-

 لشو برداشت و پرت کرد طرفم که من سریع جا خالی دادم و از اتاق اومدم بیرون.باربد که روی این حرف حساس بود. با   

 وقتی از پله ها میرفتم پایین سرو صدای همه از تو آشپزخونه میومد. روبروی پله ها هال بزرگی بود که با راحتی های سفید سورمه ای جلوه   

ن بزرگ روبروی راحتی ها.  سمت چپ هال یه پارتیشن دیواری بود که تا نیمه ی گرفته بود دو تا فرش شش متری وسط مبلها بود و یه تلویزیو

 ود . هال کشیده شده بود دو تا اتاق پشت پارتیشن بود که یکیش اتاق مامان و بابا بود و اتاق دوم اتاق مهمان و یه حمام و دستشویی در سوم ب

د میرفت پایین و سالن بزرگ با مبلهای سلطنتی تزیین شده بود سمت راست پله روبروی پله ها در ورودی بود سمت راست در دو تا پله میخور

 هم در آشپزخونه بود ولی بابا آشپزخونه رو دو قسمت کرده بود اول یه میز هشت نفره بود و در دوم میرفت تو خود 

 ه رو برانداز میکنم.آشپزخونه سمت چپ آشپزخونه هم رو به سالن اپن بود. منم امروز قاطی کرده بودما دارم خون

یدم. میدونستم تو اون خونه بابا منو بیشتر از ب*و*سهمه دور میز نشسته بودند و در حال خوردن صبحانه بودند. به طرف بابا رفتم و گونه اشو    

ولی رابطه ی منو بابا یه چیز دیگه بود  همه دوست داره. عجیب پدر بود این مرد .  با اینکه منو بهانه دو قلو بودیم و بهانه خیلی مهربونتر از من بود 

و همه هم اینو میدونستن. شاید برای اینکه بابا خودش خیلی شیطون و شوخ بود و در عین حال خیلی خوددار؛ منم به اون رفته بودم برعکس 

صداشم نمیشنیدن ولی من ولوله ی خونه  بهانه که کامال به مامانم رفته بود. آروم ، متین، مهربون، بی آزار، اگر کسی باهاش کاری نداشت شاید

م  بودم. گاهی خودم هم تعجب میکردم مگه میشه دو تا خواهر دوقلو با ظاهری کامال یکسان انقدر با هم متفاوت باشن؟  انقدربه هم شبیه بودی

بابا بیشتر ما رو از روی لباس میشناختن و که اگر لباسهامونو مثل هم میپوشیدیم گاهی مادر و پدرمون هم ما رو با هم اشتباه میگرفتن مامان و 

 البته شیطنت منو آرامش بهانه؛  بهانه همیشه لباسهای پوشیده و رنگهای تیره میپوشید ولی من تو لباسهام یه رنگ تیره هم نداشتم و خیلی

 بیشتر از بهانه به ظاهرم میرسیدم  

 یدب*و*سبابا دستشو روی گونه ام گذاشت و منو 
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 دخترم.: صبحت بخیر -

 : صبح شما و همگی بخیر.-

 خاله منیژه رو به بابا کرد 

 : خوبه آقای فراهانی ،عزیز دردونه ات اومد لبت به خنده باز شد ؛ خدا براتون حفظش کنه.-

مه دوست داشتم. بابا لبخند زد و مشغول خوردن شد . رفتم کنار شهره دختر خاله ام نشستم ، میون تمام دخترهای فامیل شهره رو بیشتر از ه   

روحیه اش خیلی با من فرق داشت ولی همیشه پر بود از حرف و من هم عاشق بحث بودم اگر روزها کنار هم مینشستیم باز هم برای حرف زدن 

 نه من.  وقت کم میاوردیم گاهی حتی صدای بهانه ی همیشه صبور هم درمیومد که ما چقدر حرف میزنیم اونوقت بود که شهره قائله رو ختم میکرد

 : چطوری دختر خاله؟-

 شهره لبخند زد

 : خوبم بانو. -

سرشو کرده بود تو گردنشو  لقمه هاشو بدون تمرکز فرو میداد، میتونستم شرط ببندم نمیفهمه چی   ب*و*سنگاهی به شهاب انداختم که ع   

ز بچگی یار غار باربد بود. با هم بزرگ شده بودند؛ تا جایی میخوره عسل و مالیده بود روی  پنیر و داشت   میخورد. حسشو خوب میفهمیدم. اون ا

که یادم میومد یا شهاب خونه ی ما بود یا باربد خونه ی خاله. حتی با تشویق باربد رشته ی تحصیلیشون هم یکی شد و هر دو پزشکی خوندن 

ش. حاال این یار غار داشت ازش جدا میشد و شهاب با ولی شهاب ادامه نداد وبه همون پزشکی عمومی اکتفا کرد ولی  باربد رفت دنبال تخصص

 اینکه سارا رو دوست داشت و واقعا براش احترام قائل بود،  دلگیر هم بود. 

 به بهانه نگاه کردم مثل همیشه با آرامش داشت صبحانه شو میخورد انگار نه انگار اون روز روز خاصیه. گاهی به آرامشش غبطه میخوردم.  

 قبل از اینکه من شروع کنم به خوردن صبحانه شروع کردند میزو جمع کردن مامان و بهانه

 : ما هم که آدم نیستیم. -

 مامان کالفه گفت
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 : کلی کار داریم دختر نمیتونیم تا ظهر همینجوری میز و ول کنم برم به امون خدا که.-

 خندیدم

 : نمیخوای منتظر شاه دامادت بشی؟ تلف میشه از گرسنگیا -

لحظه باربد وارد آشپزخونه شد. دوش گرفته بود و داشت با حوله موهاشو خشک میکرد. یه تیشرت سرمه ای پوشیده بود با شلوار جین همون   

 سرمه ای که اونو بیشتر از همیشه خوشتیپ نشون میداد.

 : سالم به همگی-

 همه به صدای بلند جوابشو دادن

 خاله زد پشت باربد

 ل اینکه دلشوره ی ما بیشتر از شماست: ساعت خواب آقا داماد. مث-

 باربد همینطور که پشت میز مینشست گفت

 صبحه از االن بلند شدم چیکار کنم نمیدونم. 8: واهلل االن هم نمیدونم چرا بلند شدم. من که کاری ندارم. جشن مال شبه االن -

 مامان لیوان چایی رو گذاشت جلوش

 ار کنی قول میدم وقت  کم بیاری.: صبحانه تو بخور تا بهت بگم باید چیک-

 باربد لقمه تو دستش موند. به مامان خیره شد

 : بابا یه امروز و ولمون کنید. مثال من بیچاره  دامادم .-

 بابا خندید

 : حاال ببین چیکارت داره بعد شروع کن شکایت کردن-

عت باهات کار دارم تا شب دارم دنبال کارها میدوام حاال که میگه وقت : آخه بابا جون مامان داره بدجور تهدید میکنه. روزهایی که میگه نیم سا-

 کم میاری واویال داره .کاش یه عکس از خودم انداخته بودم میبردید سر مراسم احتماال نمیرسم بیام. 
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 گفت همه زدند زیر خنده. باربد دو سه تا لقمه بیشتر نخورد بلند شد و جلوی مامان ایستاد نفس عمیقی کشید و   

 : گوش به فرمانم خانوم فرناز فراهانی.-

 مامان یه لیست بلند باال داد دستش، از سرکنجکاوی رفتم جلو و به لیست نگاه کردم. 

 میوه. کیک، گل، شیرینی، آرایشگاه و............. 

 باربد سوت بلندی کشید

 : همه ی اینکارهارو من باید بکنم؟-

 زدم پشتش

 من برم : نه جون داداش میخوای -

 دستاشو گرفت جلوی من

 : نه عزیزم نمیخوام عروسیم به هم بخوره. خودم نوکری خودمو میکنم -

 بهانه کنارش ایستاد

 : داداشی؟-

باربد برگشت  نگاهش کرد. همیشه میفهمیدم که دلش برای بهانه غنج میزنه حق هم داشت من همه اش باهاش کل کل میکردم اما بهانه 

 گوش به فرمان برادر بزرگترش. همیشه آروم بود و 

 : جون داداشی؟-

 : میخوای باهات بیام؟-

 باربد نگاهی به لیست کرد 

 : نه نیازی نیست خواهر کوچولو.-
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 مامان کیف باربد و بهش داد و در حالی که به طرف در میکشوندش گفت

انه هم بیاد کلی تو خونه کار داریم.  فقط موقع گرفتن گل بیا : برو بچه ولت کنن میخوای تا صبح حرف بزنی. شهاب باهات میاد نیازی نیست به-

 ببرش میدونی که بچه ام سلیقه اش حرف نداره.

 باربد با لبخند به بهانه نگاه کرد. 

 : تا دو سه ساعت دیگه میام. باهام میای؟-

 : تا اون موقع حاضر شدم.-

 

 فصل دوم

 

هم مهمانهایی که قرار بود مثال بیان کمک. خاله شهناز با نوید و امید و آرزو. زن عمو هدی با  تا باربد برسه هم سارا با خواهرش ساره اومد و   

 سیروس و سمیه. زن عمو حمیده با اردشیر و آمال .

د از همه فقط الی دست و پای همدیگه میچرخیدن بدون اینکه کار مفیدی انجام بدن بیشتر شوخی و خنده بود، همه دنبال بهانه میگشتن تا بع 

 سالها جشنی باشه و بریز و بپاش راه بندازن.

نده دخترها که دونه دونه رفتن تو اتاق منو بهانه و داشتن لباسهاشونو به هم نشون میدادن. منو بهانه بهشون نگاه میکردیم و از حاالتشون خ    

ه کی چی میپوشه و بهانه برای اینکه ساده پوش بود ، حالت مون گرفته بود من چون با اینکه همیشه به لباسهام میرسیدم ولی دربند این نبودم ک

 اونها برامون جالب بود که با چه ذوق وشوقی داشتن قرار آرایشگاه و میذاشتن و زیور آالتشون و نشون هم میدادن. 

ه گوش به فرمان بودن تا یه بزرگتر بعد از ی. ساعت چرخیدن باالخره به فکر کار کردن افتادن.  پسرها بیشتر از دخترها کار میکردن انگار هم 

و چیزی بگه همه بریزن سر اون کار. نوید و امید داشتن ریسه های تو حیاط و به درختها وصل میکردن و سیروس و اردشیر صندلی ها رو میچیدن 

ودیم و الحق که خیلی هم قشنگ شده بود میزها رو مرتب میکردن. کاری برای ما دختر ها نمونده بود؛  روز قبلش منو بهانه میز حنابندون و چیده ب

 ولی حاال از بیکاری خسته شده بودیم. 
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 باالخره باربد و شهاب ساعت یازده و نیم اومدن. باربد که تا درو باز کرد دادش رفت هوا   

 : یکی بیاد به ما کمک کنه. دستم شکست. -

 ز زردآلو بود گرفتیم. منو بهانه دویدیم طرفشون و یکی از صندوقهای میوه رو که پر ا  

 باربد همینطور که دو تا صندوق دیگه رو میبرد طرف آشپزخونه گفت

 : آخه یکی نیست به من بگه پسر نونت نبود آبت نبود زن گرفتنت چی بود. -

 ما به صورتش که  خیس عرق شده بود میخندیدیم

 یشصندوق خیار و گیالس و گذاشت دم در آشپزخونه و دستشو کشید روی پیشون

 : شهاب قربونت با اردشیر بقیه میوه ها رو بیار-

 رو کرد به ما 

 : همین دوسه ساعت پیش دوش گرفتم اما االن نگام کن انگار یک ساله رنگ حموم به خودم ندیدم.-

 من که میدونستم سارا از توی آشپزخونه صداشونو میشنوه شیطنتم گل کرد

تیم دست از سر این دختر بردار گفتی نه . اون دختر بیچاره هم گول ظاهرتو خورد فکر کرد آقای : خود کرده را تدبیر نیست آقا داداش هی گف-

 دکتر بیست و نه ساله از پس همه کار برمیاد . نگاش کن تو رو خدا رفته دو تا صندوق میوه گرفته دستش،از ازدواج پشیمون شده.

جریان با دو تا صندوق میوه تموم نمیشه که عروسی نکرده به حمالی افتادم. در   : چقدر حرف میزنی تو دختر. تو مو میبینی و من پیچش مو،-

 ضمن اون دختر خانوم خیلی هم دلش بخواد، پسر خوب ،خوشگل ،خوشتیپ، تحصیل کرده، دیگه چی میخواست که خدا بهش نداده؟ 

 بهانه کوبید تو پهلوم که ادامه ندم اما من ول کن نبودم.

که زیاده دکتر و مهندس خوشگل و خوش تیپ. اونچه که کیمیاست دختر سر به راه و تحصیل کرده و خانواده دار و متینی  : خوب که چی ؟ چیزی-

 مثل ساراست.

http://www.roman4u.ir/


 

 
15 

 

 : اون که آره اما نه واسه من، واسه من دختر فراوونه. اصال اگر شماها زیر پام نشسته بودین که من حاال حاالها زن نمیگرفتم.-

ش حرف میزد که سارا اومد دم در آشپزخونه و به در تکیه داد. لبخند روی لبش بود ولی منو بهانه انقدر میشناختیمش که همینجور واسه خود   

 کردم زیادی پیش رفته بودم باید درستش میکردم.   گ*ن*ا*هبدونیم رنجیده، باربد پشتش به در بود و نمیدیدش.  یه لحظه احساس 

 که ما رو کالفه کردی.  : ما زیر پات نشستیم یا تو بودی-

 رو به شهاب که آخرین صندوق میوه رو کنار در میذاشت کردم

: یادته شهاب از لحظه ای که سارا رو دید دست از سرمون برنداشت؟ اوایل مثال با سیاست هی آمار سارا رو میگرفت ولی بعد دست و روشو -

 قایمش کرده بودین، اون که دل منو برد و ...شست و وایساد تو رومون که این دختره کی بود، چرا تا حاال 

 شهاب خنده اش گرفته بود باربد هم که ذاتا خجالتی بود میخندید با انگشت زد روی سینه اش

 : من؟-

 دستامو زدم به کمرم

ون بعد از مدتها نگران تحصیل : نه پس من. کی بود نصفه شب اومد ما رو بیدار کرد که مثال ببینه خواهراش در چه حالن ما هم گفتیم بابا برادرم-

و زندگیمون شده بی خیال خواب بشینیم باهاش حرف بزنیم هنوز درست نشسته بودیم  که دیدیم داریم در مورد سارا حرف میزنیم. بهانه ی 

ن شب بیداری از سر صبح داشت دل آقا رو با تعاریفی که خدایی هم به حق بود به باد میداد ولی من که فهمیده بودم ای 5بیچاره تا ساعت 

 نگرانی برای خواهرهاش نیست خوابیدم. حاال میگی ما زیر پات نشستیم؟

 باربد دستشو الی موهاش کشید و با صدای بلند خندید

 : باشه بابا تسلیم. شما زیر پام نشستین ولی شماها باعث شدید ......-

چرخید و رو به او ایستاد ،نمیدونست چه جوری قضیه رو جمع کنه. دو  همینطور که حرف میزد برگشت سمت آشپزخونه که متوجه سارا شد سریع

 دستی زد تو سرش و نشست روی زمین و به دیوار تکیه داد.

 : ای داد .........-

 همه حتی سارا از دیدن حالتش نتونستیم جلوی خنده مونو بگیریم.
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 باربد که با دیدن خنده ی سارا شیر شده بود رو به شهاب کرد.

 اب یه زحمتی میکشی؟: شه-

 : ما که چند روزه داریم زحمت تو رو میکشیم اینم روش بفرما-

 : قربون دستت این جعبه های میوه رو برو پس بده رو دستمون نمونه. یه زنگم به مهمونها بزن بگو به علت فوت قریب الوقوع اینجانب مراسم-

 عروسی به هم خورد.

مزده به خودش گرفته بود که سارا هم نمیتونست جلوی خنده هاشو بگیره .همه از باال و آشپزخونه اومده انقدر با مزه حرف میزد و چهره ی غ   

د سریع بودن تو هال و با خنده نمایشی که راه افتاده بود و نگاه میکردن. سارا هنوز رنجیده بود ولی مثل همیشه با متانت رفت طرف باربد. بارب

 ی بلند گفتدستشو گذاشت روی صورتش و با صدا

 ان نکرده ببخش و بیامرز.گ*ن*ا*ه: انا هلل و انا الیه راجعون. اگر بار گران بودیم و رفتیم. خدایا منو برای -

سارا دستشو روی شونه اش گذاشت باربد سرشو بلند کرد و به چهره ی سارا نگاه کرد. برای یک لحظه همه برق عشق و تو چشماش دیدیم و    

 ا که سریع رنجیدگی جای خودشو به شیفتگی داد.عمیق تر از همه سار

 باربد بلند شد و دست سارا رو گرفت

 : میدونی چقدر دوستت دارم . میدونی مگه نه؟-

 سارا سرشو با خجالت پایین انداخت. بلند گفتم

 : سارا باور نکن ترسیده. -

 زیر لب ولی طوری که همه بشنون گفتچشم از هم برنمیداشتن. شهاب تک سرفه ای کرد و به طرف آشپزخونه رفت.    

 : ای خدااااا، چرا منو تو این موقعیت قرار میدید. منو یاد چیزایی میندازن که ندارم، خدا ازتون نگذره دل جوون مردمو آب میکنید.-

هم جدا نشد و حالت نگاهشون هم یه دفعه بهت همه از حالت عاشقانه ی باربد و سارا جاشو به خنده های بلند داد. اما دست سارا و باربد از   

 تغییری نکرد. منو بهانه به هم لبخند زدیم 
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 : خوشحالم که انقدر همدیگرو دوست دارن-

 : هر دو الیقشن. الیق یه عشق پاک و ابدی -

 با تعجب به من نگاه کرد 

 : به به خانوم منطقی و دور از احساس حرف از عشق میزنه.-

 اشتم.  خندیدم و دستمو روی شونه اش گذ

: خواهر کوچولوی من. عشق هم منطق خاص خودشو داره. عشق باید خالص باشه، بی ریا باشه، بی توقع و خواهش باشه. ذات عشق معشوقتو -

دوست داشته باشی. دلت برای ذره ذره ی وجودش بطپه، نه برای داشتنش، برای نوع بودنش،  باطنش. دستاشو نه برای گرمی بخشیدن به 

گذاشتن خوشبختی کف دستاش بخوای. قلبشو برای سرشار شدن از سعادت بخوای نه برای دل سپردن خودت. باید لحظه لحظه  دستات برای

ی نفسهاشو برای گرمای زندگیش بخوای نه اینکه روزهای تو رو پر از عشق کنه. این منطق عشقه ؛ حاال تو به من بگو کجا چنین عشقی دیدی 

عشق و قبول دارم اما نه عشقی که این روزها معنی میشه. عشق کلمه ی معنیه عزیزم یعنی این معشوقه که با نوع که من بهش ایمان بیارم؟ من 

به  احساسش و اعمالش به این واژه معنی میده واال عشق به تنهایی یک لغته نه بیشتر.  این طبیعیه که وقتی من میبینم همه عادت و خواستن رو

 به عشق به اصطالح عاشق و معشوقهای امروزی از دست بدم. عشق تعبیر میکنن، باورمو نه

 به باربد و سارا اشاره کردم

:  فقط نگاشون کن ،عشق اینه. همین نگاه بی خواهش، دستایی که برای حمایت بلند میشه نه برای طلبیدن. من به این عشق ایمان دارم و -

 کامال باورش دارم .

شاید باورش نمیشد منم که دارم این حرفها رو میزنم.  همیشه از عشق گریزون بودم ولی با دیدن باربد و  بهانه با تعجب به من نگاه میکرد.   

م . چند سارا واقعا احساساتی شده بودم و شاید برای بار اول بود که داشتم حرف دلمو میزدم. با لبخند به طرف آشپزخونه رفتم تا به بقیه کمک کن

 نه هنوز داره به در آشپزخونه نگاه میکنه. لبخندم عمیقتر شد که یک دفعه اومد به طرف منو محکم بغلم کرد.لحظه بعد که برگشتم دیدم بها

 : دوستت دارم -

 پشتشو نوازش کردم. 
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 : اگر میدونستم گفتن باورهام انقدر روی ابراز احساسات خواهرم اثر میذاره زودتر حرف میزدم. -

 و بغلش فشار میداد. باز هم همه نگاهمون میکردنبهانه جوابی نداد و فقط منو محکم ت 

 خاله منیژه با صدای بلند گفت

 : بابا امروز چه خبره همه احساساتی شدن. -

 با لبخند از هم جدا شدیم. باربد اومد جلو و گفت  

ه جای اینکه بیان و منو بغل کنن، بیاین : اشتباه شده خاله، فکر میکنم اینا از دوری من ناراحتن نمیخوان بروز بدن همدیگرو بغل کردن اونم ب-

 بغل داداشی. 

 دستاشو باز کرد و رو به ما ها ایستاد 

 : بیاین خواهر کوچولوهای من، بیاین بغلم کنید، خجالتم نکشید.-

تیم و محکم برای یک لحظه هم من و هم بهانه حس کردیم که زیر لوای این شوخی چه حسی در باربد جوشیده هر دو همزمان به طرفش رف  

بغلش کردیم. بدون اینکه بخوام چشمهام پر از اشک شد. باربد سر هردومونو روی یکی از شونه هاش گذاشته بود و نوازشمون میکرد. محکمتر 

 بغلش کردم. دوستش داشتم انقدر که برای بار اول تو زندگیم احساس کردم که قلبم داره از تصور دوری یک نفر منفجر میشه. بدون اینکه

بخوام اشکهام ریخت روی صورتم، باربد محکمتر بغلم کرد وقتی سرمو از روی شونه اش برداشتم تا نگاهش کنم دیدم اشکهاش روی گونه 

 هاشه. به بهانه نگاه کردم اشکهای اونم روی پوستش برق میزد 

صورتش دوباره بغلمون کرد. سرشو میون سرمون  تازه هر سه مون متوجه شدیم که همه دارن گریه میکنن . باربد همینطور با اشکهای روی  

 گذاشت.

 : تا همیشه باهاتونم. پشتتونم. دوستتون. رفیقتون. حامیتون و تا لحظه ای که نفس دارم عاشقتون.-

 یه دفعه سارا با مشت زد پشتش

 : هی آقا این دیگه سهم منه. -
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 همه میون گریه زدن زیر خنده. 

 تعظیم کرد. باربد از ما جدا شد رو به سارا 

 : ای به چشم سهم شما تا همیشه بدون ذره ای خدشه  محفوظه. -

 فصل سوم

عت بهانه و باربد قبل از ناهار رفتن که گل بگیرن و بقیه نشستن سر ناهار. همه انقدر سریع ناهار میخوردن که انگار دنبالشون کردن. یک سا   

حتی چهره شونم معلوم نبود، صورتشون پشت گلها پنهان شده بود. منو شهره و سمیه گلها بعد  برگشتن با یه بغل پر از گلهای ارکیده و سوسن 

 رو گرفتیم و روی پارچه ای که تو سالن انداخته بودیم ریختیم تا دونه دونه بچینیمشون. 

گرفته بود. البته میز چیدن کار بهانه بود و  اونا هم رفتن که ناهار بخورن. تا ناهار بخورن منو شهره گلها رو چیدیم میز یه رنگ و جالی دیگه ای   

بلندتر  ابداع اون. دو تا میز و کنار هم گذاشته بود یکی بلند تر یکی کوتاهتر و روشونو با کنف پوشونده بود و کنفها رو به صورت آبشار از میز

دو تا مجسمه گذاشته بود که تو دست هر کدومشون یه کشیده بود روی پایینی. ظرف  عسل و نقل رو با کنف و روبانهای صورتی تزیین کرده بود. 

و قلب بود. یه مجسمه ی زن شیشه ای هم بود که دستاشو باال آورده بود و تو دستاش یه ظرف بود که توش پر از حنا بود . دور تا دور ظرفها 

سفارش داده بودند خالی گذاشته بود روی میز  مجسمه ها رو با شمعهای کوچیک و رنگی تزیین کرده بود. یه جا هم برای کیک دو طبقه ای که

 پایین هم پر از شمع بود و مجسمه های زیبا و عاشقانه و دور تا دورشون با روبانهای صورتی هم رنگ لباس سارا تزیین شده بود. 

 وقتی کار چیدمان گلها تموم شد بهانه با رضایت لبخند زد. 

 : محشر شد بچه ها واقعا دستتون درد نکنه.-

 : کار اصلی رو تو کردی خواهر کوچولو.-

 شهره خندید 

 : تو چرا همیشه به بهانه میگی خواهر کوچولو؟ هر کی ندونه فکر میکنه چند سال ازت کوچیکتره خوبه همه اش دو دقیقه بزرگتری.-

لک میزنی کی میدونه تو دو دقیقه چی میشه. دو : شما تجربه نداری عزیزم. این روزها زمان حرف اولو میزنه . وقتی تو چند ثانیه بارها و بارها پ-

 دقیقه بزرگتر یعنی دو دقیقه عاقل تر منطقی تر و البته زیباتر. 
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 بهانه میخندید

 : من که حرفی ندارم . خدا از بزرگی کمت نکنه-

 دستامو بردم باال

 : الهی آمین. -

و بهانه رو به آرایشگاه برد. تا وارد شدیم آرایشگر سارا رو به اتاق مخصوص ساعت سه باربدبعد از دوش دوباره ای که گرفت  سارا و ساره و من   

کار منو بهانه و ساره تموم شده بود. بهانه موهاشو خیلی ساده بوکل کرده بود، با آرایش مالیمش انقدر  7برد تا هیچ کدوم ما نبینیمش. ساعت 

د و موهامو بعد از براشینگ بستم ، ما که روسری سرمون بود دیگه شینیون معنی زیبا شده بود که همه نگاهش میکردن. من هم آرایشم مالیم بو

اتاق نداشت . ساره آرایشش یک کم غلیظ بود ولی خیلی بهش میومد. وقتی ساعت هفت و نیم که باربد اومد دنبالمون تازه اجازه دادن که سارا از 

آرایش صورتی و دودی مالیمش محشر شده بود. باربد آنچنان مبهوت مونده بود که  بیاد بیرون. دهان هممون باز مونده بود. تو لباس صورتی با

 سالم آرایشگر رو نشنید. 

 زدم روی شونه اش و آروم گفتم.

 : صبور باش داداشی این عروسک مال مال خودته بعدا میتونی یه دل سیر نگاهش کنی. -

 یدب*و*سبه طرف سارا رفت و دستشو گرفت و پشت دستشو  

 هیچی ندارم بگم فقط میتونم بگم فوق العاده ای.: -

ون سارا با لبخند و خجالت به او نگاه کرد. از همون روز اول با صیغه ی محرمیتی که بیشنشون خونده شد باربد و سارا خیالشون بابت رابطه ش   

ق باربد و سارا هم رعایت کردن برای همین سارا خیالشون راحت شد ولی همه میدونستیم که این محرمیت فقط برای راحتی رفت و آمده و به ح

 هنوز از باربد خجالت میکشید 

باربد پول آرایشگاه رو با انعام قابل توجهی به پرسنل پرداخت کرد و همه به سمت خونه حرکت کردیم. وقتی وارد شدیم تمام میزها پر شده     

د با توجه به تعداد مهمونها که خیلی کمتر از عروسی بود قرار شد تو خونه ی ما و تو بود. قرار بود برای مراسم حنابندون هم تاالر بگیرن ولی بع

 باغ  برگزار بشه .آقایون داخل بودن و خانمها تو باغ جلوی ورودی هال هم حریر ضخیم کشیدن که دید نداشته باشه
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ای اون شب استخدام کرده بودیم اسفند وکه تو گل رز ریخته بود بابا و مامان و پدر و مادر سارا جلوی در خونه ایستاده بودن. کارگری که بر    

 دور سر سارا و باربد چرخوند و تو ظرف اسفند دود کن ریخت. یه گوسفند جلوشون قربونی کردن .

غی استفاده کردیم همه با دیدن عروس و داماد از جاشون بلند شدن و شروع به کف زدن کردن. منو بهانه که هنوز لباس نپوشیده بودیم از شلو   

 و از در پشت حیاط وارد آشپزخونه و بعد هال شدیم و بدو به اتاقمون رفتیم. 

سریع لباسهامونو عوض کردیم. جالب بود که منو بهانه برای بار اول بدون همدیگه برای خرید لباس رفته بودیم ولی وقتی برگشتیم دیدیم   

 یدم ب*و*سبود و لباس من نقره ای. هر دو به هم خیره شدیم. آروم گونه شو لباسهامون دقیقا مثل همه فقط لباس اون طالیی 

 : محشر شدی -

 لبخند زد

 : تو هم همینطور -

ی : جالبه که برای بار اوله که بدون هم لباس خریدیم  ولی مثل هم خریدیم حاال اگر با هم میرفتیم برای خرید هر کدوم سر سلیقه ی اون یک-

 اخت.دادو بیداد راه میند

 لبخند زد و روبانی رو که سر لباسش دوخته بود دور بوکل موهاش پیچید  ودنباله ی روبانو روی لباسش رها کرد.     

 : خیلی بدجنسی چرا نگفتی برای موهات روبان گرفتی؟-

 : من بهت گفتم عزیزم اما تو گفتی میخوای موهاتو جمع کنی .-

 دستی به موهام کشیدم و گفتم

 ونی که من با موی باز کالفه میشم. : درسته مید-

 نگاه آخر رو به سر تا پاش انداختم.

لباسمون بلند بود با یقه اشکی ، از روی زانو کمی گشاد میشد که بهش میگفتن مدل ماهی آستین بلند داشت که از مچ کمی گشاد میشد شال   

ه دستمو پشت کمرش گذاشتم و با هم راهی پایین شدیم.از آشپزخونه حریر همرنگ لباس و برداشتیم هر دو خلیجی بستیم که گردنمونو بپوشون

 رفتیم تو باغ که البته به بزرگی باغ نبود ولی ما طبق عادت میگفتیم باغ
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 وقتی وارد شدیم صدای موزیک برای لحظه ای بدجور گوشمو آزار داد. بهانه خندید.

 : تو که عاشق شلوغی هستی چرا گوشتو گرفتی؟-

 بلنده : صداش خیلی-

 : عادت میکنی. -

ونها با آرامش به طرف میزها رفت تا به مهمانها خوش آمد بگه ، من هم به دنبالش رفتم. کسانی رو میدیدیم که نه من میشناختم نه بهانه ولی ا  

یکرد که من چشمم به باربد ما رو میشناختن و میدونستیم از اقوام خودمون هستن که سالهاست ندیدیمشون. بهانه با روی باز با آنها صحبت م

 افتاد که لبخند به لب با شهاب حرف میزد .  

م تو کت و شلوار دودی با بلوز مردانه ی یاسی رنگ و کراوات دودی فوق العاده شده بود. تو آرایشگاه انقدر مات چهره ی مبهوت و عاشقش بود  

 که به تیپش توجه نکردم 

ای اشاره کرد و باربد چیزی در گوش سارا گفت سارا به خاطر کالهی که کج روی سرش قرار گرفته بود  ناخودآگاه لبخند زدم. شهاب به گوشه    

شغول که موهاشو بپوشونه مجبور بود سرشو کج بگیره تا باربد و ببینه از حالتش خنده ام گرفت . باربد به دنبال شهاب به طرف در حیاط رفت و م

شدم که این کدوم مهمونه که باربد خودش برای خوش آمد گویی رفته. یه خانوم و آقای مسن و شیک  خوش آمد گویی به مهمانها شد . کنجکاو

پوش بودند کمی با باربد خوش و بش کردن و  بعد به طرف باغ رفتند. سه پسر جوان هم باهاشون بودن که تو دست یکیشون یه سبد گل فوق 

 ی نزدیکترین میز گذاشت وبرگشت طرفشونالعاده زیبا و بزرگ بود. شهاب سبد گل و گرفت و رو

د. بدو رفتم برای اینکه راحتتر اونها رو ببینم نزدیکتر شدم. دو تا از اونها کامال شبیه هم بودند تو همون نظر اول کامال میشد فهمید دو قلو هستن  

 دست بهانه رو که کنار سمیه نشسته بود گرفتم و کشیدم.

 : بدو بیا -

 ته نکن دارن نگامون میکنن. : چی شده دختر؟ زش-

 دستشو کشیدم 

 : تو بیا -
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 نزدیک که شدیم جایی ایستادم که اونها ما رو نبینن مهمونها رو نشونش دادم

 : ببین-

 بهانه نگاهی کرد و به طرف من برگشت

 : خوب؟ مهمونن دیگه. حتما از دوستان باربدن-

 : خنگ خدا نفهمیدی ؟ دوقلوان-

 . بهانه دقیقتر نگاه کرد

 : آره راست میگی ولی چرا انقدر با هم فرق دارن؟-

 و ساده اما اون یکی فشن و سیخ سیخ. ل*خ*ت: به خاطر تیپشونه. یکیشون کت شلواری یکیشون کامال اسپرت اون یکی موهاش صاف و -

 دستمو گذاشتم رو سینه و نفس عمیقی کشیدم

 : آخیش خیالم راحت شد-

 : از چی؟-

ما هم هست. ما با هم فرق داریم اما نه دیگه انقدر. اینها فقط صورتشون شکل همه با هم مو نمیزنن اما یک ذره از حالتهای : اینکه عجیبتر از -

 ظاهریشون مثل هم نیست

ار جین و بهانه دقیقتر نگاه کرد، معلوم بود اونی که کت و شلوار سفید پوشیده  با باربد صمیمی تره و اون یکی که کت تک پوشیده بود و شلو   

 تیشرت دودی با اون موهای سیخ سیخ و فشنش با شهاب. 

نگاهی به برادر سوم انداختم بیست و پنج یا بیست و شش ساله به نظر میومد اون هم کت و شلوار پوشیده بود آروم به دنبال برادرهاش به   

 طرف باغ میومد ،منو بهانه سریع خودمونو کشیدیم کنار که ما رو نبینن. 

 دستمو کشید و به طرف میز برد. بهانه

 : بیا بریم اونها ما رو نمیبینن اما هزار تا چشم ممکنه ما رو ببینه، زشته.-
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م. با دلخوری دنبالش رفتم با اینکه ما هم دوقلو بودیم اما همیشه از دیدن دوقلو ها مخصوصا سن باال شگفتزده میشدم و تو خلقت خدا میموند   

یزی نزدیک صندلی های مخصوص خودشون برد . همشون نشستن اما بعد دو برادر دو قلو از جاشون بلند شدن و به طرف باربد اونها رو به سر م

 سارا رفتن معلوم بود دارن بهش تبریک میگن  صمیمی و با لبخند با سارا حرف میزدن ، فهمیدم بار اولشون نیست که همدیگرو میبینن.

رامون تعریف کرده بود که باربد دوستانی به نام رادمهر و رادین داره که هم رشته اش هستن و خیلی با هم یه دفعه متوجه قضیه شدم ،سارا ب    

صمیمی ان اما به خاطر مشغله شون کار این رفت و آمد صمیمانه به خانه هاشون کشیده نشده و فقط تو دانشگاه و گاهی هم کوه و پیکنیک 

سارا با اونها همراه بودن و چقدر از اون روز تعریف کردن. منو بهانه اون روز به خاطر امتحانی که همدیگرو میبینن که یک بارهم شهره و هم 

 فرداش داشتیم نتونسته بودیم باهاشون همراه بشیم.

 سرمو نزدیک گوش بهانه بردمو آروم گفتم

 : شناختمشون-

 : کیا رو؟-

 : تو هم پرتیا دختر. همون مهمونهای اختصاصی باربد-

 : کین؟-

 : رادمهر و رادین. دو برادر دوقلوی ظاهرا همسان. -

 بهانه کمی فکر کرد ، یک دفعه یادش اومد

 : همونها که با سارا و شهره و شهاب  رفتن پیک نیک؟-

 : آره-

 : دوست داشتم ببینمشون.-

کنار پدرو مادرشون و برادرشون که اسمشو داشتیم در مورد شباهت و تفاوتهاشون حرف میزدیم که رادمهر و رادین به طرف میزشون رفتن و    

 نمیدونستیم نشستن. 
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ساعت نه شام رو تو حیاط روی میزهای بزرگ چیدن و بعد همه رو دعوت کردن. کم کم دور میز شلوغ میشد که باربد به طرف من اومد. عمال    

 زنونه و مردونه قاطی شده بود چون خانمها همه حجابشون کامل بود. 

 کاری برام میکنی؟: باران یه -

 : چی؟ -

 به یه میز اشاره کرد

 : اون میزو میبینی؟-

 به میز رادمهر و رادین اشاره میکرد.

 : خوب؟-

 : اونها جز  شهاب و  شهره کسی و نمیشناسن، اونها هم که خودشون مهمونن میتونم خواهش کنم حواست بهشون باشه؟-

 : حتما . -

 رد اشاره کردم بلند شد و همراه باربد به طرف میزشون رفتیم وقتی متوجه ما شدن همشون بلند شدن. به بهانه که به حرفهامون گوش میک   

 باربد به خانم و آقای مسن  اشاره کرد.

 : معرفی میکنم آقای روزبهانی و همسر گرامیشون که قدم روی چشم ما گذاشتن و افتخار میزبانیشونو به ما دادن. -

 و بعد به من اشاره کرد. 

 : باران خواهرم -

 پشت بهانه ایستاد و دستشو روی شونه اش گذاشت 

 : و بهانه. -

 با خانوم روزبهانی دست دادیم و دعوتشون کردیم که بشینن. 

 باربد به رادمهر اشاره کرد.
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 : آقای رادمهر روزبهانی دوست عزیز من و رادین برادر دوقلوشون. -

 مهر و رادین هم با وقار سرهاشونو به عالمت تعظیم پایین آوردن. باربد پشت برادر سوم ایستادلبخند زدیم و سرمونو تکون دادیم . راد  

 : ایشون هم گل سرسبد ما آقای رایان روزبهانی  -

 باربد میخواست همینطور حرف بزنه که دستمو گذاشتم پشتش

م باشیم از اینجا به بعدشو خودمون بلدیم. مطمئن باش آبروتو حفظ : تو برو باربد جان اجازه بده دیگه منو بهانه در خدمت این خانواده ی محتر-

 میکنیم. 

 همه خندیدن و باربد با خیال راحت و لبخند از ما دور شد.

 منو بهانه اونها رو به طرف میز شام دعوت کردیم.

 رادمهر ایستاد 

 : با اجازتون چون مامان پاش درد میکنه من براش غذا میکشم. -

 م شما کنار خانواده باشید منو باران االن برمیگردیم: خواهش میکن-

ز سریع دست منو کشید و به طرف میز غذا برد از هر غذایی تو دیسهای کوچک سیلور کشید و من دونه دونه اونها رو به میز بردم رادین سریع ا

 جاش بلند شد

 : خواهش میکنم زحمت نکشید ما اینجوری معذب میشیم.-

 چه حرفیه شما راحت باشید. هیچ زحمتی نیست : خواهش میکنم این-

 داشتم دیس دومو میاوردم که برادرهای دو قلو به کمکمون اومدن.

یدم و وقتی میز پر و خیال منو بهانه راحت شد خانوم روزبهانی ما رو دعوت کرد که کنار اونها بشینیم من از خدا خواسته سریع یه بشقاب غذا کش

 ار من نشست.نشستم کنارشون بهانه هم کن

 رادمهر نگاهی به بهانه کرد و گفت
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 : شما غذا نمیخورید؟-

 بهانه لبخند زد

 : من اصوال تو مهمانیها نمیتونم غذا بخورم خواهش میکنم شما راحت باشید-

 آروم با آرنج زدم تو پهلوش 

 : زشته-

 ا نشست.بهانه بلند شد ورفت یه بشقاب ساالد برای خودش کشید و دوباره برگشت و کنار م

ا رادمهر نگاه عمیقی به بهانه انداخت که تو اون جمع فقط منو رادین متوجه اون نگاه شدیم بهانه که اصال حواسش به ما نبود مشغول صحبت ب

 خانوم روزبهانی شد. خانوم روزبهانی خوش صحبت و دلنشین بود که بهانه هم با طبع گرمش سریع تونست باهاش ارتباط برقرار  کنه. 

 ین شروع کرد از درسو رشته ی تحصیلی و بقیه چیزها با من حرف میزد و رایان هم اونو همراهی میکرد اما من تمام حواسم به رادمهر بود کهراد

چطور نشون میداد تو بحث ما شرکت میکنه ولی تمام حواسش به بهانه ست. نگاهی به بهانه کردم دیدم اون هم برعکس ظاهرش حواسش به 

نی نیست. از تصور اینکه او دو تا کنار هم باشن لبخند روی لبهام نشست. دقیقتر به رادمهر نگاه کردم. قد بلندی داشت گندمگون و خانوم روزبها

چشمهای درشت مشکی و مژه های بلند بینیش نسبتا درشت بود ولی به صورتش میومد چانه ی سفت و سخت که نشون میداد آدم با اعتماد به 

طرف باال داده بود. رادین متوجه نگاه من شد لبخند کم رنگی روی لبهاش نشست. سرمو انداختم پایین و مشغول غذا شدم. نفسیه. موهاشو به 

کان و از بعد از چند لحظه رادین دوباره شروع کرد به حرف زدن و اینکه بعدا میخوام چیکار کنم و بهانه هم وارد بحثمون شده بود. به کل زمان و م

آنچنان گرم حرف بودیم که نفهمیدیم همه غذاشونو تموم کردن و مشغول بزن و بکوبن و ما برای اینکه صدامون به هم برسه  یاد برده بودیم

 داریم فریاد میزنیم یه دفعه رایان با صدای بلند گفت

 : بهترنیست اگر میخواهید به بحث ادامه بدید بریم یه گوشه بشینیم که از صداها دورتر باشیم؟ -

 میدیم داریم داد میزنیم . بهانه به من اشاره کرد و بلند شد.تازه فه

 : آشنایی با شما افتخار بزرگیه و خوشحال میشیم که باز هم  افتخار شنیدن نظرات شما رو داشته باشیم اما اگر اجازه بدید منو باران به-

 د. مهمانهای دیگه هم سری بزنیم و اگر سعادت بود باز هم در خدمت شما خواهیم بو
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 رادمهر سریعتر از همه بلند شد

 م. : خواهش میکنم این آشنایی برای ما هم افتخار بزرگی بود. ما رو ببخشید که با خودخواهی مهمانهاتونو از وجود سراپا لطفتون محروم کردی-

 این لبخند میشدمبهانه لبخند دلنشینی زد. لبخندی که تو عمرم ندیده بودم روی لبهاش بشینه و شاید فقط من متوجه عمق 

 : خواهش میکنم . ما قبل از اینکه شما تشریف بیارید سر تک تک میزها رفتیم جای نگرانی آنچنانی نیست. -

 رادین که کنار رادمهر ایستاده بود لبخند زد

 : به امید دیدار -

یم. تا آخر شب دیگه فرصت نشد که سر میز اونها بریم منو بهانه سرمونو به عالمت خداحافظی و تشکر پایین آوردیم و از میز اونها فاصله گرفت   

ولی حاال من توجهم بیشتر شده بود نه دیگه از سر کنجکاوی برای شناختنشون برای دیدن حسی که رادمهر داشت و برای دیدن نگاههای 

 خواهرم.

اونها میچرخوند و هر بار هم نگاهش در نگاه رادمهر  بهانه بدون اینکه به روی خودش بیاره هر چند لحظه یکبار ناخودآگاه سرشو به طرف میز   

 مینشست. کم کم لبخندهاشون عمیقتر و محجوبانه تر شد و صورتهاشون قرمزتر. هر بار هم منو رادین به هم نگاه میکردیم و با درک اینکه چه

ازشون خوشم بیاد عجیب این خانواده به دلم نشسته اتفاقی در شرف وقوعه میخندیدیم. نمیدونم چرا ولی من که کال افراد زیادی رو ندیدم که 

بودن. متانت خانوم روزبهانی آقا منش بودن آقای روزبهانی. شوخ طبعیه ذاتیه رادین موقر بودن رادمهر و صمیمیت رایان نشان دهنده یک 

 خانواده اصیل بود با ضوابط رفتاری درست. 

 دیگه طاقت نیاوردم سرمو به گوش بهانه نزدیک کردم

 : میخوای یه آب به دست و صورتت بزنی؟-

 بهانه با تعجب نگام کرد

 : چی شده؟ آرایشم خراب شده؟-

 خندیدم
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: نه عزیزم فقط میترسم اگر چند دفعه دیگه چشمت به رادمهر بیفته و سرخ بشی همه فکر کنن سرخ پوستی اونوقت میدونی که چون منم با تو  -

 دوقلوام با چوب تو رونده میشم. 

هانه که انگار یکی موقع دزدی مچشو گرفته سریع سرشو پایین انداخت و از من دور شد و وارد ساختمان شد،  لبخند روی لبم نشست. نگاهم ب   

به رادین افتاد که انگار اونم داشت تو گوش رادمهر از همین حرفها میزد چون رادمهر هم تا گوشهاش سرخ شده بود. خندیدم و برای کمک به 

 فتم تو خونه.مادرم  ر

 

 فصل چهارم

رها با مراسم حنابندون با شکوه و پایکوبی جوانها برگذار شد. مامان و بابا حسابی خسته شده بودند. خانم و آقای روزبهانی زودتر رفتند و براد

رهای روزبهانی کسی نمونده اصرار باربد که معلوم بود چقدر باهاشون صمیمیه موندن.ساعت یک نیمه شب بود و جز خانواده های نزدیک و براد

 بود که رادمهر و رادین و رایان بلند شدند و به طرف منو بهانه که روی صندلی نشسته بودیم اومدن، هر دو از جا بلند شدیم. 

 رادمهر به طرف من آمد.

 : واقعا از پذیراییتون ممنونم. امشب خیلی بهتون زحمت دادیم. -

 به بزرگی خودتون ببخشید. : خواهش میکنم اگر کمی و کاستی بود-

 : همه چیز فوق العاده بود. بهتون تبریک میگم امیدوارم همیشه برادرتونو در اوج خوشبختی ببینید. -

 : ممنونم. -

 : با اجازتون ما دیگه رفع زحمت کنیم-

 : خواهش میکنم -

 باز هم به پهلوی بهانه که سر به زیر ایستاده بود زدم تا یه چیزی بگه

 شو باال آورد من به طرف رادین رفتم تا رادمهر بتونه با بهانه خداحافظی کنه.بهانه سر
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مشغول خداحافظی با رادین بودم اما هم من و هم اون تمام حواسمون به اون دو تا بود. یک لحظه به هم نگاه کردیم و از فکری که هر دو 

و شهاب برای خداحافظی اومدن و بعد از خداحافظی گرم و قول و قرار برای  میکردیم خنده مون گرفت. تا دم در با اونها رفتیم. باربد و سارا

 اومدن آنها به مراسم عروسی که شب بعد برگذار میشد ازشون جدا شدیم. 

ه حرف اونها آخرین مهمونهای غریبه بودند منو بهانه سریع به اتاقمون رفتیم. همه مشغول تمیز کردن آشپزخونه بودند. منو بهانه بدون یک کلم

هر لباسهامونو عوض کردیم و روی تختهامون دراز کشیدیم. با وجود خستگی خوابم نمیبرد. دائما نگاههای رادمهر و بهانه جلوی چشمم بود. رادم

 به ظاهر خیلی برازنده بود دقیقا همونی که من برای بهانه آرزو داشتم. کسی که بهش آرامش بده و عاشقش باشه. 

 اون دنده شد انقدر در خواب آروم بود که فهمیدم اونم بیداره آروم صداش کردم بهانه از این دنده به

 : بهانه؟-

 سریع به طرف من چرخید

 : تو هم خوابت نمیبره؟-

 : خسته ام ولی خوابم نمیبره-

 نفس عمیقی کشید

 : منم همینطور . -

 : حوصله داری با هم حرف بزنیم؟-

 : بگو-

 : ازش خوشت اومده؟-

 نکرد.بهانه حاشا 

 : پسر برازنده ایه قبول نداری؟-

 : چرا منم ازش خوشم اومد.-
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 : واقعا؟-

 خندیدم، لحنش خیلی بامزه بود

 : برای تو دختر کوچولو، نه خودم. میدونی که من فقط نسبت به رفتارها کنجکاو و حساسم ولی تو وادی احساس نیستم-

 : مطمئنی؟ -

 مروی تختم نشستم و تو تاریکی بهش خیره شد

 : مطمئن باش.-

 نفس راحتی کشید از حالت نفس کشیدنش خنده ام گرفت

 : پس موضوع جدیه-

ریف : نمیدونم باران. میدونی که من با پسرهای زیادی برخورد داشتم منو تو تقریبا با پسرهای فامیل بزرگ شدیم پس ارتباط با پسرها برام تع-

و سعی کردم با برقراری فاصله ی درست با اونها صمیمی باشم. ولی اینبار دلم یه  شده است همیشه حدو حدود رفتاری و احساسمو شناختم

 حس دیگه ای داره 

 : چه حسی؟-

 : نمیدونم هنوز برای خودم هم مشخص نیست نمیخوام پا تو وادیی بذارم که خودم هم درست نشناختمش. -

 بلند شد و روی تخت نشست 

مثل تو اهل تجزیه و تحلیل و منطق نیستم من همیشه به حرف دلم گوش کردم. تا حاال هم موردی  : میدونی که من آدم احساساتیی هستم من-

 پیش نیومده بود که بخوام احساسمو تجزیه و تحلیل کنم برای همین خودم هم موندم که اسم این احساس و چی بذارم

 : خوب به من بگو چه حسی داری-
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شد. وقتی سر میزشون بودیم اصال نمیتونستم روی حرفهای خانوم روزبهانی تمرکز کنم انگار : وقتی دیدمش احساس کردم تمام بدنم گرم -

هیچ چیز جز وجود اونو حس نمیکردم. اصال هیچ صدایی نمیشنیدم نمیدونم چجوری جواب خانوم روزبهانی رو میدادم خدا منو ببخشه ولی اصال 

 خراب نکرده باشم یادم نمیاد چی میگفت. خدا کنه با جوابهای بی سر و ته

خنده ام گرفته بود ولی شکل گیری این احساس برای من هم عجیب بود بهانه دختر عاطفی بود ولی انقدر احساساتی نبود که با یک بار دیدن 

 کسی عاشق بشه. 

 : فکر میکنی میتونی دوستش داشته باشی؟-

د سنگینی نگاهش نفسمو بند آورده بود ولی شاید این یه شوره یه حسه نه : نمیدونم باران. من ازش خوشم اومده. تمام مدت که بهم نگاه میکر-

 عشق یا حتی خوش اومدن. نمیخوام احساسمو اشتباه بگیرم باید به خودم زمان بدم.

 کمی فکر کردم و گفتم

ه تو دلت پا بذاره. ببین خواهری : خوب فردا شب زمان خوبیه برای اینکه احساس خودتو بشناسی ،ببین این در حد یه تحسینه یا واقعا میتون-

 عشق فقط یک بار سراغ آدم میاد اونم درست زمانی که اصال انتظارشو نداری . عشق یه مهمون ناخونده است نیاز به تجزیه و تحلیل هم نداره

ن واقعا شایسته ی عشق نذار این احساسی که داره توی تو شکل میگیره با ترست یا تفسیرهای غلطت رونده بشه. تا جایی که من دیدم او

نی خواهر کوچولوی من هست. مطمئنم اگر از هر نظر آدم موجهی نبود باربد انقدر بهش نزدیک نبود. میدونی که بعد از بیست و نه سال تنها کسا

ن هم یه تضمین که به عنوان دوستانش دعوت کرد خانواده ی روزبهانی بودن هر دو میدونیم اون تو انتخاب دوست چقدر وسواس داره پس ای

 دیگه برای این که بدونیم اون آدم موجهیه. 

 : جالبه که تو انقدر نظرت مثبته تو همیشه یه وجه منفی هم در نظر میگیری-

 میگم : هنوز هم اون وجه و در نظر میگیرم ولی اگر همیشه به این وجوه منفی  بها بدیم شاید وجه مثبت رو زیر بار فکر منفی از بین ببریم، من-

ینجا که همیشه برای دیدن منفیها آماده باش طوری که اگر با اون  برخورد کردی نتونه شوکه ات کنه ولی نه انقدر که مثبتها رو ندیده بگیری تا ا

احساست ما دیدیم اون واقعا درخور و الیق تو هست حاال بقیه اش میمونه به رفت و آمد و شناخت بیشتر. اگر دیدی واقعا به دردت میخوره بذار 

 پرواز کنه.

 بهانه دوباره روی تختش دراز کشید
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 : شاید اصال دیگه نبینمش. شاید فردا شب بار آخر باشه-

ه شده : اون نگاههایی که من از رادمهر دیدم مطمئن باش که نمیذاره این آشنایی در این حد بمونه اون بدتر از تو بود انقدر که رادین هم متوج-

 بود.

 خت نشست.دوباره سریع روی ت

 : مگه تو با رادین در این مورد حرف زدی؟-

: نه دختر خوب. ولی اونم مثل من یه نسبت خونی کوچیک با دوقولوش داره و راحت میتونه احساسشو بفهمه انقدر نگاههای شما برای ما واضح -

ید فکر میکنم برادر شما و خواهر من از هم خوششون بود که با یه نگاه به همدیگه افکار همدیگرو خوندیم. در ضمن من برم به رادین بگم ببخش

 اومده نظر شما چیه؟

 : وای آبروم رفت؟-

 اخمهام رفت تو هم

 : چرا؟ برای اینکه دل یه پسر و بردی؟ یا برای اینکه نگاهت دنبال یه نگاه پاک کشیده شد آبروت رفت؟-

 بهانه هیچی نگفت من روی تخت دراز کشیدم

خودت، به احساست، به رادمهر. مطمئن باش اگر سهم تو عشق رادمهر باشه قبل از اینکه بتونی جلوشو بگیری تو دلت : زمان بده بهانه. به -

 خونه کرده.

 هیچی نگفت  

 : شب بخیر. زیاد فکر نکن.-

خوابیده بودم که با سرو صدای  زیر لب شب بخیر گفت و پتو رو کشید روی خودش. زودتر از اونچه که انتظار داشتم خوابم برد. انگار پنج دقیقه    

 شهره از خواب  پریدم. بهانه هم داشت موهاشو شونه میکرد. کش و قوسی به خودم دادم و به ساعت نگاه کردم ساعت نه بود. از جا پریدم

 : چرا بیدارم نکردی؟-
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چگیهامون میبینم موقع خوابه دلم میخواست بخوابی و : انقدر معصومانه خوابیده بودی که دلم نیومد بیدارت کنم آخه تنها زمانی که تو رو مثل ب-

 من نگاهت کنم.

 از تخت اومدم بیرون و تخت و مرتب کردم

 : یعنی من تو بیداری انقدر شلوغم؟-

 : خودت خبر نداری؟ اگر تو نباشی تو این خونه صدا از صدا در نمیاد. -

 دم و نگاهش کردم تو چشماش برق عجیبی بود دقیقتر شدمنگاهش کردم هنوز مشغول مرتب کردن موهاش بود. از پشت بغلش کر

 : چی شده بهانه خانوم چشمات برق عجیبی داره؟-

 برگشت طرف منو دستامو گرفت

ببینم  : خیلی به حرفهات فکر کردم باران. میدونی من کال آدم محافظه کاریم ولی اینبار میخوام دل به دریا بزنم. البته درست و سنجیده میخوام-

 مهر من تو خونه ی دل رادمهر هست یا نه. راستشو بخوای دیشب با این احساس تازه فهمیدم که چقدر این حس و کم داشتم  سهم

 یدمب*و*سگونه شو 

: بهت اعتماد دارم ، به منطقت، ضوابط رفتاریت و همینطور احساست. برای همین هیچ نصیحتی برات ندارم، فقط دلم میخواد با من راحت -

 هام حرف بزنی تا بتونیم با همدیگه این مسئله رو بررسی کنیم.باشی، با

 محکم بغلم کرد

 : تو خواهر  منی به تو بیشتر از خودم احساس نزدیکی میکنم .من بدون تو از پس این مسئله برنمیام حتما به همراهیت نیاز دارم-

 یدمشب*و*س

 : من همیشه کنارتم.-

 ازش جداشدم

 ار داریم.: حاال بدو بریم که کلی ک-
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 وقتی رفتیم پایین همه سر میز صبحانه بودند. فهمیدم فقط ما دیر بیدار نشدیم. بلند سالم کردیم و کنار بقیه نشستیم.

 منو بهانه و شهره و سمیه  داشتیم حاضر میشدیم که با باربد بریم دنبال سارا و ساره و بریم آرایشگاه که باربد وارد اتاق شد

 ن حاضرن؟ : خواهر کوچولوهای م-

 شهره خندید

 : اگر ما هم جزء خواهرهاتون هستیم بله حاضریم.-

 منو بهانه به هم نگاه کردیم. میدونستیم که هم خاله منیژه و هم شهره دلشون میخواست که شهره همسر باربد بشه ووقتی برنامه ی سارا پیش   

ضیه برخورد کردند که ما هم مونده بودیم که اصال در مورد احساس شهره درست اومد  از عکس العمل اونها میترسیدیم ولی اونها انقدر متین با ق

 فکر کرده بودیم یا نه. 

 باربد گفت

:  همتون خواهرهای خوب من هستید. میخواستم بگم دیر شده و در ضمن همه تو یه ماشین جا نمیشیم. شهاب هم رفته دنبال یکی از -

میشه .میخواستم خواهش کنم زودتر حاضر بشید چون قراره من برم دنبال سارا و ساره و یکی از دوستانمون که بیارتش تا برسه خیلی دیر 

 دوستانم زحمت آوردن شما رو به آرایشگاه میکشه.

 منو بهانه سریع به هم نگاه کردیم شهره کارمون و راحت کرد

 : کدوم دوستت؟-

 : رادمهر، نیم ساعته پایین منتظرتونه. -

 طرف کمد رفت تا کسی متوجه هیجانش نشه. لبخند روی لبهام نشست زودتر از اونچه که منتظر بودم وارد عمل شده بودبهانه سریع به    

 شهره سریع مانتوشو پوشید

 : نباید به رادمهر زحمت میدادی دیشب هم دیر رفتن حتما حسابی خسته است.-
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ردم که متوجه مشکلمون شد و گفت میاد دنبال شماها اونم شما رو میذاره و : این پیشنهاد خودش بود. دیشب داشتم با شهاب برنامه ریزی میک-

 میره خونشون. آرایشگاه هم که نزدیکه.

 شهره سریع از در رفت بیرون و پشت سرش سمیه

 باربد گفت

 : شما هم زودتر بیاید-

 سرمو تکون دادم و باربد از در رفت بیرون. بهانه سریع چرخید طرف من

 میکنم باران : من دارم سکته-

 : چرا دختر خانوم؟ این که باید خوشحالت کنه؟ خیلی زود داره احساسشو بروز میده.-

 : منم از همین میترسم نمیخوام بی محابا جلو برم.-

 : به خدا توکل کن دختر خوب. قرص و محکم باش-

 که با هم خریده بودیم سرش کرد و جلوی من ایستاد. نفس عمیقی کشید و مانتو سرمه ای رنگشو برداشت و پوشید روسری سرمه ای رنگی     

 : چطورم؟-

 بهش نگاه کردم

 : مثل همیشه شیک و یه عروسک واقعی-

 خندید

 : گاهی فکر میکنم با این تعاریفت از من در اصل میخوای از زیبایی خودت تعریف کنی-

 مانتوی شیریمو پوشیدم و شال  قهوه ای سرم کردم

تو شکل همیم ولی اون چیزی که تو وجود تو هست تو وجود من نیست و این تو رو زیباتر میکنه یه نوع معصومیت خاص  : درسته همه میگن منو-

 که من از اون بی بهره ام
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 : بسه انقدر زبون نریز خانوم خانومها تو  با رفتار راحت و دلگرم کننده ات خیلی برای همه جذاب تر از من همیشه ساکتی. -

 طرف در هولش دادم.  یدمش و بهب*و*س

 : بدو انقدر شاه داماد آینده رو منتظر نذار. -

فید وقتی وارد سالن شدیم رادمهر بلند شد و ایستاد. همه منتظر ما بودند. یه گیراهن مردونه ی آستین کوتاه سفید پوشیده بود با یه شلوار س   

 ز سر آشنایی زد و اومد جلوکتون. نیمه اسپرت هم مثل کت و شلوار خیلی بهش میومد. لبخندی ا

 : درود به شما خواهران عزیز -

 منو بهانه جواب سالمشو دادیم. خیلی راحت گفت 

 : بریم؟-

 : ما حاضریم و ببخشید که مزاحم شما شدیم. باربد هیچی به ما نگفت واال برنامه ای میریختیم که مزاحم شما نشیم.-

 رادمهر گفت

 ر منه که در خدمت خواهران عزیز بهترین دوستم باشم. : این چه حرفیه. این باعث افتخا-

 رفتارش نسبت به شب قبل خیلی راحتتر شده بود انگار مدتهاست ما رو میشناسه  

 : اگر حاضرید بریم شما رو زودتر برسونم واال باربد سر منو میبره.-

چطور بهانه جلو بشینه.  تا رسیدیم همه بالتکلیف به هم نگاه کردند. بعد از خداحافظی با بزرگترها از در بیرون رفتیم داشتم نقشه میکشیدم که   

 سریع درعقب رو باز کردم و شهره رو هول دادم داخل و در عین حال گفتم

: بهانه لطف کن بشین جلو چون ما هیچکدوم نمیدونیم آرایشگاه کجاست من که اصال نفهمیدم دیروز باربد از کجا رفت تو مسیرو بهتر -

 میشناسی
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با حرف من سمیه هم نشست پیش شهره و من هم نشستم و در و بستم. بهانه در جلو رو باز کرد و نشست. رادمهر نشست و در حالی که   

کمربندشو میبست لبخند عمیقی روی صورتش نقش بست. تو طول مسیر با ما شوخی میکرد و من با دیدن شوخ طبعیش بیشتر ازش خوشم 

 رسیدیم سریع از ماشین پیاده شد. اومد. وقتی جلوی آرایشگاه

 : خانومها بنده کی بیام دنبالتون؟-

 بهانه که دست پاچه بود سریع به من نگاه کرد رو به رادمهر کردم

 : ما مزاحم شما نمیشیم از همینجا آژانس میگریم و میریم ، راهی نیست-

 رادمهر اخمهاشو کشید تو هم

 مه راهم؟ یا تحمل من برای خانومها سخته؟: مگه میشه؟ میخواید باربد بگه رفیق نی-

 بهانه سریع گفت

 : این حرفو نزنید ما نمیخوایم مزاحم شما باشیم همین-

 رادمهر لبخند دلنشینی زد و کارتشو از جیبش در آورد و به طرف بهانه گرفت

 مو میرسونم.: این کارت منه. شماره موبایلمم روشه هر وقت کارتون تموم شد تماس بگیرید من سریع خود-

 بهانه کارت و گرفت و بدون اینکه به اون نگاه کنه گذاشت تو کیفش. 

 تو دلم گفتم اینم از شماره اش هر چند میدونستم اون منظوری از این شماره دادن نداره

 کردیم و رفتیم داخل. سریع دست بهانه رو گرفتم و کشیدم طرف آرایشگاه نمیخواستم حرفی تو دهن شهره و سمیه بیفته. خداحافظی سریعی 

باربد قبل از ما سارا رو رسونده بود و حاال اونتو اتاق مخصوص بود. ساره هم داشت موهاشو براشینگ میکرد. هر کدوم از ما زیر دست یه    

ضر شد و باربد به سارا حا 4آرایشگر نشستیم. باربد سر ظهر برای همه غذا گرفت و آورد . همه دور یک میز نشستیم و ناهار خوردیم. ساعت 

ود اصال دنبال اون آمد تا با هم به آتلیه و از اونجا به باغی که تو کرج گرفته بودیم برن. سارا از شب قبل زیباتر شده بود تمام صورتش گریم ب
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رو پرداخت کرد و ید. حساب آرایشگاه ب*و*سمتوجه آرایشش نمیشدیم ولی کلی تغییر کرده بود. باربد با دیدنش لبخند عمیقی زد و دستشو 

 رفتند. 

 ساعت پنج همه حاضر بودیم. بهانه کارت رادمهر و داد دست من

 : بیا تو تماس بگیر-

 : وا مگه آدم نمونی دختر خودت تماس بگیر-

 : من نمیتونم-

 : بهانه زشته اون کارتو به تو داده نه به من.-

 اره گرفتنبهانه نگاهی به من کرد و موبایلشو در آورد و شروع کرد به شم

 بعد از چند لحظه تماس برقرار شد

 : سالم ، بهانه هستم-

 سکوت کرد من دقیق نگاهش میکردم

 : ممنونم. بله ما حاضریم-

 باز هم سکوت

 : باشه ما منتظریم-

 و سریع تلفن و قطع کرد. 

 لبخند زد و گفت

 : تا چند دقیقه دیگه میرسه-

س گرفت تا بریم پایین. همه رفتیم که دیدیم دم در ماشین ایستاده  با کت و شلوار سرمه ای و بلوز ده دقیقه بعد رسید، با شماره ی بهانه تما   

 سفید و کراوات سرمه ای واقعا شیک پوش بود. تا ما رو دید در جلو و عقب رو باز کرد 
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 : بفرمائید-

 من دوباره سریع نشستم پشت ، اینبار دیگه کسی چیزی نگفت و بهانه جلو نشست

هر در و بست و خودش هم پشت رل نشست نگاهی به بهانه انداخت و لبخند زد .بهانه واقعا زیبا شده بود، آرایشش مالیم و دودی بود که با رادم

 لباس صورتی رنگش واقعا همخونی داشت رادمهر ماشین و روشن کرد. 

 : خانومها رو به کجا ببرم؟-

 بهانه گفت

 : لطف کنید میریم خونه-

 انه نگاه کردرادمهر به به

 : مگه باغ تو کرج نیست؟-

 بهانه با تعجب به رادمهر نگاه کرد. 

 : ما تا اونجا مزاحم شما نمیشیم باید بریم خونه لباسهامونو بپوشیم و بعد با بابا میریم.-

 رادمهر به طرف خونه حرکت کرد.

 نم در ضمن انقدر با من تعارف نکنید: آقای فراهانی خیلی وقته به سمت باغ حرکت کردن،  قراره من شما رو برسو-

 بهانه گفت: آخه پس خانوادتون؟

 رادمهر لبخند زد

 : رادین اونها رو میاره و سعادت رسوندن شما دوشیزگان به عهده ی منه.-

 بشیم بهانه دیگه هیچی نگفت. یک ربع بعد رسیدیم خونه ، هر چی اصرار کردیم رادمهر داخل نیومد و دم در ایستاد تا ما حاضر  
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ترک تا سریع به اتاقها رفتیم تا لباس بپوشیم لباس منو بهانه با هم فرق داشت. لباس من یه پیراهن ماکسی  بود با آستین بلند و یقه ی خشتی و 

شو دور  پایین . حریر آلبالوویم که ست لباسم خریده بودم گذاشتم روی موهای جمع شده ام و دو طرفشو بردم پشت گردنم و سنجاق زدم دنباله

 گردنم پیچیدم و انداختم روی شونه ام 

لباس بهانه صورتی بود با  آستین پفی تا آرنج که از آرنج تا مچ تنگ میشد . از کمر دامن با یه شیفون مثل لباس یک عروسک تو تنش 

ثل اینکه واقعا باورم شده بود سالها ید. واقعا مثل سیندرال شده بود. با رضایت بهش نگاه کردم. همیشه از دیدنش غرق لذت میشدم مر*ق*صمی

از اون بزرگترم دلم میخواست همیشه حمایتش کنم. با اینکه خیلی با هم متفاوت بودیم ولی انگار خود من بود. برای هر نفسش جون میدادم. 

 محکم بغلش کردم.

 : امشب نه تنها دل رادمهر که دل هر چی پسره میبری مراقب باش باعث حسادتش نشی-

 عمیقی روی لبهاش نشست.  لبخند

حریر کار شده ای که دست کمی از گیپور نداشت و بستم روی موهاش. وقتی از خیالمون از ظاهرمون راحت شد کفشهای همرنگ 

 لباسهامونوپوشیدیم و از اتاق اومدیم بیرون . 

صحبت میکرد پر از حرفهای جالب بود. بهانه هم با لذت سمیه و شهره هم آماده شدند و چند دقیقه بعد راهی کرج شدیم. تمام طول راه رادمهر    

و دقت به حرفهاش گوش میکرد. از اطالعات وسیعش جا خورده بودم شهره هم که همیشه پایه ی بحث بود حسابی باهاش گرم گرفته بود، 

 رسیدیم باغ. خانواده ی روزبهانی هنوز نرسیده بودند. 7نفهمیدیم چطور مسیر طی شد. ساعت 

 ادمهر به طرف باغ رفت ما هم به اتاق تعویض لباس رفتیم. سریع مانتوهامونو آویزون کردیم و به باغ رفتیم. هنوز مهمونها نیومده بودند.ر     

روع رادمهر با دیدن ما دوباره بلند شد که چشمش روی بهانه ثابت موند حاال بدون مانتو و تو اون لباس عروسکی بهانه رو میدید .  من سریع ش

ردم با سمیه و شهره حرف زدن که متوجه نگاههای اونها نشن. بهانه ناخودآگاه به طرف رادمهر رفت، برای یک لحظه دیدم دستاشون به طرف ک

ز هم رفت. نمیفهمیدم دارم چی میگم فقط برای اینکه شهره و سمیه به اونها نگاه نکنن حرف میزدم دستانشون قبل از اینکه به همدیگه برسه ا

 شد انگار خودشون هم متوجه شدند که ناخودآگاه خیلی به هم نزدیک شدند . هم دور
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خوشبختانه سمیه و شهره به طرف اتاق عقد رفتند تا سری به اونجا بزنن،  من هم از دور شاهد اونها بودم که چطور در سکوت به هم خیره     

و به طرف آسمون گرفت و نفس عمیقی کشید و بعد دوباره به بهانه خیره شده بودند. بعد از چند لحظه بهانه سرشو پایین انداخت رادمهر سرش

 شد. 

وی به طرف اونها رفتم ، هر کسی به باغ میومد با دیدن اونها ممکن بود هزار فکر بکنه و این چیزی نبود که من دلم بخواد. بدون اینکه به ر   

نه. رادمهر سنگین خودشو روی صندلی انداخت. بهانه هم کنار من روی صندلی خودم بیارم صندلی رو کشیدم عقب و به رادمهر اشاره کردم بشی

 نشست و سرشو پایین انداخت. رادمهر نمیتونست از بهانه چشم برداره انگار نه انگار من اونجا نشستم یک دفعه سرشو گرفت باال و بلند گفت

 : وای خدای من-

 حرفش باعث تعجب ما شده هر دو به او خیره شدیم انگار خودش هم متوجه شد که

لبخند شرمگینی روی لبهاش نشست و سرشو پایین انداخت. سرشو میون دستانش گرفت بهانه به من نگاه کرد، به روش لبخند زدم و زیر لب   

 گفتم

 : هیچی نگو-

 میفهمیدم رادمهر بدجور داره با خودش مبارزه میکنه  

 برق میزد . آهسته از جام بلند شدم و گفتمبعد از چند لحظه رادمهر سرشو باال آورد چشماش 

 : با اجازتون من به سالن برم فقط اگر میشه زودتر بهانه رو راهی کنید بیاد اونجا -

و رادمهر نگاهی به من کرد و لبخند زد انگار این دعوت من برای حرف زدن اونها اون هم تو لفافه بهش جرأت داد دوباره به بهانه نگاه کرد    

 گفت

 اگر تونستم چشم.: -

 بهانه با خجالت لبخند زد و من به طرف سالن رفتم

ارد دلم شور میزد نگران بودم ، فقط خدا خدا میکردم کسی نبینه اونها با هم تنها هستند. ده دقیقه بعد بهانه با نفسی گرفته و صورتی سرخ و   

 رفته بودند.  سالن شد. خوشبختانه هیچ کس جز من تو سالن نبود ، همه به اتاق عقد
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 سریع به طرفش رفتم

 : چی شد؟-

 دستشو گذاشت روی قلبش 

 : وای باران من دارم میمیرم-

 : بگو چی شد دختر منم دارم با تو سکته میکنم-

 بهانه خندید.

 : میخواد با خانواده اش بیاد -

تازه ترسیدم ما هیچی ازش نمیدونستیم. اما نمیخواستم  سنگین شدم ، به دیوار تکیه دادم. فکرشم نمیکردم که انقدر سریع جلو بره. انگار   

 خوشی بهانه رو خراب کنم. چشمامو بستم

 بهانه با ترس دستمو گرفت

 : چی شد؟-

 چشمامو باز کردم نمیدونستم چرا ولی چشمهام پر از اشک شده بود

 : به این زودی؟-

 بهانه خندید

سته بخوابه. میگفت تا حاال دلش برای کسی نلرزیده بوده و نمیخواد کوچکترین لحظه ای : میگفت از دیشب که منو دیده حتی یک لحظه هم نتون-

فت همه رو از دست بده. میخواد همه چیز رسمی باشه البته نه به اون سرعتی که تو فکر میکنی میخواد برای آشنایی بیشتر با خانواده اش بیاد میگ

 چیز بین خودمون باشه تا بیشتر با هم آشنا بشیم.

 کمی فکر کردم 
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: کامال عاقالنه است معلومه از اون پسرهایی نیست که روی یه هو یا یه حس بخواد بزرگترین تصمیم زندگیشو بگیره.  میخواد برای شناخت -

 زمان بیشتری به خودتون بده و این عالیه.

 : درسته من هم با نظرش موافقم.-

 : حاال کی میخواد بیاد؟-

 با باربد حرف میزنه.: گفت در اولین فرصت  -

 خندیدم دوباره دلم پر از شادی شد. دستاشو گرفتم

 : خیلی برات خوشحالم بهانه ،خیلی-

 اینبار چشمان بهانه پر از اشک شد. 

 با صدای مهمانهایی که وارد شدند به خودمون اومدیم.  ده دقیقه بعد باربد و سارا هم رسیدند و به اتاق عقد رفتند.

عقد رادین به همراه خانواده اش رسید. همه با تعجب به این دو برادر دوقلو نگاه میکردند. رادین کت تک سرمه ای با شلوار  چند دقیقه بعد از

مشکی پوشیده بود با تیشرت سفید و موهاشو باز هم فشن درست کرده بود. رایان با کت و شلوار مشکی و بلوز و کراوات سفید اومده بود. یه 

 ان سوخت انگار با وجود دو برادر دوقلو کسی اونو به حساب نمیاورد. لحظه دلم برای رای

و عقد سارا و باربد یه عقد صوری بود اونها هفنه ی قبل  تومحضر  عقد کرده بودند ولی ترجیح دادند که هم زمان با عروسیشون سفره ی عقد ر

ا داد. من به سارا یه دستبند دادم و بهانه یه زنجیر با پالکش.  به باربد بندازن.  سر عقد رادمهر از طرف خودش و برادرش دو سکه به باربد و سار

 هم یکی یک سکه دادیم.

سارا یک  مامان و بابا هم یه سرویس جواهر که فوق العاده زیبا بود، پدر سارا یک ساعت طال به باربد داد و یه زنجیر پهن و زیبا به سارا و مادر  

گشتر به سارا. بهانه مسئول جمع آوری هدایا بود و من هدایا رو اعالم میکردم و به بهانه میدادم تا داخل سبد سکه به باربد و یک دستبند و ان

زیبایی که برای همین کار درست کرده بودیم بذاره.  رادمهر تمام مدت چشم از بهانه برنمیداشت. وسط مجلس بود که از نگاههای رادین به 

 رادین گفته. رادین تو یک موقعیت خودشو به منو بهانه رسوند و آروم در گوش بهانه گفت بهانه فهمیدم رادمهر موضوع و به

 : خسته نباشی زن داداش.-
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 بهانه لبخند زد و سرشو انداخت پایین 

 : ممنون-

 لبخند زد و به من نگاه کرد 

 م ولی اون این فرصت و از من گرفت: مثل اینکه ما از قافله عقب موندیم دلم میخواست خودم برای برادرم آستین باال بزن-

 خنده ام گرفت

 : شما بزرگتری یا رادمهر؟-

 : رادمهر دو دقیقه از من بزرگتره -

 : درست مثل منو بهانه. منم دو دقیقه بزرگترم-

 : وای پس بهانه خوب درد منو میفهمه. برادر من که منو برای همین دو دقیقه کشته-

 بهانه خندید

 ک میکنم: کامال دردتونو در-

 هر سه میخندیدیم  که رادمهر و رایان اومدن پیشمون. 

 رادمهر با لبخند گفت

 : آقا رادین در گوش خانوم من چی میگی؟-

 رادین با ترسی ساختگی گفت

 : به جون داداش بزرگه هیچی داشتم تبریک میگفتم. -

نو بهش گفته. یک لحظه نگران شدم شاید خانواده ی روزبهانی با این رادمهر و رایان خندیدند. فهمیدم رایان هم با رادمهر صمیمیه که جریا   

رادمهر  وصلت موافق نباشن نگاهی به میز آنها انداختم خانوم و آقای روزبهانی به بهانه نگاه میکردند و لبخند میزدند. خیالم راحت شد و به طرف

 برگشتم
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که من واقعا براتون خوشحالم و از خدا میخوام که اگر سعادت شما در کنار هم بودنه  : میدونم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده فقط میخوام بدونید-

 خدا اونو براتون به زیباترین شیوه رقم بزنه.

 رادمهر گفت

 : ممنونم. -

 و بعد نگاه عمیقی به بهانه انداخت و به همراه رادین و رایان از ما دور شدند.

 زیزم: واقعا آقاست بهانه. بهت تبریک میگم ع-

 بهانه دست منو گرفت و صمیمانه فشار داد

 

 فصل پنجم

بالتکلیف ایستاده بودیم که چجوری دنبال ماشین عروس بریم که رادمهر به بهانه نزدیک شد و آروم در گوشش چیزی گفت و بعد به طرف بابا 

 رفت. 

 : چی گفت؟-

 : گفت میره که بگه ما رو میبره دنبال ماشین عروس-

 تعجب کردم

 ه بابا؟ : ب-

 : آره بابا هم میدونست اون ما رو آورده باغ حتما فکر میکنه باز سفارش باربده-

 خندیدم

 : نمیدونه کار دل خودشه.-

 هر دو داشتیم میخندیدیم که رادمهر با لبخند برگشت
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 : خانومها حاضرید؟-

 : بله -

 ایان با ماشین رادمهر. شهره و سمیه هم با ماشین بابا.خانوم و آقای روزبهانی با ماشین خودشون رفتن منو رادمهر و رادین و ر

 رادمهر انقدر حواسش به بهانه بود که از ماشین عروس جلو زد. وقتی ماشین عروس و رد کردیم رادین زد زیر خنده زد رو شونه ی رادمهر

 ا دنبال ماشین ما : آقا داداش به ما میگن کارناوال ماشین عروس قراره ما بریم دنبال ماشین اونا نه اونه-

 رادمهر خنده اش گرفت. 

 : اول جاده وایمیستیم تا برسن. -

ن وقتی رسیدیم سر جاده رادمهر ایستاد و ماشین و خاموش کرد. یک طرف نشست تا راحتتر بهانه رو ببینه که ماشین باربد رسید و به دنبال او

 ماشینهای دیگه باز هم رادین زد روی شونه ی رادمهر

 فت آقا رادمهر: راه بی-

 رادمهر به شوخی زد روی پیشونی خودش 

 : ای لعنت بر این شانس-

 همه میخندیدیم. در دو دیدار انقدر باهاشون راحت بودیم که انگار سالهاست اونها رو میشناسیم. انقدر خون گرم و راحت بودند که باهاشون   

 هم از شادی اون شاد بودم. احساس امنیت و راحتی میکردیم.  بهانه واقعا شاد بود و من 

 وقتی دنبال ماشین راه افتادیم رادمهر طوری آینه رو تنظیم کرد که راحت بهانه رو ببینه بهانه سرشو انداخت پایین و من هم سرمو به طرف   

 پنجره برگردوندم  میدونستم که معلوم نیست دیدار بعدی کی باشه برای همین میخواستم راحت باشن. 

و نیم رسیدیم در خونه ی باربد وقتی پدر سارا باربد و سارا رو دست به دست داد ناخودآگاه بغض تو گلوم نشست. باربد اومد دم  ساعت دو    

ماشین و از زحمات رادمهر تشکر کرد .     منو بهانه رو بغل کرد که بهانه اشکش سرازیر شد. باربد اشکهای بهانه رو پاک کرد. من خودمو 

ونستم دوست دارن برای چند لحظه تنها باشند. باربد عاشق بهانه بود و میدونستم دوری از بهانه حتی برایش سخت تر از دوری کشیدم کنار مید

 ید و اشکهاشو پاک کرد.ب*و*ساز مامان و باباست. بپیشونی  بهانه رو 
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 : گریه نکن بهانه ی من  دل داداش میگیره. -

 بهانه میون اشکهاش لبخند زد. 

سعی میکرد جلوی اشکهاشو بگیره. میون صلوات و دود اسفند باربد و سارا وارد خونه شدند . بهانه به طرف رادمهر رفت  میون اون  مامان   

 شلوغی هم حواسم به بهانه بود. بهانه گفت

 : واقعا لطف کردید امروز خیلی بهتون زحمت دادیم. -

 رادمهر خندید

 

 من رسمی حرف نزنی؟: میتونم برای قدم اول خواهش کنم با -

 بهانه با لبخند به او نگاه کرد. رادمهر یک قدم به بهانه نزدیک شد

 : و قدم دومو من برمیدارم. بهم اجازه میدی با باربد صحبت کنم؟ به خدا از االن نمیدونم چطور باید طاقت بیارم تا بتونم ببینمت. -

 : من منتظر میمونم رادمهر.-

 یق شد. همینطور که از بهانه دور میشد گفتصورت رادمهر غرق لبخندی عم

 : مطمئن باش نمیذارم این انتظار طوالنی شه. -

انه از بهانه چشمهاشو بست. رادین و رایان  به همراه برادرشون برای خداحافظی پیش مامان و بابا رفتند و منو بهانه تو ماشین بابا نشستیم. به

ز حالت نگاهش دلم گرفت. برای یک لحظه احساس کردم من هم به این احساس نیاز دارم ولی پشت شیشه ی دودی  به رادمهر نگاه میکرد. ا

فوری از این فکر بیرون اومدم میدونستم عشق سهمیه که خدا در نظر میگیره واگر قرار باشه من هم از عشق سهمی داشته باشم در زمانش این 

 چرخید. موهبت بهم داده میشه. دست بهانه رو گرفتم. به طرف من 

 : دلتنگی نکن زودتر از اونچه که فکر کنی همه چیز درست میشه-

 : از کجا میدونی باران؟ نگرانی من یکی دو تا نیست. -
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قبل از اینکه جوابشو بدم بابا و مامان سوار ماشین شدند و حرکت کردیم تا خونه هیچ کس حرف نزد. وقتی وارد شدیم انقدر خسته بودیم که    

 خوابهامون رفتیم . لباسهامونو عوض کردیم و آرایشهامونو پاک کردیم و روی تختهامون نشستیم همه به اتاق

 : حاال بهم بگو نگران چی هستی؟-

 نفس عمیقی کشید و به پشت تخت تکیه داد.    

 یز دیگه که نمیدونم چیه: نگران اینکه شاید دلم اشتباه کرده باشه. نگران واکنش باربد. نگران واکنش بابا و مامان و هزار تا چ-

ر : اول اینکه قرار نیست همین فردا سر سفره ی عقد بشینی خدا رو شکر رادمهر انقدر با فرهنگ و با شعوره که خودش پیشنهاد کرده قبل از ه-

ا نمیره. فقط حواستو جمع برنامه ی رسمی مدتی با هم رفت و آمد کنید تا همدیگرو بشناسید این مدت برای تو زمان خوبیه که ببینی دلت راه خط

غرق کن بهانه همه ی دخترها و پسرها دوران شناخت رو با دوران دلدادگی اشتباه میگیرن باید این دوره رو طی کنی و بشناسیش نه اینکه انقدر 

د صحبت کردیم رادمهر انقدر دلت بشی که دلت به جای عقلت راه و نشونت بده. در مورد باربد هم اصال نگرانیی وجود نداره قبال هم در این مور

برای باربد عزیز بوده که همیشه کنارشه و تو هم که خواهر عزیزشی پس باید خیلی غیر منطقی باشه که مثل آدمهای عصر حجر فکر کنه 

راتش خیلی حساسن و دوستش باید خواهرشو به چشم خواهر خودش ببینه . و اما در مورد بابا و مامان اوال که میدونی اونها نسبت به باربد و نظ

 ما میدونیم با نظر مثبت باربد نصف قضیه حل شده است و با شناختی که ما نسبت به رادمهر پیدا کردیم میدونیم هیچ موردی نیست که بابا و

 مامان انگشت روش بذارن و بگن نه. پس همه ی ناراحتی ها و نگرانیهات بیهوده ست.

 بهانه روی تخت دراز کشید

 ان. همه ی اینها رو میدونم اونچه که نمیدونم اینه که چرا انقدر دلشوره دارم: میدونم بار-

 خندیدم

: خوب این طبیعیترین وجه قضیه ست. تو دختری هستی که تا حاال خارج از یه حدی با هیچ پسری رابطه ای نداشته یک دفعه در عرض یک -

کنار این ، قضیه جدی هم هست حاال اگر فقط پای عشق وسط بود میتونستی شب دلت دنبال نگاهی رفته که هیچ آشنایی باهاش نداشتی و در 

 باهاش کنار بیای اما این عشق با ازدواج همراهه و این بزرگترین تغییر در زندگی یک دختره میخوای دلشوره نداشته باشی؟ خوب اگر نداشتی

 من میگفتم تو  مشکل روانی داری.

 بهانه خنده اش گرفت.
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 همه چیز جواب داری؟ : تو چرا برای-

: شاید برای اینکه من جای تو نیستم. تو هم این جوابها رو داری اما اونچه که من دارم آرامشه چون از جایگاه شخص سوم به مسئله نگاه -

نار شخصی قرار میکنم و تو چون داخل گودی نمیتونی با آرامش مسئله رو بررسی کنی اما روزی میرسه که آرامش تو خیلی بیشتر از منه چون ک

میگیری که بهت این حس اطمینان بخش رو میده که اشتباه نکردی  پس به امید اون روز سعی کن منطقی تر با قضیه برخورد کنی و بیخود 

 نگران نباشی. 

 روی تخت دراز کشیدم و پتو رو کشیدم رو خودم

 : حاال هم دیگه حرف نزن که دارم از خستگی میمیرم-

گفت و سریع خوابش برد اما من باز هم نتونستم بخوابم. یک طرف دوری از باربد بود که بیست و یک سال تمام کنارش زیر لب شب بخیر    

م زندگی کرده بودم و طرف دیگه نگرانی برای بهانه بود. رادمهر از هر نظر خوب بود ولی نمیشد هیچ چیز رو پیش بینی کرد. تصمیم گرفتم خود

 مل کنم و نگران نباشم.هم کمی به نصیحتهای خودم ع

صبح دیرتر از همیشه بیدار شدم بهانه تو اتاق نبود و تختش مرتب بود. به ساعت نگاه کردم ساعت یازده بود سریع از جام بلند شدم     

اتاق شد. میدونستم مامان روی سحرخیزی حساسه وارد سرویس بهداشتی که تو اتاق بود شدم داشتم دست و صورتمو میشستم که بهانه وارد 

با دیدنش دلم گرفت اگر بهانه هم ازدواج میکرد نمیدونستم باید چیکار کنم منو اون هیچوقت از همدیگه جدا نمیشدیم حتی رشته های 

دانشگاهیمونم یکی بود. بیست و یک سال با صدای نفسهاش خوابیده بودم و با دیدن نگاهش بیدار شده بودم حاال چجوری میتونستم دوریشو 

 ارم. تاب بی

سعی کردم این افکار و از مغزم دور کنم. مهم خوشبختی خواهرم بود . داشتم دست و صورتمو خشک میکردم که دیدم  داره با دقت بهم نگاه 

 میکنه.

 : چیه بانو؟-

 با دست کشیدم روی سرم

 : شاخ در آوردم؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟-
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 ایم پس چرا رادمهر از من خوشش اومد؟: داشتم فکر میکردم منو تو کامال شبیه همدیگه -

 نشستم روی تخت 

کار دله : برای اینکه رادمهر عاقله عزیزم درسته منو تو دوقلوییم اما خودمون بهتر از همه میدونیم چقدر با هم فرق داریم . در ضمن همه اینها -

 اون دلش تو رو خواسته دل که چرا نداره.

 بهانه خندید و روی تخت دراز کشید. 

 : من برم پایین یه حاضر باش بزنم و بیام.-

 : بدو برو .  -

 وقتی رفتم پایین مامان تو آشپزخونه مشغول غذا درست کردن بود. مثل همیشه با سرو صدا وارد شدم

 : سالم مادر خانومی-

بغلش کردم و صورتمو فرو کردم تو  مامان سرشو برگردوند که دیدم چشماش از اشک خیسه. میدونستم برای باربد دلتنگه رفتم طرفشو از پشت

 گردنش 

: نکن این کارو مامان. میدونم برای پسرت دلتنگی ولی خودت بهتر از همه میدونی که او بهترین لحظات زندگیشو میگذرونه همین برای شما -

 کافی نیست؟

م. بهانه وارد آشپزخونه شد و حال مامانو که دید اشکهای مامان تبدیل به هق هق شد. دلم براش سوخت. دستاشو گرفتم و از گاز دورش کرد    

رفت سراغ غذا. مامانو نشوندم روی صندلی پشت میز و یه لیوان آب براش ریختم هنوز داشت هق هق گریه میکرد. لیوان آب و دادم دستش و رو 

 به روش نشستم و دستشو گرفتم

 : مامانم. خانومم. گریه نکن -

 مامان اشکهاشو پاک کرد 

 ها نمیفهمید. میدونم اون خوشبخته تمام دلخوشم همینه که سارا دختر خوبیه واال از غصه دق میکردم. : شما-
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 بهانه کنار من روبروی مامان نشست

: کی میگه ما نمیفهمیم؟ شاید مثل شما حس یه مادرو نفهمیم ولی ما هم بیست و یک سال با باربد بودیم برای ما هم نبودنش سخته ولی -

 زدیکمونه و هر وقت اراده کنیم میتونیم ببینیمش. میدونیم ن

 مامان به پشت صندلی تکیه داد و نفس عمیقی کشید

 : ای روزگار-

میخوام دلم گرفته بود به بهانه نگاه کردم معلوم بود اون هم ناراحته ولی به خاطر مامان به روی خودش نمیاورد. به بهانه اشاره کردم میدونست    

از دلتنگی در بیارم هر دو یک دفعه پریدیم روی دوش مامان و شروع کردیم قلقلکش دادن. دو دقیقه بعد اشکهای مامان از  با شیطنت مامان و

تا شدت قلقلک بود نه دلتنگی. من دست بردار نبودم مامان از نفس افتاده بود که صدای زنگ موبایل بهانه بلند شد. بهانه سریع به سالن رفت 

من سربه سر مامان میذاشتم و در عین حال میز غذا رو میچیدم که بهانه با چهره ای نگران وارد آشپزخونه شد. به ظاهر موبایلشو جواب بده 

 لبخند زد و نشست پشت میز انقدر میشناختمش که میدونستم پشت این ظاهر پر از دلواپسیه. 

بعدا میگه. بعد از غذا بهانه به اتاق رفت من هم سریع ظرفها رو  یواشکی مامان بهش اشاره کردم که چی شده که با اشاره ی سر بهم گفت    

 شستم و بعد از اینکه خیالم راحت شد مامان برای استراحت به اتاقش رفته به اتاق مشترکمون رفتم. 

و صندلی رو چرخوندم  و وارد اتاق که شدم بهانه نشسته بود پشت میز کامپیوتر وداشت آهنگ مورد عالقه اش رو گوش میکرد. صدا رو کم کردم 

 روی زمین جلوی پاش نشستم

 : چی شده؟-

 : رادمهر بود-

 تعجب کردم. فکر نمیکردم با بهانه تماس بگیره

 : خوب؟-

 : گفت با باربد صحبت کرده و تا یک ساعت دیگه قراره ببینتش-

 : به این سرعت؟ مگه باربد خونه نیست؟ مثال دیشب عروسیش بوده-
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 سه روز دیگه شروع میشه. امروز هم بیمارستان بوده رادمهر هم شیفت بوده باهاش قرار گذاشته بعد از شیفت ببینتش. :  مرخصی باربد از-

 : خوب حاال تو چته-

 : دیشب بهت گفتم میترسم-

 :  دیگه انقدر بزرگ شدی که یه مرد مثل رادمهر برای زندگی انتخابت کنه نباید از چیزی بترسی خانومی.-

نکه حواس بهانه رو پرت کنم شروع کردم در مورد یه پرونده که استادمون وکالتشو به عهده داشت صحبت کردن. بهانه هم بی سر و برای ای    

وقتی ساعت ته جواب منو میداد . ساعت پنج بابا اومد و ما برای اینکه تنها نباشن رفتیم پایین. هر دو منتظر تماس رادمهر بودیم تا نتیجه رو بگه 

بد گذشت و از رادمهر خبری نشد من هم نگران شدم. بهانه دائما پله ها رو میرفت باال و میومد پایین. مامان و بابا انقدر به جای خالی بار از هفت

 فکر میکردند که متوجه کالفگی بهانه نشدند. 

دفعه از جا پرید. مامان و بابا با تعجب به او  ساعت هشت شام و کشیده بودیم و نشسته بودیم پشت میز که صدای زنگ در بلند شد. بهانه یک    

 نگاه کردند. بهانه لبخندی تصنعی زد و دوباره نشست. از جام بلند شدم

 : اِ دختر چرا درو باز نمیکنی ؟ -

 تصویر باربد بود ؟ نه اشتباه نمیکردم از خوشحالی فریاد زدم

 : مامان باربده.-

بازشون رفتم. یک شب ندیده بودمش ولی دلم به اندازه ی سالها براش تنگ شده بود. پشت سر من و به طرف در دویدم. تا وسط باغ به پیش   

 بهانه هم به باغ اومد. باربد با دیدن ما خندید و دستاشو برای بغل کردن ما باز کرد.

 : بدویید بیاید جوجه کوچولوهای خودم. -

تو بغلش بیام بیرون. چند لحظه بعد که سرمونو بلند کردیم دیدیم سارا دم در ورودی ما هم  دویدیم ، محکم بغلمون کرد . دلم نمیخواست از    

ی میکنه. هر دو خجالت کشیدیم انقدر حواسمون به باربد بود که اصال سارا رو ندیده بودیم. هر دو از باربد جدا ب*و*سایستاده و با مامان رو

 شدیم و به طرف سارا رفتیم. 

 ه کرد. سارا با لبخند به ما نگا
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 : سالم دیگه خوب دوستتونو فراموش کردیدا. -

 : مگه میشه ما تو رو فراموش کنیم از دیشب تا حاال غصه ی تو نذاشته منو بهانه بخوابیم. -

 : چرا اونوقت؟-

 : خوب دلمون برای انتخاب غلطی که کردی سوخت. آخه باربد هم شد شوهر؟-

 یه دفعه  موهام از پشت کشیده شد

 تو روی خودم میشینی زیر پای زنم؟  : میکشمت-

 دستمو گذاشتم روی موهام

 : میبینی سارا این یه چشمه از کارهاشه. دست بزن داره. حواست بهش باشه. -

 محکمتر موهامو کشید ،موهامو از چنگش درآوردم و دویدم تو . همه با خنده وارد شدند  باربد دوید طرف من که سارا گفت    

 حاال یه خواهر شوهر خوب پیدا شده که حقایقو میگه باید کتکش بزنی؟: ولش کن باربد -

 دستشو زد به کمرش    

 : چشمم روشن. -

 روشو کرد به مامان

 : میبینی مامان؟ آخه این دختره تربیت کردی؟ زندگیمو از ریشه زد رفت پی کارش.-

 رو کرد به من

 ی بشم که اسمم تو تاریخ حک بشه.: صبر کن نوبت تو هم میشه آنچنان برادر زن حقیقت گوی-

 زانو زدم رو زمین
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: غلط کردم داداش. تو رو خدا منو بی شوهر نکن نذار این یکی دو تا خواستگاری هم که دارم از دستم برن. اعتماد به نفسمو از دست میدم -

 میمونم تو خونه میشینم یه گوشه غصه میخورم افسردگی میگیرما .

 ساراروی زانوهام چرخیدم طرف 

: سارا به جون خودم من یک کمکی خلم. گاهی خواب نما میشم فکر میکنم باربد هیوالست حاال درسته گاهی خوابهام رویاهای صادقه ست اما -

 ه.ب*و*ستو بگذر فکر کن همون کا

 دیگه همه ریسه رفته بودند از خنده. بلند شدم و روبروی باربد ایستادم

 هامو نمیپرونی؟ : خوب شد داداشی؟ دیگه خواستگار-

 باربد نگاهی به بهانه کرد و گفت

 : من عادت به خواستگار پروندن ندارم میترسم بمونید رو دستمون بترشید-

 منو بهانه به هم نگاه کردیم. باربد تو شوخی خیلی خوب حرفشو زده بود. بهانه گل از گلش شکفت.  

 همه نشستیم روی مبل مامان گفت

 اومدید اما باربد جان امشب شما باید میرفتی دیدن مادر خانومت نه ما.  : خیلی خوشحالمون کردید-

 باربد خندید

 : سر شب رفتیم اونجا شما خیالت راحت باشه من آداب و خوب میدونم. پسر بدی نیستم به خدا.-

 بابا دست باربد و فشار داد

 : بر منکرش لعنت.-

کرد برق عشق تو چشماش میدرخشید . بهانه برای ریختن چای رفت که من هم به بهانه ی سارا خیلی خوشحال بود هر وقت به باربد نگاه می   

 میوه آوردن دنبالش رفتم.  میخندید

 : دیدی گفتم نباید نگران باشی-
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 : ولی یک کم مشکوکه که اومده اینجا نه؟-

 : خوب باید ببینیم چی میشه ولی همون حرفش کافیه که بدونیم نظرش منفی نیست.-

 ی به دست به طرف در رفتسین 

 : بیا بریم ببینیم چی میشه. -

مامان داشت به سارا برای شام تعارف میکرد ولی سارا گفت شام خوردن و اومدن و مشغول صحبت از عروسی شدند بابا هم رفت که تخته     

جلوی باربد گرفت و باربد با دقت به او خیره شد. بهانه مکث نرد و بیاره تا با باربد بازی کنه من تمام حواسم به باربد و بهانه بود. بهانه چای رو 

 کرد 

 : چیه؟ چی شده؟-

 باربد چای رو روی میز عسلی کنارش گذاشت و آروم گفت

 : باور میکنی اصال دلم نمیخواست باور کنم بزرگ شدی؟ -

 لبخند از روی لبهای بهانه پرید. باربد که حس بهانه رو خوب فهمیده بود گفت 

 س خواهری فکر میکنم همه ی برادرها مثل منن ولی خوب مجبورن با واقعیت کنار بیان مخصوصا وقتی پای آدمی مثل رادمهر وسط باشه. : نتر-

 بهانه آروم گفت 

 : اگر تو بخوای برای همیشه همون خواهر کوچولو میمونم فقط کافیه یک کلمه بگی نه نمیخوام بزرگ بشی-

 کرد دستشو روی گونه ی بهانه که دوال شده بود و آروم صحبت میکرد کشیدباربد با عشق به بهانه نگاه 

: تو خیلی وقته ثابت کردی بزرگ شدی، خانوم شدی، این منم که کور بودم. امروز چشمام باز شد و میتونم بگم خیلی خوشحالم که چشمام -

 توسط رادمهر باز شد.

 دامه دادبهانه با لبخند و خجالت سرشو پایین انداخت باربد ا

 : فقط یک کلمه بهم بگو نظرت چیه تا من با بابا و مامان صحبت کنم.-
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 بهانه هیچی نگفت

 : بگو دیگه دختر-

 :نظر نظر شماست داداش-

 باربد اخمهاش رفت تو هم دست بهانه رو کشید و نشوند کنار خودش. سینی چای رو ازش گرفت و گذاشت روی میز.    

 ن سعی کردم دوستت باشم نمیخوام احترام باعث بشه حرف دلتو نزنی.: با من راحت باش بهانه. م-

 بهانه نگاه عمیقی به باربد کرد و گفت

ر منی : من اونو نمیشناسم باربد. میخوام بدونی نظرت واقعا برام حیاتی و مهمه اول اینکه تو سالهاست با اون دوستی و دوم اینکه برادر بزرگت-

 ناسبیه منم حرفی ندارم بیشتر باهاش آشنا بشمپس اگر تو بهم بگی اون آدم م

 لبخند روی لبهای باربد نشست

 : فقط یه سؤال دیگه-

 بهانه به او نگاه کرد

 : ازش خوشت اومده یا فقط چون پسریه که موقعیت خوبی داره بهش فکر میکنی.-

 بهانه سرشو پایین انداخت

 : با من حرف بزن بهانه این قضیه برای من خیلی مهمه-

 : چرا؟ چه فرقی میکنه؟-

: خیلی فرق داره خواهر من. هم تو و هم رادمهر الیق عشق هستید درسته که با شناختی که از هر دوتاتون دارم میدونم حتی اگر پای عشق -

 وسط نباشه خوشبخت میشید ولی این مهمه که عاشق هم باشید.

 سرمو نزدیک گوش باربد بردم میدونستم بهانه نمیتونه به باربد بگه از رادمهر خوشش اومده

 : خیالت راحت باربد ازش خوشش اومده. -
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 بدون اینکه سرشو به طرف من برگردونه از جاش بلند شد. دستاشو کوبید به هم و خندید    

 : خوب این هم از این-

 مامان به طرف باربد برگشت

 : چی؟-

 د وارد شد باربد به طرف اتاق کار بابا رفت و صداش کرد بابا با تخته نر

 : بابا جون اگر اجازه بدید میخوام اول باهاتون صحبت کنم بعد تا صبح میشینم و مثل یه پسر خوب بهتون میبازم.-

اه بابا خندید و تخته رو روی میز ناهار خوری گذاشت و روی مبل نشست. مامان با نگرانی به سارا و باربد نگاه کرد. باربد با دیدن حالت نگ   

 اش گرفت مامان خنده

 : نترس مادر من هیچی نشده ،خیره.-

 مامان با همون نگرانی تو چشماش خندید.  باربد رو به بابا کرد

 : بابا شما آقای روزبهانی رو دیدید؟-

 بابا یک کم فکر کرد و بعد انگار یادش اومده باشه سرشو تکون داد

 : آره چطور؟-

 : به نظرتون چطور خانواده ای بودند؟-

 جایی که من دیدم خیلی موقرو آداب دان. خانواده ی اصیلی هستن: تا اون-

 باربد نگاهی به بهانه کرد و ادامه داد

: آقای روزبهانی بازنشسته ی آموزش و پرورشه و البته با ارثی که از پدرشون بهشون ارث رسیده یع فرش فروشی معتبر و خوش نام تو بازار -

ه است. سه تا پسر دارن رادمهر و رادین که دو قلو هستن همسن منن و هر دو پزشک. رایان برادر سومه دارن .خانوم روزبهانی پرستار بازنشست

 که بیست و شش ساله است و اون هم داره پزشکی میخونه
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 بابا خندید

 : خوب چه عالی همشون پزشک میشن. نذر دارن؟-

 همه خندیدیم. باربد ادامه داد

 یی دارید ولی میخواستم با خانواده اش هم آشنا بشید چون میدونم خانواده براتون خیلی مهمه.: میدونم تا حدودی با رادمهر آشنا-

 مامان و بابا به  هم نگاه کردند. باربد خندید

ت : میدونم گیجتون کردم ولی الزم بود اینها رو بگم ،االن منظورمو میگم. رادمهر التماس دعا داشت میخواست اجازه بدید برای امر خیر خدم-

 برسن.

 باال مامان و بابا سریع برگشتند طرف من انگار واقعا باورشون شده بود که من خواهر بزرگترم وزودتر از بهانه ازدواج میکنم . دستامو آوردم    

 مگ*ن*ا*ه: به خدا من بی -

 همه خندیدند باربد گفت

 : برای بهانه بابا جون. -

 . بعد از چند لحظه بابا سرشو آورد باالبابا رفت تو فکر، مامان به باربد نگاه میکرد

 : نظر خودت چیه باربد؟ تو تأییدشون میکنی؟-

برای  : رادمهر پسر خیلی خوبیه بابا. پاک و صادق. نجیب و پر تالش. با معرفت و دوست داشتنی. اما همه ی اینها رو که بذاریم کنار هم از اون-

مسری میشه. هیچ کس با هر شناختی نمیدونه که آدمها در موقعیتهای مختلف چجور عمل من یه دوست خوب میسازه، من نمیدونم اون چجور ه

و نظر میکنن. اون دوست و همراه خیلی شایسته ایه اما اینکه چجور همسری میتونه باشه نمیدونم. من از دیدگاه یک مرد کامال اونو تأیید میکنم 

 و آمد کنه تا ببینیم همونقدر که دوست خوبی هست همسر خوبی هم میتونه باشه یا نه.  من اینه که با اجازه ی شما بهانه یک مدت با اون رفت

 بابا برگشت طرف بهانه

 : نظر خودت چیه باباجون؟-
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 بهانه سرشو پایین انداخت بلند گفتم

 : عروس رفته گل بچینه. -

 حتی بهانه هم خنده اش گرفت. بابا جدی به بهانه نگاه کرد

ون، بدون هیچ تعارفی.  میدونی که من همیشه خوشبختی شما رو خواستم و به نظرتون احترام گذاشتم. اگر فکر میکنی : نظرتو بگو بابا ج-

رادمهر میتونه همسر مناسبی برات باشه ما هم خوشحال میشیم که اونو بپذیریم اگر نه که هیچ مشکلی در رد کردن اون نیست. اصال هم فکر 

 دوستی باربد و رادمهر و نکن.

رو  ما به اینجاش فکر نکرده بودیم . شاید بابا فکر میکرد بهانه به خاطر دوستی عمیق برادرش با رادمهر تصمیم بگیره جواب مثبت بده. بهانه   

 به بابا کرد

 : من از اینکه به نظر من اهمیت میدید ممنونم -

 نتونست ادامه بده من گفتم

 د نظرشو بگه اجازه میدید من حرف بزنم؟: بابا جون شاید بهانه نتونه اونجور که بای-

 بابا با لبخند همیشگیش برگشت طرف من

 :حتما دخترم -

 همه به من نگاه میکردند سینه مو صاف کردم

 : با اجازه ی بزرگترها بلهههههههههه-

 همه زدند زیر خنده. بابا برگشت طرف بهانه

 :آره بابا؟-

 بهانه خندید و گفت

 حرف بزنی باران االن بابا فکر میکنه من هول شدم : نشد تو یه بار مثل آدم-

http://www.roman4u.ir/


 

 
61 

 

 :اِ بیا و خوبی کن حرفی رو که تو میخواستی مثل لقمه صدبار دور سرت بگردونی و بزنی من تو یک کلمه گفتم باز هم شکایت داری؟-

ر خوشش میومده اینو تو تعاریفش صدهابار باربد و سارا ریسه رفته بودند از خنده. مامان که حسابی خوشحال بود. میدونستم همیشه از رادمه   

 گفته بود. 

 بهانه رو به بابا کرد.

 : من حرفی ندارم بابا فقط یه خواهش از شما دارم-

 : چی بابا جون-

 : میخوام اجازه بدید قبل از مراسم خواستگاری بیشتر باهاش آشنا بشم-

 اخمهای بابا و باربد رفت تو هم

 : یعنی چی بابا ؟-

ن سالهاست باربد و رادمهر با هم دوستن اگر بر فرض موردی پیش بیاد که بخواهیم جواب منفی بدیم به هر حال روی دوستی اونها هم : بابا جو-

نیم و تأثیر میذاره. چه اشکالی داره یک مدت هر دو خانواده برای آشنایی بیشتر رفت و آمدمونو بیشتر کنیم و ما هم در حضور شما با هم صحبت ک

ا هم آشنا بشیم اونوقت اگر هر کدوم بخواهیم جواب منفی بدیم هیچ اتفاقی بین رادمهر و باربد نمیفته چون در حد یک آشنایی ساده بوده بیشتر ب

 نه مراسم رسمی خواستگاری

 باربد خندید

 : تو انقدر عاقل بودی و ما نمیدونستیم؟ -

 بهانه رو به باربد کرد

وی تصمیم ما اثر بذاره باربد، یا برعکس تصمیم ما روی دوستی شما. به قول خودت اون برای تو دوست : نمیخوام دوستی بین تو و رادمهر ر-

 خیلی خوبیه چرا بخوایم روش ریسک کنیم؟

 باربد به بابا نگاه کرد. بابا رو به بهانه کرد
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 : من موافقم.-

 برگشت رو به مامان

 : نظر شما چیه خانوم؟-

 با خانواده اش هم بیشتر آشنا میشیم. : من هم مشکلی ندارم اینجوری -

 باربد باز دستهاشو کوبید به هم

 : خوب اینم از این-

 رفت طرف تخته نرد 

 : خوب بابا جون میخوای چند  چند ببازی؟-

 بابا خندید

 : تو که گفتی مثل پسرهای خوب تا صبح به من میبازی . همه اش وعده همه اش وعید-

 همه شاد بودند
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 مفصل شش

 اون شب باربد تا ساعت یازده با بابا بازی کرد و واقعا هم مثل یه پسر خوب فقط باخت. سارا ساعت یازده بلند شد.

 : باربد جان نمیریم؟ مامان اینا خسته ان میخوان استراحت کنن.-

 مامان گفت

 : نه دخترم ما امروز خیلی دیر بیدار شدیم. اصال خسته نیستیم. -

 و از جاش بلند شدباربد تخته رو بست 

 : آخیش-

 همه گفتیم 

 : بردی؟-

 باربد کش و قوسی به خودش داد و با خنده گفت

 : نه بازم باختم.حاضر شو بریم عزیزم-

 سارا به طرف جا لباسی رفت تا مانتوشو بپوشه. مامان گفت

 : حاال برنامه ی رادمهر چیه؟-

 : قراره من بهش خبر بدم. -

 مامان یک کم فکر کرد

 کی از ماه عسل برمیگردی؟ : تو-

 باربد نگاه خجلی به سارا کرد و گفت
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نجا : برنامه ی من عقب افتاده مامان. ماه دیگه قراره برای یک دوره ی کوتاه یک ماهه برم آلمان قرار شد سارا هم بیاد که ماه عسلمونم همو-

 بگذرونیم

 مامان اخمهاش رفت تو هم

 ش میره ماه عسل؟ در ضمن تو اونجا همه اش تو کالسی سارا تنهاست اینم شد ماه عسل؟: یعنی چی؟ آدم یک ماه بعد از عروسی-

 سارا خندید

 : مشکلی نیست مامان. صبحها باربد کالس داره از بعد از ظهر بیکاره منم صبحها خودمو مشغول میکنم تا بعد از ظهر که باربد برسه. -

 مامان گفت

 : پس تا یک ماه دیگه تهرانید؟-

 گفتباربد 

 : بله مامان.-

 مامان فکری کرد و گفت

 : میخوای با رادمهر قرار بذار با خانواده اش برای آخر هفته بیان اینجا-

 باربد یک کم فکر کرد و گفت

 : بذار ببینم چی میشه. باید ببینم اون نظرش چیه. -

 ودیم. اگر دیدی دعوتشون کنی بهتره دعوتشون کن. : باشه مامان جون تو بهتر میدونی باید چیکار کنی ما دیگه اینجوریشو ندیده ب-

 باربد به طرف در رفت

 : بهتون خبر میدم.-

همه برای بدرقه ی باربد و سارا رفتیم دم در. وقتی رفتن به سالن برگشتیم. بابا روبروی تلویزیون نشست وکنترل و دستش گرفت و طبق    

مک به آشپزخونه رفت ، منم به اتاقم رفتم. نگاهی به اتاق انداختم روی دیوار روبرو یه عادت شروع کرد کانالها رو عوض کردن. بهانه برای ک
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پنجره بود که منو بهانه عاشق اون پنجره بودیم چون وقتی بازش میکردیم برگهای درختی که روبروی اتاقمون بود از پنجره میریخت تو. زیر 

بودیم. روبروی تختها یه میز آرایش قهوه ای ست تختها بود. دیوار بغل  هم با یک پنجره  دو تا تخت یک نفره که وسطش یه پاتختی گذاشته 

تو کتابخونه و میز کامپیوتر پوشیده شده بود. اتاق ساده ای داشتیم. با اینکه اون خونه شش خواب داشت ولی منو بهانه طبق عادت بچگیهامون 

ه به دیوار زده بود نگاه کردم. یه شعر از فروغ فرخزاد شاعری که هر دو دوستش یه اتاق بودیم. روی تخت نشستم و به تابلوی شعری که بهان

 داشتیم. 

به بهانه فکر کردم که چقدر شاد بود. چقدر زود داشت وارد دنیایی میشد که من هیچی ازش نمیدونستم ،میدونستم وقتی رفت و آمدش با    

قدر برای بهانه خوشحال بودم که نذاشتم این احساس تنهایی  حس قشنگم و خراب رادمهر شروع بشه بینمون فاصله میفته. دلم گرفت ولی ان

 کنه. 

 کتابی که روی پاتختی بود برداشتم و نگاهی بهش انداختم که بهانه وارد اتاق شد. 

 : خسته نباشی-

 : ممنون -

 : خوشحالی؟-

 بهانه خندید و روی تخت نشست

 : آره خیلی .-

 ی؟: نمیخوای باهاش تماس بگیر-

 : نه. برای چی؟-

 : حتما اونم نگرانه ببینه بابا و مامان چی گفتن-

 : خوب باربد بهش میگه. نمیخوام دور از چشم مامان و بابا باهاش صحبت کنم.-

 لبخند روی لبم نشست.

 : خوشحالم که انقدر پایبند ضوابطی-
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 بهانه لباسهاشو عوض کرد و روی تخت دراز کشید.

 اربد خبری بهمون میده یا نه: باید ببینیم فردا ب-

 منم روی تخت دراز کشیدم و کلید چراغ و که باالی سرم بود زدم . 

 : فکر نمیکنم رادمهر امشب بخوابه. عشق هم دنیایی داره ها-

 بهانه خندید.

بود . هر کاری کردم  7شدم. ساعت زیر لب شب بخیری گفتم و خوابیدم. صبح با آفتابی که تو اتاقمون افتاده بود و چشمامو میزد از خواب بیدار 

 خوابم نبرد. آروم بلند شدم و لباسمو عوض کردم دست و صورتمو شستم و از اتاق اومدم بیرون ،نمیخواستم بهانه رو بیدار کنم. 

 وقتی وارد آشپزخونه شدم مامان در حال خوردن صبحانه بود. 

 : سالم صبح بخیر-

 لبخند زد 

 : سالم دخترم صبح بخیر .-

 لیوان برداشتم و چای ریختم و نشستم پشت میز یه

 : تو این بیست و یک سال نشده زودتر از شما بیدار بشم. -

 مامان خندید. دقیق نگاهش کردم

 : بهتری مامان؟ دیشب پسرتو دیدی دلتنگیت برطرف شد؟-

 داره میره. : آره دخترم بهترم. به هر حال باید باور کنم اونم رفته دنبال زندگیش. بهانه هم که -

 دوباره بغض نشست تو گلوش.

 : مامانم. بهانه یک سال از درسش مونده پس احتماال تا یک سال دیگه عروسی نمیکنه. در ضمن هنوز هیچی معلوم نیست. تازه اونا هم که برن-

 بزنید.من بیخ ریشتون بسته ام تنها نمیمونید. حاال درسته زشتم ولی میتونید بهم نگاه نکنید و باهام حرف 
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 لبخندش غم داشت  

 

 : میدونی که همه ی درد دلهای من پیش تو بوده اگر قرار بود تو ازدواج کنی انقدر دلشوره نداشتم-

 : شرط میبندم خوشحال هم میشدید کی میاد این روزها دختر زشت بگیره آخه.-

 : بس کن دختر یه لحظه جدی باش-

 بهانه کلی مونده شما بیخود نگرانی : ای به چشم. غصه نخور مادر من تا ازدواج -

 : راستی مگه شما نباید برای ترم جدیدتون ثبت نام کنید؟-

 : میدونم مامان. فردا میریم برای ثبت نام پس فردا هم میریم خرید.-

 داشتیم در مورد جشن باربد صحبت میکردیم که بهانه وارد آشپزخونه شد

 : صبح بخیر-

 بشو داد مامان مثل همیشه با لبخند جوا

 : سالم آبجی کوچولو یک کم بخواب-

 : تازه ساعت هشته.-

 یه لیوان چای برای خودش ریخت و نشست پشت میز. مامان نگاهش میکرد. بهانه رو به مامان گفت

 : چه خبر؟-

 : اول صبحیه چه خبری میتونه باشه؟-

 بلند شدم که برم اتاقها رو تمیز کنم

 : اما یه خبر جدید دارم-
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 تم و نشستم. من برگش

 : زود تند سریع بگو. میدونی که من فضولم. اِ باز هیچی نمیگه. میگم بگو مادر من. دق میکنما-

 : آخه تو فرصت بده تا بگم نمیذاری حرف بزنم که-

 : باز هیچی نمیگه. میگم بگو . میذارم از این خونه میرما. همه چیز و از من پنهان میکنید آخه این رسمشه.-

 قه زبون به دهن بگیر تا بگم.: یه دقی-

 : مامان زنگ میزنم به بابا میگم اصال به من اهمیت نمیدیا. باز هیچی نمیگه. -

 بهانه پرید جلوی دهنمو گرفت

 : بگو مامان جون اینو ولش کنی تا صبح نمیذاره حرف بزنی. -

 : ولش کن بچمو خفه اش کردی-

 بهانه دستشو از جلوی دهنم برداشت

 دیگه حرف بزنی واقعا خفه ات میکنم. بذار ببینم چی شده:  یک کلمه -

 من دستمو گذاشتم روی لبهام

 : اوووووووم. خفه شدم خوبه؟-

 بهانه نشست سر جاش 

 : چی شده؟-

 : خانواده ی شیروانی رو یادتونه؟-

 سریع دستمو برداشتم

 : آره. همون که دخترش تو دماغی حرف میزد؟-
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 مامان خندید

 ره دخترم، خوب نیست اینجوری حرف میزنی: اون پولیپ دا-

 : خوب حاال هر چی. چی شده؟-

 : خانواده اش از شهره خوششون اومده. برای پیمان خواستگاریش کردن.-

 بهانه خندید

 : چه یه دفعه بخت همه باز شد مثل اینکه همه منتظر باربد بودن-

 : منظورت خودته دیگه؟-

 بهانه سرشو انداخت پایین. گفتم

 یمان از شهره خوشش اومده یا خانواده اش؟: پ-

 : خود پیمان. خانواده اش هم راضین. -

 : خوب خدا رو شکر اینم از شهره-

 از جام بلند شدم

 : کجا؟ -

 : بهتون قول دادم که همه کارهارو بکنم دارم میرم اتاقها رو تمیز کنم دیگه-

م بدی. دختر خوب همین دیروز کارگر اومد و همه چیز تمیز کرد تو چیو میخوای تمیز : من فکر کردم چون کاری نداریم قول دادی کارها رو انجا-

 کنی ؟ تو همون زحمت ناهارو بکشی کافیه. 

 بهانه از پشت میز بلند شد

 : وای پس امروز باید از بیرون غذا بگیریم-

 : تو میتونی از بیرون غذا بگیری منم فسنجونمو درست میکنم-
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 اشق فسنجون بود بر عکس من . و میدونستم عاشق دست پخت منه بهم نگاه کرد. ع    

 : خیلی بدجنسی.-

 : حاال حاضرم ببخشمت هول نکن-

به اتاق رفت تا مشغول مطالعه بشه منم شروع کردم به درست کردن غذا. مامان هم رفت که با خاله تماس بگیره. حدود ساعت ده بود که      

 هانه مشغول مطالعه بود.کارم تموم شد و به اتاق رفتم. ب

 : حاضری فردا برای ثبت نام بریم؟-

 : آره. به بابا گفتی؟-

 : قراره مامان بهش بگه.-

 : باشه بریم-

 : پس فردا هم میریم خرید -

 : باشه-

 : میخواستم به میترا دوستم زنگ بزنم که صدای زنگ تلفن بلند شد. گوشی رو برداشتم-

 : بله؟-

 : سالم -

 : سالم-

 ادمهر هستم: ر-

 یه لحظه هول کردم به بهانه نگاه کردم

 : الو-
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 : بله، بله ببخشید-

 : بی موقع مزاحمتون شدم؟-

 نه اصال خوب هستید؟ -

 : ممنونم. شما خوبید ؟-

 : تشکر. خانواده خوبن؟-

 : همه خوبن و سالم دارن خدمتتون.-

 : سالم منم بهشون برسونید.-

 بهانه صحبت کنم؟ :سالمت باشید، ببخشید میتونم با-

 بهانه همینطور به من نگاه میکرد که ببینه کیه

 : بله گوشی خدمتتون. خوشحال  شدم .-

 : من هم همینطور سالم برسونید.-

 : سالمت باشید-

 گوشی رو گرفتم طرف بهانه.

 : بیا با تو کار دارن-

 : کیه؟-

 : آقا رجبه میگه انگار ازش جنس خریدی و پولشو ندادی-

 هانه رفت تو هماخمهای ب

 : همین سوپریه سر کوچه؟-
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 : آره دیگه مگه ما چند تا رجب داریم-

 : اما من خیلی وقته نرفتم سوپر اشتباه میکنه-

 : حاال باهاش حرف بزن-

 بهانه گوشی رو گذاشت در گوشش. 

 : بله؟-

یرون. چند دقیقه بعد از اتاق اومد بیرون روی راه پله ها یه دفعه دیدم صورتش سرخ شد چپ چپ به من نگاه کرد. منم با خنده از اتاق اومدم ب  

 نشسته بودم و منتظرش بودم. تا اومد دوید طرفم منم سریع بلند شدم و از پله ها دویدم پایین 

 : ماماااااااان -

 مامان سریع از اتاقش اومد بیرون

 : چه خبرتونه باز خونه رو گذاشتین رو سرتون؟-

 ستادبهانه وسط راه پله ها ای

 : آخه اینم دختره شما دارید؟-

 : اِ به اینجا که میرسه دختر منه؟ همیشه خواهر خوشگل توئه تا اذیتت میکنه میشه دختر من-

 : من کی اذیتش کردم-

 : کی اذیت نمیکنی آبروم رفت-

 مامان پرسید

 : چرا؟-

 : رادمهر زنگ زده میگم کیه میگه آقا رجبه همین سوپری سر کوچه-
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 زیر خندهمامان زد 

 : از دست تو باران -

 : حاال چی میگفت رادمهر؟-

 بهانه بقیه پله ها رو اومد پایین.

 : هیچی میگفت امروز مامانش با شما تماس میگیره تا قرار بذاریم بریم بیرون.-

 : بیرون؟-

 : آره، فکر میکنم میخوان جلسه اول نه خونه ی شما باشه نه خونه ی ما-

 مامان هیچی نگفت

 گفتم

 ون دیگه.: خوبه که مامان. با این شرایط ما بریم خونه ی اونها انگار ما رفتیم خواستگاری. اونها هم که نمیتونن خودشونو دعوت کنن. میمونه بیر-

 : من که به باربد گفتم دعوتشون کنه خونه.-

 : آخه دعوت ما هم صورت خوشی نداره.-

 : بیرون هم صورت خوشی نداره.-

 خیال چقدر سخت میگیری یه قراره دیگه هر جا میخواد باشه.: وای مامان بی-

 مامان هیچی نگفت به اتاق رفتم بهانه هم رفت پیش مامان. شماره ی باربد و گرفتم   

 : سالم داداشی-

 : سالم -

 : خوبی ؟-
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 : خوبم تو چی؟-

 : همه خوبیم. یه مشورت - 

 : جانم؟-

اشتن اما مامان راضی نیست در عین حال جالب هم نیست که ما بخوایم بریم یا بخوایم اونها رو : رادمهر زنگ زد قرار اول و برای بیرون گذ-

 دعوت کنیم که بیان با دخترمون بیشتر آشنا بشن چیکار کنیم؟

 باربد یک کم فکر کرد

 : خوب میتونیم دعوتشون کنیم خونه ی ما-

 به ذهنم نرسیده بود.

 مت میفته: اینجوری خیلی خوبه. اما سارا به زح-

 : نه دیگه قرار نیست زن من به زحمت بیفته شما میاید کمکش-

 : ای زن ذلیل-

 زد زیر خنده.  

 : من به سارا میگم قرار برای چه روزیه؟-

 : نمیدونم.-

 : بذار من خودم با رادمهر قرارو فیکس میکنم.-

 : باشه پس خبر از تو -

 : باشه.-

قرار همون پنج شنبه یعنی دو روز دیگه است و خواست زودتر بریم اونجا گوشی و قطع کردم و به  یک ساعت بعد باربد تماس گرفت و گفت   

 سالن رفتم
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 بهانه و مامان داشتن گوشت خورد میکردن. 

 : قرار بیرون به هم خورد.-

 هر دو برگشتن طرف من مامان گفت

 : یعنی چی؟-

 رو دعوت کنه. االن زنگ زد و گفت همین پنجشنبه بریم اونجا.  : یعنی من با باربد تماس گرفتم و قرار شد باربد اونها-

 لبخند روی لب مامان نشست

 : اینجوری خیلی بهتره. اما اونها تازه عروس و دومادن نباید مهمون دعوت میکردن-

 : خوب باربد هم باید یک کم جور خواهرهاشو بکشه دیگه. سارا هم اهل این حرفها نیست-

 بلند شد  سارا بودهمون موقع زنگ تلفن 

 : سالم رفیق قدیمی زن برادر جدید-

 : سالم چطوری خانومی؟-

 : خوبم تو چه میکنی با این عذاب الیم؟-

 : عذاب الیم؟-

 : باربد دیگه-

 : میکشمت باران پشت سر شوهر من درست صحبت کن.-

 مامان هم هی چشم و ابرو میومد که در مورد باربد اینجوری حرف نزنم. 

 حاال ها مونده تا بشناسیش. : حاال-

 سارا خندید



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : بسه دختر گوشیو بده مامان میخواستم با مامان حرف بزنم نه  با تو-

 : مامان دستاش کثیفه چیزی شده؟-

 : نه بابا میخواستم از مامان بپرسم برای پنجشنبه چی درست کنم بهتره میدونی که من تجربه ندارم-

 گوشی رو گرفتم طرف مامان. 

 مان سارا باهاتون کار داره میخواد در مورد پنجشنبه صحبت کنه: ما-

 سریع بلند شد و به طرف دستشویی رفت که دستاشو بشوره 

 : گفتم دختره ناراحت میشه حق هم داره-

نشستم روی گوشی رو گرفت منم سریع گوشی رو زدم روی آیفون کاری که همیشه مامان و عصبی میکرد. چشم غره رفت منم هیچی نگفتم و    

 صندلی ببینم واقعا سارا ناراحت شده یا نه

 : سالم دخترم-

 : سالم مامان جون. خوبید؟-

 : خوبم . تو چطوری؟-

 : خوبم مامان. بابا خوبن؟-

 : سالم داره عزیزم. -

یخوام یه وقت آبروریزی : سالم منم برسونید .مامان جون ببخشید مزاحمتون شدم میخواستم ببینم برای پنجشنبه چی درست کنم بهتره نم-

 بشه.

: تو الزم نیست چیزی درست کنی عزیزم همین که هنوز هیچی نشده مجبور شدی مهمانهای ما رو تو خونت بپذیری ما یک دنیا هم ممنونیم من -

 خودم غذا درست میکنم میارم

 چنین مجلسی چی مناسبتره. : یعنی چی مامان جون؟ این چه حرفیه به خدا من دست پختم بد نیست فقط نمیدونم برای -
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 : نه عزیزم تو زحمت نکش-

 : مامان واقعا دلخور میشم بهانه مثل خواهر منه. اگر من باران بودم باز هم میگفتید خودتون غذا درس میکنید؟-

 : آخه-

اری بکنید شما فقط بگید من چی درست : آخه نداره مامان .  اگر به من اطمینان ندارید بارانو بفرستید پیش من ولی امکان نداره بذارم چنین ک-

 کنم مناسبتره حداقل باید دو سه نوع غذا باشه. 

 از پای تلفن بلند شدم بقیه اش دیگه مهم نبود. اما خیلی بیشتر از سارا خوشم اومد. واقعا دختر خوبی بود.    

 بعد از چند دقیقه مامان گوشی و گذاشت. لبخند روی لبش بود

 حشره. : این دختر واقعا م-

 : من که میگم از سر باربدم زیاده شما میگید نه-

 : بس کن دختر جلوی دختره هر چی میخوای درمورد برادرت میگی اگر باور کنه چی؟-

: حاال دیگه شد دختره؟ االن زنگ میزنم بهش میگم. در ضمن اون باور هم بکنه انقدر عاشق باربده که چشماشو میبنده شما نگران نباش اون -

 میشناسه میدونه شوخی میکنم.  منو

 هیچی نگفت و دوباره نشست سر گوشتها. به اتاقم رفتم و مشغول مطالعه شدم.     

 

 

 

 

 فصل هفتم

 از حمام که اومدم بیرون دیدم بهانه تمام لباسهاشو ریخته روی تخت و مثل عزادارها نشسته باالی سر لباسهاشو به اونها نگاه میکنه   
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 : چی شده؟-

 ندم پنجشنبه چی بپوشم: مو-

 : اینهمه لباس داری یه چیزی بپوش دیگه-

 : خوب کدومو-

 حوله رو دور سرم پیچوندم و نگاهی به لباسها کردم. یه لباس آبی نفتی داشت که من عاشق اون لباس بودم خیلی بهش میومد . همونو از میوم   

 لباسهاش برداشتم

 : اینو-

 : خیلی رسمی نیست؟-

 اره دیگه . : نه کت شلو-

 بلند شد و لباس و گرفت با دقت به دستگیره ی اتاق آویزون کرد

 : جای لباس تو کمده عزیزم-

 : میخوام بدم خشکشویی.-

 : اوه بله. -

 : تو چی میپوشی؟-

 : نمیدونم. مهم نیست یه چیزی میپوشم دیگه-

 بهانه به طرف کمد من رفت

 : یعنی چی مهم نیست. برای من مهمه-

 آبروتو نمیبرم: نترس -
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 بهانه دلخور برگشت طرف من

: آبرومو ببری؟ خجالت بکش باران. منو تو تو هر شرایطی با نظر همدیگه لباسهامونو انتخاب کردیم حاال چی شده که با من اینجوری حرف -

 میزنی؟ 

 رفتم طرفش و بغلش کردم

 یی که باید بدرخشی.: ببخشید. به خدا منظورم این بود که مهم نیست من چی بپوشم مهم تو-

 بهانه خودشو کشید عقب

 : اما برای من مهمه نه به خاطر اونها یا نظرشون چون تو با لباس خونه هم بیای فوق العاده ای برای دل خودم. -

 یدمش ب*و*س

 : ببخشید دیگه.-

 می هم نبود و کامال مناسب این مجلس. لبخند زد و برگشت طرف کمد لباسهام. آخر هم یه کت و دامن سفید برام انتخاب کرد که  رس    

 وقتی مامان انتخابهامونو دید تأییدشون کرد. 

فردای اون روز ساعت شش صبح بیدار شدیم که زودتر برای ثبت نام بریم. بابا ما رو به دانشگاه رسوند و خودش برگشت خونه هنوز برای باز     

اعت یازده بود و دلمون داشت از گرسنگی ضعف میرفت.  سریع از در دانشگاه اومدیم کردن مغازه اش زود بود. وقتی ثبت ناممون تموم شد س

 بیرون 

 : کجا بریم ؟ -

دیدم بهانه جواب نمیده برگشتم طرفش که دیدم سر جاش ایستاده و به اون طرف خیابون نگاه میکنه. مسیر نگاهشو دنبال کردم. رادمهر دم    

پوشیده بود با شلوار پارچه ای مشکی. رفتم اونطرف خیابون نزدیک که شدم. در ماشین و بست و اومد  ماشینش ایستاده بود. یه تیشرت مشکی

 طرفم

 : سالم-
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 : سالم از منه. حال شما؟-

 : ممنون. -

 بهانه هم اومد اینطرف خیابون و کنار من ایستاد

 : سالم-

 رادمهر خندید

 : سالم. به خدا اجازه گرفتم و اومدم. -

 دمون گرفت. مثل پسر بچه های تقصیر کار که میدونن تنبیه میشن حرف میزد.منو بهانه خن

 رادمهر در ماشین و باز کرد. 

 : بفرمائید.-

 من به بهانه اشاره کردم سوار ماشین شد. رادمهر هم رفت که سوار بشه دید من همینطور ایستادم.   

 : چرا نمیشینی؟-

 : من مزاحم شما نمیشم-

 پایین. بهانه شیشه رو کشید

 : باران سوار شو دیگه-

 : من میرم خونه بهانه.-

 رادمهر گفت

 : من اومدم دنبال هر دوتون نه فقط بهانه.-

 : لطف داری ولی مسلما شما میخواهید صحبت کنید و منم اصال دوست ندارم حس آدم اضافه رو داشته باشم-
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 بهانه از ماشین پیاده شد

 : سوار شو باران. -

 نمیخواد با شما بیام. دلم میخواد برم خونه. شماها آرامش منو به هم میریزید : اِ خوب دلم -

 رادمهر خندید 

 : خوب یه کاری میکنیم، میریم یه جا ناهار میخوریم بعد شما رو میرسونیم و بعد منو بهانه میریم بیرون اینطوری خوبه؟-

 در ماشین و باز کردم.

 : ناهارو هستم دارم میمیرم گرسنگی-

 مهر با خنده سوار شد و حرکت کرد. بهانه رو به رادمهر کرد.راد

 : با کی صحبت کردی؟-

 : با باربد-

 : با باربد؟-

 :باربد هم با آقای فراهانی-

 : حاال خیالم راحت شد.-

 یدیم. : قرار شد اول منو تو صحبتهای اولیه رو بکنیم شاید خدا بخواد به توافق نرسیدیم و رفتیم خونه هامون راحت خواب-

 بهانه خندید

 : مگه کسی مجبورت کرده ؟-

 رادمهر چهره ی متعجبی به خودش گرفت

 : تو متوجه نشدی؟-
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 : نه-

: دلم دیگه. دلم مجبورم کرد. بیست و نه سال آروم و راحت داشت واسه خودش کار میکرد بعد یه دفعه یه نگاه زیر و روش کرد. جنبه نداشت -

 انشگاهتون. منو با خودش کشوند تا دم در د

هر دو میخندیدیم ولی رادمهر همینطور با چهره ی جدی شوخی میکرد. حالت چهره اش بیشتر باعث خندمون میشد. به بهانه نگاه کرد. بار اول    

 بود که بهانه رو بدون آرایش و تو لباس ساده میدید.

 لبخند از لبش پاک نمیشد.گفتم

 سوندید بشینید یه دل سیر همدگیرو نگاه کنید.: اینجاها هم رستوران هستا بعد که منو ر-

جلوی رستوران نایب نگه داشت. پیاده شدیم. وقتی نشستیم سر میز و غذا رو سفارش دادیم رفتم که دستهامو بشورم. وقتی برگشتم غذا رو     

هیچ حرفی منو رسوندن و رفتن. وارد سالن که  آورده بودن. سریع غذامو خوردم که زودتر برم خونه تا اونها حرفهاشونو بزنن. بعد از غذا بدون

 شدم مامان با نگرانی به طرفم اومد

 : بهانه کو؟-

 تعجب کردم

 : مگه بابا بهتون نگفته؟-

 : چرا ولی من اصال صالح نمیدونستم که برن بیرون.-

شکل بخوردن. اتفاقا خوب شد قبل از هر رفت و : این چه حرفیه مادر من؟ باید باالخره حرفهاشونو بزنن یا نه؟ شاید اصال تو کل قضیه به م-

 آمدی حرفهای اصلی زده بشه.

 به طرف پله ها رفتم که برای تعویض لباس به اتاق برم. مامان دنبالم اومد.در حالی که لباسهامو عوض میکردم باهاش صحبت میکردم   

و الته که بخواد بالیی سر بهانه بیاره. با باربد صحبت کرده و بابا  : چرا نگرانی؟ مگه بهانه بچه است؟ یا رادمهر خدای نکرده بی اصل و نسب-

 هم اجازه داده، دیگه شما برای چی نگرانی من نمیدونم
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 : تو هنوز مادر نشدی نمیفهمی من چی میگم-

 رف بزنن.: ربطی به احساسات مادرانه نداره این جریانیه که هر دختری باید طی کنه. نمیشه که هی جلوی چشم ما بشینن ح-

 یرون.: منم اینو نگفتم ولی شاید خانواده اش یا حتی خود رادمهر فکر کنن چه سبکسریه که راه افتاده بدون هیچ برنامه ی رسمی با پسره رفته ب-

 : مگه پسره تو خیابون به بهانه شماره داده. با خانواده مشورت کردند. -

 مامان نفس عمیقی کشید

 رم بیخود بهانه میگیرم. : چه میدونم بابا. شاید دا-

 سه ساعت بعد بهانه از راه رسید. تمام صورتش میخندید. 

 دستمو کشیدم رو گونه اش.

 : رفتی لیفتینگ؟-

 بلند خندید فهمیدم خیلی خوشحاله. مامان هم بادیدن خنده های عمیق بهانه خیالش راحت شد و به آشپزخونه رفت    

 دستشو کشیدم

 نم چی گفتید: بدو بیا تعریف کن ببی-

 به طرف پله ها رفت  

 : بذار لباسمو عوض کنم بیام.-

 : زود بیا-

 دائم داد زدم صداش کردم تا اومد

 : چته دختر. چرا انقدر داد میزنی دارم میام دیگه-

 سریع رفتم تو آشپزخونه. بهانه هم اومد و پشت میز نشستیم. مامان هم روبروی بهانه نشست.   
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 : خوب؟-

 دربند.هیچی رفتیم 

 : نه از اول بگو-

 : خوب از اوله دیگه-

 : نخیر منو گذاشتید خونه چی شد.-

 : میگم که رفتیم دربند-

 : کدوم رستوران-

 : برادران-

 : چی سفارش داد؟-

 بهانه با تعجب بهم نگاه کرد. اما انقدر چهره ام جدی بود که فکر کرد جدی میپرسم     

 : آجیل، چایی ، میوه-

 ید؟: کجا نشست-

 : تو دیوونه ایا. بابا بذار حرفمو بزنم.-

 : خوب حرف بزن من که جلوتو نگرفتم-

 مامان گفت

 : محلش نذار اصل قضیه رو بگو-

 : هیچی گفت که با باربد صحبت کرده که یه یک ساعتی با من صحبت کنه اگر سر اصل قضایا به توافق رسیدیم بعد ادامه بدیم.-

 : خوب؟-
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 مورد درس بود: اولین سؤالش در -

 مامان اخمهاشو کشید تو هم

 : یعنی میگه ادامه ندی؟-

 بهانه خندید

: برعکس میخواد تا جایی که میتونم ادامه بدم. میگفت یکی از چیزهایی که همیشه دوست داشته این بوده که کسی که باهاش ازدواج میکنه -

 ه امکان داره ادامه بدم. اهل علم باشه. رشته ی منو خیلی دوست داره و میخواد تا جایی ک

 مامان به پشت صندلی تکیه داد

 : خوب خدا رو شکر.-

 : بعد در مورد کار پرسید-

 : مخالفه؟-

کار : اونم نه. گفت میل خودمه که مشغول به کار بشم یا نه چون از نظر مالی هیچ مشکلی نداره ولی ترجیح میده برای روحیه ی خودم مشغول به -

 ذاشت به عهده ی خودم گفت چون حقوق یک رشته ی کاربردیه اگر بخوام کار کنم هیچ مشکلی نداره و خوشحال هم میشه.بشم. اما تصمیم و گ

 : در مورد اخالق پرسید و چیزهایی که دوست دارم و ندارم-

 : خوب تو چی گفتی؟-

 : حقیقتو. هر چی در مورد خودم میدونستم گفتم.-

 : خوب اون از خودش چی گفت؟-

از بچگی عاشق رشته ی پزشکی بوده. پسر آرومی بوده بر عکس رادین که همیشه پر شر و شور بوده. اهل هنره نقاشی میکنه. گاهی : گفت -

 شعر میگه. دف میزنه 

 کالفه بلند شدم
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 : خوب از خصوصیات اخالقیش چی گفت-

 : صبر کن میگم-

 ؟: بگو دیگه جون به لبم کردی مگه قراره با نقاشیهاش زندگی کنی-

 مامان بهم توپید

 : دندون سر جیگر بذار باران-

 دوباره نشستم بهانه دست منو گرفت

 : نگرانه مامان-

 ادامه داد

ا : خیلی خوش اخالقه دائم باهام شوخی میکرد که جو رو سبک کنه. آدم راحتیه اصال خودشو نمیگیره. خیلی مستقله. تو خانواده اش همه چیز ب-

میخواد خانواده ای مثل خانواده ی خودش تشکیل بده. نمیخواد زمانی برسه که احساس کنه به من زور میگه یا  گفتمان حل میشه میگفت دلش

من مجبورش میکنم کاری رو انجام بده. گفت میخوام آزادیمون با درک اینکه متأهلیم و باید وظایفمونو با عشق انجام بدیم حفظ بشه. گفت 

نسبت به کارش درک درستی داشته باشم. گاهی مجبوره برای دوره های تکمیلی سفر بره گاهی از صبح سختترین وجه قضیه اینه که من باید 

زود میره و آخر شب خسته برمیگرده و حتی شاید نیمه شب و وقت و بیوقت مجبور شه بره بیمارستان ولی میخواد بدونم همیشه دلش پیش 

ن که میخواد ازدواج کنه کارش وتو بیمارستان کمتر میکنه و مطب شخصیشو دایر میکنه زندگیشه ولی کارش اینجور ایجاب میکنه. البته گفت اال

 تا زوتر بیاد خونه

 گفتم

 : مگه چشم پزشک نیست-

 : نه جراح قلبه-

 : ای وای من فکر کردم مثل باربده کارش سنگینه پس-
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 مامان گفت

 : تو چی گفتی-

 : هیچی. من واقعا درک میکنم مامان. -

 ؟ : دیگه چی-

 : هیچی یک کم از خانواده اش گفت و آرزوهاشو همین دیگه-

 : خوب نظرت چیه دخترم؟-

 : من بیشتر ازش خوشم اومد مامان. حاال میمونه نظر شما-

 مامان بلند شد

 : توکل بر خدا -

 منو بهانه سریع به اتاقهامون رفتیم بهانه دستمو کشید ، روبروش نشستم

 : چیه؟-

 : باران من عاشقشم-

 ه دفعه جا خوردم دستمو گذاشتم روی پیشونیشی

 : حالت خوبه ؟ تب نداری؟-

 : به خدا جدی میگم-

 : چی شده یه دفعه به این احساس پی بردی-

 : تا وقتی رسیدیم دربند تمام چیزی که تو دلم بود نگرانی بود ولی وقتی روبروش نشستم و نگاهش کردم دیدم انقدر آرومم که انگار تا حاال-

 ی آرامشو نمیفهمیدم. خیلی صبور و آرومه خیلی دوست داشتنیه.معنا

 : مراقب باش بهانه. داری زود پیش میری-
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 : دست خودم نیست. البته اونم دست کمی از من نداره-

 : چطور ؟-

ایده و سؤال اما حاال که : تا چند دقیقه فقط نگاهم میکرد وقتی خواستم زودتر حرفهامونو بزنیم گفت کلی حرف داشتم که بزنم کلی نظر و -

 دیدمت میبینم که هیچی ندارم بگم همین که کنارم باشی کافیه که تا همیشه احساس خوشبختی کنم.

لبخند روی لبم نشست به هر حال منم یه دختر بودم و درسته که سعی میکردم منطقی باشم ولی از اینکه ازدواج صرفا منطقی باشه هم خوشم     

ه رادمهر عاشق بهانه شده این از نگاههاش کامال مشخص بود. ولی اینکه تا این حد داشت با محافظه کاری جلو میرفت یک نمیومد. میدونستم ک

 کم تو ذوقم میزد. ولی حاال با حرف بهانه دلم آروم گرفته بود. 

 : یعنی وقتی میبینیش قلبت تاپ تاپ میزنه دیگه-

 بهانه که تو فکر بود سرشو تکون داد

 :اوهوم-

 : یعنی وقتی نمیبینیش انگار یه چیزی گم کردی -

 : اوهوم-

 : یعنی دلت میخواد بمیری ولی ازش دور نشی-

 بهانه سرشو آورد باال

 : مسخره این چه طرز حرف زدنه-

 : ابراز عشق به زبان عامیانه، چه اشکالی داره؟-

 ؟: یعنی اگر خودت هم عاشق بشی میری میگی آقا قلبم تاپ تاپ برات میزنه-

 : حاال نه اینجوری-

 : مثال چجوری؟-
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 : میگم آقا قلبم برات تلپ تلپ میزنه-

وشی ریسه رفت از خنده افتاده بودیم رو تختهامونو میخندیدیم که بابا در زد و وارد شد. سابقه نداشت اون موقع روز در مغازه اون هم طال فر    

 رو که اوج کارش بود ببنده و بیاد خونه. 

 ختهامون. میدونستیم نگرانه که اومده، بلند شدم و رفتم طرفشنشستیم روی ت

 : سالم بابای خوشگل خودم. خسته نباشید-

 یدب*و*سبابا پیشونیمو 

 : سالم دخترم ممنون.-

 رو به بهانه کرد

 : تو خوبی بابا؟-

 یدب*و*سبهانه هم بابا رو 

 : خوبم بابا جون.-

 : کی اومدی؟-

 : یک ساعتی میشه-

 قیت آمیز بود؟: دیدار موف-

 : بله بابا جون به نظر پسر معقولی میاد-

 : عاشق چی؟ به نظر عاشق هم میاد؟-

 بهانه با لبخند سرشو انداخت پایین

 بابا چونه اشو خاروند

 : یکی نیست از من بپرسه این چه سؤالیه عاشق هم باشه دخترت به تو میگه آخه مرد سن و سالی از تو گذشته این کنجکاویها زشته-
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 ما میخندیدیم بابا رو به بهانه کرد

 : واقعا خوب بود بهانه؟-

 : آره بابا جون تا اینجا که عالی بود -

 : خوب خدا رو شکر. -

 از در رفت بیرون. رو به بهانه کردم

 : مغازه رو بسته این همه راه و اومده که بپرسه دیدار موفقیت آمیز بود یانه؟ -

 ببینه با خنده هایی هم که ما میکردیم خیالش راحت شد : نه عزیزم نیومده بپرسه اومده-

 اون روز میون شوخی و خنده گذشت شب باربد با بهانه تماس گرفت و بهانه همون چیزها رو بهش گفت    

مدن اینبار شام صبح منو بهانه برای خرید رفتیم . خریدهامونو که کردیم و برگشتیم ظهر شده بود. سر شب سارا و باربد به خونه ی ما او    

 موندن آخر شب موقع خداحافظی داشتیم قرار میذاشتیم که منو بهانه از صبح بریم کمک سارا که باربد گفت

 : خوب این چه کاریه همین االن بیاید با ما بریم-

 : نه باربد سه تا کوچه فاصله است دور نیستیم همون صبح میایم. -

صبح ساعت نه بیدار شدیم تا صبحانه خوردیم و راه افتادیم ساعت شد ده. وقتی رسیدیم سارا  اونا رفتن و ما هم برای خواب حاضر شدیم.

هم داشت خونه رو تمیز میکرد. هر کدوممون مسئولیت یه چیز رو برعهده گرفتیم. بهانه دسر درست میکرد و ساالد سارا خونه رو تمیز میکرد من 

 ها از آشپزخونه اومدم بیرونداشتم یکی تو سر خودم میزدم یکی تو سر قابلمه 

 : خیلی بدجنسید-

 سارا گفت

 : چرا؟-
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د : اینم شد تقسیم کار؟  بهانه که داره خودشو میکشه یه ژله درست کنه تو هم که یه دستمال گرفتی دستت هی میکشی رو میزها من بیچاره بای-

 ط من چیکاره ام؟چند جور غذا درست کنم آخرشم خواستگار بهانه داره میاد خونه ی تو این وس

 هر دو زدن زیر خنده. 

 : خنده هم داره واال-

 برگشتم تو آشپزخونه سارا اومد کمکم. بادمجون و گوجه ها رو از مواد دلمه پر کرد منم داشتم  زبونها رو میچیدم تو پیرکس،مرغ و گذاشته   

برنج و آبکش کنم. سریع دوش گرفتم و نشستم جلوی آینه بهانه که بودم رو شعله ی کم . ساعت پنج همه ی غذا ها آماده بود فقط مونده بود که 

 تازه از حمام اومده بود داشت موهاشو درست میکرد. ساعت شش و نیم همه حاضر بودیم که مامان و بابا اومدن. باربد هم یک ربع بعد رسید و

 و به تلویزیون نگاه میکرد.  سریع به طرف حمام رفت. دلم شور میزد به بهانه نگاه کردم که آروم نشسته بود

زنگ در خونه رو زدن. باربد و سارا برای خوش آمد گویی رفتن دم در که من رفتم پشت پنجره تا از همون جا ببینمشون. مامان زد روی  8ساعت 

 گونه اش

 : زشته دختر از پشت پنجره میبیننت-

بلند شدیم. پشت سرش رادمهر با یه سبد گل پر از گلهای رگال و لیلیوم وارد خودمو کشیدم کنار . خانوم و آقای روزبهانی وارد شدند. همه    

   شد. کت و شلوار ذغالی پوشیده بود با پیراهن آبی کم رنگ.  رادین یه شلوار جین مشکی پوشیده بود با تیشرت سرمه ای

انقدر همه صمیمی و راحت بودند که ما خودمون هم رایان هم کت سفید پوشیده بود با تیشرت سفید و شلوار مشکی همه به سالن رفتند .   

با هم فراموش کردیم که چرا دور هم جمع شدیم. بهانه با خانوم روزبهانی صحبت میکرد و من با رادین و رایان . بابا و آقای روزبهانی و باربد 

مهر و بهانه به هم نگاه میکردند و لبخند میزدند. معلوم صحبت میکردند مامان و سارا هم تو آشپزخونه داشتند میز شام و میچیدن. هر از گاهی راد

 بود از صمیمیتی که بین پدر و مادرهاشون به وجود آمده خیلی راضی هستند. ساعت دوازده و نیم بالخره آقای روزبهانی بلند شد و عزم رفتن

 کردند. خانوم روزبهانی رو به مامان کرد

 م.: فرناز جون ما دوشنبه شب منتظرتون هستی-

 معلوم بود قبال قرارها گذاشته شده.



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 مامان لبخند زد

 : حتما مزاحمتون میشیم.-

 همه خداحافظی کردند و رفتند. تازه وقتی رفتند همه شروع کردند راجع به اونها صحبت کردن . بابا که خیلی از آقای روزبهانی خوشش اومده     

 و نیم بود که به خونه برگشتیم. به اتاقهامون رفتیم و کمی صحبت کردیم و خوابیدیم.بود همینطور از رادمهر. همه خوشحال بودند. ساعت یک 

 

 فصل هشتم

 صبح با صدای زنگ تلفن بیدار شدم خواب آلود گوشی رو برداشتم 

 : بله؟-

 : سالم باران -

 : سالم. شما؟-

 : رادمهر هستم-

 چشمام باز شد. بهانه هم داشت خواب آلود به من نگاه میکرد.

 خوبی؟ :-

 : خوبم. خواب بودی؟-

 : ای ، دیگه باید بیدار میشدم.-

 : ببخشید تو رو خدا . اصال حواسم به ساعت نبود.-

 : مشکلی نیست. زیاد خوابیدم.-

 : بهانه خوابه؟-
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 : نه داره به من نگاه میکنه ببینه کیه منم که عمرا بگم-

 رادمهر زد زیر خنده 

 گو آقا رجبم: تو رو خدا فقط اینبار و دیگه ن-

 : ای وای بهانه بهت گفت؟ -

: نه خانوم صدات انقدر بلند بود که میشنیدم چی میگی . نمیدونستم رجب کیه اولش شوکه شدم وقتی گفتی سوپری نمیتونستم جلوی خنده مو -

 بگیرم 

 : خوب خدا رو شکر که باعث شدم حسابی بخندی-

 باز هم خندید.  

 : حاال گوشی و میدی بهانه-

 گوشی دستت. به همه سالم برسون: -

 : سالمت باشی. خداحافظ-

 : خداحافظ-

 گوشی و گرفتم طرف بهانه

 : رادمهره-

 بهانه گوشی و گرفت

 : میتراست؟-

 : گفتم رادمهره-

 : هر کسی هست جز رادمهر -

 گوشی و گذاشت رو گوشش
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 : بله؟-

 با دیدن چهره اش خنده ام گرفت باز چپ چپ نگام میکرد

 م آخهر*ق*صا میگم آقا رجبه چپ چپ نگاه میکنی راستشو میگم بازم چپ چپ نگام میکنی من به چه سازت ب: ای باب-

رفتم که دست و صورتمو بشورم. وقتی برگشتم دیدم  داره آروم حرف میزنه. سریع لباسهامو عوض کردم و رفتم پایین . صبحانه رو که خوردم      

خواد چیزی بگه که نمیدونه چجوری بگه. بابا و مامان داشتن صحبت میکردن بهش اشاره کردم که اومد نشست سر میز صبحانه. فهمیدم می

 چشه نتونست حرف بزنه. هر دو از آشپزخونه اومدیم بیرون 

 : چی شده؟-

 : رادمهر میخواد باهاش برم بیرون گفتم باید اجازه بگیرم اما نمیدونم چجوری بگم.-

 یز نشستم و سرمو گذاشتم روی میز. بابا برگشت طرفمدوباره به آشپزخونه رفتم پشت م

 : چی شده باران سرت درد میکنه؟-

 : نه بابا جون اعصابم خورده-

 : چرا؟-

 سرمو بلند کردم مامان و بابا با نگرانی و بهانه با تعجب به من نگاه میکردند. 

 نداره این کارها: این پسره نه به باره نه به داره دائم میخواد بهانه رو ببینه معنی -

 بابا گفت

 : خوب قرارمون همین بود دیگه-

 صدامو بردم باال

 : یعنی چی؟ بهانه دختره بابا نباید دائم با یه پسره غریبه بره بیرون که-

 بابا گفت
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 نطور پیش بره؟: از تو بعیده باران. قرار نیست که دائم جلوی چشم ما باشن باید باالخره حرفهاشونو بزنن دیگه مگه قرار نبود همی-

 مامان هم نشست پشت میز

 : چرا انقدر عصبانی هستی این حق اونهاست باید بیشتر همدیگرو بشناسن-

 : آخه روز جمعه ای؟-

 : چه فرقی میکنه؟ روز روزه دیگه اصال این بهانه ها چیه میاری؟-

 سریع از پشت میز بلند شدم و بهانه رو به طرف در هول دادم. 

 گو بیاد دنبالت. : بدو زنگ بزن ب-

 بهانه تازه فهمید جریان چیه. با قهقهه خنده به طرف اتاق رفت. مامان و بابا مبهوت منو نگاه میکردند بابا یه دفعه زد زیر خنده   

 : خیلی وروجکی دختر. خوب راحت بگو میخوان با هم برن بیرون.-

 خودم باشه. : خوب میدونی آقای فراهانی اصوال من دوست دارم همه کارم خاص-

 یدب*و*سبابا صورتمو 

 : اگه تو نبودی من چه میکردم؟-

 مامان گفت

 : انقدر لوسش نکن آقا به اندازه ی کافی زبون داره درازترش نکن-

 : بچه ام  کی زبون درازی کرده؟-

 : بگو کی نکرده-

 گفتم

 دارم: باشه خانوم فراهانی حاال دیگه من زبون دراز هستم زشت هستم افاده هم که -
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 بابا رو به مامان کرد

 : تو به دختر من گفتی زشت؟ -

با ریسه مامان که یاد اون روز افتاده بود لبخند نشست رو لبش.  منم همه ی جریانو همونطور که برای بهانه گفته بودم برای بابا تعریف کردم. با   

پوشیده بود با شال سفید و کیف و کفش سفید. آرایش مالیمی داشت. رفته بود از خنده. بهانه نیم ساعت بعد حاضر بود. مانتو و شلوار سفید 

 رادمهر رسید بهانه درو باز کرد و برخالف تصورم رادمهر وارد خونه شد.

 : سالم-

 هر دو سالم کردیم. رادمهر به سمت بابا و مامان رفت.

 : سالم-

 : سالم پسرم. -

 : ببخشید مزاحمتون شدم-

 : مراحمی. -

 ی اومدم که حضورا ازتون تشکر کنم.: آقای فراهان-

 : برای چی ؟-

 : برای اینکه اجازه دادید بریم بیرون. واقعا ممنونم.-

 بابا لبخند روی لبش نشست

 : تو هم مثل پسرم میمونی فقط مراقب خودتون باشید.-

 : حتما-

 : حاال بیاید تو یه چای بخورید بعد برید-

 برای مزاحمت من زیاده                                : اگر اجازه بدید ما زودتر بریم . وقت-
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 : اینجا خونه ی خودته. هر وقت بیای قدمت روی چشم ما جا داره. -

بهانه  رادمهر به بهانه اشاره کرد و بعد از خداحافظی رفتند. دلم گرفت. از روزهای جمعه بیزار بودم همیشه جمعه ها دلم میگرفت؛ حاال که دیگه   

 . به اتاقم رفتم تا یک کم کتاب بخونم. هم نبود

انقدر غرق کتاب شدم که متوجه گذر زمان نشدم. یک دفعه متوجه شدم به سختی میبینم. نگاهی به پنجره کردم هوا تاریک شده بود. چراغ و    

بیرون و رفتم که یه چیزی بخورم. دیدم روشن کردم. ناهار هم نخورده بودم. مامان هم صدام نکرده بود. دلم داشت ضعف میرفت. از اتاق اومدم 

 بهانه و مامان و بابا پشت میز نشستن و دارن حرف میزنن. 

 : به به جمعتون جمعه-

 بهانه سالم کرد. چشماش میدرخشید. پشت میز نشستم

 : مامان چرا برای ناهار صدام نکردی؟-

 : وا ده بار صدات کردم فکر کردم خوابی جواب نمیدی-

 اال خوابم؟: از صبح تا ح-

 : فکر کردم گرسنه ات نیست-

 : حاال چیزی برای خوردن داریم؟-

 : ناهارت تو یخچاله -

غذا رو برداشتم و گرمش کردم و نشستم به خوردن. بهانه داشت تعریف میکرد که چی گفته و چی شنیده. میدونستم با کلی سانسور حرف    

بدون بهانه خیلی بهم سخت گذشته بود انقدر منتظرش بودم بیاد که دیگه اشتیاقی نداشتم  میزنه منم اصال حوصله ی کنجکاوی نداشتم. اون روز

 بدونم چی شده.  غذامو که خوردم به اتاقم برگشتم. دو دقیقه بعد بهانه وارد اتاق شد.  لباسهاشو عوض کرد و روی تخت نشست نگاهش کردم

 : خوش گذشت؟-

 : جات خالی خیلی خوب بود.-
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 ر : خدا رو شک-

 دوباره سر جام دراز کشیدم. بهانه با تعجب بهم نگاه کرد

 : چیزی شده؟-

 : نه چطور؟-

 : نه به اون کنجکاویهات نه به این بی محلیهات-

 : چشمات داد میزنه همه چیز خوبه دیگه دلیلی نداره بخوام زیر و بمشو بدونم. مگر اینکه خودت دلت بخواد بگی-

 رو تخت دراز کشید. 

 حساس خوشبختی میکنم باران. فکر نمیکردم روزی برسه که کسی و انقدر دوست داشته باشم. : خیلی ا-

 : واقعا برات خوشحالم خواهر کوچولو.-

ه و لبخند زد و چشماشو بست.تو یک ماه حداقل هفته ای دوبار یا ما خونه ی رادمهر اینا بودیم یا اونها خونه ی ما. دو روز در هفته هم بهان    

تنها میرفتند بیرون. دیگه کالسهای دانشگاه شروع شده بود و سر من حسابی شلوغ بود ولی بدتر از من بهانه بود که به جز کالسها و آخر  رادمهر

آخر   شبها نمیدیدمش اما وقتی میدیدم انقدر خوشحاله و انقدر آرامش داره تحمل تنهایی برام ساده تر میشد. یه شب باربد اومد خونمونو گفت تا

 هفته راهی آلمان میشه. داشتیم صحبت میکردیم که رادمهر با بهانه تماس گرفت وقتی قطع کرد بهانه به سالن برگشت. نگاهش غریب بود

 : چی شده؟-

 : رادمهر بود.-

 همه به او نگاه کردند. 

 تا باربد نرفته همه چیز رسمی بشه. : گفت خانوم روزبهانی تا چند دقیقه دیگه تماس میگیره که قرار مراسم رسمی رو بذارن. میخوان-

 مامان خندید

 : عالیه. دیگه این رفت و آمد داشت طوالنی میشد.-
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خانوم روزبهانی نیم ساعت بعد تماس گرفت و قرار شد فردا شب برای مراسم خواستگاری بیان. مامان دست پاچه شده بود. کلی با مامان    

 حرف زدم تا آروم شد.

و همراه بابا برای خرید رفتم وقتی برگشتم بهانه هنوز خواب بود. بیدارش کردم و مشغول کارها شدیم. شب بهانه کت و  صبح زود بیدار شدم   

 دامن نباتی رنگش و پوشید و من هم موهاشو درست کردم ویه کاله زیر روسری سرش کرد و شالشو شل انداخت رو سرش. 

دن چند دقیقه بعد باربد و سارا اومدن و مجلس رسمی شد. اونها همه شرایط و قبول کردن. ساعت شش بعد از ظهر رادمهر و خانواده اش اوم   

البته شرایط ما سخت نبود. فقط اینکه عقد و عروسی با هم و بعد از تموم شدن درس بهانه باشه که رادمهر قبول کرد. فقط خواست یه صیغه 

گفتیم سیصد و سیزده سکه به نیت نرجس خاتون و اونها گفتند پانصد و ی.ی به نیت  محرمیت بخونن که خیالش راحت باشه و بابا قبول کرد. ما

حروف ابجد خدا. حرفهاشون میون خنده و شوخی نیم ساعت بیشتر طول نکشید . قرار شد همون پنج شنبه مراسم رسمی بله برون باشه. بهانه و 

ین و رایان نشستم و  همراه باربد مشغول صحبت شدیم. اون شب رادین خیلی آروم رادمهر به باغ رفتند تا بیشتر با هم حرف بزنن و من کنار راد

روم بود البته نه به ظاهر مثل همیشه شوخی میکرد و میخندید ولی ته چشماش یه غم خاصی بود. وقتی دیدم با هیچ حرفی از اون حالت در نمیاد آ

 گفتم

 : حستو میفهمم-

 اش نشسترو به من کرد و لبخند کمرنگی روی لبه

 : واقعاً؟-

از یاد : من هم همین حسو دارم اینکه خواهرم بعد از اینهمه سال داره ازم جدا میشه واقعا عذابم میده اما وقتی شادیشونو میبینم واقعا خودمو -

 میبرم. 

 رادین نفس عمیقی کشید و گفت

 : درسته-

 ازده خونه ی ما بودن و مامان غذا رو از بیرون سفارش داد.دیگه ادامه ندادم میدونستم بعد از یه مدت عادت میکنه.تا ساعت ی
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ودم. بعد از رفتنشون مامان با خاله ها و زن عموها تماس گرفت و به زن دایی که تو شیراز بود زنگ زد تا برای پنج شنبه بیان. خیلی خوشحال ب   

 نه. زیر لب براش دعا کردم. بهانه ی پاک و معصوم من با کسی ازدواج میکرد که مطمئن بودم خوشبختش میک

 فصل نهم

فردای اون روز کالس داشتیم. ساعت دو از همون جا برای وقت گرفتن از آرایشگاه رفتیم. بهانه موهاشو کمی کوتاه کردو  به خونه اومدیم    

وسواس به خرج میدم تمام تهران و .عصر برای خرید لباس رفتیم.میتونم بگم تمام تهران و گشتیم، بهانه که همیشه شاکی بود که چرا انقدر 

شده  گشت و آخر هم لباسی رو خرید که تو مغازه ی اول چشمشو گرفته بود. یه پیراهن بلند ارغوانی با یقه ی ایستاده و آستین بلند که روش کار

قتی کفشها و شال همرنگ بود انقدر تو بدنش مینشست که انگار مختص اون دوخته شده بود. من هم یه پیراهن صورتی  ساده خریدم . و

 لباسمونو خریدیم ساعت از هشت شب گذشته بود. رادمهر که نگران بهانه بود همراه رادین اومد دنبالمون. 

برای شام رفتیم فرحزاد وقتی رسیدیم خونه ساعت از ده گذشته بود. مامان با دیدن لباسهامون لبخند روی لبش نشست. وقتی بهانه خوابید    

 دام کرد. من رفتم پایین.مامان آروم ص

 : چی شده مامان؟-

 : میخواستم ازت تشکر کنم دخترم این چند وقته ثابت کردی واقعا خواهر نمونه ای به وجودت افتخار میکنم عزیزم.-

 : برای چی مامانم؟ من که کاری نکردم؟-

ه هست انقدر برای سرو وضع اون سنگ تموم میذاری و : من یه مادرم بچه مو خوب میشناسم فکر میکنی متوجه نشدم تو هر مجلسی که بهان-

خودت که انقدر روی لباسهات حساسیت داشتی ساده ترین لباسو میپوشی؟ تو کاری کردی که این چند وقته اون واقعا میدرخشه در عوض 

 خودت خیلی ساده میگردی 

 خنده ام گرفت فکر نمیکردم کسی متوجه این کارهای من بشه. 

 ا بی غرض بوده: مامانم واقع-

 مامان با لبخند بغلم کرد.

 : برو دختر برو انقدر سربه سرم نذار. -
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محکم بغلش کردم تازگیها انقدر احساس تنهایی میکردم که حتی بوی مادرم که همیشه کنارم بود برام آرزو شده بود انگار با همه چیز غریب    

 تن به اتاقم رفتم. بودم. سریع خودمو جمع و جور کردم و بعد از شب بخیر گف

یدن روز پنج شنبه  بهانه سر کالس نیومد اما من که کاری نداشتم رفتم کالس. برای بار اول بود که اون غایب بود و من رفته بودم همه  میخند   

یط دور باشم تنهاییم و میگفتن بدون بهانه انگار زبون منم موش خورده .هیچکس نمیدونست من چه حالی دارم میخواستم تا میتونم از اون مح

سر کالس باعث شد خیلی راحت و دور از جمع به همه چیز فکر کنم. احساسم باعث شده بود خواهرمو تو بهترین روز زندگیش تنها بذارم این 

هانه با موبایلم حس که به زودی رادمهر انقدر وقتشو میگیره که دیگه نمیبینمش دیوانه ام میکرد حتی قدرت نداشتم با خودم بجنگم. ساعت ده ب

 تماس گرفت میدونست اون ساعت بیکارم. تا برداشتم زد زیر گریه. هول کردم

 : چی شده؟-

 : باران-

 : بگو چی شده دختر ا-

 : بیا خونه-

 : میام فقط تو بگو چی شده؟-

 : بدون تو خیلی تنهام باران فقط بیا -

 ه من نگاه کردن   بدون اینکه بفهمم اشکهام ریخت روی صورتم دوستام با تعجب ب

 : االن میام خواهرم االن میام تا نیم ساعت دیگه خونه ام.-

بدون هیچ حرف دیگه ای قطع کرد. بدون اینکه از بچه ها خداحافظی کنم دویدم طرف در یه ماشین دربست گرفتم و بیست دقیقه بعد خونه     

 خودشو انداخت تو بغل من. محکم بغلش کردم. هق هق گریه میکرد.  بودم.  کنار پنجره بود تا رفتم تو دوید تو باغ هر دو دویدیم.

 : من..... من .... نمیتونم -

 بغض نمیذاشت حرف بزنم

 : ببخش باران ، ببخش-
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 : چیو ببخشم ؟ اینکه انقدر برام عزیزی؟-

 : نه.... برای اینکه....برای اینکه این چند وقته فراموشت کردم. -

 اشو پاک کردم. از خودم جداش کردم و اشکه

 : این حرفو نزن . میدونم فراموشم نکردی تو فقط مشغول اینی که منو به آرزوم برسونی چی بهتر از این. این منم که باید ازت تشکر کنم. -

م که دست باربد میون گریه خندید و دوباره بغلم کرد اینبار نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بغضم سرباز کرد. هر دو با صدای بلند گریه میکردی

 اومد روی شونمون.

 : بس کنید خواهرای لوس من. اتفاقی نیفتاده ،خوبه امشب شب عروسی نیست واال باید راهی بیمارستان میشدیم. -

 رو به من کرد

 : زرنگ باش تا یک سال دیگه تو هم عشقتو پیدا کن هر دو با هم عروسی کنید.-

 سریع رفتم عقب 

 من شو. : نه جون داداش بی خیال -

لوم بود از حالت من خنده اش گرفت. دست بهانه رو گرفتم و به طرف خونه رفتیم . مامان و بابا و سارا و خاله منیژه تو ایوون ایستاده بودند. مع    

 اونها هم با گریه ی ما گریه کردن. این بغض لعنتی هم تموم بشو نبود. سریع سالم کردم و به اتاقم رفتم. 

 که از حمام اومدم بیرون حالم بهتر شده بود. بهانه روی تخت نشسته بود و گریه میکرد.نیم ساعت بعد 

 : اِ بس کن دیگه دختر میخوای امشب چشمات مثل وزغ بزنه بیرون؟ -

م خونه ساعت خندید. اشکهاشو پاک کردم و فرستادمش تو حمام و خودم رفتم پایین . ساعت سه با بهانه و سارا رفتم آرایشگاه وقتی رسیدی    

عمو و  شش بود.  همه اومده بودند جز خانواده ی رادمهر. ساعت هفت اونها هم رسیدند. خانواده پر جمعیتی بودند سه تا خاله دو تا دایی چهار تا

 سه تا عمه که همه با همسران و بچه های بزرگشون اومده بودند. 
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رفهامونو زده بودیم و این مجلس تشریفاتی بود. باربد بعد از حرفها رفت و عاقدی رو معلوم بود همه خوشحالند.مراسم رسمی شد. ما که قبال ح   

د که باهاش قرار گذاشته بود آورد و صیغه ی محرمیت رو جاری کرد. بعد از بله گفتن بهانه و رادمهر همه کف زدند . خانوم روزبهانی گردنبن

اخت  و بهانه شیرینی رو گردوند. وقتی جلوی رادمهر ایستاد رادمهر بلند شد و ایستاد. سنگینی که پر از نگینهای الماس بود به گردن بهانه اند

 چای رو که برمیداشت چشم از بهانه برنداشت بهانه سرشو انداخت پایین. باربد زد زیر خنده

 : بشین آقا رادمهر پاهات درد میگیره مگه چشمات به پاهات وصله؟ نشسته هم میتونی خانومتو نگاه کنی-

 لبخند قشنگی روی لبهای رادمهر نشست .بهانه سریع به طرف نفر بعدی رفت.    

ساعت نه شام و آوردیم بهانه و رادمهر کنار هم تو پذیرایی نشستند و مشغول خوردن شدند. رادین یه گوشه نشست و رایان کنارش که من    

م برعکس روز خواستگاری هیچ غمی تو چشمای رادین نبود فهمیدم با هم غذامو برداشتم و با شهره کنار اونها نشستیم. مشغول صحبت شدی

 قضیه کنار اومده. وقتی مطمئن شدم همه پذیرایی شدند کنار شهره نشستم

 : شنیدم تو هم قراره بری قاطی مرغا-

 : ای میگن-

 : مبارکه. راضی هستی؟-

 : یک بار بیشتر ندیدمش اما پسر خوبیه -

 : چرا یک بار؟-

 مراسم خواستگاری دیدمش دیگه: خوب تو -

 : از مراسم خواستگاریت که دو هفته میگذره یعنی تو این مدت ندیدیش؟-

 : نه-

 : چرا؟-

: مگه بابای من مثل بابای تو روشن فکره؟ نمیشناسیش؟ میگه تا رسمی نشه حق نداری ببینیش هر چی شهاب و مامان باهاش حرف میزنن -

 مرغش یه پا داره.
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 خیلی بده: خوب این که -

 نفس عمیقی کشید که فهمیدم دلش خیلی پره

 : کاریش نمیشه کرد-

 : حاال کی رسمی میشه؟-

 : قراره هفته ی دیگه بیان برای بله برون-

 : جداً؟-

ت کرد که : آره. البته مامان میخواست به خاطر باربد بذاره وقتی اون میاد ولی وقتی شهاب به باربد گفت باربد خودش اومد و با مامان صحب-

زودتر مراسم برگذار کنیم و منتظر اون نشیم. مثل اینکه شهاب بهش گفته بود بابا اجازه نمیده ببینمش من واقعا ازش ممنونم خیلی پسر 

 باشعوریه.

 خندیدم

 : خوبی از خودتونه-

 لبخندش قشنگ بود

 : به هر حال مبارکت باشه.-

 : ممنون. -

 اما بهانه و رادمهر همدیگرو ول نمیکردن. آخر عموی رادمهر به باغ رفت و صداشون کردساعت دوازده بود و همه خسته بودن    

 : آقا رادمهر،عمو جان ما خسته ایم بیا بریم آقا یه عمر وقت داری کنار همسرت بشینی گل بگی و گل بشنوی-

 رادمهر و بهانه به سالن اومدن رادمهر گفت

 : قول میدی عمو؟-

 : آره عمو قول میدم -
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 : اما یه عمر کمه من چند بارهم به دنیا بیام باز هم وقت کم میارم.-

 : مگه تخم کفتر خوردی ؟-

بالخره ساعت یک نیمه شب همه رفتن . همه به اتاقهامون رفتیم. خودمو انداختم روی تخت پاهام درد گرفته بود اون شب همه اش سر پا     

 بودم

 بهانه دراز کشید

 حمت کشیدی: ممنونم باران. خیلی ز-

 : نترس جبران میکنی-

 : کی ایشاهلل؟-

 : به موقعش بهت میگم-

 بلند شد و نشست

 : خبریه؟-

 خنده ام گرفت

 : نه بابا بذار تو رو سرو سامون بدم بعد یه فکری به حال خودم میکنم-

 : چقدر دلم میخواست عروسیمون تو یه شب باشه-

 رزوها نکن که قاطی میکنم: حاال باربد یه چیزی گفت تو بیخود از این آ-

 : وقتی عاشق بشی قاطی نمیکنی-

 : تو عاشقی؟-

: نمیدونم با تعاریف تو میشه گفت عاشقم یا نه اما هیچ وقت انقدر کنار کسی احساس آرامش نکردم. دلم براش نلرزیده. انگار تمام عمرم -

 دنبالش میگشتم. گاهی که نگاهش میکنم واقعا نفسم بند میاد
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 م عشق خونه ی همیشگیت باشه آبجی کوچولوی خودم: امیدوار-

داشتم حرف میزدم که دیدم بهانه خوابش رفته. ساعت سه نیمه شب با صدای زنگ موبایل بهانه از خواب پریدم. بهانه تو خواب عمیق بود.   

 سریع گوشی رو برداشتم. 

 : بله؟-

 صدای آروم رادمهر اومد

 : سالم باران-

 ر بیست و نه ساله این همه شورو هیجان بعید بود.خنده ام گرفت از یه پس

 : سالم آقا داماد-

 رادمهر خندید

 : ببخشید بیدارت کردم. بهانه خوابیده؟-

 : آره ولی تو جطوری ما رو تشخیص میدی اونم به این سرعت؟ صدامونم دوقلو تشریف داره آخه-

 : تو خیلی جدی تر از بهانه صحبت میکنی -

 م روت نمیشه؟: میخوای بگی زمخت-

 : نه دختر خوب فقط یه حس آرامش خاصی تو صدای بهانه ست -

 : تو وجودشم همینطور-

 : میدونم برای همینم نتونستم طاقت بیارم بهانه گفته بود میخوابه سایلنت میکنه فکر کردم اگر برداره یعنی اونم مثل من بیداره-

 بیدارش کنم: حتما یادش رفته یا شاید منتظر تماست بوده بذار -

 : نه بذار بخوابه-
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 : میخوای پوست از سر من بکنه؟ -

 خندید و هیچی نگفت 

 : گوشی-

 آروم بهانه رو صدا کردم  پرید. گوشی و گرفتم طرفش 

 : بیا رادمهره. -

شده بودم، روی مبل تو سریع بلند شد و گوشی و گرفت فهمیدم منتظر تماسش بوده برای اینکه راحت باشه از اتاق اومدم بیرون. بیخواب    

سالن نشستم و تلویزیون و روشن کردم صداشو کم کردم که کسی بیدار نشه. نفهمیدم کی خوابم برد وقتی چشمامو باز کردم دیدم بهانه داره 

 پتو میکشه روم. نگاهی به ساعت کردم شش صبح بود. بلند شدم و نشستم

 : تا االن حرف میزدی؟-

 خندید. 

 گرفتن؟: مگه روزو ازتون -

 : شب رویایی تره-

 از جام بلند شدم

 : بر منکرش لعنت مخصوصا برای من که خیلی رویای شیرینی بود تمام تنم دردگرفته روی این مبال-

 : ببخشید نباید از اتاق میرفتی بیرون-

 : نه پس میشستم حرفهای تو رو گوش میکردم یا میون وزوزت میخوابیدم؟-

 ان در اتاقشو باز کرد و خواب آلود اومد بیرون. دستامو کوبیدم به همبا صدای بلند خندید. مام   

 : بالخره موفق شدم-

 بهانه گفت
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 : موفق شدی؟-

 : آره، آرزوم بود یه بار زودتر از مامان بیدار بشم-

 مامان رفت طرف دستشویی 

 : چرا انقدر زود بیدار شدید اونم هر دوتون.-

 ؟: اصال بگو خوابیدید که بیدار شید-

 : مگه نخوابیدین؟-

 :نخیر آقا رادمهر نذاشت بخوابیم.-

 مامان که متوجه قضیه شده بود با خنده رفت داخل

 : جیک جیک مستونه فعال اینها طبیعیه. -

 هر دو خواب از سرمون پریده بود رفتیم برای صبحانه.

 

 فصل دهم

هانه بین کالسها و همسرش اصال وقت نمیکرد درس بخونه و این منو ترم هفت بودیم و درسها تخصصی و سنگین . من مشکلی نداشتم اما ب   

نگران میکرد آخر یک روز تصمیم گرفتم خیلی جدی باهاش حرف بزنم. اون روز بعد از مدتها با رادمهر قرار نداشت. نشستم روبروش داشت با 

 کامپیوتر بازی میکرد و لبخند روی لبش بود. معلوم بود به رادمهر فکر میکنه. 

 : بهانه وقت داری با هم حرف بزنیم؟-

 برگشت طرف من    

 : من همیشه برای تو وقت دارم-

 : برای خودت چی برای خودت هم وقت داری؟-
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 اخمهاش رفت تو هم

 : یعنی چی؟-

آخرو  بیشتر باید به درسهات :یعنی اینکه به آخر ترم نزدیک شدیم و تو تا حاال الی هیچ کدوم از کتابها رو باز نکردی فکر نمیکنی این ترمهای -

 برسی؟

 رفت تو فکر 

 : میگی چیکار کنم؟ -

 : با رادمهر صحبت کن. بگو کمتر بیاد سراغت. یک ماه دیگه امتحاناست با این وضعیت قبول هم بشی با نمره های خوبی نخواهد بود.-

 سرسری گفت  

 : باشه-

 د که خودشو آینده شو فراموش کرده بودنگاهش کردم فهمیدم جدی نگرفته انقدر غرق رادمهر شده بو

 : من جدیم بهانه اگر بخوای به این شیوه ادامه بدی من با بابا صحبت میکنم.-

 یک دفعه از جاش پرید 

 : یعنی چی؟ مگه من بچه ام؟-

 عصبانی شدم چیزی نشده بود که اینطور با من حرف میزد

 : آره بچه ای واال نمیذاشتی به این وضعیت بیفتی-

 چه وضعی؟: -

 سریع یه کتاب و برداشتم و دو تا سؤال ازش کردم. هیچی نگفت

 کتاب و پرت کردم روی تخت



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

: همین وضعیت. تو آدمی بودی که همه اش سرت تو کتاب بود من مشکالتمو از تو میپرسیدم حاال همین تو نمیتونی جواب دو تا سؤال ساده رو -

 بدی باز هم میگی چیزی نشده؟

 ه میخونم: نه چیزی نشد-

 : کی؟ سر امتحانات؟ همین رادمهری که به خاطرش درس نمیخونی اگر بفهمه امتحاناتتو خراب کردی ناراحت نمیشه؟ -

 هیچی نگفت و نشست روی صندلی.  

 : میخونم باران از همین فردا-

 : قول؟-

 : قول.-

نه شب نیومد خونه. کارد میزدی خونم در نمیومد اما هیچی نگفتم فردای اون روز باز هم از راه دانشگاه با رادمهر رفت بیرون و تا ساعت    

 فرداش امتحان نیم ترم جزا داشتیم و من مخصوصا به بهانه هیچی نگفتم. از ساعت یازده رفت پای تلفن من هم به سالن رفتم و درسمو خوندم.

 صبح که وارد کالس شدیم تازه یادش افتاد امتحان داریم

 باران؟: چرا بادم ننداختی -

 : چی بگم؟ مگه فرقی هم میکرد؟ -

 اخمهاشو کرد تو هم و رفت روی یه صندلی دور از من نشست. همه با تعجب به ما نگاه میکردند که چی شده که از هم جدا شدیم. پنج دقیقه از   

بم انقدر به هم ریخت که نفهمیدم چی نوشتم امتحان گذشته بود که بهانه برگه شو داد و از کالس رفت بیرون. فهمیدم برگه رو سفید داده. اعصا

برگه رو دادم و اومدم بیرون. بهانه روی سکو نشسته بود و گریه میکرد. نگاهش کردم دلم میخواست باهاش حرف بزنم و بگم فرصت جبران 

بیرون وراهی خونه شدم. وقتی وارد  داره اما میخواستم ضربه ای که میخوره عمیق باشه تا امتحانات پایان ترم و جدی بگیره. بدون حرف اومدم

 شدم و مامان منو تنها دید مثل همیشه فکر کرد بهانه با رادمهره هیچی نپرسید منم هیچی نگفتم. 

 یک ساعت گذشت و بهانه نیومده بود که موبایلم زنگ زد

 : بله؟-
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 رادمهر بود

 : سالم -

 : سالم-

 : خوبی؟-

 : ممنون تو چطوری؟-

 : خوبم-

 خبر داری؟ :  از بهانه-

 : چطور؟ مگه با موبایلش تماس نگرفتی؟-

 : چرا اما خاموشه نگران شدم-

 هیچی نگفتم

 : الو-

 : ببخشید حواسم پرت شد-

 صدای رادمهر نگران بود

 : چیزی شده باران؟-

 خاموش کرده : چیز خاصی نیست امروز امتحان داشتیم بهانه امتحانو بد داد ناراحت شد. حتما انقدر ناراحت بوده گوشیشو-

 : چرا امتحانشو بد داد مگه نخونده بود؟-

نمیدونستم چی بگم اگر میگفتم همه اش با توئه بهش برمیخورد اگر نمیگفتم بهانه امتحانات آخر ترمشو هم خراب میکرد. تصمیم گرفتم بهش    

 بگم

 : شاید تو بتونی یه کاری بکنی-
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 : چیکار؟-

ه انگار از محیط دانشگاه و درس دور شده. دل به درس نمیده هر چی هم باهاش حرف میزنم فایده نداره. : از موقعی که شما نامزد شدید بهان-

 الی البته این طبیعیه ولی االن شرایط طوری نیست که بخواهیم زمان بذاریم تا بهانه برگرده سر درسش یک ماه دیگه امتحاناته و بهانه تا حاال

 هیچ کتابی رو باز نکرده.

 نگفت من هم سکوت کردم بعد از چند لحظه گفتهیچی    

 : مقصر منم باید شرایط اونو در نظر میگرفتم -

 : نه تو مقصر نیستی رادمهر مقصر خود بهانه است باید بهت میگفت که باید بیشتر به درسش برسه اما مثل اینکه دلش نمیاد یه لحظه هم ازت-

 جدا بشه

نه به بهای اینکه از هدفش و درسی که سالها براش زحمت کشیده عقب بیفته. خودش میدونه من چقدر : منم دلم نمیخواد ازش دور باشم اما -

 روی این مسئله حساسم.

 میخواستم جوابشو بدم که بهانه درو باز کرد و اومد تو اخمهاش تو هم بود.

 : باشه میترا جون بعدا باهات تماس میگیرم. -

 رادمهر فهمید بهانه اومده

 ومد؟: بهانه ا-

 : آره-

 : نمیخوای بگی به من گفتی؟-

 : برای من مشکلی نیست ولی میترسم با گفتنش باعث بشیم بیشتر حالت دفاعی بگیره همه چیز از طرف خودت گفته بشه بهتره-

 : باشه. من مشکلی ندارم و واقعا ممنونم که مطلعم کردی-

 : خواهش میکنم.-
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 : فعال خداحافظ-

 : خداحافظ-

 شتم و به طرف در رفتمکوشی رو گذا

 : باران؟-

 : بله؟-

 : با من قهری؟-

 بدون اینکه رومو برگردونم گفتم

رین : زندگیت به خودت مربوطه بهانه. من تا یه حدی میتونم باهات همراه باشم. فقط یه چیزی رو میگم که بدونی. کسی که با ازدواج از اصلی ت-

 ه شخصیت که بشه روش حساب کرد. هدفش انقدر دور بشه یه خود گم کرده است نه ی

اشت با درو باز کردم و از در اومدم بیرون. یک ساعت بعد که رفتم به اتاق دیدم بهانه با اخم داره با تلفن حرف میزنه. از اتاق اومدم بیرون د   

د به من با دیدن خنده ام از پشت میز رادمهر حرف میزد. نیم ساعت بعد که برگشتم دیدم داره درس میخونه. لبخند روی لبهام نشست. روشو کر

 بلند شد و اومد طرفم دستامو گرفت

 : ببخش باران. نمیدونم چرا انقدر غیر منطقی شده بودم. بهت قول میدم خودمو بهتون برسونم کمکم میکنی؟-

 بغلش کردم

 : معلومه -

بهانه بهتر از من امتحان داده. نمیدونم اون روز رادمهر چی خندید و نشست سر درسش. یک ماه بعد که امتحانات برگذار شد مطمئن بودم      

گفته بود و چی شنیده بود فقط میدونستم هفته ای دوبار همدیگرو میبینن و بهانه همه اش سر درسشه. خوشحال بودم که بهانه همونی شد که 

 بود و رادمهر هم انقدر منطقیه . 

زیادی نمونده بود . تقریبا هر روز با دانشکده تماس میگرفتم و رییس دانشکده که ما رو امتحانات تموم شد و تا شروع ترم بعدی مدت     

گیر میشناخت  نمره هامونو میگفت نمره های منو بهانه از هر ترم بهتر شده بود. و واقعا خوشحال بودیم. رادمهر هم هر روز تماس میگرفت و پی
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رادمهر سرشب اومد دنبال بهانه،  قرار بود برای شام برن بیرون رادمهر وارد خونه شد . با همه نمره های بهانه میشد . آخرین نمره رو که گرفتیم 

 سالم و علیک کرد وبعد به من نگاه کرد

 : تو چرا نشستی؟-

 سریع از جام بلند شدم

 : خوبه؟-

 : منظورم اینه که چرا حاضر نیستی؟-

 : مگه قراره کجا برم که حاضر بشم؟-

 رو به بهانه کرد

 : بهش نگفتی؟-

 : چیو؟-

 رادمهر تعجب کرد

 : مگه رادین باهات تماس نگرفت؟-

 : نه -

 : عجب. امروز من چند تا عمل داشتم نتونستم باهات تماس بگیرم قرار بود رادین باهات تماس بگیره موضوع و بگه حاال به هر حال -

 رو به من کرد

 در خدمت شما باشیم : اگر افتخار بدید امشب منو رادین و رایان میخوایم-

 از حالت تعظیم کردن و لحنش خنده ام گرفت

 : به چه مناسبت؟-
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 : هم ما این چند وقت کارمون زیاد بوده هم شما درگیر امتحاناتتون میخوایم یه امشب و خستگی در کنیم-

 رو کرد به بابا و مامان

 : البته با اجازه ی شما-

 بابا رو به من کرد

 هوا عوض کردن برات الزمه : بدو دخترم این آب و-

ایان به سمت اتاق رفتم که حاضر شم ده دقیقه بعد راه افتادیم . رادین و رایان دم در ایستاده بودند همه سوار شدیم. رادین پشت فرمان بود ر   

دین ماشین و پارک کرد و گفت کنارش منو رادمهر و بهانه هم عقب نشستیم. انقدر گرم صحبت بودیم که اصال متوجه بعد مسافت نشدیم وقتی را

 رسیدیم دیدم تو جاده ی چالوسیم. وقتی وارد رستوران شدیم به سمت پایین رفتیم از دیدن منظره ای که روبرومون بود واقعا ذوق کردم .هوا

 بریم. روی اولین تخت نشستیم. فوق العاده بود تختها همه تو آب رودخونه بودند و با گدارهای بلندی که گذاشته بودند میتونستیم به سمت تختها 

رادمهر غذا رو سفارش داد اون شب خیلی خوب بود همه با هم حرف میزدیم و شوخی میکردیم وقتی به خودمون اومدیم که چراغهای رستورانو    

افتاد چشماش غرق خاموش میکردند ساعت از دوازده گذشته بود سریع به سمت خونه حرکت کردیم. یک لحظه از توی آینه چشمم به رادین 

غم بود. فکر کردم هنوز با قضیه کنار نیومده یا شاید یک مسئله شخصی داره رادین از تو آینه به من نگاه کرد. سریع رنگ نگاهش عوض شد 

 ولبخند به لبش اومد تا خونه دیگه اون نگاه و ندیدم. وقتی رسیدیم ساعت یک و ربع بود خداحافظی کردیم و وارد خونه شدیم.

فردا برای ثبت نام دانشگاه رفتیم . اگر هر کدوم از ما بیست و یک واحد میگرفتیم فارغ التحصیل میشدیم. و خوشبختانه به خاطر معدلهای    

ه . نیم خوبی که داشتیم این کار ساده بود. واحدها رو گرفتیم و اومدیم خونه میدونستیم ترم شلوغ و پر تالشی داریم تقریبا هر روز کالس داشتیم

هی ی اسفند همه ی کالسها تق و لق شد ولی منو بهانه تا روز آخر که بیست اسفند بود به کالس رفتیم. با بچه ها خداحافظی کردیم و خندان را

خونه شدیم .        وقتی رسیدیم ساعت شش بعد از ظهر بود. تمام چراغها روشن بود و صدای خنده از خونه به گوش میرسید متعجب به هم 

غ کردیم و سریع باغ و طی کردیم و وارد شدیم. تا رفتیم تو باربد اومد طرفمون. یک ماه و نیم بود ندیده بودیمش. بهانه با دیدن باربد جی نگاه

کشید و دوید طرفش باربد بغلش کرد یک دستشو هم طرف من باز کرد. رفتم تو آغوشش تازه میفهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده بود سارا به 

 یدیمش. ب*و*ساومد از باربد جدا شدیم و به سارا خوش آمد گفتیم  و راهرو 

 : خیلی سر حال به نظر میای-
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 سارا خندید

 : مگه میشه کنار برادرت باشم و بهم بد بگذره؟-

 رو به باربد کردم

 : هنوز دستتو رو نکردی؟ عحب اعجوبه ای هستی تو-

 شونه اش باربد خندیدو به طرف سارا رفت . دستشو انداخت دور

 داشتیم با هم شوخی میکردیم که مامان اومد  

بودن. خاله : بچه ها برید لباسهاتونو عوض کنید بیاید.  منو بهانه به اتاق رفتیم تا لباسهامونو عوض کنیم. تقریبا همه ی اقوام نزدیک خونه ی ما -

عموها و دو تا از عمه ها با بچه هاشون. خونه غلغله بود. بهانه یه شومیز و ها با بچه هاشون. رادمهر و رادین و رایان. دایی ها با بچه ها و یکی از 

شلوار عسلی پوشیده بود که با رنگ چشمهاش خیلی همخونی داشت. من هم یه بلوز و شلوار شیری پوشیدم شال قهوه ای که رگه های شیری و 

بودم و بار اول بود سرش میکرد بهش میومد . به طرف پایین  عسلی داشت و انداختم سرم شال منو بهانه یک شکل بود خودم براش خریده

 رفتیم. اون شب رادین خوب بود و با همه میگفت و میخندید. تو یه فرصت اومدو نشست کنار من. 

 : خوبی خانوم؟ با درسها چه میکنی؟-

 : همچین میگی با درسها چیکار میکنی انگار من بچه دبیرستانی هستم. -

 خندید.

 خیلی وقته از محیط دانشگاه دور بودیم  گاهی دلتنگ میشم االن دوره ی خیلی خوبیه وارد کار که بشی دلت برای این روزها تنگ میشه : چون ما-

 : من از االن هم که فکر میکنم ترم آخرو میگذرونم دلتنگم-

اونها بشینم. برام جالب بود، ما با هم راحت بودیم ولی شام و آوردن  همه سر میز رفتن. وقتی بشقاب غذامو کشیدم رادین اشاره کرد که کنار    

م نه در این حد. فکر کردم احساس غریبی میکنه رادمهر هم که سرش گرم بهانه و صحبت با آقایون بود. به طرف اونها رفتم به شهره و پیمان ه

ظر میومد فقط خیلی خجالتی بود. از پنج تا کلمه یک کلمه که برای بار اول تو جمع ما بودند اشاره کردم بشینن کنار ما. پیمان پسر خوبی به ن

جواب میداد ولی شهره خوشحال بود و این نشون میداد که تونسته پیمان و تو دلش جا بده؛ پیمان هم گاهی به شهره نگاه میکرد و محجوبانه 
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ه همراه خانواده برن بیرون. هر چند که میدونستم میخندید. یک هفته ی پیش صیغه ی محرمیت رو خونه بودن و شوهر خاله ام اجازه میداد ک

شهره گاهی دور از چشم پدرش با پیمان میره بیرون و این حقش بود  حتی شهاب هم از زور گویی پدرش به ستوه اومده بود گاهی خودش 

وقتی مینشستم از کنارم تکون نمیخورد.  برنامه ای جور میکرد که پیمان و شهره همدیگرو ببین. هر جا میرفتم رادین با نگاهش دنبالم میکرد و

دیگه کم کم داشتم کالفه میشدم. رفتارش برام عجیب بود اول فکر کردم چیزی میخواد بگه اما اون خیلی راحت شوخی میکرد و میخندید ،حرف 

چشه. سعی کردم بهش اهمیت ندم و  میزد حتی در مورد دفتری که بعد از مدرک گرفتنمون دایر میکردیم ودر مورد مکانش نظر میداد. نمیفهمیدم

 فقط مؤدبانه رفتار کنم. 

نمیدونم حرف مسافرت رفتن تو عید پیشنهاد کی بود فقط متوجه شدیم همه دارن برای عید و رفتن به شمال برنامه ریزی میکنن. اون همه     

رامسر بشیم ویالی ما با دو تا خاله ها کنار همدیگه  جمعیت همه در عرض نیم ساعت برنامه ریزی کردند. قرار شد هفته ی دوم عید همه راهی

 بود و اصال برای جا مشکل نداشتیم. 

 وقتی مهمانها رفتن ساعت از یک گذشته بود. باربد و سارا روی مبل ولو شدن

 : وای چقدر خسته ام-

 کنار سارا نشستم

 : کی اومدین؟-

 طاقت بیاریم و یه سره اومدیم اینجا. هنوز نرفتیم وسایلمونو بذاریم خونه : صبح ولی انقدر دلمون براتون تنگ شده بود که نتونستیم-

 یدمش. ب*و*سدستمو انداختم دور شونه شو 

 : باید سارا رو میبردی یک کم استراحت کنه بعد بیاریش آقا داداش-

انقدر خسته بودم که دلم میخواست یه سره برم خونه و  : من اونو نیاوردم اون منو آورد از همون تو هواپیما گفت باید یه سره بیایم اینجا واال من-

 بخوابم.

 : پس باز معرفت سارا-

 : حاال بگید سارا عروس بدیه.-
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 مامان با اخم به باربد نگاه کرد

 : عروس؟ من عروس ندارم-

 همه به مامان نگاه کردیم 

 : من یه پسر دارم سه تا دختر-

 ید. ب*و*سسارا رو در آغوش گرفت و 

د و سارا ساعت دو بعد از دادن سوغاتی ها رفتند. برای من دو تا بلوز خیلی شیک آورده بودند یکی سفید یکی سبزو دو تا شلوار. سه تا بارب   

 دامن دو جفت صندل و یک کیف و کلی بدلیجات و... برای بهانه هم همینها رو آورده بودند که فقط رنگهاشون با هم فرق داشت بهانه هر کاری

 بد نشونش بده که برای رادمهر چی آورده  نشون نداد و گفت بعدا از خودش بخواد نشونش بده کلی هم بهانه رو اذیت کرد .کرد بار

م وقتی رفتند با خستگی وسایلو جمع کردیم و بردیم به اتاقمون همه رو ریختیم گوشه ی اتاق که بعدا بذاریمشون تو کمد. حتی نتونستیم به ه   

 ع خوابمون برد.شب بخیر بگیم سری

 

 فصل یازدهم

 

   

اول ساعت چهار و نیم خانواده ی روزبهانی تماس گرفتند و گفتند میان دیدن بابا ساعت پنج و نیم اومدن نیم ساعت بعد هم باربد و سارا. روز     

 عید بود و دید و بازدیدها شروع شد.  

 ای دیدن مادربزرگ رادمهر با هم رفتند. ماهم برای دیدن خانواده ی سارا رفتیم. هر چقدر اصرار کردیم شام نموندن بهانه هم حاضر شد و بر    
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چشمامو که باز کردم فکر کردم ساعتهاست خوابیدم . همیشه هوای شمال به جای اینکه خواب آلودم کنه سحرخیزم میکرد ساعت هفت بود.    

فتم تو آشپزخونه چای درست کردم ریختم تو فالسک و  رفتم سمت ساحل. دریا لباسهامو پوشیدم و با احتیاط درو بستم که بهانه بیدار نشه . ر

 آروم بود و من از دیدن آرامشش آروم میشدم صدای رادین خلوتمو به هم زد

 : سالم صبح بخیر-

 : صبح بخیر-

 : شما هم مثل من سحرخیزید؟-

 : نه آنچنان ولی نمیدونم چرا خوابم نبرد -

ی زیادی از من نداشت نشست. خدا رو شکر کردم دو تا استکان آورده بودم. براش چای ریختم گرفت و تشکر کرد روی یک سنگ که فاصله     

 داشت به دریا نگاه میکرد نگاهش غمگین بود یک لحظه دلم سوخت

 : میتونم ازتون یه چیزی بپرسم؟-

 : خواهش میکنم. -

 خرج میدم: میتونید جواب ندید شاید هم دارم بیش از حد جسارت به -

 لبخند زد

 : راحت باشید نخوام جواب بدم میگم جواب نمیدم فقط امیدوارم ناراحت نشید -

 : نه ناراحت نمیشم .شما مشکل خاصی دارید؟-

 : چطور؟-

 : این چند وقته هر بار دیدمتون نگاهتون خیلی غمگین بوده -

 نفس عمیقی کشید و دوباره به دریا خیره شد

 میخواد بگم اما چیزی برای گفتن ندارم هیچ مشکلی ندارم شاید فقط خسته ام : نمیدونم چی بگم دلم-
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 : خستگی نگاهو غمگین نمیکنه-

 : میدونم ولی فقط میتونم بگم چه حسی دارم چون چیزی نشده که دست روش بذارم  -

 دین . استکان رادین و گرفتم و براش چای ریختم .هنوز چیزی نگفته بود که سر و کله ی رایان هم پیدا شد . صبح بخیر گفت و نشست کنار را    

 : ممنون تو این هوا خیلی میچسبه . -

 : خواهش میکنم. -

 دیگه ادامه ندادم فکر کردم شاید رادین نخواد جلوی رایان حرف بزنه ولی اون خودش شروع کرد.    

 نمیکنه. : حس میکنم تنها شدم. انگار غریبم. هیچی شادم نمیکنه حتی دیگه غمگینم -

 رایان به رادین نگاه کرد  بعد سرشو انداخت پایین نگاهش نشون میداد همه ی مشکالت رادین و میدونه.    

 : خیلی کالفه ام شاید به عوض کردن آب و هوا نیاز دارم نمیدونم باران اصال نمیدونم مشکل کجاست که بخوام حلش کنم.-

 نید که این دوریش از شما باعث شده به این حال بیفتید.: خوب شما همیشه با رادمهر بودید فکر نمیک-

 : اون تأثیر عمیقی داره اما زمانش خیلی طوالنی شده. -

 : درسته، فکر میکنم وقتشه شما هم یه زندگی کامال مستقل از برادرتون تشکیل بدید-

 : ما همیشه مستقل بودیم-

واه همه کارهاتونو با هم انجام دادید حتی تخصصتون یکیه پس الزاما تا بیست و نه سالگی : اینو میدونم منظورم کامال مستقل بود. شما خواه ناخ-

 با هم بودید حاال وقتشه برید دنبال چیزهایی که همیشه دوست داشتید انجام بدید و وقت نشده .

 رادین یک کم به دریا نگاه کرد  بعد رو به من لبخند زد

 ت داشتم از ایران برم حتی برای یک مدت کوتاه: شاید حق با تو باشه. من همیشه دوس-

 رایان با ترس برگشت طرف رادین.
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 : بس کن رادین. تو نمیتونی فرار کنی-

 رادین رو به رایان کرد.

 : از چیزی فرار نمیکنم من یه فرصت میخوام همین. -

 نگاه عمیقی به رادین کرد.  

 خودت باید عوض بشی نه اینکه شرایطتو عوض کنی: خودتم میدونی مشکالتت با این چیزها حل نمیشه تو -

 : فهمیدم مسئله عمیق تر از اون چیزیه که رادین  بهم گفت ولی نمیخواستم کنجکاوی کنم. به روی خودم نمیاوردم چی میگن-

 یچی: بارها با هم حرف زدیم رایان، تو پسر کامال منطقیی هستی شاید مثل من درگیر نشدی برای همین راحت نسخه میپ-

ن : از کجا میدونی درگیر نشدم؟ چرا فکر میکنی نسخه میپیچم ؟ این منطقیه برادر من که تو باید  مسئله رو حل کنی نه اینکه پاکش کنی. چو-

 چنین چیزهایی پاک شدنی نیست. از جام بلند شدم و آهسته دور شدم. میخواستم راحت حرف بزنن . از رایان خوشم اومد حرفهاش منطقی بود. 

و سارا به سمت ویال رفتم هنوز همه خواب بودن. رفتم به آشپزخونه و داشتم صبحانه رو میچیدم که مامان اومد. تا میز کامل بشه رادمهر و باربد    

 و بابا هم اومدن. صبحانه رو که خوردیم رفتم دنبال شهره و شهاب و پیمان که همه راهی ویالی ما شدن .

ود چهارشنبه برگردیم همه ی روزها رو یا تو بازار بودیم یا کنار دریا یا جنگل. سه شنبه شب بود که از بیمارستان با روزهای خوبی بود. قرار ب   

بهانه  رادمهر تماس گرفتن و گفتن یکی از بیمارهاش به عمل فوری نیاز داره و رادمهر باید صبح زود بیمارستان باشه. اونم با بهانه صحبت کرد و

قضیه کنار اومد. سه برادر شبانه به سمت تهران حرکت کردند. صبح زود ما هم راه افتادیم. رادمهر تماس گرفت  و گفت  هم خیلی راحت با

 رسیده و تازه اون زمان بهانه با الالیی ماشین خوابش برد.

د از ظهر رسیدیم سر جاده کرج ساعت هفت صبح که ما داشتیم راه میفتادیم رادمهر رسیده بود و داشت میرفت سر عملش. ما ساعت دو بع  

 همه خداحافظی کردیم و جدا شدیم. 

 

 بعد از تعیالت دوباره درسهای دانشگاه شروع شد و اینبار بهانه واقعا سنگ تموم گذاشت. مامان شروع کرد برای بهانه جهیزیه خریدن بیشتر   

که مامان گفت وقتی رادمهر خونه ای که خریده بود و دو تا خریدهاشم من باهاش بودم وسایل کوچکشو تموم کردیم و موند وسایل بزرگش 
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کوچه با ما فاصله داشت تحویل گرفت میخریم و یه سره میبریم اونجا.       موقع امتحانات رسید و ما حسابی سرگرم درس بودیم بالخره 

این بابت خیلی خوشحال بودیم بابا میخواست برای فارغ  امتحانات تموم شد و ما نمره هامونو گرفتیم. معدل هر دومون باالتر از هفده بود. و از

 یم.  التحصیلیمون جشن بگیره که منو بهانه نذاشتیم. عروسی بهانه تا یک ماه آینده برگزار میشد و ما وقت نداشتیم که به یه جشن دیگه هم برس

 و چیزهای ریزشو چیدیم . پانزده روز بعد خونه ی رادمهر رو تحویل دادن و ما هم کم کم وسایلشو بردیم    

یک هفته مونده بود تا عروسی و با بهانه برای پرو لباس عروسش رفتیم. وقتی بهانه لباس و پوشید اشک تو چشمام نشست. انقدر زیبا شده       

بود جالی خاصی به لباس میداد.  بود که نمیتونستم برای چند لحظه حرف بزنم. لباسش یقه  ایستاده بود و با سنگهایی که دور تا دور یقه کار شده 

من لباسش راسته اومده بود تا زانوهاش و از اونجا باز میشد و دنباله ی لباس تا یک متر کشیده میشد. از کمر گیپور زیبایی دوخته بودند و روی دا

هم کار کرده بودند. لباس هنوز کار کشیده شده بود. تور سرش هم خیلی زیبا بود که با مرواریدی که روی دامنش کار شده بود روی تور سرش 

 داشت ولی خیالمون راحت شد که به موقع آماده میشه.

ک هم همه چیز آماده بود پنج روز مونده به عروسی جهیزیه ی بهانه رو بردیم، خاله ها و زن داییها و خیلی از اقوام رادمهر هم اومدن و با کم    

میشدیم هال بزرگی بود که سمت چپش آشپزخونه بود و روبرو با یه راهروی یک متری وارد سالن خونه چیده شد. خونه ی قشنگی بود وقتی وارد 

 میشد. سمت راست پله میخورد و به طبقه ی باال میرفت که سه خواب داشت. یکی از خوابها رو سرویس خواب چیدیم و اتاق روبرو رو وسایل کار

ن اتاق شدم. دائم روی صندلی ننوییش مینشستم و پشت میز کامپیوتر تاب میخوردم و یک رادمهر و گذاشتیم با سه تا کتابخونه ،من عاشق او

 اتاق هم خالی بود

ناهار از بیرون سفارش دادیم انقدر تعداد زیاد بود که تا ساعت چهار بعداز ظهر همه ی وسایل چیده شد. بعد همه به خونه اومدیم انقدر    

دم بهانه داره میره وقتی وارد اتاق شدم و دیدم کتابخونه ی بهانه و کمدش خالیه دلم گرفت تازه انگار سرمون گرم کارهامون بود که حس نمیکر

 داشت باورم میشد که خواهرم داره میره. یک دفعه انگار توان از زانوهام رفت بغل در روی زمین نشستم. و سرمو میون دستام گرفتم به خودم

 بدجوری گلومو گرفته بود. قول داده بودم که گریه نکنم اما بغض 

یه بهانه وارد اتاق شد و به من نگاه کرد و بعد به اتاق. کنار من نشست. هیچ کدوم حرف نمیزدیم فقط دست همدیگرو گرفتیم سرمو به دیوار تک   

یقه از جام بلند شدم و بدون اینکه دادم که سر بهانه اومد روی شونه ام. هیچی نگفتم میدونستم با کلمه ی اول بغضم سرباز میکنه. بعد از چند دق
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م خودمو به بهانه نگاه کنم از اتاق اومدم بیرون میخواستم خودمو سرگرم کنم. جدایی از بهانه با جدایی از باربد قابل قیاس نبود و من نمیخواست

 ببازم. 

اغ خونه . باز هم همه ریختن تا وسایل و بچینن. اون شب همه در سکوت کامل بودند. مراسم حنابندون دو شب قبل از عروسی بود و باز هم تو ب

 اینبار من به آرایشگاه نرفتم انقدر کار داشتیم که نمیتونستم مامان و تنها بذارم. 

وقتی ساعت پنج بهانه و رادمهر وارد شدند اشکهام ناخودآگاه ریخت روی گونه هام. لباسش طالیی بود یقه ی چپ و راست یه شال هم    

ده بود که تمام گردن و مو رو میپوشوند، راسته تا پایین. یه لباس ساده و شیک. با گل رگالی که بغل سرش کار کرده بودند خیلی پشتش دوخته ش

 خوشگل شده بود. رادمهر کت و شلوار سرمه ای پوشیده بود با بلوز سفید و کراوات سرمه ای. 

 و میخندید.رادین باز هم اسپرت بود و رایان کت و شلوار. رادین میگفت 

 : خوشحالم که شاد میبینمتون-

 : چون راهمو پیدا کردم.-

 نگاهش کردم.

 : امیدوارم بی راهه نباشه-

 : تنها راهه-

 امیدوارم تو هر شرایطی در اوج آرامش باشی

 : ممنونم. -

 رایان نگاهی به رادین کرد و سرشو تکون داد

 : چیزی شده؟-

 نگاهی به رادین کرد و زیر لب گفت
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ون رو شما خیلی حساب میکنه شاید درست نیست که من اینها رو بگم اما وقتی دیدم کنار دریا باهاتون حرف میزنه شوکه شدم اون اهل درد : ا-

 دل نیست تو این یک سال و خورده ای که باهاتون آشنا شدیم همیشه عقل و درایت شما رو ستوده برای همین ازتون میخوام باهاش حرف بزنید

 مورد: در چه -

 : اون میخواد از ایران بره-

 : پس تصمیمشو گرفته شما چرا مخالفید؟-

 : من با رفتنش مخالف نیستم با دلیل رفتنش مخالفم-

 من که دلیلشو نمیدونم پس چجوری باهاش حرف بزنم؟ "-

 نفس عمیقی کشید و گفت

 : شما درست میگید ببخشید منم نمیتونم دلیل واقعیشو بهتون بگم ولی ...-

 : به دلتون بد نیارید شاید واقعا با چند وقت دور شدن از این محیط به اون آرامشی که میخواد برسه.-

 : خدا کنه.-

حت راه از رایان جدا شدم و راهی سالن شدم. همه مشغول پایکوبی بودند. هزار بار به خودم گفتم چرا لباسمو دنباله دار گرفتم که االن نتونم را   

کالفه ام کرد. وقتی همه رفتند ساعت از یک گذشته بود. منو بهانه سریع به اتاقهامون رفتیم و لباسهامون و عوض کردیم و  برم. تا شب حسابی

 افتادیم روی تخت. انقدر سریع خوابمون برد که انگار پتک کوبوندن تو سرمون. 

یشگاه.  روز عروسی از صبح زود به آرایشگاه رفتیم و بهانه رو به فرداش بیکار بودیم که برای گرفتن لباس بهانه رفتیم و کارهای مقدماتی آرا   

ادمهر اتاق مخصوص بردن. منو سارا همراه اون بودیم و کم کم داشتیم کارهامونو میکردیم. ساعت دو بهانه آماده شد و رادمهر به دنبالش اومد. ر

ش طرحهای سفید داشت ، خیلی بهش میومد. وقتی بهانه رو تو لباسش هم کت و شلوار زغالی پوشیده بود با بلوز یاسی و کراوات زغالی که رو

 دید اشک توی چشماش جمع شد لبخند زد

 رو به آرایشگر کرد
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 : شما همون پری مهربونید که سیندرالی منو درست کردید؟-

 آرایشگر که زن مسنی بود خندید. 

 کار فوق العاده ای انجام ندادیم.: خانوم شما سیندرال هست فقط نیاز به یک کم دست کاری داشت ما -

 یدب*و*سرادمهر دست بهانه رو گرفت و 

 فیلم بردار.  با رادمهر به پایین رفتیم که دیدیم رادین با یه ماشین دیگه اومده دنبال ما تا رادمهر و بهانه تو ماشین تنها باشند اونم به توصیه ی   

گرفته بودند. وقتی رسیدیم هیچ کس نیومده بود. بهانه و رادمهر با فیلمبردار مشغول بودند راهی باغی تو شهریار کرج شدیم که برای اون شب    

 و منو سارا تو اتاق عقد میچرخیدیم. ساعت چهار عاقد اومد. همه ی اقوام جمع شده بودند. 

د و قرآن و تو دستاش گرفته بود. بار سوم سر سفره ی عقد وقتی عاقد داشت خطبه میخوند نمیتونستم چشم از بهانه بردارم. چشماشو بسته بو   

 که خطبه خوانده شد چشماشو باز کرد. همون لحظه چشمش خورد به من. لبخندش پر از نگرانی بود. سرشو انداخت پایین و گفت

 : با توکل به خدا بله. -

رون. رادین به دیوار تکیه داده بود. روی نزدیکترین نفسم باال اومد برای یک لحظه احساس کرده بودم دارم خفه میشم. سریع از اتاق اومدم بی   

 صندلی نشستم. رایان به طرف رادین رفت و دستشو روی شونه اش گذاشت. رادین لبخند زد و به طرف من اومد.

 : مبارک باشه. -

 : برای شما هم.-

جیر بلند به رادمهر داد با پالک بزرگی که روش اسم به سمت اتاق عقد رفت. من هم به دنبالش همه داشتن هدایاشونو میدادن. رادین یک زن   

ید. ب*و*سبهانه حک شده بود. و به بهانه هم همونو داد ولی روی پالک اسم رادمهر نوشته شده بود. هدیه ی خیلی قشنگی بود. رادمهر رادینو 

دم و یک زنجیر کوتاه و پهن به رادمهر. دیگه صبر رایان یک پالک دست به رادمهر داد و یک گردنبد به بهانه. من هم یه نیم ست به بهانه دا

 نکردم و اومدم بیرون. انگار هوا سنگین شده بود. رفتم تو باغ هوا بخورم شاید حالم جا بیاد. روی دورترین صندلی باغ نشستم 

 بود.  داشتم سعی میکردم بغض لعنتیمو فرو بدم که حس کردم یک نفر کنارم نشست رایان "این هم از این باران "

 : مزاحمتون شدم؟-
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 : نه اصال-

 صدام بغض آلود بود. بهم نگاه کرد.

: میدونم چه حسی دارید البته نمیتونم بگم من هم همون حس و دارم چون دوقلو بودن بحثش از خواهر و برادر بودن جداست . با این حال -

تمام امشب با خودش جنگید که سر سفره ی عقد گریه نکنه. شما  میتونم حس کنم این حس در عین شیرینی چقدر تلخه. رادین هم  همینطوره.

 نمیدونید اونها چقدر به هم وابسته ان. ظاهرا خیلی متفاوتن اما در حقیقت مثل همند مثل هم فکر میکنن مثل هم حس میکنن ولی رادمهر آدم

 برون گراییه که سریع عکس العمل نشون میده و رادین برعکس خیلی خود داره. 

 جالبه: -

قائله و : اینها رو بهتون میگم که فکر نکنید رادین برای ازدواج رادمهر ناراحته ،نمیخوایم سوء تعبیری باشه. رادین واقعا برای بهانه احترام -

سته ی همدیگه میتونم بگم حقیقتا دوستش داره. بارها و بارها گفته تنها چیزی که بهش آرامش میده اینه که میدونه رادمهر و بهانه کامال شای

 هستن.

 : من اصال چنین تصوری نداشتم که رادین ناراحته من حس اونو خوب میفهمم-

 رادین کنار رایان نشست

 : دارید در مورد من حرف میزنید؟ خجالت داره-

 رایان از جاش بلند شد. 

 رو بگم  : ببخشید وقتتونو گرفتم معلوم نبود دیگه کی موفق بشم ببینمتون و حس کردم باید اینها-

 از جام بلند شدم.

 : خواهش میکنم. -

رادین هم بلند شد و به سمت باغ رفتند مجلس به باغ منتقل شده بود و همه داشتن پایکوبی میکردند. تا آخر شب هیچ فرصتی نشد که برم    

خودم اومدم که مهمانها در حال رفتن بودن.  سراغ بهانه. حاال دیگه همه سرگرم همسراشون بودن و من بودم که باید به همه سر میزدم. وقتی به
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ن بهانه و رادمهر داشتند سوار ماشین میشدن که برن و ماشینهایی که میخواستن دنبالشون برن به دنبال اونها . سریع حاضر شدم و سوار ماشی

 بابا شدم . رسیدیم تهران و خیلی ها از همون جا خداحافظی کردند و رفتند. 

ید و ازشون تشکر کرد. خانوم و ب*و*سبهانه و رادمهر و تا خونه شون همراهی کردن. دم در رادمهر دست پدر و مادرشو اقوام درجه یک     

آقای روزبهانی خیلی صمیمی و در عین حال بدون کوچکترین اشکی برای پسرشون آرزوی شادی کردند . بابا و مامان من هم اونها رو دست به 

شدن میدونستم بابا میخواد مامانو از اونجا ببره چون مامان نمیتونست جلوی اشکشو بگیره. باربد و سارا هم  دست دادند و سریع سوار ماشین

 خداحافظی کردند و سوار شدند و منتظر من بودند. رایان رادمهر و بغل کرد و محکم زد روی شونه اش

 : خواهر منو اذیت نکنیا-

 رو به بهانه کرد

 تتون کرد کافیه یه تک زنگ بهم بزنین.: من هم مثل باربد اگر اذی-

 بهانه خندید.

 : شاد باشید-

و به طرف ماشین رفت فقط منو رادین بودیم که مبهوت به اونها نگاه میکردیم. قدرت خداحافظی نداشتم بهانه و رادمهر اومدن جلو. چشمم    

 . فقط بهانه رو میدید حس کردم دستاش دور کمرم حلقه شد اما هیچی نمیفهمیدم

 : بهانه-

 : جانم.-

 :ب.....هانه-

 : جااااااااااانم.........جانم-

انقدر صداش کردم تا از نفس افتادم. وقتی از آغوشش جدا شدم دیدم انقدر گریه کرده که تمام آرایشش اومده بود پایین. اما من بغضم     

 ا رادمهر دست میداد و مشخص بود پر از بغضن.  سرباز نمیکرد دلم میخواست تا صبح صداش کنم. رو به رادین کردم. داشت ب

 به سختی خندیدم و به طرف رادمهر رفتم.
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و : میدونم قشنگترین سهمی که خدا برای آدمها در نظر میگیره عشقه و میدونم شما زیبایی این عشق و درک میکنید. تنها چیزی که براتون آرز-

 میکنم آرامشه و همراهی همیشگیتون.

 ظی کردم و به ماشین رفتم. باربد بدون هیچ حرفی منو رسوند و رفت ولی سارا پیش من موند. سریع خداحاف   

وارد اتاق که شدم دیدم تخت بهانه نیست. اصال نفهمیدم کی و چطور بردنش اصال کجا بردنش ؟انگار هیچ وقت بهانه تو اون اتاق نبوده.     

 یگه چرا تختشو بردید خودش بس نبود؟ نشستم کنار در میخواستم داد بزنم میخواستم بگم د

 روی زمین دراز کشیدم و پاهامو بغل کردم سارا سعی کرد بلندم کنه.

 : بلند شو باران این کارها چیه-

 : تو رو خدا ولم کن سارا بذار راحت باشم -

که از جام بلند شدم دیدم تمام لباسم خیسه و نگاهی بهم کرد و از اتاق رفت بیرون. نمیدونم چقدر نمیدونم تا کی گریه کردم فقط موقعی      

 تمام بدنم درد میکنه. به ساعت نگاه کردم شش صبح بود. به سختی خودمو روی تخت کشوندم و با همون لباس خوابیدم.

اینکه میدونستم نیست  از فرداش سختترین روزها رو میگذروندم. انگار یه چیزی گم کرده بودم ،هی میرفتم به اتاق شاید بهانه اونجا باشه با   

ام پر بعد دوباره میومدم پایین مامان خیلی کمتر سر به سرم میذاشت. بابا زودتر میومد خونه و ما رو میبرد بیرون اما هیچ چیز جای خالیشو بر

ا اینکه یه روز چشمم نمیکرد شبی نبود که بدون فکرش به خواب برم. خودم از خودم خسته شده بودم نمیدونستم باید با خودم چیکار کنم. ت

 افتاد به عکسی که تو عروسی با هم انداخته بودیم. با دیدن اون عکس تازه انگار باورم شد که اون رفته. 

نشستم لب تخت و گذاشتم که بغضم سرباز کنه. تا آخر شب برای نبودنش گریه کردم حاال سهم من از اون روزی دو بار تلفن و تعریف کردن    

دلم میخواست بود و تو اونها باهام شریک بود. باورم شد که دیگه نیست خواهر کوچولوی من حاال برای خودش خانومی شده  چیزهایی بود که

 یدم.ب*و*سبود صاحب خونه و زندگی شده بود. عکس و بغل کردم و 

بخشمت، بهم قول بده که خوشبخت : خوشبخت بشی خواهرم. این یکی و به من بدهکاری واال به خاطر تمام این عذابهایی که میکشم نمی-

 بشی. قول بده که نذاری دوری از تو بی ارزش بشه. بذار بهایی که دارم میدم به قیمتش بدم. قیمتش شادی توئه باید همیشه شاد ببینمت بهم

 قول بده
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کتاب اون شب بعد از مدتها بدون  به عکس نگاه کردم لبخند بهانه بهم میگفت که آرامشی که داره همیشگیه. آروم شدم و عکس و گذاشتم الی

 اشک و راحت خوابیدم. اون خوشبخت بود

 

  

 

 فصل دوازدهم

 سارا  وارد اتاقم شد و به کتابی که دستم بود اشاره کرد

 : یک ساعت پیش هم که اومدم تو اتاقت اول کتاب بودی -

 خندیدم

 : راستشو بخوای اصال حواسم به کتاب نیست-

 ی فکر میکنی؟: این که پر واضحه به چ-

 : نمیدونم به هیچ چیز خاصی فکر نمیکنم-

 : بیا بریم پایین خانوم دروغگو االن عشقت میاد-

 : عشقم؟-

 : خواهر کوچولوت دیگه. -

 بلند شدم و دستشو گرفتم داشتیم میومدیم پایین که مامان سر پله ایستاد و رو به سارا گفت

 از این پله ها نرو باال بیا پایین.  : مامان جان تو روزهای آخر بارداریته انقدر-

 سارا خندید و دستی به شکمش کشید. باربد به سارا نگاه کرد. 

 : اتفاقا فعالیت براش خوبه-
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 : بله خوبه، پیاده روی نه پله نوردی-

 سارا هم به آشپزخونه رفت  از اصطالحی که مامان به کار برده بود خنده ام گرفت. روی مبل نشستم. بابا و باربد داشتن بازی میکردن و   

اد از یک سال و نیم از ازدواج بهانه و رادمهر میگذشت. روزهای اول واقعا خودمو گم کرده بودم اما کم کم حالم جا اومد رادمهر نمیذاشت من زی   

برای امتحان کانون وکال آماده میشد من  بهانه دور شم تا فرصتی به دست میاورد میومد یا منو میبرد خونه شون یا بهانه رو میاورد پیش من. بهانه

مد هم تصمیم گرفتم این کارو بکنم و چون با هم درس میخوندیم بیشتر کنار هم بودیم صمیمیتمون حتی بیشتر از قبل شده بود. وقتی رادمهر میو

هیچ وقت غمی تو چشمای بهانه ندیدم. خونه از دیدنشون غرق لذت میشدم. همیشه یا یه شاخه گل دستش بود یا با یه سورپرایز میومد خونه. 

اگر  انقدر از زندگیش راضی بود که فکر میکردم شاید دچار رویا شده مگه میشه آدمها با هم مشکل نداشته باشن ؟ اما اونها واقعا مشکل نداشتن

 هم بحثی بینشون در میگرفت انقدر منطقی و آروم صحبت میکردن که در عرض پنج دقیقه موضوع حل میشد. 

شش ماه بعد از ازدواجشون رادین به آلمان رفت رادمهر تا مدتها کالفه بود ولی نمیذاشت این قضیه تأثیری رو زندگیش بذاره. رایان گاهی    

 مغزهمراه رادمهر و بهانه به خونه ی ما میومد ولی بیشتر تو خونه بهانه میدیدمش و هر بار با دیدن وجهی از شخصیتش به نظرم میرسید ذهن و 

ه یک مرد شضت ساله ی با تجربه تو بدن جوون اون کارگذاشتن .رفت و آمدمون با خانواده ی روزبهانی بیشتر شده بود حتی بدون رادمهر و بهان

 هم همدیگرو میدیدم.

 همه از زندگیهاشون راضی بودن. با لبخند به باربد نگاه کردم به زودی پدر میشد 

 : چیه آبجی خانوم؟-

 ده: هیچی پدر آین-

 با لذت خندید. سارا سنگین وارد اتاق شد و نشست روی صندلی. 

 : اخمهاش تو هم بود-

 : چی شده؟-

 : هیچی یک کم خسته ام-

 مامان نگاهی به ساعت کرد
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 : بهانه و رادمهر دیر کردن-

 : دیگه باید پیداشون بشه.-

رف در. اف اف و زدم و در هال و باز کردم. رادمهر وارد خونه شد با هنوز جمله ام تموم نشده بود که صدای زنگ در بلند شد با شوق دویدم ط  

 لبخند با همه دست داد بهانه هم سر به زیر وارد شد از همون لحظه ی اول احساس کردم مسله ای پیش اومده. بغلش کردم

 : سالم -

 لبخند زد 

 : سالم-

ردم چیزی شده که بهانه ی خوددار نمیتونه جلوی خودشو بگیره. واقعا نگران با همه سالم علیک کرد. مانتوشو گرفتم و آویزون کردم. حس میک  

 شدم.

 همه نشستند و شروع کردند به صحبت کردن معلوم بود  اصال تمرکز نداره. نشستم کنارش   

 : چیزی شده؟-

لحظه نگاهش به بهانه افتاد. لبخند بغض نشست تو گلوشو چشماشو بست. وقتی چشماشو باز کرد دیدم چشماش پر از اشکه. رادمهر همون    

 غمگینی زد بهانه هم همینطور فهمیدم با هم مشکلی ندارن هر چی هست هر دوشونو نگران کرده

 وقتی نشستیم سر میز شام بهانه به سختی چند تا لقمه خورد. میزو جمع کردیم وبرای همه چای آوردم. 

 رادمهر رو به بابا کرد

 بهتون بدم. : بابا جون میخواستم خبری -

میداد  سریع به بهانه نگاه کردم. بهانه سرشو انداخته بود پایین و با انگشتاش بازی میکرد ،کاری که فقط تو مواقعی که خیلی ناراحت بود انجام   

 با نگرانی به رادمهر نگاه کردم

 : بگو بابا جون-
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 جدید و آموزش میدن. این دوره تو آلمان برگزار میشه. : یه دوره برای پزشکان گذاشتن، یه دوره برای جراحی قلب که متدهای-

 بابا خندید

 : ما که به این رفت و آمداتون عادت داریم بابا جون-

 : اما اینبار این دوره یک کم طوالنیه-

 بابا اخمهاش رفت تو هم

 : چه مدت؟-

 : دو سال بابا-

دو سال بهانه رو نبینم. انگار تمام دنیا شد بغض و این بغض نشست تو گلوی  همه سکوت کردند. سرموانداختم پایین اصال نمیتونستم فکر کنم   

بابا  من . باربد هم که انگار تو جریان بود شروع کرد به گفتن اینکه گذروندن این دوره برای رادمهر خیلی مهمه و تو آینده اش خیلی اثر داره

 سرشو باال کرد

 ست اگر فکر میکنی گذروندن این دوره برات مهمه لحظه ای تعلل نکن.: ما مشکلی نداریم بابا جون این زندگی شما-

 رادمهر سرشو انداخت پایین

 : میدونم دوری از بهانه براتون خیلی سخته من پیشنهاد کردم که بهانه بمونه و من برم -

 بابا اخمهاش بیشتر گره خورد

 ید همون جا باشه. میتونه بیاد و برگرده اما اینکه بمونه اصال فکرشم نکن: بهانه بیخود میخواد بمونه. تو شوهرشی هر جا تو باشی اونم با-

 رادمهر خندید

 : خودش هم اینو قبول نکرد ولی میدونم چقدر براش سخته که از شما مخصوصا باران دور بشه-

 کرددیگه نتونستم تحمل کنم سریع به آشپزخونه رفتم. دو دقیقه نشد که بهانه اومد دنبالم از پشت بغلم 

 : باران-
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 دستشو گرفتم و سرمو گذاشتم روی دستش

 : هر جا الزمه با شوهرت برو فقط بدون تا برگردی دق میکنم. -

 سرشو کرد ال ی موهام و بغضش ترکید من هم نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم. میون گریه گفت

 . من اگر یه روز صداتو نشنوم میمیرم. : انگار دارن جونمو میگیرن. جدا شدن از مامان و بابا یک طرف تو یک طرف-

 هیچی نگفتم انقدر حالم بد بود که نمیتونستم حرف بزنم اصال نمیدونستم چی باید بگم. از جام بلند شدم و بغلش کردم.   

 : این دوره برای شوهرت الزمه.-

بزنه اما من نذاشتم. باید عادت کنم هر چند نمیدونم : میدونم اونم منو آزاد گذاشته وقتی دید خیلی بی تابی میکنم میخواست قید رفتن و -

 چجوری

هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای فریاد سارا تو سالن پیچید. سریع به سالن رفتیم سارا داشت دسته های مبل و فشار میداد و عرق   

 دش میچرخید.میریخت. برای بار اول دیدم باربد انقدر هول کرده که نمیدونه باید چیکار کنه. دور خو

 : چی شده؟-

 مامان سریع مانتوی سارا رو تنش میکرد.

 : موقعشه -

 رادمهر زد روی شونه ی باربد. 

 : باربد بدو ماشین و روشن کن-

 باربد سریع کتشو پوشید و به طرف در دوید منو بهانه سریع لباسهامونو پوشیدیم و دویدیم به طرف ماشین. بابا ماشین و روشن کرده بود و   

. مادر آماده بود بهانه هم کنار رادمهر نشست و حرکت کردیم. تو راه با مادر سارا تماس گرفتم و جریانو گفتم. نیم ساعت بعد رسیدیم بیمارستان

جایی که فکر و پدر سارا با ساره اومده بودن. سارا رو معاینه کردند و گفتند که باید بره به اتاق زایمان. سارا دو روز بود درد داشت ولی از اون

 میکرد درد زایمان یک دفعه و شدید شروع میشه فکر نمیکرد دردهایی که داره دردهای اولیه ی زایمانه 
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 همه پشت در راه میرفتیم. یک ساعت و نیم بعد پرستار باربد و صدا کرد. باربد دوید

 : تبریک میگم پسرتونو خانومتون هر دو سالمن-

 لبخند روی لب باربد نشست. 

 ا رو شکر: خد-

 مامان افتاد روی زمین و زمین و سجده کرد. 

 دو ساعت بعد تونستیم سارا و پسرشونو ببینیم. پسر تپل و قشنگی بود و به هر دو شبیه  اسمشو گذاشتن کامیاب.   

 فصل سیزدهم

سعی میکرد یه جوری آرومش کنه انگار همه سالن فرودگاه غلغله بود. بهانه تو بغل مامان داشت گریه میکرد. رادمهر با بابا صحبت میکرد و    

که تازه باورشون شده بود که بهانه داره میره. روی صندلی نشسته بودم و به اون نگاه میکردم کسی که تمام عمرمو باهاش گذرونده بودم. کسی 

برم یه جایی که دست هیچ کس بهم  با نفسهاش نفس کشیده بودم با خنده هاش خندیده بودم و با گریه هاش گریه کردم. دلم میخواست برم،

 نرسه. نمیخواستم باهاش خداحافظی کنم. نمیتونستم

با  پرواز آلمان و اعالم کردن. بهانه سرک کشید چشمش که به من افتاد اومد طرفم. همه داشتن نگامون میکردن از جام بلند شدم و تو دلم گفتم

 ت. با لبخند رفتم طرفشروی باز بدرقه اش کن اشکهاتو بذار برای شب تو تنهایی

 : داری میری آبجی کوچولو؟-

 : کی صداتو میشنوم؟-

 : هر وقت رسیدی زنگ میزنی و صدامو میشنوی-

 : کی میبینمت؟-

 : هر وقتکه بتونی بشینی تو هواپیما و بیای-

 : به همین سادگی؟-
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 : به همین سادگی-

 : یعنی نمیمیرم؟-

 : نه-

 ؟ بدون اینکه چشماتو ببینم بدون اینکه صداتو بشنوم بدون اینکه .... بدون اینکه....: یعنی میتونم بدون تو زندگی کنم-

 یه دفعه نشست روی زمین 

 : نمیتونم..... نمیتونم-

 دستشو گرفتم و سریع بلندش کردم و بغلش کردم

 : بهانه خواهش میکنم تو کنار شوهرتی من چی بگم؟ من باید چیکار کنم؟ -

 د به من، رادمهر دستشو گذاشت روی شونه ی بهانهمثل یه بچه چسبیده بو

 : بهانه جان-

 بهانه سرشو بلند کرد

 : باید بریم عزیزم-

محکمتر چسبید به من، منم نمیتونستم ولش کنم. مامان و بابا گریه میکردن حتی باربد هم نمیتونست جلوی اشکهاشو بگیره رایان به دیوار    

 . اومد طرفمتکیه داده بود و به من نگاه میکرد

 : میدونم سخته  ولی سختترش نکنید.-

 به سختی خودمو کشیدم کنار که بهانه فریاد زد

 : نه تو رو خدا بذارید بارانم با من بیاد -
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 دیگه نتونستم تحمل کنم دویدم طرف در، به هوا نیاز داشتم واال خفه میشدم. یک ربع بعد رایان به محوطه ی باز فرودگاه اومد روی سکو   

نشسته بودم و سعی میکردم نفس بکشم. یعنی رفت؟ یعنی نمیبینمش؟ اونم دوسال؟ من تو تمام عمرم برای دو روز از اون جدا نبودم حاال 

 چجوری دوسال بدون اون سر کنم؟ اصال چیکار بکنم؟ برای چی برای کی زندگی کنم؟ بهانه ام رفت ... رایان کنارم نشست. 

 سر ساز شد: برادر من هم براتون درد-

 میون بغض گفتم

 : این چه حرفیه؟ رادمهر باید میرفت و بهانه هم باید همراهش باشه این منم که ضعیفم این منم که نمیدونم بدون نیمه وجودم چیکار کنم. -

 نگاهم کرد.

ستش بیاریم نهایتا هممون احساس تنهایی : همه تنهاییم باران. همه ی ما یه نیمه داریم که یا داریمش و از دست میدیم یا اصال نمیتونیم به د-

میکنیم اما این مهم نیست این مهم نیست که چی حس میکنی،این مهمه که چطور عمل میکنی. تو داری برای کانون وکال درس میخونی پس باید 

انی رو ببینه اونوقت خستگی هردوتون تمام همتتو بذاری روی همین قضیه. باید وقتی بهانه برمیگرده تابلوی وکیل پایه یک دادگستری باران فراه

 در میره. خستگی دو سال دوری از هم.  

 : ببخشید اینو میگم ولی فکر نمیکنی این حرفها یک کم کلیشه ایه؟-   

سر پا نگه :شاید، ولی ما هممون با همین کلیشه ایها زندگی میکنیم واال هیچ وقت هیچ کس از زیر بار غم بیرون نمیومد باید یه جوری خودمونو -

 داریم

 : تو بدون رادین و رادمهر چیکار میکنی؟-

 فکری کرد و گفت

رسم : هر شب با مرور خاطراتشون میخوابم خاطراتی که شاید روزهای اول عذاب دهنده باشه ولی بعد منو با لبخند میخوابونه. روزها به کارم می-

لبته خودم برای خودم. و به این فکر میکنم که اونها هم دارن پیشرفت میکنن و در و سعی میکنم به اونجایی برسم که اونها برام آرزو داشتن و ا

میکنه. این  کنار اینها ماهمدیگرو نمیبینیم اما همدیگرو داریم هر لحظه اراده کنیم میتونیم کنار هم باشیم میتونیم حامی هم باشیم  و اینها آرومم

مهر همدیگه ایمان داشته باشیم. اینجا کسانی رو میبینی که کنار هم زندگی میکنن اما نه تنها کم نیست که میتونیم حتی از این سر دنیا هم به 
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اشن محبتی تو وجودشون نیست که زیر پای همدیگرو هم خالی میکنن اما تو بهانه رو داری و من رادین و رادمهر و هر دومون میدونیم هر جا که ب

 این اطمینان ما رو سر پا نگه میداره نه کلیشه هاهر جا که باشیم میتونیم روی هم حساب کنیم 

 : با دلتنگیهامون چه کنیم؟-

 : میسازیم، بعضی چیزها رو نمیشه عوض کرد فقط میشه باهاشون ساخت. باید از عذابش کم کنیم تا بتونیم دوام بیاریم-

 آروم بودم اما دلگرفته. از جام بلند شدم

 : رفتن؟-

 : خیلی وقته. -

 اد .نگاهی به ماشینها کردم کنار من ایست

 : بابا اینها کجان؟-

 : همه رفتن-

 با تعجب بهش نگاه کردم

 : یعنی چی؟-

 : ما رو جا گذاشتن دیگه-

 نمیدونستم چی بگم

 از جاش بلند شد 

رای همین فکر کردن شاید : من اجازه گرفتم شما رو برسونم و واقعا از خانواده تون ممنونم که بهم اعتماد کردن. من هم تو شرایط تو هستم ب-

 من بتونم بهت کمک کنم.

به سمت ماشین رفت. من هم سوار شدم و حرکت کردیم. فهمیدم مامان و بابا انقدر نگران حال من بودن که تمام ضوابطشونو زیر پا گذاشتن.   

 به هر حال رایان برای من یه غریبه بود و ما فقط تو جمعهای خانوادگی همدیگرو میدیدیم.
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 و به پشت صندلی تکیه دادم. متوجه سنگینی نگاه رایان شدمسرم

 : حالت خوبه؟-

 : بهتر میشم-

 : رنگت بدجور پریده-

 هیچی نگفتم

 : حاال میخوای چیکار کنی؟-

 : چیو؟-

 : تو با بهانه درس میخوندی رفتن بهانه که باعث نمیشه از درس دور بشی؟-

 بشه. من باید موفق بشممطمئنا برام خیلی سخته اما نباید اینطور  "-

سر  : احسنت به تو. امیدوارم با همین جدیت ادامه بدی. روزهای اول که رادین رفته بود من همین حال و داشتم رادمهر هم ناراحت بود اما اون-

هر روز با هم میرفتیم خونه و زندگیش بود من در عرض شش ماه از هر دوبرادرم جدا شدم فکر کن چقدر برام سخت بود که راهی رو که تقریبا 

تنهایی برم و برگردم، برم خونه ای که دیگه صدای هیچکدومشونو نمیشنیدم. اما گذشت، دلتنگیم بیشتر شد اما آرومتر شدم. زمان بهترین 

 مرهمه باران. سعی کن به خاطر شرایطی که عوض میشه زمان رو نکشی مخصوصا االن که نیاز داری هر دقیقه روی درست تمرکز کنی

 نگاهش کردم

 : تخصصت چیه؟-

 خندید 

 :واقعا نمیدونی؟-

 : نه-

 : من جراح مغز هستم-
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 : اووووووووووه-

 : نه بابا به این شدت هم نیست-

 : نه هست-

 خندید. 

 : چطور شما سه تا برادر همتون دکتر شدید؟-

گفتن پزشکی و تا آخر هم رفتن دنبالش. اما من هیچ وقت به : واقعا نمیدونم. شاید من تحت تأثیر برادرهام بودم. اون دو تا که از بچگی هم -

هیچ چیز خاصی عالقه نداشتم ولی خوشم میومد با آناتومی بدن آشنا بشم همه اش دنبال چیزهایی بودم که رادمهر و رادین میخوندن هر جزوه 

اده بودم. سه سال بعداز اینکه اونها به دانشگاه رفتن من هم ای که میگرفتن منم میخوندم وقتی اونها برای کنکور آماده میشدن من هم با اونها آم

 پزشکی قبول شدم. االن حدود یک ساله که تخصصمو گرفتم. هنوز خیلی زوده بهم بگن جراح مغز ولی خوب کاریش نمیشه کرد. 

 : بهتون تبریک میگم برای این همه تالش و انگیزه. امیدوارم به هر چی میخواید برسید-

 صی نمیگفت فقط نمیدونم چی تو لحنش بود که آرومم میکرد. هیچ چیز خا

 خیابونها خلوت بود ما هم زود رسیدیم، ماشین و نگه داشت

 : بهتری؟-

 : خوبم ،واقعا از صحبتهات ممنون.-

 : اگر تونسته باشم برای چند لحظه هم آرومت کنم کافیه چون میدونم چه حالی داری. -

 دستم کارتشو از جیبش در آورد و داد

 : این کارت منه. میدونم با وجود باربد دیگه به من نیازی نیست اما هر لحظه احساس کردی میتونم کمکت کنم باهام تماس بگیر.-

 کارتو گرفتم و گذاشتم تو کیفم

 : واقعا ممنونم. شبت بخیر-
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 : شب بخیر-

تاقم رفتم و بدون اینکه به چیزی فکر کنم لباسهامو عوض کردم . صبر کرد تا وارد خونه شدم . صدای ماشینشو که شنیدم فهمیدم رفته. به ا  

لود ذهنم خالی بود شایدم پر درد بود ولی انگار سنگین شده بودم درست مثل وقتی که از زیر بار یه درد وحشتناک و شدید بیرون میای و خواب آ

 میشی ، خوابم میومد. تا صبح پلک باز نکردم.

 فصل چهاردهم

 میدونستم بهانه است دویدم طرف تلفن

 : بله؟-

 صدا با مکث بهم رسید . 

 : بهانه؟-

 : سالم-

 : سالم عزیزم -

 : خودتی باران؟-

 : بله که خودمم. خوبی کوچولو؟-

 : خوبم تو خوبی؟-

 : همه خوبیم-

 : اول بهم بگو قبول شدی یانه؟-

 خندیدم

 : فکر کن که نشم-

 غهاش تموم شد گوشی رو گذاشتم رو گوشمصدای جیغشو شنیدم گوشی رو گرفتم عقب وقتی جی
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 : رادمهر باران قبول شده ،خواهرم دیگه رسما شد وکیل پایه یک.-

 من بهت افتخار میکنم بارانم

 : حاال دیگه میتونی هر جرم و جنایتی که میخوای انجام بدی خودم میشم وکیلت-

 زد زیر خنده

 : واقعا خوشحالم.-

 بری دنبالش: ممنونم تو هم که برگشتی باید -

 : حتماً ،شک نکن-

 : با کالسهای زبان چیکار میکنی؟ سرت گرم شده یا نه؟-

ه : خیلی سخته ولی رادمهر کمکم میکنه معلم گرفتم میگه پیشرفتم خیلی خوبه. اگر زبان نمیخوندم که تنهایی دق میکردم. حداقل این زمانی ک-

 اینجا هستم یه چیزی یاد بگیرم بد نیست

 الیه ، کار خیلی خوبی کردی تو همیشه استعداد زبان داشتی، برعکس من: خیلی هم ع-

 به جمله به آلمانی گفت

 : چی؟-

 خندید

 : گفتم عاشقتم-

 : من بیشتر-

 : با نی نی کوچولوت در چه حالی-

 : امروز برای بار اول احساس کردم لگد میزنه-

 : ای خاله قربونش بره. دختر خودمه-
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 : از کجا میدونی دختره-

 : چون حسش میکنم -

 : منم از خدامه البته سالم باشه این مهمتره ولی خوب دوست دارم دختر باشه-

 : رادمهر چی؟-

 : اون میگه فرقی نداره اما میدونم دختر دوست داره-

 صدای رادمهرو شنیدم

 : برای اینکه من خواهر نداشتم همیشه دخترو دوست داشتم-

 : دیدی باالخره اعتراف کرد.-

 ی خنده شون میومد. مامان اشاره کرد زیاد صحبت نکنمصدا

 : خوب من دیگه برم گوشی رو میدم به مامان-

 : صبر کن رادمهر باهات کار داره.-

 رادمهر گوشی و گرفت

 : سالم خانوم وکیل-

 : سالم آقای دکتر-

 : ای بابا ما که دیگه قدیمی شدیم دور دور شما جوونهاست-

 : ای پیر مرد.-

عی که رفته بود هر وقت تماس میگرفت با من خیلی راحتتر صحبت میکرد میفهمیدم میخواد یه جوری نبودن بهانه رو جبران کنه و این از موق  

 تنها راهی بود که به نظرش میومد. من هم باهاش صمیمی بودم ، برادرانه هاش خیلی گرم و دلنشین بود 
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 کی باید بیایم برای عروسیت؟: خواستگارها کم بودن حاال بیشتر هم میشن بگو -

 : باز تو منو نفرین کردی؟ شوهر میخوام چیکار ؟ تازه باید برم دنبال دفتر و کار، بیکارم برم دنبال ازدواج؟-

 : میگن اگر یه دختر دم بخت گفت قصد ازدواج ندارم خواستگار نداره آره باران؟-

 زدم زیر خنده

 : باالخره لو رفتم؟-

آوردم که گفت گوشی یه نفر باهات کار داره ،فکر کردم بهانه باهام کار داره منتظر شنیدن صدای بهانه بودم که صدای  سر و ته حرف و بند  

 رادین و شنیدم

 : سالم-

 : سالم -

 : بهت تبریک میگم میدونستم موفق میشی-

 : ممنون-

 : بهانه اینجا کلی برات نذر و نیاز کرد تا قبول بشی ولی من مطمئن بودم-

 ممنون تو لطف داری :-

 : مزاحمت نمیشم میخواستم تبریک بگم-

 : خوشحال شدم صداتو شنیدم-

 : من هم گوشی و میدم بهانه-

 : منهم گوشی و میدم مامان-

گذشته بود.  گوشی رو دادم به مامان و رفتم به اتاقم. بهانه پنج ماهه باردار بود. دقیقا هشت ماه بود ندیده بودمش و این روزها چقدر برام سخت  

انگار قصد نداشت عادی بشه، هر وقت احساس دلتنگی میکردم رایان سرو کله اش پیدا میشد و یه جوری آرومم میکرد و بهم انگیزه میداد. 
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ی هم میتونستم بگم اگر حرفهای اون نبود درسو میذاشتم زمانی که بهانه برگشت انگار بدون اون نمیخواستم زندگی کنم اما رایان نذاشت. وقت

قبول شدم اولین نفری که باهام تماس گرفت رایان بود وقتی فهمید قبول شدم واقعا صداش شاد شد. من هم از ته دل ازش تشکر کردم. برای 

 همراهیش و شادیش. 

میخواست بهانه نمیخواست بدونه بچه اش چیه برای همین تو سونوگرافی بهش نمیگفتن میخواست اومدنش سورپرایز باشه. مامان دلش    

 بهانه برای وضع حملش بیاد ایران ولی خواهر کوچولوی عاشق من دوست داشت کنار شوهرش باشه. بالخره مامان هم راضی شد. 

 نیم ساعت بعد خوابم برد و خواب بهانه و دخترشو دیدم دقیقا شکل بهانه بود تو خواب هم عاشقش بودم. تا صبح باهام بودن

 

 فصل پانزدهم

 دفتر برمیگشتم که موبایلم زنگ خورد مامان بودتازه داشتم از 

 : الو-

 : سالم-

 : سالم .چی شده مامان من دارم برمیگردم خونه-

 : هیچی کجایی؟-

 : سرکوچه-

 : زود بیا-

 وقتی رسیدیم مامان داشت راه میرفت

 : چی شده مامان؟-

 : هر چی زنگ میزنم بهانه جواب نمیده-

 : خوب شاید جایی رفتن-
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 دارن برن تازه قرار بود چون پا به ماهه اگر خواستن جایی هم برن بگن که من دلم انقدر شور نزنه : کجا رو-

 : مادر من عجب توقعاتی دارید انگار اونها همین کوچه بغلین شاید با شوهرش رفته پیاده روی شاید رفتن شام بخورن-

 مامان صداشو برد باال

 ان بچه ام که راه دوره باشم اون بچه ی اولشه: باران اون پا به ماهه من حق دارم نگر-

 : مطمئن باشید اگر چیزی بود بهتون میگفتن.-

مامان کالفه نشست روی مبل. وقتی ساعت از دوازده هم گذشت و باز هم جواب تلفن و ندادن منو بابا هم نگران شدیم و با خونه ی رادمهر    

 یکنن باهاشون تماس بگیرن اما نه تلفنو جواب میدن نه موبایالشونو حتی رادین. تماس گرفتیم اونها هم گفتن از سر شب دارن سعی م

 دیگه نمیدونستیم از نگرانی باید چیکار کنیم. میگن اگر مشکلی برای یکی از دوقلوها پیش بیاد اون یکی متوجه میشه پس چرا من نمیفهمیدم   

تا صبح هیچ کدوم نخوابیدیم و اونها هم تلفن و جواب نمیدادن. رایان به سختی پچی شده ؟ اگر نشده پس این نگرانی پیه که منو میخوره ؟ 

شماره ی بیمارستان رادمهر و گرفت و اونها هم گفتن رادمهر سه روز مرخصی داره و ازش اطالعی ندارن. با بیمارستان رادین تماس گرفت 

اومدن خونه ی ما. همه نگران بودیم من هم دفترو بستم و رایان هم با رادین هم نبود و کسی ازش خبر نداشت. خانواده ی روزبهانی صبح زود 

 بیمارستان تماس گرفت و گفت نمیتونه بره. 

تا شب منو رایان سعی میکردیم از نگرانی پدرو مادرهامون کم کنیم اما آخر شب رایان خونسرد هم کالفه شده بود و طول و عرض سالن و راه    

زی که برای همه ی ما به اندازه یک قرن بود. روز سوم داشتم با مامان صحبت میکردم و آرومش میکردم که رایان میرفت. سه روز گذشت سه رو

 با موبایلم تماس گرفت

 : بله-

 : باران به مامان نگو منم میتونی بیای بیرون من دم در خونتونم-

 : االن میام-

 فتم برای خرید میرم بیرون مامان هم هیچی نگفتانقدر هول کرده بودم که نفهمیدم چی پوشیدم به مامان گ  
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از در که رفتم بیرون رایان داشت قدم میزد تا منو دید سوار شد و من هم سریع سوار شدم هیچ کدوم حتی سالم هم نکردیم دلم نمیخواست 

 بشنومبپرسم چی شده نمیخواستم بدونم میدونستم خبر خوبی نیست داشتم دلهره میمردم اما نمیخواستم هیچی 

 رایان چند تا کوچه باالتر ایستاد

 : آرومی-

 : اوهوم-

 : باید آرامشتو حفظ کنی باران باید کمکم کنی من خودم نمیدونم چجوری باید این خبرو بدم-

 بهش نگاه کردم

 اشک تو چشماش پر شد

 : تصادف کردن-

 ین و باز کنم و فرار کنم نمیخواستم بقیه شو بدونمچشمامو بستم میدونستم ،میدونستم یه بالیی سرشون اومده میخواستم در ماش  

 رایان به سختی دستمو گرفت و فریاد زد

 : آروم باش باران االن موقعی نیست که خودتو ببازی-

 فریاد زدم

 : نمیخوام بدونم میخوای بگی مردن؟ نمیخوام بدونم-

 : نه نمردن-

 آرومتر شدم 

 : ولی هر دو تو کما هستن تصادف بدی داشتن-

 دلم میخواست با تمام وجودم فریاد بزنم
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 : رادین هم؟-

 : اون نه-

 با عصبانیت گفتم 

 : پس چرا گوشیشو جواب نمیداد-

 : چون همه اش پی کار اونها بوده و در ضمن نمیدونسته باید چی بگه اونم حق داره باران-

 یه دفعه یاد بچه اش افتادم شیشه رو کشیدم پایین. باید یه فکری میکردم مامان اگر میفهمید دق میکرد.

 : بچه شون؟ -

 بغض کرده چنگ زد الی موهاش

 : مرده -

دنیا رو سرم خراب شد. نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. وقتی به خودم اومدم که روی تخت بیمارستان بودم مامان و بابا باالی سرم بودن و    

 گریه میکردن. چشمم به رایان خورد ،سرشو انداخت پایین. 

 دیدی چی شد باران؟ دیدی بچه ام از دستم رفت؟ :-

 بابا دست مامان و گرفت و از اتاق بردش بیرون میشنیدم که میگه

 : خانوم اون خودش االن حالش خوب نیست این حرفها چیه؟-

 رایان به طرفم اومد

 : متأسفم نباید بهت میگفتم اما نمیدونستم باید با کی حرف بزنم-

 هیچ کاری بکنم آخر هم خبرهارو تو دادی کاش.... کاش مرده بودم: من متأسفم نتونستم -

 رایان نگاهم کرد.

 : باید بلند شی باران باید سرپا شی واال من این همه آدم مسنو دست کی بسپارم؟-
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 با تعجب نگاهش کردم

 : مگه قراره جایی بری؟-

 رم رادین هم باز گوشیشو جواب نمیده : میخوام برم ببینم چه بالیی سرشون اومده ،نمیتونم اینجا تاب بیا-

 چشمامو بستم تصمیممو گرفتم 

 : منم باهات میام-

 : غلطه، تو باید بمونی و مراقب بزرگترها باشی میخوای بیای که چی بشه-

 فریاد زدم

بوش کنم، میخوام ببینمش لعنتی : تو میری که چی بشه ؟ رادمهر برادر توئه بهانه هم خواهر من .میخوام ببینمش، میخوام لمسش کنم ،میخوام -

 میخوام ببینمش.

 با فریادهای من پرستار وارد اتاق شد و رایان و بیرون کرد باز هم نمیفهمیدم فقط جیغ میزدم بهانه رو صدا میزدم.

 : بذارید برم تو رو خدا بذارید ببینمش باید ببینمش. من خواهرمو میخوام. من بهانه ی خودمو میخوام.......-

 ش آمپولو تو دستم حس کردم و دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی چشممو باز کردم سرم مثل یه کوه سنگین بود. رایان باالی سرم نشسته بود سوز  

 : سالم خانوم، باالخره بیدار شدی؟؟-

 : چی شده؟-

 : هیچی فقط دو روزه خوابی-

 همه چیز یادم اومد اومدم بلند شم که رایان نذاشت

 : بخواب.-

 نها..... چه خبر؟: از او-
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 : هنوز هیچی-

 : یعنی رادین هم جواب نمیده؟-

 : چرا گفت که خودمو برسونم. خیلی دست تنهاست.-

 : پس میری بدون من-

 نگاهی به ساعتش کرد

 : چهار ساعت دیگه پرواز دارم اومدم ببینمت و برم-

 : باهام تماس میگیری؟ من دق میکنما-

بهت میدم فقط عاجزانه ازت میخوام مراقب خودتو خانواده هامون باشی  ، باید محکم باشی،  اونا فقط تو  : مطمئن باش گزارش لحظه به لحظه-

ش. این رو دارن بذار خیالم از بابات اونا راحت باشه. باربد هم هست ولی اون بیچاره هم نمیدونه باید به زنش برسه یا به بچه اش یا خانواده ا

 روزه که تو اینجا بودی صد بار بهت سر زد و هر دفعه داغونتر میبینمش باید هوای اونم داشته باشی خبر هم داغونش کرده،  این چند

 سرمو تکون دادم از جاش بلند شد و بهم نگاه کرد

 : مراقب خودت باش باران هر اتفاقی که بیفته مهم نیست فقط خودتو حفظ کن من تمام امیدم به توئه-

 ستم حرف بزنمباز هم سرمو تکون دادم نمیتون

 دم در که رسید صداش کردم

 : رایان؟-

 برگشت

 : بله؟-

 : خواهرمو برام بیار. من منتظر میمونم تا بهانه رو با خودت بیاری بهم قول بده-

 سرشو انداخت پایین  صداش بغض داشت
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دل اینکارو میکردم میدونم برای آرامشت باید  : اگر راهی بود که من تمام عمرمو بدم و فقط یکی از اونها رو برگردونم مطمئن باش با جون و-

 بهت قول بدم اما نمیتونم، فقط بدون تمام سعیمو میکنم،هر کاری الزم باشه میکنم تا دوباره خواهرتو ببینی

 : ممنونم.-

ه مامان و بابا رسیدن. خواستم که از همینم خوب بود نبود ؟ بدون خداحافظی از در رفت بیرون. آرومتر بودم. دکتر اومد تو اتاق و معاینه ام کرد ک   

بیمارستان مرخصم کنه دکتر مخالف بود انقدر اصرار کردم تا بالخره بابا رضایت داد و باهاشون راهی خونه شدم. میخواستم از همون لحظه 

 بشینم پای تلفن تا یه خبری از رایان بشنوم خبری که شاید دوباره زنده ام کنه.

 

 

شب بود. میدونستم تا فردا هیچ خبری ازش نمیشه ولی از پای تلفن تکون نمیخوردم. باربد و سارا هم اومدن خونه ی ما پرواز رایان ساعت هفت 

ر شیرینی کامیاب هیچ تأثیری روم نداشت. باربد داغون بود. شب اونجا موندن. تا صبح نخوابیدم تو اتاقم راه میرفتم. ساعت چهار بعد از ظه

 رایان تماس گرفت 

 م : سال-

 : سالم چی شد؟-

 : وضع بهتر از اون چیزیه که فکر میکردیم. هر دو از کما اومدن بیرون ولی تو بخش مراقبتهای ویژه هستن. -

 یه چیزی درست نبود صداش داغون بود ولی حرفاش نه

 : رایان تو حقیقتو بهم میگی مگه نه؟-

 : مطمئن باش. به مامان اینا هم بگو نگران نباشن-

 انقدر صدات بغض داره؟ : پس چرا-
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مدن : دختر خوب به هر حال دیدن اونا تو این شرایط عذابم میده ولی خدا رو شکر میکنم که هر دو زنده اند و دکترها میگن حاال که از کما او-

 بیرون میشه همه چیزو کنترل کرد. اونا خیلی امیدوارن و بهتر از اون اینه که هیچ کدوم صدمه ی آنچنانی ندیدن.

 عد از روزها نگرانیم کمرنگ شد ولی این اضطراب لعنتی تو قلبم جاشو محکم کرده بود قلب من خونه ی خوبیه وقتی خواهر ازم دوره نه؟ب

 : خدا رو شکر ازت ممنونم . واقعا ممنونم-

 : به مامان اینا هم بگو تا خیالشون راحت باشه -

 : باشه منو بیخبر نذار-

 : حتما ،کاری نداری-

 بازم ممنون. خداحافظت : نه.-

 : خداحافظ.-

 به سالن رفتم 

 : رایان تماس گرفت-

 همه به من خیره شدند جرأت نداشتند بپرسن چی شده

 : هر دو از کما خارج شدن و تو بخش مراقبتهای ویژه هستن اما دکترها میگن حاال وضعشون بهتره-

 دستشو و دائم خدا رو شکر میکرد. صدای هق هق مامان تو سالن پیچید. باربد سرشو گرفته بود تو

مامان و بغل کردم. اشکم سرازیر بود ولی حسش نمیکردم. بابا به اتاقش رفت میدونستم نمیخواد کسی اشکشو ببینه. مامان سریع بلند شد و   

 رفت تا وضو بگیره و نماز شکر بخونه. باربد رو به من کرد.

 : میای بریم بیرون؟- 

 : اوهوم.-

 اضر بشم. سارا برای خوابوندن کامیاب رفته بود به اتاق من آهسته وارد اتاق شدم و لباس پوشیدم. رفتم تا ح   
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 سوار ماشین که شدیم سریع راه افتاد. به من نگاه کرد

 : مطمئنی؟-

ه میتونست بهم قول بده این : رایان اینطور میگفت میدونم اگر حقیقتو نگه  به هیچوجه دروغ نمیگه وقتی بهش گفتم بهانه رو برگردون با اینک-

 کارو نکرد خیلی صادقه برای همین خیالم راحته.

 پر از بغض بود این عاشق بهانه

 : خدایا شکرت.-

 : سارا ناراحت نمیشه؟-

 :  برای چی؟-

 : آخه تنهاش گذاشتی-

و ببازم. باورت میشه حتی کامیاب هم برام : اون میدونه من تو چه حالیم. فکر نمیکردم چیزی تو این دنیا باشه که باعث شه اینجوری خودم-

 شیرینی نداره؟ انقدر نگران بهانه و رادمهرم که هیچ جایی برای هیچی نمونده. 

 : حستو میفهمم-

 : بهانه هنوز نفهمیده بچه رو از دست داده؟-

ن خودش فهمیده، اصال نمیدونم انقدر به هوش : فکر نمیکنم. االن شرایطی نداره که بهش بگن، هر چند اون ماه آخر بارداریش بود حتما تا اال-

 هست که بخوان باهاش حرف بزنن یانه.

 موبایلم زنگ خورد. رایان بود.

 : سالم -

 نگران شدم نیم ساعت پیش باهام تماس گرفته بود.

 : چی شده؟-
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 : هیچی میخواستم خوشحالت کنم. بهانه دائم اسم تو رو میاره. -

 بغضم سرباز کرد

 هاش حرف بزنم؟: میتونم با-

 : نه دکتر اجازه نمیده خودش هم نمیتونه باهات حرف بزنه میون خواب و بیداری و نیمه بیهوش اسم تو رو میاره. -

 : خدا رو شکر همین نشون میده حالش بهتره-

 : برای همین تماس گرفتم که شادت کنم. دکتر میگه پیشرفتش خیلی خوب بوده-

 : رادمهر چی؟-

 بهتره اون کامال به هوشه. ولی اونم اجازه ی صحبت کردن نداره: رادمهر خیلی -

 : ممنونم رایان. -

 : خواهش میکنم. سالم برسون.-

 : خداحافظ-

 : خداحافظ-

چرا قلبم آروم نمیشد ؟ چرا با اینکه بهش اعتماد داشتم ولی گوشام زنگ میزنن و میدونم خبر بد میشنوم ؟ همینو میگن دیگه؟ چشمت میپره   

ت زنگ میزنه صلوات بفرست خبری در راهه که این روزها هر خبری بود از سر شادی نبود و من باید صدتا صد تا نه هزار هزار تا صلوات گوش

میفرستادم برای زنگ این گوش. باربد از شادی قهقهه میزد و اشک میریخت. تازه فهمیدم که چقدر حالش بد بوده. میون اشکهاش میخندید و 

ش گریه میکرد. نگرانش شدم. نگرانی نداشت این عمق دردی که نمیدونی بخندی یا گریه کنی ؟ماشین و پارک کرد و انقدر خندید میون خنده ها

که واقعا فکر کردم شوکه شده. یک دفعه دست از خنده کشید چقدر درد داشت این برادر و من چه خواهری بودم که خواهرانه هام فقط تو وجود 

 یشدو اسم بهانه معنا م

ن : وقتی به دنیا اومدید من یه بچه ی هشت ساله بودم. اولش از اینکه دخترید خیلی ناراحت بودم دلم برادر میخواست. وقتی اومدم بیمارستا-

غ زدی مامان گفت شماها رو بیارن،اول تو رو دیدم ، خیلی کوچولو بودی دستتو گرفتم که زدی زیر  گریه هر چقدر نازت کردم باز گریه کردی و جی



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

عا خندید. . بعد بهانه رو آوردن خیلی آروم بهم نگاه میکرد انگار منو میبینه دستشو که گرفتم خندید. باورت میشه باران اون بچه ی چند ساعته واق

کردن سعی بغلش کردم انگشتشو که گرفتم محکم انگشتمو گرفت. بابا اونو از من گرفت و تو رو گذاشت تو بغلم اما باز تو شروع کردی گریه 

 کردم انگشتتو بگیرم گرفتم ولی تو بازم جیغ زدی . بهانه دستشو میذاشت دهنشو صداش در نمیومد اما تو دائم داشتی گریه میکردی. وقتی هم

دت کنه، اومدیم خونه همین بود. بهانه تمام مدت ساکت و آروم بود و تو پر شرو شور. وقتی راه افتادید هر بار خوردی زمین نمیذاشتی کسی بلن

خودت بلند میشدی حتی گاهی صداتم درنمیومد و ما از کبودیهای بدنت میفهمیدیم به یه جایی خوردی. ولی بهانه که میخورد زمین تو بلندش 

 میکردی و من . بزرگتر شدید  میرفتی و تمام دفترهای منو پاره میکردی بهانه کاغذ پاره ها رو جمع میکرد و میذاشت روی صندلی من. 

 دوستتون داشتم هر دوتونو به یه اندازه ولی اون برام منبع آرامش بود میدونم اینها رو نباید به تو بگم ولی دست خودم نیست.   

 : من ناراحت نمیشم باربد راحت باش-

لوم و آروم بود که گاهی : هیچ وقت برای تو نگران نبودم باران. تو از همون بچگی هم میتونستی از حق خودت دفاع کنی ، ولی بهانه انقدر مظ-

دلم براش میسوخت. حس میکردم باید پشتش باشم تو هیچ نیازی به من نداری ولی بهانه با نجابت ذاتیش و آرامشش در معرض خطر بود. هیچ 

دید که تو وقت به ازدواجتون فکر نمیکردم فکر اینکه خواهرام انقدر بزرگ شدن برام غریب بود . برای من همون دوقلوهای کوچولویی بو

پشتش بیمارستان دیدم وقتی رادمهر بهم گفت که میخواد از بهانه خواستگاری کنه واقعا دلم آروم شد، میدونستم رادمهر مرده، میدونستم میتونه 

.. حاال باشه هیچ وقت آزارش نده اگر کس دیگه ای جز رادمهر بود خودمو کنار میکشیدم من میترسیدم که بهانه رو دست کسی بسپارم حاال..

خواهر کوچولوی مظلوم و معصوم من فرسنگها دورتر از من روی تخت بیمارستانه و نه من و نه تو کنارش نیستیم که دستشو بگیریم و بلندش 

 کنیم.

ایستاده  هیچ کاری نمیتونم بکنم. میترسم برم ببینمش، میترسم نتونم خودمو کنترل کنم حاال میفهمم اونی که تمام این سالها پشت اون یکی  

ه چیز و بهانه بوده نه من.  فکر میکردم  این منم که دارم نقش یه برادر خوبو بازی میکنم ولی حاال میبینم اون دختر با آرامشش با معصومیتش هم

نم که اونو کم برام راحت کرده بود هر وقت میخواستم باهاش حرف میزدم مطمئن بودم که هیچ کاری نمیکنه که خودشو منو آزار بده. حاال این م

 دارم. من بدون بهانه دق میکنم. بدون اون میمیرم اون برام خواهر نیست باران ، اون منبع آرامش منه.

http://www.roman4u.ir/


 

 
155 

 

ا تو شرایط هر دو گریه میکردیم. کامال درکش میکردم. بهانه انقدر آروم بود که با رفتارش نه تنها منو باربد و که تمام فامیل و آروم میکرد. باره   

ا آرامشش باعث شده بود همه آروم بشن. دلم براش پر کشید. برای خواهری که خیلی بیشتر از من خواهری کردن بلد بود کسی که بحرانی  ب

 مثل من پر سرو صدا نبود ولی انقدر بود که وقتی نبود هیچ کس سرجاش نبود. حاال باید بهانه میشدم برای این برادر بی بهانه

خت بیماریشو پشت سر گذاشت ،االن وضع روحیش مهمه باربد. ما باید آماده باشیم که اگر مشکلی براش پیش : خدا رو شکر بهانه روزهای س-

مادر اومد کنارش باشیم. بهانه محجوب تر و خوددار تر از اونه که بخواد ناراحتیشو بروز بده. اون عاشق بچه اش بود. از روزی که فهمید داره 

میزد که گاهی من درکش نمیکردم حاال هم میدونم با از دست دادن بچه اش سختترین ضربه رو میخوره . میشه با چنان ذوقی در موردش حرف 

 ما باید روحیمونو حفظ کنیم باربد االن اون به کمک ما نیاز داره.

 : درسته-

هم تصمیم گرفتم بشم همون بارانی که غمش ته نداشت نه برای من نه برای باربد غم بهانه ته نداشت . برگشتیم خونه حال باربد بهتر بود. من 

 بودم. با شوخی های من و باربد و سر  و صدای کامیاب  جو خونه سبکتر شد.

 

 فصل شانزدهم

یک هفته گذشته بود تمام مدت رایان با ما تماس میگرفت و از پیشرفت حال بهانه بهمون خبر میداد. روز هشتم منتقلش کردن به بخش حاال   

 بچه اشو از دست داده و من شدیداً نگران حالش بودم. دیگه میدونست که 

تلفن زنگ خورد. مامان از آشپزخونه اومد بیرون و من میدونستم این مادر این روزها چقدر گوشهاش تیز این زنگه که خبری از ملوسکی که 

 همیشه ورد زبونش بود بگیره  

 : بله؟-

 رایان بود

 : سالم-

 : سالم خوبی؟-
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 ری؟: ممنون تو چطو-

 : خوبم و در انتظار خبرهای جدید-

 : خبر جدید اینه که یه نفر میخواد باهات حرف بزنه-

 با خوشحالی داد زدم

 : بهانه؟-

 : نه -

 شور و هیجانم فروکش کرد

 : کی؟-

 : رادمهر.-

 : وای خدا یعنی انقدر حالش خوب شده که میتونه حرف بزنه؟-

 : آره ،گوشی-

 ر و شنیدمبعد از چند لحظه صدای رادمه

 : سالم  -

 با شنیدن صداش فهمیدم که چقدر نگرانش بودم و بدتر از اون چقدر دلتنگش. بغض تو گلوم نشست

 : سالم -

 : خوبی آبجی کوچولو؟-

 رادمهر هم مثل باربد بهم میگفت آبجی کوچولو نتونستم جلوی اشکهامو بگیرم

 : الو-
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 : من.... من نمیتونم حرف بزنم-

 ف مامان،  سریع گوشی رو گرفتگوشی و گرفتم طر

 : سالم پسرم-

 شروع کرد به گریه کردن. نمیفهمیدم رادمهر چی میگه که مامان اینطور داره گریه میکنه. بعد از چند دقیقه گریه ی مامان سبک تر شد. این    

 روزها گریه کردن چقدر آسون شده برامون 

 : ما خیلی نگرانتون بودیم-

..... 

 ه االن خوبید. خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم پسرم خیلی. بهانه خوبه؟: خدا رو شکر ک-

..... 

 : خدا رو شکر. باشه مادر گوشی-

 گوشی و گرفت طرف من، گوشی رو گرفتم

 : الو-

 : باران جان خواهش میکنم بذار صداتو بشنوم االن به شنیدن تمام صداهای آشنا نیاز دارم-

 : حالت چطوره ؟-

 کتر میگفت تا دو سه روز دیگه مرخصم میکنن : من خوبم ، د-

 : واقعاً؟-

 : آره. من فقط نگران بهانه ام-

 : مگه اتفاقی افتاده؟-

 : نه اون حالش خیلی بهتره فقط از موقعی که فهمیده ... فهمیده...-
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 میدونستم سخته، میدونستم بخوای از نبود کسی بگی که بودنش حقت بوده، دلیلت بوده چقدر سخته

 بچه؟: -

 : آره. اصال با کسی حرف نمیزنه وضعیت روحیش بدتر از جسمیشه منم که نمیتونم دائم کنارش باشم -

 : اون به زودی مرخص میشه وبا کمک همدیگه فراموش میکنید. اون باز هم میتونه بچه دار شه-

 یه لحظه به حرف خودم شک کردم

 : میتونه نه؟-

باهاش حرف بزنی. اون حتی گریه نمیکنه و این منو بیشتر نگران میکنه از روزی که فهمیده سکوت  : آره مشکلی نیست میخواستم اگر میشه-

 کرده. 

 : رایان میگفت اون نمیتونه حرف بزنه-

 : اون نمیخواد که حرف بزنه. مطمئنم اگر کسی باشه که بتونه اونو از این سکوت نجات بده تویی، فقط تو-

 ونم انجام میدم. میدونی... میدونی بچه چی بود؟: باشه. مطمئن باش هر کاری بت-

 : دختر بود باران. دختر -

صورتش جلوم نقش بست با همون چشمهای عاشق و لحن صبورش. دلم براش سوخت و برای دختری که هیچ وقت به دنیا نیومد تا باشه   

 ودنشون با هم. مرهم تنهایی مادرش و بیشتر وصل کنه این دو عاشق و به هم، که ثمر بشه برای ب

 : رادمهر شما رو خدا به ما برگردوند نمیدونی چقدر خوشحالم-

 : تصادف خیلی بدی بود باران. خیلی بد، هر کی ماشینو میبینه میگه کسانی که تو ماشین بودن تیکه تیکه شدن-

 : آخه چی شد؟ ما هنوز هیچی نمیدونیم.-

بره پیش بهانه و باهات تماس بگیره شاید بتونی باهاش حرف بزنی. فقط اگر مثل همیشه  : االن فرصت نیست بعدا برات میگم. به رایان میگم-

 نبود ناراحت نشو
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: من درک میکنم همین که االن خوبید برای ما یک دنیاست همه ی اینها درست میشه مطمئن باش. تو باید روحیه تو حفظ کنی بهانه خیلی -

 ه بود انگار همیشه باهاش زندگی کرده باید کمکش کنی.عاطفیه و میدونی که چقدر به بچه اش وابست

: میدونم باران. برای من همینکه بهانه خوب و سرپاست کافیه. حتی اگر تا آخر عمرمون بچه دار نشیم برام مهم نیست من فقط بهانه رو -

 میخوام همون بهانه ای که کنارم بود.

 ط زمان میبره هر کمکی هم از دست من براومد بهم بگو. : من بهت قول میدم که بهانه میشه همونی که بود فق-

 : ممنون . گوشی و میدم به رایان-

 : مراقب خودت باش داداشی-

 خندید

 : تو هم همینطور آبجی کوچولو-

 رایان گوشی و گرفت

 : باران-

 : بله-

 عکس العمل نداره گوشی رو میذارم روی فون : من میرم پیش بهانه و باهات تماس میگیرم میدونم نمیخواد باهات حرف بزنه یعنی اصال-

 اینجوری صداتو میشنوه.

 : باشه. منتظرم-

گوشی رو قطع کردم و نشستم پای تلفن. مامان با نگرانی راه میرفت، داشتم شرایط بهانه رو براش توضیح میدادم. نمیدونستم باید بهش چی   

 ید این مادر مادری نکرده رو به حرف بیارم  بگم ولی میدونستم هر جوری شده باید به حرف بیارمش. با

 ده دقیقه بعد رایان تماس گرفت

 : ببخش دیر شد داشتم با دکترش مشورت میکردم-
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 : خوب؟-

 : گفت تصمیم درستیه. باران فقط گریه نکن-

 : برو پیشش و بخواه باهام حرف بزنه اگر حرف نزد گوشی رو بذار روی فون-

 : االن.-

 داره آروم با یکی حرف میزنه . بعد صدای خودش اومد چند لحظه بعد دیدم

 : باران-

 : بله؟-

 : بهانه نمیتونه حرف بزنه اما صداتو میشنوه-

که نمیخواست  حرف بزنه. باید آرومش میکردم . مامان گوشی رو زد روی فون. با اینکه میدونست بهانه نمیخواد حرف بزنه اما مثل اینکه همین   

 کنه براش کافی بود. میدونه اون گوش می

 : بهانه ی من.-

سکوت کردم. هیچ صدایی نمیومد. تمام وجودم بغض بود ، جلوی چشمم بود،  دردشو حس میکردم، شاید تازه بهش وصل شده بودم شاید تازه   

د حرف میزدم باید.....باید .... نفس قلبم قلب دوقلومو با تمام دردش حس میکرد که اینطور بیتاب بود و تیر میکشید .  نفسم باال نمیومد اما بای

 عمیق کشیدم. دلداریش بدم ؟ میشه مگه؟ نباید ببینمش که بتونم بگم. میشه مگه؟

ه تو : نمیخوام حالتو بپرسم چون میدونم چه حالی داری..... نمیخوام باهام حرف بزنی چون میدونم نمیخوای..... فقط  میخوام مثل بچگیهامون ک-

دنبال همدیگه میگشتیم چشماتو ببندی. تو همیشه منو پیدا میکردی بهانه یادته؟ وقتی دستت بهم میرسید چقدر میخندیدی  ؟ باغ  با چشم بسته 

اتو ببند من با اینکه بازی و باخته بودم با تو میخندیدم، خوشحال بودم که خوشحالی ؛حاال هم اگر چشماتو ببندی منو میبینی.... من پیشتم  . چشم

ار تو دستام آبجی کوچولو.  دستام تو دستته  اینبار وقتی پیدام کنی دیگه نمیخندیم، بیا با هم گریه کنیم. برای دخترت ،برای و دستاتو بذ

نی آرزوهایی که براش داشتی، برای رویاهات. میخوام پا به پای تو ببینمش میخوام رویاهاتو باهام قسمت کنی. وقتی برای اولین بار بغلش میک

ا صداش بیدار میشی ،سینه خیز میره،  برای اولین بار غذا میخوره،  راه میره،زمین میخوره و تو با عشق بلندش میکنی، وقتی برای ،وقتی شبا ب
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 اولین بار  بهت میگه مامان، دندون درمیاره ، دستاشو دور گردنت حلقه میکنه، براش لباس میخری و قربون صدقش میری که چقدر ناز شده این

 ه مدرسه .وقتی..... دختر ،  میر

 نفسم باال میومد ؟ شاید بعد از اینکه حرف زدم و شاید حرف زد

 : میخوام با هم،منو تو و دخترت تو باغ بازی کنیم. اینبار اون چشماشو ببنده و ما فرار کنیم -

دنبالت میگرده دنبال مادرش .....میبینی ؟ داره ببینش بهانه. بذار پیدات کنه مثل وقتی که منو تو مخصوصا میذاشتیم که همدیگرو پیدا کنیم. اون 

اری قد میکشه.... داره بزرگ میشه. تو با تمام وجودت صداش میکنی اون کنار تو و رادمهر با عشق بزرگ میشه و تو بزرگترین آرزوها رو براش د

 میدونم میخوای یه خانوم دکتر درست و حسابی بشه مثل پدرش .

زرگ که مثل خودت روزی بهت بگه عاشق شده همونطور که تو عاشق رادمهر شدی. میخواد بره و کنار کسی زندگی بزرگ شده بهانه. انقدر ب   

 کنه که عاشقشه. دستاش از دستات جدا میشه . دستاش میره تو دستای یکی دیگه. 

 میگفتم که حرف بزنه یا میگفتم که بگم چه تلخه این داشتنهایی که تو یه لحظه نداشتن میشه؟

تو تمام این آرزوها رو بارها مرور کردی میدونم دخترت برات بزرگترین رویایی بوده که تا حاال داشتی با هر لحظه که حسش کردی بارها  :-

ط براش دعا کردی که سالمت باشه که بشه اونی که باید باشه اما حاال اون رفته بدون اینکه بدونه تو چطور باید آرزوهاتو دفن کنی حاال فق

د تو و رادمهر . رادمهری که عاشقته و میدونم تو هم عاشقشی.... دخترت هیچی و حس نکرده باشه  اینو خوب حس کرده که چقدر موندی

ب تا صبح  دوستش دارید بذار لبخندتو ببینه بهانه اون هم نه ماه منتظر بوده لبخند عاشقانه ی مادرشو ببینه. تو تا همیشه مادرشی.... مادری که ش

شب براش از آرزوهاش گفته. تو همون مادری.... تنها فرقش اینه که اون ازت جدا شده اما اینو هم من هم تو خوب میدونیم که نه تو  و صبح تا

هش . بلند شو باونو فراموش میکنی و نه اون تو رو. اون  با توئه اون هم نه ماه تموم باهات بوده حاال وقتیه که تو باید ثابت کنی یه مادری بهانه...

ز دست بگو که هنوز مادرشی. بلند شو آبجی کوچولوی من. بذار اشکاتو ببینه ببینه که چقدر برات عزیزه ببینه که چقدر دوستش داری ببینه برای ا

اون دادنش چه عذابی میکشی اون سکوت تو رو نمیخواد بهانه. اون میخواد بدونه که با اینکه ازت دور شده هنوز دوستش داری چه فرقی میکنه 

چقدر کنارت باشه یا نباشه، تو دوستش داری تو هنوز براش بهترین آرزوها رو داری و اون بهترین و داره و میخواد تو اینو بدونی و بپذیری که 

زیزه که شاده میخواد با لبخندت از نگرانی درش بیاری و بذاری از جایی که هست لذت ببره . فقط باید اینو ثابت کنی که هنوز هم انقدر برات ع
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ه فرقی نداره کجا باشه تو هر لحظه بخوای میبینیش حتی با چشمای بسته . بهانه باید زندگی کنی باید ببینه که مادرش لبخند همیشگی رو لبش

 نذار غصه بخوره ، اون بهت نیاز داره

 بغض داشت خفه ام میکرد....کاش حرف بزنه.... کاش گریه کنه... کاش....

تو هیچ کدوم از لحظاتی که باهاش حرف میزدی باهات نبودم ولی میدونم چقدر برات عزیز بوده و تو هم میدونی اون : من حسش نکردم  من -

برام خواهر زاده نبود چون تو خواهرم نبودی همه چیزت بود و تو همه چیزمی،  میخوام گریه کنم نمیتونم میخوام بهش بگم چقدر دلتنگشم 

هانه واال این بغض خفه ام میکنه بیا بشینیم با هم بهش بگیم چقدر دوستش داریم بگیم تا همیشه تو دلمون ،نمیتونم.  به کمکت نیاز دارم ب

 میمونه بهش بگیم اون برامون یه دونه بوده و تا همیشه هم همون یه دونه میمونه

قت دیگه ای که دلتنگ بودم و تو بهم آرامش بذار صداتو بشنوم بهانه. برای اینکه باهاش حرف بزنم به تو نیاز دارم بهم کمک کن مثل هر و

 دادی. بذار با دختر کوچولوت حرف بزنیم .  باهام حرف بزن ، باهام حرف بزن به خدا دق میکنم بهانه. من میخوام صداتو بشنوم میخوام حست

 کنم. 

رو شنیدم تا حاال صداشو اینطور نشنیده  دیگه نمیفهمیدم چی میگم فقط گریه میکردم و صداش میکردم که یک دفعه صدای جیغهای بهانه   

بودم ،جیغ میزد و صدام میکرد خواهرم منو صدا میکرد که کاش نبودم و این درد ، این زخم عمیق تو صداش نبود.  داشتم میمردم باید پیشش 

ه میون صدای چند نفر دیگه گم باشم اما نیستم چرا؟ صدای گریه شو شنیدم هق هقشو . صدای رفت و آمد میومد. صدای جیغ و گریه ی بهان

شد. گوشی قطع شد. گوشی رو گذاشتم. نمیتونستم جلوی هق هق گریه هامو بگیرم. مامان هم پا به پای من گریه میکرد. کی بغلم کرد ؟ کی 

 بغلش کردم؟ کاش یک کم از بوی مادرانه اش آرومم کنه که نمیکرد چون بوی خواهرم نبود بوی بهانه ام نبود.

 عد رایان تماس گرفت. یک ربع ب

 : چی شد؟ بهانه جیغ میزد؟-

 : آره اما این خیلی خوبه باران. -

 : کجاش خوبه؟-
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: تو نمیدونی اون چه حالی بود. مثل ماتها به یه گوشه نگاه میکرد هیچ عکس العملی نداشت، حتی وقتی رادمهر باهاش حرف میزد بهش نگاه -

حس کردم تو چشماش زندگیه. دکتر گفت همینکه تونسته گریه کنه یعنی قدم اول و برداشته. اون بهتر نمیکرد. وقتی صداتو شنید بعد از مدتها 

 میشه باران . مطمئن بودم موفق میشی.

 : منو از حالش بی خبر نذار.-

 : باشه االن باید برم پیش رادمهر منتظره.-

 : باشه. مراقب خودتون باشید-

 : خداحافظ-

 : خداحافظ-

 

 وز رادمهر تماس گرفت گریه میکردفردای اون ر

 : باران-

 : بله-

 مب*و*س: کجایی که دستاتو ب-

 : این چه حرفیه؟-

 : تو یه فرشته ای-

 : من یه خواهرم رادمهر بهانه همه کس منه-

 نمیتونست درس حرف بزنه من هم گریه میکردم و این روزها چه ساده بود گریه کردن

باشه حرفهات خیلی روش اثر کرده. تمام روز گریه میکنه اما غذاشو میخوره و باورش شده که دخترمون دیگه : باورم نمیشه که انقدر بهتر شده -

 نیست .میدونم کم کم حالش بهتر میشه تو باعث شدی اون باور کنه. ممنونم باران ممنونم
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 : خدا رو شکر تو حالت چطوره؟-

 : من خوبم فردا مرخص میشم-

 مرخص میشه؟ : برات خوشحالم. بهانه کی-

 : اون هم تا یک هفته ی دیگه مرخص میشه. فقط نگران وضع روحیشم-

ن : حاال دیگه نوبت توئه رادمهر میدونم تو هم دخترتو از دست دادی ولی االن بهانه شرایط خیلی بدی داره باید همراهش باشی مثل همیشه او-

 االن فقط تو رو داره

 من بهانه است  : وقتی اون باشه من خوبم. تنها غصه ی-

انقدر عاشق همسرش بود که به دختری که نه ماه منتظرش بود فکر نمیکرد. میشه یکی و داشت و تن داد به همه ی نداشتنها وقتی اون داشتن   

 تمام زندگیت باشه . بعد از مدتها لبخند رو لبم نشست

 : خوب میشه رادمهر ،عشق تو نجاتش میده اینو مطمئنم. -

 ن : برام دعا ک-

تون : هر لحظه و مطمئنم خدایی که این عشقو تو دلتون گذاشته کمکتون میکنه تا کنار همدیگه بمونید و به هم ثابت کنید هیچ چیز نمیتونه بین-

 فاصله بندازه حتی از دست دادن اون طفل معصوم

 : ممنون . تا همیشه مدیونتم-

 : بس کن برادر من.-

 خندید

 : کاری نداری؟-

 خودتون باشید.: نه مراقب -

 : حتما خداحافظ-
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 : خداحافظ.-

 فصل هفدهم

 از در اومدم تو که مامان با خنده بغلم کرد. 

 : چی شده؟ عزیز شدم-

 : تو همیشه عزیز بودی-

 : ممنون ولی بهتره دستتو رو کنی چی شده مامان خانوم؟-

 :  زنگ زد-

 . باور کنم؟ میدونستم کی و میگه که قلبش مثل گنجشک میزنه که انقدر شاده

 : کی؟-

 : نیم ساعت پیش ،میخواست باهات حرف بزنه-

 : حالش چطور بود؟-

 : بچه ام خیلی گریه کرد ،باربد هم اینجا بود و کلی باهاش حرف زد-

 : االن کجاست؟-

 : رفت. کامیاب سرماخورده میخواست بره ببینه چشه بچه-

 : این روزها زیاد به خانواده اش نمیرسه-

 اما سارا نگرانتر از باربده روزی چند بار تماس میگیره: میدونم -

 : خداروشکر که انقدر دختر فهمیده ایه.  حاال  کی تماس میگیره؟-

 : بهش گفتم تا نیم ساعت دیگه میای گفت زنگ میزنه.-
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ض میشکنه تماس میگیره راحت سریع به اتاقم رفتم تا لباسهامو عوض کنم. که وقتی کسی که این روزها هیچکس اسمشو نمیاره که اسمش بغ

باهاش صحبت کنم. یک ماه منتظر بودم یک ماه بود؟ این روزها چقدر دیر و سخت میگذشت.  از تصور شنیدن صداش هم قلبم داشت از سینه 

 میزد بیرون.  هنوز لباسهامو آویزون نکرده بودم که تلفن زنگ خورد. سریع گوشی رو برداشتم .

 : بله؟-

داشو بشنوم. چشمامو بستم میخواستم این لحظه برای همیشه تو ذهنم باقی بمونه که اگر تو ذهنم حک نمیشد شاید برای منتظر شدم تا ص  

 لحظه هایی که حتی صداشو نداشتم میموندم. ب*و*سهمیشه تو کا

 : الو باران-

 : سالم خواهر کوچولوی من. سالم تنها بهانه ی زندگی من.سالم-

 صداش نمیومد

 : الو-

 بغض داشت صداش

 : بارانم خواهرم -

 چقدر سنگین بود ، چقدر غم داشت این صدا که نفس به نفسم بود

 : خوبی؟-

 : خوبم -

 هیچ کدوم هیچی نمیگفتیم فقط به صدای گریه ی هم گوش میکردیم سعی کردم به خودم مسلط باشم  

 بود بی معرفت؟ تو که میدونی من بدون تو چه حالی دارم؟: نمیخوای با من حرف بزنی؟ میدونی چقدر دلم برای شنیدن صدات تنگ شده -

 اصال حالی نداشتم. یعنی اصال نبودم که حالی هم داشته باشم فقط معنای یک کلمه شده بود وجودم ، انتظار

 : ببخش باران. ببخش. من داغون بودم. -
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 : میدونم عزیزم میدونم خواهرم-

 : داشتم میمردم جون میکندم-

 نه ی من: میدونم بها-

 : دلم میخواست بمیرم باران دلم میخواست چشمامو ببندم و دیگه باز نکنم دلم میخواست تا میتونم دور شم ....-

 : میدونم عزیزم میدونم-

 : منو میبخشی؟ من شماها رو فراموش کردم-

 : این حرفو نزن .االن بهتری ؟-

ه هم تنها باشم دوره شو برای سه ماه عقب انداخته خونه روعوض کرده بود که وقتی : بهترم. رادمهر همه اش کنارمه اون نمیذاره برای یک لحظ-

 از بیمارستان میام چشمم به وسایلی که برای.... 

 سکوتش سخت معنی داشت

 : فهمیدم. کار درستی کرد بهانه. اون وسایل فقط عذابت میداد. -

 دعوامون شد.: میدونم ولی همون موقع خیلی عصبانی شدم و برای بار اول -

 : آخه چرا؟-

 : باید میذاشت باهاش خداحافظی کنم-

 : خداحافظی با وسایل یا برای بچه ات که همیشه تو قلبت میمونه؟-

 هیچی نگفت

 : اونها فقط یه مشت وسیله ان بهانه. اصل مهر دخترته که تا همیشه تو دل تو و رادمهر میمونه کار درستی نکردی باهاش دعوا کردی-

 خودم نبود: دست -

 : االن با هم خوبید؟-
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 : آره گفتم نمیذاره تنها باشم خیلی هوامو داره. -

 : خدا رو شکر.-

 : تو چیکار میکنی؟-

 : انتظار میکشم -

 : منم همینطور خیلی دلم میخواد ببینمتون به همتون نیاز دارم-

یتونه بهت کمک کنه همونطور که فقط تو میتونی بهش کمک کنی. : میدونم عزیزم اما االن تو شوهرتو داری که بیشتر از هر کس دیگه ای م-

 یادت باشه فقط تو نیستی که دخترتو از دست دادی اونم داغ بدی رو دلش مونده اما انقدر عاشقته که غمشو تو دلش میریزه و نمیذاره تو حس

 کنی اون چه دردی میکشه. بهش کمک کن بهانه. اونهم به تو نیاز داره.

 . : میدونم -

ه بودم نیم ساعت با هم حرف زدیم،  گریه کردیمف  از خاطراتمون گفتیم، از دختر بهانه و از رادمهر و از کارهایی که باید انجام بده. گمش نکرد   

اشتیم قظع خواهرم نزدیکم بود . بعد از نیم ساعت هنوز از شنیدن صداش سیر نشده بودم ولی باید خداحافظی میکردم رادمهر اومده بود خونه. د

 میکردیم که یه چیزی به ذهنم اومد

 : راستی بهانه-

 : جانم؟-

 : از رادین چه خبر؟-

 صداش گرفته شد

 : هیچی-

 : یعنی چی هیچی؟ اون که تو بیمارستان همه اش باالی سرتون بود-
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اهام صحبت کرده رادمهرم نبود که : درست نیست بگم ولی رادین همون روزهای اول رفت سوییس و تا حاال فقط دو بار تماس گرفته و ب-

احت باهاش حرف بزنه. باورم نمیشه کسی که انقدر بهمون نزدیک بود این کارو بکنه. اون حتی منتظر نشد که من از کما بیام بیرون. تا خیالش ر

 ن نخواست که کنار برادرش بمونهشد که رادمهر به هوش اومده رفت. با اینکه میدونست رادمهر چقدر بهش نیاز داره من تو رو دارم ولی رادی

 هباورم نمیشد انقدر بی عاطفه باشه باور نداشتم که نمونه ولی نمونده بود وفکر کردم چقدر زخم خورده رادمهری که برادرش بوی برادر نمید

 : شاید باید میرفته-

 و اونم خیلی کوتاه قطع کرد. : من نمیگم چرا رفت میگم چرا تو این مدت یه سر به ما نزد. چرا دو بار تماس گرفته -

 : اشکالی نداره بهانه. حتما مشکلی داشته خدا رو شکر که رایان پیشتونه.-

 : آره رایان واقعا پسر خوبیه . نشناخته بودمش خیلی بهم کمک کرد حتی بیشتر از رادمهر هوای منو داره. -

 : حاال کجاست؟-

 : رفته خرید-

 : چه جالب -

 سیاه و سفید بزنم وقتی رادمهر نیست همه ی کارا رو اون میکنه. : آره نمیذاره دست به-

 : خوشحالم که تنها نیستی. به رادمهر سالم برسون-

 : تو هم به همه سالم برسونو بگو دلم براشون تنگ شده-

 : حتما، دل همه هم برای تو نازنین تنگه امیدوارم به زودی ببینیمت-

 : امیدوارم.-

 باش: مراقب خودتو شوهرت -

 : حتما. خداحافظ-

 : خداحافظ. -
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وقتی گوشی رو گذاشتم نمیدونستم باید بخندم یا گریه کنم. شاد بودم؟ شاد بودم که هست ، که مونده ، ولی صداش پر از غم بود این بهانه   

ت عشق رادمهرم ایمان داشتم ولی نبود دیگه اون بهانه نبود درسته خیلی بهتر از اونی بود که انتظار داشتم و میدونستم بهتر هم میشهو به قدر

 اون خواهری که آرامش همه بود. 

تقریبا هر روز باهاش تماس میگرفتم دو هفته گذشته بود و وضع روحیش بهتر شده بود ولی سکوتش هم بیشتر شده بود. هر چقدر سعی    

هاش حرف بزنم. کم کم تماسهاش کمتر شد و کمتر جواب میکردم بهش نزدیک بشم نمیشد. سعی کردم با رادمهر تماس بگیرم ولی نتونستم با

 تلفنهای منو میداد. نمیدونستم باز چی شده یعنی باز هم برگشته به همون حالش؟ باید با رایان صحبت میکردم. باید صحبت میکردم؟ چقدر من

 پل بزنم به آدمها که یکی بیاد و بهانه ی منو برام بیاره ؟

 : الو سالم -

 : سالم -

 وبی؟: خ-

 : خوبم باران جان شما چطوری؟-

 : همه خوبیم زیاد وقتتو نمیگیرم فقط یه سؤال میکنم حقیقتو بهم بگو-

 : بپرس-

 : اتفاقی برای بهانه افتاده؟-

 سکوت کرد

 : الو-

 : نه چرا اینو میپرسی؟-

لی کوتاه حرف میزنه و یه چیزی رو بهانه میکنه و :اون حالش بهتر شده بود رایان ولی یک هفته ای هست که یا جواب تلفن منو نمیده یا خی- 

 قطع میکنه، من خواهرمو خوب میشناسم میدونم داره خودخوری میکنه 
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 : اون هنوز ناراحته -

 : اینو میفهمم ولی ناراحت بودن با خودخوری کردن فرق داره اون از یه چیزی عذاب میکشه من اینو حس میکنم. -

 به خاطر تو سعی میکنم باهاش صحبت کنم. : من مطمئنم چیزی نیست ولی -

 : ممنون-

 : من باید برم بعدا باهات تماس میگیرم.-

 : باشه. خداحافظ.-

 : خداحافظ-

نه فرداش نه روزهای بعد هم تماس نگرفت. نمیدونستم باید چیکار کنم چون بهانه هر روز ازم دورتر میشد. کسی نبود که خبری بهم بده از     

تی نبود هیچ کس برام کس نبود.  دیگه هفته ای یک بار باهام حرف میزد اونم در حد دو دقیقه. نمیذاشت چیزی بپرسم و باهام همه کسم که وق

 حرف نمیزد. دستم به هیچ جا بند نبود. یه روز تو دفتر نشسته بودم که باربد سرزده اومد دیدنم

 : سالم خانوم-

 : سالم از این طرفا؟-

 بزنم و یک کم با هم گپ بزنیم : اومدم یه سری بهت -

دقیق نگاهش کردم باربد انقدر سرش شلوغ بود که برای سر زدن به من وقت نداشت فهمیدم اتفاقی افتاده ، میدونستم باید بذارم خودش    

شت این روزای تلخ که مثل حرف بزنه این روزها شاد بود ولی به شادی هم اعتماد نداشتم تو قلب هر کسی که بهانه رو میشناخت. شادی معنا ندا

 زهر مار بود برامون

 داشتیم چایی میخوردیم و من داشتم از کامیاب میپرسیدم که خودش شروع کرد

 : یه سؤال دارم-

 : بپرس-
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 : اتفاقی برات افتاده؟-

 تعجب کردم

 : برای من ؟ نه چطور؟-

 : چند وقته هر بار که میبینمت کالفه ای -

خبرها رو در مورد بهانه از من میگرفت و هفته ای یک بار هم با بهانه حرف میزد و مسلما بهانه باهاش صحبت اون هیچی نمیدونست همه ی   

میکرد اون شناختی که من از بهانه داشتم اون نداشت و نمیدونست چه حسی دارم که وصل بود ولی متصل نبود بهش تا بفهمه حس میکنم کسی 

 میشه و که ازم دوره ولی قلبم با اسمش معنی

 : برای من اتفاقی نیفتاده-

 : یه چیزی شده به من نگو نه. -

 به پشت صندلی تکیه دادم نمیدونستم چی بگم تمام چیزی که میدونستم حسم بود. 

 : من نگران بهانه ام همین-

 : مگه بهانه بهتر نشده؟-

 : از نظر جسمی چرا ولی روحا نه-

 ر نمیاد: اما من که باهاش حرف میزنم اینطور به نظ-

 : اون با تو حرف میزنه چون میدونه تو متوجه گرفتگیش نمیشی-

 : یعنی چی؟-

: یعنی اینکه وقتی شروع کرد به حرف زدن با من یکی دو هفته ای خوب بود، با هم حرف میزدیم اونم خیلی طوالنی بعد کم کم تماسهاش کم -

 لی کوتاه باهام حرف زدشد کمتر جواب تلفنهای منو داد و هر وقت هم که جواب داد خی

 : خوب شاید درگیر زندگیشه شاید وقت نمیکنه -
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 دستامو گذاشتم رو میز و بهش نگاه کردم

: باربد چیزهایی بین دوقلوها هست که هیچکس متوجه نمیشه یه جور احساس نزدیکی که فقط بین دوقلوهاست. من میدونم یه اتفاقی افتاده به -

ه خودخوری میکنه اون از یه چیزی ناراحته که نمیخواد من بفهمم. شاید با همتون مثل همیشه حرف بزنه ولی از من این ایمان دارم باربد اون دار

 فرار میکنه چون میدونه میفهمم و نمیخواد این فرصت و بهم بده که بفهمم چه خبره

 جاش بلند شدرفت تو فکر. ده دقیقه ی تمام داشت فکر میکرد بدون اینکه حرف بزنه. یک دفعه از    

 : ما تا حاال هم اشتباه کردیم باران-

 : چه اشتباهی؟-

 : ما دلمونو به رادمهرو رایان خوش کردیم در صورتی که هر کدوم از ما میتونست یه سر بهش بزنه. فکر میکنم دیگه وقتشه که ببینمش. -

 : یعنی میخوای بری آلمان؟-

یلی بهتر از همه ی ما بهانه رو میشناسی بهانه به اندازه ی کافی ضربه خورده باید برم ببینم چی : نگران شدم . میدونم اشتباه نمیکنی میدونم خ-

 شده. 

 : اما ... سارا-

 : تو نگران سارا نباش الزم باشه با هم میریم. از همین فردا اقدام میکنم.-

 بلند شدم و رفتم طرفش دستاشو گرفتم

 یدونم هر اتفاقی افتاده باشه تو میتونی حلش کنی.: اینجوری واقعا خیال منم راحت میشه ، م-

 خندید

 : کی میری خونه؟-

 : دیگه باید برم-

 : بیا میرسونمت. در ضمن نمیخوام مامان اینا از نگرانیهات چیزی بدونن. به اندازه ی کافی این چند وقته نگرانی داشتن-
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 : میدونم،برای همین هم تا حاال هیچی نگفتم-

 ی.: کار درستی کرد-

بیاد  دقیقا ده روز بعد باربد راهی آلمان شد.  انقدر آشنا داشت که تونست سریع ویزا بگیره و بره ولی به سارا ویزا ندادن. مامان ازش خواست   

رفت به خونه ی ما که اون هم قبول کرد. با وجود کامیاب روزها راحتتر میگذشت خیلی شیرین شده بود. دیگه تاتی تاتی راه میرفت دستشو میگ

دیوار و می ایستاد و میخورد زمین هر بار میخورد زمین دلم براش ضعف میرفت ولی حس اینکه صدای دختر خواهرم باید کنار این زمین 

 خوردنهای کامیاب شادترمون کنه بد غمی داشت.

درگیر زندگیشه. میگفت حالش خوبه. بهانه هم  باربد هر روز با ما تماس میگرفت. روزهای اول میگفت با بهانه حرف زده ولی چیزی نشده و فقط   

 با من حرف زد و گفت نگرانیم بیخوده. ولی یه چیزی ته دلم نمیذاشت آروم بگیرم. گاهی فکر میکردم دچار وسواس شدم. شدم؟ میدونم نشدم.

انگار چند سال پیر شده. منو سارا به هم بعد از یک ماه باربد برگشت وقتی تو فرودگاه دیدمش مات و مبهوت موندم. ریشهاش دراومده بود.    

 نگاه میکردیم نمیدونستیم چی بگیم. باربد که رسید بهمون خندید

 : چیه؟ چرا اینطوری نگاه میکنید؟-

 سارا گفت

 : تو چرا اینطوری شدی؟ چرا انقدر داغون شدی؟-

 : یعنی چی داغون شدم؟ خوبه یه ماه نبودم -

 : چی شده باربد ؟-

 بریم تا بگم: حاال بیاید -

با نگرانی به سمت ماشین رفتیم.پس نشدم . من دچار وسواس نشدم . منو سارا تنها به پیشوازش رفته بودیم. کاش بابا هم بود من طاقت   

 شنیدن خبر بد دیگه ای رو نداشتم

 وقتی سوار ماشین شدیم بدون یک کلمه حرف راه افتاد سارا دوباره پرسید
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 وبه؟: باربد چی شده؟ بهانه خ-

 خندید، اصال این کش اومدن لبهاش معنی خنده داشت؟

 : خوبن بابا. همشون خوبن. فقط من چند شب نخوابیدم یعنی نذاشتن که بخوابم. -

 سارا گفت

 : بگو جون کامیاب هیچی نشده-

 باربد عصبی شد

ار دومم باشه در ضمن اگر اتفاق بدی افتاده بود : چرا اینجوری میکنی سارا؟ چرا قسم میدی؟ میگم چیزی نشده من کی بهت دروغ گفتم که ب-

 من االن اینجا نبودم همونجا میموندم پس وقتی میگم اتفاقی نیفتاده یعنی نیفتاده. 

 دوباره لبهاش کش اومد

 : راستش خیلی هم خوش گذشت یه چند وقتی از گریه های کامیاب راحت بودم و از دست نق زدنهای تو راحتتر-

 د تو بازوشسارا با مشت کوبی

 : خیلی بدجنسی-

قضیه برای سارا تموم شده بود اما برای من نه ،بدتر شدم. حق نداشتم؟ از تو آینه بهش نگاه کردم میدونستم اگر تصمیم گرفته حرف نزنه    

ه خودش اجازه میده به من هیچی باعث نمیشه حرف بزنه. از شدت نگرانی قلبم تو گلوم بود. اما هیچی نمیتونستم بگم ولی این حقم نبود چرا ب

 دروغ بگه؟ به کسی که خیلی بیشتر از خودش تو همون بچگیهایی که باربد و عاشق بهانه اش کرده خواهرمو،  پاره ی تنمو از زمین بلند کردم

 .کی رسیدیم؟ نمیدونم

 : سالم برسون-

 : مگه نمیای تو؟-

 شون سر میزنم: نه خیلی خسته ام به مامان اینا سالم برسون بگو فردا به-
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 : یعنی پسرتم نمیخوای ببری؟-

 آروم زد روی پیشونیش از ماشین پیاده شدند و اومدن تو. میگه هیچی نشده. نشده که کامیابم فراموش کرده؟ تمام مدتی که با مامان و بابا    

 حرف میزد و با کامیاب بازی میکرد بهش نگاه میکردم هیچی تو صورتش نبود ولی الغر شده بود 

نم ساعت یک بود که رفتند. از فردای اون روز سعی کردم با بهانه تماس بگیرم اما سه روز بعد جوابمو داد. هیچ شکایتی نکردم هیچی نگفتم او   

سعی کرد مثل همیشه باهام حرف بزنه اما انقدر حواسش پرت بود که نصف حرفهامو نمیفهمید.وقتی قطع کردم بیشتر از هر زمان دیگه ای 

بودم یه اتفاقی افتاده. کاری از دستم بر نمیومد باید غرق میشدم تو کارهام، تو مشکالت موکلهایی که شاید مشکالتشون از من بیشتر  مطمئن

 بود ولی برای من این روزها هیچ مشکلی به بزرگی و سختی مشکل بهانه ی ساکت شده نبود

ذشت و باز هم جواب تلفنهای منو نمیداد دیگه باهاش تماس نگرفتم هر اتفاقی افتاده دقیقا یک هفته از زمانی که با بهانه صحبت کرده بودم میگ  

بود باید خودش تصمیم میگرفت به من بگه. از هیجان خسته شده بودم دلم آرامش میخواست. سکوت مطلق. شاید یه جور خلسه یا نه یه خواب 

به پیگیری نداشته باشه و راحت حل بشه چون هم مامان و بابا نگران بهانه بودند و طوالنی.  سعی میکردم پرونده هایی رو قبول کنم که زیاد نیاز 

 هم خودم تمرکز درستی نداشتم. نشد که بخوابم نشد

داشتم آلبوم بچگیهای خودمو بهانه رو نگاه میکردم که تلفن زنگ خورد. منتظر هیچ تماسی نبودم. دیگه از تماس گرفتن بهانه نا امید شده    

 ک ماه  صداشو نشنیده بودم و میدونستم با من تماس نمیگیره . و من البالی عکسهاش دنبال دلیل سکوتش میگشتم . بودم ی

 : باران تلفن-

 گوشی رو برداشتم

 : بله؟-

 صدا از راه دور بود. فکر کردم رایانه

 : الو رایان؟-

 هیچ صدایی نمیومد

 : الو-
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 صدای بهانه بود؟

 : سالم -

به اندازه ی تمام عالم و آدم ازش دلخور بودم. کاش حق داشته باشم دلخور باشم کاش مشکلش انقدر بزرگ نباشه که من سکوت کردم ،     

 حق داشته باشم انقدر دلخور باشم

 : الو-

 : سالم-

 : خوبی؟-

 : ممنون تو خوبی؟-

 جوابی نداد

 : بهانه؟-

 ه میکرد ولی جنس این گریه منو به مرز نیستی کشوندصدای گریه شنیدم. صاف نشستم محکم نبود وقتی ناراخت بود گری

 : الو بهانه؟ چی شده؟-

 باز هم سکوت

 : بهانه؟ حرف بزن-

 : خودتو بهم برسون -

 فکر کردم اشتباه میشنوم

 : چی؟-

 میون گریه تکرار کرد

 : خودتو بهم برسون -
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 : چی شده ؟ -

 : باید بیای باید بیای پیشم .-

 ا حرف نمیزنی؟: آخه چی شده بهانه؟ چر-

 : نمیتونم. باید بیای زندگیم داره از دستم میره. -

که سریع مغزم شروع کرد به کار کردن. وقتی میگفت باید برم پیشش باید میرفتم دیگه. کی دلخور بود من؟ اونم از بهانه؟  انقدر خوددار بود    

برم ؟به مامانو بابا چی بگم؟ اصال باید چیزی بگم؟ دیر نمیرسم؟ چه وقتی طلب کمک میکرد میدونستم واقعا درمانده شده  فکر کردم چطوری 

 اتفاقی افتاده و هزار تا فکر دیگه که ته همه اش میرسید به رفتن ، هرجوری شده رفتن

....فقط محکم باش. : باشه ، باشه بهانه من امشب با باربد حرف میزنم و میگم کارامو ردیف کنه تا بیام. تو گریه نکن من پیشتم بهانه. همیشه -

 هیچ اتفاقی نمیفته. 

 باز هم گریه میکرد.

 : فقط بیا  دیگه نمیتونم تحمل کنم. باید بیای فقط تو میتونی نجاتم بدی.-

 : میام بهانه میام. فقط مراقب خودت باش من باهات تماس میگیرم زودتر از اونچه که فکر کنی میام-

دونستم باید چیکار کنم. سرگیجه گرفته بودم. تو اتاق راه میرفتم و فکر میکردم به مامان و بابا چی بدون هیچ حرفی گوشی رو قطع کرد. نمی    

ر ماه بگم. میدونستم اتفاقی افتاده که باربد بهم نمیگه میدونستم یه چیزی هست. هی تو دلم به خودم بدو بیراه میگفتم که چرا رهاش کردم. چها

کرده بودم که بهانه مرگ بچه شو باور کرده. چرا باور کردم باربد و رایانی که شاید برادر بودن برای  از تصادفشون میگذشت و من دلمو خوش

 بهانه ولی من نبودن منی که ضربان قلبم و نبض بودنم بوی خواهر درمانده شده ام رو میداد 

 با باربد تماس گرفتم

 : سالم-

 : سالم-
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 : کجایی؟-

 : بیمارستان چی شده؟-

 ینمت: باید بب-

 سکوت کرد. داد زدم   

 : شنیدی؟-

 : چرا دادمیزنی؟-

 : باید ببینمت ، همین االن.-

 : باشه، باشه االن میام.-

 : نه نیا خونه من میام پارک سر کوچه بیا همون جا-

 : باشه. دارم میام.-

د اگر همون وقتی که رفت و برگشت بهم بدون خداحافظی گوشی رو قطع کردم. از دست همه عصبانی بودم. حق نداشتم ؟ مخصوصا بارب   

 میگفت چی شده امروز بهانه این حال و نداشت این حال و نداشتم که حس کنم قلبم منو میرسونه به دیدن چشماش؟

 سه ربع بعد تماس گرفت و گفت رسیده سریع خودمو رسوندم تا منو دید در ماشین و باز کرد. نشستم و راه افتاد خیلی نگران بود   

 چی شده؟: -

 برای بار اول تو زندگیم نمیتونستم خودمو کنترل کنم داد زدم

 : تو به من بگو چی شده؟ تو بگو سر بهانه چه بالیی اومده که میخواد برم پیشش؟ تو بهم بگو باربد-

 ماشین و زد کنار و سرشو گذاشت روی فرمون. همینطور نگاهش میکردم    

 نمیکشه منم آدمم چرا با من اینطور میکنی؟: حرف بزن باربد به خدا دیگه قلبم -

 سرشو بلند کرد چشماش کاسه ی خون بود
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 :  خواسته بری پیشش؟-

 : آره امروز زنگ زد فقط گریه میکرد و میگفت خودمو بهش برسونم.-

 نفس عمیقی کشید و به صندلی تکیه داد

 : پس باید بری-

 بدونم چی شده : همین؟ باید بری؟ معلومه که میرم ولی میخوام قبلش-

 : چرا فکر میکنی چیزی شده؟-

 فریاد زدم

این : بازم انکار میکنی؟ وقتی از آلمان اومدی حال و روزت داد میزد که اتفاق بدی افتاده اما نمیخوای بگی منم پاپیچت نشدم اگر میدونستم -

 نتی به من بگو چه بالیی سر خواهرم اومده.سکوت چقدر به ضرر بهانه است هر طور شده مجبورت میکردم حرف بزنی. من خواهرشم لع

 اشکهاش ریخت روی گونه هاش.

 : از من نپرس باران برو ببین. بهانه هیچیش نیست فقط ....فقط....-

 : فقط چی؟-

 : فقط فکر نمیکنم دیگه بتونه با رادمهر زندگی کنه.-

ه بود. آخر عشق اونا آخر دنیا بود برای من ، برای بهانه ای که میدونستم یه دفعه وا دادم. فکر هر چیزی رو میکردم اال این قضیه، نفسم بند اومد

 بدون نفس رادمهر نفس نمیشه براش دم و بازدمش

 : یعنی چی؟-

 : نمیدونم من هم درست مشکلشونو نمیدونم فقط از روزی که تصادف کردن خیلی از هم دور شدن. انقدر که دیگه نمیتونن همدیگرو تحمل کنن.-

 امکان نداره. بهانه میگفت رادمهر دائم کنارشه.: این -

 : این مال زمانیه که تازه از بیمارستان مرخص شده بود ولی از روزی که بهانه سرپا شد فاصله هاشون بیشتر شد. -
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 : آخه چرا؟-

 : نمیدونم. -

 : یعنی چی نمیدونم تو رفتی که بفهمی چی شده پس چیکار کردی؟-

 عصبی فریاد زد

 ی زرنگی خودت برو ببین چی شده وقتی هیچکس نمیخواد حرف بزنه من از کجا بفهمم چی شده؟: اگر خیل-

د گریه نمیتونستم باور کنم. امکان نداشت . بغض گلومو گرفته بود طی این چند ماه انقدر بغضمو فرو داده بودم که گلو درد گرفته بودم. ساده بو   

همون سر درد لعنتی اومد سراغم. این چیه تو گلوم باال پایین میره ؟ بغضه یا قلبم که داره  کردن ولی خالی شدن بغض امکان نداشت باز هم

 میترکه؟

 

 : کمکم میکنی برم؟-

 : آره از همین االن اقدام میکنم ولی به مامان و بابا چی میگی؟-

 : چی میخوای بگم نزدیک دو ساله خواهرمو ندیدم دلم تنگ شده میرم که ببینمش-

به عالمت موفقت تکون داد. منو رسوند و رفت. دقیقا ده روز بعد ویزای من آماده بود ده روزی که تمام جرقه های شادیش از بودن سرشو     

رادمهر و دوره کرده بودم یعنی رادمهر مهمون بود تو زندگیش؟ کاش نباشه کاش این نباشه و رادمهر مالک قلبش باشه نه مهمون زندگیش. 

 رفت سه شنبه یعنی دو شب بعدش پرواز داشتم . تا بلیط اکی شده به دستم رسید با بهانه تماس گرفتمباربد بلیطمو هم گ

 : بهانه؟-

 : باران؟-

 : من دارم میام.-

 سکوت کرد. از سکوتش جا خوردم فکر کردم خوشحال میشه



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : هنوزم میخوای بیام؟-

 ده باید بیای پیشم شاید تو بتونی کمکم کنی: بیشتر از هر وقت دیگه ای باران. دیگه هیچی ازم باقی نمون-

 : پس فردا ساعت سه صبح پرواز دارم. -

 : باشه تو فرودگاه میبینمت-

 : باشه خواهر کوچولو. هیچی نمیخوای برات بیارم؟-

 : نه فقط خودت.-

 : میام پیشت عزیزم. قوی باش.-

 : حاال که داری میای خوبم، قوی میشم . -

م و شروع کردم به جمع کردن وسایلم. مامان میخواست خاله اینها رو دعوت کنه که من نذاشتم حوصله خداحافظی با باهاش خداحافظی کرد   

هیچ کس و نداشتم فقط یه سر رفتم خونه ی خانواده ی رادمهر که اگر چیزی میخوان برای رادمهر بفرستن ازشون بگیرم.عجیب بود نگاهشون و 

قه ام.  مامان کلی سبزی و آجیل و ادویه جات برای بهانه گذاشته بود. حداقل مامان تو عالم خودش بود و عجیبتر رد پای اشکاشون برای بدر

دلش خوش بود که دخترش کم کم داره غمهاشو فراموش میکنه. بابا خیلی ناراحت بود میدونستم حاال که من میرم خیلی دلتنگ میشه. شب آخر 

 ه دلم تنگ شده و اینکه بهانه هم اینطور آرومتر میشه. که کاش بشه. کاش با بهانه برنگردم  تا صبح باهاش حرف میزدم که الزمه برم ک

لن رفتم. ساعت دوازده با مامان و بابا و باربد و سارا به فرودگاه رفتم. دلم میخواست زودتر پرواز و اعالم کنن. بالخره اعالم کردن و من به سا   

 میدونستم راه برام طوالنیه برای همین یه قرص خوردم و زودتر از اونچه که انتظار داشتم خوابم برد.ساعت سه و نیم هواپیما پرواز کرد. 

 با دست مهماندار که روی شونه ام بود بیدار شدم

 : خانوم کمربندتونو ببندید. -

 : مگه رسیدیم؟-

 خندید

http://www.roman4u.ir/


 

 
183 

 

 : با اجازتون. -

بود و معطل نشده بودیم.  هواپیما که نشست تازه هیجان اومد سراغم. داشتم  صاف نشستم و کمربندمو بستم. خوشبختانه پرواز یک سره   

. میرفتم خواهرمو ببینم تمام ناراحتیها رو فراموش کردم فقط دلم میخواست ببینمش. میشد باور کنم که میبینمش؟ سریع از هواپیما خارج شدم

دم داشت دنبال من میگشت دستمو بلند کردم تا منو ببینه. وقتی چشمش به من انگار یه قرن طول کشید تا تونستم به سالن برم. اول رایان و دی

 افتاد خندید و به طرف در اومد. از در اومدم بیرون دنبال بهانه میگشتم. 

 : خوش اومدی-

د شده ی شقیقه اش از نگاهش کردم. تو چهار ماه به اندازه ی چهار سال سنش رفته بود باال جا افتاده شده بود. این تک و توک موهای سفی 

 عذاب وجدان نیاوردن خواهرم که نبود بود؟

 : ممنون. -

 : میدونم دنبال خواهرت میگردی -

 با دستش به یه گوشه اشاره کرد

 : اوناهاش-

ز نقش و میدیدم طرفی و که نشون داد نگاه کردم. بهانه همونجا بود. اما نه بهانه ای که دو سال پیش ازم خداحافظی کرده بود. من یه زن ری   

که تو خودش مچاله شده کسی که چشماش هیچ نوری نداشت.نمیتونستم قدم از قدم بردارم این بهانه بهانه ی من نبود سعی کردم برم جلو. 

غریب چشمش به من افتاد اونم اومد طرفم چرا هر قدمش رو قلب من فرود میومد؟ چرا نمیخواستم بغلش کنم ؟ چرا انقدر این نگاه زخم خورده 

 بود؟  دیگه نفهمیدم چطوری خودمو بهش رسوندم. تو بغلم مثل یه دختر بچه ی پنج ساله بود. منو بو میکرد و گریه میکرد

 : کجا بودی باران؟ کجا بودی؟-

رم و نمیتونستم حرف بزنم نمیخواستم حرف بزنم. میخواستم بوش کنم میخواستم تو خودم حلش کنم. میخواستم همون لحظه دستشو بگی   

ببرمش جایی که هیچ غصه ای نباشه میخواستم ببرمش به روزهای گذشته همون روزهایی که هیچ غمی نداشتیم. شاید باور کنم خواهرم تو 

 آغوشمه. دیدمش نه؟ بوش میگفت بهانه ی منه ولی چشماش آخ چشماش
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 : بیا بریم بهانه بریم به روزهای بچگیمون بیا با هم فرار کنیم-

 هق هق میکرد

 : باهات میام هر جا که بخوای فقط منو ببر -

 له شده بود. نابود شده بود. بهانه ی من فقط نفس میکشید اون مثل یه مرده شده بود مثل نه مرده بود و نفس میکشید

ول نداد ولی قول داد از باالی شونه اش به رایان نگاه کردم.  سرشو با خجالت پایین انداخت. پتانسیل اینو داشتم که همون لحظه بکشمش که ق

 که به بهای جونش خواهرمو بیاره .

 از خودم جداش کردم

 : بذار نگات کنم آبجی کوچولو بذار یه دل سیر نگات کنم. -

چشماش مرده بود. صورتش رنگ پریده بود زیر چشماش گود رفته بود. این زن بهانه ی من نبود اون یه شبح بود. تو دلم اسم خدا رو فریاد    

 دوباره بغلش کردم. و چقدر سخت بود گریه کردن میزدم

 : دلم برات تنگ شده بود -

 : منم باران -

 یدم. دستاشو گذاشت روی صورتمب*و*سدستشو گرفتم . دستاش همون دستها بود دستهایی که همیشه آرومم میکرد. دستشو 

 : اصال عوض نشدی، برعکس من-

 به زور خندیدم

 عروسکی: کی میگه تو عوض شدی هنوزم -

 خنده ی تلخش دلمو سوزوند تا عمق وجودم

 رایان نزدیک شد. 

 : من میرم چمدونها رو بگیرم.-
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منو بهانه روی صندلی نشستیم و رایان رفت. حرف نمیزدیم حتی نگاه نمیکردیم فقط دست همدیگرو گرفته بودیم. فکر میکردم اگر دستشو ول    

پارچه آتیش انگار داشتم میسوختم. یاد رادمهر افتادم برام خیلی عجیب بود که رادمهر نیومده بود کنم دیگه نمیتونم ببینمش. دلم شده بود یه 

رو  فرودگاه اما با چیزهایی که از باربد شنیده بودم ترجیح دادم هیچی در موردش نگم. میشه هیچی نگیم و فقط برگردیم؟ برگردیم ایران بهانه

ارویی بده که این روزها رو یادش بره؟ بریم و بشه همون دختر آروم و نخوره زمین و اگر خورد راحت سر بدم تو بغل مامان ؟ ببرمش دکتر یه د

 بلندش کنم؟

یک ربع بعد رایان اومد و راهی خونه شدیم. یک ساعت تو راه بودیم تو این یک ساعت بهانه هیچی نمیگفت ، من هیچی نمیگفتم، رایان هیچی    

و بو میکشیدم.  رایان از تو آینه به من نگاه کرد. رومو برگردوندم. باید به من میگفت. بهم قول داده بود همه چیز و نمیگفت ولی پر بودیم حرفها ر

خواهرم هیچ بهم بگه از دست همه عصبانی بودم. از بهانه از رادمهر از رایان از باربد و از خودم حتی از بچه ای که شاید اگر بود اینطور نمیشد که 

 بشه

شون ویالیی بود. یه حیاط کوچیک داشت که پر از گل بود خونه ی کوچیکی بود ولی خیلی دلنشین سه تا خواب داشت و  طبقه باال بودن   خونه   

یک کم  با یه هال و پایین یه سالن کوچیک و یه آشپزخونه ولی فضاش خیلی رویایی بود. رایان وسایلمو برد به اتاقی که برام در نظر گرفته بودن.

 خونه چرخیدم و به طبقه ی باال رفتم تا لباس عوض کنم. یک ربع بعد با صدای بهانه رفتم پایین. رایان دم در ایستاده بودتو 

 : با اجازتون من میرم میدونم کلی حرف دارید با هم بزنید.-

کردی. این برات کمه. بدون  *ن*تخ*ی*اسرمو تکون دادم. باز هم سرشو انداخت پایین تو دلم گفتم به جهنم برنج، به اعتماد من    

 خداحافظی از در رفت بیرون. نشستم روی مبل و بهانه هم نشست روبروم

 : مامانو بابا خوبن؟-

 : خوبن از خودت بهم بگو بهانه-

 بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت

 : االن میام-

 با دو تا چایی اومد. و روبروم نشست
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 اشتم اما االن نمیدونم باید چی بگم: قبل از اینکه بیای کلی برات حرف د-

 : هر چی دلت میخواد بگو. از هر جا میخوای فقط بهم بگو چه بالیی سرت اومده.-

 اشک تو چشماش نشست

 نشستم کنارش و دستشو گرفتم

چاره ی برای مشکلت پیدا :نمیخوام گریه کنی. میخوام حرف بزنی من کنارتم و میدونی تا هر وقت بخوای پیشت میمونم. من اومدم که با هم یه -

کنیم االن موقع ضعف نشون دادن نیست محکم باشو بهم بگو چی شده. فقط مرگه که چاره نداره خواهر من ما با هم مشکلو حل میکنیم بهت 

 قول میدم

 . بغض آلود گفتکار بدقول که ما با کلیشه زندگی میگذرونیم  خ*ی*ا*ن*تچرا انقدر کلیشه ای شده بودم من ؟ ولی راست میگفت اون 

 : دیگه هیچ راهی نیست باران.-

 : تو برام بگو تا ببینم نظرت درسته یا نه اگر چاره ای هم نبود قبولش میکنیم -

 بهم نگاه کرد

 : کنارم میمونی؟-

 سرشو گذاشتم روی شونه مو و موهاشو نوازش کردم

 : معلومه دیوونه. اومدم که بمونم  تا هر وقت که تو بخوای-

از روی شونه ام برداشت و خندید برای یک لحظه همون نگاه قدیمی رو دیدم همون نگاه زنده. صدای ماشین اومد بهانه به طرف پنجره سرشو   

زد و به  رفت. وقتی بیرون و نگاه کرد دوباره برق نگاهش از بین رفت. بلند شدم و رفتم کنارش. رادمهر بود. خیلی آروم از ماشین پیاده شد ریموتو

در اومد. برگشتم طرف در. همون لحظه به خودم قول دادم زندگی خواهرمو نجات بدم رادمهری که من میشناختم نمیتونست باعث عذاب سمت 

ن و باشه حتما اتفاقی افتاده بود میخواستم برای هردوشون خواهر باشم نه فقط برای بهانه. اگر هیچی نبودم این روزها ولی خواهرانه خرج کرد

 بودیادم نرفته 
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 درو باز کرد. مثل همیشه کت و شلوار تنش بود. خندیدم و رفتم جلو انگار بادیدن من جا خورد یک لحظه مکث کرد   

 : باران خودتی؟-

 : پس میخوای کی باشه؟-

 تعجب کردم یعنی حتی نمیدونست من دارم میام؟ به روی خودم نیاوردم. واقعا صورتش شاد شد و به طرف من اومد  

 دی؟: کی اوم-

 : همین یکی دو ساعت پیش. -

 نگاهی به بهانه کرد و هیچی نگفت.  

 : خیلی خوش اومدی . واقعا غافلگیر شدم-

 : خوشحالم که غافلگیرت کردم-

 به طرف پله ها رفت.

 : بشین ،بشین االن میام.-

دم هر چیزی که هست اونها رو خیلی از هم دور کرده. نشستم روی مبل. نگاه بهانه یخزده بود. نمیدونستم بینشون چه اتفاقی افتاده ولی فهمی   

 که  برگشت. انقدر که بهانه ی صبور هم نا امید شده بود. ناامید شده بود؟ نشده بود که من اینجا بودم واال االن بهانه ایران بود.  ده دقیقه نشد 

 : انقدر خوشحالم که نمیتونم حرف بزنم باورم نمیشه که اینجایی.-

 دم مثل باربد لبهام کش اومدخندیدم شای

 : کم کم باورت میشه مزاحمتهای منو که ببینی آرزو میکنی کاش نیومده بودم-

 : تو مزاحم نیستی مثل رحمتی. اومدنت واقعا الزم بود-

ود و نه نگاهش کرده بود. نیم نگاهی به بهانه کردم اصال به رادمهر نگاه نمیکرد رادمهر هم از لحظه ای که رسیده بود نه باهاش صحبت کرده ب   

مشغول صحبت شدیم بهانه هم برای آماده کردن شام رفت. یک ساعت بعد رایان هم اومد. رادمهر همون رادمهر بود ولی رفتارش با بهانه خیلی 
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رد با من حرف عوض شده بود نمیدونستم کی و مقصر بدونم فقط میدونستم هر چی هست روی هردوشون تأثیر بدی گذاشته. رایان هم سعی میک

بزنه ولی من خیلی سرسنگین جوابشو میدادم تو چشماش میخوندم که ناراحت شده اما برام مهم نبود از دست اون بیشتر از همه عصبانی بودم. 

 یه روزی که شاید همه چیز حل بشه این حتمی بود و یقین برام که نمیبخشمش

 از رادین چه خبر؟ _

 رادمهر خندید

 نه رو اون پی زندگی خودشه: ولش کن اون دیوو-

 : کی دیدینش؟-

 رادمهر و رایان به هم نگاه کردند.

 : از زمان تصادفمون که رفته دیگه ندیدمش. -

این هم خیلی عجیب بود. رادین امکان نداشت رادمهرو تو شرایط سخت تنها بذاره حاال دنبال زندگی خودش بود و کوچکترین اهمیتی براش     

ادرش داشت از هم میپاشید.  هیچی نگفتم. شام حاضر بود. همه برای شام رفتیم بعد از شام رادمهر گفت که میره نداشت که زندگی بر

 بیمارستان و بارایان رفتن باز هم من موندم و بهانه. 

 بهانه دو تا نسکافه درست کرد و نشست.

 : خوب حرفهامون نیمه کاره موند.-

 لبخند تلخی زد

 ی که اومد یک کلمه هم با من حرف نزد.: خودت دیدی از لحظه ا-

 : چرا؟-

: نمیدونم. وقتی از بیمارستان مرخص شدم انقدر رفتارش باهام خوب بود که  با رفتار گذشته اش قابل قیاس نبود. یک لحظه تنهام نمیذاشت -

کرده بودم. میتونم بگم قشنگترین روزهای کم کم داشتم آروم میشدم داشتم امیدوارم میشدم که میتونم غممو تحمل کنم. انگار تازه پیداش 
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د زندگیم بود باران ولی کم کم عوض شد شروع کرد به دیر اومدن به بهانه گرفتن به محل نذاشتن و یک ماه پیش هم رسما اتاقشو از من جدا کر

وابیدم برام آرامش بخش بود. کم کم دیگه هر چند که بعد از تصادفم منواون هیچ ارتباطی با هم نداشتیم اما همین که زیر سقف خونه بود و میخ

خیلی شبها هم نمیومد خونه .هر چقدر من بیشتر تالش کردم که بهش نزدیک شم اون ازم فاصله گرفت فکر کردم به خاطر اینکه درد اونو برای 

ش اینها نبود تمام حرفهامو گوش کرد از دست دادن دخترمون نادیده گرفتم از دستم ناراحته و حاال داره بروز میده باهاش حرف زدم اما مشکل

ازش عذر خواهی کردم و خواستم تنهام نذاره اما اون فقط گوش کرد و بعد بلند شد رفت و رفتارش بهتر که نشد هیچ بدتر هم شد. من حتی 

ما موفق نشدم. احساس دست به دامن رایان شدم ولی اون هم هیچی نداشت که بهم بگه و نتونست کمکم کنه سعی کردم رادین و پیدا کنم ا

میکنم تو این خونه سربارم. شده تو خونه ی خودت احساس اضافه بودن کنی باران؟ این احساس خیلی بدیه. من هم دخترمو از دست دادم هم 

 عشق شوهرمو هم وجودشو. 

 : بذار من باهاش حرف بزنم. -

 : فایده نداره-

 : باالخره باید یه کاری کرد-

ه ولی خوب تو رو خواستم یکی برای اینکه داشتم دق میکردم از تنهایی و دوم اینکه میدونم همیشه راههای غیر معمول : میدونم فایده ندار-

 داری.

لی رفتم تو فکر باید میفهمیدم رادمهر چه بالیی سرش اومده امکان نداشت اون بهانه رو نادیده بگیره هر چند که با دیدن رفتار اون روزش خی   

ید که تمام برداشتهای بهانه درست بوده اما من باید خودم میفهمیدم. کاش میشد میومد و خودش میگفت خسته بودم و آماده راحت میشد فهم

 نبودم برای جنگیدن و حرف کشیدن. آماده نبودم؟ برای بهانه همیشه بودم

 : بذار یک کم فکر کنم. -

 : باشه.-

بزنم. اگر به هر دلیلی دیگه نمیخواست با بهانه زندگی کنه دلیل نداشت ادامه بدن و اما همون لحظه تصمیم گرفته بودم که باهاش حرف    

همدیگرو عذاب بدن. تصمیم گرفتم اگر دلیل قانع کننده ای برای رفتارش نداشت بهانه رو با خودم ببرم ایران تا تکلیفشونو معلوم کنن. 

 م االن؟نمیذاشتم بمونه و داغونتر از این بشه. برای رادمهرم خواهر
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 فصل هجدهم

 سه روز بود که من پیش بهانه بودم و تو اون سه روز رادمهر حتی سعی نکرد حفظ ظاهر کنه هیچ شبی به خونه نیومد غیر از روز اول فقط روز   

دش برای اینکه میدونستم سوم برای نیم ساعت به خونه اومد و رفت. رایان دائم به ما سر میزد و ما رو میبرد بیرون . قبول کردم باهاشون برم گر

بهانه هم مدتهاست از خونه بیرون نرفته میخواستم یک کم روحیه اش خوب بشه تا من وارد عمل بشم. روز چهارم بهانه برای خرید رفته بود 

با رادمهر  بیرون نشسته بودم و تلویزیون نگاه میکردم و دائم شبکه عوض میکردم هیچی نمیفهمیدم. داشتم فکر میکردم که چطوری باید

 صحبت کنم که رایان اومد.

 : سالم-

 : سالم-

 : تنهایی؟-

 رفتم طرف مبل و نشستم

 : بله-

 اومد و نشست روی مبل روبروی من چند دقیقه نگاهم میکرد. من هم بدون اینکه اهمیت بدم خودمو با تلویزیون سرگرم کردم

 : میتونم بپرسم چرا با من اینطور رفتار میکنی؟-

 میشد نکشتش؟

 : چطوری؟-

 : خودت خوب میفهمی چی میگم-

 : دلیلی نمیبینم توضیح بدم-

 : وقتی یک نفر نوع رفتارش عوض میشه موظفه توضیح بده-

 : بستگی داره برای کی باشه. برای من که این توضیح ارزش نداره-
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 : اما برای من داره-

 : پس جای دیگه ای دنبال دلیلش بگرد-

 به پشتی مبل تکیه داد

 کر میکردم آدم منطقی هستی: ف-

 نفهمیدم چرا ولی انگار یک دفعه منفجر شدم حق داشتم نداشتم؟

: منطقی؟ خسته شدم از بس بهم گفتن دختر منطقیی هستم و هر بالیی خواستن سرم آوردن. خسته شدم از بس فکر کردم باید چیکار کنم که -

بود که بهم بگه برای یکبار هم که شده به خودت فکر کن. خسته شدم آقا رایان. منطقی باشه که کسی نرنجه که به کسی برنخوره و هیچ کس ن

 خسته میفهمی؟

 برام مهم نبود چی فکر میکنه فقط دلم میخواست فریاد بزنم، حرف بزنم.

نه رو سپردیم دستش اما : به من نگو منطقی که حالم از هر چی منطقه به هم میخوره. این منطقی بود که به عشق برادرت  اعتماد کردیم و بها-

 االن نگاش کن، چی ازش باقی مونده ؟یه عروسک کوکی

ز یکی که وقتی میخواد حرف بزنه باید چند دقیقه فکر کنه چون تمرکز نداره این منطقی بود که به قولت اعتماد کنم که منو تو جریان همه چی   

؟ اما تو چیکار کردی؟ وقتی خبردار شدم که خود بهانه بهم گفت باید بیام خواهرم میذاری بهم قول دادی خواهرمو بهم برگردونی یادته آقا

پیشش کدومتون به منطق من احترام گذاشتید که حاال میخواید ازش سوء استفاده کنید؟ منطقی بودن من فقط به این درد میخوره که بخوام 

که رایان بهم دروغ گفته که رادمهر خواهرمو تو بدترین شرایط تنها  خطاهای اطرافیانمو ندیده بگیرم که بگم باید درک کنم حتما یه چیزی شده

هم گذاشته که باربد بهم نگفت بهانه نابود شده است که رادین حق داشته بره دنبال زندگیش نه؟ اگر این منطقه من حالم از هر چی منطقه به  

س بدید من خواهرمو اینطوری راهی این کشور خراب شده نکردم. میخوره میخوام احساساتی باشم میخوام داد بزنم. میخوام خواهرمو بهم پ

ه همتون بهم دروغ گفتید همتون گذاشتید خواهر من تا مرز نابود شدن پیش بره بعد هم فکر کردید باران منطقیه میپذیره. نه دیگه نیستم دیگ

 ی زمینم.نمیخوام باشم اگر تاوان درست فکر کردن از دست دادنه من غلطترین آدم روی کره 

 از نفس افتاده بودم دلم میخواست باز هم بگم اما دیگه نمیتونستم. 
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 از جاش بلند شد و رفت کنار پنجره 

 : حق با توئه-

 بهش نگاه کردم دلم میخواست تیکه پاره اش کنم. کشتن کم بود برای این کوه غرور یا شاید سکوت

ا نمیگی ترسیدی بهمون خبر بدی برادرت داره چه بالیی سر خواهرم میاره؟ آقای پر ادعا : حق با منه؟ همین؟ چرا اعتراف نمیکنی که بزدلی؟ چر-

ی؟ چرا تو منطقتو وجدانتو زیر پا گذاشتی و فکر نکردی پس فردا که ما بفهمیم هیچی از بهانه باقی نمونده چطور میخوای تو صورت ما نگاه کن

بدی ولی اونو برگردونی جونت پیشکش خودت یه خبر یه تلفن یه زنگ خیلی زودتر از چطور تونستی به من قول بدی ؟ تو گفتی حاضری جونتو 

 اینها کارو درست میکرد.

 همینطور داشتم داد میزدم که دیدم تو بغل بهانه ام و دارم گریه میکنم. پا به پای من اشک میریخت

 ی ندارهگ*ن*ا*ه: تو رو خدا آروم باش باران بسه اون -

 فریاد زدم

ی نداره؟ این؟ این آدم؟ این آقا تنها کسی بود که من به حرفاش اعتماد کردم اون بهم قول داد تو رو به من برگردونه بهم قول داد ا*هگ*ن*: -

 ولی نشست و ویرون شدنتو دید و هیچی نگفت چرا؟

 برگشتم طرف رایان

نی؟ این زندگی به هم خورده هست. این زندگی نیست که خواهر : از چی ترسیدی؟ اینکه بگیم برادرشو فروخته؟ اینکه زندگی برادرتو به هم بز-

 من داره مرگه و این هم هدیه ی برادر جنابعالیه حاال بهم بگو آقای منطقی چه دفاعی داری؟

 برگشت طرفم

 : حرف بزن-

 غمگین نگاهم کرد.

 بهم قول نمیدادی.  : باز مظلوم نمایی نکن آقا رایان وقتی تو وجودت نبود که یک ذره وجدان داشته باشی-
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 پوزخند زد

 : بایدم بخندی کاری جز این از دستت برنمیاد. -

بهانه به سختی منو نشوند روی مبل هنوز پر بودم میدونستم همه ی حرفهایی که میزنم درست نیست ولی دلم میخواست بگم میخواستم این    

از این خاموش لعنتی همه چیز تموم که باعث شد بهش اعتماد کنم و شکست خشمی رو که چند ماه بود تو دلم بود سر یکی خالی کنم. کی بهتر 

 منی که هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نمیکردمو

 اومد طرفم و نشست روی مبل 

 : تو حق داری باران . اما منم معذوراتی داشتم-

 : معذورات اونم سر جون یه آدم؟ خواهر من داره از دست میره تو میگی معذوریت داشتی؟-

 سرشو انداخت پایین. بهانه گفت

 : باران اینطوری حرف نزن اگر این چند ماهه رایان نبود من واقعا مرده بودم. -

بلند شدم و بدون هیچ حرفی به اتاقم رفتم. نمیتونستم تحملش کنم. نمیتونستم بهانه رو اینطور ببینم و هیچی نگم. عکس بچگیهای خودمو    

من  نمیذارم داغونتر از این بشی نمیذارم کسی با زندگیت  "دم و به چشمای بهانه نگاه کردم. دلم آتیش میگرفتبهانه رو از تو چمدون درآور

عزممو جزم کردم تا سر از کار رادمهر در بیارم.باید باهام حرف میزد باید میگفت چرا هیچی تو  "بازی کنه بهت قول میدم این قول یه خواهره

غم.  دست و صورتمو شستم و به طبقه ی پایین رفتم. رایان رفته بود و بهانه پشت میز آشپزخونه نشسته بود و  چشمای خواهرم جئن نمیگیره جز

 به یه گوشه خیره شده بود. روبروش نشستم

 : ببخش بهانه دست خودم نبود-

 : تا حاال اینطور ندیده بودمت باران. تو خشمتو سر کسی خالی کردی که بهترین همراه من بود-

 ون باید همه چیز و به من میگفت باید میگفت تو تو چه وضعیتی هستی.: ا-

 : من ازش خواستم هیچی نگه فکر کردم میتونم همه چیز و درست کنم اما نشد.-

 همینطور نگاهش کردم لبخند تلخی زد
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 : من قسمش دادم به هیچ کس هیچی نگه -

 قول مهمتر بود یا قسم ؟  نمیدونستم چی بگم با این حال هنوز از دستش دلخور بودم   

شاید برای اینکه بیشتر از هر کسی روی اون حساب کرده بودم خشمم تموم نمیشد. اون شب هم رادمهر نیومد خونه و من هیچی به بهانه   

و هواخوری از خونه  نگفتم. فردای اون بدون اینکه بهانه بفهمه آدرس بیمارستان رادمهر که اسمشو میدونستم پیدا کردم و به بهانه ی قدم زدن

ن به سمت بیمارستان رفتم. وقتی رسیدم ساعت دو بعد از ظهر بود. نمیدونستم چطور باید سراغ رادمهر و بگیرم. فکر اینجاشو نکرده بودم زبا

تانه زبان انگلیسی رو اونها آلمانی بود و من هیچ آشنایی با این زبان نداشتم. به طرف پذیرش رفتم و با زبان انگلیسی رادمهر و خواستم خوشبخ

متوجه میشد . بهم گفت بشینم تا خبرش کنن. نشسته بودم روی مبل که دیدم رادمهر همراه یک خانوم اومد تو سالن بیمارستان. سریع خودمو 

میومد خیلی شیک پشت ستونی که وسط سالن بود پنهان کردم. به خانومی که همراه رادمهر بود نگاه کردم. یه دختر سی و یکی دو ساله به نظر 

میکرد؟ نمیتونستم حتی تصور کنم چنین بالیی سر بهانه بیاره از شدت  خ*ی*ا*ن*تبا صورتی زیبا. قلبم ریخت پایین یعنی رادمهر به بهانه 

بیشتر  خشم دندونهامو رو هم فشار میدادم فکم درد گرفته بود. پرستار به رادمهر چیزی گفت و به جایی که من نشسته بودم اشاره کرد من

ون خودمو کشیدم پشت ستون. رادمهر به جای من نگاه کرد و از پرستار چند تا سؤال کرد بعد تمام سالن و گشت وقتی منو پیدا نکرد به همراه ا

اره خانوم از بیمارستان رفت بیرون. سریع رفتم دنبالش. سوار ماشین شدند و رفتند. سریع جلوی یه تاکسی رو گرفتم و به ماشین رادمهر اش

ونه کردم راننده منظورمو فهمید و به من نگاه کرد یه اسکناس درشت گذاشتم کف دستش که اونم راه افتاد. بعد از پنج دقیقه رادمهر جلوی یک خ

یکار ی ویالیی  پارک کردو با اون خانوم پیاده شد و وارد خونه شدند. من هم از تاکسی پیاده شدم و تاکسی رو مرخص کردم. نمیدونستم باید چ

. آماده ی کنم. دلو زدم به دریا و وارد حیاط خونه شدم. به سمت پنجره رفتم پرده ها توری بود و میتونستم داخل خونه رو ببینم. نمیخواستم ببینم 

 این جنگ نبودم که کاش باشم و که کاش خائن نباشه.

   

یکرد. انقدر رفتار رادمهر راحت بود که انگار تو خونه ی خودشه. یه روی صندلی نشسته بود و اون خانوم کنارش نشسته بود و باهاش صحبت م    

 دست اومد روی شونه ام. وقتی برگشتم رایان و دیدم که با تعجب به من نگاه میکرد. 

 : اینجا چیکار میکنی؟-
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م میکردم اما حاال مثل ترسوها پشت یه از بهت اومدم بیرون این من بودم که باید از اونها میپرسیدم چه خبره من باید تکلیف خواهرمو معلو   

 رادمهر به خواهرم بودم. خ*ی*ا*ن*تشیشه وایساده بودم و شاهد 

 فریاد زدم

 : تو به من بگو اینجا چه خبره آقا-

 داخل و نگاه کرد

 : تو داری اشتباه میکنی.-

 با دستم زدمش عقب و به سمت در رفتم و مشت و کشیدم به در 

 : درو باز کن. -

 خانوم در و باز کرد و من بدون هیچ حرفی وارد خونه شدم. رادمهر با دیدن من از جاش پریداون   

 : باران-

 فقط نگاهش میکردم اومد طرف من 

 : باران.... بذار توضیح بدم-

 : چه توضیحی؟ -

 به اون خانوم اشاره کردم

 بگو شبهایی که بهانه رو تنها میذاری کجایی.  : برای این توضیحی هم هست؟ بودن تو توی این خونه بزرگترین توضیحه. پس-

 : بفرمایید بشینید.-

 اون زن حرف میزد با تعجب بهش نگاه کردم فکر میکردم آلمانیه اما اون خیلی راحت داشت به زبان ما حرف میزد.  برگشتم طرف رادمهر   

 کثیفی مثال مرد.  کنی؟ خیلی خ*ی*ا*ن*ت: بهانه رو برداشتی آوردی اینجا تا جلوی چشماش بهش -

 به سمت در رفتم که اون خانوم جلومو گرفت
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 دستشو زدم کنار

 : برو کنار خانوم این مسائل به شما ربطی نداره شما به عیشتون برسید منم میرم که خواهرمو ببرم به جایی که بهش تعلق داره.-

 فقط به ما نگاه میکردند اما اون نذاشت یک قدم دیگه بردارم. رادمهر و رایان خشک شده بودند و   

 پرتش کردم و رفتم طرف در 

: باران من شنیده بودم تو دختر معقولی هستی کسی که با دیدن قضاوت نمیکنه میذاره بهش ثابت بشه. شنیده بودم انقدر خواهرتو دوست -

 داری که حاضری براش بجنگی نه اینکه فرار کنی

 دمهر انقدر باهاش راحت بود که نشسته از خواهر زنش هم براش گفته؟ برگشتم طرفشمات شدم. اون منو از کجا میشناخت یعنی را   

: برای چی بجنگم ؟ برای چیزی میجنگن که ارزش داشته باشه خانوم اما این آقا ارزش نداره که یک لحظه وقتمو براش تلف کنم. حاال فقط -

 میخوام خواهرمو از دستش نجات بدم. 

 میکرد.  نشست روی مبلخندید، آرامشش دیوانه ام 

 : بشین، حاال که تا اینجا اومدی بذار با دست پر بری. بذار همه چیز و بدونی و بری اینطور بهتر نیست؟ -

نگاهش کردم تو چشماش نه یک ذره خجالت بود نه شرمندگی فقط آرامش بود. ازش خوشم میومد .... چرا؟  ناخوداگاه نشستم روبروش. بلند  

خونه رایان و رادمهر نشسته بودند روی مبل و سرهاشون پایین بود. وقتی اون خانوم برگشت و سینی چای رو گذاشت روی شدو رفت به آشپز

 میز و نشست روبروم

 : اسم من آفرینه. من شوهر خواهرتونو هفت ساله که میشناسم-

 وا دادم یعنی حتی قبل از ازدواج هم با هم رابطه داشتن؟

 داد آفرین خندید و سرشو تکون

 : داری اشتباه میکنی دوستی من با شوهر خواهرتون فقط یه دوستی بود، یه همکاری -

 پوزخند زدم
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 : آره دارم میبینم چه همکاران صمیمی هم هستید. عمق این همکاری خیلی زیاده نه؟ همکاری که کشیده شده به خونه و ....-

 رادمهر از جاش پرید و با عصبانیت بهم خیره شد

 باران. این چه حرفیه میزنی؟: بس کن -

 با عصبانیت از جام بلند شدم و ایستادم

 : چیزی که میبینم میگم-

 : تو چی میبینی؟ هان بگو؟ این که من تو خونه ی یه زنم؟ این برات کافیه که هر تهمتی میخوای بهمون بزنی؟-

نه و وقتی میام ببینم چت شده با این خانوم میبینمت که تشریف : نخیر میبینم که ترک خواهرمو کردی اونو تنها گذاشتی حتی شبها نمیای خو-

 میارید تو یه خونه و انگار که خونه ی خودته راحت میشینی و گل میگی و گل میشنوی. 

 رایان دستشو گذاشت روی شونه رادمهر

 : اون حق داره رادمهر بهش فرصت بده. -

 موافقت تکون داد. آفرین رو به رادمهر کردرادمهر به آفرین نگاه کرد. آفرین هم سرشو به عالمت 

 : میخوای چیکار کنی؟-

 رادمهر نفس عمیقی کشید و گقت

 : ازاول هم گفتم اگر کسی حق داشته باشه که همه چیز و بدونه اون بارانه-

 حاال دیگه عصبانیت جاشو به کنجکاوی داده بود. با تعجب به اونها نگاه میکردم آفرین گفت

 ی؟: خودت بهش میگ-

 : نه برو اون امانتی منو بیار و بده بهش شاید بفهمه چقدر اشتباه کرده-

 آقرین به طرف تنها اتاقی که بود رفت و بعد از چند لحظه برگشت تو دستش دو تا دفتر بود گرفت طرف من  

 به شوهر خواهرت کمک کنی.  : قبل از اینکه بخوای قضاوت کنی اینها رو بخون. این تمام چیزیه که تو باید بدونی شاید بتونی-
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 دفترهارو گرفتم. نمیدونستم تو اونها چیه که تکلیف رادمهرو بهانه رو مشخص میکنه.

 رادمهر رو به من کرد.

 اشتم.: میل خودته بعد از خوندن اینها بخوای بهمون کمک کنی یا نه ولی میخوام با وجدان بیدار اینها رو بخونی باران و بدونی من چاره ای ند-

 هنوز از دستش عصبانی بودم . بدون هیچ حرفی به طرف در رفتم که رایان اومد دنبالم. 

 : من میرسونمت.-

بدون هیچ حرفی کنارش نشستم تا برسیم هیچ کدوم هیچ حرفی نزدیم. اون منو پیاده کرد و رفت. خط سرعتش و دنبال کردم چرا همه میان و 

 ن زلزله ست؟میرن و هیچی تکون نمیخوره ولی تو زندگیمو

بهانه نگران شده بود تا تونستم حفظ ظاهر کردم و گفتم راهو گم کردم. گفتم خسته ام و شام نمیخورم و میخوام تا صبح بخوابم. به اتاقم    

تعجبم رفتم . چراغ و خاموش کردم و چراغ مطالعه رو روشن کردم. باید میفهمیدم چی باعث شده رادمهر انقدر عوض بشه اولین جمله باعث 

 شد اون دفتر دفتر رادین بود نه رادمهر 

  "من رادین هستم رادین روزبهانی "

ه . چند بار دفترها رو ورق زدم بدون اینکه بخونم یعنی چی؟ نکنه دفتر و اشتباه بهم دادن. ولی بعد فکر کردم امکان نداره اشتباهی شده باش

 مشغول خوندن شدم.

خسته شدم از بس بهم گفتن این کارو بکن اون کارو نکن. بابا من درسمو میخونم حاال نه مثل رادمهر ولی  برای بار اول بود صدام باال میرفت.

 میخونم. مامان مثل همیشه آروم بهم نگاه میکرد رادمهر اومد طرفم

 ف بدیه؟: چته برادر من ؟ چرا داد میزنی ؟ مامان نگرانه. میگه سه ماه دیگه کنکوره باید بیشتر درس بخونی این حر-

: بابا از روزی که دست چپ و راستمو شناختم دارم درس میخونم باشه چشمم کور خودم پزشکی رو انتخاب کردم اما قرار نیست بمیرم که من -

 بیچاره یه روز رفتم هواخوری یه روز به خودم مرخصی دادم باید انقدر تاوان بدم؟

ت کشیدم بار اول بود کسی تو اون خونه صداشو بلند میکرد و بدبختانه اون آدم من بودم. مامان  به اتاقش رفت من از اینکه داد زده بودم خجال

 خودمو انداختم روی مبل
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 : خسته شدم رادمهر-

 رادمهر خندید و کنارم نشست

خونم؟ اما خودمون : منم خسته شدم فکر میکنی من به تفریح نیاز ندارم؟ فکر میکنی ساده است که از صبح تا شب تو یه اتاق بشینم و هی ب-

 بهتر از همه میدونیم امسال برای ما سرنوشت سازه پس بیا یه قراری بذاریم

 بهش نگاه کردم

انقدر : کنکورو که دادیم از همونجا میریم مسافرت. میریم شمال بدون اینکه به نتیجه ی کنکور کاری داشته باشیم ولی بیا با وجدان راحت بریم -

 دیم بدونیم تالشمونو کردیم. بخونیم که اگر قبول هم نش

 خنده روی لبهام نشست. رایان گفت

 : اِ پس من چی؟-

 رادمهر گفت

 : تو هم بیا کنکور وسط تابستونه تو هم که تعطیلی.-

س رایان خوشحال بلند شد و رفت به اتاقش. از اون روز منو رادمهر ساعت شش صبح شروع میکردیم به درس خوندن تا یازده شب. انقدر تو در

فتیم غرق شدم که گاهی هم که رادمهر میگفت بیا بریم بیرون یا مهمونی میگفتم نه بالخره روز کنکور رسید شب قبل ما ساکهامونو بسته بودیم .ر

سر جلسه . امتحانو که دادیم یه نفس راحت کشیدم از در که اومدیم بیرون رایان و ساک به دست پشت در دیدیم خندمون گرفت رادمهر رفت 

 وجل

 : سالم داداش کوچولوی خودم.-

 اخمهای رایان رفت تو هم

 : کی میشه دیگه بهم نگی کوچولو-

 زدم پشتش
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 : زودتر از اون چه که فکر کنی اون روز میرسه ما هم نمیخواستیم بزرگ بشیم اما شدیم.-

بدجور عرق کرده بودیم. رادمهر از بابک  هر سه سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. ساعت هفت شب رسیدیم الهیجان. هوا شرجی و گرم بود

 . کلید ویالشونو گرفته بود رفتیم اونجا عجب ویالیی بود. سرسبز ،دو تا استخر ، سونا، جکوزی، فقط ده دقیقه طول کشید که ویال رو بگردیم

 رایان از طبقه ی باال داد زد

 : رادمهر این اتاق و من برمیدارم-

 گفتم

 های باال مال تو فقط فکر حمل و نقلشم بکن: بردار اصال همه ی اتاق-

 از باالی پله ها سرک کشید

 : مگه گفتم میخوام ببرمش تهران-

 رادمهر خندید

 : آخه همچین گفتی برمیدارم که انگار میخوای بذاریش تو جیبت-

 از پله ها اومد پایین

 : شما دو تا چرا انقدر منو دست میندازید؟-

 غلش کردممنو رادمهر زدیم زیر خنده. ب

 : ما کی دستت انداختیم؟ فقط میخوایم تربیتت کنیم-

 : دستتون درد نکنه ولی من پدرو مادر دارم اونها به تربیتم میرسن بذارین این چند روزه بهم خوش بگذره-

 : باشه داداش کوچولو-

 : انقدر بهم نگو داداش کوچولو-
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 فته داداش کوچولو؟  دارم تالفیشو سر تو در میارم: تو چرا نمیفهمی من عقده ای شدم انقدر رادمهر بهم گ-

 رایان هم خندید

 ی کردم که شما دوقلویید؟ هر کدومتون عقده ای میشید سر من خالی میکنید.گ*ن*ا*ه: آخه من چه -

 رادمهر قهقهه میزد اومد و دستشو انداخت دور شونه ی رایان

 : تو تحمل کن عوضش آب دیده میشی.-

 ونه رفت یه پارچ آب با لیوان برداشت و به طرف  پله ها رفترایان به طرف آشپزخ

 : مگه چاره ای هم دارم باید تحملتون کنم دیگه-

 منو رادمهر همینطور بهش نگاه میکردیم و میخندیدیم. . خودمو انداختم روی مبل

 : اما بیچاره راست میگه ها. ما هم هر وقت کم میاریم به این بیچاره گیر میدیم-

 روبروی من نشسترادمهر 

: بهش گیر نمیدیم فقط میخوایم بهمون نزدیک باشه. من دلم نمیخواد حس کنه از ما دوره. نمیخوام فکر کنه چون ما دوقلوییم و همیشه با -

 همیم اون تنها مونده. 

 : من خیلی دوستش دارم-

 ای خیلی بیشتر از تو روش حساب میکنم.: خیلی بچه ی خوبیه. خیلی بیشتر از سنش میفهمه خیلی هم مؤدبه.  راستشو بخو-

 کوسنو برداشتم و پرت کردم طرفش کوسنو رو هوا گرفت و خندید

 : بهت برخورد داداش کوچولو؟-

 از جام بلند شدم و رفتم طرفش 

 : فقط دلم میخواد یه بار دیگه بهم بگی داداش کوچولو-

 از جاش بلند شد و رفت عقب
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 : مثال چیکار میکنی؟-

  دویدم طرفش

 : االن یه چشمشو نشونت میدم. -

در دوید طرف پله ها من هم دنبالش هر چی جلوی دستم بود برمیداشتم و مینداختم طرفش اونم جا خالی میداد. رایان از اتاق اومد بیرون و به 

 تکیه داد. رادمهر رفت تو اتاق رایان و درو بست

 : بیا بیرون نابکار ناخلف بیا بیرون تا نشونت بدم-

 یان گفترا

 : اونوقت میگن من بچه ام تو رو خدا نگاشون کن دکترای آینده رو-

 رادمهر بلند میخندید

 : برفرض بهمون میگن دکترهای شوت اتفاقا بهمونم میاد نه؟-

 منم اینور میخندیدم.رادمهر آروم درو باز کرد

 : آتش بس؟-

 از الی در نگاش کردم. خیلی دوستش دارم. خندیدم

 ترسو. : بیا بیرون -

و پشتمو کردم برم پایین که سرتا پام خیس شد. آب انقدر سرد بود که شوکه و مچاله ایستادم برگشتم پارچ آبی که رایان به اتاق برده بود ت

 دست رادمهر بود و میخندید

 یومدی.: جون تو میخواستم یک کم از این سوزش بیفتی آخه دائما دلت داره میسوزه که چرا زودتر از من به دنیا ن-

 تیشرتمو در آوردم 

 : ببین چه بالیی سرت بیارم رادمهر -
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 رادمهر از پله ها رفت پایین قبل از اینکه بالیی سرم بیاری اون آبها رو جمع کن. کف پارکته طبله میکنه

 : تو گند زدی من جمع کنم؟-

 : اینم مزیت برادر بزرگ بودنه دیگه. -

 : عمراً-

 رگشت.رایان رفت تو حموم و با تی ب

: شما زحمت نکش من جمع میکنم میدونستم آوردن من بی حکمت نیست منو آوردید گند کاریهاتونو جمع کنم. ای بخشکی شانس. اینم از -

 مسافرتمون. بعد از نود بوقی اومدیم مسافرت نه ببخشید حمالی اونم با کلی منت که منو با خودشون آوردن. 

 خندیدم

 ه تی میکشی دیگه. : انقدر غر نزن حاال داری ی-

 : آخه میدونم با یه تی تموم نمیشه. اونم با اون تهدیدی که تو کردی. -

 اومد طرفم و آروم گفت

 : چه نقشه ای داری؟-

 : هنوز نمیدونم-

 : من پایه ام.-

وام یه بالیی سرش بیارم که تو خندیدم و رفتم پایین. نشستیم روبروی تلویزیون. رادمهر هی نگام میکرد که یه دفعه نپرم رو سرش اما من میخ

ر تاریخ حک بشه. رایان هم روی یه کاناپه ی دیگه داشت فیلم بی مزه ای که نشون میداد و نگاه میکرد. نفهمیدم چطور خوابم برد. وقتی بیدا

 شدم ساعت هشت صبح بود. رادمهر و رایان هم روی کاناپه هایی که نشسته بودند خوابشون برده بود. 

ونه و کتری رو گذاشتم روی گاز. دلم داشت ضعف میرفت. دیدم هیچی تو خونه نیست. لباس پوشیدم و رفتم سوپر. نانوایی هم رفتم آشپزخ

 همون بغل بود. دو تا نون تازه ی سنگک گرفتم و برگشتم . رادمهر تازه بیدار شده بود. داشت چایی دم میکرد
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 : کجا بودی؟-

 ام بذار دیگه یه پا مرد شدم اون دو دقیقه بزرگتر بودنتم اصال کار ساز نیست.: مگه نمیبینی؟ دستم پره  بهم احتر-

 صدای رایان اومد

 : باز شروع شد؟-

 هر دو زدیم زیر خنده. 

 : نه رایان قول میدم امروزو آتش بس بدیم. -

 ب قبلش از خستگی شام نخورده بودیمتا میزو بچینیم رایان هم اومد و نشستیم سر صبحانه .صبحانه که تموم شد هنوز دلم ضعف میرفت ش

 : بچه ها یه چیزی بگم؟-

 هر دو بهم نگاه کردن

 : من هنوز گرسنمه-

 رادمهر از جاش بلند شد

 : منم همینطور-

 رایان در یخچالو باز کرد.

 : بچه ها سه تا تخم مرغ هست میخورید؟-

 دویدم طرف رایان 

 : بده به من همه اش مال منه-

 رادمهر دوید. 

 ستتو بکش دارم میمیرم گرسنگی: د-
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 رایان تخم مرغها رو برداشت و دوید تو سالن

 : منم گرسنمه یکی یه دونه میخوریم-

 منو رادمهر جلوی در ایستادیم

 : ببین داداشی یه دونه هیچ جا رو نمیگیره بذار حداقل یکیمون سیر شه. -

 رایان رفت روی مبل ایستاد 

 : به جون خودم اگر بدم. -

 شو من گرفتم یه دستشو رادمهر داد میزدیم یه دست

 : بده به من-

 وقتی دید زورش بهمون نمیرسه دستشو بلند کرد و تخم مرغها رو زد تو سرمون.

 منو رادمهر مات شدیم هاج و واج بهش نگاه میکردیم. انقدر گرسنه بودم که با حسرت به تخم مرغها نگاه میکردم

 : آخه بچه این چه کاری بود-

 خندید رایان

 : حاال هممون گرسنه میمونیم. -

 رادمهر به من نگاه کرد یه دفعه زد زیر خنده.

 : تو رو خدا نگاش کن. تمام تخم مرغ ریخته تو صورتت-

 دستمو کشیدم روی صورتم دستم لزج شد حالم داشت از بوی زحم تخم مرغ به هم میخورد

 : بلند شو برو تو آینه خودتو نگاه کن. -

 طرف حمام.  رادمهر دوید



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : اول من.-

 دویدم طرفش

 : به جون خودت اگر بذارم -

 رایان نشسته بود روی مبل و میخندید الی در گیر کرده بودیم هی اون منو میکشید هی من اونو.

 رایان داد زد

 : بابا باال دو تا حموم دیگه هست خودتونو نکشید.-

 : نه من باید برم تو همین حموم. -

 دفعه رادمهر داد زد و شونشو گرفت ول کن نبودیم. یه

 : آی-

 سریع خودمو کشیدم عقب. شونشو گرفتم

 : چی شد؟ -

 رادمهر دستشو برنمیداشت اخماش تو هم بود

 : مثل اینکه در میخ داشت رفت تو بازوم-

 : ببینم حاال چی شده دستت؟-

 کرد. صدای خنده اش میومدتا اومدم دستشو بردارم که ببینم زخمی شده یا نه رفت تو حموم و درو قفل 

 مشت و کشیدم به در

 : میکشمت رادمهر بیا بیرون. -

 : برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه برو داداش من خودتو خسته نکن.-
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 به طرف پله ها رفتم

 : تالفی میکنم آقا رادمهر مراقب خودت باش -

 رایان غش غش میخندید.

 چند تا تخم مرغ بگیر بیار  : تو هم به جای خنده بلند شو برو سوپر-

 : دیدی گفتم منو برای حمالی آوردید-

 زدم زیر خنده و رفتم باال. 

 هر کدوم سه تا تخم مرغ خوردیم شکمم باد کرده بود. رایان بلند شد و ظرفها رو جمع کرد  همینطور داشت با خودش حرف میزد

 : چی میگی تو؟-

 نگاهم کرد

یان قبل از اینکه هر کدوم به یه بهانه ای جیم بشن بلند شو ظرفها رو جمع کن و بشور شخصیت خودتو حفظ کن : داشتم با خودم میگفتم آقا را-

 به هر حال هر کسی یه وظیفه ای داره نباید از زیرش در بره که

 منو رادمهر میخندیدیم. رادمهر از جاش بلند شد

 : نه عزیز برادر کمکت میکنم-

 رایان دستشو زد عقب.

 بان شما من میخوام نونی که میخورم حالل باشه. بذار این مسافرت حرومم نباشه من عادت به لقمه ی حروم ندارم. : نه قر-

 با خنده و شوخی رفتیم و نشستیم جلوی تلویزیون. حوصله ام سر رفت

 : خوب برنامه ی امروز چیه؟-

 : بذار رایان هم بیاد با هم برنامه ریزی میکنیم-

 صدای رایان اومد
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 چه عجب منو آدم حساب کردید :-

 : تو اصل کاری هستی داداش کوچولو-

 رایان به سالن اومد و روی مبل نشست.

 : خوب؟-

 رادمهر گفت

: ببینید میتونیم بریم به شهرهای نزدیک سر بزنیم. قایق سواری هست. بازار هست. جنگل هست. شیطان کوه هست و.... حاال این چند روزی -

 م به همشون برسیم. انتخاب با شما که از کجا شروع کنیمکه اینجاییم میخوای

 رایان گفت

 : بریم شیطان کوه. میگن خیلی قشنگه بعد میریم ناهار میخوریم میایم خونه استراحت میکنیم عصر هم میریم قایق سواری یا بازار خوبه؟-

 منو رادمهر به هم نگاه کردیم بلند شدم 

 : میرم حاضر شم. -

ون رفتیم. ده دقیقه بعد آماده بودیم. به رادمهر نگاه کردم همیشه لباس مردونه میپوشید اما اینبار یه تیشرت سفید پوشیده بود با همه به اتاقهام

 شلوار سفید . خیلی بهش میومد . منم یه تیشرت سربی پوشیده بودم با شلوار ستش. به سر تا پام نگاه کرد

 : آخه تو چرا انقدر جلفی؟-

 کردمبه خودم نگاه 

 : چمه؟ کجام جلفه؟-

 : آخه بچه عین آدم لباس بپوش داری برق میزنی.-
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م خندیدم. رایان هم اومدو راه افتادیم. واقعا شیطان کوه قشنگ بود. یکی یک بسته پسته گرفتیم و همینطور که میرفتیم باال و شوخی میکردی

ناهار خوردیم. هر سه خسته بودیم. برگشتیم خونه و لباسهامونو عوض  میخوردیم. وقتی برگشتیم ساعت از یک گذشته بود. رفتیم رستوران و

 فتمکردیم رفتم تو سالن هیچ کدوم نیومدن رفتم تو اتاق رادمهر دیدم خوابش برده. رایان هم خوابیده بود. رفتم تو اتاقم و با خونه تماس گر

 : سالم مادر خانومی-

 : سالم پسر خوبم. چطوری مادر؟ -

 طورید: خوبم شما چ-

 : خوب. امتحان چطور بود؟-

 : عالی-

 : رادمهر چی؟-

 : بهش نگو ولی گفت خراب کرده-

 : چرا؟ -

 : نمیدونم. -

 : گوشی و بده بهش.-

 : خوابه.-

 : بیدار شد بگو بهم زنگ بزنه نگران شدم-

 زی بشه. صواب هم داره خدمت به خلقه دیگه: حاال بر فرض دکتر نشه مادر من چی میشه این همه کار آبرومندانه میتونه بنایی نقاشی چی-

ز مامان خندید ولی معلوم بود نگرانه منم هیچی نگفتم و گوشی و قطع کردم و خوابیدم. بیدار که شدم صدای شوخی و خنده ی رادمهر و رایان ا

 طبقه ی پایین میومد. رفتم پایین

 : چایی حاضره؟-
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 رایان فالسک چایی رو نشونم داد

 السک و دوست ندارم: من چای تو ف-

 : خوب نخور-

 نشستم و یه چایی ریختم به رادمهر نگاه کردم 

 : یه زنگ به مامان بزن-

 : چی شده؟-

 : هیچی خواب بودی باهاش تماس گرفتم گفت بیدار شدی بهش زنگ بزنی-

 م اخمهاش رفت تو همرادمهر نشست روی مبل کنار گوشی و شماره رو گرفت . بهش نگاه میکردم ببینم مامان چی میگه دید

 : نه مامان امتحان خیلی خوب بود کی گفته خراب کردم؟-

 یه دفعه عصبانی منو نگاه کرد

 : شما رادین و نمیشناسید؟ نه به خدا مامان خیلی خوب بود.-

 وقتی مامان باور کرد قطع کرد

 : آخه مگه مریضی؟ تو مامانو نمیشناسی؟ نمیدونی چقدر نگران میشه؟-

 د بشه مگه آیه اومده که حتما پزشک بشیم؟: خوب نبای-

 : تو میدونی مامان چقدر حساسه نباید باهاش شوخی میکردی-

 : نه تو به من بگو اگر قبول نشیم مامان میخواد چیکار کنه؟-

 : این انتخاب خود ما بوده-

 : البته اگر آقای دکتر گفتنهای مامان از هفت سالگیمونو ندیده بگیریم-
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 پدرها دوست دارن بچشون دکتر بشه : همه ی مادر-

 : اما انقدر وسواس ندارن آقا -

 : خوب مامان اینطوریه میدونی که هنوز فکر میکنه اگر تو اون دهی که  دایی رفته بود خدمت  یه دکتر بود دایی با اون وضع نمیمرد. -

 خندیدم

 : حاال خوبه ما پزشکی رو دوست داریم واال چه جنجالی به پا میشد. -

م. نه به بازار رفتیم نه قایق سواری رفتیم کنار دریا با یه فالسک چایی و شیرینی. تا ساعت نه شب کنار دریا بودیم. شام خوردیم و برگشتی

 نشستیم به بازی کردن تا خوابیدیم شد ساعت دو نیمه شب. 

 نون تازه کندم و خوردم وقتی بیدار شدم رایان تو آشپرخونه بود. داشت صبحانه رو آماده میکرد. تکه ای از

 : رادمهر کجاست؟-

 : تو سونا-

نشستم پشت میز که یک دفعه یه چیزی به ذهنم رسید. رفتم در سونا رو از پشت بستم و درجه رو بردم باال اومدم و راحت نشستم و شروع 

 کردم به صبحانه خوردن. 

 رایان به طرف در رفت

 : کجا؟-

 نشو بخوره: میرم رادمهرو صدا کنم بیاد صبحو-

 : گرسنش بشه میاد. -

 رایان نشست پشت میز. از تصور اینکه رادمهر داره عرق میریزه خنده ام گرفت

 : به چی میخندی؟-

 : به رادمهر-
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 : وقتی هم که نیست دست از سرش برنمیداری؟حاال به چی میخندی؟-

 : به اینکه داره بدجور عرق میریزه -

 رایان از جاش پرید

 ش آوردی؟: چه بالیی سر-

 : هیچی فقط درو روش قفل کردمو درجه حراراتم بردم باال-

 رایان دوید طرف سونا

 : نمیگی ممکنه حالش به هم بخوره؟-

 به دفعه خودم هم نگران شدم دنبال رایان رفتم از پشت شیشه دیدیم رادمهر راحت خوابیده. صورتش خیس عرق بود قرمز شده بود 

 خنده ام گرفت

 : خوش میگذره؟-

 بدون اینکه به ما نگاه کنه گفت

 : جاتون خالی-

 رایان نگاهم کرد

 : چه پوست کلفتی داره این برادر من. -

 درو باز کرد و رفت تو. هرم گرما خفه کننده بود.

 : تو خوبی؟-

 رادمهر حوله ی خیس و از روی پیشونیش برداشت

 :آره. خوب خوب-
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 بلند شد و از در رفت بیرون

 ت؟: صبحانه آماده س-

 مات نگاهش کردم 

 : چیه؟-

 : واقعا که روت زیاده-

 : چطور؟-

 انگار اصال نفهمیده بود درو قفل کردم و درجه حرارت انقدر باال بوده. رفت زیر دوش کنار استخر. ایستادم بغلش

 :تمام صورتت قرمز شده -

 وردم. سرمو آوردم باالیه دفعه دست منو گرفت و هولم داد تو آب. تا بخوام خودمو بکشم باال کلی آب خ

 : دیوونه-

 : حاال حاال ها باید بدویی تا بتونی حال منو بگیری بچه حاال واسه من در قفل میکنی؟-

 دستمو دراز کردم

 : دستمو بگیر لباسام سنگین شده.-

ا چنان ضربی افتادن که خودم هم یه دستمو رایان گرفت یه دستمو رادمهر پامو گذاشتم به دیوار استخر و با تمام قدرت کشیدمشون تو آب. ب

باهاشون کشیده شدم پایین. وقتی سرهامونو آوردیم باال از قیافه ی همدیگه خندمون گرفت. همون جا لباسهامونو در آوردیم و شروع کردیم 

گی نا نداشتیم اما دلمون مسابقه دادن. تا ساعت یازده تو استخر بودیم بعد رفتیم رستوران و قایق سواری. ساعت پنج اومدیم خونه. از خست

 نمیخواست بخوابیم یه جورایی انگار تازه همدیگرو پیدا کرده بودیم. تا ساعت دوازده  ادای کل فامیل و در میاوردیم و میخندیدیم. 

 

 صبح با صدای خروس بیدار شدم. با چشمای بسته داد زدم
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 : رادمهر جان االن موقع خوندن نیستا داداش. -

امو باز کردم. هیچ صدایی نمیومد ساعت ده بود. از اتاق رفتم بیرون نه رادمهر بود نه رایان. رفتم تو حیاط تو سونا رو نگاه صدایی نیومد. چشم

 کردم هر دو رفته بودن بیرون. چایی آماده بود. صبحانه خوردم لباسهامو پوشیدم و از در ویال زدم بیرون. میخواستم برم کنار دریا 

 نار دو تا دختر نشستن. تعجب کردم. وقتی رسیدم بهشون رادمهر بلند شد.از دور دیدمشون که ک

 : این هم برادر دوقلوی من رادین -

دوتاشون بلند شدند. یکیشون قد بلندی داشت صورتش همه اش استخون بود. تمام اجزای صورتش درشت بود خودشو سحر معرفی کرد. اون 

 ب و لبخندی زیبا خودشو مهرنوش معرفی کرد. کنارشون نشستم یکی قد متوسطی داشت بینی کوچیک چشمهایی جذا

 : آخیش-

 همشون نگام کردن

 : ببخشید نه آخیش خوب احساس راحتی کردم چرا اینجوری نگام میکنین-

 رادمهر گفت

 : گفتم که یه جورایی حالش خوب نیست-

 : پس ذکر خیرم زودتر از خودم رسیده-

 همشون خندیدن. 

 م آروم به رادمهر گفت

 : اینا کین؟-

 همونطور گفت

 : بعدا میگم -

 : اکی-
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 تا ساعت دوازده با هم بودیم بعد خداحافظی کردیم و اومدیم خونه. نشستم روی مبل 

 :خوب؟-

 رادمهر خندید

ک خواست رایان : دیشب که شما خواب بودید مادرشون اومد دم ویال. سحر مسموم شده بود و اون بیچاره هم مونده بود چیکار کنه. از من کم-

 هم بیدار شد  یه ماشین گرفتیم بردیمش بیمارستان. یه سرم زد و اومدیم همین شما هم تو خواب ناز بودی

 : مگه پدرشون باهاشون نبوده-

 : اینطور که من فهمیدم سه تایی زندگی میکنن مردی باهاشون نیست.-

 : عجب-

 : حاال یا تنهایی اومدن یا پدرشون فوت کرده-

 ادمادامه د

: یا زن دوم گرفته مثل گوسفند رفته دنبال زندگی خودش نگفته بچه هام چه بالیی سرشون میاد مرتیکه ی احمق. نگفت دو تا دختر یکی ریز -

 یکی درشت و دست کی بسپارم. 

 رادمهر و رایان ریسه رفته بودن از خنده منم ادامه میدادم

باال سر دخترهاش باشه. االن مرتیکه معلوم نیست کجاست و داره با کی خوش میگذرونه واه واه  : میبینی دوره و زمونه رو انگار نه انگار باید-

 حالم از هر چی مرده به هم میخوره.

 داشتم حرف میزدم که زنگ در و زدن

 : به به مهمون داریم بچه ها یه دستی به سروگوشتون بکشید شاید خواستگار باشه. -

 کرد. خانومی حدود چهل و پنج ساله با سحر و مهرنوش وارد شد. رادمهر با خنده رفت و در وباز 

 : سالم مزاحمتون شدیم-
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 رادمهر تعارفشون کرد

 : خواهش میکنم مراحمید بفرمائید-

 : نه مزاحمتون نمیشیم -

 سینی شیرینی رو گرفت طرف رادمهر

 ارم خوشتون بیاد: اومدم ازتون تشکر کنم و این شیرینی رو بهتون بدم خودم درست کردم امیدو-

 آروم زدم به رایان

 دیدی گفتم اومدن خواستگاری شیرینشونم آوردن« -

 رایان به سختی جلوی خنده شو گرفته بود

 رادمهر سینی رو گرفت

 : خیلی لطف کردید چرا تشریف نمیارید تو؟-

 : باید بریم بازار خرید . باز هم به خاطر دیشب ممنونم. -

میکرد. تو دلم داشتم میخندیدم اصال به هم نمیومدن. سحر هیکلش دو برابر رادمهر بود و حداقل پنج سال ازش سحر بدجور به رادمهر نگاه 

 بزرگتر بود

 همه خداحافظی کردیم و اونها رفتن. رادمهر یه شیرینی گذاشت دهنش

 : بچه ها شیرینیش خیلی خوش مزه ست بیاید بخورید-

 یکی یه شیرینی برداشتیم 

 دی سحر چجوری نگات میکرد؟: رادمهر فهمی-

 خندید رایان گفت
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 : کجای کاری دیشب تو اون حالش داشت باال میاورد چشم از رادمهر برنمیداشت. -

 کلی سر این موضوع خندیدیم. بعد از ظهر رفتیم جنگل و بعد بازارو و برای مامان  و بابا سوغاتی خریدیم. 

دیم. خیلی خوش گذشت. خارج از تمام شوخی هامون این سفر هر سه مونوبه هم صبح ساعت شش بلند شدیم و به سمت تهران حرکت کر

دا نزدیکتر کرد با اینکه همیشه با هم خوب وصمیمی بودیم ولی انگار یه جوری همدیگرو عمیقا کشف کرده بودیم هر سه لبخند از روی لبهامون ج

 نمیشد

 فصل دوم

س میکردم یه چیزی رو فراموش کردم یک دفعه یادم افتاد اون روز جواب کنکورو میدن. ساعت هفت بیدار شدم. خیلی بد خوابیده بودم. احسا

 دویدم اتاق رادمهر. تو اتاق نبود. اومدم بیرون دیدم لباس پوشیده و داره میره بیرون. داد زدم

 : صبر کن منم بیام-

 : بدو.-

 ه بود. نفهمیدم چطوری لباسامو پوشیدم از در که اومدم بیرون رایان هم آماد

 : تو دیگه کجا؟-

 : میخوام خودم اسمتونو پیدا کنم-

 از محبتش دلم گرفت بغلش کردم

 : قربون تو داداش مهربونم -

 دوید طرف در

 : بدو-

 هر سه تا کیوسک روزنامه فروشی که دو تا کوچه باالتر بود دویدیم. وقتی رسیدیم حدود صد نفر تو صف بودن. رفتم جلو که همه داد زدن 

 ای بابا میخوام ببینم حرف ر اومده یا نه: -



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 چند نفر گفتن

 : اومده برو ته صف-

رفتم ته صف رادمهر ایستاده بود و رایان کنارش اعصابم ریخته بود به هم هی قدم میزدم. دیگه دلم میخواست داد بزنم انگار صف حرکت 

 ونه رفتم جلو دیدم نمیشناسمش دیدم روزنامه رو داد به رادمهر دویدمنمیکرد. یه پسرو دیدم داره با رادمهر حرف میزنه فکر کردم از دوستام

 : چیه؟ ر؟-

 : آره.. این آقا دیدن تو خیلی بیقراری برات حرف ر رو خریده. -

 رو کردم بهش پسر خیلی خوش قیافه ای بود. 

 : ممنونم-

 خندید خیلی با نمک بود

 : خواهش میکنم. حاال ببینید قبول شدید-

مه رو پهن کرده بود کف خیابونو داشت دنبال اسممون میگشت رادمهر هم یه صفحه دیگه رو برداشت من فقط نگاهشون میکردم. اگر رایان روزنا

 قبول نمیشدم نمیدونستم باید چیکار کنم. 

 یک دفعه رایان داد زد

 : ایناهاش ایناهاش-

 منو رادمهر روزنامه رو قاپیدیم. رایان با دست اسممونو نشون داد

 ایناهاش رادمهر روزبهانی شماره شناسنامتم درسته. اینم رادین روزبهانی :-

 منو رادمهر به هم نگاه کردیم هر دو اشک تو چشمامون نشست. رادمهر بغلم کرد

 : تبریک میگم داداش کوچولوی خودم قبول شدی. -

 : منم تبریک میگم -
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 اون پسر برگشت

 : چی قبول شدید؟-

 حاال ندیده بودیم گفت رایانم با افتخاری که تا

 : پزشکی دانشگاه تهران-

 پسره خندید

 : پس هم رشته و هم دانشگاهی هستیم-

 رادمهر گفت 

 : واقعا؟-

 : بله-

 رادمهر رفت جلو

 : من رادمهر هستم همدانشگاهی-

 اونم دستشو دراز کرد و با رادمهر دست داد

 : باربد هستم باربد فراهانی. -

 برگشت طرف من

 : رادین. -

 باهاش دست دادم

 خندید

 : دوقلویید؟-
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 منو رادمهر به هم نگاه کردیم

 : آره-

 خندید 

 : مثل اینکه دوقلو ها تو سرنوشت منن-

 رادمهر گفت

 : چطور؟-

 : آخه منم دو تا خواهر دوقلو دارم. -

یه جعبه شیرینی خرید و ما هم یکی و  هر سه خندیدیم. پسر خیلی خوش مشربی بود. سوار ماشین شدیم و رفتیم اولین شیرینی فروشی باربد

 بعد از اینکه تلفنهامونو ردو بدل کردیم برگشتیم خونه. قرار بود روز ثبت نام با هم بریم . 

 وقتی به مامان گفتیم قبول شدیم یک روز تمام گریه کرد تمام فامیل و خبر کرد و همون شب مهمونی راه انداخت. داشتیم سرسام میگرفتیم از

 گفتن آقای دکتر حالمون داشت به هم میخورد .  بس بهمون

 اومدم تو اتاقم که تلفن زنگ خورد

 : بله-

 : سالم-

 صدای یه پسر جوون بود

 : سالم-

 : ببخشید با دکتر رادمهر یا رادین کار داشتم-

 داد زدم

 : تو رو خدا -
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 صدای خنده بلند شد

 : تو هم؟-

 : شما؟-

 : باربدم. رادین یا رادمهر؟-

 ینم: راد-

 : تو هم حالت داره به هم میخوره؟-

 : وای انقدر بهم گفتن دکتر حالت تهوع بهم دست داده-

 : منم از همین فرار کردم االن اینجا غلغله ست همه ریختن اینجا تکون میخورم بهم میگن دکتر. -

 : پس توام-

 خیلی راحت و صمیمی بود انگار سالهاست میشناسمش رادمهر اومد تو اتاق

 یه؟: ک-

 : دکتر باربد-

 باربد زد زیر خنده 

 رادمهر گوشی رو گرفت و با باربد صحبت کرد. کلی شوخی کردیم و خندیدیم که مامان اومد و صدامون کرد

 رادمهر گفت

 : باربد ما بریم سر شام واال اینا میان دنبالمون.-

 خداحافظی کرد و رفتیم پایین. 

 در میزنمش که واقعا دکتر الزم بشه.: کافیه یه نفر دیگه بهم بگه دکتر انق-
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دیدن رادمهر میخندید خیلی خوشحال بود. رایان که خونه رو گذاشته بود روی سرش به جرأت میتونم بگم اون خوشحالتر از ما بود. منو رادمهر با 

شو گشتیم بعضی روزها باربد هم شادی رایان شادتر میشدیم این پسر یه دنیا صفاست. تا روز ثبت نام تمام تهران و گشتیم جاهای دیدنی

باهامون میومد با پسر خاله اش که دست بر قضا اونهم همون دانشگاه بود باربد گفت شهاب مثل برادرشه شهاب  خیلی پسر خوبی بود. صمیمی 

با شهاب بودم باربد با و پاک . مثل خودم شوخ بود برعکس باربد که مثل رادمهر بیشتر جدی بود. دوستیمون ناخوداگاه شکل گرفت من بیشتر 

 رادمهر.

 صدای مامان بیدارم کرد

 : رادین؟-

 خواب آلود به ساعت نگاه کردم ساعت نه بود داد زدم

 : بله؟-

 : بلند شو پسر تا نیم ساعت دیگه باربد و شهاب میان دنبالتون-

حمامه. سریع صبحانه خوردم و آماده شدم. بیست دقیقه  یه دفعه از جام پریدم باید برای ثبت نام میرفتیم. رفتم رادمهرو صدا کنم که دیدم تو

 بعد باربد و شهاب رسیدن. چهارتایی راهی دانشگاه شدیم. 

 گفتم

 : بچه ها بیاید واحدامونو مثل هم برداریم-

 رادمهر گفت

 :پیشنهاد خوبیه.-

دیگه دست آدم باز نبود . وقتی ثبت نام تموم شد ساعت تمام واحدهامونو مثل هم برداشتیم. هر چند که اکثر واحدها اجباری بود مثل رشته های 

 یک بعد از ظهر بود باربد دستشو کشید روی شکمش

 :دارم میمیرم گرسنگی-
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 گفتم

 : بیاید بریم همین رستوران سر کوچمون که تازه باز شده. میگن غذاهاش خیلی خوبه.-

 همه موافق بودن.

ونه هامون شدیم. خاله مژگان خونمون بود با سپیده و سپهر از دیدن سپهر خوشحال شدم. وقتی غذامون تموم شد خداحافظی کردیم و راهی خ

 سپهر بیست ساله بود. مهندسی کامپیوتر میخوند سپیده همسن من بود . 

 خاله مژگان اومد جلو و منو رادمهر و بغل کرد

 : مبارکتون باشه خاله-

 : شما که تبریک گفتید خاله-

 که ثبت نام میکنید شروع شدن دانشگاهتونه.: این فرق داره روزی -

 کیفشو آورد و دو تا بسته از کیفش در آورد. یکی و داد به رادمهر یکی به من

 :این چه کاریه خاله؟-

 : هیچ کاری دلم خواست به شما چه ربطی داره؟-

ا. مال رادمهر هم همین بود. هر دو تشکر کردیم و منو رادمهر خندیدیم. بسته رو باز کردم. یه زنجیر بود با یه پالک که روش نوشته بود خد

 یدیمش. ب*و*س

 رفتم طرف سپهر 

 : چه عجب آقای مهندس؟-

 : یعنی منم باید بهت بگم آقای دکتر؟-

 دستامو گرفتم جلوی صورتم

 : تو رو خدا نه-
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 همه خندیدن. 

 داشتیم میرفتیم تو اتاق که خاله صدامون کرد

 ید؟: بچه ها به سپیده تبریک نمیگ-

 رو کردیم به سپیده میدونستیم قبول نشده 

 : جریان چیه؟ داری ازدواج میکنی؟ وای نه. نا امیدم کردی سپیده چرا منتظرم نموندی این بود بی وفا؟ این بود رسم عاشقی؟-

 همه هاج و واج نگام کردن

 : وا دارم ادای عاشقا رو در میارم باید تمرین کنم دیگه.-

 سپیده میخندید.

 ه دیگه دارم میرم منتها دانشگاه.: آر-

 : تو که گفتی قبول نشدی-

 خاله گفت 

 : اسمش تو ذخیره ها دراومده. آخه ثبت نام اینها زودتر بود تکلیف ذخیره ها زودتر معلوم شد. -

 برگشتیم تو سالن رفتم طرفش و سرمو انداختم پایین

 : من بهتون تبریک میگم خواهر. امیدوارم موفق باشید-

 همه نگام کردنباز 

بابا گفتم دختره جو گیر نشه فکر کنه واقعا عاشقشم لگد بزنه به بختش این همه پسر تو دانشگاه یه وقت پای من نشینه افسردگی بگیره. «: -

 تازه داره میره دانشگاه من دختری میخوام که آفتاب مهتاب ندیده باشه . اصال اصرار نکنید که من بگیر سپیده نیستم. 

 با مشت کوبوند تو بازومسپیده 

http://www.roman4u.ir/


 

 
225 

 

 : خیلیم دلت بخواد-

 بازومو ماساژ دادم

: ای دستت بشکنه دختر نرفته دانشگاه وحشی شدی؟ تو روی مردا وایمیستی؟ دست بزنم که داری دیگه اصال بگیرت نیستم موندی رو دست -

 ننه بابات. 

 خاله و سپهر ریسه رفته بودند از خنده سپیده با حرص نگام میکرد. 

 اِ این باور کرد آقا جون دوستت ندارم :-

 رادمهر گفت

 : اینم جزء تمریناتته-

: آره دیگه آخه من ممکنه عاشق بشم ولی مطمئنم که خیلیها عاشقم میشن باید اینو بیشتر تمرین کنم همچین بزنم تو ذوقشون که دیگه -

 پیداشون نشه میدونی که شوهر پیدا نمیشه 

 االی پله ها داد زدمسپیده دوید دنبالم. دویدم ب

 خاله جلوی این دخترتو بگیر داره دنبال شوهر میدوئه آبرومونو برد. « -

 خود سپیده هم نشست روی پله ها و میخندید. آروم اومدم پایین . 

 : آروم شدی؟ -

 سپیده نگام کرد

 نم. : رادین به خدا یک کلمه دیگه بگی میفتم دنبالت از هر دختری خوشت بیاد زیر آبتو میز-

: اوه اوه اصال نمی ارزه. تو همون منتظر من بمونی بهتره به جون خودم قول میدم وقتی خواستم یکی ازم پرستاری کنه یعنی وقتی دیگه -

نتونستم راه برم خواستم یکی ویلچیرمو راه ببره یعنی وقتی نتونستم برم دستشویی خواستم یکی برام لگن بذاره یعنی وقتی دیگه چشمام 

 و خواستم یکی دستمو بگیره رام ببره یعنی نمیدید
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 رادمهر داد زد 

 : ای مرض و یعنی-

 : خالصه وقتی دیگه داشتم غزل خداحافظی رو میخوندم میام میگیرمت البته تو هم سن منی تا اون موقع مردی بیخیال بابا بریم سر زندگیمون-

 ما تفاهم نداریم

 رادمهر رفت طرف سپیده 

 دیوانه ست حاال چی قبول شدی؟: ولش کن بابا این -

 : کتابداری؟-

 کنارش روی پله ها نشستم

 : یعنی چی؟-

 : وا یعنی کتابداری دیگه-

 : یعنی کتاب میدارید؟ یعنی هر چی کتاب میاد میخرید میذارید تو اتاق درشو قفل میکنید؟ شب تا صبح جلوی در نگهبانی میدید؟-

 دوباره با مشت کوبوند تو بازوم

 ت بشکنه دختر بسه دیگه بازوم خورد شد.: ای دست-

 رادمهر چشم غره رفت

 : خیلی خوب بابا به خدا نمیدونم کتابداری چیه خوب توضیح بده آخه رشته ی تو انسانی بوده من از رشته های انسانی سر در نمیارم-

 سپیده ده دقیقه در مورد رشته ی کتابداری برامون توضیح داد چونمو خاروندم

یچی نفهمیدم. فقط فهمیدم کتاب میخرید میذارید تو اتاق تا صبح نگهبانی میدید. اینبار رادمهر هم دنبالم دوید. رفتم تو اتاق و در و : من که ه-

 بستم  داد زدم

 : آقای دکتر از شما بعیده خوب نفهمیدم چی میگه ده دقیقه حرف زد آخرم نفهمیدم-
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 سپیده داد زد

 ر خودت نیست فهم یه چیز ذاتیه که تو نداری.: برای اینکه ذاتاً نفهمی تقصی-

دردت  : دستتون درد نکنه کتابدار. اینا رو تو کتاباتون خوندید که شخصیت آدمها رو ترور کنید؟ شما ادبیات میخوندید بهتر نبود اون بیشتر به-

 میخوردا

 با مشت کوبید به در

 : بی ادب خودتی. -

 تابداری یعنی نگهبان کتابی. : باشه من بی ادبم من نفهمم. اما تو ک-

 صدای خنده اش بلند شد

 : خیلی پررویی-

 درو باز کردم

 : آخیش بالخره یکی منو شناخت مردم تو این هجده سال از بس خواستم خودمو بشناسونم -

رفتم تو اتاق پیش رادمهر و با شوخی و خنده اومدیم پایین رادمهر و سپهر رفتن تو اتاق یک کم سر به سر خاله و مامان و رایان گذاشتم و 

 سپهر. داشتن خیلی جدی حرف میزدن سرفه کردم توجه نکردن 

 : اهم اهم-

 رادمهر برگشت طرفم

 : چیه به خر خر افتادی؟-

 : بابا منم آدمم. دو ساعته دارم سرفه میکنم یه محلی هم به من بذارید -

 رادمهر خیلی جدی گفت 

 : بشین انقدر حرف نزن-
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 جدیه سپهر ادامه داد فهمیدم موضوع 

 : آره خالصه مامان صد در صد مخالفه-

: بایدم مخالف باشه سپهر جان تو تازه بیست سالته تا هجده سالگی که سرت تو درس بود دوساله رفتی دانشگاه به قول خودت این دختر -

 ودت عاشقشیاولین دختریه که باهاش هم کالم شدی تو از کجا میدونی واقعا عاشقته از کجا میدونی خ

باز  مبهوت به سپهر نگاه کردم اصال تو مخیله ام نمیگنجید که سپهر عاشق بشه اون مثبت ترین بچه ی خانواده بود. اصال با دخترها کاری نداشت

بت بهشون منو رادمهر تو خانواده یک کم با دخترها شوخی میکردیم و میخندیدیم البته مثل خواهرهامون اونها هم میدونستن ما چه نظری نس

 داریم ولی سپهر اصال با دخترهای فامیل هم نمیجوشید. 

 : تو متوجه نمیشی رادمهر. من نمیتونم فراموشش کنم خیلی سعی کردم ولی نمیتونم-

بچه  : آخه تو از کجا اون دخترو میشناسی میگی یه ترمه اومده دانشگاهتون حاال اگر بچه تهران بود میتونستیم یه تحقیقی بکنیم ولی اون-

 اهوازه. 

 : چه ربطی داره؟-

هیچ حرفی تو گوشش نمیرفت اینو من بهتر از همه میدونستم سپهر همیشه مرغش یه پا داشت کم تصمیم میگرفت ولی وقتی تصمیم میگرفت 

 دیگه هیچکس نمیتونست نظرشو عوض کنه. 

 : من میتونم یه چیزی بگم؟-

 رادمهر رو کرد به من

 : اگر شوخی نیست بله-

 د تصمیم نگیر بذار بهتر بشناسیش:زو-

 سپهر گفت

 : خوب منم نمیخوام همین االن باهاش ازدواج کنم که. منم گفتم هر دو درسمون تموم شه منم برم سربازی و برگردم بعد-
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 : چه پروسه ی طوالنیی. اون قبول کرده-

 سپهر خندید

 : انقدر منو دوست داره که با جونو دل قبول کرد. -

 دونی؟: ازش چی می-

 : تک دختر خانواده ست. یه برادر داره. مادرش فوت کرده پدرش زنده است و کارخونه داره. -

 : دیگه؟-

 : همین دیگه-

 : اطالعاتت خیلی زیاده ها-

 : همین کافیه.-

 از جام بلند شدم

 کنیم حتی اگر الزم شد با خاله حرف میزنیم.: باشه فقط بهش نزدیکتر شو. شاید بهتر بشناسیش اگر اونی بود که میخوای منو رادمهر کمکت می-

 رادمهر همینطور منو نگاه میکرد سپهر با خوشحالی از جاش بلند شد. 

 : راست میگی؟ مامانم روی شما خیلی حساب میکنه همیشه میگه خیلی عاقلید-

 : اونو که راست میگه ما هم راست میگیم. -

 باید میرفت.  سپهر خوشحال از در اتاق رفت بیرون کالس داشت و

 رادمهر با عصبانیت رو به من کرد

 : این چه قولی بود بهش دادی؟-

 خندیدم و روی تخت نشستم هیچی نگفتم
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: این پسره مغزش پاره سنگ برداشته حتی دختره رو درست نمیشناسه. در ضمن اون بیست سالشه آخه االن موقع انتخابه ؟ اون حتی خودشم -

 به درک خودتو منو چرا وارد این قضیه کردی؟درست نمیشناسه. حاال اینها 

 دستشو گرفتمو نشوندمش کنارم

 : برادر عزیزمن  ما هر چی که بگیم تو گوش اون نمیره به قول خودش عاشق شده. فکر میکنی اگر باهاش مخالفت کنی چیزی حل میشه؟-

 : بهتر از اینه که باهاش موافقت کنیم-

 قضاوت نکنه اما من نگران خود سپهرم. : تو فکر اینی که کسی در موردت بد-

 : مثال با کمک به این حماقت از نگرانی در میای؟-

 : خیر. فقط میخوام کاری کنم که هر اتفاقی میفته راحت بهمون بگه اینطور ما هم بهتر اون دخترو میشناسیم در ضمن اگر سپهر بخواد حرکتی-

 انجام بده به ما میگه و میتونیم جلوشو بگیریم.

 ادمهر خندیدر

 :از کی تا حاال انقدر با سیاست شدی؟-

 لم دادم روی تخت

 : مگه سیاست داشتن اشکالی داره؟ سیاست یعنی روش درست انجام کار-

 : عجب-

 : به جون تو-

 از اتاق رفت بیرون خیلی خسته بودم خوابم برد. 

 فصل سوم

 دویدم طرف شهاب 

 : کالس شروع شد نمیای؟-
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 فظی کرد و اومدشهاب با محمد خداحا

 : دارم میام پسر کشتی منو-

 رفتم تو ساختمان دنبالم میدوید. 

 :  امروز اولین روز آزمایشگاهه نمیخوای از دست بدیش که-

 همینطور که نفس نفس میزد گفت

 : خوب باشه چه عالقه ای به دل و جگر و جسد داری -

 : من از نوادگان دراکوال هستم بهت نگفته بودم؟-

مایشگاه شدیم باربد و رادمهر باال سر یه جسد که قرار بود اون روز کالبد شکافی بشه ایستاده بودند. دختر ها یک طرف و پسرها یک وارد آز

 طرف رفتم طرف رادمهر

 : اون کارد و بده به من تا استاد نیومده-

 : میخوای چیکار؟-

هنوز توضیحش در مورد تورم مغز بیمار تموم نشده بود که صدای جیغ و داد از هنوز جواب نداده بودم که استاد اومد تو. سریع درسو شروع کرد. 

 میون دخترها بلند شد. همه رفتیم طرفشون یکی از دخترها ضعف کرده بود. خنده ام گرفت

 : خوب نمیتونید این چیزها رو تحمل کنید چرا پزشکی میخونید؟-

 یکی از دخترها برگشت طرف من

 ن دوستتونو بگیرید االن میفته : شما لطف کنید دست او-

 برگشتم به جایی که اشاره میکرد نگاه کردم. سهراب بود رنگش شده بود مثل گچ سریع روی یک صندلی نشوندمش.

 : ای بابا تو که آبرومونو بردی-

 استاد به دو تا از دخترها گفت دختری رو که ضعف کرده از کالس ببرن بیرون. برگشتیم سر درس
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 کالس دخترها و پسرها رو از هم جدا نمیکنن هر بار همین برنامه ست یکی از دخترها ضعف میکنه نیم ساعت معطل میشیم.  : استاد چرا-

 استاد میدونست دوست دارم سر به سر بچه ها بذارم دختر و پسرم نداشت

اسمش پریا صبحانیه و از اون بچه درس خونها.  صدای اعتراض دخترها بلند شد. نگاهم به دختری که سهراب و نشونم داده بود افتاد میدونستم

 داشت با خشم نگاهم میکرد.

 کالس تموم شد اون آخرین کالسمون بود داشتیم از در دانشگاه میومدیم بیرون که اسممو شنیدم برگشتم خانوم صبحانی بود

 : بفرمائید-

 بچه ها چند قدم رفتن جلو. 

 : ببخشید داشتید میرفتید مزاحمتون شدم. -

 : خواهش میکنم -

 : شما با استاد جزایری کالس دارید؟-

 : بله-

: من هفته ی پیش غیبت داشتم متأسفانه هیچ دوستی هم سر اون کالس ندارم تا جزوه ها رو ازش بگیرم. میشه خواهش کنم جزوه های هفته -

 ی پیشو بهم بدید؟

 : االن جزوه ها همراهم نیست-

 و بهتون میدم باهام تماس بگیرید بیام ازتون بگیرم. : اشکالی نداره من شما ره ی خودم-

 شماره خودشو روی یه برگه نوشت و گرفت طرف من. بدون اینکه شماره رو بگیرم و

 بدون هیچ حرفی رفتم طرف دوستانم. پریا داشت مبهوت نگاهم میکرد. باربد گفت

 : چیکار داشت؟-

 : هیچی داشت به شعورم توهین میکرد.-
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 : چی شده؟-

 ی از دوستان پریا هم کنارش ایستاد. پریا دوباره صدام کرد. بدون اینکه چیزی بگم با بچه ها از در اومدیم بیرون. رادمهر گفتیک

 : چی شده؟-

 : گفتم که هیچی-

شده بود تمام سر کوچه ی خودمون از باربد و شهاب جدا شدیم. فکر میکردم بعد از رفتن به دانشگاه درسهامون سبک تر میشه اما حاال بدتر 

 روز باید درس میخوندیم ولی بعد از چهار سال دانشگاه رفتن تازه داشت این رشته برام شیرین میشد و سختیش کمتر. 

م باربد صبح با باربد و شهاب قرار داشتیم با اینکه هممون ماشین داشتیم اما چون تمام کالسهامون با هم یکی بود با یه ماشین میرفتیم. اکثرا ه

ده میاورد. میگفت نمیخوام ماشین و بذارم تو خونه به باران شک دارم یه دفعه ماشین و میبره و در به داغون میاره. تا حاال خواهرهاشو ندی ماشین

بودیم. خیلی دلم میخواست ببینمشون اونجوری که باربد میگفت اونها فقط ظاهرشون یکی بود. از نظر اخالقی خیلی فرق داشتن برعکس منو 

ر که خیلی از اخالقهامون شبیه هم بود ولی ظاهرمون نه. من همیشه اسپرت بودم رادمهر مردونه . میگفت بهانه خیلی آرومه صبوره و خیلی رادمه

 احساساتی ولی باران خیلی شیطونه و خیلی منطقی. 

یخندید تا چشمش به من افتاد اخمهاش رفت تو وارد دانشگاه که شدیم چشمم به پریا افتاد با دوستانش ایستاده بود زیر یه درخت و میگفت و م

 هم. داشتیم از کنارشون رد میشدیم که بلند گفت

 : واقعا که بیشعوری-

تو من هیچی نگفتم. باربد و رادمهر که صداشو شنیده بودند برگشتن و با تعجب به من نگاه کردند. خندیدم. با بچه ها نشستیم روی نیمکتی که 

قدم هم با پریا و دوستانش فاصله نداشتیم. دخترو پسرهای مبتذل دانشگاه دور هم جمع شده بودند و مثل همیشه  فضای سبز دانشگاه بود ده

ک بلند بلند میخندیدن. ما هم بدون اینکه اهمیتی بدیم داشتیم در مورد یکی از مباحثمون حرف میزدیم. صدای پریا رو میشنیدم که به ما متل

  میگفت و با دوستاشن میخندیدن.

 صبرم داشت تموم میشد. رادمهر که خوب منو میشناخت بهم اشاره کرد از اون جا بریم. از جامون بلند شدیم بریم که صدای پریا بلندتر شد

 : آخی بچه ننه ی کوچولو ترسید داره فرار میکنه بچه ها. -
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 باز هم هیچی نگفتم

 مجبور بودیم از جلوشون رد بشیم 

 انتو ببینم کسی که نتونسته بچه ادب کنه دیدن داره.: آقای بی ادب؟ میخوام مام-

 رادمهر سرخ شد میدونستم چقدر روی مامان حساسه. برگشتم طرف پریا رادمهر و باربد و شهاب دنبالم اومدن.  ایستادم جلوش

 : سالم خانوم صبحانی-

 همینطور نگام کرد

دخترو نگیرم آره من بی ادبم مخصوصا که میدونم جزوه بهانه ایه برای اینکه : محض اطالعتون میگم اگر این بی ادبیه که من شماره تلفن یه -

 شماره ای بهم داده بشه واال من خوب میدونم که شما به خاطر بعضی مسائل که برمیگرده به خیالهای خامی که برای استاد جزایری دارید هیچ

استاد جزایری امتحان گرفتند و باز هم تصادفا این شما بودید که برای کدوم از کالسهای ایشونو از دست نمیدید. دست بر قضا هفته ی پیش 

ید باالترین نمره سر کالس ایشون تشویق شدید نه؟ حاال چجوری شما هم سر کالس بودید و امتحان دادید و باالترین نمره رو گرفتید و هم نبود

و میخواهید از من بگیرید نمیدونم. احتماال اصال یادتون نبود هفته ی پیش و امتحانی برگزار نشد و ایشون جزوه دادن و شما جزوه ها رو ندارید 

 چه دسته گلی کاشتید و چون تو رویاهاتون دائم اسم دکتر جزایری رو میبرید جلوی من هم همون اسمو بردید. 

 تعظیم کردم

یکی توهین کنید به خانواده اش کاری نداشته باشید  : باز هم بی ادبی منو ببخشید ولی بهتون هشدار میدم که دفعه ی دیگه که خواستید به-

چون همه مثل من صبور نیستن اونوقت ممکنه این صورتتونو که انقدر براش زحمت میکشید و رنگ و روغن بهش میزنید جوری  از ریخت بندازن 

 که هیچ صافکاری نتونه درستش کنه. روشنه؟

 چیه برگشتم و میخواستم دور بشم که گفتسرخ شده بود احتماال به دوستاش نگفته بود جریان 

 : فکر میکنی خیلی آدمی کی تو رو تحویل میگیره شازده پسر؟ من پریا صبحانی بیفتم دنبال تو؟-

 دوباره برگشتم طرفش
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ه  که اینبار : این چه حرفیه؟ شما چرا بیفتید دنبال من؟ شکار شما بچه های شهرستانی پولدارن حاال این خوش شانسی یا بد شانسی من بود-

فکر شکار من افتادید نمیدونم ولی خودت هم نمیدونی که شهرتت سریعتر از اسمت پیچیده خانوم پریا صبحانی. برای همین تیرت به سنگ 

 خورد

 : بچه شهرستانی؟-

ا این موقع شب بیرونی و : بله برای اینکه پدر مادری باالی سرشون نیست که بهش بگن پولهاتو چیکار میکنی ؟ برای کی خرج میکنی چرا ت-

 هزار تا مشکل دیگه . تو کار خودتو خوب بلدی

 : خفه شو -

 خندیدم

 : به فرید هم همینو گفتی نه؟-

 یک دفعه تمام صورتش سرخ شد چشماش زده بود بیرون. 

بی تیغش بزنی . وقتی اون بیچاره : میدونم که همینو گفتی البته بعد از اینکه یک سال تمام براش نقش عاشقها رو بازی کردی تا بتونی حسا-

مادرو پدرشو از شهرستان کشید اینجا که مثال برن خواستگاری عشقش بهش گفتی برگرده گفتی خفه شه گفتی ازش بدت میاد نه؟ خوب خانوم 

 پریا صبحانی که انقدر به اسمت مینازی  منو واقعا ببخشید که با چیزهایی که میدونم

 به جمعشون اشاره کردم

 چیزهایی که میبینم دلم نمیخواد قربانی بعدیتون باشم. واقعا عذر میخوام.  : با-

یکی از  اینبار همه سکوت کرده بودند و ما بودیم که میخندیدیم دیدم دونه دونه بچه ها از پریا جدا شدند و به کالسهاشون رفتن. فقط پریا موندو

 دور شدیم باربد گفت دوستانش. که از فرید شنیده بودم مثل خود پریاست. ازشون

 : واقعا لذت بردم رادین بار اول بود که میدیدم انقدر صبورانه و مؤدبانه یکی و سر جاش نشوندی-

 : من کی بی ادبانه اینکارو کردم که بار دومم باشه؟-

 باربد خندید
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 : آخه تو انقدر شیطونی که فکر نمیکردم بتونی انقدر صبور باشی -

 یطنت داره؟: بی ادبی چه ربطی به ش-

 : حق با شماست ببخشید-

همه رفتیم سر کالسهامون. چشمم به رادمهر افتاد غرق حرفهای استاد بود. برای یک لحظه حس کردم بیشتر از هر کس و هر چیزی تو این دنیا 

 دوستش دارم. بهم نگاه کرد 

 : چیه؟-

 : هیچی داداش بزرگه داشتم فکر میکردم کالس رایان کی تموم میشه-

 اون با استاد سپند کالس داره تا ساعت دو سر کالسه: -

 کالس تعطیل شد

 : من خیلی خوشحالم که رایان هم تو همین دانشگاهه اینجوری میتونیم مراقبش باشیم-

 : اون نیاز به مراقبت منو تو نداره خیلی بچه ی سالمیه-

 شیم: با این چیزهایی که ما تو دانشگاه میبینیم بهتره بیشتر مراقبش با-

 رادمهر رفت تو فکر

 : حق با توئه بیا بریم دنبالش-

 : بریم.-

ل رایان رفته بود سر کالس اون روز باربد و شهاب هم با ما موندن تا رایان هم کالسش تموم بشه رفتیم کتابخونه درس خوندیم تا رایان تعطی

 هر کالس داریم بمونیم و تو کتابخونه درس بخونیم.بشه. انقدر اون دو ساعت بهمون کمک کرد که تصمیم گرفتیم روزهایی که تا ظ

 فصل چهارم

 سپهر فریاد زد
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: مادر من من بیست و شش سالمه مگه بچه ام من این دخترو شش ساله میشناسم تا حاال هیچی ازش ندیدم که بگم به دردم نمیخوره. مگه -

 فهمم دلیل مخالفتتون چیهخدا رو خوش میاد که بعد از شش سال بهش بگم مامانم مخالفه؟ اصال نمی

ته بود با خاله مژگان ضعف کرده بود و افتاده بود روی مبل مامان لیوان آب قند و داد دست خاله. سپیده که تازه ازدواج کرده بود دست خاله رو گرف

 عصبانیت به سپهر نگاه میکرد

 : برادر من فرهنگتون با هم یکی نیست چرا متوجه نمیشی؟-

یست؟ یعنی چی؟ مردم میرن از خارج از کشور زن میگیرن یه عمر با عشق با هم زندگی میکنن و نمیگن فرهنگمون یکی : فرهنگمون یکی ن-

 نیست ما تا حرفی نداریم بزنیم تا نمیتونیم ایرادی پیدا کنیم میگیم تفاوت فرهنگی داریم

نومم بعد از جدایی مثل یه دوست با شوهر سابقش رفتار میکنه : مردم میرن از خارج زن میگیرن نتونن با هم بسازن خیلی راحت جدا میشن خا-

 چون فرهنگش اینه ما اینجوری هستیم؟ ما  بعد از سه تا بچه عاشق یکی دیگه میشیم و جدا میشیم؟

 : این حرفا چیه؟-

ا فرق داره. تو این کشور هم همینه. خیلی : تو داری در مورد زن خارجی حرف میزنی منم میگم فرهنگ اونا اینه. نمیگم غلط یا درست اما اینه با م-

 ها با هم تفاوت فرهنگی دارن این خیلی عجیبه؟

 سپهر صداشو برد باالتر 

 : آخه خاله شما یه چیزی بگو من دارم دیوونه میشم. مگه شش سال رفت و آمد بچه بازیه-

 خاله بلند شد

 : تو تا حاال باباشو دیدی مادرشو دیدی؟ -

 رش فوت کرده: ده بار گفتم ماد-

 : یک بار رفتی ببینی واقعا چجور دختریه؟-

 : چرا متوجه نیستی مادر من؟ میگم شش ساله میبینمش-
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: هی میگه شش سال میبینمش و میشناسمش . چهار سال که تو دانشگاه بودید رفت و آمدتون در حد دانشگاه بود بعد هم که تو رفتی سربازی -

 بار میدیدیش و هر چهار پنج ماه یک بار یکی دو

 : خوب حاال هر چی-

 منو رادمهر به هم نگاه کردیم قضیه خیلی پیچیده شده بود. به خاله اشاره کردم آروم باشه دست سپهر و گرفتم و رفتیم به اتاق من

 سپهر خودشو انداخت روی تخت

 مکم کنید؟: به خدا دارم دیوونه میشم. شما چرا چیزی نمیگید؟ مگه قرار نشد اگر انتخابش کردم ک-

 نشستم کنارش

 : آروم باش با شلوغ کردن هیچی درست نمیشه.-

 : فکر میکنی از اول شلوغ کردم هر راهی بلد بودم رفتم اما این راهها رو مامان من جواب نمیده. -

 : خوب ما کمکت میکنیم فقط یه شرط داره-

 : چه شرطی ؟-

 : یک ماه بهمون فرصت بده تا بتونیم راضیشون کنیم-

 واقعا اگر یک ماه وقت داشته باشید میتونید راضیشون کنید؟:-

 : مطمئنم -

 رادمهر اخمهاش رفت تو هم. سپهر نفس عمیقی کشید و بلند شد

 : من میرم بیرون یه هوایی بخورم. دارم خل میشم دیگه از اون طرف هم شراره دائم بهم فشار میاره. حق هم داره شش ساله پای من نشسته. -

 شتم روی شونه اشدستمو گذا

 : برو یه هوایی بخور برگرد حرف میزنیم-

http://www.roman4u.ir/


 

 
239 

 

 از در رفت بیرون که رادمهر صداش رفت باال

 : باز تو پرت و پال گفتی؟-

 نشستم و نگاش کردم

 : باز تو بدون اینکه بدونی چی تو ذهن منه پیش داوری کردی؟-

 نشست کنارم

 : خوب بگو-

دختره رو میگیریم میریم تحقیق . سپهر واقعا هیچی از شراره نمیدونه. میریم اهواز اگر واقعا دختر : االن میریم پیش خاله. آدرس و شماره ی -

خوبی بود و خانواده اش خوب بودن و با وجود اینکه به قول سپهر شش ساله نشسته پای سپهر واقعا سعی میکنیم راضیشون کنیم . چه اشکالی 

 داره؟

 رادمهر رفت تو فکر

اون چیزهایی که به سپهر گفته درست نیست و یا هر مشکل دیگه حداقل مطلع هستیم و میتونیم نظر درستی بدیم و سعی کنیم : اگر هم دیدیم -

نجامش سپهر و قانع کنیم. اما اینجوری واقعا مطمئنی که در حق سپهر یا شراره ظلم نمیکنیم حتی با سکوتمون یا انجام ندادن کاری که میتونیم ا

 بدیم؟

 د شد هی راه میرفترادمهر بلن

و : ای بابا آخر هم میدونم میگی باشه چون خوب میشناسمت تو عین خود منی فقط دیرتر از من تصمیم میگیری اونم به خاطر محافظه کاریته. بگ-

 باشه تموم دیگه

 برگشت طرف من و خندید

 : باشه-

 اه بهترین یا تنها راهه. رایان گفت منم میام گفتم هر دو رفتیم پایین و با خاله صحبت کردیم تونستیم قانعش کنیم که این ر
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 : نمیشه -

 : میتونم از دیوار برم باالها به دردتون میخورم. اون مسافرتو یادتون رفته؟-

 یاد سفرمون افتادیم بعد از اون هر سال رفتیم سفر اما اون سفر یه چیز دیگه بود مامان با نگرانی گفت 

 : اما کالسهاتون؟-

 امروز پنج شنبه است میتونیم صبح حرکت کنیم دو سه روز بیشتر وقت نمیبره برفرض کالس یکشنبه رو نمیریم دوشنبه میریم کالس : مامانم -

 : رایان چی؟-

 : رایان هم کالسهاش همون روزهاییه که ما کالس داریم-

 : آخه سه تا پسر مجرد؟-

 رادمهر خندید

رایان هم   با ماست اتفاقی براش نمیفته به خدا بچه نیستیم. میخوایم بریم اهواز نمیخوایم بریم : مامان جان ما دیگه بیست و چهار سالمونه -

 خارج از کشور که

 مامان نشست روی مبل

 : توکل بر خدا-

 

رسیدیم ساعت دو تمام آدرسها رو که سپهر به خاله داده بود گرفتیم و صبح رفتیم فرودگاه. خوشبختانه تونستیم با پرواز ظهر راهی بشیم. وقتی 

 بود.غذا رو که خوردیم رفتیم یه هتل دوش گرفتیم و رفتیم به آدرسی که خاله داده بود. سر کوچشون بودیم که رادمهر ایستاد

 : خوب حاال چیکار کنیم؟-

 : این یکی-

 برگشت طرف من
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 : چی یکی؟-

 به یه منطقه ی متوسط نمیخوره. فکر میکنم پایینترین نقطه ی : یادت نیست سپهر گفت شراره گفته از خانواده ی متوسطیه اما این محل اصال-

 شهره. شهر هم نه حومه ی شهر.

 رادمهر گفت

 : آره-

 : البته اینها زیاد مهم نیست شاید نتونسته حقیقتو بگه. -

 رایان گفت

 : حاال باید از همسایه ها بپرسیم؟-

 رادمهر گفت

 ه بدن. اینجور تحقیقات جواب نمیده.: نه تو این شرایط دوست میگه خوبن دشمن میگ-

 دیمنگاهی به دورو برم کردم یه سوپر که بیشتر حالت دکه داشت چند قدم باالتر بود. گفتم بیاید بریم رادمهر و رایان دنبالم اومدن. وارد ش

 : وای که چقدر گرمه-

 رادمهر خندید میدونست رفتم تو فیلم

 : آره من که دارم پوست میندازم-

 ه تا نوشابه خنک لطفاً : آقا س-

 یه پیر مرد بود با یه تسبیح بلند تو دستش . تو دست دیگه اش هم یه دستمال بود که هی میکشید به پیشونی عرق کرده اش

 سه تا نوشابه گذاشت جلومون

 نوشابه ها رو دادم دست رادمهر و رایان و شروع کردیم آروم آروم خوردن

 ادن؟: حسابی خسته شدم. اینم شد آدرس د-
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 پیر مرد رو به من کرد

 : دنبال کجا میگردید؟-

 : کوچه ی شبنم-

 پیر مرد به کوچه ی بغل اشاره کرد

 : همینه دیگه-

 : آره پدر بعد از یک ساعت گشتن باالخره پیداش کردیم. فقط از نفس افتادیم-

 : حاال دنبال کدوم خونه میگردید-

 ت میکرد. از اون پیرمردهای پر حرف بود. این کار منو راح

 روی کاغذ و نگاه کردم 

 : خونه ی آقای توکلی-

 یک کم فکر کرد

 : آقای توکلی؟ -

 : آره میشناسیش؟-

 نگاه عجیبی بهمون کرد

 : چیکارش دارید؟-

 قبل از اینکه جواب بدم که البته نمیدونستم چی بگم رادمهر گفت

شریک .این قضیه مال سالها پیشه پدرم سه ماه پیش عمرشو داد به شما و  : واال آقا، پدر من یه زمانی با ایشون دوست بود البته دوست و-

دن وصیت کرد با هر کی خورده حسابی داره ما تسویه کنیم. یکی از طلبکاران پدر خدابیامرز من همین آقای توکلیه. مثل اینکه بعد از بهم خور
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کنه و نمیتونه دینشو بده حاال ما باید این کارو انجام بدیم ما هم به هزار شراکتشون یک مقدار از حسابهاشون میمونه که بعد پدرم ایشونو گم می

 زحمت ایشونو پیدا کردیم.

 پیر مرد خندید

 : خدا خیرت بده جوون. خدا پدرتو بیامرزه-

 : چطور؟-

 : برای اینکه اینطور به وصیت پدرتون عمل میکنید کاش پسر منم مثل شما بود -

 شاره کرد هیچی نگم اومدم حرف بزنم که رادمهر ا

یدیم و بیشتر ب*و*س: ای بابا پدر جان ما که تو زنده بودنش نتونستیم دینمونو ادا کنیم حاال این کار از دستمون برمیاد کاش بود و دستشو می-

 قدرشو میدونستیم. 

 : ای از دست شما جوونها وقتی از دست میدید تازه میفهمید چه خبره-

 پیر مرد صداشو آورد پایینرادمهر سرشو انداخت پایین 

 : چیزی که بهتون میگم بین خودمون بمونه -

 رادمهر سرشو باال آورد و به پیر مرد نگاه کرد

 : مطمئن باش پدر جان ما اصال اینجا کیو میشناسیم که بخواهیم چیزی بهش بگیم-

ده مونده یه دختر که اونم خیلی محتاجه به خود من صد هزار : واال این آقای توکلی سه ساله تو زندانه. پسرشم که پنج ساله نیست و نابود ش-

 تومن بدهکاره.  حاال بدهی پدر خدا بیامرزتون چقدری هست؟

 : خیلی بیشتر از طلب شماست-

 : خدا رو شکر میدونی کار و کاسبی ما هم کساده دلم نمیاد به این دختر بیچاره جنس ندم. -

 دان؟: حاال این آقای توکلی چرا افتاده زن-
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: قاچاق آقا قاچاق مواد. هی بهش گفتم مرد حسابی نکن این کارو آخر یه کاری دست این دخترو پسرت میدی زنت که جونشو برداشت و در -

 رفت فکر بچه هات باش اما من هر چی بیشتر گفتم اون کمتر شنید

 وخیلی عادی گفت منو رادمهر شوکه شدیم شراره گفته بود مادرش فوت کرده رادمهر خودشو نگه داشت

 : کجا رفت خانوم توکلی فکر دخترو پسرشو نکرد؟-

: ای بابا هی کتک میخورد هی هیچی نمیگفت صدبار سر همین بچه های بیمعرفتش با باباشون در افتاد آخر هم گفت میبرمشون اما نه شراره -

شت مادرشون خیلی سخت گیر بود. اونم ده بار اومد بهشون سر باهاش رفت نه علیرضا برای اینکه با پدرشون راحتتر بودن کاری به کارشون ندا

 زد میخواست ببرشون ولی وقتی دید بچه هاش تحویلش نمیگیرن رفت و پشت سرشم نگاه نکرد حقم داشت 

 : از علیرضا چه خبر؟-

 رادمهر رو کرد به من 

خیلی خوبی بود. دلم میخواست ببینمش یا حتی با خودم ببرمش : علیرضا رو یادته چه پسر بانمکی بود باورم نمیشه ازش خبری نیست. بچه ی -

 تهران حیف.

 قبل از اینکه جواب بدم پیر مرد گفت

: کاش زودتر اومده بودی هر چند اون پنج ساله نیست و نابود شده. من که میگم سرشو زیر آب کردن آخه اونم شده بود همکار باباش حتی -

میکرد این پسره دلش میخواست یه دفعه بپره باال با آدمای گنده و خطرناک میچرخید آخرم یه روز رفت و  بدتر از باباش باز رضا خورده فروشی

 پیداش نشد تا االن.

 نتونستم طاقت بیارم

 : شراره چی؟-

 پیرمرد نگاهم کرد و خندید

 : ای جوون دلت پیشش گیره نه؟ چشمات داد میزنه چقدر نگرانشی اییییییییی-
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 س عمیقی کشید و گفتخنده ام گرفت  نف

 : شماها جوونای خوبی هستید برای همین اینو میگم هر چند دلم برای اون دخترم میسوزه باید یکی باشه مثل شما تا بهش کمک کنه-

 : مگه چشه؟-

 : ای بابا کسی که مادرش بره و پدرش زندان باشه و برادرشم گم و گور بشه و خودش بمونه تنها به نظرت چی میشه؟-

 رادمهر و رایان به هم نگاه کردیم واقعا قلبم داشت میزد بیرون. دلم برای سپهر سوخت. منو 

شو نمیشورم میگن دختره رفته بود تهران که درس بخونه که میدونم خوند تو خوابگاه بوده و خرج گ*ن*ا*ه: خدا میدونه من که ندیدم -

اون رو شده بود انگار نه انگار پدر بزرگش این همه براش مایه گذاشته. قیدشو دانشگاشم پدر بزرگش داده ولی از وقتی برگشت از این رو به 

 زدو اومد تو این خونه تنها موند. رفت و آمدش شب و روز نداره 

 : خوب شاید هنوزم خرجش و پدربزرگش میده-

رث و میراثی برای نوه اش بذاره. بیچاره : پدر بزرگش هفت ماه پیش به رحمت خدا رفت انقدر پول نداشت که یه قبر براش بخرن چه برسه ا-

 دستش از قبر بیرون موند برای این دختر با کارهایی که شراره میکنه تنش تو گور میلرزه

 چونه اش گرم شده بود نمیذاشت ما سوال کنیم همینطور حرف میزد

 ید نباید پدرتون براتون نگران باشه. : نمیدونم واهلل اصال دلم نمیخواد اینها رو بگم اما خوب شما جوونها خیلی خوبی هست-

 رادمهر دلو زد به دریا

: خوب کاری میکنی پدر این برادر من همونطور که متوجه شدی از بچگی عاشق شراره بود. تمام این سالها ورد شراره داشت حاال هم خیاالتی -

دیم هم بدهی پدرو بدیم و هم بفهمیم این شراره خانوم مناسب داره مادر ما هم ناراضیه مثل اینکه یه چیزهایی شنیده بود ولی نمیگفت ما اوم

 برادر ما هست یا نه فکر کن اینم پسر خودته وجدانی بگو اگر پسرت شراره رو میخواست چیکار میکردی؟

 یه دفعه سرخ شد

 : سرشو میبریدم-
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 نشستم روی صندلی پیرمرد به من نگاه کرد

 سته چیزی ندیدم ولی نمیتونم چیزهایی رو هم که دیدم ندیده بگیرم. : واقعا این کارو میکردم من دین دارم در-

 یه مشتری اومد تو مغازه ما هیچی نگفتیم جنسهاشو خرید و رفت پیر مرد در مغازه رو بست رادمهر گفت

 : بابا جون درو نبند ما نمیخوایم مزاحم کسبت بشیم-

این آقا  پسرمه نمیخوام تو چاه بیفته هر چند دلم برای شراره هم میسوزه اگر پدرو  : نه پسرم کار شما واجب تره خدا شاهده االن فکر میکنم-

 مادرش باال سرش بودن اینطور نمیشد اما وجدانم نمیذاره چیزی بهتون نگم

 رادمهر دوباره نشست

 : خوب میگفتی پدر-

ه مثل تهرونیا میدونی که تو این محل همه همدیگرو : شراره وقتی برگشت خیلی عوض شده بود ما اول فکر کردیم رفته تهرون و تیپش شد-

میشناسن اینجا خیلی قدیمیه. خالصه بعد از یک ماه از خونه پدربزرگش اومد و گفت میخواد تنها زندگی کنه بیچاره پدر بزرگش حتی دست به 

مرد ایستاد و گفت دخالت نکنم. گفتم رفت و  دامن منم شد که شاید بتونم راضیش کنم برگرده پیش اون خدابیامرز اما شراره تو روی من پیر

 آمدش روز و شب نداره همین چند شب پیش خودم دیدمش با یه ماشین که یه پسر از این از ما بهترون اومد و سر خیابون پیاده شد. 

 : فکر نمیکنی آشنایی کسی بوده؟-

تا سه تا ده تا زنها و مردهای همین محل گفتن با ماشینهای مدل باال  : ای بابا مثل اینکه شما دلت میخواد سر خودت کاله بذاری آَشنا یکی دو-

 دیدنش. حتی یکی از پسرهای همین محل  میگه استغفراهلل .....

 سکوت کرد ما بقیه حرفشو حدس میزدیم

 : خالصه پسر من این لقمه اندازه دهنت نیست تن پدرت تو گور میلرزه مادرت اگر بفهمه سکته میکنه. -

 گفترادمهر 

 : دیگه چی پدر؟ انقدر بگو که بره تو گوش این آقا انقدر شراره شراره  نکنه.-
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 : همه چیزو گفتم بابا جون من هر چی که میدونم گفتم. وجدانمم راحته.-

 همه بلند شدیم حسابی ازش تشکر کردیم داشتیم میومدیم بیرون که رادمهر برگشت و یه دسته اسکناس گذاشت جلوش

 : این چیه-

 این طلب شما از شراره ست :-

 : شاید نخواد طلب منو االن بده شما اینو بده به خودش.-

 : این جداست . من بهش میگم شما طلبتو بردار پدر اگر ناراضی بود که این پولو به شما دادم فکر کن از پسرت گرفتی حالل حالله پدر -

 نفجر میشدم . وقتی از مغازه فاصله  گرفتیم دادم رفت هواپیرمرد مکثی کرد و بعد پولو برداشت. اومدیم بیرون داشتم م

 : آخه اینم آدم بود که سپهر اینجوری سنگشو به سینه میزنه؟ -

 رادمهر که خیلی ناراحت بود گفت

 : باید از یکی دو جای دیگه هم سوال کنیم. -

 : همینها بس نبود؟-

 : برای ما شاید اما برای سپهر که کور شده نه-

طرف کیوسک روزنامه فروشی که دو تا کوچه با کوچه ی شراره فاصله داشت. میخواستیم سر حرف و باز کنیم که یه ماشین مدل باال رفتیم به 

جلوی کیوسک ایستاد و یه دختر با یه آرایش غلیظ با خنده پیاده شد پسری که پشت فرمون بود از ماشین پیاده شد و اومد کنارش ایستاد. 

 رادمهر زد بهم

 ودشه: خ-

 با تعجب بهش نگاه کردم

 : از کجا میدونی؟-

 : عکسشو دیدم-
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 سریع موبایلمو در آوردم و تا میتونستم ازشون عکس گرفتم موبایلو گذاشتم تو جیبم

 : دیگه نیازی نیست ازکسی چیزی بپرسیم. -

 به هم خورد. اون پسر رفت و شراره به طرف کیوسک اومد یه آدامس تو دهنش بود و میجوید از حالتش حالم 

 : احمد آقا یه بسته آدامس بهم بده-

 برگشت و به ما خیره شد . بعد لبخندی مشمئز کننده روی لبهاش نشست. رایان رفت طرفش

 : سالم-

 با خنده جواب رایان و داد

 : رایان بدون هیچ حرفی شماره موبایلشو نوشت و داد دستش-

 : باهام تماس بگیر. -

 د گوشیشو در آورد و شماره رو گرفت. رایان شماره رو وارد گوشیش کرد. شراره نگاهی به شماره کر

 رایان خندید

 : باهات تماس میگیرم.-

 : منتظرم. -

ازش دور شدیم. دیگه کاری نداشتیم رفتیم هتل و وسایلمونو که هنوز باز نکرده بودیم برداشتیم و راهی فرودگاه شدیم. ساعت دو نیمه شب 

 ا صدای کلید بیدار شد با تعجب بهمون نگاه کرد بابا هم خواب آلود به سالن اومدرسیدیم خونه. مامان ی

 : خوش اومدید-

 خیلی خسته بودیم. ساکها رو گذاشتیم بغل در و نشستیم. 

 : ممنون بابا-
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 مامان نشست روی مبل

 : چرا انقدر زود برگشتید؟-

 رادمهر گفت

 : دیگه کاری نداشتیم-

 : چیزی هم فهمیدید؟-

 ا دلتون بخواد. : ت-

 مامان کنجکاو بهمون نگاه کرد . بابا گفت

 : خسته ان خانوم بذار بخوابن فردا هم روز خداست-

 ما که واقعا خسته بودیم بلند شدیم و رفتیم به اتاقهامون. تا ساعت دوازده خواب بودم. با صدای خاله از خواب بیدار شدم. دست و صورتمو

 تم میرفتم پایین که رایان و دیدمشستم و لباسهامو عوض کردم داش

 : میخوای چی بگی؟-

 : هنوز خودمم نمیدونم باید با رادمهر صحبت کنم. -

 : به نظرت سپهر قبول میکنه؟-

 : ما بهش میگیم دیگه دست خودشه که قبول کنه یا نه-

سالم کردیم و نشستیم. مامان برامون کیک و چای آورد. هر دو رفتیم پایین رادمهر زودتر از ما بیدار شده بود و داشت با خاله حرف میزد هر دو 

 رادمهر گفت

 : خاله اجازه بدید ما با سپهر صحبت کنیم چشم به شما هم میگیم-

 : آخه خاله من نباید بدونم دختره از چه خانواده ایه؟ اصال کی هست؟ پدرش چیکاره است؟-

 : همه رو بهتون میگیم. -
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 فت. داشتیم چاییمونو میخوردیم که سپهر و سپیده اومدن تو . خاله نفس عمیقی کشید و هیچی نگ

ر سپهر نمیدونست ما به اهواز رفتیم. برای همین نمیدونستم چی باید بگم. وقت نکردم با رادمهر حرف بزنم. رادمهر خیلی راحت و خوب با سپه

 برخورد کرد رادمهر رفت تو آشپزخونه و از اونجا صدام کرد

 : چیه؟-

 سپهر بگیم بعد اگر قانع نشد به خاله میگیم خودشون میدونن میخوان چیکار کنن.  : باید به-

 : باشه ولی رادمهر دیروز خوب قصه سر هم کردی-

 رادمهر خندید 

: وقتی پرسید چیکارش دارید فهمیدم یه چیزی هست که نمیخواد در موردش حرف بزنه فکر کردم بهترین راهی که بتونیم چیزی بفهمیم پوله -

چون اون محل نشون میداد ساکنینش فقیرند. وقتی مجبور شدم بگم پدرم فوت کرده تو دلم به خودم لعنت میفرستادم. اونم هی میگفت خدا 

 بیامرز اومدیم بیرون برای بابا صدقه دادم اعصابم ریخته بود به هم. 

 قهر دو از آشپزخونه اومدیم بیرون که رادمهر به سپهر اشاره کرد بریم تو اتا

 وقتی نشستیم سپهر گفت

 : باز مامان التماس دعا داشت؟ هر چی گفتم صبر کن با هم بریم گفت من زودتر میرم. دارم دیوانه میشم از کارهاش-

 رادمهر گفت 

 : بشین سپهر باهات کار دارم.-

 : چیه؟ گوش شما رو هم پر کرد؟-

 رادمهر به صندلی اشاره کرد. سپهر نشست 

 اعتماد داری؟: تو به منو رادین -

 سپهر به ما نگاه کرد. 
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 : اگر نداشتم ازتون نمیخواستم کمکم کنید-

 رادمهر گفت

 : قبول داری که برامون عزیزی؟ -

 : خوب معلومه چی شده؟-

 : فقط میخوام مطمئن بشم چیزهایی که بهت میگم باور میکنی-

 : چی؟-

 ه سپهر بگه. نشستم کنار سپهر. نمیدونستم رادمهر چطور میخواد قضیه رو ب

 رادمهر سکوت کرد سپهر داد زد

 : میگم چی شده؟-

 رادمهر به من نگاه کرد فهمیدم نمیدونه باید چی بگه که تأثیر داشته باشه رو به سپهر کردم. 

 : منو رادمهر همه چیزو بهت میگیم فقط ازت میخوام که تا آخر حرفهامون هیچی نگی بعد اگر خواستی حرف میزنیم-

 د و وارد شد و کنار ما نشست. رایان در ز

 : بگم؟-

 : بگو-

 شروع کردم از اول همه چیز و بهش گفتم از اینکه قرار شد بریم اهواز و آدرس و از خاله گرفتیم تا کوچکترین جزئیات و براش گفتیم. وقتی

 موبایل شراره رو بهش داد. حرفهامون تموم شد  گوشیمو دادم دستش تمام عکسهای شراره رو نشونش دادم بعد هم رایان شماره 

 سپهر رنگش مثل گچ سفید شده بود. رنگ لبش کبود بود. از شدت عصبانیت دندونهاشو به هم فشار میداد. 

 : نه. این امکان نداره-

 : میدونم باورش سخته. میدونم بعد از این همه سال نمیتونی ساده حرفهای ما رو باور کنی اما ما میتونیم بهت ثابت کنیم -
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 ه من نگاه کردب

: منو رادمهر همین االن باهات میایم اهواز یه سره میبریمت همون خونه همون کوچه همون سوپری که صاحبش اینها رو گفت همون کیوسک -

مهر روزنامه فروشی. اصال میتونی خودت تحقیق کنی میتونی تعقیبش کنی حتی اگر یک سال تموم هم بخوای اونجا بمونی تا مطمئن بشی منو راد

تو  باهاتیم. ما پشتتیم باور کن تمام مدت خدا خدا میکردم شراره همونی باشه که میگی مگه ما برای تو چی میخوایم؟ میدونی برای ما خوشبختی

مهمه خوشبختی تو هم تو رسیدن به عشقت بوده شاید معیار خاله اینها نباشه اما ما فقط خواست تو برامون مهمه. پس مطمئن باش خودمونم 

 شرمنده ایم که داریم این حرفها رو بهت میزنیم و برای اینکه بدونی داریم حقیقتو میگیم هر کاری بخوای میکنیم هر کاری سپهر. 

سپهر چسبیده بود به تخت مشتاش گره کرده بود و چشماشو بسته بود. یک لحظه احساس کردم حالش خیلی بده. سریع رفتم طرفش و نبضشو 

داشته بودم که افتاد روی تخت. رادمهر از اتاق دوید بیرون من سریع لباسهای سپهر و تنش کردم. صدای رادمهر و گرفتم هنوز دستمو برن

اده شنیدم که داره با فوریتهای پزشکی صحبت میکنه. خاله و مامان دویدند باال خاله با دیدن سپهر فریاد میزد و خودشو میزد. سپیده سریع آم

سید رادمهر با سپهر تو آمبوالنس بود و من و بقیه با ماشین تا برسیم بیمارستان خاله فریاد میزد که چی به بچه ام شد. یک ربع بعد آمبوالنس ر

 گفتید که اینطور شده.

وقتی رسیدیم دکتر گفت شوکه شده یه آمپول آرامبخش بهش تزریق کردند و سرمشو وصل کردند که چشمهاشو باز کرد. چشمش به خاله افتاد 

 میکرد. دستاشو دراز کرد خاله سریع دستاشو گرفت. که گریه 

 : چی شدی مادر؟ -

سپهر اشکهاش ریخت روی گونه اش بدجوری بغض کرده بود رادمهر و رایان اشک تو چشماشون نشست. سپهر پشت دست خاله رو 

 یدب*و*س

 : منو میبخشی مامان؟-

 خاله بغضش ترکید . بلند بلند گریه میکرد

 در به خدا من خوشبختی تو رو میخوام اگر تو شراره رو میخوای من حرفی ندارم فقط نمیخوام ببینم که مریض شدی: این حرفو نزن ما-

 : دیگه نمیخوام اسمشم بشنوم مامان . -
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 منو رادمهر به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم. خوشحال بودیم که حرفهامونو باور کرده.

 خاله با تعجب به ما نگاه کرد. 

 شده؟ : مگه چی-

 سپهر برگشت طرف ما فکر میکرد همه چیز و به خاله گفتیم. رفتم طرف سپهر

 : چیزی نشده خاله جون ما یه دختر خیلی بهتر براش پیدا کردیم. ما هم آرزو داریم خوب. -

 خاله همینطور به ما نگاه میکرد. خنده روی لب سپهر نشست آروم گفت

 : ممنونم -

 دستشو فشار دادم

 لند شو تا بهت بگم دنیا دست کیه : تو فقط ب-

 خاله و مامان رفتن خونه سپیده هم رفت خونه ی خودش سپهر هم که مرخص شده بود با ما اومد.

 : من واقعا ازتون ممنونم  به خدا خجالت میکشم بهتون نگاه کنم-

 رادمهر زد روی شونه اش

 خجالت بکشیم که این خبرهارو بهت دادیم باور کن خیلی عذاب دهنده بود. : تو مثل برادر مایی ما هر کاری کردیم وظیفمون بوده ما باید-

 من گفتم

 : هنوز هم سر حرفمون هستیم میخوای بریم اهواز؟-

 سپهر پوزخند زد

رش : دیگه مدرک از این همه عکس و شماره اش باالتر؟ من حتی به این کاری ندارم که اون مرد به شما چی گفته یا پدرش زندانه یا براد-

فراریه که خدا شاهده اگر خودش آدم درستی بود اینها برام مهم نبود و دروغهاشو ندیده میگرفتم ولی با این پوشش و آرایشش کامال مشخصه 

 که تو زندگیش چه خبره حتی اگر خبری هم نباشه دختری که این وضع ظاهرش باشه و به من بگه با چادر میره بیرون به درد من نمیخوره نمیگم
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دری بودن نشون دهنده ی نجابته نه من میگم این ظاهر نشون میده این دختر هیچ قیدی نداره .این شماره هم  خطیه که خودم براش خریدم چا

 و بارها قسم خورد که این خطو فقط من دارمو بس. اینهمه دروغ .... اینهمه ریا برای چی؟

 ن: برای به دست آوردن خوش تیپترین پسر دانشگاهش عزیز م-

 : واقعا متأسفم برای خودم که چقدر میتونم ساده باشم-

 ما هیچی نگفتیم. 

و : امیدوارم بتونم به خوشی براتون جبران کنم شما منو نجات دادید میدونم ممکنه مریض بشم میدونم خیلی سخته که بتونم تمام این سالها ر-

ایستادم ولی تا عمر دارم کار شما و محبتتونو فراموش نمیکنم. مهمتر اینه  فراموش کنم اون از من یه احمق ساخت من حتی تو روی خانواده ام

 که به مامانم هیچی نگفتید حاال نمیدونم بهش چی بگم چون میدونم ولم نمیکنه

 گفتم

ونی هم نگی وظیفه ی ما : این انتخاب خودته سپهر ما باید به خودت میگفتیم حاال میتونی به خاله بگی اگر بخوای ما هم میایم توضیح میدیم میت-

 اطالع رسانی به خودت بود

 : شما ثابت کردید همیشه میتونم روتون حساب کنم واقعا ممنونم. -

 : دیگه بس کن. میخوام ما رو برادرت بدونی. دیگه هم تعارف نکن. -

 سریع رفت. مامان پرسیدوقتی رسیدیم خونه سپهر نیومد تو و از همون جا رفت خونه ی خودشون خاله هم که دید سپهر رفته 

 : حاال بگید چی شده؟-

 منو رادمهر به هم نگاه کردیم رفتم طرف مامان بابا هم نشست روی مبل و به ما خیره شد

 مامانو نشوندم روی مبل

 : جونم برای مادر خودم بگه خود دختره رو دیدیم و همه چیز گره خورد-

 : چرا؟-
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نه صد دل عاشق دختره شد و باهاش قول و قرار گذاشت و به ما هم گفت به سپهر بگیم شراره مرده و  : خوب برای اینکه این آقا رادمهر یه دل-

 قرار شد دست دختره رو بگیره ببره ینگه دنیا تا چشم سپهر بهش نیفته همین

 مامان با هر حرف من هی از جاش میپرید و دوباره مینشست. رادمهر سریع اومد طرف من

 نمیدونی مامان باور میکنه؟: مگه تو مریضی بچه -

 اخمهامو کردم تو هم جدی گفتم

 : وا مگه قراره باور نکنه دارم حقیقتو بهش میگم-

 بابا زد زیر خنده ولی من هنوز جدی بودم. مامان به صورت منو رادمهر نگاه کرد بعد نفس عمقی کشید و گفت

 : برای یه لحظه حرفهاتو باور کردم داشتم سکته میکردم بچه -

 : عجبا شدم چوپان دروغگو. دارم میگم رادمهرت عاشق شد رفت-

 مامان خندید

 : مبارکش باشه. -

 : باشه باور نکن حاال پس فردا که دست دختره رو گرفت آورد تو خونه باورت میشه. از ما گفتن.-

 : نمیخوای بگی چی شده؟-

 : مادر من فهمیدی دارم دروغ میگم؟-

 : خوب این که معلومه-

وقتی دارم دروغ میگم یعنی نمیخوام راستشو بگم حاال اگر شما بیشتر اصرار کنی مجبورم دروغهای بیشتری بگم اونوقت میرم جهنم و : پس -

 شما باید جواب منو بدی که چرا منو راهی جهنم کردی اون دنیا سر پل صراط باید به من جواب بدیا. دست بردار

 : یعنی چی؟-

 بابا بلند شد و گفت
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 میگه خانوم. حتما چیزهایی هست که نباید بدونیم  : راست-

 : این مسئله مربوط به سپهره بابا ما نمیتونیم در موردش تصمیم بگیریم. -

 : میفهمم پسرم کارتون کامال درسته. مامانتون هم اشتباه کرد که کنجکاوی کرد. -

 مامان بلند شو گفت

ا بهتون افتخار میکنم شما امروز به من و باباتون ثابت کردید نه تنها مرد شدید بلکه اصول : هر چند خیلی دلم میخواد بدونم چی شده ولی واقع-

 یدب*و*ساخالقیتون قابل ستایشه. منو رادمهر رفتیم طرف مامان هر کدوم یه دستشو گرفتیم که رادمهر دوال شد و دست مامانو 

 : ای خود شیرین-

 رادمهر خندید. 

 فصل پنجم

تخصصمونو داده بودیم انقدر خسته بودیم که قرار گذاشتیم  منو رادمهر و رایان و باربد و شهاب بریم شمال. باز هم کلید دو ماه بود امتحان 

ویالی بابک و گرفتیم و راهی شمال شدیم. رایان یک سال از درسش مونده بود انقدر سرش تو درس بود که هر ترم نمره هاش خیلی باال میشد 

و با پروژه های سنگینی که برمیداشت و با تابستونها یک سال جلو افتاده بود. یک سال هم زود دیپلم گرفته بود که باعث هر ترم شاگرد اول بود 

 میشد عمال یک سال با ما فرق داشته باشه. ما بهش افتخار میکردیم. 

الهیجان . ناهارو خوردیم و رفتیم ویال. باربد با دیدن  تو راه شمال از خاطراتمون تو اون ویال میگفتیم و میخندیدیم. ساعت دو بعد از ظهر رسیدیم

 استخر بدون اینکه بره تو ویال همون جا لباسهاشو در آورد و رفت تو آب 

 : تو دیوونه ای پسر؟ استخر ندیده ی بیچاره.-

 : واقعا اشتباه کردم آبش خیلی گرمه -

زدم که پرت شدم تو آب سرمو که آوردم باال که رادمهر محکم افتاد تو آب. از استخر اومد بیرون حواسم بهش نبود داشتم با رادمهر حرف می

باربد رفت طرف رایان که رایان خودش خودشو انداخت تو آب شهاب دوید طرف ویال ما تو آب میخندیدیم . باربد دست شهاب و از پشت گرفته 

یدمش تو آب به هم آب میپاشیدیم و میخندیدیم. که درو زدن بود و کشون کشون میاورد طرف استخر انداختش تو آب که پاشو گرفتم و کش
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 خودمو از آب کشیدم بیرون. از سر تا پام داشت آب میچکید همینطور که با بچه ها شوخی میکردم رفتم طرف در درو باز کردم حواسم به لباسم

 بود که صدای یه دخترو شنیدم

 : سالم-

 ار یه جایی دیده بودمشسرمو باال کردم چهره اش خیلی آشنا بود. انگ

 : سالم-

 : من سحرم منو یادتون میاد؟ -

 یک کم فکر کردم یه دفعه یادم افتاد اون کیه. 

 : بله سحر خانوم یادمه. مهرنوش خانوم خوبن؟ مامان؟-

 : همه خوبن و سالم دارن خدمتتون. -

 : سالم منو هم برسونید. -

 : کمکی از دستم بر میاد؟-

دیدتون که اومدید سالهاست از فکر کمکی که به ما کردید بیرون نمیایم. اون سال فرصتی نبود ازتون تشکر کنیم مامان : مامان همین االن -

 خواست بهتون بگم افتخار بدید و امشب برای شام تشریف بیارید خونه ی ما

 ن موقعی که شما مریض شدید من خواب بودم. : ما راضی به زحمتتون نیستیم کاری هم نکردیم البته من که به هیچ عنوان کاری نکردم چو-

 سحر خندید. 

 : پس شما آقا رادین هستید-

 : عجب پس از اون موقع نمیدونستید با کدوم یکی از ما حرف میزنید نه؟-

 سحر با خجالت سرشو انداخت پایین. 

 نشاء اهلل در یه فرصت مناسب: متأسفانه نمیتونیم خدمت برسیم ما تنها نیستیم دو تا از دوستانمون با ما هستند ا-
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 : اشکالی نداره آقا رادین دوستانتونو هم بیارید ما خوشحال میشیم-

 : اینجوری خیلی به زحمت میفتید-

 : اصال زحمتی نیست ما امشب منتظرتونیم. -

 : باشه. همین ویالی کناری هستید دیگه؟-

 : بله-

 : تا امشب-

 : خداحافظ-

 : خداحافظ -

 بستم و رفتم تو بچه ها از استخر اومده بودن بیرون و داشتن وسایلو جا به جا میکردن. دویدم تو ویالدور شد و من درو 

 : بچه ها امشب شام افتادیم-

 رادمهر و رایان همینطور بهم نگاه کردند فکر میکردند باز میخوام شوخی کنم باربد از آشپزخونه اومد بیرون 

 : کجا؟-

 رادمهر گفت

 ت میگه. آخه اینجا کی ما رو میشناس که شام دعوتمون کنه.: داره چرت و پر-

 خندیدم

: همونی که تو شدی سوپر منش رسوندیش بیمارستان و از مرگ حتمی نجاتش دادی میگفت سالهاست کنار پنجره نشسته تا شاید تو رو ببینه -

 دیدی که تا رسیدیم اومد دنبالمون ولش میکردم میخواست همین االن تو رو ببره

 ایان خندید و به رادمهر نگاه کرد رادمهر هنوز گیج بودر
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 : تو چرا میخندی ؟ این چی میگه؟ من کیو نجات دادم؟-

 رایان خندید. 

 : سحر و مهرنوش یادت نیست؟-

 رادمهر یک دفعه یادش افتاد . 

 : آهان. وا بعد از این همه سال؟-

 باربد خندید

 : جریان چیه؟-

 برگ براش گفتم همه ی جریانو با کلی شاخ و 

 : چه جالب-

 : حاال جالب یا غیر جالب امشب شام افتادیم. -

 عصر رفتیم کنار دریا  برگشتیم همه دوش گرفتیم و یه سبد گل خریدیم و رفتیم در خونه شون. مادرشون درو باز کرد

 : سالم-

 سالم کردیم و وارد شدیم.

 : خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون. -

 رادمهر گفت

 ا هم خوشحالیم و شرمنده که مزاحمتون شدیم: م-

 : شما مراحمید -

 یه پسر جوون اومد جلو خانوم سهرابی معرفیش کرد
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 : فیروز پسر خواهرم و نامزد سحر. -

ه روی هم همه باهاش دست دادیم و با راهنمایی اونها رفتیم تو سالن. اون ویال خیلی کوچیک بود دو تا خواب داشت با یه سالن و یه آشپزخونه ک

 هفتاد متر نمیشد. بیشتر تعجب کردم برای اینکه این ویال در کنار ویالهایی که تو اون منطقه بود از کوچکی واقعا استثنا بود.

وسایلشون هم میگفت که تمکن مالی کافی ندارن اما شخصیتهایی خوب و اصیل که این باعث میشد واقعا باهاشون احساس راحتی کنیم.  فیروز 

 مشربی بود در عرض چند دقیقه خیلی راحت باهاش شوخی میکردیم و میخندیدیم که مهرنوش و سحر وارد شدند همه بلند شدیم.  پسر خوش

 سحر کنار فیروز نشست. مهرنوش کنار مادرش. خانوم سهرابی گفت

 : ما هیچوقت فراموشتون نکردیم. شما به موقع به داد ما رسیدید-

 رادمهر گفت

 خانوم سهرابی دیگه دارید خجالتمون میدید. : ما کاری نکردیم-

 : نه پسرم شاید برای شما مسئله خیلی کوچیک بوده چون شرایط ما رو نمیدونید ما اینجا تنها زندگی میکنیم پدر بچه ها ده سال پیش عمرشو-

ه همه ی ویالها مال کسانیه که خریدنش فقط داد به شما ما هم تو این شهر تنهاییم خانواده ی من تهران هستند ویالهای اطراف هم اکثرا خالی

فکری  برای اینکه تابستونها یکی دوروزی بیان اینجا . اون شب من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم روز قبلش دیده بودم اومدید و اون شب تنها

 که به ذهنم رسید این بود که مزاحم شما بشم. 

 موقع شب تنها بیرون میرفتید.  : کار درستی کردید خانوم سهرابی. نباید اون-

 رو به فیروز کردم

 : پس از قرار معلوم شما هم ساکن الهیجان نیستید-

 : نه. من تهران زندگی میکنم-

 خانوم سهرابی گفت

 : بعد از ازدواج هم میرن تهران من میمونم و مهرنوش.-

http://www.roman4u.ir/


 

 
261 

 

 : خوب چرا شما نمیاید تهران؟-

 همیدم خیلی دلش میخواد به تهران بیان مهرنوش آرزومندانه به مادرش نگاه کرد ف

 : نمیشه مادر من سالهاست اینجا زندگی میکنم دیگه به اینجا عادت کردم-

: شما باید جایی باشید که اقوامتون هستن به قول معروف جایی که دلتون خوش باشه البته دخالت منو میبخشید ولی مسلما برای مهرنوش -

 واهرش باشه و همینطور اقوامش خانوم هم خیلی بهتره که نزدیک خ

 فیروز گفت

 : مگر اینکه شما بتونید راضیشون کنید ما که حریف خالمون نمیشیم. بهش میگم خودم ویال رو میذارم برای فروش خودم هم یه خونه تو تهران-

 برات میخرم همه کارهاتو انجام میدم

 : کارم چی؟-

 : شما کجا کار میکنید خانومئ سهرابی-

 ستارم دو سال دیگه بازنشسته میشم. حاال دو سال که تموم شد شاید بیام تهران: من پر-

یکنیم : اگر مشکلتون اینه من براتون انتقالی میگیرم اصال برای اینکه راحت باشید سعی میکنم منتقلتون کنیم بیمارستانی که منو رادمهر کار م-

 خوبه؟

 خانوم سهرابی رفت تو فکر

 : آخه-

 سحر گفت

نداره مامان گفتی خونه فیروز گفت همه کارها رو انجام میده بعد بهانه ی کارو آوردی که آقا رادین دارن قول میدن زحمت بکشن و : آخه -

 کارهای انتقالیتونو انجام بدن دیگه چه بهانه ای دارید؟

 گفتم 
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 : من میدونم-

 همه به من نگاه کردند

 ونیم احساسش کنیم این خانوم سهرابیه که باید از خاطراتش دل بکنه.:خاطرات. چیزی که نه منطقیه که بشه گفت نه میت-

 خانوم سهرابی سرشو انداخت پایین چشماش پر از اشک شده بود. نشستم کنارش 

ولی اگر  : خانوم سهرابی ما نمیخوایم بهتون فشار بیاریم در حقیقت ما چند تا غریبه ایم که داریم تو کاری که به ما مربوط نیست دخالت میکنیم-

خدای نکرده خودتون یا مهرنوش خانوم مریض بشن چیکار میکنید؟ اگر به مشکلی برخورد کنید چیکار میکنید؟ مسلما خاطرات آقای سهرابی تا 

همیشه با شما باقی میمونه. اون عشقی که شما رو به این خونه وصل کرده تو قلب شماست نه تو دیوارهای این خونه. آقای سهرابی هم دلش 

میخواد شما جایی باشید که امنیت کافی داشته باشه چه برای شما چه برای دخترتون. اون چیزی که شما یا من بهش میگیم خاطره یه تعلقه 

 تعلق هیچ ربطی به مکان و زمان نداره پس با رفتنتون از اینجا نه عشقتون کم رنگ میشه نا خاطراتتون فراموش. 

 ند تلخی داشت بلند شد و به آشپزخونه رفت. از جام بلند شدمخانوم سهرابی به من نگاه کرد لبخ

 : خوب کجا بودیم؟ داشتم با کی شوخی میکردم؟-

 همه به من نگاه میکردند رادمهر لبخند عمیقی روی لبش بود وقتی نشستم کنارش آروم بهم گفت

 : گاهی اصال نمیشناسمت-

 : چرا؟-

 : خیلی ضد و نقیضی-

 : چطور؟-

گاهی احساساتی گاهی همه چیز و شوخی میگیری گاهی آنچنان جدی میشی که خود من که باهات بزرگ شدم تعجب میکنم. : گاهی منطقی -

 بعضی چیزها رو سرسری میگیری گاهی هم انقدر عمیقی. 

 خندیدم 
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 اور کن. : من مثل خودتم داداش فقط لطف میکنم و همیشه اختیار عمل و میدم دست تو برای همین تا حاال کشف نشدم ب-

 زد زیر خنده. همه برگشتند طرف ما رادمهر گفت 

: ببخشید این آقا به یه کریستف کلمب نیاز داره که کشفش کنه. شما کسی و میشناسید که دل به دریا ببخشید اقیانوس بزنه؟ شاید کشفش -

 کنن انقدر دلش نسوزه 

 گفتچشمم افتاد به مهرنوش عمیق نگاهم میکرد باربد میون خنده آروم 

 : فکر کنم اولی باشی-

 : اولی تو چی؟-

 : اولی تو ازدواج-

 با تعجب بهش نگاه کردم

 : تو رو خدا رادین نگو که نفهمیدی. -

 فهمیدم منظورش مهرنوشه

 : تو چرا انقدر کج خیالی؟ -

 : مگه من گفتم دختر بدیه؟ این چه ربطی به کج خیالی داره؟-

 ذارم زیر ساتور خودم دم به تله نمیدم.: مطمئن باش تا دست تو و رادمهر و ن-

 خندید

 : مطمئن نباش. دختر خوبیه خانواده ی خوبی هم داره به اندازه ی کافی زیبایی هم داره دیگه چی میخوای؟-

 دستمو گذاشتم روی قلبم 

 : اینو -

 : اون که سر جاشه-
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 : موضوع همینه دیگه هر وقت پر کشید و دیگه سر جاش نبود نوبتمه.-

 د با تعجب نگاهم کردبارب

 : ای بابا تو هم؟-

 : چی منم-

 : بابا یکیتون سنتی ازدواج کنید همه میخواهیم عاشق بشیم. سنتی ازدواج کن و ثابت کن هنوز اینجور ازدواجها پابرجاتره. -

 : نه بابا؟ تو چرا اینکارو نمیکنی؟-

 : زورم میرسه-

 م بکش بیرون.: زورت به کفش من که نمیرسه پاتو از تو کفش دل-

باربد قهقهه میزد.  خانوم سهرابی شام و کشید و صدامون کرد سر میز. واقعا دست پختش عالی بود چند جور غذای محلی که واقعا خوش مزه 

 بود. ما حتی اسماشونم نمیدونستیم ولی از نوع غذا خوردن بچه ها فهمیدم اونها هم دارن یه دل سیر غذا میخورن گفتم

 ه کمتر بخورید؟: بچه ها میش-

 رادمهر بدون اینکه سرشو بیاره باال گفت

: شرمنده داداش خودت کمتر بخور انقدر این غذاها خوشمزه است که ما تعارف و گذاشتیم کنارو داریم تا جا داریم میخوریم تو هم اگر فکر -

 . آبروتی به من ربطی نداره اگرم فکر میکنی ما نخوریم که تو بیشتر بخوری کور خوندی 

 همه زدن زیر خنده گفتم

 : حاال دیگه دست منو میخونی تازه آبرومم از پشت بوم شوت میکنی تو حیاط همسایه به تو هم میگن داداش؟-

 یه لقمه دیگه گذاشت دهنش 

 : من االن هیچ نسبتی با کسی ندارم-

 همینطور میخورد و حرف میزد 
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 بخوری: خسته شدم از بس فکر کردم کوچیکتری گذاشتم حقمو -

 : من کی حقتو خوردم -

 : اگر رو بدم میخوری من بهت رو نمیدم-

 : پس چرا میگی خوردم-

 : میخواستی بخوری که حرف من دروغ در نیاد برادری رو برای این روزها گذاشتن دیگه-

  همه ریسه رفته بودن از خنده با شکمهای پر نشستیم روی مبل خانوم سهرابی چایی آورد و نشست کنارمون.

 : رادین پسرم-

 : بله؟-

 : تو مطمئنی میتونی انتقالی منو بگیری؟-

 تعجب کردم یعنی راضی شده بود بیاد؟ مهرنوش و سحر به هم نگاه کردند و با نگرانی به دهان من خیره شدند

ش تا من انتقالیتونو بگیرم وقتی : مطمئنم ولی برای اینکه خیالتون راحت باشه شما هیچ اقدامی نکنید میخواهید خونه رو بذارید برای فرو-

 کارهای انتقالیتون درست شد خونه رو بفروشید اینطور بهتر نیست؟

 خانوم سهرابی خندید

 : باشه پسرم -

 مهرنوش نشست کنار مادرش دستاشو گرفت

 : ممنونم مامان. -

م مشکل این خانواده رو حل کنم البته خانوم خانوم سهرابی دستشو کشید روی گونه ی مهرنوش. اون شب واقعا خوشحال بودم چون میتونست

 سهرابی میتونست انتقالی بگیره ولی چند ماه طول میکشید و من میتونستم با آشناهایی که داشتم این پروسه روخیلی  کوتاهتر کنم. 

 ساعت دوازده بود که خداحافظی کردیم دم در خانوم سهرابی گفت 
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 : باز هم شما رو به زحمت انداختیم. -

 این حرفو نزنید شما هم جای مادر من و مهرنوش خانوم هم جای خواهر من  :-

 یک لحظه حس کردم اخمهای مهرنوش رفت تو هم ناخوداگاه به باربد نگاه کردم داشت میخندید. 

 خانوم سهرابی گفت 

 : خوشحالم که پسرهای خوبی مثل شما دارم. -

 بد نشست روی مبل و روی میز رنگ گرفتخداحافظی کردیم و برگشتیم ویال تا وارد شدیم بار

 : ای یار مبارک بادا ایشاهلل مبارک بادا گل در اومد از حموم سنبل در اومد از حموم-

 دویدم طرفش که بلند شد و فرار کرد همینطور میخوند رادمهر داد زد

 : چه خبره؟-

 باربد از باالی پله ها داد زد

 انقدر دست دست نکنه : بابا تو بهش بگو این دختر دختر خوبیه-

 رادمهر تازه متوجه قضیه شد ولی فکر کرد من از اون خوشم اومده خندید

 : آره رادین-

: ای مرض و رادین بابا دختره دو بار بهمون نگاه کرد و دو تا چایی آورد آقا برای خودش قصه بافته برای دختر مردم حرف در نیار باربد -

 نما داره معصیت میکنی میری جه گ*ن*ا*ه

 نه: آره خوب دوبار نگاش کرد و دو تا چایی آورد فقط نمیدونم چرا وقتی این آقا گفت مهرنوش جای خواهرم دختره میخواست بپره گلوشو پاره ک-

 خودم هم خنده ام گرفته بود داشت قضیه رو خیلی داغ میکرد. 

منو میندازی جلو بگو داداش خجالت نکش خودم برات آستین باال  : بابا تو میخوای منو بکنی جاده صاف کن خودت میخوای ازدواج کنی داری-

 میزنم 
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 باربد از پله ها اومد پایین

 : اگر یه روز عاشق بشم و مطمن بشم طرف هم منو دوست داره منتظر هیچ کدومتون نمیشم میپرم تو زندگی تا خرخره-

 رفتم طرف پله ها که برم لباسهامو عوض کنم

و از تنم در بیارم به خاطر سفارشات این آقا رادمهر امشب قید لباس اسپرت و زدم و با کت و شلوار اومدم به جون خودم : بذار این خرقه ها ر-

 داشتم خفه میشدم. بذار لباسامو عوض کنم بیام ببینم تو چی میگی

تا پله رو دوتا یکی رفتم پایین به سختی سر پا  لباسهامو عوض کردم و داشتم از پله ها میومدم پایین که رایان از پشت سر دوید و خورد بهم چند

 ایستادم

 : چته بچه؟ تو چرا انقدر هولی اون میخواد زن بگیره منو داره بیچاره میکنه  برای دختر مردم حرف درمیاره تو هول شدی؟-

 رایان قرمز شده بود نگران شدم شونه هاشو گرفتم نفسش باال نمیومد

 : چته؟ -

 جلوهمه با نگرانی اومدن 

 : چته-

 رایان نفس نفس میزد انگار دویده

 : قبول-

 نتوسنت حرف بزنه

 : قبول چیه؟ کی از تو بله خواست؟-

 : قبول شدید-

 نفهمیدم چی میگه

 : یعنی چی چی قبول شدیم ؟ -
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 شهاب زودتر از همه فهمید داد زد

 : شوخی نکن رایان -

 : به خدا .... به خدا شوخی نمیکنم سه تاشون قبول شدن-

 تازه همه فهمیدیم داره دوره ی تخصصو میگه رادمهر نشست روی مبل

 : نصف شبی تو از کجا فهمیدی ما قبول شدیم.-

 : اینترنت. میدونستم امشب اسامی رو اعالم میکنن. -

رو ببینیم یه قرن انگار تازه باورمون شد دویدیم طرف کامپیوتر شهاب نشست پشت کامپیوتر و وصل شد تا بخواد سایت باز بشه و اسامی 

 گذشت. رایان درست میگفت

منو رادمهر هر دو جراحی قلب. باربد تخصص شبکیه ی چشم. هر سه به هم نگاه کردیم. باربد یه سینی برداشت و دوید طرف حیاط همه دنبالش 

 د بودیم. رایان بلند داد زد مثل قطار راه افتادیم میزد روی سینی و میخوند و ما هم با دادو فریاد همراهیش میکردیم . واقعا شا

 : ساکت-

 همه ساکت شدیم

 : صدای درو نمیشنوید؟-

 دویدم طرف در و درو باز کردم مهرنوش و فیروز بودن داشتن با تعجب بهمون نگاه میکردن

 : ببخشید مزاحمتون شدیم اتفاقی افتاده؟-

 خندیدم

 : نه-

 : آخه صدای داد و فریاد بدی میومد نگران شدیم-

 تو تا بهت بگم: بیا -
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 اومدن داخل

 : چی شده؟-

 یدیم ببخشید سرو صدامون انقدر بلند بود که به گوش شما هم رسید؟ ر*ق*ص: هیچی بابا از خوشحالی داشتیم میزدیم و می-

 : تو حیاط بودید برای همین شنیدیم حاال برای چی انقدر خوشحالید؟-

 رایان گفت

 : هر سه تاشون تخصصو قبول شدن-

 ؟: هر سه-

 رایان ایستاد جلوی ما و تعظیم کرد

 : دکتر باربد فراهانی متخصص شبکیه. دکتر رادمهر و رادین روزبهانی جراح قلب. -

 فیروز و مهرنوش بهمون تبریک گفتن 

 : باز هم ببخشید انقدر سرو صدا کردیم جوونیم و جاهل شما به بزرگی خودت ببخش-

 : از خوشحالیتون خوشحالیم -

 : ممنون. -

 داحافظی کردیم فیروز یکی دو قدم رفت که مهرنوش رو به من کردخ

 : باز هم بهتون تبریک میگم-

 سرمو انداختم پایین

 : ممنونم -

 وقتی رفت رفتم پشت در ایستادم رادمهر داد زد
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 : چرا نمیای تو؟-

 : نمیام-

 : چرا؟-

گفت به ما نگفت پس میخوای باهاش ازدواج کنی پس دختره عاشقته داره : باز االن باربد میخواد دست بگیره چرا دختره دو بار به تو تبریک -

 میمیره خیلی ظالمی احمقی نمیفهمی 

 باربد با خنده داد زد

 : مگه دروغ میگم؟-

 : انقدر برای دختر مردم حرف در نیار -

 درو باز کردم و رفتم تو

 : جدی میگم -

 باربد هم جدی گفت

حرف در آوردن نیستم اما نگاهها رو هم خوب میشناسم یادت باشه من دو تا خواهر دارم دخترها رو خوب : باشه خودتم میدونی که من اهل -

 میشناسم. 

 : اصال بیا در موردش حرف نزنیم-

 : باشه اما دختره ازت خوشش اومده-

 کوسنو برداشتم و کوبوندم تو صورتش

و خوشش اومده نمیدونم ولی خوب بعضی ها با انتخابهای غلطشون خودشونو : تا صبح هم که منو بزنی دختره ازت خوشش میاد حاال از چی ت-

 بدبخت میکنن هیچکاری هم نمیشه کرد. 
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 خندیدم

 : نگو دختر به این خوبی. به این عاقلی. اصال همین که از من خوشش اومده نشون دهنده ی اینه که دختر عاقلیه-

  

 فصل ششم

منه که بتونم به شما کمکی کرده باشم. خدا رو شکر که همه چیز خیلی سریع حل شد منم کار خاصی : این چه حرفیه خانوم سهرابی افتخار -

 نکردم فقط یکی دو تا سفارش بود همین.

 رادمهر داشت نگاهم میکرد. بعد از خداحافظی قطع کردم. 

 : انتقالی درست شد؟-

 : آره-

 : خدا رو شکر-

 ی قرار داد خونه و پولو برامون میفرستن تا سریع بریم برای قرارداد: با فیروز تماس داشتم گفت فردا میرن برا-

 : چطور انقدر به ما اعتماد کردن بدون هیچ مدرکی بدون هیچ سندی این همه پولو میفرستن برای ما؟-

 : نمیدونم.-

 : حاال برای فردا قرار گذاشتی؟-

 : آره-

 : من که ترجیح میدم حداقل خود فیروز بیاد.-

ینطور ولی میگفت تا خودشو برسونه شب شده و میترسه خونه از دستش بره چون خودش یه مشتری دیگه رو دیده که به خاطر قیمت : منم هم-

 مناسب خونه میخواسته سریع اونجا رو قولنامه کنه. مزیتش برای خانوم سهرابی اینه که نزدیک خونه ایه که فیروز وسحر خریدن.

 یاد. : انشاء اهلل که مشکلی پیش نم-
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درسها خیلی سنگین شده اعصابم ریخته بود به هم. دوران سربازیمونو تو همون تهران و تو مناطق محروم کار کردیم فکر میکردم چقدر دوران 

 سختی بود ولی حاال با درسهایی که میخوندیم ترجیح میدادم برم و ده سال تو همون منطقه کار کنم.

ولو فرستاده به حساب رادمهر. منو رادمهر سریع با بنگاه تماس گرفتیم و رفتیم برای قرارداد. با ساعت دوازده فیروز تماس گرفت و گفت پ

 مدارکی که از خانوم سهرابی داشتیم تونستیم خیلی راحت خونه رو بخریم . برگشتیم و با منزل خانوم سهرابی تماس گرفتم. 

 : الو سالم-

 مهرنوش بود

 : سالم خوبید؟-

 من مزاحمتون شدم میتونم با مادرتون صحبت کنم؟: ممنونم ببخشید -

 : بگم کی باهاش کار داره؟-

 : ببخشید معرفی نکردم-

 : شناختم ولی نمیدونم کدوم یکی از دوقلوها هستید-

 خنده ام گرفت 

 : رادین هستم-

 : ببخشید آقا رادین ما حسابی شما رو به زحمت انداختیم. -

 که تونستیم کاری براتون انجام بدیم: این چه حرفیه ما خیلی خوشحالیم -

 : شما لطف دارید ما همیشه مدیون شما هستیم امیدوارم بتونیم جبران کنیم.-

 : ما هیچ کاری نکردیم بهترین جبران برای ما اعتماد شماست این برای ما خیلی ارزش داره. -

 : خواهش میکنم شما شایسته اش هستید-

 ان صحبت کنم؟: لطف دارید. حاال میتونم با مام-
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 : بله حتما. به آقا رادمهر سالم برسونید.-

 : لطفتونو میرسونم رادمهر هم سالم میرسونه-

 : ایشون بزرگوارند. خدانگهدارتون.-

 : خداحافظ-

 رفت که مامانشو صدا کنه. 

 : رادمهر عجب دختر مؤدبیه. واقعا لذت بردم. -

 رادمهر خندید 

 : خوبه قدم به قدم -

 قدم؟ : چی قدم به-

 : قدم به قدم نزدیک میشید.-

 : ای مرض. من پاهایی رو که بخواد این قدمها رو برداره خورد میکنم-

 رادمهر با تعجب نگاهم کرد

 : چرا؟-

 تا اومدم جواب بدم صدای خانوم سهرابی رو شنیدم

 : سالم پسرم-

 : سالم . خسته نباشید -

 : ممنونم. -

 : در حال جمع کردن وسایلید؟-
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 ه تقریبا همه ی وسایل جمع شده. ما دیگه آماده ایم. خونه چی شد رادین جان: بل-

 ؟ برای همین تماس گرفتم میخواستم بگم خداروشکر همه چیز تموم شد. قرارداد به نامتون شد و رفتیم سند و هم گرفتیم .-

 : خداروشکر. مشکلی پیش نیومد؟-

 : نه اصال-

 شما سوءاستفاده کردیم و اینهمه براتون دردسر درست کردیم: من واقعا ممنونم پسرم ما از محبت -

 : تا باشه از این دردسرها خانوم سهرابی. چه دردسری از این لذت بخشتر که ما مادری مثل شما رو کنار خودمون داشته باشیم.-

 : محببتونو فراموش نمیکنم. از طرف من از رادمهر هم تشکر کن-

 د؟: خواهش میکنم. کی حرکت میکنی-

 : فردا فیروز با وسایل میاد و ما پس فردا حرکت میکنیم. -

 : خیلی خوبه. پس ما منتظرتون هستیم.-

 : میبینمتون سالم برسونید و باز هم ممنون.-

 : خواهش میکنم خانوم سهرابی به فیروز سالم برسونید. خداحافظتون-

 : خداحافظ.-

 رادمهر گفت

 :خوب؟-

 دا فیروز با وسایل  میاد و پس فردا خودشون. : هیچی پس فردا میان یعنی فر-

 :  اینو که فهمیدم.-

 : آهان میخوای ببینی چی گفتن؟ تشکر کردن و از اوضاع خونه پرسیدن-
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 : اینو هم فهمیدم-

 : آهان میخوای ببینی باربد زنگ زد چی گفت؟ میخواست برای فردا قرار بذاره بریم کوه.-

 رادمهر همینطور نگام کرد

 میخوای ببینی رایان... : آهان-

 نذاشت حرفم تموم بشه

 : رادین بس کن-

 : خوب داداش من ، من میخوام با عشق ازدواج کنم-

 : خوب بکن-

 : خوب من که عاشق مهرنوش نیستم-

 : از کجا میدونی نمیشی؟-

 خندیدم 

 لحظه ای که طرفمو ببینم میفهمم : رادمهر هر کسی یه تعریفی از عشق داره برای من عشق یه جرقه است یه شوره که همون-

 : یعنی میخوای تو یه نگاه عاشق بشی-

 : نه به این شدت مهرنوش دختر خوبیه. ولی میدونم نهایتا میتونم مثل یه خواهر خوب دوستش داشته باشم ولی هیچوقت عاشقش نمیشم-

 : چرا انقدر مطمئنی؟-

 : مطمئنم چون برام آن نداره-

 : چی نداره؟-

 ن آنی که حافظ میگه. یعنی یه چیزی تو وجودش یا تو نگاهش که جذبم کنه : آن. همو-
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 : عجب فلسفه ای برای عشق داری-

 : تو هیچ فلسفه ای برای عشق نداری؟-

 : فکر میکنم اگر روزی عاشق هم بشم عاقالنه پیش میرم-

یم همه ی ما وقتی تو یک موقعیتی نیستیم خوب میتونیم بگیم که : منم نگفتم چشمامو میبندم ولی باید بذاریم عشق بیاد بعد بفهمیم چیکار میکن-

اگر تو چنین شرایطی چیکار میکنیم ولی بهش مطمئن نباش آدمها اونجوری نیستن که فکر میکنن اونجوری هستن که عمل میکنن. پس بذار 

 موقع عمل برسه بعد میفهمیم چند مرده حالجیم

 خونه: میدونی رادین نظراتت اصال با هم نمی-

 : چطور قبال هم گفتم خیلی ضد و نقیضی. آدمی که انقدر منطقی فکر میکنه چطور میشینه منتظر میشه ببینه کی براش آن داره-

: برادر خوب من منطقی بودن منافاتی با عشق نداره. عشق یه حسه حسی که برای تمام زندگی بهش نیاز داری اما منطقی بودن برای زندگی -

 الزمه.

 ر میکنم هیچقوقت نمیتونم انقدر که تو منطقی هستی منطقی باشم و نمیتونمم انقدر احساساتی باشم: من فک-

:این ضعفت نیست  تو آدم کمال گرایی هستی رادمهر تو خیلی محتاطی من خیلی جسورم تو منطقی هستی در کنارش احساساتی هم هستی اما -

 لی نیست.همیشه خواستی با منطقت احساست رو پیش ببری این عم

 : پس منطق به چه درد میخوره وقتی نشه باهاش جلوی احساسو گرفت؟-

 : منطق به این درد میخوره که احساستو جای درستش و به شیوه ی درستش خرج کنی.-

 : باشه پسر خوب ولی زیاد منتظر کسی نباش که برات آن داشته باشه این روزها چنین چیزی کمه.-

 بیاد میاد در غیر اینصورت حاضر نیستم فقط به صرف ازدواج کردن خودمو بندازم تو هچل: اگر قراره برای من پیش -

 رادمهر خندید 

 : ازدواج هچله؟-
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 : اونم از نوع عمیقش.-

 : دیوونه.-

 شب خیلی زود خوابیدیم. صبح ساعت شش بود که با بالشی که پرت شد تو صورتم بیدار شدم رادمهر بود

 ره شدم. رفت دست و صورتشو شست و برگشت من همینطور نگاهش میکردم.چشمامو باز کردم و بهش خی

 ؟<: بلند شو دیگه مگه ساعت شش قرار نداریم-

 باز هیچی نگفتم

 : حالت خوبه؟-

 سکوت. اومد طرفم و روی تخت کنارم نشست. 

 : رادین خوبی؟-

 : آره-

 نفس راحتی کشید و بلند شد

 : بلند شو بچه -

 ادهامونو قبول داری؟: تو کدوم یکی از است-

 : چطور؟-

 : حاال بگو؟-

 : خوب من احترام خاصی برای دکتر صداقت قائلم-

 : نه منظورم شخصیتی نیست از نظر پزشکیه-

 : پرفسور صحت-
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 از جام بلند شدم

 : یادم بنداز در اسرع وقت ازش وقت بگیرم-

 برگشت طرفم با نگرانی بهم نگاه کرد

 : مریضی؟-

 : من نه تو مریضی-

 : من چمه؟-

 از دستشویی اومدم بیرون و حوله رو پرت کردم طرفش

 : آخه دیوانه کی آدمو اینطور بیدار میکنه. سکته کردم-

 هنوز جوابمو نداده بود که رایان اومد تو اتاقم. لباس پوشیده و حاضر

 : شما هنوز حاضر نیستید؟-

 رادمهر گفت

 : به... این آقا تازه شاکیه چرا بیدارش کردم-

 : من گفتم چرا اینطوری بیدارم کردی هنوز نمیفهمم خوابم یا بیدار-

 : خوب هر وقت بیدار شدی بیا سر قرار ما رفتیم.-

 یک ربع بعد لباس پوشیده و آماده تو سالن بودم. قرار بود صبحانه رو تو دربند بخوریم بعد بریم باال.

 : بچه ها من حاضرم. -

 تو خونه نبودن 

 که دیدم رادمهر واقعا داره  ماشین و میبره بیرون که بره. : رفتم تو حیاط -
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خودمو از دویدم طرف در از در رفت بیرون قبل از اینکه با ریموت در پارکینگو ببنده دویدم طرف ماشین اما اون گاز ماشین و پر کرد و راه افتاد. 

 پنجره انداختم تو.

 : ای دیوونه.-

 میخندیدن.  

 : نفسم باال نمیاد -

 انقدر حرف نزن بچه یک ربع دیگه باید اونجا باشیم هنوز اینجا داریم با تو بحث میکنیم :-

باربد و شهاب اومده بودن. شهاب خیلی وقت بود دیگه هم رشته ی ما نبود از اول هم پزشکی رو دوست نداشت به همون عمومی بسنده کرد تازه 

خانواده اش رو حرص داد ولی مثل قبل همه جا با ما بودباربد تا منو دید دوباره شروع کرد به  استفاده هم نکرد و زد به کار آزاد و با این کار کلی

خوندن آهنگ عروسی دیگه کم کم داشت این قضیه برام مشکل ساز میشد. میدونستم از سر شوخی ممکنه حرکت یا کاری بکنن که اون دختر 

 واقعا دست از این حرفهاشون بردارن . باربد سریع قضیه رو جمع کرد. شهاب گفت بیچاره فکر کنه من خیاالتی دارم برای همین بهشون گفتم

 : حاال کی میان؟-

 : امروز-

 یک کم که گذشت باربد گفت 

 : کلید خونه رو داری؟-

 : آره چطور؟-

م به خونه بکشیم که تا وسایل : خوب تا دو سه ساعت دیگه وسایل میرسه اما ما نمیدونیم خونه تو چه وضعیه بریم یه سر بزنیم یه دستی ه-

 رسید بتونیم بچینیمشون

 منو رادمهر به هم نگاه کردیم

 : فکر خوبیه.-



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

سریع بلند شدیم و به سمت خونه ی خانوم سهرابی حرکت کردیم. باربد حق داشت صاحب قبلی خونه تا تونسته بود آشغال جا گذاشته بود. 

مواد شوینده بخره. من هم رفتم که ناهار بگیرم. برگشتم ناهارو خوردیم که رایان رسید. رایان رفت خونه که لباس راحتی برامون بیاره و 

 لباسهامونو عوض کردیم و افتادیم به جون خونه. 

 وقتی تموم شد کمر درد گرفته بودم

با سنگین و سبک هم نکنه روزی : آخه ما رو چه به کار خونه. بمیرم برای مادرم. هی میگم سنگین سبک میکنی که کمر درد و پا درد داری با-

 دوبار دوال و راست بشه فاتحه ی مهره های کمر خونده ست.

 رادمهر زد روی شونه ام

 : حاال قدر مادرتو میدونی-

 : دست شما درد نکنه من کی قدر ایشونو ندونستم؟-

 که بیاد  کلید و بگیره بهش گفتم بیاد خونه.داشتم غر میزدم که موبایلم زنگ خورد. فیروز بود. بعد از احوالپرسی خواست قرار بذاره 

 نیم ساعت بعد رسید ما رو که با اون لباسها دید زد زیر خنده

 : اینجا چه خبره؟-

کثیفه : داشتیم تمرین میکردیم شاید پس فردا از دانشکده اخراجمون کردن باید بتونیم یه لقمه نون برای خودمون دربیاریم یا نه. دیدیم اینجا -

 هست و صاحبخونه نیست گفتیم یه دوره طرح کاد برای خودمون بذاریم خلوت هم

 فیروز میخندید

 : مرسی بچه ها تو راه داشتم فکر میکردم اگر خونه کثیف باشه باید وسایلو بریزم تو اتاقها برم کارگر بیارم.-

 : اِ چرا به فکر ما نرسید؟-

 : خوب میخواستید تمرین کنید دیگه.-

 ی یادم رفته بود.: آهان راست میگ-
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یکی  با کمک کارگرها تمام وسایلو خالی کردیم. فیروز و رایان با هم ناهار خوردن ما هم شروع کردیم به چیدن وسایل. هر چی و هر جا میذاشتیم

 ایراد میگرفت. آخر خسته نشستیم وسط سالن

 و خوشش نیاد چی : بابا به خدا این کار کار خانوماست تازه ما بچینیم و خانوم سهرابی بیاد-

 فیروز گفت

 : کاش سحر هم اومده بود -

 باربد گفت میخواهید من زنگ بزنم یکی از خواهر هام بیاد برای نظر دادن مخصوصا بهانه سلیقه اش خیلی خوبه. 

 همه گفتن 

 : جون بکن دیگه از اول میگفتی دو تا خواهر دکوراتور داره حرف هم نمیزنه.-

 خواهرش اما خواهرهاش سرکالس بودن و تا عصر کالس داشتن. باربد با خنده زنگ زد به

شهاب گفت زنگ میزنم به شهره. شهره قبول کرد بیاد . یک ساعتی شوخی کردیم و خندیدیم خستگیمون در رفت. رفتم یه لیوان آب بخورم که 

فی کرده بود وقتی اومدم متوجه نگاهش به باربد شدم. تو زنگ درو زدن. شهره بود تا از آشپزخونه بیام بیرون شهاب فیروز و رادمهرو رایان و معر

 دلم خندیدم حاال موقع انتقام بود. شروع کردم به خوندن آهنگ عروسی البته زیر لب انگار برای خودم میخونم. 

 رفتم طرفشون باربد گفت

 : چیه؟ به ما میگی هیچی نگیم خودت دم گرفتی؟-

 فیروز گفت

 : مگه خبریه-

 ها میخوان منو بیچاره کنن که بتونن جاده رو برای خودشون صاف کنن. : نه بابا این-

 شهاب شهره رو معرفی کرد. رو کردم به باربد

 : باربد اینجای آهنگ و یادم رفت چی بود؟-
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 یک تکه از آهنگ و خوندم و سکوت کردم باربد بقیه شو خوند. که من خندیدم

 ن باال بزنیم دیگه. من راضییم به جون تو. : بابا تو که آماده تر از منی بیا برات آستی-

 شهره سرخ شد دیگه مطمئن شدم به باربد عالقه داره. باربد گفت

 : انقدر حرف نزن شب شد. -

 رو کرد به شهره

 : خوب خانوم از کجا شروع کنیم؟-

 : اول وسایل بزرگ و بچینیم تا خسته نشدید بعد میریم سر وسایل کوچیک-

 خندیدم

 ما االن هم داریم هالک میشیم از خستگی به جون خودم االن دلم میخواد بمیرم روم نمیشه. مثال االن عمال کمرم مرده  : شهره خانوم-

 همه زدن زیر خنده. شهره به اتاقها سر زد و وسایلو نگاه کرد بعد شروع کرد به دستور دادن. 

نداختم باربد فهمیده بود میخوام اذیتش کنم و هی بهم چشم غره میرفت من با هر تکه از وسایل که میگفت کجا بذاریم یه تیکه ای به باربد می

حواسم بود که شهره و شهاب متوجه نشن ولی باربد نگران بود. از سرخی صورتش خنده ام گرفته بود و بیشتر اذیتش میکردم. ساعت نه تمام 

زها رو چیدیم. ساعت دوازده رسیدیم خونه. داشتم میفتادم از خستگی وسایلو چیده بودیم  رادمهر رفت تا شام بگیره. شامو خوردیم و خورده ری

 مامانو بابا بیدار بودن مامان گفت 

 :کجا بودید تا حاال؟-

: ای بر پدر این باربد صلوات با این نظر دادنش گفت بریم یه دستی به سرو گوش خونه بکشیم خونه آباد شدو ما از سرو گوش و کمرو پا -

 ور خودم میخندم تا خونه نخریدم زن بگیرم. افتادیم. من به گ

 مامان میخندید 
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داره به هر حال باید میرفتید کمکش سه تا زن که نمیتونن وسایلو جا به  گ*ن*ا*ه: خوب کاری کردید مادر خانوم سهرابی هم دست تنهاست -

 جا کنن. 

 حاال کو تا قیامت  : میدونم خوب کاری کردیم منتها من صبر ندارم من اجرمو همین جا میخوام-

 رادمهر خندیدو گفت

 بابا این همه بهت میگیم بذار برات آستین باال بزنیم اجرتو تو همین دنیا ازشون بگیریم تو میگی نه.«: -

 مامان همینطور نگاهمون میکرد بابا خندید

 : خبریه؟-

وبار اینها دارن دق میکنن برام دست گرفتن که دق دلیشونو سرم : نه بابا جون مهرنوش دختر خانوم سهرابی به اینها یک بار چایی داد به من د-

 خالی کنن 

 بابا و مامان میخندیدن. مامان گفت

 : خوب حاال این مهرنوش خانوم چطور دختری هست-

 رادمهر اومد توضیح بده که از جام پریدم

 دم حرف درمیاریدا: رادمهر کشتمت اگر مسئله رو جدی کنی بابا شوخی شوخی دارید برای منودختر مر-

 مامان گفت

 : چه حرفی مادر خوب اگر دختر خوبی باشه و نظرش نسبت به تو هم مثبت باشه که مشکلی نیست-

که : مامان جان بیخیال من شو یه عمر تا چشم گردوندم گفتید رادمهر دو دقیقه از تو بزرگتره اول باید اون چشمشو بگردونه. حاال به اینجا -

جلو؟ رادمهر جان اگر مهرنوش به دلت نشسته چرا خودت اقدام نمیکنی من پشتتم داداش از هیچی نترس در ضمن اگر قرار  رسید منو انداختی

 باشه هر دختری نظر مثبت به من داشته باشه بگیرمش که باید حرمسرا راه بندازم حرمسرایی که حرمسرای بهرام گور جلوش لنگ بندازه

 فتهمه میخندیدن رادمهر خیلی جدی گ
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 اوال که من تا حاال مهرنوش و حتی دقیق نگاه نکردم. دوم اینکه اون از تو خوشش اومده نه من -

 : شما که دقیق نگاش نکردی از کجا فهمیدی از من خوشش اومده؟ حس ششم داری؟-

 : انقدر حرف بیخود نزن رادین. بهش فکر کن-

 رفتم طرف پله ها

 مهرنوشو نیارید. اون دختر خوب، نجیب با هزار تا محاسن دیگه اما اونی نیست که من میخوام : اینو خیلی جدی میگم دیگه هیچوقت اسم-

 رسیدم باالی پله ها که صدای مامانو شنیدم

ند : بچه مو اذیت نکن رادمهر خوب حتما به دلش نشسته. حاال حاال ها وقت دارید. تا تخصصتونو بگیرید و سرو سامونی به وضع مالیتون بدید چ-

 ل وقت میبرهسا

 : من که چیزی نگفتم مادر من فقط میخوام یک کم اذیتش کنم. همین.-

 : با اسم دختر مردم سرخودتونو گرم نکنید . -

 : چشم -

 رادمهرو رایان اومدن باال

 رفتم تو اتاقم با همون لباسها افتادم رو تخت نفهمیدم کی خوابم برد قبل ازاینکه خوابم ببره با خودم گفتم

 ین امشب خواب مهرنوشو میبینی چشماتودرویش کن. از بس اینها گفتن مهرنوش مهرنوش االن تو مغزمه. بخوابی اومده سراغت. : راد-

تو خواب داشتم تو جنگل قدم میزدم و از هوا و منظره ها لذت میبردم که یک دفعه طوفان شد چشمام هیچ جا رو نمیدید خودمو کشیدم زیر یه 

ای فریاد یه زن میاد به صدا گوش دادم دیدمش زیر یه درخت چند قدم باالتر از من افتاده بود روی زمین خودمو بهش درخت بزرگ که دیدم صد

رسوندم هر چی صداش کردم  نمیشنید. دستمو گذاشتم روی شونه اش که برگشت طرفمو ساکت شد چشماش ترسیده بود چشمهایی که تو 

ندش کردم که طوفان قطع شد. برگشتم طرف اون دختر که دیدم نیست. تمام جنگل و زیر پا گذاشتم عمرم ندیده بودم. دستشو گرفتم و از جا بل

 اما اون نبود همینطور داشتم دنبالش میگشتم که از خواب پریدم. روی پیشونیم عرق نشسته بود.
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 میبینم.  ب*و*س: ای لعنت به شما ها از خستگی و چرت و پرتهایی که گفتید دارم کا-

از کشیدم و چشمامو بستم چشمهای اون دختر جلوم نقش بست. هنوز لبخند روی لبم بود که خوابم برد. اون چشمها همون چشمهایی وقتی در

 بود که دختر رویاهام داشت

 فصل هفتم

یمون بدیم. هر دوره ی تخصصمون تموم شد . هم منو رادمهر هم باربد. خیلی خوشحال بودیم دیگه میتونستیم یه سرو سامونی به وضعیت زندگ

 سه تصمیم داشتیم حداقل تو دو تا بیمارستان کار کنیم و تا یکی دو سال دیگه خونه بخریم. 

باربد چند وقتی بود که تو فکر بود. اوایل قضیه عادی بود چون باربد گاهی میرفت تو خودش. ولی وقتی مدتش طوالنی شد هم منو هم رادمهر 

 شنگران شدیم. آخر یه روز رفتیم سراغ

 تازه از بیمارستان اومده بودیم بیرون. باربد هنوز شیفت بود

 : سالم آقای فراهانی-

 سرشو از روی پرونده ی بیمارش بلند کرد. با دیدن ما لبخند روی لبش نشست.

 : سالم آقایون. چه عجب-

 رفتم طرفش

م همدیگرو تو خونه میبینیم اونم اگر یکیمون شیفت نباشه تو : به جون تو دلمون خوش بود کنار همیم انقدر کار ریخته سرمون که منو رادمهر ه-

 که دیگه هیچی به کل نیست شدی

 : ما زیر سایه ی رفقا ی با معرفت میگذرونیم شما نگران ما نباشید.-

 رادمهر گفت

 : از کی اینجایی؟ -

 از دیروز ساعت دو "-
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 : پس اگر بخوای یکی دوساعت مرخصی بگیری مشکلی نیست-

 مون نگاه کردباربد به

 : اتفاقی افتاده؟-

 : نه دلمون برات تنگ شده اینجوری هم باز نمیشه باید بریم سه تایی یه گوشه بشینیم دور از بیمارستان و کار شاید دلمون باز بشه. -

 داشتباربد رفت طرف گوشی و شماره ی رئیس بیمارستانو گرفت و برای چند ساعت مرخصی خواست. گوشی و که گذاشت کتشو بر

 : کجا بریم؟-

 : کافی شاپ همیشگی-

نیم ساعت بعد اونجا بودیم. چای و کیک سفارش دادیم . نمیخواستیم یه سره ازش بپرسیم چی شده  وقتی دیدیم باز هم تو خودشه رادمهر 

 دیگه طاقت نیاورد

 : باربد-

 سرشو باال آورد

 : چیه؟-

 : تو به ما اعتماد داری؟-

 اخمهاش رفت تو هم

 مه این چه حرفیه؟: معلو-

 : دلم نمیخواد بپرسم اما مجبورم کردی مدتها بود منتظر بودم خودت بیای و بهمون بگی اما انگار تو نمیخوای حرف بزنی برای همین میپرسم-

 این چند وقته چت شده؟

 باربد نفس عمیقی کشید و سرشو انداخت پایین. هیچ کدوم حرف نزدیم. رادمهر دستشو گرفت

 یم کمکت کنیم؟ باور کن دلم نمیخواد اصرار کنم که بهمون بگی اما دل ندارم رفیقمو اینطور ببینم: ما میتون-
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 باربد با لبخند دستشو فشار داد

 : خودمم نمیدونم-

 : یعنی چی؟-

با هم بریم خونه دلم براشون تنگ  : یعنی اینکه.... اصال بذارید قضیه رو از اول بگم . یه روز از راه بیمارستان رفتم در دانشگاه بهانه و باران تا-

کر شده بود. اونها تنها نبودن یکی از دوستانشون هم باهاشون بود. دختری به اسم سارا. از اون روز که دیدمش دیگه قرارو آروم ندارم اول ف

گرفتم قضیه رو جدی کنم برای میکردم این حسیه که میگذره اما هر روز این حس داره پر رنگتر میشه و من کم کم دارم خسته میشم. تصمیم 

همین سعی کردم از بهانه و باران در موردش حرف بکشم اما نشد که نشد این دو تا وروجک اصال حرف نمیزنن. یعنی میزنن اما ضدو نقیض یه 

میده و میخواد اذیتم کنه روز میگن ما رو سر این دختر قسم میخوریم یه روز میگن به درد هیچی نمیخوره میدونم همه اش زیر سر بارانه اون فه

 اما نمیدونه قضیه برای من جدیه. شما باورتون میشه من یواشکی برم یه دختر و از دور ببینم؟ 

 منو رادمهر به هم نگاه کردیم

ره. گاهی : اما رفتم هر وقت که تونستم حتی برای یک ساعت مرخصی بگیرم رفتم در دانشگاهشون با اینکه نمیدونم سارا چه روزهایی کالس دا-

 موفق میشم ببینمش گاهی نه. از این وضعیت خسته شدم

 گفتم

 : پس شهره؟-

 باربد لبخند شد

 : شهره مثل خواهر منه رادین-

 : اما اون اینطور فکر نمیکنه-

یرسیدم باهاش : میدونم اما کشش باید دو طرفه باشه. شهره بچه بود که من دائم تو خونه ی شهاب رفت و آمد میکردم. به درسهای شهره م-

شوخی میکردم. هیچوقت هیچ جذبه ای به عنوان یه دختر برام نداشته چون از اول یاد گرفتم به هیچ دختری اینطور نگاه نکنم مخصوصا 

 دخترهای فامیل . 
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 خوب پس شهره منتفیه.  "-

ودمو مجبور کنم با کسی ازدواج کنم که نه تنها جای : اصال چیزی نبود که منتفی باشه. من واقعا متأسفم که اون چنین حسی داره اما نمیتونم خ-

 خواهرمه که هیچ کششی به عنوان یک مرد بهش ندارم. اون برای من یه بچه است

 : باشه. حاال میخوای چیکار کنی؟-

 به پشتی صندلی تکیه داد. خیلی خسته به نظر میرسید.

 : نمیدونم اگر میدونستم که اینطور سرگردون نبودم-

 دیدرادمهر خن

: آخه این که مشکلی نیست من نمیفهمم چرا قضیه رو میپیچونی. تو یه پسر خوش قیافه و خوش تیپی پزشکی وضعیت مالیت هم که بد نیست -

 میتونی با همین پس اندازت یه خونه بخری نه حداقل پیش خرید کنی. چه مشکلی داری؟

ی به هر حال باید ببینمش باهاش حرف بزنم اینطور که نمیشه. ولی اون دوست : من اونو نمیشناسم رادمهر. میدونم دلم اشتباه نمیکنه ول-

 خواهرهای منه برم بگم من یه بار شما رو رسوندم بیاید باهم تنهایی بریم بیرون؟

 خنده ام گرفت

ت بگی بهش بگن یا حتی : واقعا که. مگه میخوای بهش پیشنهاد دوستی بدی ؟ تو میخوای باهاش ازدواج کنی میتونی به یکی از خواهرها-

 میتونی به مادرت بگی بری خواستگاری در جا که نمیشینی سر سفره عقد .

 : من روم نمیشه.-

 : باشه من از دیوار میرم باال.-

 : یعنی چی؟-

 : مرد حسابی زن گرفتن رو شدن و نشدن داره؟-

 رادمهر گفت

http://www.roman4u.ir/


 

 
289 

 

 دی یه خواستگاری ساده ست. مهم نیست که: راست میگه باربد چرا انقدر ترسیدی؟ چرا دست و پاتو گم کر-

 : اگر بگه نه چی؟-

 گفتم

 : بهتر از بالتکلیفی نیست؟ تو االن چند ماهه داری خودخوری میکنی اگر بگه نه میای یه مدت ناراحتی بعد تموم میشه اما اگر نری هیچوقت-

 نمیفهمی چی در انتظارت بوده. 

 باربد یک کم فکر کرد و گفت

 گید اما چجوری به مامان بگم: شما درست می-

برو راست و حسینی همه چیزو بگو. نمیگم از احساساتت بگو. هر چند که همه ی مادرها میفهمن که بچه شون چه حسی داره ولی خوب اگر  "-

 روت نمیشه نمیخوادقضیه رو خیلی بشکافی کافیه بگی از اون خوشت اومده و قصد داری ازدواج کنی این کاری نداره.

 د یک دفعه از جاش بلند شدبارب

 : من رفتم-

 منو رادمهر همینطور مات بهش نگاه کردیم

 : اگر االن نرم و بگم معلوم نیست دیگه کی میتونم -

 رادمهر دستشو گذاشت پشت باربد

 : برو باربد. میدونم همه چیز درست میشه ما رو بی خبر نذار-

 : ممنون رفیق از همه چیز-

 من دست داد ورفت رو کردم به رادمهر رادمهر خندید. باربد با

 : عجب بچه ساده ایه -

 :ساده نیست سنتیه.-
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 : من اگر اینطور عاشق یکی بشم یه لحظه هم صبر نمیکنم اول به خودش میگم بعد به مامان. -

 : شب دراز است و قلندر بیدار. -

 : باور کن-

ه عکس العملهایی نشون میدیم اما باید بذاریم اتفاق بیفته بعد ببینیم چند مرده : یکی و میشناسم که میگفت ما فکر میکنیم تو بعضی شرایط چ-

 حالجیم میشناسیش که کی و میگم؟

 : منو مسخره میکنی حرف خودمو به خودم پس میدی؟ -

 : نه جون تو داشتم یادآوری میکردم چون آدمها خودشون هم تزهاشونو فراموش میکنن.-

 ه فکر نداره. خوب برو بگو دیگه.: فراموش نکردم اما این دیگ-

 : رفت بگه تو نگران نباش بچه. باربد تا حاال تو چنین شرایطی نبوده در ضمن سارا رو هم خوب نمیشناسه میدونی اگر انتخابش غلط باشه با-

 اون وسواسی که باربد داره فکر میکنه حتما جلوی پدرو مادرش خجالت زده میشه. اما باید بره جلو تا بفهمه.

 :امیدوارم انتخابش غلط نباشه. -

 : به زودی معلوم میشه.-

 :ولی ما چرا تا حاال خواهرهای باربد و ندیدیم ؟-

: نمیدونم واال . همش سرمون تو درس بود برای همین همه قرارهای تفریحیمون بیرون از خونه بوده . هیچوقت پیش نیومده بریم خونشون که -

 یدی؟ببینیمشون . حاال چرا اینو پرس

 : آخه خیلی جالبن-

 : جالبن؟ این طرز تعریف کردنه؟-

 : قصد منم تعریف کردن نبود. منظورم از جالب اینه که با تعاریف باربد باعث میشن آدم کنجکاو بشه. -

 : آره منم خیلی کنجکاوم -
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ا تو از اول هم سرو گوشت میجنبید به خواهر : بریم خونه بابا . این حرفها واسه ما نون و آب نمیشه . هی میگم به دخترها فکر نکن ام-

 صمیمیترین دوستت هم رحم نداری

 رادمهر یکی زد پس کله ام

 : این مرض جدیده؟-

 : آخه داری چرت و پرت میگی-

 : تو که دیگه باید عادت کرده باشی. من کی حرف حساب زدم.چه توقعات سخت سختی از من داریا-

اونجا دیدیم به همراه مهرنوش و سحر. دیگه به این رفت و آمدهاشون عادت کرده بودیم. مامان مهرنوش  وقتی رسیدیم خونه خانوم سهرابی رو

و خیلی دوست داشت و وقتی فهمید مهرنوش واقعا نظر مثبتی نسبت به من داره سعی میکرد غیر مستقیم منو راضی کنه ولی مهرنوش واقعا مثل 

دختر خیلی خوبیه. برعکس خیلی از دخترها که با اومدن به تهران و آزادیهاش خودشونو گم میکنن خواهرم بود. این چند وقته ثابت کرده بود 

خونه نشین تر شده بود و تمام تالشش این بود که زندگی رو برای مادرش راحتتر کنه. واقعا ازش خوشم میومد ولی به خاطر شخصیتش نه برای 

وضع منو دید دائم اونها رو دعوت میکرد که شاید تو این دیدارها اون عالقه ای که الزمه ایجاد اینکه روزی در کنارش زندگی کنم. مامان هم که م

بشه. با سحر و مهرنوش صحبت میکردیم که متوجه نگاه غمزده ی مهرنوش شدم. جوری نگاه میکرد که واقعا دلم سوخت. اون دختر ساده ای 

 به اونها بده. بود مامان حق نداشت با این دعوتها کوچکترین امیدی 

 برای عوض کردن لباس رفتیم به اتاق هامون. بعد از چند دقیقه رادمهر اومد تو اتاق. نشسته بودم روی تخت و فکر میکردم.

 : چی شده؟-

 : هیچی-

 : دروغم میگی؟-

بکشه ولی من چون خودم حسی  نگاهش کردم. رادمهر خیلی عاقل تر از من بود. مطمئنم اگر تو شرایط من بود نمیذاشت این قضیه انقدر طول

 نداشتم فکر میکردم چرا باید جلوی مامانو بگیرم خانوم سهرابی هم صحبت خوبی بود ولی حاال حس میکردم خیلی اشتباه کردم

 : بشین -
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 رادمهر نشست. 

 : رادمهر فکر نمیکنی داریم اشتباه میکنیم؟-

 : در چه مورد؟-

میکنه فکر نمیکنی با این دعوتها و رفت و آمد بیش از حد اونها فکر کنن ما برای آشنایی بیشتر این  : مامان دائم داره خانوم سهرابی رو دعوت-

 کارو میکنیم؟

 رادمهر هیچی نگفت

 : با توام-

 : مگه تو هم اینو نمیخوای؟-

 متعجب بهش نگاه کردم

 . : برادر من من قبال نظرمو در مورد مهرنوش گفتم تا صد سال آینده هم نظرم همینه-

 رادمهر اخمهاش رفت تو هم

 : خوب چرا زودتر نمیگی؟-

 : چند بار بگم؟-

: وقتی مامان شروع کرد اونها رو دعوت کردن باید میفهمیدی برای چی این کارو میکنه حقیقتم بخوای با من صحبت کرد و خواست به تو فشار -

به مامان گفتی نه دیگه حرفی نزدی ما هم فکر کردیم تو از این شرایط  نیارم بذارم خودت از نزدیک باهاش آشنا بشی تو هم جز در یک مورد که

 راضی هستی. هر چند که خیلی طوالنی شده.

 کالفه شده بودم

با : رادمهر شده تا حاال من چیزیو از تو پنهان کنم؟ اگر کوچکترین نظری نسبت به مهرنوش داشتم خوب به تو میگفتم تو چرا به من نگفتی که -

 ت کنم. اون دختر بیچاره تا حاال صد جور برای خودش فکر و خیال کرده حق هم داره حاال من چیکار کنم؟مامان صحب
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 رادمهر تو فکر بود. 

 : نمیدونم.-

 عصبی شده بودم. 

 : نمیدونی؟ -

 : خوب به مامان بگو کمتر اونها رو دعوت کنه. رفت و آمدشو کمتر کنه بهش بگو نظرت عوض نمیشه.-

همه وقت دختره رو بردید و آوردید چون فکر میکردید شاید من نظرم عوض بشه حاال به مامان بگم نه با احساس اون دختر  : همین؟ این-

 بیچاره چه کنم؟

 حالم خیلی بد بود

 : بار اوله احساس عذاب وجدان میکنم رادمهر. حالم خیلی بده-

 : تو کاری نکردی که بخوای عذاب وجدان داشته باشی-

یم کاری نکردم نسبت به کارهای شما و این رفت و آمد بی اهمیت بودم. همین باعث شده اون هزار تا فکر پیش خودش بکنه. این : نه مستق-

 خوب نیست.

 رایان در زد و وارد اتاق شد چهره اش خیلی خسته بود.

ا رو شکر که آخرشه. یکی دو ماه دیگه تموم : وای که مردم از خستگی شما چطوری این همه درس تخصصی رو خوندید. دارم میمیرم دیگه. خد-

 میشه یه نفس راحت میکشم.

 همینطور نگاهش کردیم. 

 : چتونه؟-

 رادمهر گفت

 : هیچی -



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 رایان به من نگاه کرد

 : اگر من نباید بدونم برم.-

 : نه بیا تو. شاید تو بتونی یه فکری بکنی-

 وقتی همه چیزو بهش گفتم خیلی ناراحت شد. 

 متوجه نشدی مهرنوش چقدر دوستت داره؟ چطور این همه وقت سکوت کردی؟ : تو واقعا-

: شما چرا فکر کردید که من نظرم عوض میشه من انقدر درگیر کارو درس بودم که اصال به این چیزها فکر نمیکردم من زمانی یاد مهرنوش -

 یکردید. میفتم که میبینمش. اما شما که میشینید و نقشه میکشید باید فکر اینجاشو م

 : حق با توئه. -

 همه فکر میکردیم چیکار کنیم که مهرنوش کمترین ضربه رو بخوره. رایان گفت

 : رادین چند تا حرکت میتونیم بکنیم-

 : چی؟-

 : اول میتونیم به مامان بگیم رفت و آمدشو کم کنه و تو هم هر وقت مهرنوش اینجا بود نباشی-

ساسی که به خاطر این اشتباه شکل گرفته چه کنیم؟ هر احساسی داشته باشه مقصر مائیم حاال بی هیچ دلیلی : خوب آیکیو اینو میدونم اما با اح-

 بی هیچ توضیحی یه دفعه رفت و آمد قطع کنیم؟ ما در مقابل احساس آدمها مسئولیم

 : اینو قبول دارم برای همین دارم میگم چند راه. -

 : خوب بقیه اش-

 باهاش حرف بزنی و احساستو بگی: دوم اینکه تو مستقیم -

 یک کم فکر کردم

 : خوب میتونم این کارو بکنم ولی اگر بگه چرا تمام این مدت سکوت کردی چی بگم؟ بگم اصال متوجه قضیه نشدم؟-
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 : و راه سوم  -

 : بگو-

 کنیم : یکی و بذاریم سر راهش کسی که بدونیم واقعا الیق مهرنوشه و در عین حال اونو از تو نا امید -

 به نظر بهترین راه میومد ولی کی و میتونستم بذارم سر راه مهرنوش که بدونم الیق چنین دختریه . رادمهر لبخند مرموزی رو لباش بود

 : آخه کی؟ من نمیخوام برای اینکه خودمو بکشم کنار باعث بشم اون بدبخت بشه-

خیلی هاشون به خاطر سن و سالشون دنبال دختر خوب برای ازدواج میگردن.  : کی میگه این کارو بکن. ما این همه پسر میشناسیم میدونیم-

 خوب میتونیم با یه تحقیق و یک کم ...

 رادمهر نذاشت حرف رایان تموم بشه.

 : اگر تصمیمتون قطعیه من اون آدمو میشناسم -

 هر دو به رادمهر خیره شدیم

 : چرا اینجوری نگاه میکنید ؟-

 میخوام کسی بره تو زندگی مهرنوش که واقعا الیقش باشه. : مراقب باش رادمهر من-

 : مطمئن باش هست و از همه مهمتر میدونم مهرنوش و خیلی دوست داره-

 حاال دیگه واقعا تعجب کرده بودم

 : کی؟-

 : اول بگو تصمیمت قطعیه؟-

 : معلومه. اگر پسر خوبی باشه صد رد صد-

 : شهاب.-

 هر دو جا خوردیم. 
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 : شهاب؟-

 مهر خندیدراد

 : یعنی شما متوجه نشدید شهاب به مهرنوش عالقه داره؟-

 : پس.... پس چرا تا حاال چیزی نگفته؟-

 : به خاطر تو.-

 : به خاطر من؟-

 : و اینکه میدونه مهرنوش تو رو دوست داره.-

 یتونست دردسر ساز بشه.گیج شده بودم. شهاب پسر خیلی خوبی بود ولی اینکه میدونست مهرنوش چه حسی نسبت به من داره م

 : ولی .... ولی شهاب میدونه -

 رادمهر فهمید چی میخوام بگم

 : اون با من.-

 : چیکار میخوای بکنی-

و : میخوام همون کاری که برای تو میکردیم برای شهاب بکنیم. کاری کنیم اون شهاب و ببینه. باهاش آشنا بشه و در عین حال من قضیه ی تو ر-

 کنمبرای شهاب حل می

واقعا خوشحال بودم اگر روزی میشنیدم که مهرنوش و شهاب ازدواج کردن واقعا خوشحال میشدم. ولی نگرانی دست از سرم برنمیداشت. تازه 

 انگار میفهمیدم چه کاری با مهرنوش کردم. اونم ناخواسته و نادانسته. رادمهر گفت

 ارتم عادی باشه.: بسه دیگه انقدر فکر نکن بلند شو بریم پایین زشته. رفت-

 رو کردم به رایان

 : نظر تو چیه؟-
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 : در مورد شهاب؟-

 : آره-

 : شهاب خیلی پسر خوبیه فکر میکنم وجه مشکل قضیه نا امید شدن مهرنوش از تو و رو کردنش به شهابه. -

 رادمهر گفت

 : گفتم که اون با من. حاال بلند شید بریم. -

ندید. رفتیم و نشستیم. خانوم سهرابی داشت در مورد نوه ای که تو راه داشت حرف میزد و اینکه با پا همه رفتیم پایین. مهرنوش با دیدن ما خ

 دردش نمیتونه برای تهیه ی سیسمونی چیکار کنه مخصوصا اینکه جایی رو تو تهران نمیشناخت که مطمئن باشه که اجناسش خوبه. رادمهر گفت

 ون کنه: خوب اگر مشکلی ندارید شهاب میتونه کمکت-

 : چطور؟-

کشه و : یکی از دوستان شهاب مغازه داره تو خیابون شریعتیه. اگر بخواهید میبرتتون اونجا اگر هم نمیتونید برید مهرنوش خانوم میتونه زحمت ب-

 بره. 

 خانوم سهرابی و مهرنوش به هم نگاه کردند. احساس میکردم مهرنوش با تعجب و دلخوری نگاهم میکنه. 

نیاوردم. نمیدونستم رادمهر میخواد چیکار کنه. اصال این قصه ی آشنا داشتنش حقیقت داشت یا نه. نیم ساعت بعد خانوم سهرابی  به روی خودم

و مهرنوش بدون اینکه قراری برای خرید سیسمونی بذارن رفتن. دلم گرفته بود عاشق نشده بودم ولی غمی که تو چشمهای مهرنوش بود 

 یچ حرفی رفتم به اتاقم.سخت عذابم میداد. بدون ه

 رادمهر و رایان  اومدن تو اتاق. رادمهر گفت

 : باز چته؟-

 : دلم گرفته. -

 : واقعاً مگه تو میدونی دل گرفتگی چیه؟-
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 : حوصله ندارم رادمهر اذیتم نکن.-

 رادمهر نشست روی تخت. 

 : سهندو یادته؟-

 : آره چطور-

. میتونیم به شهاب بگیم چون وقت نداریم بریم و رومون نشده بگیم بگه اون آشناشه و : برادرش یه مغازه داره که سیسمونی میفروشن-

 ببرتشون.

 : یه تماس باهاش بگیر ببین قبول میکنه-

 : باشه-

 رادمهر با شهاب تماس گرفت و اون چیزهایی که به من گفته بود بهش گفت شهاب هم از همه جا بیخبر قبول کرد. بعد با خانوم سهرابی تماس

 گرفت و بهش گفت که شهاب آماده است میتونه باهاش قرار بذاره. بعد با سهند صحبت کرد و آدرس مغازه ی برادرشو گرفت. 

 : یعنی ما داریم راه و درست میریم؟-

اسب انتخاب : چقدر سخت میگیری برادر من. اگر این جریانات نبود و ما میخواستیم برای شهاب یه دختر خوب یا برای مهرنوش یه پسر من-

 کنیم فرد دیگه ای به ذهنت میرسید

 کمی فکر کردم

 : نه ولی نگرانم که مهرنوش ناراحت بشه.-

: ما هم نمیخوایم سریع پیش بریم. میذاریم کم کم همدیگرو بشناسن. مهرنوش هم که ببینه تو بعد از این همه مدت حرفی نمیزنی مطمئن -

 باش به شهاب فکر میکنه. 

 جوریه؟ اگر طرف ما رو نخواست میریم به یکی دیگه فکر میکنیم؟: یعنی عشق این-

 : باالخره من نفهمیدم تو چی میخوای ناراحت میشی مهرنوش با شهاب ازدواج کنه؟ میخوای همیشه بشینه به پای تو؟-
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 من چنین حرفی نزدم. من نظرتو در مورد عشق خواستم "-

ید پیش بره چه ما بخواهیم چه نخواهیم. پس بهتره عاقالنه پیش بره. مهرنوش هم اگر عاقل عشق فراموش نمیشه. اما زندگی یه واقعیته با "-

 باشه شهاب و قبول میکنه. 

 رایان خندید

 : واال من که فکر میکنم شهاب و مهرنوش برای هم مناسبترن تا مهرنوشو تو-

 : چطور؟-

خاطر گذشته ی غم انگیزی که داشته خیلی آرومه و شهاب هم مثل اونه پسر : خوب به خاطر اخالقهاتون. تو خیلی سرزنده و شادی مهرنوش به -

 آرومیه. اونها راحتتر میتونن با هم کنار بیان.

 : امیدوارم همه چیز درست پیش بره.-

 داشتیم حرف میزدیم که باربد تماس گرفت گوشی رو برداشتم

 : سالم برادر-

 : دستت نمونه ال در-

 : مسخره-

 : چی شد؟-

 چی شد؟ : چی-

 : اذیت نکن رفتی که حرف دلتو بریزی رو دایره ریختی؟ خودتو بیچاره کردی زبون کردی اقرار کردی ذلیل شدی؟-

 : ازت متنفرم رادین. -

 از ته دل خندیدم. شادی باربد انقدر شادم کرد که مهرنوشو فراموش کردم

 : حاال این مهم نیست به عشقت اعتراف کردی یانه.-
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 ود ولی به مامان گفتم اونم بهانه و بارانو صدا کرد و حسابی ازشون حرف کشید بعد هم خواست که با سارا حرف بزنن : خیلی سخت ب-

 : به به پس قدمهای اولو به سمت بدبختی برداشتی من متاسفم داداش. -

 : انقدر حرف نزن عوضش برام دعا کن که همه چیز درست پیش بره.-

 اید دعا کنم به هم بخوره: اگر بخوام درست پیش بره ب-

 : مرده شور تو و دعا کردنتو ببرن. نمیخوام دعام کنی. -

 با خنده گوشی و دادم دست رادمهر. رادمهر جریانو پرسید و باربد همه چیز و بهش گفت وقتی قطع کرد لبخند روی لبهاش بود

 : خوب اینم از این-

 : حاال ببینیم سارا قبول میکنه یا نه-

 بخواد.  : تا خدا چی-

 فصل هفتم

 داد زدم 

 بابا رادمهر بخواب بذار بخوابیم صبح زود باید بریم انقدر حرف نزن "-

 : تو هیجان نداری من دارم باربد مثل برادر منه دلم میخواد ببینم کسی که باربد انتخاب کرده کیه. -

 : فردا میبینی بگیر بخواب -

 : مرده شور این بی ذوقیتو ببرن.-

 ی دیگه میخواد ازدواج کنه من ذوق کنم؟ به من چه؟: بابا یک-

 : بگیر بخواب. فکر میکنم اگر منم بخوام ازدواج کنم همینطور بیخیالی یا نه-

 : هر وقت خواستی ازدواج کنی بهت میگم.-

http://www.roman4u.ir/


 

 
301 

 

 : تو کال آدم بی احساسی هستی. شب بخیر.-

 : شب بخیر-

 مهرنوش و سارا و باربد بریم چیتگر. بار اول بود که سارا رو میدیدم. صبح ساعت شش بیدار شدم. قرار بود با شهره و شهاب و 

 ساعت هفت سر قرار بودیم. وقتی رسیدیم باربد رسیده بود شهاب و شهره هم بودند اما مهرنوش نیومده بود. قرار بود قرارشو با شهره بذاره

ب باربد احسنت گفتم. نه به خاطر چهره ، زیبایی یا تیپ به خاطر اینکه تعجب کردم که چرا نیومده . وقتی سارا برای معرفی پیاده شد به انتخا

خیلی موقر بود. لبخند روی لبم نشست. باربد ما رو معرفی کرد سارا هم با خوش رویی مشغول صحبت با ما شد . شهاب و شهره پیاده شدن و 

 اومدن طرف ما . آروم از شهاب پرسیدم

 : مهرنوش کو؟

 اخمهاش رفت تو هم

 دیشب با شهره تماس گرفت گفت خانوم سهرابی حالش خوب نیست نمیتونه بیاد ولی من شک دارم که واقعیت داشته باشه :-

 : چرا فکر میکنی دروغ میگه؟-

 : چون من خودم عصرش با خانوم سهرابی حرف زدم و هیچ نشونه ای از کسالت نداشتن. حاال چرا مهرنوش اینو بهانه کرده نمیدونم. -

 ستم چی بگم حدس میزدم مهرنوش فهمیده جریان چیه و نخواسته قاطی این بازی بشه. تو ماشین شهاب و نگاه کردمنمیدون

 : پس خواهرهای باربد کجان؟-

 : نیومدن-

 : چرا؟-

 : مثل اینکه فردا امتحان دارن-

زدیک ولی ما هنوز نتونستیم خواهرای باربدو ببینیم. خیلی در موردشون : میدونی چی برام جالبه؟ اینکه ما چندین ساله دوستیم اونم دوستان ن-

 کنجکاوم دوقلو انقدر به هم نزدیک و انقدر با هم متفاوت؟
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 : معلومه باربد حسابی در مورد اونها باهاتون صحبت کرده.-

 ره.: آره اون عاشق خواهراشه البته وقتی در مورد بهانه حرف میزنه یه حس و حال دیگه ای دا-

 باربد داد زد

 : بابا درد دل بسه بریم؟-

 به طرف ماشین رفتم

 : بریم. -

وقتی رسیدیم ساعت هفت و سی بود. با اینکه اول صبح بود حسابی شلوغ بود. یه جایی رو پیدا کردیم که زیر درخت بود و از هر طرف آفتاب 

شهره از تو ماشین کلی خوراکی آوردن. سارا نشست کنار باربد . با همون  میشد روی ما سایه مینداخت. زیر اندازو انداختیم و نشستیم. سارا و

نگاه اول میشد فهمید چقدر همدیگرو دوست دارن. شاید برای بار اول نسبت به این احساس غبطه خوردم. به خاطر ظاهرم و شیطنتهام خیلی ها 

ر حد دانشگاه و همکاری بود و هر کدوم از یه حدی فراتر نمیرفت. فکر میکردن که من با دخترها ی زیادی ارتباط دارم ولی دوستیهای من د

نمیتونستم بدون احساس با کسی ارتباط داشته باشم. و حاال با دیدن حسی که میون باربد و سارا بود حس میکردم شاید من خیلی چیزها رو 

 م ایده آل وجود نداره ولی باز هم دنبالش میگشتم. سخت میگیرم برای انتخابم خیلی فاکتورها داشتم که شاید ایده آل بود و میدونست

 صدای باربد افکارمو ریخت به هم

 : بهانه و باران عذر خواهی کردن که نتونستن بیان. فردا یه امتحان مهم داشتن-

 : خندیدم-

 : باربد نکنه تو رویاهات دو تا خواهر دوقلو داری؟ ما ده ساله باهات دوستیم ولی خواهری ندیدیم.-

 خوب افتخار ندادن بهتون شأنشون باالتر از این حرفهاست که بخوان قاطی جمعتون بشن. :-

: لطف دارن. حق هم دارن وقتی برادرشونو میبینن فکر میکنن دوستان برادرشونم مثل خودشه دیگه معلومه نمیان. ولی جدا خیلی کنجکاوم که -

 این دوقلوهای افسانه ای رو ببینم.
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 : میبینیشون. -

 ا وسایل صبحانه رو چید. چای. شکر.پنیر ، کره، مربا، عسل، خامه، گردو رادمهر خندیدسار

 : بهت تبریک میگم باربد فکر میکنم سر یک سال از در تو نیای. وقتی تو این شرایط خانومت چنین تهیه تدارکی میبینه فکر کن اگر تو خونه-

 اش.باشید چه میکنه. از االن فکر لباس باالی ساز پنجاه ب

 همه میخندیدن. رایان گفت

 : حاال عروسی کی هست؟-

 باربد گفت

 : ما که میگیم همین فردا ولی سارا خانوم تا درسش تموم نشه قبول نمیکنه -

 سارا خندید

 : چیزی نمونده عزیزم. چند ماه دیگه درسم تموم میشه .-

 : ما که حرفی نداریم اینم برای خودش دورانیه.-

 شهره گفت 

 هاب و راضی کنه. تکلیف باربد که معلوم شد مونده شهاب: یکی ش-

 رو کردم به شهاب

 : مگه کسی و در نظر گرفتید؟-

 شهاب خندید 

 نه بابا. "-

 به شهره چشم غره رفت رادمهر خندید

 : من که گفتم رادین جان آقا شهاب نمیخواد اقرار کنه.-
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 فهای رادمهر در مورد احساسش نسبت به مهرنوش مطمئن شم.شهاب سریع عکس العمل نشون داد همین باعث شد نسبت به حر

 : چی و گفتی؟-

 : این که تو یکی و دوست داری-

 : کی چنین چیزی گفته. هیچ خبری نیست اگر بود که میگفتم-

 : نه دیگه نمیگفتی-

 : چرا نباید بگم؟-

 : بعدا بهت میگم چرا نمیگی ولی داری اشتباه میکنی.-

 د ولی رفت تو فکر. باربد همینطور به ما نگاه میکرد بعد رو کرد به ساراشهاب حرف و ادامه ندا

 : اینها هیچ وقت مرموز نبودنا. امروز همه اش حرفای مرموزانه میزنن. -

 بعد رو کرد به رادمهر

 : بگو جریان چیه-

 ورم. : من حرفی ندارم اما این خود شهابه که باید تصمیم بگیره نه من تا وقتی اون نگه من معذ-

 شهره گفت

 :آقا رادمهر امیدوار باشم که میتونید مشکل و حل کنید؟-

 رادمهر با لبخند به شهاب نگاه کرد

 : من مسئله ی شهاب و راحت میتونم حل کنم میمونه اونطرف قضیه که اونم زمان میبره اما میدونم که میشه.-

 شهاب برافروخته گفت

 : از کجا میدونی درست میشه؟-
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 نسبت به احساس شهاب مطمئن بودم گفتم من که دیگه

ا : اگر همینطور بشینی و نگاه کنی که جریان آب به کجا میبرتت شاید جایی بری که دوست نداری ولی اگر یک ذره همت داشته باشی و انگیزه ب-

 یک کم پارو زدن میرسی به جایی که میخوای 

 : اگر مسیر آب برخالف پارو زدن من باشه چی؟-

ت این رودخونه مسیری رو میره که فکر میکنه درسته کافیه بفهمه که مسیری که انتخاب کرده اونو به مقصد نمیرسونه اونوقت تو مسیر : نه نیس-

 درست قرار میگیره و همون موقع ست که تو میتونی به درستی تو این مسیر هدایتش کنی

 مسیرو میرفتم. شاید بهتر از مسیریه که من براش در نظر گرفتم. : مسیری که این رود داره میره غلط نیست رادین. منم بودم همین-

 خندیدم کامال منظورشو میفهمیدم. باربد داد زد

 : یا حرفهای خصوصیتونو ببرید تو خونه هاتون یا به ما هم بگید جریان چیه مثل اینکه تنها کسی که نمیدونه دارید چی میگید منم. -

 هاب به من نگاه کرد و سرشو تکون داد. رو کردم به باربداز حالت حرف زدنش خندمون گرفت. ش

 : شاید شما هم بتونید به من ، شهاب و مهرنوش کمک کنید-

 تا اسم مهرنوشو آوردم صورت شهاب برافروخته شد. باربد با تعجب به ما نگاه کرد

 : مهرنوش؟ چی شده؟-

 ن کمکمون کنن. برای همین دلم میخواد بهتون بگم از تو که آبی گرم نمیشه : چیزی نشده االن دو تا خانوم تو جمع ما هستن که خوب میتون-

 باربد پرتقالی که دم دستش بود پرت کرد طرفم. رو هوا گرفتمش

 : ای بابا جلوی خانومت یک کم خودتو نگه دار دلیلی نداره انقدر دستتو زود رو کنی. -

 : انقدر وراجی نکن بگو جریان چیه. -

کردم. رادمهر شروع کرد از همون اول همه چیز و گفت و اینکه من حسی نسبت به مهرنوش ندارم وقتی به اینجا رسید شهاب به رادمهر نگاه 

 عصبی گفت
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 : اگر تو واقعا هیچ عالقه ای به مهرنوش نداری چرا تا حاال چیزی نگفتی؟-

ک کنیم. من بارها و بارها به خانواده ام و حتی خود شماها گفتم : عصبانی نشو شهاب ما با هم دوستیم بهتره مثل همیشه سعی کنیم همدیگرو در-

 مهرنوش مثل خواهر منه نگفتم؟

تجدید : درسته اما وقتی شروع کردید به این رفت و آمد وقتی دائم یا خونه ی اونها بودید یا اونها رو دعوت میکردید ما فکر کردیم تو میخوای -

 نظر کنی. 

 باربد گفت

 فکر کردم تو میخوای بیشتر بشناسیش : راست میگه منم-

نکه فکر : اینجا من مقصرم اما نه اونطور که فکر میکنید . من انقدر از این فکرها دور بودم که حتی حدس نمیزدم مامانم یا برادرهام به خاطر ای-

نزدیک شن. شهاب نشده یه چیزی جلوی میکنن مهرنوش دختر خوبیه و میخواستن من با اون بیشتر آشنا بشم این همه به خانواده ی سهرابی 

چشمت باشه و نفهمی چون اصال به ذهنت نمیاد؟ مثل اینه که یه مشت پول روی یه میز باشه هیچ کس هم دورو برت نباشه حتی فکر اینو میکنی 

حجتم باز هم بخوان این جریانو که برش داری؟ نه چون اصال به ذهنت نمیرسه. من اصال تو ذهنم هم نمیگنجید که با حرفهایی که زدم و اتمام 

 پیش ببرن.

 : خوب حاال که فهمیدی-

 باربد گفت

 : شهاب حاال تو چرا حرص میخوری. -

 رادمهر خندید

 : اصل کار شهابه-

 : چرا؟-

 : چون آقا شهاب ما از مهرنوش خانوم خوشش میاد و تا حاال فکر میکرد که مهرنوش انتخاب رادینه برای همین هیچی نمیگفت-
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 بد مبهوت به شهاب نگاه کردبار

 : آره؟-

 شهاب هیچی نگفت و سرشو انداخت پایین. باربد عصبی گفت

 : واقعا که بی معرفتی یعنی من انقدر ازت دور بودم که تا حاال هیچی به من نگفتی؟-

ه من نسبت به کسی که رفیقم : چی میگفتم؟ من مطمئن بودم که رادین و مهرنوش ازدواج میکنن هیچوقت نمیخواستم کسی حتی تو فکر کن-

 انتخابش کرده حسی دارم میفهمی؟

 گفتم

نه  : رفاقتو خیلی سبک گرفتی ما ده یازده ساله با همیم . حداقل میتونستی بیای از من بپرسی رادین واقعا میخوای با مهرنوش ازدواج کنی یا-

دم ولی میتونستی تکلیف خودتو معلوم کنی. من صد بار گفتم که نمیگم از احساست میگفتی چون شاید اگر منم جای تو بودم اینکارو نمیکر

 مهرنوش مثل خواهرمه شماها باور نکردید همه اش هم تقصیر باربده

 : ای بابا به من چه؟-

 : از روز اول تو اسم منو مهرنوشو کنار هم آوردی -

 : خوب...-

 حرفشو ادامه نداد شهاب گفت

رو زدیم اینم بگو چون فهمیدی مهرنوش رادینو دوست داره. و این اصلی ترین مشکل منه. ببین رادین جان : راحت باش باربد ما که همه حرفها -

 حتی اگر تو نخوای باهاش ازدواج کنی اون هیچ عالقه ای به من نداره اون اصال منو نمیبینه. پس این بحث و همین جا تمومش کنید 

 سارا برای بار اول گفت

 شهاب اگر رادین حسی نسبت به مهرنوش داشته باشه دلیل نمیشه شما هم عشقتو ازش دریغ کنی: دارید اشتباه میکنی -

 : اون عشق رادین و میخواد نه منو-
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 دلم براش سوخت حس میکردم چه عذابی میکشه. نشستم کنارش. 

رادمهر همین چند وقت پیش بهم گفت که  : من واقعا متأسفم رفیق اگر میدونستم تو چه حسی داری مدتها پیش همه چیزو به مهرنوش میگفتم-

فهمیده تو چه حسی داری حاال هم بعد از اینهمه رفت و آمد و ایجاد شک و شبهه تو خانواده ی سهرابی نمیتونم مستقیم برم بگم این احساس 

 منه. ولی میشه یه کاریش کرد

 : من عشق کسی و گدایی نمیکنم-

 سارا گفت

تش داری هیچ دختری نیست که از کنار یه عشق حقیقی اینطور ساده بگذره. اگر تا حاال هم تو رو ندیده برای : گدایی نکن نشون بده چقدر دوس-

 اینکه خودتو پنهان کردی حستو پنهان کردی ولی حاال موقع اینه که احساستو نشون بدی

 : خوب وقتی اون یکی دیگه رو دوست داره چه فایده داره؟-

 گفتم

 گو. نمیگم االن هم جواب بده روش فکر کن بعد بگو . : اول تو اینو به من ب-

 : بپرس-

 : اگر روزی مهرنوش بیاد طرفت اگر باهاش ازدواج کنی اینکه فکر میکنی روزی به من عالقه داشته تو رو اذیت نمیکنه؟-

 : نه-

 : انقدر سریع جواب نده-

نم همین االن بگم . چرا اوایل وقتی بهش فکر میکردم خیلی عصبیم میکرد ولی : نیازی به فکر کردن ندارم انقدر به این چیزها فکر کردم که میتو-

وقتی زمان گذشت و درست به قضیه نگاه کردم دیدم نه ناراحت نمیشم چون تو رو میشناسم و مهرنوش هم دختری نیست که تا وقتی ذره ای 

 مسر من میشه که نسبت به توحس خاصی نداره . عالقه به فرد دیگه ای داره با من ازدواج کنه پس مطمئنم وقتی مهرنوش ه

http://www.roman4u.ir/


 

 
309 

 

خندیدم. واقعا خوشحال شدم البته میدونستم بین حرف تا عمل خیلی فاصله است ولی میدونستم شهاب خودشو خوب میشناسه و نظرش در 

 مورد مهرنوش هم درست بود. 

 سارا گفت

 : خوب ما میتونیم کمکتون کنیم. -

 همه رو کردیم به سارا.

 ونم به عنوان یه دوست بهش نزدیک بشم و کاری رو بکنم که شما دو تا آقا پسر بی عقل باید میکردید: من میت-

 گفتم

ن : دست شما درد نکنه سارا خانوم. بعد از عمری مرشد بودن حاال شدیم بی عقل بابا ما کلی مرید برای خودمون داریم تو دانشگاه بهمون میگ-

 بابا مراد.

 همه خندیدند.

ما دو تا نشستید اینجا دارید در مورد چیزی که مدتها پیش باید در موردش حرف میزدید بحث میکنید. خجالت داره مگه احساس دختر : آخه ش-

 مردم بازیچه ست؟

 باربد دست سارا رو گرفت

 : تو خودتو ناراحت نکن عزیزم. اینها عقل ندارن. اینها احساس ندارن همه که مثل من نمیشن.-

 رایان گفت

 وب داری از آب گل آلود ماهی میگیری آقا باربد : خ-

 : چه کنم رایان جان ایشون که قدر ما رو نمیدونه هی باید یادآوری کنم -

 شهره گفت

 : همینکه سارا لطف کرده و قبولت کرده برات بسه. حاال بیاد قدر چی تو رو بدونه؟-
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 زندگی آدمو میزنه : دست شما درد نکنه دختر خاله. واقعا دشمنیتون از بیخ و بن-

قرار شد تمام حرفهامون تو همون جمع بمونه. من با کمرنگ شدن، سارا با حرفهاش و شهاب با اعمالش مهرنوشو قانع کنیم که عشق شهاب 

 بهترین انتخابشه.

شهاب از دستم ناراحت باشه بعد از مدتها نفس راحتی کشیدم که مسئله بین منو شهاب باز شد و دوستیمون به هم نخورد. نمیتونستم تصور کنم 

 یا به خاطر حسی که من ندارم کسی و که واقعا دوست داره از دست بده

وقتی برگشتیم ساعت از یک گذشته بود. میخواستیم بریم برای ناهار که دیدیم انقدر تنقالت خوردیم که هیچ کدوم میلی به غذا نداریم. 

 خداحافظی کردیم .

میفهمیدم که سارا با مهرنوش آشنا شده و داره باهاش در مورد احساسش نسبت به من میجنگه یه شب سارا یک ماه گذشت من از طریق باربد 

 خودش به من زنگ زد

 : یه کاری باهات داشتم رادین.-

 : بگو سارا جان در خدمتم-

 : امشب مهرنوش میاد خونه ی شما-

 تعجب کردم.

 : برای چی؟-

ش میخونم باید از احساس تو نسبت به خودش مطمئن بشه نباید همه اش تو فکر و خیال باشه. امشب : برای اینکه من یک ماهه دارم تو گوش-

 نوبت توئه. 

 : چیکار کنم؟-

: نمیدونم. هر کاری البته بدون اینکه بهش بربخوره یا دلش بشکنه باید جوری باهاش حرف بزنی که بفهمه احساسی نسبت بهش نداری ولی -

 نکنهیچ اشاره ای به شهاب 
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 : چرا؟-

: برای اینکه زمان میبره تا تو رو فراموش کنه وقتی موضوع شهاب و بگی شاید هزار تا فکر پیش خودش بکنه. اینکه شاید به خاطر شهاب -

نه تو داری خودتو میکشی کنار حتی این فکرهارو هم نکنه االن گنجایش پذیرفتن یه عشق تازه رو نداره. باید بهش زمان داد مهم اینه که بدو

 حسی نداری.

 : باشه. تمام سعیمو میکنم. و از تو هم ممنونم. واقعا در حق منو شهاب خواهری میکنی سارا. این لطفتو هیچقوت فراموش نمیکنم.-

 : نترس تو عروسیمون جبران میکنی همه کارها رو باید خودت انجام بدی. -

 : ای به روی چشم اون که وظیفه است. -

 سارا خندید

 باشی. : موفق-

 ممنون. خداحافظ "-

 : به رادمهرو رایان سالم برسون. خداحافظ-

 گوشی رو گذاشتم و جریان و برای رادمهر و رایان تعریف کردم.  

 مونده بودم واقعا باید چیکار کنم. رایان گفت

 یه کاریش میکنیم باید ببینیم چی پیش میاد. "-

 فیروز اومدن خونه ی ما. ساعت هفت بود که خانوم سهرابی و مهرنوش و سحر و

 تا از در اومدن تو رو کردم به فیروز و گفتم

 : چه عجب آقا؟-

 : به خدا سرم خیلی شلوغه.-

 : قبوله داداش شوخی کردم. خوشحالم که میبینمت.-
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. مهرنوش و سحر داشتن همه به سالن رفتیم. مامان مشغول پذیرایی شد و خانوم سهرابی رفت به کمکش. رادمهر با رایان و فیروز مشغول بود

 با هم بحث میکردن معلوم بود سحر از یه چیزی عصبیه ولی مهنوش خونسرد جوابشو میداد. 

به روی خودم نیاوردم متوجه  بحثشون شدم. رفتم و کنار فیروز نشستم. داشتیم حرف میزدیم که مامان برای شام صدامون کرد همه رفتیم سر 

ما هم گفتیم به زودی ازدواج میکنه .  خوشحال شد . بعد از شام همه بلند شدن خانومها میزو جمع میکردن که میز. فیروز سراغ باربد و گرفت و 

 تلفن زنگ خورد سارا بود

 : اومدن؟-

 : آره تازه شام خوردیم-

 : من خیلی نگرانم رادین. مهرنوش خیلی دوستت داره-

 گ*ن*ا*هخودم قول دادم تا مهرنوش سرو سامون نگیره ازدواج نکنم. احساس  : میدونم. نگران نباش درست میشه. من واقعا متاسفم و به-

 میکنم.

: احساس تو درست نیست رادین تو مقصر نیستی. این یه حسه که چه تشویق بشیم و چه نشیم شکل میگیره گاهی آباد میکنه گاهی ویروون. -

ن به عشق میده باید اینو هم بدونه که شاید فرجامی براش نباشه. ولی ذاتش از بین نمیره. عشق قشنگه چه برسیم چه نرسیم. کسی که ت

 مهرنوش برای این قضیه آماده ست.

 آروم گفتم

 : اون در مورد برداشتش نسبت به احساس من چیزی نگفت؟-

 : چرا میگفت تو همیشه دوستانه باهاش رفتار میکنی ولی احساسی توی تو ندیده که بگه دوستش داری-

 شکر: خوب خدا رو -

 : اون واقع بینه رادین این خیلی بهش کمک میکنه. -

 : سعی میکنم همین امشب قضیه رو تمومش کنم-
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 : موفق باشی -

 : ممنون فعال خداحافظ-

 گوشی رو که گذاشتم متوجه مهرنوش شدم که خودشو با تابلوهای دیوار مشغول کرده بود. رفتم کنارش

 : از این تابلو خوشتون میاد؟-

 ی قشنگی داره. خیلی رویاییه: منظره -

 : شما که تو دامن چنین منظره هایی بزرگ شدید ما چی بگیم که تو دود و دم بزرگ شدیم و یکی دو سال یک بار میزنیم به طبیعت؟-

انیت به مهرنوش خندید بعد چهره اش جدی شد میدونستم میخواد چیزی بگه. به سالن نگاه کردم. همه مشغول بودم. فقط سحر داشت با عصب

 مهرنوش نگاه میکرد

 : چرا سحر انقدر عصبیه؟-

 بدون اینکه روشو برگردونه گفت

 : به خاطر سوالی که من میخوام از شما بپرسم-

 جا خوردم انتظار نداشتم انقدر بی پرده حرف بزنه به سختی خندیدم

 : چه سوالی؟-

 روشو کرد به من و نگاهم کرد

 : حدس نمیزنید؟ -

 دیدم نمیتونم دروغ بگم باالخره که چی؟ بهتر بود مثل خودش بی پرده حرف میزدماومدم بگم نه که 

 : چرا حدس میزنم-

 : خوب؟-

 : شما بپرسید بهتره-
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 : من مدتهاست دارم میپرسم ولی شما تا حاال جوابی به من ندادید-

 احساس میکردم گر گرفتم تمام تنم میسوخت. شقیقه هام تیر میکشید.

 اینکه جواب مناسبی براش نداشتم : خوب شاید برای-

 : حاال چی باز هم بعد از اینهمه مدت جوابی ندارید؟-

 : چرا جواب دارم اما نمیدونم چطور باید بگم-

 : خیلی راحت بهتر از اینه که من روز و شب سوالمو مرور کنم و جوابی براش نباشه.-

 نشستم پشت میز ناهار خوری اشاره کردم به صندلی روبروم

 بشینید: -

م نشست روبروی من. مثل اینکه همه میدونستن ما داریم در مورد چی حرف میزنیم بدون اینکه به ما نگاه کنن خودشونو مشغول کرده بودن. خانو

 سهرابی نگرانی از چهره اش میبارید وگاهی زیر چشم ما رو نگاه میکرد.

 : مهرنوش-

 : بله-

 : قبول داری عشق یه مهمون ناخونده ست؟-

 چی نگفتهی

این  : تو عشق و انتخاب نمیکنی اونه که تو رو انتخاب میکنه. و این هیچ ربطی به شایستگی آدمها نداره اگر عشق تو، تو دل آدمی بود دلیل بر-

آدم  نمیشه که تو آدم مناسبی برای اون هستی یا برعکس اگر عشقت تو قلب کسی نبود دلیل نمیشه که تو مناسب نیستی. عشق وقتی میاد که

ولش اصال انتظارشو نداره. و آنچنان تو دل آدم میشینه که میشه تمام وجود آدم. عشق چیزی نیست که بخوای یا اراده کنی و تصمیم بگیری که قب

ه کنی یا نه. میدونم تو این مدت با سکوتم باعث خیلی سوءتفاهمها شدم اما باور کن مقصر من نیستم اینو به جرأت میگم اگر آدمی بودم ک

 میتونستم بدون عشق با کسی زندگی کنم مطمئن باش اولین و آخرین انتخابم بودی نمیگم بهت عالقه ندارم من واقعا برات احترام قائلم خیلی
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هم بهت عالقه دارم اما درست مثل خواهری که ندارم. مطمئن باش کنار من خوشبخت نمیشی چون من نمیتونم بدون احساس عالقه با کسی 

نم فقط بر حسب وظیفه کنارش باشم. شاید هر کس دیگه ای جای من بود هیچ تعللی نمیکرد چون تو هیچی کم نداری که یه پسر باشم و بتو

ه بتونه روش دست بذاره و بگه به این دلیل این دختر مناسب نیست. تو بهترینی باور کن اینها رو نمیگم که دلتو به دست بیارم دارم صادقان

ا تمام این احوال نمیتونم جز به چشم یه برادر به چشم دیگه ای بهت نگاه کنم.  خودم خیلی عذاب میکشم به خاطر احساسمو بهت میگم. ب

میکنم. فکر نکن از اینکه کسی هست که دوستم داره لذت میبرم احساس تو برای من مسئولیت میاره و من  گ*ن*ا*هاحساس تو احساس 

 ری. نمیخوام که بانی این بشم که تو ضربه بخو

اشکهای مهرنوش روی گونه هاش میریخت بدون اینکه صدایی ازش در بیاد . احساس خفقان میکردم. برای اولین بار دلم میخواست برم یه 

 جایی که هیچ کس نباشه. احساس میکردم قلبم داره آتیش میگیره گریه اش خیلی مظلومانه بود.

 ردی میکنم: مهرنوش خواهش میکنم. گریه نکن. میدونم دارم نام-

 سرشو باال آورد

 : نه... نه... اصال-

 : چرا من نباید میذاشتم تا اینجا پیش بری-

 : نه مقصر خود منم. من از بچگی آدم رویاپردازی بودم -

 : عشق رویا نیست مهرنوش. من مطمئنم جای دیگه تو وجود کس دیگه سهم عشقی برات در نظر گرفته شده چون تو الیق زیباترین احساسی-

 نباید احساسی که به من داری باعث بشه عشق و ندیده بگیری.

 : میدونم اما دست خودم نیست -

 همینطور اشک میریخت و جوابهای کوتاه میداد. دلم نمیخواست کسی اشکهاشو ببینه. 

 : مهرنوش همه متوجه میشن . گریه نکن-

 اشکهاشو پاک کرد ولی باز دو قطره اشک ریخت روی صورتش. 

 وش میتونم خواهش کنم منو به چشم برادرت نگاه کنی؟ : مهرن-
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 با تعجب و دلخوری نگاهم کرد

 : میدونم این خواسته ی زیادیه ولی مطمئنم شدنیه. فقط مستلزم زمانه روزی که تو عشق حقیقیتو پیدا کنی شاید بتونی منو ببخشی و مثل یه-

 برادر بهم نگاه کنی

 کاری نکردی که فکر کنم بهم عالقه داری برای همین از دست خودم عصبانیم  : من از تو نرنجیدم رادین. هیچ وقت-

 : نباش مهرنوش. فقط بدون این چیزها برای زندگی آدم الزمه حاال دیگه وقتی عشقی تو دلت بشینه میدونی باید چیکار کنی. -

 : دیگه عشقی سراغ من نمیاد-

 : باهات شرط میبندم-

 نگاهم کرد و پوزخند زد

 به خودت زمان بده و پسش نزن اونوقت خودت روزی میای و میگی رادین عشق حقیقیمو پیدا کردم :فقط-

 : شرطتو قبول میکنم رادین. درسته که منو دوست نداری ولی اجازه هم نمیدم به احساسم توهین کنی عشق من حقیقیه. -

قیقی به آدم جهت میده سرشار میکنه و به زندگیت شکل میده اما : منظور من این نیست که عشق تو حقیقی نیست عشق تو واقعیه ولی عشق ح-

 حسی که به من داری فقط باعث عذابت شده. منظور من اون عشق متعالیه.

 : گفتم شرطت قبوله.-

 : قول میدی بهم بگی؟-

 : قول میدم-

 : قول میدی مثل یه برادر روم حساب کنی؟-

 : سعی میکنم.-

 ن سادگی بپذیره. برای مظلومیتش دلم سوخت. آرومتر شدم فکر نمیکردم به ای

 : بهم قول بده مهرنوش تو واقعا برای من عزیزی نمیخوام کسی و که مثل خواهرم دوستش دارم ازم دلگیر باشه یا ازم دور شه-
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 همینطور که اشکهاش روی صورتش بود با بغض گفت

 : قول میدم.-

 فتمبغض داشت خفه ام میکرد از جام بلند شدم زیر لب گ

 : ممنون و اگر تونستی منو ببخش.-

م؟ و از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاقم تحمل هیچ کس و نداشتم نمیخواستم چشمم به کسی بیفته. تو دلم فریاد میزدم آخه چرا دوستش ندار

قتشو داری؟ به خدا نداری کلی هم چرا؟ آخه پسره ی احمق تو چی میخوای که اون نداره؟ تو یه نفهمی دیدی چطور گریه میکرد؟ آخه تو لیا

ادعات میشه اما ببین چطور دل دختره رو شکستی؟ دلم به اندازه ی تموم غصه های عالم گرفته بود کاش سرم داد میزد کاش میگفت با سکوتم 

ه نمیکرد اینطور معصوم باعث شدم اون به بیراهه بره کاش میگفت نامردم کاش هرقدر میتونست بهم توهین میکرد ولی اینطور مظلومانه گری

 باهام حرف نمیزد. 

ب نفهمیدم چقدر طول کشید همینطور سر خودم فریاد میزدم. رادمهر و رایان اومدن تو اتاق. حوصله نداشتم باهاشون حرف بزنم. رادمهر با تعج

 بهم خیره شد آخر از نگاهش کالفه شدم

 : چیه؟-

 : چرا انقدر گریه کردی؟-

 کردم که صورتم سرخ شده. سریع بلند شدم و اشکهامو پاک کردم رادمهر نشست کنارم نگران بود تازه فهمیدم انقدر گریه

 : چی شده ؟-

 : هیچی-

 رایان نشست روی صندلی و بهم خیره شد

 نداره. : طبیعیه رادین. تو عادت نداری اصال تو ذهنت هم نمیگنجه که با احساس کسی بازی کنی ولی االن این حسو داری هر چند واقعیت -

 داد زدم
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: چرا داره من احمق که میدونستم اون چه حسی به من داره انقدر اللمونی گرفتم تا دختره برای خودش هزار تا رویا ببافه بعد هم نشستم -

 ببخشه روبروش و گفتم مثل یه خواهر دوستش دارم. اینکه عشق حقیقیشو پیدا میکنه اینکه منو ببخشه آخه مگه میتونه منو ببخشه؟ نباید

نه : چرا نباید ببخشه؟ من هم اینو خوب میدونم که سکوت تو برای اون یه سد بوده که نتونه احساستو بفهمه اما تو کاری نکردی که اون فکر ک-

 دوستش داری تو همونطور با مهرنوش رفتار کردی که با سحر پس چرا باید فکر کنه تو دوستش داری؟

رم میگفت هیچوقت کاری نکردم که این فکر براش پیش بیاد اما اگر من بهش میگفتم تا اینجا پیش : اون هم فکر نمیکنه من دوستش دا-

 نمیرفت

 : مثال میخواستی بهش چی بگی؟ وقتی اون حرفی نزده بری بگی ببخشید خانوم میدونم تو منو دوست داری لطفا نداشته باش؟-

 اون امشب چه حسی داره میدونی اون چقدر داغونه؟: این حرفها رو نزن که مثال منو آروم کنی هیچ میدونی -

: عشق تاوان داره رادین. اینها رو نمگیم که آرومت کنم اما این تاوان عشقه. گاهی آدم با آرشیو کردنش گاهی با شکستن دلش تاوان عشقو -

یشه عذاب دهنده نباشه میتونه روزی با میده. تو دلشو نشکستی تو بهش گفتی که حسشو فراموش کنه نمیگم شدنیه میگم میشه کمرنگ بشه م

 به یاد آوردن حسش ازش لذت ببره بدون اینکه به تلخیهاش فکر کنه

 کالفه بودم و حوصله ی این حرفها رو نداشتم

 : ممنونم از دلداریت برادر. حاال برید میخوام استراحت کنم.-

ن خودم با خودم کنار بیام ولی من موقعی آروم میگرفتم که مهرنوش با عشق رادمهر و رایان به هم نگاه کردند. و رفتن بیرون. میدونستم میخوا

 ازدواج میکرد یا حداقل با کسی ازدواج میکرد که حس کنم خوشبختش میکنه. 

 فصل هشتم

ه حنابندون باربد تو اتاقم نشسته بودم نمیدونستم مهرنوش چیکار میکنه حدود یک هفته بود با خانوم سهرابی رفته بودن شمال . همون پنج شنب

اومدن  بود و اونها با تمام اصرار باربد رفتن . خانوم سهرابی میگفت مهرنوش به عوض کردن آب و هوا نیاز داره. بعد از اون حرفها سه بار دیگه

ولی الغر شدن بیش خونمون و این نشون میداد ازمون دلخور نیستن و من واقعا از این قضیه خوشحال بودم. مهرنوش مثل همیشه رفتار میکرد 
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از حدش بهم میگفت چه حسی داره. سارا تنهاش نمیذاشت و سعی میکرد برنامه هایی ترتیب بده که شهاب هم باهاشون باشه. چند بار هم 

 مهرنوش رفت منو رادمهر و رایان نمیرفتیم که راحتتر فراموش کنه و چشمش رو به احساس شهاب باز بشه. 

ر شده و تازگیها متوجه یه احساساتی تو شهاب شده اوایل اصال بهش اهمیت نمیداده ولی کم کم نظرشو جلب سارا میگفت مهرنوش خیلی بهت

 کرده ولی نه انقدر که بهش عالقمند شه واین طبیعی بود.

ر کنار سارا خوشبخت باربد و سارا اومدن خونمونو و رسما هممونو دعوت کردن. براش خیلی خوشحال بودم. واقعا مثل برادرم بود. مطمئن بودم د

 میشه. باربد انتخاب درستی داشت. 

 شب حنابندونش بود و من زودتر از همه آماده شده بودم. رفتم و از گل فروشی سبدی رو که مامان سفارش داده بود خریدم و آوردم همه آماده

 بودند. 

 : بریم؟-

 مامان همینطور که به طرف در میرفت گفت

 ین مراسمی لباس رسمی بپوشی؟: تو نمیتونی حداقل تو چن-

 : به خدا مامان اینجوری راحتترم با لباس رسمی احساس خفقان میکنم.-

ر مامان دیگه هیچی نگفت. راه افتادیم. رادمهر خیلی خوشحال بود. رسیدیم دم در. صدای موزیک تو تمام کوچه پیچیده بود. پیاده شدیم رادمه

 گفت

 ال صداشون در میومد: خوبه همه همسایه ها دعوت دارن وا-

 : آره . -

 شهاب دم در بود تا ما رو دید اومد جلو

 : سالم. چرا انقدر دیر کردید؟-

 به مامان اشاره کردم
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 : خانومها رو که خوب میشناسی-

 شهاب خندید و به طرف در رفت

 : بفرمائید من میرم به باربد خبر بدم اومدید-

 : مزاحمش نشو شهاب-

 برتون کنم: خودش گفته رسیدید خ-

تر که پشت سریع به طرف باغ رفت. تا رفتیم داخل باربد اومد جلو و مشغول تعارفات معموله با بابا و مامان بود که ناخوداگاه چشمم افتاد به یه دخ

داد به باربد که شهاب یه درخت ایستاده بود و مارو نگاه میکرد. بعد هم سریع قاطی جمعیت شد. مامان و بابا رفتن که بشینن . رادمهر سبد گل و 

ازش گرفت و گذاشت روی میز. بهش تبریک گفتیم . ناخوداگاه دوباره چشمم کشیده شد سمت اون درخت. حاال دو تا دختر بودن از دور چهره 

بعد از چند لحظه هاشون مشخص نبود. نمیدونستم چی باعث شده از دور ما رو نگاه کنن. با رادمهر و رایان رفتیم و نشستیم کنار مامان و بابا 

 رادمهر گفت بریم به سارا تبریک بگیم. هر سه رفتیم به سمت صندلیهای اونها که روی یه سکو گذاشته بودن. سارا با دیدن ما بلند شد

 رادمهرو رایان تبریک گفتن و سارا خوش آمد گفت تا بهش تبریک گفتم گفت

 : تو حرف نزن-

 : اِ چرا آبجی؟-

 ارهای عروسیمونو تو انجام بدی خوب شونه خالی کردیا: مثال قرار بود تمام ک-

 : بابا من صد دفعه به باربد گفتم کاری داره بیام انجام بدم گفت نه که نه. من چه کنم؟-

 : تو به من قول دادی باید از من میپرسیدی آقا باربد کاری نداشته جز آرایشگاه رفتن-

 باربد گفت

 دنبال شیرینی و کیک و میوه و هزار تا چیز دیگه بود.  : بله این نوکر بنده بود که از صبح-

 سارا خندید
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 : بله برای همین هم پشیمون شدی از ازدواج-

 باربد خندید. رادمهر گفت

 : باربد سرش بره از ازدواج با تو پشیمون نمیشه اگر هم الف زده میخواسته بگه مثال براش مهم نیست همین االن ولش کن برو تا بهت بگم .-

 اید زنگ بزنیم اورژانس بیاد جمعش کنه.ب

میون شوخی و خنده بودیم که شهاب اومد و باهاش رفتیم طرف میزهامون. شهاب رفت. داشتم. با رادمهر در مورد شهره و شهاب حرف میزدم 

 یه هم نمیدونستم. که احساس کردم ناخوداگاه چشمم کشیده میشه طرف یک نفر . انگار داشتم دنبال کسی میگشتم که هم میدونستم ک

برای یک لحظه  حس کردم گم شدم. هیچ صدایی نبود. هیچی از جاش حرکت نمیکرد فقط اون دو تا چشم و میدیدم دو تا چشم عسلی که زیر 

ابروهای خوش حالتش و مژه های بلند و فر خورده اش به اون شکل یه فرشته رو میداد دستمو بردم و یقه ی لباسمو کشیدم احساس خفگی 

و به  میکردم.  نفسم بند اومده بود. پارچ و برداشتم آب بریزم دستم میلرزید رایان پارچ و برداشت و برام آب ریخت و داد دستم سرشو برگردوند

 اون دختری که نمیشناختمش نگاه کرد.آروم گفت

 : چت شده؟ یک کم به خودت مسلط باش-

رین شرایط اینطور دست پاچه نشده بودم. سعی کردم دیگه بهش نگاه نکنم اما مرتب سرمو انداختم پایین. تو تمام عمرم تو بدترین و بهت 

نگاهم کشیده میشد طرفش. لباس طالیی تنش بود و با یه روبان به همون رنگ موهاشو بسته بود. همه مشغول پایکوبی بودن. به رایان نگاه 

 کردم

 : دارم خفه میشم-

 رایان خندید

 ین: فکر کنم موقعشه آقا راد-

 : موقع چی؟-

 : بعدا میفهمی-
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دیگه هیچی نگفتم. رادمهر مشغول صحبت با مامان و بابا بود. به جمعیت نگاه میکردم که یه جوری سر خودمو گرم کنم و به این احساس کشش 

 توجه نکنم. رایان زد روی شونه ام

 : فکر میکنم یکی از خواهر های باربده.-

 سریع چرخیدم طرفش

 : چطور؟-

 و که بغلش نشسته نگاه کن؟ دقیقا شکل همن. معلومه خواهرن.  : کسی-

 به بغل دستیش نگاه کردم داشت به شهره میوه تعارف میکرد. رایان حق داشت. اونها دوقلو بودن.رایان گفت

 : فکر میکنی بهانه است یا باران؟-

 یک کم بهشون دقت کردم اونها اصال متوجه ما نبودن. 

 : بهانه. مطمئنم-

 ز کجا میدونی؟: ا-

 : باربد میگفت بهانه صبوره آرومه همه ی حرکاتش با آرامش همراهه ولی باران شیطونه. نگاشون کن خوب میفهمی. -

 رایان چرخید طرفشون. باران از ته دل میخندید ولی بهانه یه لبخند روی لبش بود. باران یه جا آروم نمیگرفت ولی بهانه با آرامش به همه

 د. مهمونها میرسی

 رایان با لبخند برگشت

 : آره بهانه است.-

شام و اعالم کردن ما منتظر شدیم که همه برن سر میز که باربد و دیدم داشت به همراه خواهرهاش میومد طرفمون. هر قدم که نزدیک میشدن 

 نفس من تنگتر میشد. رایان با آرنج زد تو پهلوم و اخمهاشو کشید تو هم

 م باربد کنار خواهرهاش ایستاد.  به مامانو بابا اشاره کردهمه بلند شدیم و ایستادی
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 : معرفی میکنم آقای روزبهانی و همسر گرامیشون که قدم روی چشم ما گذاشتن و افتخار میزبانیشونو به ما دادن.-  

 و بعد به یکی از خواهرهاش اشاره کرد 

 : باران خواهرم. -

 نو زیرو رو کرده بود بهانه بود.حدسم درست بود. اونی که تو یه لحظه دنیای م

 و بعد پشت بهانه ایستاد و دستشو روی شونه اش گذاشت 

 : و بهانه. -

 بهانه و باران با مامان و بابا دست دادن و تعارف کردن که بشینن. نمیدونستم باید چیکار کنم احساس میکردم دارم سقوط میکنم.

 باربد به رادمهر اشاره کرد.

 بهانی دوست عزیز من و رادین برادر دوقلوشون. : آقای رادمهر روز-

بد و لبخند زدند . سرمو به عالمت تعظیم پایین آوردم. باربد رایانو هم معرفی کرد. نمیفهمیدم باربد چی میگه که باران دستشو گذاشت پشت بار

 گفت

از اینجا به بعدشو خودمون بلدیم. مطمئن باش آبروتو حفظ  : تو برو باربد جان اجازه بده دیگه منو بهانه در خدمت این خانواده ی محترم باشیم-

 میکنیم. 

ر خنده ام گرفت. با تعاریف باربد کامال میشد تشخیصشون داد. باران دختر سرزنده ای بود و معلوم بود خیلی شوخه از اونهایی که آدم هرچقد

د. یه حالت رویایی انگار تو اون جمع نبود احساس میکردم اگر دستمو باهاش حرف بزنه باز هم چیزی برای گفتن داره ولی بهانه یه چیز خاصی بو

 دراز کنم محو میشه. همینطور با لبخند به ما نگاه میکرد آرامش عجیبی تو نگاهش بود.

 باربد رفت و اونها ما رو دعوت کردن که برای شام بریم رادمهر گفت

 کشم. : با اجازتون چون مامان پاش درد میکنه من براش غذا می-

 بهانه گفت
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 : خواهش میکنم شما کنار خانواده باشید منو باران االن برمیگردیم-

د به سمت میز شام رفتن نمیدونستم میخوان چیکار کنن. رادمهر سنگین نشست روی صندلیش اما من هنوز ایستاده بودم انگار یادم رفته بود بای

 کنارش بشینم خودمم نمیفهمیدم چمه. رایان دستمو گرفت. نشستم

 : دیگه داری عصبیم میکنی. زشته رادین تو که اینطوری نبودی؟-

 نمیفهمیدم چی میگه. اصال هیچی نمیدیدم. هیچی نمیشنیدم

 : صداشو شنیدی؟-

 : صداش مثل صدای باران بود نگو مثل فرشته ها بود و لنگه اش تو دنیا نیست.-

 همیدم دارن برای ما غذا میارن. بلند شدمخنده ام گرفت. باران با دو تا سینی غذا اومد طرفمون ف

 : خواهش میکنم زحمت نکشید ما اینجوری معذب میشیم.-

 باران گفت

 : خواهش میکنم این چه حرفیه شما راحت باشید. هیچ زحمتی نیست-

 رادمهر سریع بلند شد و با هم رفتیم کمکشون. از هر غذایی تو یه دیس میکشیدن و ما میاوردیم.

غذا ها آوردیم سر میز مامان تعارفشون کرد بشینن. باران خیلی راحت با یه بشقاب نشست کنارمون. از راحت بودنش خیلی خوشم وقتی از همه 

 اومد. انگار سالهاست میشناسمش. تو همون لحظه میدونستم اگر بخوام با کسی حرف بزنم اون بارانه. باران دست یافتنی بود یه چیز حقیقی و

 لم و پر نشاط ولی بهانه دور از دست بود. مثل یه خواب. وقتی نگاهش میکردم انگار دارم از تو مه نگاهش میکنم. زیبا با یه روح سا

 بهانه هم نشست رادمهر گفت

 : شما غذا نمیخورید؟-

 بهانه لبخند زد

 : من اصوال تو مهمانیها نمیتونم غذا بخورم خواهش میکنم شما راحت باشید-
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 باران زد تو پهلوش

 شته: ز-

بهانه یه ظرف ساالد کشید و اومد نشست. برگشتم طرف رادمهر نمیخواستم نگاهش کنم. ترسیده بودم. چشمم به رادمهر که افتاد هر چی حرف 

اه بود از ذهنم پرید. رادمهر طوری به بهانه نگاه میکرد که حس کردم تمام دنیاش شده چشم و اونو به بهانه دوخته. برگشتم طرف بهانه که نگ

ه خودشو با ارانو دیدم. به رادمهر و بهانه نگاه میکرد. نگاه باران مطمئن ترم کرد. دوباره به رادمهر نگاه کردم. تمام حواسش به بهانه بود. بهانب

رسم مامان مشغول کرده بود اگر حرف نمیزدم سکته میکردم شروع کردم در مورد درس و دانشگاه از باران سوال کردن اصال نمیفهمیدم چی میپ

و چی جواب میگیرم ولی وقتی رایان هم همپای من شروع به حرف زدن کرد فهمیدم خوب تونستم خودمو بی خیال نشون بدم. گاهی به رادمهر 

نگاه میکردم. نگاهش عمیق بود .احساس میکردم طپش قلب گرفتم. باز هم سر خودمو با حرف زدن با باران گرم کردم.بهانه هم وارد صحبت ما 

ش مثل الالیی بود رایان درست میگفت شاید این احساس من بود که اونو مستثنی میکرد صداش مثل صدای باران بود ولی با آرامشی شد. صدا

 خاص. تو اون شلوغی حس میکردم با صداش خوابم میبره. رایان فریاد زد

 

 ورتر باشیم؟: بهترنیست اگر میخواهید به بحث ادامه بدید بریم یه گوشه بشینیم که از صداها د-

 متوجه شدیم انقدر صداها بلند بوده که ما داریم داد میزنیم. بهانه بلند شد

 : آشنایی با شما افتخار بزرگیه و خوشحال میشیم که باز هم  افتخار شنیدن نظرات شما رو داشته باشیم اما اگر اجازه بدید منو باران به-

 هم در خدمت شما خواهیم بود. مهمانهای دیگه هم سری بزنیم و اگر سعادت بود باز

 میخواستم حرف بزنم اما انگار صدا تو گلوم گره خورده بود

 رادمهر در جوابش گفت

 م.: خواهش میکنم این آشنایی برای ما هم افتخار بزرگی بود. ما رو ببخشید که با خودخواهی مهمانهاتونو از وجود سراپا لطفتون محروم کردی-

لبخند قشنگ بود که مبهوت شدم. نگاه باران سنگین بود طوری به بهانه و رادمهر نگاه میکرد که انگار اونها رو در کنار  بهانه لبخند زد. انقدر این

 هم تصور میکنه. سرمو انداختم پایین. تمام شادیم از بین رفت. 
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 صدای بهانه رو شنیدم

 فتیم جای نگرانی آنچنانی نیست.: خواهش میکنم . ما قبل از اینکه شما تشریف بیارید سر تک تک میزها ر-

 به سختی لبخند زدم و گفتم

 : به امید دیدار-

 میخواستم زودتر از اونجا دور بشه شاید جادوش باطل بشه. به خودم گفتم

 "رادین تموم شد "

ه ما نگاه میکرد وقتی نگاهش به به رادمهر نگاه کردم نگاهش دنبال بهانه کشیده میشد. دلم گرفت. نمیدونستم باید چیکار کنم. رایان هم داشت ب

ا این رایان من افتاد لبخند غمگینی زد و سرشو پایین انداخت. رایان پسر فوق العاده تیزبینی بود. با اینکه منو رادمهر دوقلو بودیم ولی خیلی وقته

هر دو دل به یه دختر دادیم. انقدر دلم گرفته بود که احساس منو یا رادمهر و میفهمید. اون شب هم زودتر از همه اون بود که فهمید منو رادمهر 

 بود که واقعا تصمیم گفتم برم. برای چی باید میموندم که این حس شدیدتر بشه و شاهد نگاههای رادمهرو بهانه باشم؟

 تا اومدم بلند شم رایان دستمو کشید

 : خواهش میکنم رادین. تحمل کن-

 نشستم

 : نمیتونم-

 سختی در پیش داری رادین. نذار هر دو ببازید.  : میتونی. باید بتونی. راه-

 برگشتم و نگاهش کردم

 : فکر میکنی ساده ست؟-

 : تو که هنوز مطمئن نیستی؟-

 : نه نیستم نه نسبت به حسم نه حس رادمهر-
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 : پس خراب نکن. باربد ناراحت میشه مامان و بابا هم شک میکنن. بشین.-

رف میز ما ولی نگاههای رادمهر و بهانه دنبال هم بود. هر لحظه بیشتر کالفه میشدم انگار یادم رفته نشستم سر جام.تا آخر شب دیگه نیومدن ط

 دم. بود اون برادرمه احساس خشم میکردم. هر بار هم نگاهم به باران میفتاد و لبخند عمیق و لذت بردن از دیدن این نگاهها رو تو چشماش میدی

 ن کالفه بودن. به رادمهر گفتم بریم ببینیم چشونه.باربد و شهاب داشتن با هم حرف میزد

 با هم رفتیم پیششون

 : جریان چیه؟ -

 باربد گفت 

 : هیچی بابا فردا همه مشغولن من هم باید خانومها رو ببرم آرایشگاه از یک طرف ماشین جا نداره از یک طرف اون موقعی که سارا باید بره-

 آرایشگاه برای رفتن بقیه زوده.

 اینکه چیزی بگم رادمهر گفت قبل از

 : من میام صبح میبرمشون-

 باربد گفت

 : نه رادمهر جان به تو زحمت نمیدیم میگم ماشین بگیرن برن-

 : یعنی حاال من از آژانسم کمترم رفیق؟ -

 : دیوانه شدی؟ میگم خودت کار داری اینا هم باید صبح زود برن-

 ونه ، کارهامو انجام میدم بعد میرم دنبالشون: من کاری ندارم میذارمشون بعد برمیگردم خ-

دست  باربد یک کم فکر کرد نمبدونم چرا اما انگار چشمم رو به برادرم بسته شده بود دلم میخواست باربد قبول نکنه دلم میخواست بگه نه رایان

 منو گرفت. دستاش یه گلوله یخ بود

 : پس مامان اینا؟-
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 ا رو میبرم.: اونا با رادین میان. منم خانومه-

 باربد خندید

 : ممنونم -

غ : خواهش میکنم. حاال اگر مشکلتون حل شد ما بریم بشینیم فقط اومدیم ببینیم چتون شده تا حاال صد بار گفتم به مشکل میخورید بیاید سرا-

 من حاال هی نشنیده بگیر

هم گم کرده بودم. نه میتونستم حرف بزنم نه میتونستم به چیزی  باربد خندید و زد پشت رادمهر. با هم برگشتیم. بار اول بود که واقعا صدامو

توجه کنم نه میفهمیدم دورو برم چی میگذره با همه احساس غریبی میکردم. به رادمهر حق میدادم شاد باشه چون اون جواب نگاههاشو گرفته 

 بود. اون انتخابشو کرده بود و تقریبا خیالش راحت بود.

مه رفته بودن. رادمهر با نگاههاش کالفه ام کرده بود. باران داشت در گوش بهانه یه چیزی میگفت. یهانه یک دفعه دوید آخر شب بود و تقریبا ه

 طرف خونه. باران خندید . رو کردم به رادمهر

 : رادمهر جان شما از مهمونی لذت بردی داداش؟-

 : آره مهمونی خوبیه-

 نه؟: مخصوصا اینکه یکی اینجاست که دلتو برده -

 برگشت طرف من تا گوشهاش سرخ شده بود

 : انقدر واضحه؟-

 دلم ریخت پایین اگر کوچکترین شکی هم داشتم برطرف شد. خودمو جمع کردم نمیخواستم چیزی بفهمه

 : آره برادر من خیلی. -

 رادمهر سرشو انداخت پایین. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. میخواستم تنها باشم 

 : رایان بریم؟-
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 از جا بلند شدند. رفتیم طرف باران و بهانه که خداحافظی کنیم باز این طپش قلب لعنتی اومد سراغم.  هر دو

 بهانه و باران بلند شدند رادمهر به باران گفت

 : واقعا از پذیراییتون ممنونم. امشب خیلی بهتون زحمت دادیم. -

 : خواهش میکنم اگر کمی و کاستی بود به بزرگی خودتون ببخشید.-

 : همه چیز فوق العاده بود. بهتون تبریک میگم امیدوارم همیشه برادرتونو در اوج خوشبختی ببینید. -

 : ممنونم. -

 : با اجازتون ما دیگه رفع زحمت کنیم-

 : خواهش میکنم -

رفهای بارانو نمیفهمیدم. رو کردم بهانه حرف نمیزد. باران اومد طرف من و بهانه و رادمهر روبروی هم ایستادن . مشغول خداحافظی بودن.اصال ح

 بهش که عذر خواهی کنم که دیدم اونم حواسش به رادمهرو بهانه ست هر دو خندیدیم. 

و و نیم تا دم در باهامون اومدن سارا و باربد و شهاب هم اومدن با دخترها خداحافظی کردیم بابا و مامان زودتر رفته بودن. وقتی رسیدیم ساعت د

ون یک کلمه حرف رفتم تو اتاقم. سریع لباسهامو عوض کردم چراغو خاموش کردم و خودمو زدم به خواب حدس میزدم رادمهر نیمه شب بود. بد

قو آروم بیاد سراغم میدونستم میاد که باهام حرف بزنه اما اصال گنجایش نداشتم به زمان نیاز داشتم تا خودمو پیدا کنم. وقتی دید خوابم در اتا

 بست و رفت. 

م نمیبرد. نگاهش چقدر آشنا بود. تمام دقیقه ها حتی ثانیه های مهمونی رو مرور کردم هیچی یادم نبود جز حرفاش. حرکاتش. راه رفتنش. خواب

 لبخند زدنش و چشمهایی که انگار یه عمر باهاش زندگی کردم. اون برای من غریبه نبود. کسی بود که انگار یه روزی یه جایی گمش کرده بودم

اطرش زندگی کرده بودم ولی حاال اون منو نمیشناخت. انقدر باهاش احساس نزدیکی میکردم که دلم میخواست داد بزنم چرا منو یادش که به خ

 نمیاد؟ چرا فراموشم کرده؟

د بره دنبال وقتی به خودم اومدم که صبح شده بود. بلند شدم و دوش گرفتم. صدای دوش گرفتن رادمهرو از تو اتاقش میشنیدم میدونستم میخوا

 اونا. چشمامو بستم. دلم میخواست آب تمام افکارمو حتی احساسمو بشوره. کاش شدنی بود. 
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م انقدر صبر کردم تا مطمئن شدم رادمهر از خونه رفته بیرون. رفتم به آشپزخونه و برای خودم چایی ریختم و نشستم پشت میز اصال میل نداشت

 بازی میکردم و سعی میکردم افکارمو جمع کنم که رایان اومد تو آشپزخونه. چشماش سرخ بود.که چیزی بخورم. داشتم با لیوان چاییم 

 : رفت؟-

 سرمو انداختم پایین

 : آره-

 رایان هم یه لیوان چایی ریخت و نشست روبروم

 : حالت خوبه؟-

 : آره-

 : به من دروغ نگو رادین. قیافه ات داد میزنه تمام شبو نخوابیدی-

و هیچی نگفتم. بلند شدم و به اتاقم رفتم.میخواستم با خودم تنها باشم. میخواستم آماده ی همه چیز باشم. نمیخواستم چیزی بهش نگاه کردم 

 غافلگیرم کنه باید باور میکردم که انتخاب بهانه رادمهره نه من. 

ان که برای ناهار صدام کرد فهمیدم تا ظهر خوشبختانه رایان حال منو میدونست و خوب منو میشناخت گذاشت که با خودم تنها باشم. مام

مشغول فکر کردن بودم. رادمهر هم به اتاقش رفته بود تا استراحت کنه.سر میز ناهار دیدمش. تمام صورتش میخندید. با دیدن شادیش شاد 

 شدم. انگار تازه یادم  افتاد اون برادرمه. 

  "ببخش رادمهر ببخش "

 

بیشتر از دو تا قاشق غذا بخورم. در عوض رادمهر دو تا بشقاب غذا خورد. رایان هم مثل من خیلی زود کنار رفت. بهم نگاه کرد و خندید. نتونستم 

ت. همینطور به منو رادمهر نگاه میکرد. دلم براش سوخت میون ما دو تا گیر کرده بود نمیدونست از شادی رادمهر شاد باشه یا با غم من ناراح

 بهش لبخند زدم و آروم گفتم
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 : درست میشه نگران نباش. من میتونم خودمو کنترل کنم-

 دستمو فشار داد. احساس کردم بغض کرده. بلند شد و به اتاقش رفت. وقتی به اتاقم رفتم رادمهر اومد تو اتاقم

 : تو چته؟-

 نشستم روی تخت. 

 : هیچی چطور؟-

 : تو خودتی-

 : نه فقط نمیدونم چرا انقدر خسته ام-

 نشست. تو فکر بودبغل من روی تخت 

 : تو چته؟-

 : خودمم نمیدونم رادین. -

 خندیدم

 : اما من میدونم-

 بهم نگاه کرد

 : تو ازش خوشت اومده نه؟-

 لبخند زد

 : خیلی.-

 : خوب این که خیلی خوبه داداش-

 : من نمیشناسمش رادین-
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 : قلبت اونو شناخته همین کافیه-

 : تو میگی من چیکار کنم؟-

تیکه میشد. یه چیزی نشسته بود تو گلوم که نمیدونستم چیه . بغض نبود انگار یه چیزی بود که نمیذاشت نفس بکشم. اما اون قلبم داشت تیکه 

 برادرم بود نباید میذاشتم چیزی بفهمه. 

 : خوب امشب هم فرصت داری که باهاش حرف بزنی-

 : نه... دیوانه ... به این سرعت؟-

ن عشقه. خود عشقه. یه نگاه یه جرقه. شوری که شاید دیگه سراغت نیاد . فقط باید ببینی مناسب هم هستید یا : این دیوانگی نیست رادمهر. ای-

 نه . تو بهش بگو برای شناخت بیشتر باید بیشتر ببینیش

 : حالت خوبه؟ اون خواهر باربده.-

ی باشه گاهی هم شما با هم برید بیرون تا بهتر همدیگرو : خوب باشه. من نگفتم بهش پیشنهاد دوستی بده. بهش بگو این رفت و آمد خانوادگ-

 بشناسید

 رادمهر تو فکر بود.

 : اگر هم بخوام اینو بگم باید اول به باربد بگم.-

 : تومطمئنی بهانه از توخوشش اومده؟-

 لبخند روی لبش نشست.

 : تو  مطمئن نیستی؟-

 د. بهانه انتخابش وکرده بود یاد نگاههای بهانه افتادم،لبخند زدنش.نه جای هیچ شکی نبو

 به سختی لبخند زدم

 : اگر امشب نسبت به احساست مطمئن شدی بهش بگو.تعلل نکن. -
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 از جاش بلند شد و به من نگاه کرد. 

 : تومطمئنی باید اینکاروبکنم؟-

 رده فکرنمیکنم به مشکلی بربخورید.: معلومه .  خوبی این قضیه اینه که توخانواده ی اونومیشناسی. با تعاریفی که باربد از بهانه ک-

 بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون.

انگار تمام نیروم از بین رفت افتادم روی تخت. احساس میکردم یه چیزی به سنگینی یه کوه روی شونه هام نشسته. بلند شدم و رفتم زیر 

 دوش. این بار برای من خیلی سنگین بود. کاش هیچ وقت ندیده بودمش.

 اهار خوردیم سریع به اتاقم برگشتم. رایان هم اومد پیشم. وقتی ن

 صورتش سرخ شده بود

 : تو دیوانه شدی؟-

 بهش نگاه کردم 

 : چرا؟-

 : چرا به رادمهر گفتی باهاش حرف بزنه؟ -

 : مگه تو به انتخاب رادمهر شک داری؟-

 : نه ندارم اما.... اما ... تو-

 خندیدم. رایان نشست روی صندلی.

 کارو با خودت نکن رادین. : این-

 روبروش روی زمین نشستم

: تو فکر میکنی اگر بهش نگم باهاش حرف بزنه اون نمیزنه؟ بالخره حرف میزنه. اون عاشق شده داداش کوچولو هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه -

 ه. جلوشو بگیره. من فقط بهش جرأت میدم . اگر قرار به باختن باشه بذار فقط یکیمون بازنده باش
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اومدم  رایان کالفه منو نگاه کرد. تا حاال اینطور ندیده بودمش. بلند شد و رفت بیرون. هر بار خوابم برد با پریشونی پریدم. عصر آماده شدم و

الخره پیداش بیرون. مامان و بابا آماده بودند رادمهر رفته بود دنبال خانومها. وقتی رسیدیم. ساعت هشت بود. ناخوداگاه دنبال بهانه میگشتم ب

کردم. تو لباس صورتی رنگش مثل خورشید میدرخشید. مبهوت مونده بودم. نمیتونستم قدم بردارم. با دیدنش فهمیدم اونچه که نباید بشه شده 

ر این و دیگه کاری از دستم بر نمیاد. تسلیم شدم. تسلیم حسی که نباید باشه تسلیم یه عشق ممنوع. وقتی قبولش کردم انگار سبک شدم انگا

 باور اون کوه و از روی شونه ام برداشت حاال میتونستم نفس بکشم . 

 وقتی کنار رادمهر نشستم خندید و گفت

 : باهاش حرف زدم. -

 دلم ریخت پایین.

 : چی شد؟ تو که گفتی باهاش حرف نمیزنی.-

بودن با اون تو دلم میمونه. من غیر از بهانه با  : وقتی دیدمش فهمیدم واقعا عاشقش شدم رادین. نمیتونم رهاش کنم میدونم همیشه حسرت-

 هیچ کس ازدواج نمیکنم. 

 تموم شد رادین. همه چیز تو یه روز شروع شد و تموم شد. 

 : خوب حاال میخوای چیکار کنی؟-

 : بهش گفتم تو اولین فرصت با باربد حرف میزنم. به نظرت مامان و بابا موافقن؟-

 انه؟: چرا نباشن ؟ کی بهتر از به-

 خندید. 

 : ممنونم از دلگرمیت رادین تو بهترین برادر دنیایی.-

و از هیچی نگفتم. انقدر قلبم درد میکرد که فکر میکردم اگر حرف بزنم قلبم از حرکت میفته. رایان که داشت به حرفهای ما گوش میکرد بلند شد 

کنم. وقتی عاقد خطبه ی عقد و میخوند منم دعا میکردم. خدایا عشق ما دور شد. دیدمش که رفت ته باغ. سر عقد سعی کردم به بهانه فکر ن

کنم. نذار بهش فکر کنم نذار . وقتی کادوها رو دادیم  گ*ن*ا*هبهانه رو از دلم ببر. خدایا اون به زودی میشه زن برادرم نذار عذاب بکشم نخواه 
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باید بهش تبریک میگفتم باید نگاهشو میدیدم باید شادیشو میدیدم تا  اومدیم بیرون. بهانه و باران داشتن با هم حرف میزدن رفتم سراغشون

 بتونم دل بکنم. 

 

 : خسته نباشی زن داداش.-

 بهانه لبخند زد و سرشو انداخت پایین 

 : ممنون-

 گرفت: مثل اینکه ما از قافله عقب موندیم دلم میخواست خودم برای برادرم آستین باال بزنم ولی اون این فرصت و از من -

 باران خندید

 

 : شما بزرگتری یا رادمهر؟-

 : رادمهر دو دقیقه از من بزرگتره -

 : درست مثل منو بهانه. منم دو دقیقه بزرگترم-

 : وای پس بهانه خوب درد منو میفهمه. برادر من که منو برای همین دو دقیقه کشته-

 بهانه خندید

 : کامال دردتونو درک میکنم-

یدا کرده بودم که روبروش بایستم و باهاش حرف بزنم بهش تبریک بگم شوخی کنم و بخندم تو اون لحظه فقط به نمیدونم چطور قدرت پ

 رادمهر فکر میکردم. برادرم کسی که بیشتر از هر کس و هر چیزی دوستش داشتم .

 رادمهرو رایان اومدن طرف ما
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 رادمهر با لبخند گفت

 : آقا رادین در گوش خانوم من چی میگی؟-

 دستامو گرفتم جلوی صورتم

 : به جون داداش بزرگه هیچی داشتم تبریک میگفتم.-

 همه میخندیدن. رایان به من نگاه میکرد. چشماش غم داشت مثل قلب من. مثل نفسهام. 

 باران به رادمهر تبریک گفت . بعد از اونها جدا شدیم و به طرف مامان و بابا رفتیم. نمیدونم چرا ولی گفتم

 ی من با بابا و مامان حرف بزنم؟: میخوا-

 رادمهر خندید

 : واقعا این کارو میکنی؟ برام خیلی سخته که باهاشون حرف بزنم. شدم مثل بچه کوچولوها-

 : چرا که نه داداش بزرگه.-

 ش کشوندرایان با عصبانیت نگاهم میکرد. بهش توجهی نکردم. رادمهر که نشست رایان دست منو کشید و چند قدم منو دنبال خود

 : رادین کاری نکن که همه چیز و به رادمهر بگم-

 عصبی شدم

 : تو بیخود میکنی-

 :  تو میخوای چیکار کنی؟ خودتو نابود کنی؟ به تو چه که با مامان و بابا حرف بزنی؟ مگه خودش زبون نداره؟-

حداقل یه برادر خوب باشم. بذار کارهایی که همیشه دوست : میدونم نگران منی رایان. میدونم این موضوع چقدر به تو فشار میاره ولی بذار -

داشتم برای رادمهر بکنم انجام بدم. همیشه دلم میخواست وقتی موقعش رسید خودم همه کارهاشو انجام بدم. حاال هم میخوام همین باشه 

 نمیخوام آرزوهامو دفن کنم. میخوام اونی باشم که باید. 
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تو میفهمی میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری بگی مامان بابا منو رادمهر عاشق یه دختر شدیم ولی من خودمو  : نه به قیمت از بین بردن خودت-

 کشیدم کنار حاال اومدم از شما بخوام با ازدواجشون موافقت کنید؟

به بهانه داشتم. اون دیگه زن : دیوونه شدی؟ هیچ کس دارم تأکید میکنم رایان تا روزی که زنده ام هیچ کس نباید بفهمه من چه حسی نسبت -

 برادر ماست

 : نه نیست هنوز نه-

 : ولی میشه. اونها همدیگرو دوست دارن رایان. نگاشون کن-

ن بهانه و رادمهر به هم نگاه میکردند لبخند قشنگی روی لبهاشون بود. هر دوشونو دوست داشتم. حاال دیگه از رادمهر عصبانی نبودم اون همو

 نفسم باهاش گره خورده بودبرادری بود که هر 

: مگه من چی میخوام رایان خوشبختی رادمهر و شادی بهانه. چه اهمیتی داره اگر این وسط من به اون چیزی که میخوام نرسم؟ همیشه که -

 همه ی عشقها سرانجام نداره. بارها گفتم عشق تاوان داره. من باید تاوان این عشق و پس بدم و تاوان برادر بودنو.

 جوونمرد بازی در نیار نمیگم بینشونو به هم بزن. نمیگم برو سراغ بهانه چون بهانه هم رادمهر و دوست داره ولی خودتو وسط ننداز رادمهر: -

 بدون تو هم میتونه کارهاشو انجام بده

 ره داداشی: این منم که دوست دارم همه ی کارهای رادمهرو انجام بدم رایان شاید اینجوری یه ذره قلبم آروم بگی-

 بدون اینکه بفهمم اشکهام ریخت روی گونه هام. رایان دستمو کشید و برد ته باغ

 : دیوونه شدی؟ میبیننت-

 : دارم خفه میشم ، نفسم باال نمیاد. -

 دستم و گرفت 

 ه. : برای همین میگم نمیخوام قاطی این قضیه بشی. بیا یه مدت برو سفر برو یه جایی تا این برنامه ها تموم بش-

 : نه... امکان نداره من نمیخوام به خاطر حسی که دارم روزهای خوب برادرم کنارش نباشم. -
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 : هر جور راحتی ولی بدون داغون میشی-

 : میدونم. آماده ام. -

رادمهر رفت طرفشون. با  دستمو گرفت و با هم برگشتیم. همه منتظر بودن عروس و داماد راه بیفتن بهانه و باران دم در بالتکلیف ایستاده بودند. 

 بهانه صحبت کرد و بعد به طرف آقای فراهانی رفت. برگشت و به من گفت

 : با بهانه و باران میریم دنبال ماشین-

سرمو به عالمت موافقت تکون دادم. حس حرف زدن نداشتم. رادمهر آینه ی ماشین و جوری تنظیم کرد که راحت بهانه رو ببینه. انقدر حواسش 

 ه بود که از ماشین باربد زد جلو. اینبار واقعا خنده ام گرفت زدم روی شونه اش.به بهان

 

 : آقا داداش به ما میگن کارناوال ماشین عروس قراره ما بریم دنبال ماشین اونا نه اونها دنبال ماشین ما-

 خود رادمهر هم میخندید.

 : اول جاده وایمیستیم تا برسن.-

و خاموش کرد و یک طرف نشست که راحت بتونه با بهانه حرف بزنه. هنوز درست ننشسته بود که ماشین باربد  رسیدیم سر جاده رادمهر ماشین

 رسید و رد شد

 دوباره زدم روی شونه ی رادمهر

 : راه بیفت آقا رادمهر- 

 رادمهر میخندید زد روی پیشونی خودش

 : ای لعنت بر این شانس-

چطور با هم حرف میزنن باران کامال روشو برگردونده بود میدونستم میخواد خواهرش با رادمهر راحت  دنبال ماشین عروس راه افتاد. میدیدم که

باشه. فکر کردم کاش باران خواهر بهانه نبود اونوقت خیلی راحت میتونستم باهاش حرف بزنم. سعی میکردم به نگاههاشون و حرفهاشون 
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دم عذاب نکشم میدونستم بار دیگه که ببینمش دیگه رسما انتخاب رادمهر خواهد بود و اهمیت ندم. فقط باهاشون شوخی میکردم میخواستم خو

 من حق ندارم اونطور که حس میکردم نگاهش کنم. 

 رسیدیم دم در خونه ی باربد همه خداحافظی کردن. گریه میکردن. بهانه و باران تو آغوش باربد بودن هر سه گریه میکردن. میدونستم باربد 

شون داره. باران خودشو کشید کنار تا بهانه و باربد با هم تنها باشن. از این حرکتش واقعا لذت بردم. بهانه اشک میریخت و باربد چقدر دوست

آروم باهاش حرف میزد. رادمهر با لبخند نگاهش میکرد ولی من از دیدن اشکهاش دلم گرفت. دلم میخواست برم جلو و بهش بگم گریه نکنه. 

شکهاشو پاک کنم و بهش بگم تنهاش نمیذارم نمیذارم احساس تنهایی کنه ولی میدونستم نمیشه میدونستم این حرفها مال کاش میتونستم ا

 رادمهره سهم رادمهره برای همین هم انقدر راحت اشکهای بهانه رو تحمل میکرد اما من نتونستم رومو برگدوندم که گریه شو نبینم. 

 و آقا فراهانی اونها رو دست به دست دادند. باربد خداحافظی کرد و وارد خونه شدند. بهانه به طرف رادمهر اومدباالخره از هم جدا شدند و خانوم 

 

 : واقعا لطف کردید امروز خیلی بهتون زحمت دادیم. -

 رادمهر خندید

 

 : میتونم برای قدم اول خواهش کنم با من رسمی حرف نزنی؟-

 د. رادمهر یک قدم جلو رفتبهانه با لبخندی عمیق  به او نگاه کر

 : و قدم دومو من برمیدارم. بهم اجازه میدی با باربد صحبت کنم؟ به خدا از االن نمیدونم چطور باید طاقت بیارم تا بتونم ببینمت. -

 : من منتظر میمونم رادمهر.-

 تمام صورت رادمهر میخندید همینطور که از بهانه دور میشد گفت

 ن انتطارطوالنی شه.: مطمئن باش نمیذارم ای-
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برای یک لحظه احساس کردم میخوام همون جا بشینم و هیچ وقت بلند نشم. نمیتونستم این حرفها رو بشنوم و فکر کنم هیچی نشنیدم. تو 

در غرق فکر ماشین به سختی نفسم باال میومد. شیشه رو کشیدم پایین و سرمو کردم بیرون. باد که به صورتم خورد نفسم باال اومد. رادمهر انق

 بود که اصال متوجه منو رایان نبود. یکطرف نشستم و نگاهش کردم

تمام صحنه هایی که با هم بودیم اومد جلوی چشمم. وقتی بچه بودیم و فوتبال بازی میکردیم. یک بار من توپو زدم تو شیشه ی همسایه و 

تنبیه شد. وقتی دوازده سالمون بود من به خاطر معلم انشامون که رادمهر گردن گرفت و نذاشت من بگم کار من بوده و برای همین کار سخت 

ازش بدم میومد هیچوقت انشا نمینوشتم و رادمهر جای من انشا مینوشت یک بار وقت نبود و رادمهر به جای انشای خودش مال منو نوشت و 

ادمهر بود که بهم انگیزه داد تا درس بخونم . یاد شوخی ها و معلم برای ننوشتن انشا تنبیهش کرد. وقتی داشتیم برای کنکور آماده میشدیم این ر

خنده هامون. غصه هامون . همیشه رادمهر آرومم میکرد. همیشه پشتم بود. اشک تو چشمام نشست من بهترین چیزها رو براش میخواستم حتی 

هر میاره با جون و دل بهش میدادم. حاال بهانه عشقی بود که اگر اون چیز تنها انگیزه ی من برای بودنم بود و میدونستم فقط یه لبخند به لب رادم

همیشه منتظرش بودم. و رادمهر هم اونو میخواست. من سهمی تو این عشق نداشتم ولی اگر بهانه عاشق من هم بود من به خاطر رادمهر حاضر 

هر کاری میتونم بکنم تا این دو کنار هم خوشبخت بشن. تو  بودم از بهانه که هیچ از جونمم بگذرم تا شادی اونو ببینم. همون لحظه تصمیم گرفتم

 همین فکرها بودم که رسیدیم خونه. مامان و بابا خواب بودن. رادمهر و رایان رفتن به اتاقهاشون. من رفتم لباسمو عوض کردم و برگشتم به

 خونهآشپزخونه. خوابم نمیبرد. چایی درست کردم و نشستم پشت میز که مامان اومد تو آشپز

 چایی کردی؟ ه*و*س: چی شده رادین؟ نصف شبی -

 : خسته ام مامان. چایی خستگیمو در میکنه.-

 مامان یه لیوان آب خورد و برگشت بره که صداش کردم

 : مامان خوابت میاد-

 : نه، منتظر شما بودم. االن هم خوابم نمیاد. چیزی شده؟-

 : میتونم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم؟-

 ست پشت میز. هنوز شروع نکرده بودم که بابا خواب آلود اومد تو آشپزخونهمامان نش
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 : نصف شبی جلسه گذاشتین؟-

 خندیدم و رفتم طرفش

 : بیا بابا جون بیا که خبرهای خوبی براتون دارم-

 بابا همونطور با چشمای خواب آلود نشست پشت میز

 : نمیشه این خبر خوبو فردا بهمون بدی؟-

 : نه نمیشه-

 خوب بگو :-

 نشستم روبروشون

 : نظرتون در مورد بهانه چیه؟-

 بابا با تعجب و مامان با لبخند نگاهم کردن بابا گفت

 : دختر خوبیه چطور؟-

 : شما بگو تا بهت بگم-

 : من نظرمو گفتم .-

 یک دفعه چشماش باز شد

 : میخوای باهاش ازدواج کنی؟-

 مان گفتخنده ام گرفت قیافه اش خیلی بامزه شده بود ما

 : رادین نه رادمهر میخواد باهاش ازدواج کنه-

 به مامان نگاه کردم
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 : من یه مادرم آقا پسر بچه هامو خوب میشناسم.-

 خندیدم

 : قربون احساسات مادرانه ات برم. خوب شما راضی هستید؟-

 رو دیدم به دلم افتاد هر کدومو برای یکیتون بگیرم.: من که از خدامه. دختر فوق العاده ایه. خیلی دوست داشتنیه راستش تا باران و بهانه -

 خندیدم

 : باز پای منو کشیدی وسط مادر؟ -

 مامان اخمهاشو کشید تو هم

 : حتما باران هم مثل خواهرته-

 : نخیر مثل خواهرم نیست فقط من احساسی نسبت بهش ندارم همین.-

 : ای از دست تو رادین ما که نفهمیدیم تو چی میخوای-

 ال من مهم نیستم مادر من. شما بگو با ازدواج بهانه و رادمهر موافقید یا نه.: حا-

 مامان به بابا نگاه کردبابا گفت

 : بهتره یک مدت با هم رفت و آمد داشته باشیم تا بیشتر آشنا بشیم بعد تصمیم میگیریم. -

 : باشه من به رادمهر میگم با باربد حرف بزنه. -

رفتن به اتاقهاشون. از پله ها رفتم باال دیدم چراغ اتاق  رادمهر روشنه. تقه ای به در زدم و رفتم تو. روی تختش دراز مامانو بابا بلند شدن و 

 کشیده بود و فکر میکرد

 : چی شده داداش بزرگه؟ شما که دنیا به کامته چرا شب بیداری داری-

 رادمهر نشست
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 : نگرانم رادین.-

 : برای چی؟-

 ونم باربد چی میگه نمیدونم مامانو بابا چی میگن. چه میدونم : نگرانم دیگه نمید-

 نشستم روی تختش

 : نگران باربد نباش اون سالهاست تو رو میشناسه میدونم عکس العمل منفی نخواهد داشت. مامانو بابا هم موافقن به شرط رفت و آمد بیشتر-

 : تو از کجا میدونی؟-

 : برای اینکه باهاشون حرف زدم-

 پرید.  از جاش

 : کی؟-

 خنده ام گرفت

 : همین االن-

 : مثل اینکه عجله ی تو بیشتر از منه-

 : معلومه بیشتره. من کلی برات آرزو دارم -

 خندید 

 : خوب چی گفتن-

 منم همه چیزو تعریف کردم. خیالش راحت شد

 : پس فردا با باربد حرف میزنم.-

 : خیلی خوبه. حاال با اجازه برم بخوابم -
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 بخیر و ممنون. : شبت-

 : خواهش میکنم. شب بخیر.-

فکر میکردم خوابم نمیبره اما تا سرمو گذاشتم رو بالش خوابم برد. چشممو که باز کردم دیدم ساعت هشته. از جام پریدم تا یک ساعت دیگه 

 م و دادم دست رادمهر.باید میرسیدم بیمارستان. رفتم بیرون رادمهر داشت با تلفن صحبت میکرد. سریع دو تا لقمه درست کرد

 : بریم؟-

 : بریم. -

 سوار ماشین که شدیم گفت

 : باربد بود-

 اول نفهمیدم چی میگه

 : یعنی چی؟ کی باربد بود-

 : تلفن دیگه-

 : تو شبیخون زدی پسر؟ میذاشتی حداقل تو بیمارستان ببینیش.-

  : شیفت باربد ساعت دوازده ست. گفتم یکی دو ساعت زودتر بیاد ببینمش.-

 بعد موبایلشو در آورد و شماره گرفت نمیدونستم با کی تماس میگیره. 

 : سالم بهانه-

 یک دفعه قلبم ریخت پایین. اما رومو برنگردوندم. باید عادت میکردم. 

 : خوبی؟-

.... 
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 شکلی نداری؟ : میخواستم بهت بگم من با باربد حرف زدم قراره تا یکی دو ساعت دیگه ببینمش و باهاش حرف بزنم تو که م-

 نمیدونم اونطرف بهانه چی گفت که رادمهر خندید

 : نگران نباش. همه چیزو بسپر به من.-

 خداحافظی کرد و به من نگاه کرد

 : حاال به باربد چی بگم؟-

 : بروبگو داداش من عاشق خواهرت شدم یا میدینش به من یا میدزدمش-

 قهقهه میزد 

 خیرم به همراهت. : آره اونم میگه برش دار برو. دعای-

 : آره بابا تو این دوره و زمونه شوهر کجا بود-

 : نه برای بهانه، بهانه هر دختری نیست..  در مورد خانوم من درست صحبت کن-

میری : بله ببخش داداش ما اشتباه کردیم شما بزرگواری کن و بگذر. خوب برو بگو میون اینهمه خواستگار لطف کنن و تو رو قبول کنن واال می-

 خودتو میکشی رگتو میزنی. چه میدونم 

 : دیوانه. جدی پرسیدم-

 : خوب حقیقتو بگو.-

 : چی بگم-

باربد  : رادمهر جان من میتونستم با مامان و بابا حرف بزنم اما به جای تو نمیتونم با باربد حرف بزنم درست نیست تو باید تمام احساستو برای-

 بگی. 

 : باهام میای؟-

 چی بیام: من برای -
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 : نمیخوام حرف بزنی. وقتی هستی برام قوت قلبی-

 : چشم میام.-

 بیمارها رو ویزیت کردم و برگشتم طرف مطبم که باربد و دیدم خندید و اومد جلو

 : سالم -

 : سالم شاه داماد خوش میگذره؟-

 : ممنون. -

 : زندگی خوبه هنوز دعواتون نشده؟ نیاز به پا درمیونی ندارید؟-

 خندید. 

 ق: نه هنوز به مشکلی نخوردیم اگر دعوامون شد اول تو رو خبر میکنم میدونم سر یه هفته هر دو میریم خونه مامان و بابامون با یه مهر طال-

 : آفرین خوب منو شناختی-

 بیا بریم تو اتاق من. 

 م اومد.رفتیم تو اتاق من. زنگ زدم پرستاری و گفتم رادمهرو پیج کنن. پنج دقیقه بعد رادمهر ه

 کلی با هم شوخی کردند و خندیدن. باربد نشست روی صندلی

 : حاال بگید چه خبر شده که اولین روز بعد از عروسیم منو کشوندید بیمارستان؟-

 خندیدم

 : بیخود منت نذار تو یک ساعت زودتر اومدی-

 : حاال-

 صورت رادمهر خیلی نگران بود. باربد به منو رادمهر نگاه کرد
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 یگه چی شده؟: بگید د-

 رادمهر دو سه بار دهانشو باز کرد که حرف بزنه اما نتونست. گفتم

 : یه راست برم سر اصل مطلب یا مقدمه چینی کنم؟-

 : یه راست برو سر اصل مطلب-

 : باشه. رادمهر میخواد ازدواج کنه-

 چشمای باربد برق زد روشو کرد به رادمهر 

 ید من دست به کار بشم. خیلی خوشحالم پسر بهت تبریک میگم: آره؟ وای مثل اینکه همتون منتظر بود-

 یدش گفتم ب*و*سبلند شد و با رادمهر دست داد و 

 : حاال انقدر خوشحال نباش-

 باربد دوباره نشست

 : چرا مگه مشکلی هست؟-

 مستقیم نگاهش کردم

 : اگر تو مشکلی ایجاد نکنی نه مشکلی نیست.-

 وت نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه به رادمهر نگاه کرد و لبخند زد. میدونستم باربد آدم سریع االنتقالیه. رادمهر صورتش قرمز شد. باربد مبه

 : کدومشون؟-

 خنده ام گرفت

 : بهانه.-

 باربد به رادمهر نگاه کرد. رادمهر سرشو باال نمیاورد. 
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 : حاال چرا زبونتو موش خورده؟-

 رادمهر سرشو آورد باال

 سر. : من شرمنده ام پ-

 باربد خندید

 : چرا؟ -

 رادمهر هیچی نگفت

 : خجالت بکش پسر . تو کاری نکردی که شرمنده باشی. -

 رادمهر گفت

 : خوب.... نظرت چیه؟-

 باربد اومد حرف بزنه که رادمهر گفت

 نظرتو بگی : صبر کن. به جون باربد اگر بگی نه اصال ناراحت نمیشم و مطمئن باش پیگیر قضیه نمیشم فقط میخوام راحت-

 باربد خندید

 : اگر بگم نه میذاری میری؟-

 چهره ی رادمهر رفت تو هم

 : دوستیمون سرجاش میمونه البته اگر تو بخوای ولی دیگه پیگیر این قضیه نمیشم-

 باربد گفت

 : نه دیگه نشد. من مخالفم-
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نمیخواستم رادمهر به مشکل بخوره. نمیخواستم شکست بخوره.  یک لحظه وا دادم. اگر باربد مخالف بود باید چیکار میکردیم؟ واقعا نگران شدم

 باید باربدو راضی میکردم.

 : چرا؟-

 : چون من برای خواهرم بزرگترین عشقو میخوام کسی که با یه نه گفتن بره و پشت سرشو نگاه نکنه به درد خواهر من نمیخوره. -

 رادمهر نفس راحتی کشید

 : دیوونه قلبم ریخت پایین.-

 د خندید.بارب

 : آهان حاال شد من همینو میخوام. -

 رادمهر خندید. باربد گفت

 : حاال در حد یه خوش اومدنه یا...-

 رادمهر هیچی نگفت

 : تو بلبل زبون چرا امروز زبونت رفته پلو خوری؟-

 گفتم

اسکلت و همه چیز داد سخن میده تو این دو روز به : دوستش داره باربد جان تو رو خدا نذار حرف بزنه که تا صبح میشینه از قلب و دل و روده و -

 اندازه ی تمام عمرمون مغز منو خورده.

 رادمهر گفت

 : من اصال حرفی زدم عجب آدمی هستیا-

 : خودت نگفتی نگات که گفته-

 باربد خندید 
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 : خوب حاال میگید من چه کنم؟ -

 رادمهر گفت

 : اگر موافق باشی با خانواده ات صحبت کن. -

 بلند شد باربد

 : باشه. خبرشو بهت میدم اما از همین االن بهت میگم اگر بهانه راضی باشه مشکلی نیست.-

 رادمهر خندید و ایستاد

 : منتظر خبرتم. -

 باربد به طرف در رفت

 : باشه. -

 وقتی رفت بیرون رادمهر روی صندلی نشست و به من خیره شد.

 :چیه؟-

 : این چه طرز حرف زدن بود؟-

 تو بهتر حرف میزنی؟ با باربد نباید بازی کنی اون آدم رکیه. منم رک گفتم دیدی که جواب هم گرفتیم.: نیست -

 خندید. بلند شد و گفت 

 : برم سر کارم -

 : برو داداش من-

ه بود. زخمی که ناسور وقتی رفت تازه احساس سنگینی کردم. سرمو گذاشتم رو میز. من تازه با بهانه آشنا شده بودم ولی انگار برام یه زخم کهن

 شده بود و میدونستم هیچ وقت خوب نمیشه. 
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 چند روز گذشت رادمهر دیوانه ام کرده بود از بس سوال میکرد به نظرت چی شده که باربد هیچی نمیگه دیگه دادمو در آورده بود

 که.: ای بابا رادمهر میخوان دختر شوهر بدن نمیخوان یک کیلو سیب زمینی خرید و فروش کنن -

 میخواست جوابمو بده که باربد اومد تو اتاق

 : هر دوتون اینجایید؟-

 رادمهر گفت

 : آره-

 باربد نیومد تو گفت

سم : خوب سریع بگم و برم. خانواده ی من مشکلی ندارن فقط بهانه میخواد بیشتر باهات آشنا بشه رادمهر برای همین بهتره قبل از هر جور مرا-

 مد کنیم. برای همین از شما و و خانواده تون دعوت میکنم همین پنج شنبه تشریف بیارید منزل ما. رسمی بیشتر باهم رفت و آ

 منو رادمهر به هم نگاه کردیم رادمهر گفت

 : باشه. ممنونم باربد جان-

 : خواهش میکنم.-

 درو بست و رفت

 : این یعنی چی؟-

ه باربد که ترجیح میدم بیشتر با بهانه آشنا بشم حاال هم اون همینو خواسته حاال یا : خوب من خودم به بهانه گفتم و همینطور یکی دو روز پیش ب-

 دلیلش دوستی ما با باربده یا داره عاقالنه به قضیه نگاه میکنه

 نشستم پشت میزم

 : کار درستی میکنه-

 : یعنی چی؟-
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 داشته باشید  : یعنی اینکه ازدواج شوخی نیست حتی وقتی عاشقی باید از همدیگه شناخت کافی-

 رادمهر یک کم فکر کرد و به طرف در رفت. 

 : پنج شنبه همه چیز معلوم میشه.-

 فصل نهم

 تلفن زنگ خورد سارا بود. میخواست برای پنج شنبه دعوتمون کنه. گوشی و به مامان دادم. بعد از چند دقیقه مامان گوشی و داد به من

 ف بزنم: میخواستم در مورد شهاب و مهرنوش باهات حر-

 انقدر تو خودم بودم که به کل اونها رو فراموش کرده بودم. با به یاد آوردن مهرنوش واقعا دلم سوخت. حاال خوب میفهمیدم چه حسی داره.

 : چیزی شده؟-

 : نه فقط میخواستم بگم فکر نمیکنم شهاب و مهرنوش به جایی برسن-

 : چطور؟-

 باشه ولی مهرنوش دوستش نداره. : شاید عشق شهاب برای مهرنوش اقناع کننده -

 : خوب عشق به اجبار نمیشه. باید به شهاب بگیم دست از تالش برداره اینجوری اونهم تکلیف خودشو میفهمه-

 : شهاب خودش فهمیده. -

 : عکس العملش چی بود-

 : باهاش کنار اومده. -

 ر سرو سامون بگیره.: امیدوارم هر چه زودتر همه چیز درست بشه. دلم میخواد مهرنوش زودت-

راش سارا خداحافظی کرد و قطع کرد. داشتم به پنج شنبه فکر میکردم که زنگ درو زدن. هیچ کس تو خونه نبود. سپهر بود. بعد از جریاناتی که ب

 پیش اومده بود به کلی از هر چی دختر بود کناره گرفته بود و بیشتر به کارش میرسید. از دیدنش خوشحال شدم. 
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 بشین. : بیا -

ش هنوز به سالن نرفته بودیم که باز اف اف زنگ خورد. خانوم سهرابی بود. درو که باز کردم به طرف پنجره رفتم. خانوم سهرابی همراه مهرنو

 بود. حتما با مامان قرار داشتن امکان نداشت بدون خبر بیان.

 درو باز کردم

 : سالم خوش اومدید.-

 هر دو خندیدند.

 : سالم پسرم. -

 رد شدند. خانوم سهرابی گفتوا

 : مامان نیستن؟-

 : مامان رفته همین سوپر سر کوچه تا چند دقیقه دیگه میاد شما بفرمائید.-

 مهرنوش و خانوم سهرابی وارد سالن شدند سپهر بلند شد 

 : سالم-

 معرفی کردم

 : خانوم سهرابی از دوستان عزیز ما و مهرنوش دخترشون. سپهر پسر خاله ی من-

م سهرابی نشست و مهرنوش کنارش. نشستم کنار سپهر و حال فیروز و سحرو پرسیدم. تازه پسرشون به دنیا اومده بود اسمشو گذاشته خانو

بودند فرامرز. داشتم با خانوم سهرابی حرف میزدم که متوجه سنگینی سکوت شدم. به سپهر نگاه کردم زیر چشم به مهرنوش نگاه میکرد و 

 خته بود پایین. شاید تنها چیزی که میتونست تو اون لحظه از اون رخوت درم بیاره همین بود.مهرنوش هم سرشو اندا

 به سپهر گفتم

 : میدونی مهرنوش هم هم رشته ی توئه؟ فقط تو سخت افزار خوندی مهرنوش نرم افزار میخونه.-
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 سپهر خندید

 : عالیه. -

 رو کرد به مهرنوش

 : چقدر از درستون مونده؟-

 م درسم تموم میشه: همین تر-

 : بعدش میخواهید مشغول کار بشید یا نه-

 : صد در صد.-

ید : این عالیه چون من هم به تازگی شرکت تأسیس کردم و نیرو کم دارم. اگر موافق باشید میتونید اونجا مشغول بشید حتی اگر بخواهید میتون-

 از همین فردا مشغول بشید. 

 مهرنوش با خوشحالی خندید

 : واقعا؟-

 : بله.-

 : ولی کالسهای دانشگاهم؟-

 : روزهایی که دانشگاه دارید میتونید نیاید مشکلی نیست. االن نیروی کارامد کمه . -

 خانوم سهرابی با نگرانی به من نگاه کرد. من با لبخند بهش نگاه کردم و سرمو تکون دادم. 

 : سپهر االن چند نفر تو شرکتت کار میکنن؟-

یگم حدود برای اینکه خیلی ها رو یک روزه اخراج میکنیم ولی پنج نفر ثابت هستن. سه تا دختر و دو تا پسر خود من هم که : حدود هفت نفر. م-

 هستم. 

 خانوم سهرابی با آسایش لبخند زد. 
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 : موقعیت خوبیه مهرنوش جان هم کار میکنی هم تجربه ات باال میره. -

 : آره.-

 کت و میدم شما فردا یه سر تشریف بیارید اگر از محیط خوشتون اومد با هم قرارداد میبندیم: خوب اگر موافق باشید من آدرس شر-

دلم میخواست بلند بلند بخندم. سپهر خیلی سخت گیر بود اینکه به این سادگی میخواست مهرنوشو استخدام کنه نشون میداد واقعا ازش 

ضیه شده و اینکه میخواست به شرکت سپهر بره نشون میداد ازش خوشش خوشش اومده. مهرنوش هم یه دختر بود مسلم بود که متوجه ق

 اومده.

سپهر آدرس شرکت و نوشت و داد  به مهرنوش. مهرنوش تشکر کرد. تا زمانی که مامان بیاد تمام مدت سپهر و مهرنوش در مورد کارو درس 

 دیدم سپهر و مهرنوش غرق حرف زدن هستن به اتاقم رفتم. صحبت میکردند. مامان که اومد با خانوم سهرابی به آشپزخونه رفتن منم که 

این روزها همه اش احساس خستگی میکنم. حوصله هیچ چیزو نداشتم دلم میخواست بهانه ای بیارم و پنج شنبه نرم خونه ی باربد ولی 

در فکر میکردم که وقتی صبح بیدار میشدم بیشتر میدونستم هیچ بهانه ای برای اونها پذیرفته نیست نه برای اونها نه خانواده ی خودم. شبها انق

احساس خستگی میکردم. یه دفعه یاد آفرین افتادم. آفرین با ما همدوره بود. پزشکی عمومی رو که خوندیم اون وارد رشته ی روانپزشکی شد. 

خواد روانپزشکی بخونه همه بهش گفتیم دختر خیلی خوبی بود یه آدم کامال قابل اعتماد کسی که با همه راحت برخورد میکرد وقتی گفت می

بهترین رشته رو انتخاب کرده به خاطر آرامشش و رفتارش و شخصیتش همه بهش اعتماد میکردن و اون هم واقعا راهنمای خوبی بود. یک سالی 

 بود که ازش خبر نداشتم . دفتر تلفن قدیمیو برداشتم و دنبال شماره اش گشتم. باالخره پیداش کردم. 

 م: سال-

 : سالم-

 : خانوم شفق؟-

 : خودم هستم بفرمائید-

 : نشناختی آفرین؟-

 یک کم مکث کرد بعد گفت 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : میتونم بگم روزبهانی نمیدونم رادین یا رادمهر-

 زدم زیر خنده

 : واقعا دختر تیز هوشی هستی رادینم.-

 : چطوری ؟-

 : خوبم-

 : چه عجب؟ یاد من کردی؟-

 ه حالی ازت بپرسم: یه دفعه یادت افتادم گفتم ی-

 : خوبم. چند روز پیش با بچه های دوره عمومی یه قرار داشتیم بیست و پنج نفری بودیم جاتون واقعا خالی بود.-

 : آره اتفاقا کامبیز بهم گفت ولی ما نمیتونستیم بیایم. -

 : امیدوارم دفعه ی دیگه ببینمتون. از بچه ها چه خبر؟-

 خاصی و نمیبینم جز باربد و شهابو. باربد تازه ازدواج کرده شهاب هنوز عذبه.: خبرها دست توئه نه من . فرد -

 خندید 

 : از طرف من بهش تبریک بگو-

 : حتما-

 : خوب. من مطبم تو خیابون قائم مقامه. حاال میخوای برای کی قرار بذاریم؟ تو مطب یا بیرون-

 ؟<: کی گفته میخوام ببینمت -

 از داری با یکی حرف بزنی بیخود نیست یاد من افتادی. : صدات. صدات میگه شدیدا نی-

 خندیدم
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 : خیلی زبلی-

 : کجا؟-

 : هر جا تو بگی-

 : بیرون بهتره. فردا صبح خوبه؟-

 : خوبه-

 باهاش قرار گذاشتم پرسید

 : رادمهرم میاد؟-

 : نه بهش نمیگم-

 ی نداشتید: باشه. پس موضوع جدیه تا جایی که یادمه تو و رادمهر هیچ چیز پنهان-

 : حاال داریم-

 : فردا همه چیزو بهم بگو-

 : حتما تا فردا. -

 : خداحافظ.-

 : خداحافظ. -

ا احساس سبکی میکردم میدونستم حتی اگر نتونه کمکم کنه میتونم باهاش حرف بزنم. برای بار اول تو زندگیم دلم میخواست برم سر یه کوه و ت

 رف بزنم و میدونستم آفرین قابل اعتمادترین آدمه . میتونم داد بزنم. دلم میخواست با یکی ح

 در ماشینو باز کرد و سوار شد مثل همیشه لبخند روی لبش بود. شادترین آدمی بود که تو عمرم دیده بودم. قد بلندی داشت و موهای بلوند و     

 چشمهای سبز . 

 : سالم-
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 : سالم خوبی؟-

 : ممنون. -

 : بریم؟-

 : کجا؟-

 ه که این دیدار دوستانه باشه یا میخوای باهام حرف بزنی اونوقت بهت میگم کجا بریم: بستگی دار-

 : هر دو-

 : پس برو یه جایی که صدایی نباشه اینطور بهتره-

اه راه افتادم طرف بام تهران تو راه فقط تجدید خاطره میکردیم. دلم برای اون روزها تنگ شده بود. وقتی رسیدیم رفتیم باال اولین ایستگ

 نشستیم . تک و توک آدم میومد و رد میشد. 

 : خوب؟-

 : خوب چی؟-

 : چی شده رادین از لحظه ای که دیدمت احساس کردم تو با رادین شوخ و بذله گویی که میشناختم زمین تا آسمون فرق کردی. -

 خنده ی تلخی روی لبهام نشست.

 : با من راحت باش . -

م وقتی شروع کردم به حرف زدن دیگه نمیشد جلومو گرفت از همه ی احساسم گفتم از عصبانیتم از حس نمیدونستم از کجا شروع کنم ولی گفت

 تلخم و نا امیدیم و شادیم برای رادمهر احساس مسئولیتم به عنوان یک برادر. 

 میزنه وقتی حرفهام تموم شد دیگه برام نفسی هم باقی نمونده بود. منتظر نبودم حرف بزنه ولی دیدم داره لبخند

 : چیه؟-

 : رادین یادته یک بار در مورد عشق با هم بحث میکردیم؟-
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 : آره یادمه. بیست نفر که هیچ کدوم به توافق نرسیدیم-

 : یادته چی میگفتی؟-

 : یادمه-

 : هنوز بهش معتقدی؟-

 : آره-

 : پس چته؟-

شه همسر برادرم و دائم جلوی چشمم باشه و بدونم باید مثل یه : اینکه من بدونم عاشق شدم حتی اینکه بهش نمیرسم یه بحثه و اینکه اون ب-

خواهر بهش نگاه کنم چیزی جدا من ناراحت نیستم که عاشقم خدا رو شاهد میگیرم اگر عاشقش میشدم و بهش میگفتم و بهم میگفت نه انقدر 

مهره . مگه من برای بهانه چی میخوام جز خوشبختیش ناراحت نمیشدم باهاش کنار میومدم االن هم از این ناراحت نیستم که انتخاب اون راد

باور کن من اونو برای خودم نمیخوام میخوام شاد باشه میخوام لحظه لحظه اش با عشق توأم باشه. خوب رادمهر اینو بهش میده من برادرمو 

 اشم. این منو داغون میکنه منم یه ظرفیتی دارم. میشناسم و مطمئنم بهانه هم برای رادمهر بهترینه. ولی نمیتونم بشینم و شاهد همه ی اینها ب

و : تو درست میگی رادین ولی باید بتونی خودتو کنترل کنی باید این عشق و به عنوان یه موهبت تو قلبت مخفی کنی و در عمل وظایف یک برادر-

اهت نسبت به بهانه تغییر کنه کم کم اون برات انجام بدی و در زمانش میتونی از زندگیشون فاصله بگیری مطمئنم گذر زمان باعث میشه دیدگ

 میشه همون همسر برادرت نه عشقت. ولی این مستلزم زمانه و تو باید این زمانو به خودت بدی با دور شدن ولی نه االن. چون االن کوچکترین

 حرکتی باعث میشه رادمهر همه چیزو بفهمه. 

 واج کردن از ایران برم: میدونم آفرین برای همین میخوام وقتی اونها ازد-

 : از ایران بری؟-

 : آره حداقل برای یک مدت کوتاه تا موقعی که بتونم این شرایطو قبول کنم. -

 : جالبه-

 : چی جالبه؟-
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 : من دارم برای یک دوره روانکاوی میرم آلمان. تا اونجایی که میدونم برای اکثر رشته های تخصصی دوره ی تکمیلی گذاشتن تو هم میتونی-

 بیای هم دوره میبینی هم از اینجا دور میشی

 خوشحال شدم این بهترین موقعیت بود

 : این دوره کی شروع میشه؟-

 : این دوره ها همیشه هست من تا سه ماه دیگه میرم تو هم میتونی وقتی کارهاشون سرو سامون گرفت بیای.-

 : ممنونم از پیشنهادت-

میشکافت. اون نمیگفت باید این کارو بکنم یا نکنم این حسو داشته باشم یا نه فقط داشت سعی میکرد آفرین سعی میکرد آرومم کنه و مسئله رو 

این عشق و باور کنم و در کنارش قبول کنم که شرایط گاهی سخته و باید بهترین راه رو انتخاب کرد. وقتی ازش جدا شدم ساعت یک بعد از 

 ظهر بود. دیرش شده بود و باید میرفت مطبش. 

 من هم به سمت بیمارستان رفتم شیفتم ساعت دو شروع میشد. وارد اتاقم شدم داشتم لباسمو عوض میکردم که رادمهر اومد تو

 : سالم-

 : سالم-

 : کجا بودی؟-

 : رفته بودم کوه-

 با تعجب نگاهم کرد

 : تنهایی؟-

 : آره-

 : چرا نگفتی باهات بیام-

 نم حوصله ام تو خونه سر رفت زدم به کوه: تو نبودی یادت رفته از صبح شیفت بودی م-
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 هیچی نگفت و از در رفت بیرون. 

پنج شنبه تمام توانمو جمع کردم تا بتونم خیلی طبیعی رفتار کنم از روزی که آفرینو دیده بودم هر روز باهام تماس میگرفت. واقعا دوست 

حرف میزدم رایان خیلی مراقبم بود ولی نمیخواستم با دیدن غصه ی بامعرفتی بود. تو این روزهای سخت اون تنها کسی بود که راحت باهاش 

 من شادیشو برای رادمهر از بین ببرم. نشون میدادم که با مسئله کنار اومدم هر چند که هیچوقت باور نمیکرد. 

خودم هم باور نمیکردم. رادمهر و باران پشت پنجره ایستاده بود و نگاه میکرد. از شیطنت و هیجانش خنده ام گرفت. انقدر جو صمیمی شد که 

بهانه خیلی خوشحال بودن. تمام مدت سعی کردم به بهانه نگاه نکنم صداشو نشنوم ولی نمیشد اون تو رگ و پی وجودم حل شده بود حتی وقتی 

کس نبودم اصال نگاهش نمیکردم نگاهشو حس میکردم. لبخندشو. با باران و رایان مشغول حرف زدن بودیم . دیر میگذشت. متوجه هیچ

نمیفهمیدم باران چی میگه فقط میدونستم در مورد تخصصم باهام حرف میزنه منم سرسری جواب میدادم . باالخره بابا ساعت دوازده و نیم از 

 جاش بلند شد. قرار شد دوشنبه اونها به خونه ی ما بیان. 

 ارن دیگه این کارها چیه. تمومش کنید. وای که این روزهای لعنتی چرا تموم نمیشه. آخه وقتی همدیگرو دوست د

 جمعه صبح رادمهر خیلی شیک و حمام کرده از پله ها اومد پایین. 

 : سالم به همگی-

 همه جوابشو دادن مامان گفت

 : کجا به سالمتی مادر-

 : با اجازتون با بهانه میرم بیرون-

 مامان لبخند زد

 : عالیه بهت خوش بگذره عزیزم. -

 : ممنون. -

 اینکه نگاهی به منو رایان بکنه از در رفت بیرون. خنده ی تلخم از دید رایان دور نموند. دستمو گرفت و فشار داد بدون

 : اولشه. -
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 : من نیستم که بعدشو ببینم-

 از جام بلند شدم و رفتم به اتاقم. پشت سر من رایان اومد تو

 : یعنی چی؟-

 : چی یعنی چی؟-

 : یعنی چی نیستی؟-

 محض اینکه ازدواج کنن من از ایران میرم. : یعنی به-

 مات بهم نگاه کرد. ناباوری رو تو چشماش میدیدم. روی تخت نشست

 : تو اینکارو نمیکنی-

 فریاد زدم

 : میخوای چیکار کنم؟ بشینمو دست به دستشون بدم؟ -

 : آرومتر رادین-

 کالفه نشستم روی صندلی

 : ببخش داد زدم-

 کالفه ای نمیدونم چطور داری تحمل میکنی ولی این راهش نیست : من درک میکنم رادین تو-

 : بس کن رایان. حاال کو تا عروسی اونها. وقتی عروسی کردن در موردش حرف میزنیم.-

 بلندشد

 : باشه.-

 زل زده بودخیلی مظلوم از در رفت بیرون. انقدر دلم براش سوخت که سریع رفتم به اتاقش نشسته بود روبروی کامپیوترو به دیوار 
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 : میای بریم بیرون؟-

 بدون اینکه بپرسه کجا بلند شد

 : تا چند دقیقه دیگه آماده میشم-

تمام روز و با هم گشتیم. سینما. پارک. رستوران و آخر شب هم رفتیم تئاترو برگشتیم خونه بعد از مدتها بهم خوش گذشت رایان بهم آرامش 

 میداد. 

مثل باد بود انقدر تو خودم بودم که حتی فراموش کردم در مورد دیدارهای رادمهرو بهانه سوالی بپرسم. یک ماه گذشت یک ماهی که برای من 

 رادمهر هم انقدر غرق بهانه بود که به کل منو فراموش کرده بود یا همدیگرو تو بیمارستان میدیدم یا آخر شب تو خونه. 

هر به مامانم گفت تماس بگیره نتونستم تحمل کنمو به اتاقم رفتم انقدر عصبی بودم که بعد از یک ماه قرار شد برای خواستگاری بریم. وقتی رادم

 با مشت زدم تو دیوار که رایان اومد تو اتاق

 : تو دیوانه شدی ؟ دستتو شکستی-

 : چرا نمیتونم باور کنم رایان چرا؟ چرا باورم نمیشه. -

 بغلم کرد.  

 اینجا تحمل کردی نذار کسی چیزی بفهمه.  : آروم باش رادین خواهش میکنم. تو که تا-

 : دارم خفه میشم رایان دارم خفه میشم.-

 :بریم پایین .-

 به سختی خودمو کنترل میکردم ولی باید بایده و االن از اون بایدهاست باید خودمو جمع کنم و برم پیش برادرم . 

 قرار خواستگاری برای فردا شب گذاشته شد.  

 

 : به این زودی؟-
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 مان گفتما

 : زود؟ یک ماهه دارن میرن و میان-

 :منظورم این نیست شما همین االن بهشون گفتید شاید برای فردا شب آمادگی نداشته باشن.-

 : مشکلی نیست تو نگران نباش.-

از دوستانم قبول کرد  روز خیلی سختی رو گذروندم روی هیچ چیز تمرکز نداشتم حتی همکارهام تو بیمارستان فهمیدن که حالم خوب نیست. یکی

جای من بیاد بیمارستان من هم سریع سوار ماشین شدم و راهی خونه شدم. رسیدم دم در خونه که آفرین تماس گرفت. همه چیزو بهش گفتم. 

 نیم ساعت باهاش حرف میزدم. خیلی آروم شدم 

 .: فقط یه چیز رادین این ناراحتی تو کامال طبیعیه ولی سعی کن کسی نفهمه همین-

 : باشه آفرین باشه.-

د وقته رفتم تو خونه. یه سره رفتم تو اتاقم یه دوش گرفتم و خوابیدم. دلم میخواست روزها و سالها بخوابم . رادمهر با همون لبخندی که این چن

 روی لبهاش بود وارد اتاق شد

 : بلند شو داداش بی معرفت من بلند شو-

 از جام بلند شدم 

 : چیه-

 گه باید بریم آماده شو.: نیم ساعت دی-

نگاهش کردم فوق العاده شده بود. خدایا من این رقیب سرسختو چقدر دوست دارم احساس کردم دارم از دستش میدم. انقدر محو بهانه بودم 

بشم. رادمهر که یادم رفته بود برادرم داره ازم جدا میشه دلم گرفت سخت گرفت. نمیخواستم متوجه چیزی بشه. از جام بلند شدم تا حاضر 

 داشت از اتاق میرفت بیرون دم در مکث کرد برگشت و منو نگاه کرد

 : تو مطمئنی حالت خوبه؟-
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 بغضمو فرو دادم. 

 : خوبم-

 رومو کردم به کمد تا لباس بردارم دستش اومد روی شونه ام منو چرخوند طرف خودش

 دستشو کشید روی گونه ام

 : پس این اشکها چیه؟-

 ریخته بود روی صورتم. من که این بغض لعنتی رو قورت داده بودم. دلم برای برادرم تنگ شده بود نفهمیدم کی اشکهام

 نگاهش کردم

 : دلم برات تنگ شده رادمهر. -

 دستاشو گذاشت روی بازوهامو نگاهم کرد

 کن مهمترین آدم زندگی منی: من اینجام رادین تا همیشه باهاتم. هر جا که برم هر چی که پیش بیاد فرقی نداره اینو فراموش ن-

بغلش کردم تا حاال انقدر احساس عجز نکرده بودم. دلم میخواست تو بغلش گم بشم. میخواستم بهم بگه هیچی عوض نشده. نمیخواستم اونو 

بلند کرد و اشکهامو هم از دست بدم. چقدر ازش دور شده بودم.  محکم بغلم کرده بود و مثل بچه ها تکونم میداد به هق هق افتاده بودم. سرمو 

پاک کردم. ببخش شبتو خراب کردم هیچی نگفت نگاهش که کردم دیدم گریه کرده. انقدر که موهام خیس شده بود رایان و مامان دم در 

 ایستاده بودند و صورتشون از اشک خیس بود. رومو برگردوندم

 ک شد. : ببین چه بالیی سر موهام آوردی؟ هر چی ژل به این موها زده بودم پا-

 خندید

 : خودتو چی میگی تمام پیرهنمو خیس کردی-

 به لباسش نگاه کردم جلوی لباسش خیس خیس بود

 همه خندیدیم. رفت به اتاقش که پیراهنشو عوض کنه. رایان و مامان بدون یک کلمه حرف از اتاق رفتن بیرون. 
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ده بود. سرمو انداختم پایین. انگار گریه کردن تو بغل رادمهر محکمم وقتی رسیدیم خونه ی آقای فراهانی ساعت شش بود. بهانه فوق العاده ش

 کرده بود. 

مراقب باش رادین هیچ کس نفهمه باران میفهمه چه خبره خودتو نگه دار. مثل همیشه شروع کردم به شوخی اونها شرایطشونو گفتن و بین 

 تموم بشه. وای خدا یعنی من یک سال دیگه باید تحمل کنم؟ شوخی و خنده همه چیز تموم شد عروسی افتاد برای وقتی بهانه درسش 

 باران کنارم نشست و گفت

 : حستو میفهمم-

 یک لحظه فکر کردم همه چیزو فهمیده به سختی خودمو کنترل کردم و لبخند زدم

 : واقعاً؟-

میده اما وقتی شادیشونو میبینم واقعا خودمو از یاد  : من هم همین حسو دارم اینکه خواهرم بعد از اینهمه سال داره ازم جدا میشه واقعا عذابم-

 میبرم.

 خیالم راحت شد نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 : درسته-

عوض  نمیخواستم ادامه بدم هیچی نگفتم و سرمو انداختم پایین خوشبختانه اون هم ادامه نداد. تقریبا زود برگشتیم. رفتم به اتاقم و لباسهامو

 روی بالش سریع خوابم برد. کردم. وقتی سرمو گذاشتم 

 صبح با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم آفرین بود میخواست بدونه چی شده و من همه چیز و گفتم سکوت کرد و فقط گفت

 : برای رادمهر خوشحالم -

 : ممنون-

 : امروز میتونم ببینمت؟-

 : میدونستم میخواد دلداریم بده -
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 بیام خونه یازده شبه.  : نه یک ساعت و نیم دیگه شیفت دارم تا-

 : باشه. بعدا باهات تماس میگیرم-

 : ممنونم آفرین هیچوقت این محبتهاتو فراموش نمیکنم. -

 : برو پسر کمتر تعارف کن. روزت بخیر. -

. صدای مهرنوشو داشتم از در میرفتم بیرون که زنگ درو زدن. درو باز کردم و به آشپزخونه رفتم فکر کردم حتما مامانه که از خرید برگشته

 شنیدم

 : صاحبخونه. نیستی؟-

 از آشپزخونه اومدم بیرون

 : سالم-

 : سالم-

 نگران شدم صبح به این زودی اینجا چیکار میکرد

 : نمیخوای تعارفم کنی بیام تو؟-

 دست پاچه شدم

 : بیا تو. ببخش انقدر از دیدنت تعجب کردم که آداب معاشرتو فراموش کردم.-

 روی مبل نشست

 امان نیست؟: م-

 : نه رفته خرید-

 : بهتر شد-

 : چی بهتر شد؟-
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 : میخواستم باهات حرف بزنم-

 : چیزی شده؟-

 خندید و سرشو انداخت پایین

 : اومدم بگم شرطو بردی-

تو این برای یک لحظه نفهمیدم چی میگه . نگاهش کردم از برقی که تو چشماش بود متوجه موضوع شدم. خندیدم. این بهترین خبری بود که 

 شرایط میشد بهم داد

 : واقعا خوشحالم کیه اون مرد خوشبخت؟-

 : سپهر -

 : واقعا؟ به این زودی؟-

 : برای همین اومدم سراغ تو من به صداقتت ایمان دارم برای همین اومدم بهم بگی سپهر چجور پسریه تا ببینم زود تصمیم گرفتم یا نه.-

 م اال مسئله ای که قبال داشت : هر چی میدونستم در مورد سپهر بهش گفت-

 خندید

 : پس جز صداقت راز دار هم هستی-

 : منظورت چیه؟-

 : منظورم همون عشق چندین ساله ی سپهره. خودش همه چیزو بهم گفته. من باهاش هیچ مشکلی ندارم-

دنیا رو به پات میریزه از این بابت : خوب خدا رو شکر سپهر زخم خورده است مهرنوش هواشو داشته باش اگر ذره ای احساس نثارش کنی -

 مطمئنم. 

 مهرنوش بلند شد

 : خیالم راحت شد حاال تا مامانت نیومده برم اینطور بهتره-
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 : باشه. به خانوم سهرابی سالم برسون. -

 : ممنون.-

ونست شادیمو از بین ببره حتی به عشق و رفت. روز خوبی رو شروع کردم خدایا شکرت. بعد از مدتها یه خبر عمیقا شادم کرد. هیچ چیز تو روز نت

 بهانه هم با شادی نگاه میکردم. 

بهانه اون  دو روز مونده به بله برون با رادمهر رفتیم دنبال بهانه و باران برای خرید رفته بودن بیرون و دیر کرده بودن رادمهر که دلش نمیخواست

فتیم فرحزاد. کی این عذاب تموم میشه. مگه میشه آدم از دیدن کسی هم شاد موقع شب بیرون باشه ازم خواست بریم دنبالشون. برای شام ر

 بشه هم ناراحت. خدایا تکلیف منو با خودم روشن کن خسته شدم از این احساس. 

 پنجشنبه بود و تو اتاقم راه میرفتم رایان اومد تو اتاقم

 : چرا حاضر نمیشی؟-

 : چیزی نداری بدی بخورم تب کنم؟-

 نگاهم کرد

 دیوونه شدم نه؟:-

 : حاضر شو رادین. دیر شده. -

 حاضر شدم و رفتیم پایین. وقتی رسیدیم کلی آدم اونجا جمع بود. حرفها زده شد و باربد بلند شد

 : کجا برادر عروس-

 : اسم جدیدمه؟-

 : آره چه خوش آهنگم هست-

 : دارم میرم دنبال عاقد-

 وا دادم نمیدونم صدامو شنید یا نه
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 : عاقد؟-

 ربد جواب ندادو رفت. رو کردم به رایانبا

 : صیغه ی محرمیت.-

سرمو انداختم پایین. پس از امشب اون میشه زن برادر من. نفهمیدم چطور گذشت گر گرفته بودم. یک لحظه داغ میشدم یک لحظه سرد سرد. 

عمیق و عاشقانه اش واقعا خوشحال شدم تمام وجودم باربد با عاقد برگشت . وقتی رادمهر بله رو گفت. نگاهش روی بهانه بود. از دیدن نگاه 

 گوش شده بود میخواستم صدای بهانه رو که بله میگه تا همیشه تو ذهنم نگه دارم. میخواستم یادم بمونه چطور ویرون شدم. وقتی بله رو گفت

 مو گرفتچشمامو بستم. رایان محکم دستمو گرفت. انقدر دست رایانو فشار دادم که با دست دیگه اش دست

 : ببخش رایان متوجه نبودم-

 : اشکالی نداره.-

م. همه چیز تموم شد رادین. دیگه هیچی برات باقی نمونده نه امیدی. نه آرزویی نه رویایی تمام چیزی که داری یه مشت حسرته. سرمو بلند کرد

و بدون اینکه شیرینی برداره بهش نگاه میکرد باربد خندید بهانه جلوی رادمهر ایستاده بود و داشت شیرینی تعارفش میکرد رادمهر بلند شده بود 

 و گفت

 : بشین آقا رادمهر پاهات درد میگیره مگه چشمات به پاهات وصله؟ نشسته هم میتونی خانومتو نگاه کنی-

عمیق و پاک یه شیرینی  رادمهر با خنده نشست و بهانه به طرف من اومد. شیرینی رو گرفت جلوم. نگاهش کردم. زیباترین لبخند عالمو داشت

 برداشتم و سرمو انداختم پایین.

خدایا منو ببخش رادمهر ببخش من به همسرت اینطور نگاه کردم. بهت قول میدم بار آخرم باشه اون از امشب زن برادر منه. اینو بهت قول 

 میدم. قول میدم برادر. 

 ط مشغول حرف زدن بودن خسته نمیشدن آخر عمو حسام صداش در اومددلم میخواست زودتر برگردم خونه اما بهانه و رادمهر که تو حیا
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رادمهر به سختی دل کند و راهی خونه شدیم.  شب تا صبح صدای رادمهرو از تو اتاقش میشنیدم که با بهانه حرف میزنه. نمیتونستم بخوابم  

اتاقم برگشتم و حاضر شدم و بدون اینکه به رادمهر سر بزنم داشتم داغون میشدم. رفتم تو هال و روی کاناپه دراز کشیدم. ساعت هفت صبح به 

 راهی بیمارستان شدم. 

 آفرین ساعت هشت صبح زنگ زد تازه رسیده بودم بیمارستان

 : کجایی؟-

 : رسیدم بیمارستان-

 : چه ساعتی سرت خلوت تره؟-

 : حدود ظهر-

 : میام میبینمت-

 : ممنون. -

 : بای-

 : خداحافظ.-

 که رادمهر شیفت نداره واال با دیدن آفرین کلی سوال تو ذهنش مینشست.  خدا رو شکر کردم

 ساعت دو بعد از ویزیت بیمارها نشسته بودم تو اتاق که آفرین اومد

 : سالم-

 : سالم خوش اومدی.-

 نشست روی صندلی

 : حالت خوبه؟-

 : خوبم-
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 : تو چطوری؟-

 : منم خوبم. -

 بیسکوییت هم گذاشتم کنارش و نشستم پشت میزمیه چای از فالسک ریختم و گذاشتم جلوش 

 : اوضاع چطور پیش رفت؟-

 : صیغه محرمیت خوندن بعد از تموم شدن درس بهانه عروسی میکنن. یعنی حدود یک سال دیگه-

 سرشو انداخت پایین و با فنجون چای که تو دستش بود بازی میکرد

 : که اینطور تو حالت چطوره؟-

هم نمیدونم. فکر میکنم دیگه دارم به این غصه عادت میکنم. انگار دارم یه فیلم میبینم که سخت عذابم میده وقتی  : نمیدونم آفرین. خودم-

 کنارشونم از همشون دورم نمیدونم میتونم حسمو بهت برسونم یا نه

که میخواست رسید تا جایی که یادمه تو  : کامال میفهمم. هیچ کاری نمیشه کرد. تو باید به وجه مثبت قضیه فکر کنی . اینکه رادمهر به کسی-

 همیشه میگفتی بهترینها رو برای برادرت میخوای

: االن هم راضیم آفرین. اگر بهانه رادمهرو هم نمیخواست مطمئنم هیچ حسی نسبت به من نداشت. پس بهتر که رادمهرو دوست داره و حداقل -

 رادمهر به چیزی که میخواست رسید

 در آورد و گذاشت روی میز. یک سری برگه از کیفش 

: اینها برگه های درخواست عضویت توی کالسهای تکمیلیه. من یکی دو ماه دیگه میرم میخواستم وقتی رفتم برات برگه ها رو بفرستم ولی -

 ت بفرسته.حدود یک سال طول میکشه تا کارهات درست بشه تا بتونی بیای برای همین از یکی از بچه ها خواستم این برگه ها رو برا

 : ممنونم-

 تقه ای به در خورد و رایان وارد شد. 

 : سالم-
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 : ببخش نمیدونستم مریض داری-

 : بیا تو آفرین بیمار نیست-

رگه رایان با تعجب نگاهی به آفرین کرد و اومد جلو به هم معرفیشون کردم. رایان نشست روی مبل. برگه ها روی میز بود چشم رایان افتاد به ب

 نگاهی به من انداخت ها و بعد

 :تو واقعا میخوای بری؟-

 : نترس برادر کوچولو یک سال طول میکشه.-

 هیچی نگفت نمیدونست آفرین بیشتر از خودش از مسائل من خبر داره. آفرین بلند شد 

 : من دیگه برم رادین. -

 هنوز جوابشو نداده بودم. که رنگش مثل گچ شد و دسته ی مبل و گرفت. دویدم طرفش

 : چی شد-

 نتونست جواب بده نشست روی مبل. صداش در نمیومد

 : چیزی نیست نگران نباش. فکر میکنم فشارم پایینه. -

 دستشو گذاشته بود روی شقیقه هاشو فشار میداد

 رایان نبضشو گرفت و به صورتش خیره شد

 : سر درد داری؟-

 : آره گاهی میگیره.-

 کرد همه ی جوابهاش مثبت بود میدونستم یه چیزی هست که رایان بهش شک کرده. آفرین خندید رایان معاینه اش کرد. و چند تا سوال ازش

 : چیه دکتر دارم میمیرم؟-

 رایان براش یه ام آر آی نوشت و مهر زد.



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : همین االن میری و انجامش میدی-

 آفرین از جاش بلند شد

 هیچی نیست مال فشار کاره.: بی خیال دکتر من خیلی وقته این سر دردها رو دارم میدونم -

 : امیدوارم که همین باشه آفرین ولی باید مطمئن بشیم-

 دوباره سرش گیج رفت تعادل نداشت نشست روی مبل. 

 : ببخشید. شما رو هم نگران کردم. -

 گفتم

 : میری ام آر آی یا به زور ببرمت؟-

 : نیازی نیست میدونم چمه-

 : نه مال فشار نیست-

 : میدونم.-

 کردم. رایان گفت نگاهش

 : بگو چند وقته؟-

 : دقیقا پنج ماه. -

 عصبی شده بودم

 : چی پنج ماهه؟-

 آفرین به رایان گفت

 : از کجا فهمیدی؟-
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 : من جراح مغزم آفرین. حالت چشمات مشکوکم کرد. -

 داد زدم

 : چرا به منم نمیگید چی شده؟-

 آفرین خندید و دو تا انگشتشو روی هم گذاشت

 قا به همین اندازه یه تومور کوچولو تو سرمه: ببین دقی-

 انگار مغزم خالی شد. نمیتونستم حرف بزنم. رایان گفت

 : چه داروهایی میخوری؟-

 آفرین داروهاشو از کیفش در آورد و نشونش داد. رایان گفت 

 : خیلی خوبه. دکترت چی میگه؟-

 : گفت یا تحمل یا جراحی یا شیمی درمانی-

 : انتخاب تو؟-

 حمل: ت-

 داد زدم نمیتونستم خودمو کنترل کنم. طاقت دیدن مرگشو نداشتم اون بهترین دوست من بود. 

 : یعنی چی آفرین؟ -

 : که چی رادین برم زیر شیمی درمانی خودمو خانواده مو عذاب بدم که چقدر بیشتر زنده بمونم؟-

 رایان خندید

 کسانیه که میخوان بیشتر زنده بمونن؟ خیلی ها با شیمی درمانی خوب شدن: کی گفته خوب نمیشی چرا فکر میکنی شیمی درمانی مال -

 : من این ریسک و نمیپذیرم-
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 : شاید خوش خیم باشه آفرین. شاید بشه جلوشو گرفت -

 : شاید؟-

 : آره شاید ولی همین شاید میدونی چند درصده؟-

 : احتماالتو ول کن رایان. من واقع بینم-

 گفتم

 نی که میگفتی باید با شرایط کنار اومد باید با زندگی جنگید تا برنده شد؟: نه نیستی تو همو-

 : آره من همونم با شرایط کنار اومدم. هنوزم با زندگی میجنگم اما قدرت جنگیدن با مرگ و ندارم.-

 نمیدونستم چی بگم که راضی بشه. رایان گفت

 : من میتونم پرونده تو ببینم؟-

 . میذارم صندوق عقب که کسی تو خونه نبینه. : مدارک پزشکیم تو ماشینه-

 رایان بلند شد

 : بلند شو با هم بریم. میخوام مدارکتو ببینم. باور کن اگر امیدی نباشه بهت میگم راهی که در پیش گرفتی درسته من اذیتت نمیکنم. -

 آفرین بلند شد و نگاهش کرد 

 : باشه بریم.-

 ویدم. تا ماشین هیچ کدوم حرف نزدیم. اعصابم ریخته بود به هم.هر دو از در رفتن بیرون که دنبالشون د

و  در صندوق عقب و باز کرد و مدارکشو در آورد . رایان دونه دونه و با دقت چکشون کرد من هم داشتم آزمایشهاشو نگاه میکردم. رایان خندید

 گفت

 : پیش چند تا دکتر رفتی؟-
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 : یکی.-

 ی آدم پیش یه دکتر میره؟ : آقرین به تو. برای چنین بیماری-

 : خوب وقتی همه چیز معلومه نیازی نیست-

 : تو خودت دکتری آفرین از تو بعیده. کی میگه تو خوب نمیشی تو با یه عمل ساده خوب میشی-

 چشمهای آفرین برق زد

 : باهام شوخی نکن-

بدخیم نباشه اگر هم باشه میشه کنترلش کرد. اما تو با این  : من باهات شوخی ندارم. فقط باید بعد از عمل تومورو بدیم کشت که امیدوارم-

 وضعیت داری کاری میکنی که تومور حتی اگر خوش خیم هم هست بدخیم بشه و دیگه نشه کاری کرد. 

 : تو مطمئنی؟-

 ن: من مطمئنم ولی اگر شک داری میتونیم یه جلسه با دکتر شوکت و دکتر سالمت بذاریم تا اونها هم نظرشونو بگ-

 : نه نیازی نیست اگر تو میگی من به نظرت اعتماد میکنم-

 : نه آفرین این قضیه شوخی بردار نیست تو منو نمیشناسی نمیدونی چجور پزشکی هستم پس بهتره نظر اونها رو هم بدونیم.-

 آفرین یک کم فکر کرد

 : باشه ولی اگر قرار شد عمل کنم میخوام خودت عملم کنی-

 هترین جراح مغزه تو...: اما دکتر شوکت ب-

 آفرین نذاشت حرفش تموم بشه

 : شرط من همینه رایان. یا تو عملم میکنی یا هیچ کس. -

 رایان نگاهش کرد 

 : چرا اصرار داری؟-



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

باشه : چون وسواس خانواده ی روزبهانی روی کارشونو میدونم در ضمن میخوام یه دوست این کارو برام انجام بده حتی اگر با تجربه ترین ن-

 برای من یه دوست بهترینه. اینجوری احساس آرامش میکنم و تو بهتر از من میدونی آرامش تو این شرایط حرف اولو میزنه

 : باشه آفرین. فردا با کل این مدارک بیا بیمارستان. من با دکتر سالمت و دکتر شوکت قرار میذارم. -

 : باشه. ممنون. من دیگه برم خیلی دیرم شده-

 پرسیدم

 : میتونی رانندگی کنی؟-

 آفرین خندید

 : آره نگران نباش.-

 پشت ماشین نشست و دور شد. انقدر نگران بودم که رایان هم متوجه شد

 : چته رادین؟-

 : راستشو بگو زنده میمونه؟-

گر خوش خیم باشه که خوب : من همیشه حقیقتو میگم اگر زود عمل بشه حتی اگر تومورش بدخیم باشه آره میشه تا مدتها کنترلش کرد و ا-

 میشه. 

 : امیدوارم-

 : به من اعتماد کن برادر.-

 : بهت اعتماد دارم اگر نداشتم نمیذاشتم بهترین دوستمو جراحی کنی. -

 خندید

 : از کی تا حاال آفرین شده بهترین دوستت؟ من هیچ وقت این بهترین دوستو ندیده بودم-

 یان. خیلی کمکم کرد که بتونم با شرایط کنار بیام: تو تمام این مدت آفرین کنارم بود را-
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 با تعجب بهم نگاه کرد

 : واقعا؟-

 : آره . راستی اون میخواد برای گذروندن دوره ی تکمیلی بره آلمان میتونه؟-

 : بستگی داره کی بخواد بره و کی بخواد عمل کنه. باید شرایطو سنجید-

 که میکشه هنوز دنبال علم و دانشه.: واقعا این دختر تحسین برانگیزه. با دردی -

 :چون این چیزیه که آرومش میکنه. اون ذاتا یه روانپزشکه. روحش روح آدمها رو میبینه-

ت به : آره .اون خیلی راحت میتونه شرایطو درک کنه و مهمتر اینه که با دارو از قضیه نمیگذره اون همه چیزو میشکافه و دیدگاههای جالبی نسب-

  مشکالت داره.

 : خوشحالم که چنین آدمی کنارت بوده-

 احساس کردم صداش رنجیده. رسیده بودیم به اتاق من. رفتیم تو

ی : رایان تو فقط برادر من نیستی. برادر رادمهر هم هستی. نمیخواستم با دیدن و شنیدن غصه هام روی شادیت برای رادمهر اثر بذارم. میدون-

 ت برادر رادمهر بودنو ازت بگیرم. تو باید برای برادرت شاد باشی . من هم میتونم غصه هامو فراموش کنم. من باهات خیلی راحتم اما نمیخوام لذ

 : امیدوارم که اینطور باشه اما نمیشه. اینو خوب میدونم.-

 نگاهش کردم. چشماش غم عمیقی داشت. 

 : تو مشکلی داری رایان؟-

 : نه چطور؟-

 : نگاهت بهم میگه آرامش نداری. -

 : خودم مقصرم توبهش فکر نکن-

 :بگو چی شده-



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : هیچی باور کن هیچی من مشکلی ندارم. فقط زمان میخوام تا ببینم حسی که دارم مشکل سازه یا نه-

 : یعنی چی؟-

 قبل از اینکه جوابمو بده پیجم کردن. سریع بلند شدم و رفتم طرف در

 : یادت باشه بعدا با هم حرف بزنیم.-

 ونه.: باشه یادم میم-

 دم.تا شب تو اتاق عمل بودم. روز خیلی سختی بود. وقتی رسیدم خونه انقدر توان نداشتم که بخوام شام بخورم. یک سره رفتم به اتاقم و خوابی

 فصل دهم

شد آفرین عمل تو اتاقم نشسته بودم و داشتم به آفرین فکر میکردم. فردا روز عملش بود. کمیسیون پزشکی هم نظر رایان و تأیید کرد و قرار 

ی یه گپ بشه. یک کم ناراحت بودم که جریانو به رادمهر نگفتم ولی بعد این افکارو از مغزم انداختم بیرون. اون دیگه نبود. هیچوقت نبود حتی برا

مونده یه حس ساده هم وقت نداشت. این ناراحتم نمیکرد میدونستم اون بهترین دورانشو میگذرونه . چند ماه گذشته و تنها حسی که برام 

 ناکامی تلخه. میدونم دیگه اون آدم پر شرو شور نیستم. بارها و بارها مامانو بابا بهم گفتن نامزد کردن رادمهر منو آروم کرده. 

ها منم میخندیدم و سعی میکردم همونی باشم که بودم اما با تمام تالشم چند ساعت بیشتر نمیتونستم تحمل کنم.بعد میومدم گوشه ی اتاقم. تن

 جایی که احساس امنیت میکردم. تو این چند وقته هم انقدر نگران آفرین بودم که دیگه به رفت و آمدهای رادمهر اهمیتی نمیدادم. 

 صدای در بلند شد فکر کردم رایانه

 : بیا تو رایان.-

 رادمهر درو باز کرد و اومد تو

 م نیستی؟: چی شده؟ یه موقعی در میزدم میفهمیدی منم حاال دیگه منتظر-

 : نه نیستم . -

 : چرا؟-
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 : چون تو هیچ وقت نیستی این روزها در اتاق منو رایان میزنه نه تو.-

 نشست روی تخت کنارم. 

 : از دست من ناراحتی برادر کوچولو؟-

 : نه اصال. تو سوال کردی من جواب دادم-

 نم جلوی حرفهامو بگیرم گفته بودمعصبی بودم  حرفهایی میزدم که دلم نمیخواست بگم اما قبل از اینکه بتو

 : خوب حاال داداش من با من میاد بیرون؟-

 نگاهش کردم

 : کجا؟-

ه : امروز من خیلی درگیرم. امتحان بهانه و باران هم تموم شده میشه با بهانه تماس بگیری بگی برای شب آماده باشن بریم بیرون؟ خیلی خست-

 ان. 

 : چرا خودت زنگ نمیزنی؟-

 وابه و من تا شب چند تا جراحی دارم نمیدونم وقت میکنم یا نه. : االن خ-

 : بهش میگم اما من نمیام-

 اصال حوصله ی اون جمع و نداشتم دلم میخواست بشینم و تا صبح برای آفرین دعا کنم. 

 اخمهای رادمهر رفت تو هم

 : چرا؟-

 : کار دارم-

 : چیکار؟-

 دروغ بگم . سوالهاش کالفه ام میکرد. نمیخواستم بهش -
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 : میخوام تنها باشم-

 : حاال نمیشه یه امشبو به ما افتخار بدید و تشریف بیارید بیرون؟-

 رایان اومد تو اتاق

 : چه خبره؟-

 : داشتم سعی میکردم برادرتو راضی کنم امشب با ما بیاد بیرون.-

 : مگه نمیاد؟-

 : میگه نمیام کار دارم حاال چیکار داره خدا عالمه-

 ه من نگاه کرد و گفترایان ب

 : میاد. -

 رادمهر به منو رایان نگاه کرد

 : مثل اینکه مشغول بودن من باعث شده از شماها دور بشم. -

 بلند شد و رفت طرف در

 : فکر میکردم انقدر به هم نزدیکیم که هیچ چیز باعث نمیشه از هم دور شیم اما اشتباه میکردم. -

 طرفمو عصبی نگاهم کرد. بدون اینکه بخوام خندیدم. برگشت 

 : حرفم خنده دار بود؟-

 رفتم طرف پنجره

 : بیا اینجا رادمهر-

 اومد کنارم ایستاد
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 : اون درخت بیدو تو حیاط میبینی؟-

 : همون درخت خودمونو میگی دیگه-

 : آره.-

 : خوب که چی؟-

 برگشتم طرفش

 : یادته چند سالشه؟-

 : همسن ماست-

 ی دوبار بهش آب داده بشه تا خشک نشه؟: میدونی حداقل باید هفته ا-

 کالفه شد

 : حرف اصلیتو بزن.-

: حرف من همینه. همین حالتت. همین کالفگیت. همین که حوصله نداری وایسی و با کسی که فکر میکردی بهش نزدیک بودی حرف بزنی. حتی -

بهش آب داده نشه میخشکه. همه چیز نیاز به رسیدگی داره واال به اندازه ی چند دقیقه. اگر اون درخت بعد از بیست و نه سال هفته ای دوبار 

میخشکه. همین که فکر کنیم کاشتیم بیست و نه سال نگهش داشتیم پس همینجور که هست میمونه اشتباهه. پس تصور تو هم اشتباهه. منو 

ن پا به پات اشک ریختن غصه خوردن. همه ی رایان همون برادرهاییم. همونها که برات بهترین آرزوها رو داشتن. باهات گفتن و خندید

م. ولی زندگیشونو با تو گذروندن. حاال تو مسیرت از ما جدا شده. اینو قبول کردیم. باید بیشتر به همسرت برسی تا برادرهات اینو هم قبول داری

فاصله ای شده که تو فکر میکردی بعیده. ما اینکه چند ماه حتی فرصت نکردی بشینی و از یکی از ما بپرسی واقعا حالمون چطوره باعث همین 

همون درختیم که تو آب دادن بهشونو فراموش کردی و انتظار داری همینطور سبز بمونه. حاال میبینی این درخت داره زرد میشه میگی من که 

 ه فاصله گرفتن ما. بیست و نه سال بهش رسیدم باید تا صد سال آینده هم همینطور بمونه. خوب توقع تو بیجاست و اشتباه ن
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مات و مبهوت به ما نگاه میکرد. برگشت و روی صندلی نشست. رایان به دیوار تکیه داده بود و با تعجب نگاهم میکرد فکر نمیکرد از دست 

بیمعرفت نبود رادمهر هم ناراحت باشم. چند ماه بود که حتی نفهمیده بود من شیفتمو عوض کردم و دیگه با اون نمیرفتم بیمارستان. حق داشت 

 اینو خوب میدونستم ولی اینکه انتظار داشت با فاصله ای که خودش ایجاد کرده ما همون آدمها باشیم عصبیم میکرد. 

رفتم روی تخت و دراز کشیدم. برام مهم نبود به چی فکر میکنه. میدونستم ناراحتش کردم ولی از دستش ناراحت بودم و این هیچ ربطی به 

 هانه نداشت. توقعم بیجا نبود. احساسم نسبت به ب

 سرشو آورد باال

: تو راست میگی رادین من خودم باعث این فاصله شدم و واقعا متأسفم. باور کن نمیخواستم اینطور بشه. بهت قول میدم بیشتر به شماها -

 برسم.

 : نیازی به این کار نیست برادر من. -

 تو بهم قول بده امشب باهامون میای: خودتو لوس نکن رادین. بهت قول دادم. حاال هم -

 حوصله ی جر و بحث نداشتم 

 : باشه. روزت بخیر-

رها همینطور بهم نگاه کرد. میدونست ناراحتم و من هم میدونستم وقتی یکی از دستش ناراحته کالفه میشه و تا وقتی از دلش در نیاره موضوع و 

 میت نداد. حتی بابا که خیلی خونسرد بود گاهی اعتراض میکرد. نمیکنه. دلم نمیخواست کمکش کنم چند ماه به هیچ کس اه

 از اتاق رفت بیرون . میدونستم میره بیمارستان. رایان میخواست بره بیرون که صداش کردم. 

 :میای بریم بیرون.-

 : باید برم بیمارستان-

 : تو که امروز شیفت نداری؟-

 کنم که تمام آزمایشهاشو انجام میدن.  : امروز آفرین بستری میشه میخوام برم و خودم چک-
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 سریع بلند شدم. 

 : منم میام-

 : زود باش.-

بهانه ده دقیقه بعد آماده بودم. تو راه بودیم و من همه اش تو فکر آفرین و قرار شبمون بودم. خیلی وقت بود سعی میکردم تا جایی که میشه با 

 نگار خیال کهنه شدن نداشت. روبرو نشم. دیدنش داغمو تازه میکرد. داغ عشقی که ا

 روحیه آفرین خیلی خوب بود مادرو خواهرش هم کنارش بودن. از در که رفتیم تو آفرین خندید

 : فکرشم نمیکردم یه روز خودمو دست شماها بسپارم. -

 خندیدم

 : مجبوری آفرین جان.-

 مادرش دیدم.  آفرین مادرو خواهرشو معرفی کرد وقتی گفت رایان جراحشه نگرانی رو تو نگاه

 : نگران نباشید خانوم شریفی -

خانوم شریفی با همون چهره ی نگران خندید و هیچی نگفت. رایان تمام آزمایشها و عکسهایی که الزم بود و نوشت و به پرستار گفت سریع 

ن نشستیم و باهاش حرف میزدیم. مادر همه ی کارهای آفرینو انجام بده و تا ظهر نتیجه رو بهش برسونه. تا وقتی آزمایشها برسه کنار آفری

آفرین وقتی دید ما اینطور به دخترش توجه میکنیم خیالش راحت شد و رفت خونه. ظهر تمام آزمایشها رسید و منو رایان چکشون میکردیم که 

 درو زدن و رادمهر اومد تو اتاق. با دیدن ما همینطور به ما خیره موند.

 بود اولین کسی که به خودش اومد آفرین

 : سالم آقا رادمهر-

 رادمهر اومد جلو

 : سالم تو اینجا چیکار میکنی؟-
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 آفرین به رایان اشاره کرد

 : از این آقا بپرس -

 رادمهر رو به رایان کرد و بهش خیره شد رایان گفت

 : تو از کجا فهمیدی؟-

 ی دیدم. : با دکتر سالمت کار داشتم اومدم تو بخش که پرونده ی آفرینو روی میز پرستار-

 رو به آفرین کرد

 : فقط شماره اتاقتو دیدم و اومدم سراغت چی شده؟-

 آفرین خندید

 : هیچی یه تومور کوچولوئه که قراره  داداشتون درش بیاره. اگر منو نکشه شاید موفق بشه.-

 ازش اسم میبرد.  رادمهر رنگش پرید. میدونستم احترام خاصی برای آفرین قائله. تو دوران دانشگاه همیشه با تحسین

 : رنگت نپره آقای دکتر قول میدم صحیح و سالم بیام بیرون-

 رادمهر با عصبانیت به من نگاه کرد 

 : تو چرا هیچی به من نگفتی؟-

 آفرین نذاشت جواب بدم

یه دختر بی مغزو جراحی کنه و  : برای اینکه خودش هم چند ساعته فهمیده. از قرار معلوم آقا رایان داشته به برادرش میگفته فردا قراره مغز-

 اسم منو برده رادین هم فهمیده من تو بیمارستانم با رایان اومده منو ببینه. 

 رادمهر دستشو گذاشت روی شونه ام

 : ببخش داد زدم. -
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 دستمو گذاشتم روی دستشو فشار دادم. حالشو خوب میفهمیدم.

 رادمهر رفت بیرون. آفرین گفترادمهر به رایان اشاره کرد که برن بیرون رایان همراه 

 : میخواد ببینه حال من چقدر خرابه. -

 : طبیعیه.-

 : میدونم. -

 یک ربع بعد دوباره رادمهر و رایان اومدن تو اتاق. رادمهر میخندید

 : بذار از اتاق عمل بیای بیرون خودم با دستای خودم خفه ات میکنم. -

 ک کرد و گفتبعد پرونده ها و نتایج آزمایشهای آفرین و چ

ز : همه چیز رو به راهه. برای جراحی آماده ای . خیالت راحت زیر دست یکی از بهترین دکترهای این بیمارستان عمل میشی. کسی که تا چند رو-

 دیگه لوح تقدیر میگیره

 رایان خندید فهمیدم از جریان خبر داشته. آفرین گفت

 تعداد بیمارانیه که کشتی؟ : بهت تبریک میگم حاال این لوح تقدیر به خاطر -

 : نه برای اینکه بیشترین میزان جراحی و داشته بدون اینکه حتی یکی از جراحیهاش ناموفق باشه.-

شگفت زده شدم. فکر نمیکردم برادر کوچولوی من انقدر تو کارش خبره باشه. میدونستم سرش خیلی شلوغه ولی انقدر مناعت طبع داشت که 

 موفقیتهاش حرفی نمیزد. ما هم که بخشمون از بخش رایان جدا بود از جزئیات جراحیهاش خبر نداشتیم. هیچوقت از هیچ کدوم از

 : تو از کجا میدونی؟-

 : با دکتر شمیسا صحبت میکردم بهم تبریک گفت که چنین برادر نازنینی دارم.-

 دستشو گذاشت روی شونه ی رایان

 : باعث افتخار منی رایان. -
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 رایان خندید 

 ممنون .: -

 آفرین گفت

 : خوب خدا رو شکر حاال میدونم اگر قرار باشه بمیرم بدون درد میمیرم. -

 رایان گفت

 : بهت تبریک میگم روحیه ات خیلی خوبه و همین ضامن موفقیت منه. در اصل کار اصلی رو تو میکنی نه من. -

 تر کنم.: ممنون که بهم دلگرمی میدی. قول میدم کارنامه ی درخشانتو پربار -

 رادمهر گفت

 : عالیه. خوب باید بریم تا استراحت کنی. برای فردا باید کامال سر حال باشی من امروز شیفتم باز هم بهت سر میزنم.-

 : خوشحال میشم ببینمت-

 رادمهر و رایان رفتن طرف در آروم گفتم

 ا و سرحال ببینمت دوباره بشینیم و با هم حرف بزنیم.: میخوام بدونی به عنوان یه دوست برام خیلی ارزشمندی میخوام دوباره سرپ-

 : قول میدم اون روز میرسه خیلی زود-

 : میبینمت.-

 : خداحافظ-

 اومدم بیرون رادمهر رفته بود اتاق عمل. رایان هم داشت برنامه ی فرداشو چک میکرد. نیم ساعت بعد از بیمارستان اومدیم بیرون. 

 ی؟: نمیخوای با بهانه تماس بگیر-

 : برای چی؟-
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 : یادت رفت رادمهر گفت بهش خبر بدی برای امشب بارانو هم بیاره؟-

 یک کم فکر کردم نمیتونستم صداشو بشنوم و عادی حرف بزنم مدتها بود نه دیده بودمش نه باهاش حرف زده بودم. 

 : نمیتونم تو تماس بگیر-

 ضمن اگر تو نمیتونی باهاش حرف بزنی امشب چطور میخوای ببینیش؟ : دلیلی نداره کاری که به تو سپرده شده من انجام بدم در-

 هیچی نگفتم. 

 : باهاش تماس بگیر-

 : بعدا زنگ میزنم. -

رسیدیم خونه رایان رفت به دیدن یکی از دوستانش و من رفتم به اتاقم. هر چقدر تالش کردم خودمو راضی کنم که باهاش تماس بگیرم 

 ش داغونم میکرد. حالم خوب نبود و میدونستم نمیتونم خودمو عادی نشون بدم. نتونستم حتی تصور شنیدن صدا

 شب با رادمهر و رایان رفتیم طرف خونه شون. خوشبختانه رادمهر اصال نپرسید باهاش تماس گرفتم یا نه. 

 ما تو ماشین موندیم تا اونها بیان. رادمهر رفت که خانواده ی همسرشو ببینه . 

. تو کامال طبیعی رفتار میکنی. دوستش داری داشته باش اما باید یادت باشه اون دیگه جای خواهرته. حداقل انقدر مرد باش آروم باش رادین "

 "که به همسر برادرت نگاه نکنی وقتی نمیتونی احساستو کنترل کنی. 

شلوار سفید . میدرخشید مثل همیشه. تمام قرارهایی که  از در اومدن بیرون رایان زد بهم . از ماشین پیاده شدیم. یه پالتوی سفید پوشیده بود با

 با خودم گذاشته بودم فراموشم شد. وقتی رسیدن بهمون رایان باز زد تو پهلوم

 : سالم.-

بهانه جواب داد صداش مثل صدای یه رودخونه آرومم میکرد. باران  با خوش رویی با منو رایان صحبت میکرد اما من بدون اینکه بخوام تمام 

که حواسم به بهانه بود. برای اینکه نتونم نگاهش کنم پشت فرمون نشستم رایان کنار من نشست و باران و بهانه و رادمهر عقب. برخالف اونچه 

میخواستم تمام حواسم به پشت بود و رفتار صمیمانه ی بهانه و رادمهر از شادی و صمیمیتشون خوشحال شدم ولی دلم هم گرفت. شروع کردم 

ان و رایان شوخی کردن اینطور حواسم به اونها نبود. رفتم تو جاده چالوس نشستیم رو تختهایی که وسط آب بود صدای آب آرومم میکرد با بار
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 مثل حضور بهانه. سرسبزی درختها بهم نفس میداد مثل صدای بهانه. خودمو با باران و رایان سرگرم کردم . هر دقیقه برام مثل هزاران ساعت

یچ کدوم خیال رفتن نداشتن وقتی بلند شدیم که چراغهای رستوران خاموش شد. ساعت یک و ربع رسیدیم در خونشون وقتی میگذشت و ه

 پیاده شدن و خداحافظی کردن دلم براش تنگ شد

 ست از سر من برنمیداره.خدایا منو ببخش خدایا نجاتم بده. دیگه بسه. دیگه کافیه. اون زن برادر منه چرا آروم نمیگیرم چرا این احساس لعنتی د

 خسته بودم به اندازه ی تمام روزهای عمرم خسته بودم. 

 فصل یازدهم

خونه خدا منو ببخشه. من یه نامردم. یه بی معرفت. یه آدم که برای نجات خودش دست به هر کاری میزنه. باربد تازه از سفر برگشته و ما رفتیم 

م تو دلم غلغله شد. اعصابم ضعیف شده فکر میکردم دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم. یه دفعه ی مادرش . باز هم وقتی بهانه و رادمهرو دید

اونو چشمم افتاد به باران یه لحظه فکر بدی به ذهنم رسید. چرا من به باران نزدیک نمیشم؟ مگه اون چه فرقی با بهانه داره؟ شاید بتونه جای 

 برام بگیره. 

 تم نشستم کنارشتو اولین فرصتی که پیش اومد رف

 : خوبی خانوم؟ با درسها چه میکنی؟-

 : همچین میگی با درسها چیکار میکنی انگار من بچه دبیرستانی هستم. -

 خندیدم. از فکری که داشتم لذت میبردم. میخواستم عاشقم باشه میخواستم عاشقش باشم. منم یه سهمی داشتم باید بهش میرسیدم. 

قته از محیط دانشگاه دور بودیم برای همین خودم گاهی دلتنگ میشم االن دوره ی خیلی خوبیه وارد کار که بشی دلت : نه به خدا فقط  ما خیلی و-

 برای این روزها تنگ میشه

 : من از االن هم که فکر میکنم ترم آخرو میگذرونم دلتنگم-

دم نیاوردم. باید همون شب منو میدید با تمام وقتی شام و کشیدن رفتم و نشستم کنارش. تعجب و تو نگاهش میدیدم اما به روی خو

سرسختیش باید شکارم میشد. شهره و پیمان هم نشستن کنار ما ولی من تمام حواسمو دادم به باران. در مورد عید صحبت شد و سفر رفتن که 

 د میشد تا برای کاری بره نگاهش میکردم. همه تصمیم گرفتن هفته ی دوم بریم شمال. تا آخر شب از کنار باران تکون نخوردم حتی زمانی که بلن
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نه رادین اون خواهر بهانه است هیچ فرقی با اون نداره. میتونی همونقدر که بهانه رو دوست داری دوستش داشته باشی. میتونی. اونم باید 

 دوستت داشته باشه. 

 ردم. قرارها گذاشته شد و ما برگشتیم خونه. احساس میکردم باران کالفه شده اما ول نمیکردم نمیخواستم دوباره به بهانه برگ

من یه احمقم دارم چیکار میکنم من دوستش ندارم من بارانو دوست ندارم ولی دارم کاری میکنم که اون فکر کنه نظر خاصی نسبت بهش دارم. 

 و از کار انداخته.من یه نامرد بی معرفتم که حتی به خواهر دوستمم رحم نمیکنم. خدایا منو ببخش این عشق لعنتی مغزم

 تا صبح نتونستم بخوابم. صد بار میگم باران ببخش. ببخش. 

 صبح آفرین باهام تماس گرفت 

 : حالت چطوره؟-

 : عالی میدونی دستهای برادرت معجزه میکنه؟-

 خندیدم.

 : خوب شد بهم گفتی. باید بهش بگم -

 : فکر نمیکردم انقدر زود بتونم سرپا بشم. -

 ر کی میاد: جواب تست تومو-

 : یک هفته ی دیگه.-

 : امیدوارم همه چیز خوب باشه. -

 : ممنون. -

 : تماس گرفتم بگم درخواست عضویتت قبول شده برای ترم دیگه تو لیستی-

 دلم گرفت سکوت کردم

 : به این سرعت؟-
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 نن جایگزین کنن. : میتونی یک ترم هم بندازیش عقب. به شرط اینکه تا یک ماه دیگه درخواست مرخصی بدی که بتو-

 : باشه. ممنونم آفرین. -

 : خواهش میکنم. مراقب خودت باش-

 : تو هم. خداحافظ-

 : خداحافظ.-

چشمم.  باید خوشحال میشدم اما نشدم. نه برای اینکه از اینجا دور میشم برای اینکه میدونستم فرقی نداره که کجا باشم. بهانه با من بود. جلوی

دائم باهاش حرف میزدم. چیزهایی رو میگفتم که میدونستم هیچوقت به خودش نمیگم. برای رویا داشتن فرقی صداش تو گوشم بود و من 

 نداشت که کجای این دنیا باشم. 

تمام تمام هفته ی اول عید و رادمهر مجبورم کرد باهاشون برم بیرون. داشتم تحلیل میرفتم داشتم ذره ذره ذوب میشدم. رایان نگرانم بود و من 

عیمو میکردم کسی نفهمه چقدر داغونم. رفتارمو با باران عوض کردم. اون نباید تاوان عشقی رو میداد که هیچ ربطی بهش نداشت. اون نباید س

 تاوان بی مغزی منو میداد خوشبختانه رفتار اون هم طبیعی بود.

ه چیز تموم شده این جمله رو بارها و بارها تکرار کردم ولی چرا هفته ی دوم هم به شمال رفتیم. شاید میتونستم اونجا باور کنم. باور کنم که هم

 باورش نمیکنم. چرا؟

م شب اوله که اینجاییم اما خوابم نمیبره. انقدر تو فکر بودم که اصال نفهمیدم چه کسانی باهامون اومدن سفر.  صبح شده و من هنوز نتونست

. کاش هیچکس نبود و میتونستم تو دل دریا فریاد بزنم. تا لب دریا متوجه حضورش نشدم. بخوابم. راه افتادم طرف دریا. از دور چادرها رو دیدم

 باران بود. 

 : سالم صبح بخیر-

 : صبح بخیر-

 : شما هم مثل من سحرخیزید؟-

 : نه آنچنان ولی نمیدونم چرا خوابم نبرد-
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 فریاد بزنم. روی سنگ نشستم. خدا رو شکر کردم که باران اونجاست واال ممکن بود واقعا 

 یه استکان چایی ریخت و داد بهم. هوای شمال اونم تو عید هنوز سرد بود چایی رو گرفتم و تشکر کردم. 

 به دریا نگاه میکردم که باران گفت

 

 : میتونم ازتون یه چیزی بپرسم؟-

 برگشتم طرفش. 

 

 : خواهش میکنم. -

 خرج میدم : میتونید جواب ندید شاید هم دارم بیش از حد جسارت به-

 به سختی لبخند زدم.

 : راحت باشید نخوام جواب بدم میگم جواب نمیدم من آدم رکی هستم باران -

 گفت

 : اینجوری منم راحتتر حرف میزدم شما مشکل خاصی دارید؟-

 میدونستم دختر تیز بینیه این از نگاهش معلوم بود ولی از دست خودم عصبی شدم که انقدر نگاهم گویا بوده

 ور؟: چط-

 : این چند وقته هر بار دیدمتون نگاهتون خیلی غمگین بوده -

 نفس عمیقی کشیدم  نگاهش کردم برای یک لحظه دلم بهم گفت همه چیزو بگم اما اون در واقع یه غریبه بود 

 : نمیدونم چی بگم دلم میخواد بگم اما چیزی برای گفتن ندارم هیچ مشکلی ندارم شاید فقط خسته ام-
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 نگاهو غمگین نمیکنه: خستگی -

 : میدونم فقط میتونم بگم چه حسی دارم چون چیزی نشده که دست روش بذارم  -

 دلم نمیخواست جواب بدم. رایان به دادم رسید. نشست کنارم باران لیوان چایی منو گرفت و براش چای ریخت رایان گفت

 : ممنون تو این هوا خیلی میچسبه . -

 : خواهش میکنم. -

 ی نگفت فهمیدم نمیخواد ادامه بده اما حاال که اون سکوت کرده بود من دلم میخواست حرف بزنمباران هیچ

: حس میکنم تنها شدم. انگار غریبم. هیچی شادم نمیکنه حتی دیگه غمگینم نمیکنه. خیلی کالفه ام شاید به عوض کردن آب و هوا نیاز دارم -

 ام حلش کنم.نمیدونم باران اصال نمیدونم مشکل کجاست که بخو

 : خوب شما همیشه با رادمهر بودید فکر نمیکنید که این دوریش از شما باعث شده به این حال بیفتید.-

 : اون تأثیر عمیقی داره اما زمانش خیلی طوالنی شده. -

 : درسته فکر میکنم وقتشه شما هم یه زندگی کامال مستقل از برادرتون تشکیل بدید-

 : ما همیشه مستقل بودیم-

سالگی  : اینو میدونم منظورم کامال مستقل بود. شما خواه ناخواه همه کارهاتونو با هم انجام دادید حتی تخصصتون یکیه پس الزاما تا بیست و نه-

 اردهبا هم بودید حاال وقتشه برید دنبال چیزهایی که همیشه دوست داشتید انجام بدید و وقت نشده اینجوری تو روحیه خودتونم خیلی اثر میذ

 درست میگفت میدونستم رفتن از ایران بهترین کاریه که میتونم بکنم. خندیدم

 : شاید حق با تو باشه. من همیشه دوست داشتم از ایران برم حتی برای یک مدت کوتاه-

 رایان با عصبانیت و ترس گفت

 

 : بس کن رادین. تو نمیتونی فرار کنی-
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 رو به رایان کردم. 

 نم من یه فرصت میخوام همین. : از چیزی فرار نمیک-

 : خودتم میدونی مشکالتت با این چیزها حل نمیشه تو خودت باید عوض بشی نه اینکه شرایطتو عوض کنی-

 : بارها با هم حرف زدیم رایان تو پسر کامال منطقی هستی شاید مثل من درگیر نشدی برای همین راحت نسخه میپیچی-

فکر میکنی نسخه میپیچم. این منطقیه برادر من که تو باید صورت مسئله رو حل کنی نه اینکه پاکش کنی.  : از کجا میدونی درگیر نشدم؟ چرا-

 چون چنین چیزهایی پاک شدنی نیست. .

 باران بلند شد و بدون اینکه حرفی بزنه از ما فاصله گرفت واقعا دختر باشعوری بود. رایان به اون نگاه کرد وقتی مطمئن شد صداش به گوش 

 باران نمیرسه گفت

 : تو دیوانه شدی؟ برای درد دل هیچکس و بهتر از باران پیدا نکردی؟ اون خواهرشه-

: دیدی که چیزی نگفتم پرسید مشکل دارم یا نه که من گفتم خسته ام نمیتونستم منکر بشم چون میفهمید دروغ میگم خیالت راحت اون اصال -

 حدس هم نمیزنه.

 ؟: حاال واقعا میخوای بری-

 : آفرین گفت قبولم کردن. ترم دیگه میرم نمیتونم تحمل کنم رایان خیلی سخته. تو تو شرایط من نیستی. -

 رایان هیچی نگفت

برگشتیم ویال همه بیدار شده بودن و مشغول خوردن صبحانه. رادمهر گفت حاضر باشم که با بقیه بریم بازار چرا دست از سر من برنمیداشت 

 بره من برادرشم. بذار تنها باشم. بذار تو خودم باشم. نمیدونم. کاش یادش 

ر با رادمهر تماس گرفتن و گفتن یکی از بیمارهاش نیاز به عمل فوری داره . ما هم شبانه راه افتادیم. یه نفس راحت کشیدم حتی یه شب زودت

 برای من خیلی بهتر بود. 

ن . خدایا شکرت به زودی رها میشم. یک هفته بعد از عروسیشون میرم. میرم جایی امتحانات بهانه و باران تموم شده و قرار عروسی رو گذاشت

 که خودم باشم و خودم. 
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چقدر سخت میگذره این روزهای آخر. نمیدونم چطور تونستم کنار هم ببینمشون بگم، بخندم و نشون بدم شادم. فقط میدونستم باید این کارو 

وی داماد بودم. نفهمیدم چی گفتم چی شنیدم چیکار کردم فقط خودمو سپردم دست بیخبری بی غمی. بکنم. حنابندونشون بود و من برادر دوقل

 وقتی مراسم تموم شد و به خونه هامون برگشتیم با همون لباسها خوابم برد

  

میشد کسی که جلوم میبینم سر موقع رسیدیم. تا موقعی که رادمهر و بهانه بیان خودمو با مهمونها سرگرم کردم. ساعت پنج رسیدن. باورم ن

بهانه ست. دلم میخواست همون لحظه جلوی پاش بمیرم. یعنی میشه؟ خدایا میشه من همین جا بمیرم و راحت بشم. اگر با مرگم میفهمید که 

نطور ادامه چه عذابی بهم داده که چقدر دوستش داشتم حاضر بودم همون لحظه بمیرم. رومو برگردوندم نمیتونستم نگاهش کنم.   اگر همی

 میدادم همه میفهمیدن که حالم خوب نیست. شروع کردم سر به سر گذاشتن و خندیدن. صدای بارانو شنیدم

 

 : خوشحالم که شاد میبینمتون-

 : چون راهمو پیدا کردم.-

 : امیدوارم بی راهه نباشه-

 : تنها راهه-

 :امیدوارم تو هر شرایطی در اوج آرامش باشید-

 : ممنونم.-

 ر شدم. دیگه حتی دلم نمیخواست بارانو ببینم اون منو یاد بهانه مینداخت. ازش دو 

باالخره رسید امروز روز عروسیشونه. هیچ وقت چنین حسی نداشتم. نفسم باال نمیومد هرچقدر نفس عمیق میکشیدم فایده نداشت. آلبوم 

 داشت میرفت. پنجره رو باز کردم و به آسمون نگاه کردم. عکسهای بچگیمونو برداشتم که خودمو سرگرم کنم اما حالم بدتر شد. برادرم

 : خدایا بس نیست؟ نمیخوای تمومش کنی؟ چرا بهم توان نمیدی؟ چرا بهم قدرت نمیدی ؟ دارم داغون میشم. -
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جون دارم نگاهش کنم. رادمهر اومد تو اتاقم. تو کت و شلوارش فوق العاده شده بود. دلم میخواست همون لحظه زمان بایسته. دلم میخواست تا 

 با دیدنش تازه فهمیدم هنوز به اندازه ی تمام عالم برام عزیزه. هنوز عزیزترین آدمی بود که تو زندگی داشتم. اشک تو چشماش نشست. 

 : چرا گریه میکنی شاه داماد تو که باید بخندی-

 اومد طرفم دستشو کشید روی گونه ام و اشکمو پاک کرد. خندیدم 

 باز بی دعوت ریختن؟: اِ اینا -

یه دفعه دستمو گرفت و منو کشید تو بغلش. بغض داشت خفه ام میکرد. احساس میکردم دارم تو بغلش له میشم دارم خورد میشم. خودمو 

 کشیدم کنار.

 : برو داداش برو دنبال عروست-

 کردم بیرون و به اشکام مجال ریختن دادمنگام کرد میخواست یه چیزی بگه که پشیمون شد سریع از در رفت بیرون. سرمو از پنجره 

 یه دست و روی شونه ام احساس کردم برگشتم رایان بود.

 : آروم باش -

 شده بودم فریاد. شده بودم آتیش. شده بودم بغض

 رین روز من باشه؟ ل*خ*ت: تا کی؟ چقدر رایان؟ یعنی سهم من تو زندگی اینه؟ اینکه بهترین روز برادرم ت-

 همته. کسی نمیتونه با سهمش بجنگه: خودت میگی س-

م؟ : لعنت به این سهم. لعنت به قلب من . لعنت به روزی که دیدمش. دارم میمیرم رایان. دارم له میشم. هیچی ازم نمونده. میگی میخوام بجنگ-

 من حتی انقدر توان ندارم که سرنوشتمو قبول کنم چه برسه بخوام بجنگم. 

 نمیتونستم خودمو کنترل کنم

 خدا بسه. دیگه بسه.  :-

 رایان سر منو گرفت تو بغلش.
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 : آروم باش رادین. خواهش میکنم. -

 اشکهام میریخت روی دستام دستاش اشکامو پاک میکرد. منو از خودش دور کرد.

 : هیچی نگو میدونم باید آروم باشم. میدونم. االن حاضر میشم. دعا کن این شب آخرو بتونم درست بگذرونم. -

دون اینکه حرف بزنه از در رفت بیرون. باید دوش میگرفتم . خودمو سپردم دست آب سرد اما انقدر بدنم داغ بود که اصال سرما رو حس رایان ب

 نمیکردم.

 در حمومو زدن. رادمهر بود

 : چیه؟-

 : میتونی زودتر حاضر بشی؟-

 : چی شده؟"-

 : باید باهام بیای آرایشگاه همراههای بهانه رو بیاری. -

 االن میام.  :-

سریع لباس پوشیدم و با رادمهر رفتیم طرف گلفروشی. ماشین و گرفت و من پشت سر ماشین فیلمبردار حرکت کردم. تمام حرکات رادمهر تمام 

گ میشه.  لحظاتی که فیلمبردار فیلم میگرفت و با دقت نگاه کردم. میدونستم دیگه نمیتونم اینطور با دل راحت ببینمش. میدونستم دلم براش تن

 جلوی آرایشگاه نگه داشتم.

 بهانه با رادمهر اومد بیرون مخصوصا رومو برگردوندم که نبینمش. تا باران و سارا سوار ماشین شدن حرکت کردم. باران ساکت بود میدونستم

ترین شب و از نظر چه حالی داره دلم براش سوخت گاهی هیچ منطقی کار ساز نیست جواب احساس فقط احساسه. و اون شب باران سخت

 احساسی داشت. دلم میخواست میتونستم باهاش حرف بزنم آرومش کنم اما هیچ حرفی به ذهنم نمیرسید. سکوت کردم تا رسیدیم. 

 وقتی رادمهر و بهانه رسیدن رفتم تو اتاق عقد که نبینمش. داشتم به سفره ی عقد نگاه میکردم که اومدن تو اتاق. 
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ندیدم و بهش تبریک گفتم. به تمام معنا عروس بود. چشمامو بستم و خودمو به یه رویای ممنوعه سپردم اینکه من به خدایا کمکم کن. به زور خ

 جای رادمهر باشم اینکه اون عروس من باشه. وقتی تو رویام دستام به دستش رسید چشمامو باز کردم . 

 خدایا منو ببخش. ببخش.

 با صدای بهانه به خودم اومدم 

 ل بر خدا بله: با توک-

 اینبار واقعا تموم شد. اون شد همسر رسمی و دائمی برادر من. چشمامو بستم و به دیوار تکیه دادم. 

رایان اومد پیشم دستشو گذاشت روی شونه ام. نگاهش کردم . چشمم خورد به باران که روی صندلی نشسته بود رنگش پریده بود. رفتم به 

 طرفش 

 : مبارک باشه-

 هم. : برای شما-

 به اتاق عقد رفتم میخواستم هدیه مو بدم دو تا گردنبند که روی پالکهاش اسم رادمهر و بهانه حک شده بود.

چشمهای بهانه برق زد معلوم بود خیلی از این هدیه خوشش اومده. میخواستم بگم اسم رادمهر و روی قلبت حفظ کن. خوشبختش کن حداقل 

 ی سختی که گذروندم تمام چیزی که ازت میخوام خوشبختی برادرمه اما نتونستم.نمیخواستم. اینو به من بدهکاری برای تمام روزها

 ازشون دور شدم و به باغ رفتم رایان داشت با باران حرف میزد وقتی بهشون نزدیک میشدم اسم خودمو از رایان شنیدم

 : دارید در مورد من حرف میزنید؟ خجالت داره-

 و به باران گفترایان سریع از جاش بلند شد 

 : ببخشید وقتتونو گرفتم معلوم نبود دیگه کی موفق بشم ببینمتون و حس کردم باید اینها رو بگم-

 باران بلند شد

 : خواهش میکنم. -
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 با رایان از باران دور شدیم همه داشتن خوش میگذروندن. یه گوشه نشستم و تا آخر مجلس تکون نخوردم. 

 بهانه رو تا خونه همراهی میکردیم. رایان کنارم نشست و بابا و مامان پشت . آخر شب بود و باید رادمهر و 

یم. دیگه باید جدا میشدیم، آخر راه بود.  نمیتونستم برم جلو رایان هم براشون آرزوی خوشبختی کرد و دور شد. رادمهر جلوم بود. رفیق همیشگ

بودم. کسی که میدونستم دیگه هیچوقت برام اون رادمهری نمیشه که روزی رین روزهای زندگیمو باهاش گذرونده ل*خ*تکسی که بهترین و ت

 چشمم توی چشماش باز میشد و با صدای اون به خواب میرفتم. 

 رفتم طرفش نمیتونستم حرف بزنم. برای بار اول بهانه رو لعنت کردم برای اولین و آخرین بار

ان عشقم چرا بین منو برادرم فاصله انداختی؟ چرا اونو از من گرفتی؟ چرا نذاشتی عروسی تو برادرمو ازم گرفتی بهانه نه به عنوان یه زن به عنو

 برادرم زیباترین خاطره ی زندگیم بشه؟ چرا؟ 

 بغلش کردم مثل همیشه گرم بود. اشکهام میریخت روی صورتم و اشکهای اونو پاک میکردم. 

 : گریه نکن داداش بزرگه-

 که نمیره: من هنوز همون رادمهرم یادت -

 : نه-

 : تو هنوز برام از همه ی دنیا عزیزتری یادت که نمیره-

 : نه-

بغض نمیذاشت حرف بزنم ازش فاصله گرفتم و دستمودراز کردم دستش تو دستام بود. دستایی که فکر میکردم تا همیشه پشت و پناه منه و اون 

 م تا ازم دور نشه. ب*و*سد ولی تو همون لحظه حاضر بودم دستشو ببدون اینکه بدونه بدون اینکه بخواد بدترین ضربه رو بهم زده بو

 چشمم افتاد به باران و بهانه. آرایش بهانه اومده بود پایین بدجور گریه میکردن. باران اومد طرف رادمهر و گفت
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درک میکنید. تنها چیزی که براتون آرزو : میدونم قشنگترین سهمی که خدا برای آدمها در نظر میگیره عشقه و میدونم شما زیبایی این عشق و -

 میکنم آرامشه و همراهی همیشگیتون.

ا در فقط خدا میدونه تو اون لحظه چقدر حرفهای باران آرومم کرد. انگار یه بار سنگین و از روی دوشم برداشته بودن. آره عشق سهمی بود که خد

ین عشق و با تلخیهاش ازبین برده بودم من الیق عشق نبودم میخواستم معامله نظر میگرفت و عشق زیبا بود نتیجه اش مهم نبود ومن زیبایی ا

 کنم میخواستم عشقم حتما کنارم باشه. ولی چه اهمیتی داشت. اون کنار کسی بود که هم برام عزیز بود و هم میدونستم واقعا به عشق احترام

 میذاره. 

 چشمامو بستم و تو دلم گفتم

 : آمین. -

 تا صبح خوابیدم. ب*و*سختی دارم ولی انقدر آروم شده بودم که بعد از مدتها راحت و بدون کافکر میکردم شب س

 فصل دوازدهم

 : مامان میتونم باهاتون صحبت کنم؟-

 مامان نگاهم کرد

 : بله پسرم االن میام-

گذاشت روی میزی که نزدیک رایان بود. خودش رفتم به سالن بابا نشسته بود و داشت تلویزیون نگاه میکرد مامان به سالن اومد و سینی چای و 

 روبروی من روی مبل نشست

 : چی شده پسرم؟-

 با سوال مامان بابا صدای تلویزیونو کم کرد و به من نگاه کرد

 :تو آلمان یه دوره تکمیلی برای تمام رشته های پزشکی گذاشتن. من میخوام برای گذروندن این دوره برم آلمان-

 بابا گفت
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 ره چند وقته؟: این دو-

 : دو سال-

 مامانو بابا به هم نگاه کردن. میدونستم چه حالی دارن ولی اینو هم میدونستم که هیچوقت جلوی پیشرفت ما رو نمیگرفتن

 بابا نفس عمیقی کشید و گفت

 : درخواست دادی؟-

 میدونستم ناراحت میشن که بهشون اطالع ندادم ولی گفتم

 : پارسال-

 میگی؟ : اونوقت االن به ما-

 به دروغ گفتم

 : اونها خیلی سخت میگیرن فکر نمیکردم قبولم کنن ولی هفته ی پیش نامه شون به دستم رسید که قبول کردن.-

 مامان نفس عمیقی کشید و گفت

 : رایان هم میتونه بیاد؟-

 : تا رایان بخواد درخواست بده و اونها درخواستشو بررسی کنن یک سال از دوره من گذشته. -

 با گفتبا

که  : برو پسرم. میدونی همیشه دوست داشتیم بهترین باشید و خدا رو شکر میکنیم که تا حاال موفق بودید و از این به بعد هم هر کاری میکنیم-

 تو علم تا جایی که میخواهید پیشرفت کنید.

 یدمب*و*سبلند شدم و دستشو 

 : ممنونم بابا-
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 بابا بلند شد و بغلم کرد

 سرم: موفق باشی پ-

 یدمش.ب*و*سمامانو بغل کردم و 

 : من همیشه مدیون شما هستم. میدونم با رفتن رادمهر باید بیشتر کنار شما باشم اما من هم دارم تنهاتون میذارم امیدوارم منو ببخشید-

 مامان با بغض گفت

 ر چقدر الزمه بمون فقط یه کاری رو نکن: ما خوشحالیم که تو داری میری اینو مطمئن باش. تا هر وقت که دلت میخواد درس بخون ه-

 : چه کاری مادر؟ شما امر کن-

 : برام عروس فرنگی نیار-

 خنده ام گرفت

 : قول میدم مادرم -

 رایان هیچی نمیگفت. به اتاقم رفتم. صبح باید میرفتم برای ویزا. 

ادم تعدادیشونو به رادمهر معرفی کردم و بهش گفتم تعداد یک ماه بود روز و شبمو تو بیمارستان سر میکردم باید بیمارهامو سرو سامون مید

واستن بیمارهام زیاده و میخوام کمشون کنم. هنوز هیچی بهش نگفته بودم. مامانو بابا هم هیچی نگفته بودن . دلیلشو نمیدونستم ولی انگار نمیخ

ن برای گرفتن بلیط به هواپیمایی رفت . داشتم وسایل روزهای خوششو خراب کنن. رایان خیلی کمکم میکرد. ویزام که به دستم رسید رایا

 خصوصیمو که تو اتاقم تو بیمارستان بودو جمع میکردم.روز آخر کارم بود. رایان باهام تماس گرفت

 : رادین کوتاهترین پروازو میخوای دیگه؟-

 : آره-

 : خوب یه پرواز برای سه روز دیگه هست پرواز بعدی برای ده روز دیگه.-

 فکر کردم. یک کم 
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 : همون سه روز دیگه خوبه-

 : به این زودی-

 : کاری ندارم رایان فقط باید با چند نفر خداحافظی کنم و وسایلمو جمع کنم.-

 یک کم سکوت کرد بعد با صدای گرفته ای گفت

 : باشه.-

اومدم بیرون. رفتم اتاق رییس بیمارستان و وسایلمو برداشتم. به اتاقم نگاه کردم حتی دلم برای اتاقم هم تنگ میشد. آروم درو بستم و 

 خداحافظی کردم و اومدم بیرون. وقتی رسیدم خونه مامان تو آشپپزخونه بود و داشت چایی درست میکرد

 : سالم. خسته نباشید -

 : سالم ممنون پسرم. -

 نگاهش کردم. پیر شده بود. رفتم جلو و بغلش کردم

 : چی شده؟ -

 : هیچی مامان. فقط-

 گاه کرد و گفتبهم ن

 : رایان بهم گفته. سه روز دیگه میری. میرسی کارهاتو انجام بدی؟-

 : آره مامان. مگر اینکه شما با من کاری داشته باشید-

 : کاری ندارم مادر. جز اینکه برات آرزوی موفقیت کنم.-

 ه رادمهر خبر میدادم. شماره شو گرفتمیدم و به اتاقم رفتم . لباسهامو عوض کردم و نشستم روی تخت. باید بب*و*سپیشونیشو 

 : سالم -
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 : سالم داداش کوچولو خوبی؟-

 : خوبم تو خوبی؟ -

 : خوبم.-

 : مامان اینا خوبن؟-

 : همه خوبن و سالم میرسونن بهانه خوبه؟-

 : خوبه اینجا نشسته. سالم میرسونه.-

 : سالم برسون. -

 نمیدونستم چطوری باید بگم. 

 : الو رادین-

 جام: همین-

 : چیزی شده؟-

 : نه فقط میخوام ببینمت.-

 : چی شده؟-

 : مگه برای دیدنت دلیل الزمه؟-

 : نه ولی صدات میگه یه چیزی شده-

 : چیزی نشده. ولی باید ببینمت-

 : باشه بلند شو بیا اینجا-

 : نه تو بیا اینجا-
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 : باشه. تا یک ساعت دیگه میام-

 : باشه منتظرتم. -

د فکر میکردم چطور بهش بگم میدونستم از چیزی خبر نداره حتی استعفام به رییس بیمارستان سپرده بودم به هیچ کس قطع کردم. حاال بای

 روی میز حتی رادمهر چیزی نگه. دلم گرفته بود. به زیر زمین رفتم و دو تا چمدون آوردم باال. لباسهامو جمع میکردم که رایان اومد. بلیطو گذاشت

 . : بیا اینم بلیطتت-

 : ممنون رایان. خیلی اذیتت کردم ببخشید-

 : بس کن. کاری نکردم. -

 : اکی شده؟-

 : فردا تماس میگیرم تا ببینیم اکی میشه یا نه ولی خیالت راحت با یکی دو روز اینطرف اونطرف از اینجا میری و راحت میشی-

 : رایان این حرفو نزن.-

 : مگه دروغ میگم؟ -

 هیچی نگفتم.

 رم استخدامت اومده. : در ضمن ف-

 خیلی خوشحال شدم. برای یکی از معتبرترین بیمارستانهای هامبورگ فرم درخواست فرستادم. این هم پیشنهاد آفرین بود که تو اون بیمارستان

 آماده ست تا برم اونجا.  کار میکرد واال انقدر ذهنم مشغول بود که فقط به رفتن فکر میکردم . آفرین برام یه خونه پیدا کرده بود و گفت همه چیز

دقیقا سر یک ساعت رادمهر رسید. بهانه هم باهاش بود. دلم میخواست تنها ببینمش ولی حاال دیگه چاره ای نبود و باید جلوی بهانه باهاش 

عشق اون کاری صحبت میکردم. بهانه خیلی خانوم شده بود یک جور معصومیت خاص داشت. دیگه تپش قلب نداشتم. قلبی برام نمونده بود. 

 کرده بود که جز رفتن چاره ای نداشتم. 

 مامان سینی چای و روی میز گذاشت و نشست کنار ما. 
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 : خوبی بهانه جان؟-

 : ممنونم مامان جان. ببخشید من یه کاری باهاتون دارم میشه بریم به آشپزخونه؟ -

 مامان بلند شد و با بهانه به آشپزخونه رفتن. رادمهر خندید وگفت

 میدونه تو با من کار داری رفت تو آشپزخونه. یه پارچه خانومه. :-

 لبخند تلخی روی لبم نشست و سرمو انداختم پایین. 

 : خوب؟ چیکارم داری؟-

نی رفتنگاهش کردم. خیلی سر حال به نظر میومد. خدا رو شکر کردم که بهانه جای خالی منو پر میکنه. هر چند که اگر بهانه ای نبود برای من هم 

 نبود.

 : یه راست میرم سر اصل مطلب. من دارم میرم-

 متعجب بهم نگاه کرد. 

 : کجا داری میری؟-

 : آلمان-

 : آلمان؟-

 : آره-

 : برای چی؟-

 : یه دوره تکلمیلی مربوط به رشتمونه.-

 : چند وقت.-

 : فعال که گفتن دو سال-

 یک دفعه از جاش پرید. 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : دو سال؟-

 : آره-

 از خشمی که تو صورتش بود ترسیدم. خودم از ترسم خنده ام گرفت. داد زدبرای دفعه ی اول 

 : تو بیخود میکنی.-

 با داد رادمهر بهانه و مامان هراسان به سالن اومدن. رایان بلند شد ایستاد و گفت

 : چرا داد میزنی رادمهر-

 رادمهر فریاد زد

 : لطفا شما دخالت نکن -

هر اینطور با ما صحبت میکرد. داد زدنش سر من ناراحتم نکرد ولی حق نداشت با رایان اینطور حرف بزنه. بلند رایان نشست. بار اول بود که رادم

 شدم و روبروش ایستادم

 : آروم باش رادمهر چرا با رفتنم مخالفی من که نمیرم بمونم دارم میرم یه دوره ببینم برگردم.-

بریم گفتی نه گفتم حداقل بیا بریم یه دوره پیش پرفسور احتسابی گفتی نه حاال چی شده که : تو فکر میکنی من بچه ام صد بار بهت گفتم بیا -

 یک دفعه خیال رفتن به سرت زده

 : اون زمانی که تو داری میگی ما تازه فارغ التحصیل شده بودیم دلم میخواست کار کنم حاال دلم میخواد علممو تکمیل کنم به نظرت اشکالی-

 داره؟

 ل داره چون موقعی داری میری که نباید بری: آره اشکا-

 : چرا نباید برم؟-

 : به هزار دلیل-

 : یکیشو بگو-
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 : مامانو بابا تنهان-

 : اونها تو و رایانو دارن.-

 : من پیششون نیستم-

 دیگه بدجور اعصابمو ریخته بود به هم هر چقدر من آروم حرف میزدم اون داد میزد.

 و رو من بدم. فکر کن منم ازدواج کردم حتما میخواستی بیام اینجا زندگی کنم که تو راحت به زندگیت برسی: قرار نیست تاوان ازدواج ت-

 با دلخوری نگاهم کرد اهمیت ندادم

 : دومین دلیل-

 : اونجا کجا میمونی؟-

 : جامو پیدا کردم -

 : جالبه. تو حتی فکر جاتم کردی بعد به ما میگی-

 به خودته آره: اگر منظورت از ما احترام -

 : یعنی چی؟-

 : یعنی از روزی که تصمیم گرفتم برم رایان میدونست و وقتی کارهام ردیف شد و قبولم کردن به مامانو بابا هم گفتم-

 نشست روی صندلی یک دفعه فروکش کرد

 : و من باید آخرین نفر باشم که میفهمم-

 هات حرف زدم. : تو کی بودی که بهت بگم؟ این چند وقته نه دیدمت نه با-

 : میتونستی باهام تماس بگیری میتونستی مثل امشب که گفتی کارم داری بهم بگی تا یک ساعته خودمو برسونم. -

: چرا باید اینکارو میکردم من تصمیم خودمو گرفتم. تو چرا متوجه نیستی رادمهر گذشت موقعی که با هم تصمیم میگرفتیم و با هم عمل -

 ری تعهدات داری که من ندارم. تو برای خودت تصمیم میگیری و من حق دخالت ندارم تو هم همینطورمیکردیم حاال تو یک س
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 چند لحظه بهم نگاه کرد و بعد بلند شد و به بهانه اشاره کرد

 : بلند شو بریم-

 بهانه گفت

 : رادمهر رادین راست میگه چرا...-

 نذاشت حرفشو تموم کنه

 : گفتم بپوش بریم.-

 انتو و روسریشو برداشت و به طرف در رفت. رادمهر بدون خداحافظی از در رفت بیرون. بهانه گفتبهانه سریع م

 : ببخش رادین هیچ کدوم از حرفهاشو به دل نگیر اون عاشق توئه نمیتونه دوریتو تحمل کنه. البته تو هم باید زودتر بهش میگفتی-

 سرمو انداختم پایین نمیخواستم نگاهش کنم. 

 فتنمو گفتم. : دلیل نگ-

 هیچی نگفت زیر لب خداحافظی کرد و از در رفت بیرون.  یک سره به اتاقم رفتم.     

 فصل سیزدهم

ا بهانه گفت با همه خداحافظی کرده بودم به جز رادمهر. نه تلفنهای منو جواب میداد نه مامانو بابا یا حتی رایانو. چند بار هم زنگ زدم خونه اش ام

 سفارش رادمهر داره بهم دروغ میگه.  نیست و میدونستم به

. ساعت پنج صبح پرواز داشتم. ساعت از دوازده گذشته بود و من هنوز نتونسته بودم با رادمهر حرف بزنم. دلم نمیخواست اینطور ازش جدا بشم

 شماره شو گرفتم گوشی رفت روی پیغامگیر میخواستم قطع کنم ولی پشیمون شدم.

نم انقدر از من دلخوری که نمیخوای صدامو بشنوی ولی من دلم میخواست این شب آخر باهات حرف بزنم. ساعت : سالم داداش بزرگه میدو-

یشه پنج صبح پرواز دارم. میدونم تا دو سال دیگه نمیبینت و تو انقدر بیمعرفتی که نذاشتی حداقل ازت خداحافظی کنم. به هر حال امیدوارم هم
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یه دختر کوچولوی ناز بهم بگه عموالبته اگر پدرش منو به عنوان برادر قبول داشته باشه. از تو هم خوشبخت باشی و تا وقتی برمیگردم 

 خداحافظی میکنم بهانه . شاد باشی. خدانگهدارتون باشه.

قدر مامانو بابا انتظار داشتم حداقل با شنیدن صدام و اینکه دارم میرم گوشی و برداره ولی برنداشت . ساعت دو با همه خداحافظی کردم. هر چ

 اصرار کردن گفتم نمیخوام بیان فرودگاه. اومدنشون عذابم میداد. رایان آماده ایستاده بود. 

 : تو کجا؟-

 : باهات میام-

 : ترجیح میدم اینجا خداحافظی کنم-

 : تو بیخود ترجیح میدی. دیگه قرار نیست هر چی تو میخوای بشه.-

 خداحافظی کردم و راهی فرودگاه شدیم. نشستیم تا پروازو پیج کنن.فهمیدم حریفش نمیشم. با بابا و مامان 

 : بهت سر میزنم-

 : خوشحالم میکنی-

 : تماس میگیری؟-

 : آره-

 برگشتم نگاهش کردم با بغض حرف میزد. دستمو انداختم دور شونه اش

 : برای همین نمیخواستم بیای-

 : دلیل رفتنت باعث بغضم میشه نه رفتنت. -

یکه پاره شده بود. دیگه هیچ حسی درونم نبود. هیچی نگفتم میدونستم هر چی بگم نه اونو راضی میکنه و نه خودمو. پروازو پیج قلب خودم ت

ی کردم. لحظه ی آخر دو قطره اشکش ریخت روی گونه هاش به روی خودم نیاوردم میترسیدم پشیمون بشم. سریع ب*و*سکردن. با رایان رو

 سالن رفتم. خداحافظی کردم و به طرف 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 یه دست اومد روی شونه ام دستمو گذاشتم روی دستش

 : برو رایان نمیخوام گریه کنم-

 صدای رادمهر و شنیدم

 : اما من میخوام تا دو سال دیگه که برگردی گریه کنم. -

داده بودم فوران کرد. هق بغضم سر باز کرد نفهمیدم چطور بغلش کردم اما سرم روی شونه اش بود و بغضی که مدتها مجال شکستن بهش ن

 هق میکرد

 : خیلی بی معرفتی رادین. خیلی، چطور دلت میاد تنهام بذاری-

 : تو تنها نیستی-

م. : اینو باور کن میفهمی باید باور کنی هیچ کس برای من تو نمیشه. تو از خود من به من نزدیکتری از همین االن حس میکنم یه چیزی گم کرد-

 ی خالیهبدون تو زندگی من خیل

 : باید برم داداش باید برم. -

 منو از خودش جدا کرد و با همون چشمهای به اشک نشسته نگاهم کرد

 : میدونم باید بری. -

 دوباره مسافرهارو پیج کردن. 

 : باید برم االن درو میبندن-

 برادر. : برو رادین فقط بدون هر جای این دنیا که باشی قلبو روحم همراهته. منتظرتم تا برگردی-

اشکهاشو پاک کردم. عزیزترین آدم زندگی من بود. بعد از مدتها حس میکردم بی حجاب بدون هیچ پرده ای حسش میکنم. لمسش میکنم 

 کسی که جلوی من ایستاده بود و بغض کرده بود برادرم بود. 

 : برمیگردم-
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 : باید برگردی واال میام با تیپا برت میگردونم. -

 .خندیدم و بغلش کردم

 : مراقب خودتو همسرت باش-

 : تو هم مراقب خودت باش-

 : ممنون که اومدی-

 : مگه میشد که نیام. -

 : خداحافظ.-

 : به امید دیدار.-

 سریع به طرف در رفتم و به سالن ترانزیت رفتم. بغض مجال نمیداد نفس بکشم

 گفتم. نمیتونم برگردم نمیتونم. : همتونو به خدا میسپارم. خوش باشید و منو ببخشید به خاطر دروغی که -

 فصل چهاردهم

ومدم میدونم بی معرفتم اما اینو هم بدون که نمیخواستم بعد از اومدنم هیچ چیز  منو یاد بهانه بندازه حتی این دفتر. یک سال از زمانی که ا

ز و مخصوص بیماران قلبی. دوره های گذشته. آفرین خیلی بهم کمک کرد خونه ی خوب نزدیک محل کارم. کار تو بیمارستانی خیلی مجه

 تخصصی که فوق العاده بود. همه شو مدیون آفرینم. همه چیزخوبه اال روحیه ام. باز هم شروع شد. هر بار رادمهر تماس گرفت  و یا من تماس

روز بهم گفت برای اومدنش اقدام  گرفتم از دوره هام پرسید و من بدون اینکه بفهمم برای اومدن تشویقش میکنم از دوره ها تعریف کردم تا یه

فرین کنم. اون روز مردمو زنده شدم. دلم براش یه ذره شده ولی دلم نمیخواد بهانه رو ببینم هنوزم حتی شنیدن اسمش قلبمو تیکه تیکه میکنه. آ

به بهانه مخصوصا به عشقم بارها منو به دخترهایی که واقعا شایسته هم بودن معرفی کرد  ولی من تو همون لحظه احساس میکردم دارم 

میکنم. نمیتونم به خودم دروغ بگم هنوز هم دیوانه وار دوستش دارم. خدا کنه بدون بهانه بیاد. خدایا خواهش میکنم. چون اینبار  خ*ی*ا*ن*ت

 نمیتونم فرار کنم هنوز یک سال از دوره ی تکمیلیم مونده. 

 داشتم با درسها سرو کله میزدم که تلفن زنگ خورد.
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 بله؟ :-

 : الو رادین-

 : سالم رادمهر جان-

 میخندید

 : سالم خودتو آماده کن  به زودی میبینمت-

 برای یک لحظه واقعا خوشحال شدم بعد یاد بهانه افتادم ولی تو اون لحظه برام رادمهر مهم بود و بس

 : کی میای؟-

 : دو هفته ی دیگه-

 : بی صبرانه منتظرتم-

 تظرم: باید منتظرمون باشی نه من-

 : با بهانه میای؟-

 : مگه میشه من بدون خانومم جایی برم اونم دو سال تمام .-

 : پس منتظرتونم.-

 : االن اونجا وضع خونه چجوریه؟-

 : هر وقت اومدی در موردش صحبت میکنیم مشکلی نیست-

 : نمیخوام زیاد مزاحم تو باشیم-

 من مزاحم شما باشم که اونوقت یه فکری باید به حال خودم بکنم : شما مزاحم نیستید من فقط شبها میام خونه مگر اینکه-

 صدای خنده های از ته دل رادمهرو میشنیدم
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 : باشه. هر وقت بلیطمون اکی شد بهت خبر میدم-

 : سالم برسون. منتظر خبرت هستم. -

 : خداحافظ-

 : خداحافظ.-

 . همه چیزو فراموش کرده بودم به زودی میبینمش . گوشی و که گذاشتم تازه فهمیدم چه خبره. قلبم دیوانه وار میزد

 یه کارگر گرفتم و تمام خونه رو تمیز کردم. باید  کلی وسیله میخریدم. با آفرین تماس گرفتم

 : آفرین میخوام یه سرویس خواب بخرم باهام میای؟-

 : فردا خوبه؟-

 : آره خوبه-

ت تو انباری. شب خسته خوابم برد. صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب پریدم آفرین تمام روز مشغول جا به جایی وسایلی بودم که باید میرف

 بود

 : چقدر میخوابی بچه من پشت در خونتم.-

 کسل از جام بلند شد و درو باز کردم. وقتی اومد تو با دیدن من زد زیر خنده

 : چرا میخندی؟-

 : تو همیشه با این لباسها میخوابی؟-

 دم خودم خنده ام گرفت. با همون لباسهایی که تمام روز کار کرده بودم و پر از خاک بود خوابیده بودم.به لباسهام نگاه کر

 : ببخشید من یه دوش میگیرم میام-

 : باشه تا بیای منم صبحانه رو حاضر میکنم-

 : ممنونم.-
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صبحانه خوردم و اومدیم بیرون. دلم میخواست بهترین سریع یه دوش گرفتم و لباس پوشیدم و رفتم تو آشپزخونه.آفرین میز و چیده بود سریع 

د و چیزها رو براشون بخرم. یه سرویس خواب دو نفره. دو تا پاتختی. میز آرایش یه دراور برای وسایلشون . دو تا تابلو یکی منظره ی بهار بو

شت به  اونطرف آبشارکه یه مرد زیر یه درخت یکیش که آفرین عاشقش شد زنی تو هوای مه آلود جلوی یک آبشار که وسط یه جنگل بود ودا

 ایستاده بود و سرشو رو به آسمون گرفته بود نگاه میکرد.

ه تمام وسایلو تا ظهر برامون فرستادن. منو آفرین چیدیمشون. بعد برای خرید پرده رفتیم رو تختی و رو بالش با پرده ها ست شد. قرار شد س

ریدم که زمینه اش صورتی چرک بود و با روتختی و پرده ها هارمونی داشت. دو تا گلدون بزرگ  تزیینی روز دیگه برامون بفرستنشون. یه فرش خ

 و یه آباژور هم خریدم.   تا برگردیم هوا تاریک شده بود.

اطراتی که رسید اون روزی که منتظرش بودم باید میدیدمش باید میفهمیدم هنوز هم دلم براش میطپه یا من فقط با خاطراتش سر میکنم خ

 همیشه عذاب دهنده بود ولی شیرینی داشت که تا حاال باعث شده بود بتونم به زندگیم ادامه بدم 

ساعت هشت شب میرسیدند. ساعت شش از خونه رفتم بیرون ساعت هفت فرودگاه بودم میدونستم زود رسیدم ولی نیاز داشتم یک کم به 

اه و طی کردم. بهتر که نشدم هیچ بدتر شدم. دم به دم اضطرابم بیشتر میشد. اصال نفهمیدم خودم مسلط بشم. بارها و بارها عرض و طول فرودگ

 کی نشستن هواپیما رو اعالم کردن. وقتی به خودم اومدم که دیدم سالن پر از 

 آدم شد و تمام مسافرها دارن میان بیرون. رفتم دم در ورودی همون موقع بهانه رو دیدم

 

اب همیشگیه؟ بس نیست؟ با دیدنش نزدیک بود بیهوش بشم. یعنی قدرت عشق انقدر زیاده که من حتی برادرمو خدایا یعنی قسمت من عذ

نبودم  گ*ن*ا*هندیدم؟ تنها نگاهی که میدیدم نگاه بهانه بود زیباتر از همیشه. صورتش معصومتر از برگ گل. خدایا من بنده ی ناخلفی نبودم بی

نکنم اون زن برادر منه. لعنت به من چرا منو انقدر ضعیف خلق  گ*ن*ا*هندگی منو نمیکنی کاری کن حداقل ولی بد هم نبودم اگر فکر قلب و ز

 کردی؟ چرا؟

ا بهانه میخندید و دست تکون میداد زیباتر از قبل شده بود. به سختی نگاهمو ازش جدا کردم و به رادمهر نگاه کردم. جا افتاده شده بود. ب

که حالمو فراموش کردم. تا از در وارد شد بغلش کردم. محکم چسبیده بود بهم. دلم میخواست ساعتها همینطور دیدنش انقدر خوشحال شدم 
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بغلش کنم. نمیدونستم انقدر دلم براش تنگ شده. نمیدونم چند دقیقه طول کشید با صدای بهانه از هم جدا شدیم. صورت هردومون خیس از 

 اشک بود

 ش آمد بگه؟: یکی اینجا نیست به من هم خو-

 نگاهش کردم

 : خوش اومدی زن داداش. -

 خندید حتی لبخندش مثل لبخند بچه ها بود بدون هیچ غل و غشی پاک و زالل تمام صورتش میخندید.

 : ممنون.-

بابا حرف زدیم و دست رادمهر و گرفتم و راهنماییشون کردم به بیرون. یک ساعت بعد رسیدیم خونه. تو تمام مسیر از رایان و باران و مامان و 

 خاطراتمونو میخندیدیم. 

 وقتی وارد خونه شدیم. بهانه با لذت به اطرافش نگاه کرد. دور خونه چرخید 

 : سلیقه ات فوق العاده ست رادین. چه خونه ی قشنگ و دنجی داری. -

 : ممنون. بیاید اتاقتونو نشونتون بدم.-

 با تعجب به من نگاه کرد

 : اتاق ما؟-

 شما.: بله اتاق -

 رادمهر خندید و زد روی شونه ام

 : پس چی فکر کردی. داداش من همیشه فکر همه چیز و میکنه-

رون نگاه بهانه خندید راهنماییشون کردم به اتاقشون. بهانه دور تا دور اتاقو نگاه میکرد. دلم میخواست رضایتشو ببینم. رفت کنار پنجره و به بی

 میکرد. رادمهر گفت
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 رادین اتاق خیلی قشنگیه : واقعا ممنونم-

 دستشو فشار دادم

 : ببخشید اگر چیزی کم و کسر داره من واقعا بی تجربه ام.-

 بهانه برگشت طرف من چشماش پر از اشک بود با بغض گفت

ک برادر دارم که میتونم : فکر میکردم با اومدنم به اینجا از همه دور میشم خودمو برای تنهایی آماده کرده بودم ولی تو نشونم دادی اینجا هم ی-

 به محبتش تکیه کنم. ممنونم رادین واقعا ممنونم.

قلبم میلرزید هم خوشحال بودم که با کارم حس خوبی داره و هم ناراحت که بهم گفته برادر هرچند که در واقع باید من هم چنین حسی داشته 

پزخونه رفتم هر چقدر سعی کردم تمرکز کنم و شام درست کنم نتونستم آخر باشم اما ندارم. تنهاشون گذاشتم و اومدم بیرون. درو بستم و به آش

وخی هم زنگ زدم برامون پیتزا بیارن. نیم ساعت بعد رادمهرو بهانه دوش گرفته و سر حال به سالن اومدن. پیتزاها هم رسید. غذا میخوردیم و ش

 سهای زبان بهانه حرف میزدیم. ساعت دو شب بخیر گفتم و به اتاقم رفتم. میکردیم . تا ساعت دو داشتیم در مورد کار و دوره ها و درس و کال

ه زیر سقف خونه ی من بهانه نفس میکشید و با اینکه میدونستم بهانه ی نفسهای بهانه من نیستم باز هم آرامش داشتم. باور کردم که تا همیش

 مش دارم. دوستش خواهم داشت و نمیتونم از قلبم بیرونش کنم و در عین حال آرا

 خدایا شکرت که بهم آرامش دادی. 

خرن و با تمام اصرار من رادمهر خونه پیدا کرده و میخواد از اینجا بره. تمام وسایلشونو با بهانه خریدن. فقط من نذاشتم وسایل اتاق خوابو ب

ه ی من ده دقیقه فاصله داره. دوره های رادمهر گفتم همون چیزهایی که من خریدم ببرن. باالخره با اصرار من بهانه قبول کرد خونشون تا خون

پنج روز دیگه شروع میشه . بردمش بیمارستان خودمون و اونجا آفرینو دید. خیلی خوشحال شد که با وجود آفرین بهانه تنها نمیمونه. رییس 

 ه همکاریشو با بیمارستان شروع کنه.بیمارستان با دیدن مدارک رادمهر ابراز خوشحالی کرد که از اول فوریه یعنی حدود بیست روز دیگ

خیلی خوشحالم که رادمهر هم سرو سامون گرفت. باز هم خودمو سرگرم درسو کار کردم. اگر زیاد ننوشتم ناراحت نشو یادت نره تو بهترین 

 دوست منی.

 فصل پانزدهم
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بیعیه وقتی بهانه رو دیدم و تصور کردم یکی میاد که به باورت میشه؟ بهانه بارداره وقتی رادمهر بهم گفت اول جا خوردم بعد فکر کردم خیلی ط

من میگه عمو و میتونم تمام عشقی رو که نتونستم به مادرش بدم میتونم به اون بدم انقدر خوشحال شدم که تمام  غصه هامو فراموش کردم. 

هم براش یه عروسک خریدم و میخوام برم االن شش ماهشه. و من انقدر براش عروسک خریدم که دیگه صدای رادمهر هم دراومده. امشب 

 دیدنشون

 انتظار داشتم رادمهر رسیده باشه اما وقتی رفتم تو خونه رادمهر نبود

 : چطوری مامان بعد از این؟-

 صدای خنده ی غرق لذت بهانه از آشپزخونه اومد با سینی چای اومد بیرون. سینی رو گذاشت روی میز و نشست

 : خیلی خوبم-

 دمبهش نگاه کر

 : یه چیزی بگم ناراحت نمیشی بهانه؟-

 : بگو -

 : نسبت به اینکه شش ماهته ولی وزنت خیلی رفته باال. -

: تقصیر رادمهره این دوره ها خیلی وقتشو گرفته منم که این محل و بلد نیستم میترسم زیاد دور بشم برای همین دائم تو خونه ام وتحرک -

 ندارم.

 تموم شد اون حق داره بیشتر از کار این دوره ها وقت آدمو میگیره : خدا رو شکر که دوره ی من-

 صدای رادمهرو شنیدم

 : خوب برادر عزیز جور برادرتو بکش وقتی نیستم بهانه رو ببر یک کم پیاده روی کنه و این طرفها رو هم یاد بگیره. -

 از جام بلند شدم. کلیدهاشو روی جا کلیدی آویزون کرد و اومد به طرف

 چه عجب: -
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 تا چشمش به بسته ی کادویی روی میز افتاد اخمهاش رفت تو هم

 : رادین به خدا اگر باز هم عروسک خریده باشی خودم میکشمت میدم مومیاییت کنن میذارمت کنار عروسکها.-

 خندیدم

 : تقصیر منه که میدونم بچه تون چیه؟-

 نی؟: ای بابا از کجا میدونی این که مادرشه نمیدونه تو میدو-

 : میدونم اون یه دختر خوشگل و شیرینه مثل عموش.-

 : خدا بخیر کنه چه انتظاراتی هم داری هم دختر باشه هم خوشگل هم شیرین. میگفتی سفارش میدادیم.-

 : خدا ته دل منو خوند میدونست دلم میخواد یه دختر مامانی بهم بگه عمو. -

 زمش دور: آخریش باشه. دفعه ی دیگه عروسک بیاری میندا-

 : باشه اینبار کامیون میخرم میارم. -

 بهانه ریسه رفته بود از خنده. 

: ای بابا رادمهر من که میدونم خودتم دلت دختر میخواد فکر میکنی نمیفهمم میری تو اتاق بچه و هی با عروسکها حرف میزنی؟ میدونی به -

 عروسکها چی میگه رادین؟

 : چی میگه-

هستید اما یک وقت دچار توهم نشید از دختر کوچولوی من خوشگلتریدا. در ضمن قشنگ باهاش بازی میکنید و  : میگه عروسکهای خوشگلی-

 سرشو گرم میکنید و هزار تا شرطو پیمون دیگه 

 منو بهانه به صورت قرمز شده ی رادمهر میخندیدیم

 : حاال دیگه استراق سمع میکنی؟-
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ک توشه مسلما منم میام دنبالت بعد وقتی میبینم انقدر بلند حرف میزنی گوش میکنم ببینم با : خوب وقتی تو میری تو اتاقی که فقط عروس-

 عروسکها چی میگی. 

 : ای خدا نمیتونم یه ذره با عروسکهای دخترمم خلوت کنم دنیا رو میبینی؟-

 گفتم

 : دیدی میگی دختر نه پسر-

 اینبار خود رادمهر هم میخندید.

م بارها و بارها این مسیرو با بهانه پیاده روی کردیم. چقدر اون لحظات قشنگ بود چقدر حس خوبی داشتم که کنارش داشتم تو خیابون قدم میزد

بودم. همینکه باهام حرف میزد از آرزوهایی که برای فرزندش داشت و عشقی که به رادمهر داشت من هم بدون کوچکترین حسادتی گوش 

انه برای من عشقیه که به صورت رویا دراومده. دلم میخواد هر چیز قشنگی در این دنیا هست داشته میدادم و حتی لذت میبردم حاال دیگه به

یچ باشه. خوشحالم که انقدر شاده. روحم پرواز میکنه وقتی میبینم با این عشق از رادمهر حرف میزنه. من چیز دیگه ای برای عشقم نمیخوام. ه

 م سوار ماشین شدن و دارن میرن بیرون از همون فاصله داد زدمچیز دیگه. رسیدم در خونه ی رادمهر که دید

 : کجا به سالمتی؟-

 رادمهر برگشت طرف من

 : اِ تو اینجایی؟ -

 : با اجازتون.-

 : بهانه ویار کرده داریم میریم بیرون-

 به بهانه نگاه کردم دیدم میخنده

 : چی میخوای بهانه من برم بگیرم بیام-

 مهر گفتبهانه باز هم خندید راد
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 : ویار ماشین سواری کرده. تو رو خدا میبینی؟ همه زنها ویار میکنن خانوم ما هم ویار میکنه.-

گیالس تو پاییز گوجه سبز  ه*و*سانار میکنن. تو زمستون  ه*و*س: خیلی هم دلت بخواد زنت انقدر بی دردسره. خانومها وسط تابستون -

 و کرده که مجبور نیستی دور دنیا بگردی پیدا کنی حاال شکایت هم میکنی؟چیزی ر ه*و*سمیخوان تو بهار خربزه. بهانه 

 بهانه با اخمی ساختگی گفت

 : بفرما. یک کم قدر بدون-

 رادمهر تعظیم بلند باالیی کرد و گفت

 بگم. : به روی چشم من دیگه کوچکترین حرفی ندارم اگر حق هم با من باشه رادین آنچنان دفاعی ازت میکنه که میمونم چی-

 بهانه گفت

 : پس چی فکر کردی؟ بیخود که بهش نمیگم داداش-

 همه میخندیدیم. رادمهر گفت

 : بیا بریم با هم یه دوری بزنیم-

 : نه دیگه دیر وقته شما برید. -

 : به جون تو من حال رانندگی کردن ندارم بیا بشین پشت ماشین-

 و بچه تو بکش : خانوم شما ویار کرده من جورشو بکشم؟ خودت جور زن-

 : نمیای؟-

 : نچ-

 : تعارف میکنی؟-

 : مگه شیرینیه؟ ماشین سواری هم تعارف داره. شما برید خوش باشید. منم میرم خونه.-
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 : باشه. پس ما رفتیم-

نده ام گرفت باهاشون خداحافظی کردم و برگشتم خونه. آرامش زیادی داشتم حاال به جای بهانه به دخترش فکر میکردم. یک لحظه خودم هم خ

 آنچنان میگم دخترش انگار واقعا میدونم دختره. 

..... 

کاش باهاشون رفته بودم. کاش نیومده بودن اینجا. کاش .... هیچ وقت خودمو نمیبخشم اگر من نیومده بودم اگر رادمهرو تشویق نکرده بودم 

 نمیومدن و این اتفاق نمیفتاد. کاش مرده بودم کاش.

یشد. یعنی رادین عاشق بهانه بود؟ چرا من نفهمیدم. چه عذابی کشید این پسر . اشکهامو پاک کردم ولی این جمله یعنی دفترو بستم. باورم نم

میکرد. شاید به خاطر اون تصادف بود.  نمیفهمیدم . اصال چرا رادمهر این دفترو به من داد. دونستن این که  گ*ن*ا*هچی چرا رادین احساس 

 ه چه ربطی به رفتار رادمهر با بهانه داره از هیچی سر در نمیاوردم. باید میدیدمش. باید. رادین هم عاشق بهانه بود

کجا  به ساعت نگاه کردم نه صبح بود و من تا صبح دفترو خونده بودم. نمیتونستم بخوابم تا حقیقتو نمیفهمیدم نمیتونستم بخوابم تا نمیفهمیدم   

رفت و بهانه بی رادمهر شد و غصه شد لباسش. بلند شدم و  اومدم بیرون. دفترو گذاشتم زیر تختم تا رادمهر بی بهانه شد و بوی یکی دیگه رو گ

م و بهانه اونو نبینه ،هنوز خواب بود. دست و صورتمو شستم و بدون اینکه چیزی بخورم لباسهامو پوشیدم. برای بهانه نوشتم صبح زود بیدار شد

ید برم به فروشگاه مرکزی نگران من نباشه. نمیدونستم کجا باید برم. یک کم فکر کردم . برم خونه ی میرم بیرون پیاده روی شاید هم برای خر

 آفرین ؟ آفرینی که نمیدونم چرا باید باشه ؟ چرا خواهرم نباشه؟ اگر رادمهر اونجا نبود آفرین همه چیزو بهم میگفت.نمیگفت؟ 

 م ترمز کرد. داشتم به طرف خیابون اصلی میرفتم که رایان جلوی پا

 : سالم صبح بخیر-

 آرومتر بودم

 : صبح بخیر-

 : کجا میری؟-

 : میخوام رادمهرو ببینم کجا باید برم؟-
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 با تعجب بهم نگاه کرد.  

 : چیه؟ نباید ببینمش؟-

 همینطور که اخمهاش تو هم بود گفت

 : چرا. حتما. سوار شو برسونمت-

 سوار شدم و حرکت کرد. 

 . : من اصال سر درنمیرم-

 همینطور که با اخم رانندگی میکرد گفت

 : از چی سر در نمیاری؟-

: من واقعا ناراحت شدم که رادین انقدر عذاب کشیده ولی این حتی رفتنشو اونم تو این شرایط توجیه نمیکنه. در ضمن خاطرات رادین چه -

 ربطی به رفتار رادمهر با بهانه داره؟

 ند. به من نگاه کرد و دوباره روشو برگردو

 : اگر تو دفترش چیزی ننوشته برای این بوده که نتونسته. -

 : چیو ننوشته؟-

 : دلیل رفتار رادمهر با بهانه رو-

 : پس چرا من باید خاطراتشو میخوندم؟-

 : برای اینکه راحتتر درک کنی چرا چنین تصمیمی گرفت-

 : چه تصمیمی؟-

 بذار برسیم از خودش بپرس باران. "-
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ی اطرافم نگاه کردم نزدیک خونه ی آفرین بودیم. حاال دیگه هیچ حس بدی نسبت به آفرین نداشتم اما هنوز هم بودن رادمهر با  به خیابونها   

 آفرین برام پر از سوال بود چر از شک بودم این روزها که گریه نه سخت بود و نه آسون که فقط گاهی بود که دلمو از غصه پاک کنه ولی فقط

 و شونه هامو سنگین. گلومو سبک میکرد

 پنج دقیقه بعد رسیدیم. به سرعت پیاده شدم و به طرف خونه رفتم. رایان هم پشت سرم اومد. زنگ درو زدم. آفرین درو باز کرد و تعارف کرد   

  برم تو انگار منتظرم بود. بدون هیچ حرفی رفتم تو. به اطرافم نگاه کردم. برگشتم طرف آفرین به راحتی نشست روی مبل

 : رادمهر اینجا نیست؟-

 : بشین االن میاد. -

نشستم روی مبل. رایان روبروی من نشست بار اول بود که احساس میکردم اضطراب داره ، منم داشتم ولی اون جواب این معما رو میدونست و 

 من نمیدونستم پس حق من بود این اضطراب که خوراک این روزهای منه 

شدم. در اتاق باز شد اما اونی که از در بیرون اومد تو رادین بود نه رادمهر. اول تعجب کردم ولی بعد خیلی خوشحال دقیقا وقتی داشتم کالفه می  

 شدم. بلند شدم

 : سالم .-

 لبخند تلخی روی لبهاش نشست و اومد طرفم

 : سالم باران جان. خوبی؟-

 : خوبم. رسیدن بخیر-

 نگاهی به رایان کرد و خطاب به من گفت

 ون: ممن-

روبروی من نشست. رفتارش عجیب بود. اما هنوز برعکس رادمهر لباسهای آنچنانی میپوشید و موهاشو با ژل درست میکرد. وقتی اومدم آلمان    

تیپ رادمهر سنگین تر از همیشه شده بود کت وشلوار و کراوات موهای صاف که به یک طرف شونه میکرد. حاال هم رادین بیشتر از همیشه تیپش 

 پرت شده بود هر دو برادر تو لباس پوشیدنشون به سبک خودشون اغراق میکردن. اس
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 آفرین و رایان و رادین به هم نگاه کردند. اصال نمیفهمیدم چه خبره

 : چی شده؟ -

یادم بیاد بودن  همه به هم نگاه کردند رفتارشون روی اعصابم اثر میذاشت از جام بلند شدم بلند شدم که خودمو کنترل کنم یا بلند شدم که

 رادمهر نمیشه؟  خ*ی*ا*ن*ترادین ، بودن عشقش به بهانه دلیل 

 : پس رادمهر کجاست؟-

رادین نفس عمیقی کشید و بلند شد و به طرف من اومد. روبروم ایستاد همینطور نگاهش کردم. لبخند تلخش عمیقتر شد زهر مار شد و دلم 

 پیچید و پیچید

 : من رادمهرم باران-

 چند قدم رفتم عقب به رایان و آفرین نگاه کردم هیچ اثری از شوخی تو اونها ندیدم. مسخره بود این قصه واقعا مسخره بودبا تعجب 

 : یعنی چی؟-

 هیچی نگفت بی اختیار فریاد زدم 

 : یعنی چی  ؟ من حوصله ی شوخی ندارم-

 یک کم ازم دور شد و بهم خیره شد

ضوع شوخی نیست . من رادمهرم االن مدتهاست که نقش رادمهرو دارم. انقدر که رادینو در اصل خودمو : تمام غصه ی من هم همینه که این مو-

 فراموش کردم

نمیفهمیدم چی میگه گیج شده بودم. رفت و روی مبل نشست. یکی میاد کمکم تا بفهمم چی به چیه؟ نگاهم هم به کسی اعتماد نداشت چه 

حرفشو و من باور کنم . این ته هر چی هست بود که من نفهمم و خم بشم زیر فشار فکر ی که خوره شد توقعی از دلم  که کسی برام بگه معنای 

 و درجا خورد منو 

 : بشین باران .-
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 بی اختیار روی مبل نشستم و بهش خیره شدم

 سرشو به پشت مبل تکیه داد و نفس عمیقی کشید

 ی راحتتر درک میکنی.: تو دفتر منو خوندی. پس اگر همه چیز و توضیح بدم خیل-

 زمزمه کردم

 : چیو؟-

 چشماش پر از غم بود. رایان سرشو انداخت پایین اما من رد اشک و روی گونه هاش دیدم. آفرین بلند شد و به آشپزخونه رفت   

 : حرف بزن رادین.-

ماشین  ه*و*سودم، همون شبی که بهانه : وقتی اونا تصادف کردن اولین کسی که بهش خبر دادن من بودم . کاش اون شب باهاشون رفته ب-

 سواری کرده بود. وقتی خودمو به بیمارستان رسوندم گفتن هر دو تو کما هستن

 چشماشو بست انگار تو رویا بود. صداش هر لحظه ضعیفتر میشد

.................. 

 فصل دوم

طبقه ی سوم رسوندم. نفسم باال نمیومد.میدونستم اتاق  سریع به طرف اورژانس دویدم. گفتن تو آ سی یو بستری ان. سریع خودمو به   

 مراقبتهای ویژه خصوصیه 

 : خانوم اتاق خانوم بهانه فراهانی و رادمهر روزبهانی کجاست؟-

 پرستار نگاهم کرد. 

 : تو اتاق مراقبتهای ویژه هستن-

 : میدونم-

 تو اتاق خانوم فراهانی هستن: اجازه ی مالقات ندارید اما میتونید با دکترشون صحبت کنید االن -
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 : کدوم اتاق؟-

 125: اتاق -

 به طرف اتاق دویدم . دکتر داشت از در بیرون میومد سریع خودمو بهش رسوندم. 

 : سالم-

 برگشت طرفم

 : سالم-

 : من رادین روزبهانی هستم از بیمارستان باهام تماس گرفتن رادمهر برادر منه. -

 د به من نگاه کرد. دکتر نگاهی به پرونده کرد و بع

 : حالشون چطوره دکتر؟-

دستم  دکتر منو به طرف اتاق خودش راهنمایی کرد تا به اتاق برسیم صد بار مردمو زنده شدم. خدایا اونها رو برگردون. نذار برادرم و بهانه از    

 چکدومشون بالیی بیادبرن. قول میدم قول میدم مثل یه برادر باهاش رفتار کنم. قول میدم ... فقط نذار سر هی

 دکتربه مبل اشاره کرد. نشستم و به دهانش خیره شدم دو تا پرونده رو باز کرد و روی میز گذاشت     

 : خانوم بهانه فراهانی تو کما هستند اما خوشبختانه نه ضربه مغزی شدن نه خونریزی داخلی دارن فقط باید منتظر باشیم از کما در بیاد. -

 م رفت. خوب میدونستم این یعنی چی یعنی شاید سالها طول بکشه که بهانه از کما در بیاد. شاید هم هیچوقت این اتفاق نیفتهحس از تمام تن   

 قبل از اینکه به خودم بیام دکتر گفت

 : گفتید برادر رادمهر روزبهانی هستید؟-

 : بله-

 به دره سقوط میکردن : ایشون اصال حالشون خوب نیست. مثل اینکه ایشون وقتی داشته ماشین-
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 ناخوداگاه فریاد زدم

 : سقوط؟-

ه از : بله گزارش پلیس همینجاست. اینطور به نظر میاد که یه ماشین از روبروشون میاد نور چراغ میفته تو صورت برادرتون. مثل اینکه چند لحظ-

 شدت نور چشمشونو میبندن و پیچو نمیبینن. گاردریلو شکستن و به دره سقوط کردن

 سختی نفس میکشیدمبه 

 : و بعد؟-

: مثل اینکه موقع سقوط برادرتون خودشو میندازه روی همسرش ماشین هم با سر به کف دره میخوره برای همین تمام خورده شیشه ها و -

ماشین هم  سنگهایی که به ماشین پرتاب میشه مستقیم به سر برادرتون اصابت میکنه و سر خودش هم محکم به شیشه ی جلو میخوره.  جلوی

در اثر ضربه جمع میشه و باعث شده یه ضربه ی خیلی محکم هم به کمرش بخوره که همین ضربه  باعث شده سه تا از مهره های کمرش 

 بشکنه. چون خودشونو روی همسرشون انداختن هیچ ضربه ای به همسرشون نخورده

 : پس.... پس چرا بهانه تو کماست؟-

 ک خیلی شدید و عصبیه. برای همین ما نگرانیم، هیچ عالمتی وجود نداره که بگیم این کما در اثر بیماری جسمیه: کمای ایشون بیشتر در اثر شو-

 : من.... من نمیفهمم-

: ما امیدواریم برادرتون بتونه باهاش صحبت کنه. با رفتاری که برادرتون داشته معلوم میشه عشق شدیدی بینشون بوده برای همین همسر -

که شده احتماال تا لحظه ی آخر به هوش بوده و اثر ضربه رو روی همسرش دیده و فکر کرده که اون مرده برای همین به کما رفته. برادرتون شو

اگر برادرتون بتونه تو همین حال باهاش صحبت کنه و بهش بگه زنده است  به زودی از کما بیرون میاد ولی اگر نتونه معلوم نیست همسر 

ه یا نه. چون تو این دو روز گذشته که بستری هستن هیچ گونه عالئمی از خودش نشون نداده یعنی میلی به زندگی در اون برادرتون زنده بمون

 نیست.

 : دو روز؟-

 بله دو روز "-
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 : پس چرا انقدر دیر بهم خبر دادید؟-

 اتون تماس گرفت: گوشی برادرتون از ماشین پرت شده بود بیرون پلیس به محض اینکه گوشی رو پیدا کرد باه-

 نمیتونستم نفس بکشم نمیتونستم باور کنم.

 : رادمهر؟-

: متأسفانه ما کار زیادی نمیتونیم برای برادرتون انجام بدیم. ایشون هم ضربه مغزی شده و هم مهره های کمرش شکسته اگر زنده بمونه که -

 احتمالش خیلی کمه برای همیشه فلج میشه. 

باید بیدار شم. فقط باید یکی بیدارم کنه. همه ی اینها دروغه. نه.. دروغ هم نیست خوابه... نه خواب نه...  نه...نه... من خوابم... فقط

ه... خدا داره تنبیهم میکنه. برای اینکه من نتونستم عشق بهانه رو از قلبم بیرون کنم چون نتونستم باور کنم اون دیگه همسر رادمهره ب*و*سکا

میگیره. خدایا غلط کردم. غلط کردم قلبمو از سینه در میارم اگر یک بار دیگه برای بهانه بطپه به خودت قسم خودمو حاال داره هر دوشونو ازم 

نگینه چرا میکشم اگر به این  احساس ادامه بدم. فقط بیدار شم.... بیدارم کن. یکی بیدارم کنه. خدایا.... یکی بیدارم کنه. چرا این خواب انقدر س

د میزدم یکی بیدارم کنه یک دفعه سوزش آمپولو تو بازوم احساس کردم. چشمام سنگین میشد. اما صورت رادمهرو بهانه محو بیدار نمیشم. دا

 نمیشد همینطور زیر لب میگفتم من خوابم. من....

دی مصنوعی روی لبش وقتی به هوش اومدم آفرین باالی سرم بود انقدر گریه کرده بود که تمام صورتش سرخ شده بود با دیدن من لبخن   

 نشوند و اومد کنار تختم ایستاد

 : خوبی آقای دکتر؟-

 هیچی یادم نمیومد نمیدونستم چرا اونجام سعی کردم بلند شم که آفرین جلومو گرفت

 : بخواب تو باید استراحت کنی-

 دوباره دراز کشیدم

 : چی شده؟ من اینجا چیکار میکنم-

 آفرین با نگرانی بهم خیره شد
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 یادت نمیاد؟ : هیچی-

یک کم فکر کردم مثل برق همه چیز از جلوی چشمم رد شد. سریع ملحفه رو کنار زدم و بلند شدم آفرین میخواست دوباره جلومو بگیره که    

 زدمش کنار

 : ولم کن. رادمهر بهانه...-

 نگاه کرد و خندیداز اتاق دویدم بیرون و به طرف اتاق دکتر رفتم. بدون اینکه در بزنم رفتم تو. دکتر بهم 

 : خوشحالم که حالت بهتره-

 : برادرم دکتر؟ -

 از پشت میز بلند شد و اومد کنارم. 

 : انقدر حالت خوب هست که ببینیش-

 صاف ایستادم 

 : آره خوبم. به خدا خوبم.-

 دکتر عمیق نگاهم کرد.

 : یادت باشه نباید اضطرابتو بهش منتقل کنی اون باید آروم باشه-

 هوشه؟: مگه به -

 : از دیشب به هوش اومده و دائم سراغ شما رو میگیره میگه باید شما رو ببینه. -

 : از دیشب؟ من که صبح اومدم بیمارستان. -

 دکتر خندید

 : شما بیست و چهار ساعت کامله  اینجایید هر بار بیدار شدید فقط فریاد زدید مجبور شدیم بهتون آرامبخش تزریق کنیم-

 و میکردید دکتر : نباید اینکار-
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 سریع از اتاق دکتر دویدم بیرون آفرین پشت در بود جلومو گرفت. 

اما االن هر دکتر منو به اتاق رادمهر راهنمایی کرد. رادمهر زیر صدها لوله و دستگاه بود. چقدر دیدن این چیزها عادی بود وقتی بیمار برادرم نبود    

شت نیشم میزد. بغض داشت خفه ام میکرد. چشمهای رادمهر بسته بود رفتم کنار تختش نشستم. دکتر کدوم از لوله ها برام مثل یه مار بود و دا

ود باالی سرم ایستاد . آفرین  به رادمهر نگاه کرد صدای هق هق گریه اش و بسته شدن درو شنیدم. نتونسته بود طاقت بیاره و از اتاق رفته ب

 بیرون. 

ر از بخیه بود. یه جای سالم تو سرش نبود دور چشماش زرد شده بود و گود رفته بود. دستشو گرفتم تمام موهاشو تراشیده بودن سرش پ   

 میخواستم حرف بزنم اما نمیتونستم

 رادمهر آروم الی چشماشو باز کرد چند دقیقه طول کشید تا درست منو دید

 مو به دهنش نزدیک کنملبخند محوی روی لبهای بیرنگش نشست. صداش انقدر آروم بود که مجبور شدم سر

 : سالم داداش-

 خدایا بهم قدرت بده. دارم خفه میشم. تمام نیرومو جمع کرد

 : سالم بی معرفت. بدون من اومدی بیمارستان؟ ما همیشه با هم بودیم چرا بدون من؟ -

 به سختی خندید. به دکتر نگاه کرد و گفت

 : دکتر من خوبم. میخوام با برادرم تنها باشم میشه؟-

 دکتر لبخند زد

 : شما نباید زیاد حرف بزنید اگر قول بدید به خودتون فشار نیارید مسئله ای نیست. البته فقط چند دقیقه-

 رادمهر چشمهاشو به عالمت موافقت بست. دکتر از اتاق رفت بیرون

 دوباره دستشو گرفتم

 : رادمهر-
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 آروم دستمو فشار داد

 وقت ندارم: هیچی نگو بذار من حرف بزنم . زیاد -

 بغض تو گلوم شکست

 : اینطوری حرف نزن -

 با تمام ناتوانیش دستمو محکم فشار داد چشماشو بست و چند لحظه سکوت کرد . هیچی نمیتونستم بگم فقط نگاهش میکردم.    

 دوباره چشمهاشو باز کرد. تا اومد حرف بزنه موبایلم زنگ خورد. میخواستم قطعش کنم که رادمهر پرسید    

 : کیه؟-

 : رایانه-

 : جواب بده -

جواب دادم. عجله داشتم قطع کنم. برای همین خیلی مختصر گفتم تصادف کردن . نمیخواستم بفهمه حال رادمهر انقدر وخیمه گفتم تو کما     

 کردم وگوشیمو خاموش . هستن ولی حالشون خوبه و دکتر میگه به زودی به هوش میان. بعد گفتم تو بیمارستانم و نمیتونم حرف بزنم و قطع

 تمام مدتی که حرف میزدم چشماشو بسته بود فکر کردم خوابش برده اما چشماشو باز کرد   

 : خوب گوش کن رادین چون انقدر وقت ندارم که بخوام چند بار بگم. -

 : بس کن -

 : خواهش میکنم. فقط .... فقط گوش کن-

 حظه سکوت میکرد.نفس کم میاورد و هر یه جمله ای که میگفت چند ل

 : من ... من همه چیزو میدونم. -

 اصال نمیفهمیدم چی میگه هیچ تمرکزی نداشتم 

 : چیو میدونی؟-
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 : اینکه.... اینکه تو... تو بهانه رو دوست داری-

 انقدر تعجب کردم که از جام پریدم صندلی خورد زمین . پرستار اومد تو اتاق

 : چه خبره آقا؟-

 هنوز از چیزی که شنیده بودم گیج بودم برگشتم و نگاهش کردم

 : ببخشید-

 : بفرمائید بیرون. -

 رادمهر گفت

 : من از دکتر اجازه گرفتم-

 پرستار خشمگین به من نگاه کرد از اتاق رفت بیرون و درو بست.

 ونه ام و سرمو گرفت باالدستمو گرفت. دوباره نشستم. نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم. به سختی دستشو آورد باال و گذاشت زیر چ  

 : به من نگاه کن -

 باز هم نتونستم نگاهش کنم

 : خواهش میکنم-

 سرمو بلند کردم و نگاهش کردم تو چشمهاش پر از اشک بود

اری : این منم که باید سرمو بندازم پایین. من... وقتی فهمیدم که دیگه بهانه همسر من بود. همسر قانونی و شرعی هیچ... هیچ کاری... ک-

شتر از خودم نمیتونستم بکنم. برای همین کمتر میومدم اونجا... نه.... نه به خاطر اینکه تو اونو نبینی... که به خدا من بیشتر از هر کسی و حتی بی

 بهت اعتماد دارم اما نمیخواستم... نمیخواستم با دیدنش عذاب بکشی. 

 : از... از کجا فهمیدی؟-
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میتونم بگم اون اوایل انقدر تو حال و هوای بهانه و عشقش بودم که هیچ چیزو نمیدیدم اما دقیقا سه روز بعد از  : مهم نیست... فقط..... فقط-

... یه عشق پاک... اون شب....  گ*ن*ا*هعروسیمون فهمیدم. تو... تو حواست نبود چطور بهش نگاه میکردی... با حسرت... با عشق... اما بدون 

بخوابم وقتی... وقتی همه ی خاطراتمو مرور کردم فهمیدم چقدر کور بودم. عوض شدن رفتار تو. فرار کردنت از با  اون شب من تا صبح نتونستم

رای ما بودن... خیلی خیلی کارهای دیگه باعث شد بفهمم. وقتی... وقتی گفتی میخوای بیای اینجا میدونستم داری از چی... از چی فرار میکنی ب

 داشتم تو رو از دست میدادم. برای همین انقدر عصبانی شدم. منو میبخشی رادین؟ میبخشی؟ همین انقدر عصبانی شدم...

 یدم کاش بغضم بشکنهب*و*سسرمو گذاشتم روی دستش. دستشو 

هاش ازدواج کنم : بلند شو... بلند شو رادین. این کارو نکن... بگو منو میبخشی؟ به خدا نفهمیدم.. اگر... اگر میفهمیدم محال بود ... محال بود با-

 حتی... حتی اگر از عشقش میمردم. من... با خودخواهیم تو رو نابود کردم... زندگیتو... عشقتو ازت گرفتم رادین...

 سرمو بلند کرد و نگاهش کردم اشکهاش پشت سر هم روی شقیقه هاش میریخت پاکشون کردم   

ود. بهانه سهم تو و حق تو بود. تو باید ببخشی ... هر کاری کردم نتونستم : اینطور حرف نزن . درسته دوستش داشتم اما اون عاشق تو ب-

کنم. این تویی که  خ*ی*ا*ن*تفراموشش کنم برای همین اومدم اینجا نمیخواستم به همسر تو ....به تو که از خودم به من نزدیک تر بودی 

 باید منو ببخشی. 

 دستمو فشار داد

 نکرده. پس... پس تو از من دلگیر نیستی؟ گ*ن*ا*هچوقت نگاهت، دلت : من به تو ایمان دارم میدونم هی-

: این چه حرفیه میزنی ؟ من خیلی خوشحالم که تو به عشقت رسیدی و خوشبختی داداش. هیچ وقت حتی برای یک لحظه حس نکردم بهانه -

 میکنم.  خ*ی*ا*ن*تمال من بوده و تو باعث شدی از دستش بدم همیشه احساس کردم این منم که دارم به تو 

 لبخندی از سر آرامش زد 

 :نمیدونی... نمیدونی حاال که میدونم تو از من دلگیر نیستی چقدر سبک شدم-

 یدم.ب*و*سدوباره دستشو 

 : خوب حاال خوب گوش کن... حاال... حاال زمانیه که باید... باید عشقتو ثابت کنی.-
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 چشمام داشت از حدقه در میومد. 

 ی چی ؟: یعنی .. یعن-

 خندید...

میخواد : من... من میدونم پیشنهادم خیلی غیر منتظره ست اما فقط یه پیشنهاد و یه خواهشه میتونی بهم بگی نه اما بدون با تمام وجود.... دلم -

 پیش... پیشنهادمو قبول کنی.

 : چی؟ چی دلت میخواد رادمهر-

ربان قلبش همینطور میومد پایین. میدونستم خیلی بهش فشار میاد از جام بلند نفس عمیقی کشید  و سرشو باال گرفت. نفس کم آورده بود ض

 شدم

 : به خودت فشار نیار باید استراحت کنی بعدا صحبت میکنیم-

 محکم مچمو گرفت و با نفس نفس گفت

 : بشین باید بگم... -

 نشستم

 : میخوام... میخوام با بهانه  ازدواج... ازدواج کنی.-

 تونستم از جام بلند شم. انگار یکی میخم کرده بود به صندلی. فقط چشمهای پر از خواهششو میدیدم.مسخ شدم. نمی   

 : قبول می... کنی؟ -

 سرمو تکون دادم. نه این امکان نداشت

 : چرا؟ چرا رادین؟ تو... تو دوستش داری-

 : اون... اون زن توئه رادمهر میفهمی چی میگی؟-

 یمونم. من دوستش دارم ..... میخوام خوشبخت باشه....میخوام....میخوام خوشبخت بشی.... .پس....پس....: من... من زنده... زنده نم-
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 چی داشت میگفت داره به من میگه میمیره برادرم میگه داره ترکم میکنه و از من میخواد با همسرش ازدواج کنم ..فریاد زدم   

 : بسه . بس کن-

 از اتاق اومدم بیرون و درو بستم. پرستار عصبی نگاهم میکرد. آفرین پشت در بود.  نمیتونستم تحمل کنم. به سرعت    

 : چته؟ چرا داد زدی-

 هیچی نگفتم و به طرف در خروجی دویدم. دنبالم دوید. 

 : صبر کن رادین. -

 نمیتونستم.میخواستم فرار کنم. حتی برای یک لحظه نمیخواستم به نبودن رادمهر فکر کنم.    

 اون داشت در مورد ازدواج منو بهانه حرف میزد.  اونوقت

 آفرین نفس نفس میزد کنار من ایستاد.

 : دیوونه شدی رادین؟ چت شده؟-

 : اون... اون دیوونه شده-

 : چی شده-

 عصبی بودم برگشتم طرفش

ها مهم نیست میدونی چی از من میخواد؟ : اون میدونسته آفرین میدونسته من بهانه رو دوست دارم میگفت بعد از عروسیش فهمیده. حاال این-

 ...میخواد با بهانه ازدواج کنم داره وصیت میکنه آفرین داره بهم میگه که میمیره داره میگه میخواد منوتنها بذاره. میگه وقت نداره.میگه.

د هجوم آورده بود تو سرم. سرم داشت دیگه توان نداشتم دو زانو نشستم روی زمین. سرمو میون دستام گرفتم انگار هر چی خون تو تنم بو   

 میترکید. 

 : بلند شو رادین. بلند شو. نباید تنهاش بذاری.-

 برگشتمو نگاهش کردم
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 : نمیفهمی؟ اون داره با من خداحافظی میکنه داره زنشو میسپره دست من. -

دی. بذار نگرانیهاش از بین بره اونوقت شاید بتونه : من میفهمم. خوبم میفهمم.  اگر این کار آرومش میکنه باید گوش بدی باید بهش قول ب-

 مبارزه کنه شاید بتونه زنده بمونه. نباید تنهاش بذاری  اون برادرته االن موقع احساساتی شدن نیست. اگر سپردن بهانه به دست تو آرومش

 میکنه باید بهش آرامش بدی این وظیفه ی توئه. 

 . با بغض و گریه حرف میزد. روبروش ایستادم

 : من نمیتونم . نمیتونم-

 : باید بتونی. -

 :  بیا بریم-

 : کجا بریم. تو باید بری پیش برادرت.-

 سرمو تکون دادم

 : امکان نداره-

 برای بار اول دستم و گرفت و منو که واقعا هیچ اراده ای از خودم نداشتم کشوند سمت بیمارستان. فریاد میزد   

 نی. باید بهش قول بدی. : باید بری پیشش. باید آرومش ک-

ا بی اراده دنبالش میرفتم. رفتیم باال آفرین اجازه خواست که من دوباره برم پیش رادمهر اما دکتر گفت این گفتگو خیلی خسته اش کرده و ب   

 مسکنی که بهش زدن خوابیده. 

ه دوباره به اون حال ببینمش و اون حرفها رو بزنه. بهانه چهار روز گذشت و من فقط از پشت شیشه رادمهرو میدیدم. نمیتونستم تاب بیارم  ک   

هنوز تو کما بود. وضعیتش هیچ تغییری نکرده بود ولی دکتر رادمهر میگفت اون بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه. روز چهارم هم از پشت 

بزنم و به نتیجه نرسیده بود خسته شده بود هیچ کس  شیشه دیدمش و راهی خونه شدم . آفرین انقدر باهام حرف زده بود که برم با رادمهر حرف

رفهاش نمیفهمید من چه حالی دارم اگر با رادمهر حرف میزدم باید باور میکردم که برادرم داره میره و من نمیخواستم باور کنم. نمیخواستم به ح
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سعی کرده بود با رادمهر حرف بزنه ولی رادمهر گوش بدم. آفرین هم مثل من مرخصی گرفته بود و حتی بیشتر از من تو بیمارستان بود. 

 میخواست با خود من حرف بزنه. تا خونه هیچ کدوم هیچی نگفتیم  وقتی پیاده شدیم. یک دفعه انگار صبرش لبریز شد فریاد زد

اریش ؟ تو یه ترسویی. تو : تو خیلی بی رحمی رادین. فکر میکنی اگر نری پیشش اگر باهاش حرف نزنی نمیمیره؟ میخوای تو این پریشونی بذ-

 هیچی نیستی. هیچی. تو حتی بلند نیستی نقش یه برادرو بازی کنی اسم تو رو چی میذارن ؟ آدم؟ حالم ازت بهم میخوره

 حوصله ی جر و بحث نداشتم. میدونستم درست میگه ولی نمیخواستم باهاش حرف بزنم. فقط نگاهش کردم.  

 : کی داره میمیره؟-

 رف صدا، رایان بود.هر دو برگشتیم ط

 یک لحظه مبهوت موندم

 : تو ... تو اینجا چیکار میکنی؟-

 اخمهاش تو هم بود. نگاهش پر از نگرانی 

 : جواب منو بده کی داره میمیره؟-

 سرمو انداختم پایین. هیچی نداشتم بگم. آفرین رفت طرفش

 : سالم-

 رایان همونطور با اخم نگاهش کرد

 : سالم  بگو چی شده؟ -

 آفرین نیم نگاهی به من کرد. دلم نمیخواست خبرها رو من بدم. التماس آلود به آفرین نگاه کردم تا اون خبرها رو بده.   

 : بیا بریم تو بهت میگم. -

 رایان مستقیم رفت طرف مبل و ساکشو گذاشت بغل مبل و نشست.    

 : چی شده-
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 زدآفرین سکوت کرد. من هم نمیدونستم چی بگم رایان فریاد 

 : با توام رادین دارم ازت سوال میکنم. چه بالیی سر رادمهر اومده.-

 نتونستم بغض تو گلومو بشکنم اگر میشکسن شاید یک کم فقط یک کم آروم میشدم. آفرین عصبی بلند شد و داد زد   

بشکنی. تو حال منو به هم میزنی همیشه نقش آدم : بیخود ننه من غریبم بازی در نیار به من نگو برادرت انقدر برات مهمه که حتی نتونی بغضتو -

 شکست خورده و مظلومو بازی میکنی اما در حقیقت این تویی که داری به برادرت ظلم میکنی 

 نمیتونستم حرفهاشو تحمل کنم فریاد زدم   

 : بذار به حال خودم باشم لعنتی -

 رایان بلندتر از من داد زد

 ا کنید : اول به من بگید چی شده بعد دعو-

 برگشت طرف رایان

 خونه. : حال رادمهر خوب نیست چهار روزه میخواد با این آقا حرف بزنه ولی آقا رادین حتی نمیره ببینتش از پشت شیشه اونو میبینه و برمیگرده -

 روکرد به من

ه برادرش اونم تو این وضع کمک کنه بمیره : حتما فکر میکنی داری از غصه ی برادرت میمیری نه؟ حقیقتش اگر بمیری بهتره،کسی که نتونه ب-

 بهتره

 رایان به من نگاه کرد. دوباره روی مبل نشست و گفت.

 : آفرین آروم باش و بشین-

 نشست به خودش میپیچید حق داشت . رایان به من نگاه کرد   

 : به من بگو چی شده داداش-

 باز هم سکوت کردم. صداش بلند شد
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 مرد. اون برادر منم هست . به من بگو حالش چطوره: یک کم انصاف داشته باش -

نیومد. و این آفرین بود که همه چیز و گفت از اول تا آخر. تمام صورت رایان میلرزید برای بهانه. برای رادمهر برای دختری که هیچوقت به دنیا    

نستم مثل اون گریه کنم من انقدر تو حال خودم بودم هر چقدر آفرین جلو میرفت بغض من بیشتر میشد. رایان نمیتونست حرف بزنه کاش میتو

 که نمیتونستم رایان و آروم کنم 

 وقتی  آرومتر شد گفت

 : چرا نمیخوای ببینیش ؟-

 میون بغض همه چیز و براش گفتم. همه ی چیزهایی که رادمهر گفته بود.

 کنارم نشست دستهامو گرفت 

 میکنی؟ گ*ن*ا*ه: تو احساس -

 یتونستم حرف بزنمسرمو تکون دادم نم

 : اون خودش تو رو بخشیده درسته؟-

 : اوهوم-

 : من  جای اون بودم نمیبخشیدمت ،هیچ وقت. -

 میدونست این حرفش چقدر عذابم میده  از جاش بلند شد و رفت کنار پنجره     

و لحظه هایی که بهت نیاز دارم کنارم باشی : نه برای اینکه تو همسر منو دوست داشتی این دست خودت نبوده ولی برای اینکه حاضر نشدی ت-

نمیبخشیدمت. برای اینکه حاضر نشدی حتی برای آرامش من به حرفهام گوش بدی نمیبخشیدمت. نه نمیبخشیدمت و مطمئنم رادمهر هم 

 نمیبخشه

 برگشت طرف من
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خواسته براش کردی اون هم همینطور؛حاال تو همین : با این عذاب وجدان میخوای چیکار کنی رادین؟ تو همه ی عمرت کنار اون بودی هر کاری -

لحظه که فقط تو میتونی بهش آرامش بدی نمیخوای اینکارو بکنی با چیزهایی که آفرین گفت این مشخصه که  چشم به راه توئه و تا ازت قول 

 نگیره ...

 نتونست کلمه مرگ و به زبون بیاره نفس عمیقی کشید و چنگ زد تو موهاش

طرف ازش میخوای تو رو ببخشه که عاشق همسرش بودی از یک طرف به خاطر همون دختر حاضر نیستی آخرین وصیتهای برادرتو : تو از یک -

بشنوی اگر اون هم ببخشتت نه من میبخشمت نه خودت. اینو مطمئن باش. کاش میتونستم کاری برای آرامش برادرم انجام بدم کاش اون از 

تو خواسته. میفهمی؟ تو تنها کسی هستی که میتونی با گوش دادن به حرفهاش با قول دادن بهش آرومش  من یه چیزی میخواست ولی اون از

 کنی

 داد زدم

 :قول بدم با زنش ازدواج کنم؟ دیوونه شدی ؟ -

 اون بلند تر از من فریاد زد

 به عشق و عالقه ی تو به بهانه کاری ندارم من االن : اگر این  دیوونگی اونو آروم میکنه آره دیوونه شدم. بهتره تو هم دیوونه باشی. من اصال-

 به حال و روز برادرم کار دارم. زیر لب گفتم

 : اون نمیمیره اون نباید بمیره. من این قولو نمیدم نمیخوام بشنوم، اون حق نداره بمیره. حق نداره  .-

یدم. دلم میخواست پناهم بده مثل یه بچه ی کوچولو میترسیدم. از شدت بغض صدام دو رگه شده بود، محکم بغلم کرد. صدای گریه شو میشن   

میترسیدم وقتی بهش قول بدم و اون آروم بشه دست از جنگیدن با مرگ بکشه. میدونستم اون فقط میخواست خیالش از بابت بهانه راحت بشه 

 بچه تکونم میداد.  برای همین نمیخواستم ببینمش . خودمو تو بغل رایان قایم کرده بودم. اون هم مثل یه

 : میدونم... میدونم چه حالی داری ولی تو باید بری پیشش رادین خواهش میکنم. شاید حتی همین االن هم دیر شده باشه.-

 قلبم ریخت پایین

 : این حرفو نزن-
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. خواهش میکنم رادین. خواهش : تو نمیتونی با مرگ بجنگی، نمیتونی به تعویق بندازیش تو فقط داری با خودت میجنگی با برادرت میجنگی-

 میکنم من تا حاال هیچی ازت نخواستم این اولین و آخرین خواسته ی منه. بذار رادمهر آرامش داشته باشه

 فقط نگاهش کردم جلوی پام زانو زد تا حاال انقدر رایانو ضعیف و شکست خورده ندیده بودم. اشکهاش پشت سر هم میریخت روی صورتش   

. نذار اینطوری بره.  فقط تو میتونی. اون نگران همسرشه اون عاشقشه چطور دلت میاد؟ اگر... اگر تو هم جای رادمهر بودی  : خواهش میکنم-

همینکارو میکردی مطمئنم . نگو عشقو نمیشناسی نگو این خواسته ی رادمهر دیوونگیه اون میخواد از آرامش همسرش، از زنی که عاشقشه 

ترین فرد زندگیشو دست تو میسپره و تو انقدر به خودت اطمینان نداری که بهش بگی کسی و که اون عاشقش بوده مطمئن بشه اون داره عزیز

 خوشبخت میکنی؟ یعنی میخوای بهانه رو، زن برادرتو نه ،کسی و که عاشقشی همینطور رها کنی؟ 

بعد از اون زجر بکشه گور بابای دلم که هنوزم اول و آخرش اسم  سرمو محکم تکون دادم. معلومه نمیذاشتم زن برادرم اونم برادری مثل رادمهر   

 بهانه ست

 : پس چرا به رادمهر نمیگی تنهاش نمیذاری چرا بهش نمیگی ؟-

 : اون... اون میخواد باهاش ازدواج کنم-

 ده: اگر بهانه هم اینو بخواد چرا نکنی؟ اینطوری هم دینتو به رادمهر ادا کردی هم بهانه به آرامش رسی-

 : اگر بهانه نخواد با قولی که به رادمهر میدم چه کنم؟-

 بلند شد ایستاد

و : بهش بگو. بهش بگو تمام سعیتو میکنی که بهانه قبولت کنه ولی اگر نکرد، اگر دوستت نداشت به خاطر خودش اینکارو نمیکنی چون اگر تو ر-

 .نخواد به آرامش و خوشبختی که رادمهر برای اون میخواد نمیرسه

سرشو میون دستهاش گرفت و دیگه صداش در نیومد. آفرین با خشم نگاهم میکرد. صدای رادمهر و میشنیدم ،صدام میکرد. برادرم داشت    

ان صدام میکرد باید میرفتم باید میدیدمش.  به طرف در دویدم آفرین صدام کرد قبل از اینکه بهم برسه ماشین و روشن کردم و به طرف بیمارست

 رفتم. 
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وقتی پشت در اتاق رادمهر ایستادم برگشت و نگاهم کرد تو چشماش یک دنیا دلخوری بود سرشو برگردوند . دلم گرفت. یک نفر درو باز کرد    

 و منو هل داد داخل اتاق رایان بود. برگشت طرف در، با دیدن رایان لبخند روی لبهاش نشست. رایان رفت جلو، با صدای ضعیف  و سینه ای که

 خس میکرد گفتخس 

 : خوش... خوشحالم که میبینمت. مم... ممنون که... اومدی.-

ید سرشو بلند نمیکرد میدونستم نمیخواد رادمهر لرزش اشکو تو چشماش ببینه رادمهر به سختی ب*و*سرایان دوال شد و دست رادمهرو    

 خندید

 : بلند شو ... مرد.... -

 ید و کنارش نشست. و*سب*رایان سرشو بلند کرد پیشونی رادمهر و 

 : خوبی؟-

 رادمهر به من نگاه کرد

 : همه ی درد... ها قا... قابل تحمله... جز... جز بیمعرفتی. -

 یدمش.ب*و*سرفتم جلو و 

 : بل... باالخره اومدی؟-

 سرمو انداختم پایین. 

 : ببخش داداش. ببخش. -

م و نشستم کنارش. چرا هر وقت نفسش میگیره منم نفسم میره؟ چرا چشماشو بست چند لحظه هیچی نگفت من هم اون یکی دستشو گرفت  

 االن من به جای اون نیستم؟ چشماشو باز کرد. به ما نگاه کرد و لبخند عمیقی روی لبهاش نشست

 : خی... خیلی خوشحالم... که... که ...-
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ما رو بیرون کردن. از پشت شیشه نگاهشون میکردیم. داشتن  از نفس افتاد . صدای دستگاه بلند شد دو تاپرستار و دکتر دویدند تو اتاق سریع

 بهش شوک میدادن. دستای منو رایان تو هم قالب شد زیر لب دعا میکردم

 خدایا نذار بره.  من غلط کردم هر قولی بخواد بهش میدم. فقط یه فرصت کوتاه بهش بده. بذار با آرامش بره. خواهش میکنم. 

 کردم که در باز شد. پرستارها دور شدن دکتر گفتچشمامو بسته بودم و دعا می

 : میتونید برید تو اما خسته اش نکنید.-

 رایان پرسید

 : چی شد آقای دکتر؟-

 : ایست قلبی بود اما خفیف با یک بار شوک برگشت. اگر به من بود اجازه نمیدادم ببینیدش اما اون شما رو میخواد-

ماشو بسته بود.  رنگش خیلی پریده بود. رفتیم و هر کدوم یک طرف نشستیم و دستهاشو گرفتیم سرمو تکون دادم. رفتیم تو اتاق. چش   

 چشماشو به سختی باز کرد. نفسهاش خس خس میکرد. 

 : گوش... کن ... رادین...-

 سرمو تکون دادم

 : حرف نزن ، هر کاری بخوای میکنم -

 آروم سرشو تکون داد

 باشی.... میخوام با ... تمام قلبت کنارش باشی..: نه... نه... می...میخوام عاشقش -

 سرمو انداختم پایین

الیق به... : خ...خجالت نکش .... میدونم دوستش داری.. اما ... اما  نمیخوام به خاطر من این... اینکارو بکنی میخوام با عشق اونو بخوای... اون -

 بهترینهاست... اون الیق عشقه...
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ل یک عاشق بود. مثال زدنی بود برادر من ،کسی که حتی دم مرگ یک لحظه قلبش خالی از آرزو و رویا برای همسرش . رادمهر نمونه ی کام   

 نشده بود.

 یدم ب*و*سپیشونیشو 

 : باشه داداش اما شرط داره-

 نگاهم کرد

 : من... من هر کاری بتونم میکنم اما اگر اون نخواد حاضر نیستم اینکارو انجام بدم -

 لبش نشست لبخند روی

 : باشه. اما ... اما تو موفق میشی ... من... من مطمئنم. بهم... بهم قول میدی رادین؟-

 : قول میدم رادمهر -

 زیر لب گفت

 : حاال... خیالم راحت شد....-

 نفس عمیقی کشید و چشماش و بست شاید برای چند ثانیه ولی چقدر طوالنی بود این لحظات    

 رو کرد به رایان

 دته... تخم مرغها رو تو سرمون خورد کردی؟ : یا-

 رایان تمام وجودش بغض بود. صداش در نمیومد

 : اوهوم.-

 : رادین...-

 : جانم؟-
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 : یادته میخواستی تو سونا سرخم کنی؟-

 : یادمه رادمهر حرف نزن خواهش میکنم تو باید استراحت کنی-

 .: چه... چه روزهایی... بود... چقدر... چقدر زود گذشت-

دست منو رایان و کشید  هر دو بهش نزدیک شدیم به سختی دستهاشو دور گردنمون حلقه کرد و سرمونو روی شونه هاش گذاشت، بوش    

 میکردم هنوز بوی رادمهر خودمو  میداد بوی برادرمونفس کشیدم ،میخواستم بوشو بکشم تو ریه هام . دستهاش سفت شد لب زد

 : دوستتون دارم. -

ق بلند دستگاه که بلند شد دستهاش از دور گردنمون باز شد و روی تخت افتاد. سریع بلند شدم. دوباره پرستارها و دکتر دویدند به صدای بو   

 اتاق. باز بیرونمون کردن دستگاه شوک و آوردن. صدای دکتر و میشنیدم که داد میزد

 یول 300: -

 رادمهر بلند میشد و دوباره میخورد رو تخت. 

 دتر فریاد زددکتر بلن

 یول 400: -

 صدای بوق دستگاه قطع نمیشد. 

 : دوباره-

 صدای بوق بلندتر شد

 : دوباره.-

این صدای لعنتی قطع نمیشد. انگار یکی تو گوشم سوت میکشید. دکتر از پشت شیشه به ما نگاه کرد سرشو با تاسف تکون داد. اومد عقب    

 ورتش. دویدم تو. این اتفاق نمیفتاد. نمیذاشتم بمیره ملحفه رو زدم کنارو داد زدمچشمهای رادمهر و بست و ملحفه رو کشید روی ص

 یول 500: رایان  -
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دستگاهو گذاشتم روی سینه اش بلند شد و خورد روی تخت، تکون نمیخورد. همه ریخته بودن رو سرم انگار تمام دنیا وزنه شده بود رو     

 دستهام رو شونه هام 

 داره میمیره. ولم کن لعنتی برادرم.... : ولم کنید برادرم-

 چند تا دست نمیذاشتن تکون بخورم. رایان داد میزد و اونا رو دور میکرد. ولی ولم نمیکردن فریاد میزدم   

 : رایان ... رایان بگو ولم کنن رادمهر داره میمیره... ولم کنید ... ولم کنید. -

ا هیچی نمیفهمیدم، نمیفهمیدم چی میگن چرا جلومو گرفته بودن؟ مگه نمیدیدن برادرم داره میمیره؟ از زبان انگلیسی و آلمانی دکتر و پرستاره   

یدن. خدایا این کارو با من نکن التماست میکنم. داشتن منو میکشیدن بیرون داشتن از رادمهر دورم میکردن. رادمهر داشت میمرد و اونها نمیفهم

دم، دویدم طرف رادمهر شونه هاشو گرفتم صدای فریاد رایان و میشنیدم که میگفت هیچ کس بهم تمام نیرومو جمع کردم و همه رو پرت کر

 نزدیک نشه صدای کشمکشو میشنیدم اما هیچی جزاون نمیدیدم برادرم میگن وصله ی تنم ولی اون خودم بود نه وصله .

طمئن بودم. حس کردم روی لبهاش لبخنده آدمی که مرده که نگاهش کردم. دیگه رنگ لبش پریده نبود مثل همیشه سرخ بود اون نمرده بود م

 لبخند نمیزنه. سرمو بردم نزدیک گوشش

 : بلند شو داداش . حاال که بهت قول دادم چرا باهام قهر کردی؟ بلند شو خودتو لوس نکن-

 تکون نمیخورد.حرف نمیزد. شای،د شاید صدامو نمیشنید بلند تر گفتم

 : رادمهر. بلند شو . -

یکار باز هم تکون نخورد شونه هاشو تکون دادم باید بلند میشد نمیتونست منو همینطور بذاره و بره. نمیتونست منو تنها بذاره ،من بدون اون چ   

بود . آره حتما داشتم خواب  ب*و*سمیکردم؟ اصال زندگی بی رادمهر مگه میشه؟ اگر میشد هم من بلد نبودم ، این یه شوخی لعنتی بود یه کا

م ادامه داشت. محکمتر.... محکمتر چرا بیدار نمیشم ... چه خواب ب*و*سیدیدم محکم زدم تو صورت خودم شاید از این خواب بیدار بشم اما کام

 سنگینی دارم من. پس چرا صدای خودمو میشنیدم؟ من بودم که فریاد میزدم؟
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ی؟ لعنت به من اگر تو صورت بهانه نگاه کنم باید خودت بیای، باید خودت : بلند شو لعنتی . چرا خواستی بهت قول بدم ؟ که زودتر تنهام بذار-

کنارش باشی من چی بهش بگم ؟ چطوری بگم رفتی؟ چطوری بگم دیگه نیستی؟ قولمو پس میگیرم . بهم بگو نامرد بگو بی معرفت بگو برادرت 

 نیستم بگو اصال آدم نیستم . اما برگرد. 

 ونش میدادم باید بلند میشد نباید میرفتنمیفهمیدم چیکار میکنم محکم تک

 : بلند شو، خواهش میکنم. -

نم اما نه چشماشو باز کرد نه جوابمو داد.اینهمه التماس و اینهمه داغ که قلبمو میسوزوندم چشماشو باز نکرد.  تمام سرم گر گرفت، حس از ت

 رد داد زدمرفت، به زانو افتادم. صدای هق هق رایان و آفرین داشت دیوونه ام میک

ب منو : چرا گریه میکنید؟ بیاید بهش بگید برگرده. اون نمیتونه بره. اون حق اینکارو نداره.  بیاید بهش بگید بلند شه خواهش میکنم. اون جوا-

 نمیده. شاید به حرف شما گوش بده. خواهش میکنم

 صدای خودمو نمیشنیدمنفسم باال نمیومد. سرم گیج میرفت صدام ؟ صدامم دیگه در نمیومد شایدم من 

 : بلند شو رادمهر خواهش میکنم... خواهش میکنم... خواهش..-

 رایان زیر بغلمو گرفت و به زور بلندم کرد

 : بلند شو. بلند شو عذابش نده-

 م.. فریاد زدمپر از خشم بودم، پر از نفرت، از خودم، از رادمهر که رفته بود و منو تو این وضع گذاشته بود. از تمام دنیا متنفر بود

 گذاشته   ب*و*سمن؟ من عذابش ندم؟ از اون بپرس کی باعث عذاب کی شده؟ از این آقا که با خیال راحت خوابیده و منو تو کا "-

 آروم بود. انگار تو یه خواب عمیق بود و داشت رویا میدید که اینطور لبخند میزد  

ا رو بدون اون تحمل کنم . خالی شدم همه چیز بی معنی شد دیگه هیچ کس و دوست نمیتونستم اینطور بی حرکت ببینمش، نمیتونستم این دنی

نداشتم هیچ کس و هیچ چیز برام مهم نبود. بدون اون بهشت و هم نمیخواستم.  عقب عقب رفتم زیر لب حرف میزدم خودم نمیدونستم چی 

بهانه رو نمیخوام بهانه رو بدون رادمهر نمیخوام من....من بهانه میگم وقتی صدای خودمو شنیدم اسم بهانه تو گوشم نشست خنده ام گرفت من 

 رو برای داداشم میخوام.... بهش خیره شدم بدون اون هیچی و هیچ کس و نمیخوام حتی ....حتی بهانه رو 
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تی. روی بد کسی سرمایه گذاری کردی. : باشه آقا رادمهر. ازم قول خواستی اما نپرسیدی بعد از تو میخوام زنده بمونم یا نه. تو باختی برادر. باخ-

 من نمیمونم که بخوام کنار عشقت باشم. 

 از اتاق دویدم بیرون. نفهمیدم چطور رسیدم دم در صدای فریاد رایان و آفرین و میشنیدم اما برام مهم نبود. دیگه هیچ کس مهم نبود. هیچ   

 داشت حاال که رادمهر نبود میخواستم هیچ کس نباشه مخصوصا خودم. کس. حتی بهانه که عاشقش بودم. بهانه برای من معنی رادمهرو 

پشت فرمون نشستم و ماشین و روشن کردم و پامو گذاشتم روی گاز. رفتم طرف جاده ای که نزدیک بیمارستان بود. انقدر سرعتم زیاد بود که     

 دن سرعتمو زیاد کردم و چشمامو بستم. ماشینهای اطرافمو نمیدیدم. رسیدم به یه گارد ریل که جلوی دره کشیده بو

 : تو باختی داداش. دارم میام پیشت. با هم به دنیا اومدیم با هم از دنیا میریم اینو قول میدم. -

 ضربه رو احساس کردم. سرم محکم خورد تو شیشه و دیگه هیچی نفهمیدم.

 فصل سوم

ده بود ؟ پس اونی که من این چند وقت دیدمش رادین بود ؟به صورت خیس از نمیدونستم چی بگم اصال نمیفهمیدم چی میگه یعنی رادمهر مر   

یچ اشک رایان نگاه کردم. باورم نمیشد. رایان نذاشت فکر مو جمع کنم، شوکه شده بودم برام قابل باور نبود مگه میشه رادمهر مرده باشه و ه

 کس خبر نداشته باشه؟ رایان گفت

و دیدیم و حرفهاشو شنیدیم هر دو فهمیدیم که میخواد چیکار کنه. نفهمیدیم چطور خودمونو به ماشین  : وقتی منو آفرین اون حال رادین-

 رسوندیم سرعتمون زیاد بود هر چی داد میزدیم و صداش میکردیم نمیشنید وقتی دیدم  پیچید طرف گارد ریل  نمیدونستم باید چیکار کنم، فقط

کم خورد به ماشین من که ماشین گاردریل و شکست و  داشت پرت میشد پایین آفرین خودشو سرعتو زیاد کردم و پیچیدم جلوش انقدر مح

انداخت طرف من که باعث شد وزن ماشین از اون سمت کم بشه و سریع خودمونو از ماشین پرت کردیم پایین و ماشین تو دره سقوط کرد. 

ته ولی ضربه مغزی نشده بود خدا رو شکر کردیم. تو همون رادین بیهوش بود رسوندمش بیمارستان، گفتن فقط سرشو یه پاش شکس

 بیمارستانی که بهانه بستری بود بستری شد. 

 به رادین نگاه کردم، نمیفهمیدم هنوز نمیتونستم باور کنم رادمهر مرده. خیلی مسخره ست این قصه خیلی مسخره ست . از جام بلند شدم 

 مرده باشه: نه.... این امکان نداره رادمهر نمیتونه -
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مغزم سوت میکشید . اشک تو چشماش سو سو میزد پس این رادین بود. خودش باور میکرد که من باور کنم؟ قصه زشت تر از این بدتر از این 

 نم . بلد نبود برام ببافه رادمهر خائن؟ میشه باشه؟ میشه زنده باشه و فقط خائن باشه؟ خدایا میشه؟ نکنه دارم باور میکنم؟ نمیخوام باور ک

اشت : رادمهر برای همیشه رفته باران، کاش نرفته بود. کاش زنده بود نمیدونی چه حالی دارم اون رفته اون برای همیشه رفته اون منو تنها گذ-

 باران. منو تنها گذاشت.

یتونستم حرف بزنم. روی زانوهاش شکستنشو میدیدم. بغضشو که تو تمام این مدت ندیدم سر باز کنه.  اما هنوز هم نمیتونستم باور کنم، نم   

خم شد. رایان نشست کنارشو سرشو گرفت روی سینه اش.  آفرین به من نگاه کرد. با دیدن نگاه صادقانه و غرق در اشک آفرین تازه انگار 

ه میترکه میشه بترکه و راحت شم ؟ باورم شد که رادمهر مرده ،اون بهانه رو تنها گذاشته بود. چرا باید به نگاه این زن اعتماد کنم؟ چرا؟ قلبم دار

 اما بهانه.... شوهر خواهرم مرده بود و هیچکس نمیدونست. زانوهام تاب نیاورد نشستم روی مبل. با دیدن اشکهای رایان دیگه نتونستم طاقت

 و دستامو گرفت.بیارم اشکهام مثل سیل روی گونه هام میریخت بغض و ناله تو گلوم پیچیده بود. آفرین روی دسته ی مبل نشست 

 : آروم باش . تو تنها کسی هستی که میتونی مشکالتو حل کنی االن زمان خود باختن نیست.-

دستشو پس زدم. پس کی وقتشه؟ کی میشه خودمو ببازم و سر به دیوار بکوبم برای این حجم تموم نشدنی بهت و بغض و ناباوری ؟  میخواستم 

رادمهر، برای بهانه که نمیدونست چه بالیی سرش اومده و نگاهش انقدر پوچه که اگر بفهمه وای اگر فریاد بزنم، میخواستم گریه کنم. برای 

بود بفهمه؟  برای رادین که تا حاال چیزی جز باختن نصیبش نشده بود. با رفتن رادمهر اون حتی هویتش و هم از دست داده بود .از چی خلق شده 

داشتم خفه میشدم. چه آرزوهایی داشت همسر خواهرم که کم نبود از برادر برام.  برای خودش برای  این مرد؟ اسطوره به این مرد میگن نه ؟ 

اگر بهانه و برای دختری که هیچوقت به دنیا نیومد. یک دفعه انگار عمق فاجعه رو فهمیدم اگر بهانه میفهمید از دست میرفت زنده میموند؟ که 

 د زدممیموندم زنده نبود. از جام پریدم و فریا

 : نه. بهانه نباید بفهمه نباید بدونه. اون میمیره اون بدون رادمهر میمیره خواهرم میمیره. -

 اینبار هر کاری هم بکنم بهانه بلند نمیشه یه جوری زمین میخوره که نمیتونه بلند شه

 رایان دست رادین و رها کرد و ایستاد کنارم. 

ه با این قضیه کنار بیاد ولی حاال دیگه نمیشه به این بازی ادامه داد. این بازی خطرناکیه مگه تا کی : آروم باش . ما هم میدونیم بهانه نمیتون-

کارو رادین میتونه نقش رادمهرو بازی کنه.  این وسط رادینه که داره از بین میره. رادین به خاطر بهانه و به خاطر شرایط روحیش حاضر شد این
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اون وقت میشد بهش گفت .باالخره با این قضیه کنار میومد ولی اون دو تا عزیزم از دست داد و کنار اومدن بکنه ،کاش دخترشو از دست نمیداد 

با مرگ همسر و فرزند برای قوی ترین آدمها خیلی سخته چه برسه به بهانه که از نظر عاطفی ضعیفه  اگر میفهمید رادمهر هم کنارش نیست 

میگفت اون وقتی فکر کرد شوهرش مرده به کما رفته حاال فکر کن اگر واقعا میفهمید رادمهر فوت کرده  معلوم نبود به چه روزی میفتاد. دکترش 

چطوری میتونست طاقت بیاره. ولی االن مدتها از این قضیه گذشته و بهانه با قضیه دخترش کنار اومده ومیشه بهش گفت مسئله چیه .ولی این 

ه میدونم که مسئولیت سنگینی رو روی شونه ات میذاریم ولی برای گفتن این مسئله بهترین انتخاب کار فقط کار توئه نه ما میدونم خیلی سخت

 تویی ازت میخوام به فکر رادین باشی اون واقعا درمونده شده

ونش کرده نگاهمو به رادین دوختم اون شکسته بود. داغون بود. دلم براش آتیش گرفت عشق بی نصیب و ممنوع بهانه و مرگ برادرش داغ   

بود. چرا همون لحظه ی اول نفهمیدم رادمهر نیست و رادینه که خط به خط رادمهر و نقش میزنه ؟خدایا چه ظرفیتی داشت این پسر که هنوز 

روی پا بود. کنارش نشستم و نگاهش کردم چشماشو به چشمام دوخت. غمو درد تو چشماش فریاد میزد. دوباره اشک تو چشمام نشست. اون 

 رادمهر بود عشق خواهرم. برادر  مردی که من مثل برادر دوستش داشتم. برادر 

 : گریه نکن رادین. گریه نکن.-

میام  : داغونم . دیگه کم آوردم. از صبح تا شب تو بیمارستان باید لبخند بزنم شب جلوی بهانه ... وای بهانه .... گاهی که نفسم خیلی میگیره-

ه... نمیتونم کنار بهانه بمونم تو رو خدا بهش بگو تو بهش بگو و منو خالص کن. تو رو خدا کمکم کن دیگه اینجا با بغض با فریاد اما نمیش

 نمیدونم چیکار کنم . سبک نمیشم هر کاری هم بکنم سبک نمیشم، کمکم کن 

نمیتونستم درست هضمش کنم. نمیدونستم میدونستم باید همین کارو بکنم اما تو اون لحظه ذهنم کار نمیکرد انقدر مسائل سنگین بود که حتی    

باید چیکار کنم. اصال مگه میتونستم برم بگم بهانه مشکل تو اینه که رادمهر نیست نه اینکه دلش باهات نیست وجودش نیست قلبش نیست 

 روحش نیست غاشقانه هاش نیست حاال آروم باش خواهرم دیگه غصه نخور مگه میشه که بگم؟ آفرین گفت

 بهانه گفتی کجا میری؟ : باران به-

 به ساعتم نگاه کردم اصال متوجه گذر زمان نشده بودم. سریع از جام بلند شدم

 : من باید برم االن بهانه نگران شده.-

 رایان گوشی و برداشت و شماره گرفت

http://www.roman4u.ir/


 

 
453 

 

 : الو سالم بهانه جان-

.......... 

 وز قرضش بگیرم یک کم با هم صحبت کنیم.: میخواستم بهت بگم من این خواهرتو تو خیابون دیدم میخوام امر-

.............. 

 : آره حالش خوبه -

 خندید

 : مطمئن باش مراقبشم. تو هم مراقب خودت باش آخر شب برش میگردونم. -

............. 

 : باشه خداحافظ-

رد که هیچ کدوم لب نزدیم همینطور ظرفهای غذا رو گوشی و قطع کرد. حاال خیالم از بابت بهانه راحت شده بود. هنوز گیج بودم. آفرین غذا آو   

برگردوند. چایی رو که گذاشت روی میز همه دوباره نشستیم روی مبل. به رادین نگاه کردم. خسته بود. به من نگاه کرد لبخند تلخی زد و 

 چشماشو بست. تلخی نبود دق بود تجسم یه مرد دق کرده که فقط نفس میکشه.

 گی؟: نمیخوای بقیه شو ب-

 چشماشو باز کرد. دقیق نگاهم کرد.

 : تو باور نمیکنی، میکنی؟-

 : چیو؟-

م با : این که من هر کاری کردم به خاطر بهانه و به خاطر رادمهر بود نه به خاطر خودم یا عشقم. من مدتها خالی بودم . مدتها عادت کرده بود-

دت شده بود میتونم بگم یه جورایی این عذاب و دوست داشتم دیگه حتی وقتی رویای اون زندگی کنم. چاره ای نداشتم. عذاب کشیدن برام عا
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میدیدمش هم نمیدیدمش من زن برادرمو میدیدم ولی چشمامو که میبستم بهانه ی رویاهامو میدیدم. میخوام باور کنی که من هیچ نیتی نداشتم 

 جز اینکه دوباره بهانه رو رو پا ببینم ،همونطور سر حال و شاداب.

 ه پشتی مبل تکیه دادمب

 : میدونم رادین . نمیخواد توضیح بدی فقط بهم بگو چی شد که بهش نگفتید چی شد که این قضیه تا اینجا پیش رفت. -

 ویدوباره یاد مرگ رادمهر افتادم نفسم باال نمیومد بلند شدم و ایستادم. نفس عمیق میکشیدم با خودم تکرار میکردم باید قوی باشم ،باید ق   

باشم ،به خاطر بهانه، به خاطر رادین. به خاطر مردی که قلبشو تو دست برادرش گذاشت و شاید نفهمید این دستا نمیشه محافظ بشه وقتی 

 قامتش شکسته ست

 : من.... من... باور نمیکنم...باور نمیکنم رادمهر رفته رادین... باور نمیکنم....-

 اشکهام مجال نداد نشستم روی زمین

 چرا؟ چرا اون؟ چرا رادمهر؟ چرا خواهر من؟ : آخه -

 آفرین از روی زمین بلندم کرد. 

االن : بلند شو باران. زندگی خواهرت و رادین االن تو دستای توئه. میدونم با شنیدن این حرفها چه ضربه ای خوردی میدونم خیلی ناراحتی ولی -

به خواهرت کمک کنی باید همین امروز تمام قضیه رو بشنوی و برای این مشکل یه  وقتش نیست االن زمانیه که تو باید تمام نیروتو جمع کنی و

 راه حلی پیدا کنید. واال بهانه از تو هم نا امید بشه. 

 نگاهش کردم

 

 : نمیتونم. نمیتونم باور کنم. -

 دستمو محکم فشار داد فشارش از فشار قلبم کمتر بود 

 : باید بتونی. -
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 این قضیه رادین بیشتر ازهمه ضربه خورده بود باید کمکش میکردم خدایا توان بده   به رادین نگاه کردم تو 

 از جام بلند شدم. رفتم تو دستشویی، تو آینه به خودم نگاه کردم

ریه کن بعد از اینکه همه چیز درست شد یه شب تو خلوت بشین و گ "باید قوی باشی باران . باید خواهرتو، رادینو از این مهلکه نجات بدی "

برای کسی که مثل برادرت بود برای رادین که له شده و برای خواهرت، خواهری که تمام جون و عمرته قوی باش باران وقت برای گریه 

 زیاده....زیاد....انقدر زیاد که خط به خط زندگیتو باهاش رنگ کنی شاید سیاه ولی رنگ میشه االن بی رنگ باش، قوی باش. 

 زدم و برگشتم تو سالن .همه به من خیره شده بودن به رادین نگاه کردمچند مشت آ به صورتم 

 : بگو رادین بقیه شو بگو.-

 سرشو انداخت پایین و شروع کرد گفتن 

 : ما اصال به این فکر نمیکردیم که من خودمو جای رادمهر بزنم . داغون بودم رفتم خونه ی رادمهر کلیدشو داشتم میخواستم بالششو بو کنم-

برادرمو مرور کنم، میخواستم لباسهاشو لمس کنم که بدن برادرمو لمس کرده بود بدنی که زیر خاک بود، ساده ترین لباسشو پوشیدم که  بوی

بدنشو روی بدنم حس کنم قلبش که نبود گرمی تنشو میخواستم که تو لباسشم نبود ولی بوش بود خاطره اش بود. رفتم که مثل همیشه بهانه رو 

ه ببینم ولی غم نگاهش  نذاشت بیرون در بمونم اومدم برگردم که برگشت طرف در و منو از شیشه دید. بی اختیار رفتم توو نشستم از پشت شیش

گفت با کنارش روشو برگردوند ولی ضربان قلبش رفته بود باال پرستار سریع اومد تو . منو بیرون کرد و دکتر و خبر کرد بعد که دکتر اومد بیرون 

دچار هیجان شده . رایان هم اونجا بود من نفهمیدم چرا بادیدن من باید هیجانزده بشه ولی رایان فهمید و نظرشو به دکتر گفت . دکتر دیدن من 

به خاطر  هم تایید کرد که به احتمال خیلی زیاد بهانه منو با رادمهر اشتباه گرفته. درسته که سالها با هم زندگی کردن ولی تو اون شرایط مخصوصا

هانه لب نوع لباسهام که تنها وجه تمایز ظاهری منو رادمهر بود بهانه منو اشتباه گرفته بود. بدون اینکه بخوام تو این بازی افتادم دکتر گفت ب

د مرزه اگر بفهمه همسرش فوت کرده احتمال بسیار زیاد دوباره دچار شوک میشه و اگر خوشبینانه نگاه کنن دچار افسردگی حاد میشه. من زیا

 نمیرفتم دیدن بهانه چون نمیخواستم زیاد وارد این قضیه بشم. نقش رادمهر و بازی کردن سخت بود من حتی نمیتونستم برای برادرم گریه کنم

 همش تو بیمارستان بودم چون دکتر گفته بود باید حاضر باشم که اگر منو خواست برم پیشش، منم بودم یعنی اونجا بستری بودم  ولی نمیرفتم

باه ینمش تا روزی که تو با بهانه حرف زدی و اون بغضش سر باز کرد . بعد از گریه هاش رادمهر و خواسته بود و ما مطئن شدیم که اون منو اشتبب

 . گرفته . نمیدونستم باید چیکار کنم . نمیتونستم با گفتن حقیقت رو سالمتی بهانه ریسک کنم مخصوصا حاال که بعد از مدتها داشت حرف میزد
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هی به خودم میگفتم مگه میشه منو با رادمهر اشتباه بگیره ولی شاید نمیتونست حتی تو خیالش رادمهر و دفن شده تصور کنه برای همین منو 

 همون کسی میدید که عاشقش بود ، که همسرش بود. 

 

دنبالش . دستاشو گذاشت روی صورتش به  کم کم بهانه بهتر میشد. من مرخص شدم و یک هفته بعد بهانه هم مرخص شد رفتم بیمارستان    

 سختی صداشو میشنیدم

 فصل چهارم

زیر بغل بهانه رو گرفتم و سوارش کردم. هیچی نمیگفت. همینطور به خیابونها زل زده بود. میخواستم ببرمش خونه و وقتی حالش بهتر شد    

 دارم از همون خیابونی میرم که اونها تصادف کردن.نهایتا دو سه روزه جریانو بهش بگم. انقدر تو فکر بودم که حواسم نبود 

 با صدای بهانه به خودم اومدم

 : نگه دار رادمهر-

ردن. ماشین و کنار خیابون پارک کردم. از ماشین پیاده شد و رفت کنار گاردریل ایستاد. وقتی پیاده شدم تازه فهمیدم اینجا جاییه که تصادف ک    

گفت ولی تو چشماش اشک نشسته بود و سعی میکرد بغضشو فرو بده. تو اون لحظه هیچی جز این نمیخواستم کنارش ایستادم. بهانه هیچی نمی

 که رادمهر بود و میتونست آرومش کنه، به افق خیره شده بود . از سکوتش میترسیدم . درد چشماش بی نهایت بود ، میترسیدم دوباره حالش بد

 بشه

 : بهانه خوبی؟-

 با بغض گفت

 ی رادمهر همینجا دخترمونو از دست دادیم. چرا من نمردم؟ چرا؟: میبین-

من هنوز عاشقش بودم هر چند که انقدر این عشقو خفه کرده بودم که خودم هم باورم شده بود قلبی برام نمونده که بهانه رو دوست داشته    

م ولی یکبار دیگه لبخند و روی لبهاش ببینم اون وقت اگر باشه ولی تو همون لحظه با دیدن این همه درد احساس کردم حاضرم تمام عمرمو بد

 میمردم هم مهم نبود
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 :پس من چی بهانه؟ من برای تو هیچ معنایی ندارم؟-

 برگشت و به من نگاه کرد در حالی که اشک تو چشماش بود لبخند تلخی زد   

ودی ساعتها باهاش حرف میزدم از آرزوهام میگفتم از اینکه چقدر : خودت میدونی من چقدر دوستت دارم ولی اون دخترم بود. روزهایی که تو نب-

 دوست دارم یه روز یه خانوم دکتر درست و حسابی بشه. میخواستم دختری تربیت کنم که بهش افتخار کنی اما....

 صداش انقدر بغض داشت که جمله ها ش میون بغضش میشکست نمیتونستم عذابشو ببینم 

 شده بود که رادمهرم اون لحظه خودم هم  باورم

 : ما دوباره بچه دار میشیم بهانه. دوباره زندگیمونو میسازیم. اون همیشه تو قلب منو تو زنده میمونه. -

 دستمو گرفت   

: بهم قول بده رادمهر. قول بده هیچوقت منو تنها نذاری. تو اون تصادف لعنتی وقتی دیدم چجوری سرت خورد به شیشه و از هوش رفتی فکر -

 کردم ... فکر کردم....

 خندیدم

 : فکر کردی مردم؟-

: تکرارش نکن. ولی آره فکر کردم برای همیشه رفتی. اما خدا نخواست، خدا نخواست تو رو از دست بدم. شاید برای اینکه میدونست زنده -

 بودنم بدون تو محاله. حاال بهم قول بده رادمهر. بگو هیچوقت تنهام نمیذاری 

 فت. رادمهر بهانه رو تنها گذاشته بود. من چجوری میتونستم بهش قول بدم؟ چجوری؟سرم گیج میر   

 : هیچوقت بهانه. هیچوقت تنها نمیمونی بهت قول میدم. من باهاتم. کنارتم. -

 دلم آشوب بود

چطور میتونستم به اعتماد بهانه و  خودشو بهم نزدیک کرد. عادت به اینهمه نزدیکی نداشتم ، منی که تا حاال دست یه نامحرم و لمس نکرده بودم

 کنم ؟ خودمو کشیدم کنار.  خ*ی*ا*ن*ترادمهر 
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 : زشته خانوم. -

خندیدم و آستین مانتوشو گرفتم و کشیدم . سوار ماشین شدیم و برگشتیم خونه. تا شب بارها و بارها بغضش شکست. قبل از اینکه ببرمش   

 ه بودند جمع کرده بود. وقتی اتاقو خالی دید نشست روی زمین و بغضش سر باز کرد.خونه رایان تمام وسایلی رو که برای بچه خرید

 : چرا رادمهر. چرا خدا نخواست؟-

زن نشستم کنارش سرشو به شونه ام تکیه داد خدایا من باید چیکار میکردم؟ قلبم خودشو به درو دیوار سینه ام میکوبید. اون نامحرم بود اون   

ی پروا به من نزدیک میشد. برای اینکه ازش دور بشم روبروش نشستم تو چشماش نگاه کردم همون بهانه ی پاکی بود که برادرم بود و انقدر ب

 من سالها بود عاشقش بودم. هنوز قلبم دیوانه وار براش میتپید . برای اولین بار بدون حجاب میدیدمش و بدون اینکه بفهمم چه تأثیری روش

 داره نگاهمو میدزدیدم. 

 حاال تو یه قولی به من بده. :-

 اشکهاشو پاک کرد

 : چه قولی عزیزم؟-

 : میخوام هر چه زودتر خوب بشی. میخوام دیگه رنگ غمو وتو چشمات نبینم. میدونی که طاقتشو ندارم؟-

مسرشو میشنید. خدایا بهم حقیقتو میگفتم. حقیقتی که با عذاب بود. حاال که داشتم حرف دلمو بهش میزدم اون حرفهای منو نمیشنید حرف ه   

 طاقت بده. دراز کشید و سرشو گذاشت روی پاهام. موهاش ریخته بود روی پاهای من. سریع بلند شدم

با تعجب بهم نگاه کرد. به روی خودم نیاوردم. یه بالش براش آوردم و گذاشتم زیر سرش همینطور نگاهم میکرد هیچی نداشتم بهش بگم.    

 وان آب میوه براش آوردم و دادم دستش.رفتم آشپزخونه و یه لی

 بلند شد و نشست. خندیدم

 : این لیوان آب میوه تو بخور و برو استراحت کن تا بیدار بشی منم ناهارو آماده کردم. لبخند روی لبهاش نشست.-

یتونستم مستقیم تو  چشماش آب میوه رو خورد کمکش کردم بره تو تختش. وقتی روشو میکشیدم نگام میکرد. نگاهش بی طاقتم میکردم.نم

کنم. اون بهانه رو پاک یه من سپرده بود نمیخواستم حتی ندونسته  خ*ی*ا*ن*تنگاه کنم. اون امانت رادمهر بود. نمیخواستم در حق امانتش 
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ده بود  میدونستم باعث بشم ذره ای از معصومیتش کم بشه.داشتم از اتاق میومدم بیرون که صدام کرد ،برگشتم و نگاهش کردم. نگاهش رنجی

 اون به نوازشها و همدلی همسرش نیاز داره اما من همسرش نبودم لبخند زدم

 : استراحت کن عزیزم. -

 زیر لب گفت

 : دوستت دارم-

بیرون دلم میخواست بگم منم دوستت دارم اما نمیتونستم بغض بود یا فریاد نمیدونم ولی نمیتونستم . بدون اینکه حرفی بزنم از اتاق اومدم    

م یک ساعت بعد ناهار حاضر بود رفتم تو اتاق صداش کنم که دیدم خوابه. نشستم کنار تختش انقدر زالل بود و انقدر آروم خوابیده بود که دل

 نیومد بیدارش کنم. میخواستم بلند شم که دستمو گرفت.

 : بیدار شدی خانومی؟-

 لبخند روی لبهاش نشست

 : حتی تو خواب هم حست میکنم.-

 ند شد و روبروم نشست. سریع بلند شدم و دستشو گرفتمبل

 : بلند شو بیا ببین شوهرت برات چی درست کرده.-

 نفهمید که دارم ازش فرار میکنم. بلند شد و دنبالم اومد. تمام مدتی که ناهار میخوردیم باهاش شوخی میکردم. کم کم صدای خنده هاش بلند   

م که بعد از مدتها تونستم خنده رو روی لبهاش بشونم. بعد از ناهار میخواست ظرفها رو بشوره که تر میشد و من از ته دل خوشحال میشد

 نذاشتم. یه بالش روی کاناپه گذاشتم 

 : مثل یه دختر خوب همینجا میخوابی و تلویزیون نگاه میکنی تا من ظرفها رو بشورم و چایی بیارم. -

 عزیزم.: داری لوسم میکنی رادمهر، من حالم خوبه -

 : میدونم خوبی اما امروز روز استراحتته . -
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 کنترلو دستش گرفت و تلویزیونو روشن کرد

 : هر چی شما بگی-

 : آفرین-

 ظرفها رو شستم و دو تا چایی ریختم و بردم گذاشتم روی میز. روبروش که نشستم بلند شد نشست.   

 : بیا کنارم بشین.-

ان چایی رو برداشتم و دادم دستش. آروم آروم چاییشو خورد. دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم. مثل بلند شدم و رفتم کنارش نشستم. فنج   

 دختر بچه ها از تنها بودن باهاش میترسیدم. از اینکه برخوردی بکنم که بفهمه، از اینکه برنجونمش و از هزار تا چیز دیگه

ر خوشحال شدم که حتی خود رایان هم تعجب کرده بود. تا آخر شب نذاشتم رایان بره. هنوز چاییش تموم نشده بود که رایان اومد اونجا. انقد   

وقتی رایان رفت دوباره همون هراس افتاد تو دلم باید یه فکری به حال این قضیه میکردم. خدایا ببخش که گاهی باید حتی دستاشو لمس کنم 

 تاق خواب روی تخت خوابوندمش و پتو رو تا زیر گلوش کشیدم باال.ببخش. ببخش بهانه، ببخش رادمهر. دستشو گرفتم و بردمش به ا

 : بگیر بخواب عزیزم.-

 به من نگاه کرد 

 : تو نمیخوای بخوابی؟-

 :  چرا ولی نه االن یک کم کار دارم باید به مامان اینها هم زنگ بزنم-

 دارم ازش فرار میکنم باید براش روشن میکردم که مشکل چیه همینطور نگاهم کرد میدونستم داره به چی فکر میکنه و نمیخواستم فکر کنه   

: ببین عزیزم. دکترت گفته تا مدتی باید استراحت کنی چه روحی چه جسمی برای همین تا زمانی که همسر عزیز من کامال حالش خوب بشه -

 من تو اتاق مهمون میخوابم

 راحت کنم. میتونیم...: خوب چه ربطی داره رادمهر. من میتونم روی تختمون هم است-

 میدونستم چی میخواد بگه و مید ونستم کارم شک برانگیزه ولی چاره ای نداشتم.
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 : فکر میکنم اینطور بهتره . -

 خوابید ، پتو رو کشیدم روش. بلند شدم و باالی سرش ایستادم.

 داشت نگاهم میکرد

 : به چیزی نیاز نداری؟-

 رنجیده بود

 : نه-

ون و رفتم   تو اتاق مهمون. لباسمو عوض کردم و خوابیدم روی تخت. چراغو روشن گذاشتم که اگر خواست صدام کنه فکر از اتاق اومدم بیر   

 کنه بیدارم. دلم برای رادمهر پرمیکشید بغضم سر باز نمیکرد .زیر لب صداش میکردم

کم عذاب کشیدم؟ آخه من چجوری میتونم جای تو رو آخه چرا رفتی ؟ این چه کاری بود کردی؟ چرا بهانه رو سپردی دست من؟ چرا من؟  "

بگیرم؟ چجوری میتونم بهش بگم من همسرش نیستم ؟ همسرش تویی عشقش تویی این حق من نبود داداش حاال که همه چیزو میبینی  خودت 

جای تو نمردم ؟ چرا؟  آخه اگر من میمردم  میدونی تو قلبم چه آتیشیه نمیتونم دردو عذابشو ببینم نمیتونم با درد و داغ تو کنار بیام چرا من به

نت به کجای این دنیای بی درو پیکر وا میموند؟ به خداوندی خدا هیچ اتفاقی نمیفتاد اما بهانه به تو نیاز داره به نوازشت به همراهیت به بود

. ... نباید... نمیفهمی؟ من حتی نمیتونم یه دل نفسهای عاشقانه ات من هیچکدومو نمیتونم بهش بدم نباید این کارو با من و اون میکردی نباید

اسمتو صدا  سیر برای نبودنت گریه کنم نمیتونم داد بزنم که کنارم نیستی .... نمیتونم دنبالت بگردم .... حتی نمیتونم برم یه گوشه بشینم و انقدر

 یه مرده سپردی ...کاش اینکارو نمیکردی.... نباید....نباید...بزنم تا بمیرم ...تو نرفتی رادمهر...منم مردم...من با تومردم تو بهانه رو دست 

 انقدر باهاش حرف زدم تا خوابم برد. 

صبح زود بیدار شدم. از رایان خواسته بودم صبح زود بیاد اونجا اون شبها میرفت خونه ی من. هنوز آب جوش نیومده بود که رایان اومد.    

 ار بشه رایان اومد. چایی رو دم کردم و دو تا چای برای خودمون ریختم خوشحال شدم که قبل از اینکه بهانه بید

 : حالش چطوره؟-

 : بهتره ولی ..-
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 : ولی چی؟-

 : رایان منو اون نامحرمیم فکر همه چیز و کرده بودیم اال این قضیه-

 رایان رفت تو فکر

 : دیشب چیکار کردی؟-

 استراحت کنه. : هیچی بهش گفتم که دکترش گفته باید جسما و روحا-

 :واال نمیدونم خودت یه فکری بکن. -

 : زحمت کشیدی منو بگو از کی راهنمایی میخوام. -

 سکوت پر مغزترین آدمی که میشناختم بهم میگفت هیچ چاره ای ندارم جز همین بازی که راه انداخته بودم.  بهانه اومد تو آشپزخونه تا حاال   

ودمش مثل بچه ها چشماشو میمالید. برای بار اول بعد از اون تصادف دلم براش لرزید. قلبم داشت میترکید صبح زود بعد از بیدار شدن ندیده ب

احساس میکردم قلبم االن از سینه ام میزنه بیرون. حواسم نبود بهش خیره شدم. بهانه هم همینطور نگاهم میکرد با صدای رایان به خودم 

 اومدم. 

 : سالم . -

 دزدید و اومد جلو بهانه نگاهشو از من

 : سالم . -

 رو به من کرد

 : صبح بخیر.-

 سرمو انداختم پایین نمیتونستم نگاهشو تاب بیارم

 : صبح بخیر-

 بلند شدم یه چای براش ریختم و گذاشتم جلوش و از آشپزخونه اومدم بیرون ،رایان دنبالم اومد کنارم نشست و آروم گفت

http://www.roman4u.ir/


 

 
463 

 

 : مراقب باش رادین-

 م برگشتم و تند نگاهش کردمکالفه و عصبی بود

 : مراقب چی؟ اینکه مثل رادمهر نگاهش نکنم؟-

 سرشو انداخت پایین 

: میدونم خیلی سخته رادین من خوب میشناسمت رادمهر هم انقدر میشناختت که بهانه رو دستت بسپره ولی تو اینطوری فقط خودتو عذاب -

 میدی. 

ونستم عشقشو تو قلبم خفه کنم حاال که دیگه کنارشم. از من چی میخوای رایان اینکه وانمود کنم : میگی چیکار کنم؟ سالها ازش دور بودم و نت-

دوستش ندارم خوب نمیتونم ولی اگر بتونم هم چرا باید اینکارو بکنم من اینجام که نقش عاشق دلخسته شو بازی کنم نه؟ این مأموریت آقا 

 رادمهر نه؟ خدایا ... چرا تمومش نمیکنی؟

 محکم فشار داد دستمو

 : میفهمم-

از جام بلند شدم. دلم میخواست میتونستم فرار کنم. برم سر خاک رادمهر و باهاش درد دل کنم دلم میخواست برم جایی که دیگه هیچکسو   

 نبینم. من برادرمو میخواستم. فقط رادمهرو

 :  نه نمیفهمی نمیدونی چه عذابیه نمیدونی.-

 ال رایان گفتناخوداگاه صدام رفته بود با

 : آرومتر-

 صدای بهانه رو شنیدم

 : چی عذابه رادمهر؟-

 برگشتم طرفش تکیه داده بود به چهارچوب آشپزخونه و نگاهم میکرد، نمیدونستم چی بگم. رایان گفت  
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 : هیچی داشت از رادین گله میکرد-

 اومد طرفم و دستمو گرفت 

خیالش که از طرف تو راحت شده رفته حتما کار مهمی داشته. نمیتونی بدون اینکه بدونی چی : مهم نیست عزیزم، اون که دو سه روز اول بوده. -

 شده اونو متهم کنی

 دستمو از دستش کشیدم بیرون و نشستم روی مبل

 : ولی نباید انقدر بی خیال باشه اون خیلی معرفته. -

 نشست کنارم.  

 شه کنارت بوده حتما مشکلی براش پیش اومده.: اینطور در مورد برادرت حرف نزن رادمهر. رادین همی-

تو دلم غلغله بود باید در مورد کسی حرف میزدم که کنارش نشسته بود. موضوعو عوض کردم . رایان اون شب هم تا آخر شب با ما بود. هر    

ش تنها باشه ولی من که همسرش نبودم. چقدر اصرار کرد کار داره باید بره من نذاشتم بهانه دلخور نگاهم میکرد میدونستم میخواد با همسر

 خدایا چیکار کنم نمیتونم هر روز رایانو بکشونم اینجا که. 

 آخر شب با رایان تا دم در رفتم که گفت موضوع رو به مامانو بابا گفته و  قراره در اولین فرصت بیان اینجا    

 : چی گفتی دیوونه؟-

 کنیم رادین؟ باید میگفتم دیگه : مگه قراره مرگ پسرشونو از اونها هم پنهان-

یک هفته بعد مامانو بابا اومدن و تو خونه ی من مستقر شدن. وقتی مامانو دیدم احساس کردم ده سال پیر شده. مامان همیشه عاشق رادمهر   

میگرفت و با زیر زبونی سر پا  بود فرداش بردمشون سرخاک رادمهر مامان انقدر گریه کرد که دیگه رمقی براش نمونده بود. بابا هم دائما قلبش

ز یک ماه بود. بعد منو رایان و آفرین همه ی جریانو براشون گفتیم. مامان با کار ما مخالف بود ولی نتونست نظری بده که باید چیکار کنیم. بعد ا

قبل ولی حاال خیلی به من وابسته شده برگشتن ایران. تو این مدت من تمام سعیمو کردم که بهانه دوباره حالش خوب بشه که شد ،خیلی بهتر از 

میرفتم  بود به من نه به رادمهری که دیگه نبود به منی که عاریه بودم تو زندگیش .مثل دختر کوچولوها دائما بهانه میگرفت اگر ازش دور میشدم و
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عالقمند میشدم. دیگه کالفه شده بودم باید  بیمارستان تا بیام خونه ده بار باهام تماس میگرفت. این کارهاش هم منو میترسوند هم بیشتر بهش

 کم کم جریانو بهش میگفتم. یه روز که خیلی کالفه بودم زودتر رفتم خونه. بوی قورمه سبزی تو خونه پیچیده بود. 

 از دم در داد زدم

 : بهانه؟ کجایی؟-

کردم نشسته بود روی تخت و یه قاب عکس دستش بود و رفتم طبقه ی باال حدس میزدم باید تو اتاق خوابش باشه در اتاق باز بود. نگاهش    

 گریه میکرد. 

خیلی بی معرفتی رادمهر فکر نکن من نمیفهمم از من فرار میکنی میدونم نمیتونی منو ببخشی نمیتونی فراموش کنی که من باعث مرگ    

ارمون بود. تو خیلی خوب داری برام نقش بازی گشتن به سرم نمیزد تصادف نمیکردیم و حاال دخترمون کن ه*و*سدخترمون شدم. اگر من 

میکنی ولی من خوب میفهمم که رغبت نمیکنی که بهم نزدیک بشی. میگم بی معرفتی برای اینکه بهم نمیگی چه احساسی داری منو تو هیچوقت 

اتل دخترتم و خودتو راحت نمیکنی . به هم دروغ نگفتیم چرا تو شروعش کردی؟ چرا بهم نمیگی از من بیزاری؟ از من متنفری؟چرا نمیگی من ق

من نمیدونم باید چیکار کنم. اگر مطمئن بشم از من بدت میاد میرم . نمیخوام عذابت بدم نمیخوام با بودنم و با دیدنم دائما یاد دختری که 

نو از این برزخ نجات نمیدی رادمهر چرا کشتمش بیفتی  اما نمیدونم باید کارهاتو باور کنم یا نگاههاتو که گرمتر و عاشقانه تر از سابقه چرا م

 راحتم نمیکنی ؟ چرا؟

هق هق میکرد. نمیتونستم درست نفس بکشم. آروم از پله ها اومدم پایین و روی مبل نشستم. نمیتونستم بهش بگم ولی باید کاری میکردم که    

نمیدونستم باید چیکار کنم حاال دیگه انقدر عاشقش بودم که وابستگیش به من کم بشه بهترین راه این بود که کاری کنم از من بدش بیاد ولی 

ن نمیتونستم حتی برای یک لحظه اشک و عذابشو ببینم. عشقی که تو قلبم بود با قبل قابل مقایسه نبود حاال من با بهانه زندگی میکردم و ای

تونستم منم یک کم سنگدل بشم و بهش بگم رادمهر برای بیچاره ترم کرده بود کاش بهانه اونی نبود که میخواستم کاش یک کم بد بود تا می

 همیشه رفته و منم میرفتم دنبال زندگیم ولی تو اون دوره ای که باهاش زندگی کردم هر روز بیشتر از روز قبل بهش وابسته شدم عاشقش شدم.

 نو عذاب میداد. حاال دیگه خودم هم نمیخواستم ترکش کنم ولی اون منو نمیخواست رادمهرو میخواست و این م

 داشتم فکر میکردم باید چیکار کنم که صداشو شنیدم

 : سالم کی اومدی؟-
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 از جام بلند شدم

 : سالم. همین االن ،فکر کردم رفتی بیرون.-

 سرشو انداخت پایین و رفت طرف آشپزخونه

 : نه باال تو اتاق بودم.-

یه جوری از خودم دورش کردم برای همین دیگه حتی دستمو هم نمیگرفت. حق مدتها بود بهم نزدیک نمیشد. اوایل هر بار بهم نزدیک شد    

 داشت من غرورشو شکسته بودم. وقتی رفت تو آشپزخونه زیر لب گفتم 

 : منو ببخش بهانه اما مجبورم -

ولی وقتی باهاش بودم باید بیشتر ازش دور بشم وقتی ازش دور بودم عذاب میکشیدم و دلم میخواست خودمو برسونم خونه و فقط ببینمش 

 عذاب اینکه مال من نیست کالفه ام میکرد انقدر که دلم میخواست فرار کنم. خسته شده بودم.

بلند شدم کتمو پوشیدم و رفتم دم در آشپزخونه داشت میزو میچید دلم میخواست کنارش بمونم ولی باالخره باید از یه جایی شروع میکردم    

 میتونستم ادامه بدمباید ازش دور میشدم. دیگه ن

 : با من کاری نداری؟-

 با تعجب نگام کرد

 : تو که همین االن اومدی؟-

 : از بیمارستان تماس گرفتن. باید برم-

 : حداقل بشین ناهارتو بخور بعد برو-

 : نه نمیتونم دیر میشه. خداحافظ-

زدم و شب رفتم خونه ی خودم پیش رایان. رایان هر کاری کرد بدون اینکه منتظر جوابش بشم از در اومدم بیرون. تا شب تو خیابونها پرسه 

 راضیم کنه برگردم خونه نرفتم. تماس گرفتم که نگران نشه گوشی و که برداشت صداش گرفته بود
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 :سالم -

 : سالم-

 : من امشب نمیام.-

 سکوت کرد

میدونستم اینکار هم نگرانش میکنه هم ناراحت اما دیگه بس بود. رادمهر از موقعی که اومده بود آلمان یک شب هم بهانه رو تنها نذاشته بود.    

شاید اینطور از رادمهر دل میکند میدونستم این اون چیزی نیست که رادمهر ازم خواسته ولی جریانات طوری پیش رفته بود که چاره ای جز 

و از بین میبرم اما نمیتونستم بهش بگم من اونی نیستم که دوری از بهانه نداشتم میدونستم خودم داغون میشم میدونستم تمام عشقو ایمان اون

سالهاست کنارش زندگی کرده، عاشقش بوده ،نمیتونستم بگم رادمهر برای همیشه رفته. درد از دست دادن رادمهر انقدر سنگین بود که دلم 

 ادمهرو ولی نفهمه اون تنهاش گذاشتهنمیخواست اونو دچارش کنم شاید بهتر بود ایمانشو به عشق رادمهر از دست بده حتی خود ر

 : الو شنیدی؟-

 : آره شنیدم. باشه.-

 تعجب کردم انتظار داشتم حداقل بپرسه کجام یا چرا نمیرم خونه ولی نپرسید. 

 : مراقب خودت باش-

 صداش بغض داشت

 : باشه-

چقدر دوستش دارم بگم تمام دنیای منه بگم بدون  انقدر دلم براش سوخت که میخواستم گوشی و قطع کنم و سریع خودمو برسونم بهش بگم   

 اون میمیرم اما در عوض خداحافظی کردم و گوشی و گذاشتم و سر جام نشستم رایان عصبی نگاهم میکرد

 : چیه ؟ "-

 : تو اینجوری داری چهره ی رادمهرو خراب میکنی این چیزیه که رادمهر ازت خواسته بود؟-
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که ببینه چطور عذاب میکشم و دم نمیزنم. از یک طرف بهم میگی هنوز موقعش نیست بهش بگیم از یک : بس کن رایان. رادمهر کجاست -

طرف میگی بهش نزدیک نشم. آقا جون منو تو میدونیم من شوهرش نیستم اون که نمیدونه. بهانه تو همین چند وقته که من به ظاهر ازش دوری 

 غلش کنم و نوازشش کنم؟ تو اینو میخوای؟میکنم داغون شده چیکار کنم؟ برم بشینم کنارش ب

 هیچی نگفت. 

: کالفه شدم رایان. من عاشقشم فکر میکنی ساده است که کنارش باشم براش نقش همسرشو بازی کنم و ازش دوری کنم؟ منم آدمم به خدا -

همیشه عاشقش بودم و هستم اما  دستشو بگیرم یک بار سرشو بذارم روی شونه مو بهش بگم گ*ن*ا*هدلم میخواد یک بار بدون احساس 

نمیتونم من که آدم آهنی نیستم به خدا منم احساس دارم. میگی چهره ی رادمهرو خراب میکنم؟ چی کار کردم جز اینکه همسرشو از درد و رنج 

 دور کردم.

 : درسته ولی این کارها باعث میشه ازت دور بشه-

 ا نه؟: بله میدونم ولی باالخره که چی؟ باید بهش بگم ی-

 : این راهش نیست برو مستقیم بهش بگو ولی اینکارو باهاش نکن عذابش نده-

 : من نمیتونم رایان. نمیتونم بهش بگم. این یه کارو تو بکن-

 : نه داداش من. امکان نداره-

 : باشه پس بذار من کار خودمو بکنم.-

ر میکشید طی روز بهش سر میزدم هر چی میخواست میخریدم و بعد نه تنها اون شب که دیگه هفته ای یک شب میرفتم خونه. دلم براش پ  

میومدم بیرون دیگه حتی باهام حرف هم نمیزد،ولی من هنوز جرأت نداشتم بهش بگم. هر بار میدیدمش دلم براش پر میکشید. تمام روزها و 

که خیلی ازم رنجیده ولی هنوز دوستم داره و این برام شبهایی که تنهاش میذاشتم رایانو میفرستادم پیشش که تنها نباشه. رایان بهم میگفت 

 عذاب بود

ون یه شب انقدر با رایان بحث کردم که به مرز سکته رسیده بودم روحم برای بهانه پر میکشید. نتونستم طاقت بیارم و رفتم خونه. میخواستم ا   

وابیده بود باالی سرش ایستادم به چهره ی معصومش نگاه کردم دیوانه شبو مهربون باشم اونی باشم که اون میخواد. درو باز کردم روی کاناپه خ
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وار دوستش داشتم و ازش فراری بودم. خدایا کمکم کن. چشماشو باز کرد با دیدن من اول لبخند روی لبش نشست ولی بعد اخمهاش رفت تو 

 هم نشست روی مبل

 : کی اومدی؟-

 نشستم کنارش

 : همین االن. -

 چشمهاشو مالید

 چرا بیدارم نکردی: -

 به حرکات کودکانه اش نگاه میکردم دلم براش ضعف میرفت

 : انقدر راحت خوابیده بودی که دلم نیومد بیدارت کنم-

 : دیشب اصال نخوابیدم برای همین خوابم نبرد-

 : چرا نخوابیدی؟-

 نگاهم کرد. لبخند تمسخر آمیزی زد و بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت

 بود یک کم سرم درد میکرد: چیز مهمی ن-

م میدونستم دروغ میگه میدونستم انقدر رنجیده که نمیخواد بهم بگه چرا نخوابیده دلم گرفت اونو تنها گذاشته بودم خودم اینکارو کردم. دل   

خودشو تنبیه میکرد. با دو  برای مظلومیتش سوخت حتی اعتراض نمیکرد، نمیپرسید که چرا باهاش اینطور رفتار میکنم. شاید اونم به نوعی داشت

 تا چای از آشپزخونه اومد بیرون. نشست روبروم

 : یک ساعت وقت داری؟-

نگاهش کردم. ترسیدم، بهتره بگم احساس کردم قلبم داره پاره پاره میشه اگر میخواست ازم جدا شه باید چیکار میکردم؟ اگر میخواست    

 کارو با من نکن. میخواستم التماسش کنمتنهام بذاره ؟ نه.... نه... تو رو به خدا این
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 : با توام رادمهر-

 وقتی اسم رادمهرو شنیدم سنگ شدم. دلم یخ زد. من رادینم ،رادین.... بفهم

 : بگو-

ون : میدونم اذیتت کردم ، میدونم من باعث اون تصادف شدم ولی تو به من گفتی منو تو دوباره بچه دار میشیم بهم گفتی انقدر عاشقمی که بد-

 بچه هم کنارم میمونی بهم گفتی هیچ وقت ازم جدا نمیشی. اما...

 عصبی و کالفه کافی نبود برای شرح حالم

 : مگه ازت جدا شدم بهانه؟ مگه من بچه خواستم؟ -

 اون بیشتر از من عصبی بود صداشو برد باال

میکنم برات رنگی داشته باشم. گاهی میای بهم سر میزنی خرید میکنی : نه ازم جدا نشدی البته به ظاهر نه، اما انقدر ازم فاصله گرفتی که فکر ن-

و میری مگه من از تو پول خواستم؟ مگه کسی و خواستم به کارهای خونه ام برسه ؟من تو رو میخوام رادمهر ،همسرمو کسی و که سالها 

 عاشقش بودم. عاشقم بود. رادمهر من کجاست ؟ کجا گمش کردم که خودم نفهمیدم؟

 نمیدونستم چی بگم. نمیدونستم باید چیکار کنم. اومد کنارم نشست. تو چشماش اشک موج میزد.     

 : یه فرصت دیگه بهم بده رادمهر . میدونم اذیتت کردم. میدونم ...-

 از جام بلند شدم

 : تو هیچی نمیدونی-

 : فکر میکنی نمیدونم میدونم نمیتونی منو ببخشی.-

 فریاد زدم

 دی تو همون لحظه ای که تصادف کردیم. چرا دنبال دلیل اصلیش نمیگردی چرا همه چیزو ربط میدی به تصادف؟: تو چرا قفل کر-

 با تعجب بهم نگاه کرد
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 : مگه اتفاق دیگه ای هم افتاده؟ منو تو خوب بودیم مشکلی نداشتیم.-

 : به قول خودت خوب بودیم وقتی از بیمارستان اومدی من باهات چطور بودم؟-

 ی خوب: خیل-

 : خوب پس چرا فکر میکنی همه چیز مربوط به همون تصادفه-

 : خوب بهم بگو به چی مربوطه. بهم بگو چرا اینطوری شدی؟-

 چنگ زدم الی موهام .چرا نمیفهمید اون که عاشق رادمهر بود چرا نمیفهمید من رادمهر نیستم؟ انتظار نداشتم منو بشناسه اما اون میتونست

عنی انقدر شبیه بودیم؟ انقدر رفتارهامون شبیه هم بود که کوچکترین شکی نداشت؟ چرا خودش نمیفهمیدو مارو راحت رادمهرو بشناسه. ی

 نمیکرد؟

نه....نه ... اگر میفهمید برای همیشه ترکم میکرد. منو تنها میذاشت. نگاهش کردم. طاقت دوریشو نداشتم طاقت اینهمه عذاب نداشتم. 

 لبم از کار میفته که راحت شم . نمیتونستم تحمل کنم. کی ق

 : به من نگاه کن . -

 با چشمای اشک آلودش نگاهم کرد

 : به من بگو تو چشمای من چی میبینی؟ دوری؟ فاصله؟ نفرت؟-

 دقیق بهم خیره شد. تو چشماش گم میشدم با بغض گفت

 : نه هیچی نمیبینم جز عشق. اما....-

 و حلقه کرد دور کمرم. سریع دستاشو باز کردم و خودمو کشیدم کنارعصبی رفت عقبیک دفعه سرشو گذاشت روی سینه ام و دستش  

 : همین... همین کارهات. رادمهر من همسرتم دلیلی جز نفرت نمیتونه باشه که حتی طاقت نداری من بهت نزدیک شم.-

 : نه.... به خدا نه بهانه. برای همین میگم تو هیچی نمیدونی. -

 . انقدر عذابم نده مرد بذار بفهمم سر زندگیم چی اومده، بگو رادمهر: خوب بهم بگو بدونم-
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 فریاد زدم

 : انقدر بهم نگو رادمهر. کالفه شدم -

 متعجب نگاهم کرد

 : شنیدن اسمت کالفه ات میکنه؟-

 بدجور بندو آب داده بودم

 : نه... ولی تکرار این حرفها خسته ام میکنه-

 نشست روی مبل و خیره بهم نگاه کرد

 : نمیخوای بهم بگی چرا انقدر ازم فاصله میگیری؟-

 : بهت گفتم. دستور دکترته. -

 خندید

 : فکر کردی من بچه ام؟-

 نشستم جلوی پاهاش دلم میخواست بغلش کنم. میخواستم اشکهاشو پاک کنم. عشقمو فریاد بزنم. اما خفه شدم و فقط نگاهش کردم    

 لعنت به من... لعنت به زندگی....

 هم فرصت بده بهانه. همه چیز و بهت میگم به خدا میگم فقط فرصت بده. : ب-

 مظلومانه نگاهم کرد.

 : باشه-

از جام بلند شدم و رفتم طرف در. بهانه دوید تو آشپزخونه. میخواستم برم پیشش و آرومش کنم اما دیگه هیچی نداشتم بهش بگم نمیخواستم    

کردم رایان و باربد و دم در دیدم. دیدن باربد دستپاچه ام کرد. اگر اسممو میگفت. اگر منو میشناخت. بیشتر از این پیشش بمونم. تا درو باز 

 اگر....
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 اومد طرفم 

 : سالم -

 به رایان نگاه کردم. میخندید. 

 رفتم طرفش چقدر دلم براش تنگ شده بود. بغلش کردم. این روزها هر شونه ای و هر دستی برام تکیه گاه بود.    

 د پشتمز 

 : خوبی؟-

 سرمو تکون دادم.انقدر محکم چسبیده بودم بهش که منو از خودش جدا کرد و بهم نگاه کرد نگاهش و چرخوند طرف رایان. رایان خندید   

 : تو نمیدونی رادمهر احساساتیه؟ دلش برات تنگ شده بود. دست باربد و گرفتم و کشیدم تو خونه داد زدم-

 ببین کی اومده: بهانه.... بهانه بدو -

از آشپزخونه اومد بیرون. تا چشمش به باربد افتاد سرخ شد بعد دوید طرفش و محکم بغلش کرد. سرشو تو بغل باربد قایم کرده بود و اسمشو     

 تکرار میکرد

 : باربد... داداشی....-

 سر بهانه رو بلند کنه که بهانه محکمتر بهش چسبیدباربد محکم بغلش کرده بود. چشماش پر از اشک بود. موهاشو نوازش میکرد. میخواست    

 : نه... نه.... بذار حست کنم. بذار آروم شم. باربد...-

صداش میون هق هق گریه اش گم شد. برای بار اول باربد برگشت و عصبی به من نگاه کرد. سرمو انداختم پایین. میدونستم برای چی اومده.    

 ا با این حال بهانه. میدونستم از دست من عصبیه مخصوص

به سختی سر بهانه رو از روی سینه اش جدا کرد و اشکهاشو پاک کرد. بهانه با بغض نگاهش میکرد. خوش به حالت بهانه کاش برادر منم بود.    

انداخت دور شونه کاش بود و سرمو میذاشتم روی سینه اش و تا میتونستم گریه میکردم. بغض تو گلوم نشسته بود و نمیشکست. باربد دستشو 
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ی بهانه و بردش طرف مبل کنار هم نشستن. به رایان اشاره کردم که من میرم. اخم کرد، من بی توجه از خونه اومدم بیرون رایان هم پشت 

 سرم اومد بیرون. زد روی شونه ام

 : کجا میری؟-

 بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم

 : میرم یک کم هوا بخورم برمیگردم.-

 ست. باربد تازه رسیده: درست نی-

 : تو میدونستی میاد؟-

 : همین دیشب باهام تماس گرفت و گفت میاد .-

 : باشه. من زود برمیگردم.-

 : باشه.-

 رفتم طرف خونه ی آفرین وقتی درو باز کرد. با دیدن حال من بدون هیچ حرفی از جلوی در رفت کنار رفتم تو و خودمو انداختم روی مبل نشست   

 روبروم.

 : باربد اومده-

 آفرین نفس عمیقی کشید 

 : منتظرش بودم-

 : میدونستی میاد؟-

رو شکر : حدس میزدم باران بیاد به هر حال اینها خواهر و برادرن با حال و روزی که بهانه داره دیر یا زود سرو کله ی یکیشون پیدا میشد. خدا -

 کن که باربد اومده

 : حاال باید چیکار کنم؟-
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 چیز و بهش بگی شاید بتونه کمکت کنه : باید همه-

 : آره باید بگیم اما چجوری-

 : چجوری نداره.  باربد ناراحت میشه اما مثل بهانه نیست که خودشو ببازه. اتفاقا میتونه کمکت کنه. اومدنش به نفع توئه.-

 ور نگاهم کرد که از خونه زدم بیرون: نمیدونی بهانه وقتی باربد و دید چه گریه ای کرد. اونم هم انقدر عصبانی بود و بدج-

 : بهش حق بده اون بعد از مدتها خواهرشو داغون شده دیده فکر میکنه تقصیر توئه. -

 : میدونم. -

 : بلند شو برگرد خونه اومدنت درست نبود. -

 : اونها باید با هم حرف بزنن. -

 : نه همون لحظه ی اول.-

 بلند شدم. 

 : آره بهتره برگردم. -

 و به سالمت : بر-

مدن از خونه زدم بیرون اما میدونستم نمیتونم با باربد روبرو بشم. بهش چی میگفتم ؟ به هر حال میدونستم با مرگ رادمهر کنار میاد کنار او   

ی کردم درکش خیلی نداشت اون فقط رفیقش بود ولی وای از دل بهانه اگر میفهمید . وای از دل من. قبول میکنه  ولی اینکه من نقش رادمهرو باز

 سخت بود. نمیدونستم چی بگم که بفهمه. که درک کنه. 

هانه رو رایان باهام تماس گرفت که برگردم. دو ساعت بود از خونه اومده بودم بیرون برگشتم خونه باربد نشسته بود کنار رایان . بعد از مدتها ب

 اربدخوشحال و خندون میدیدم. از خنده اش شاد شدم. نشستم روبروی ب

 : خوب آقا باربد حاال بدون خبر میای دیگه.-

 : به رایان گفته بودم-
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 : اون که به ما هیچی نگفت-

 : بهش سپرده بودم.-

 : خیلی خوشحالم که اومدی-

 : سرک کشید طرف آشپزخونه و برگشت طرف من-

 : مطمئنی؟-

 : از چی؟-

 : اینکه خوشحالی اومدم-

 نگاهش کردم و سرمو تکون دادم

 ه مطمئنم تو هم زود قضاوت نکن: آر-

: اگر نمیشناختمت همون لحظه ی اول که خواهرمو اینطور دیدم دستشو میگرفتم و میبردمش ولی میخوام برام توضیح بدی چه بالیی سرتون -

 اومده. 

 : به موقعش. وقتی تنها شدیم همه چیزو بهت میگم-

 اشت روی میز و نشستبهانه با ظرف میوه از آشپزخونه اومد بیرون . ظرف و گذ

 : مامان و بابا خوبن؟-

 باربد لبخند زد

 : خوبن و سالم رسوندن-

 : باران؟-

 : عالی-
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 : سارا-

 : ای بابا همه خوبن تو نگران نباش. تا حاال صد بار حالشونو پرسیدی منم گفتم خوبن-

 : آخه دلم خیلی براشون خیلی تنگ شده-

 : دل اونها هم برات تنگ شده. -

 ی میمونی؟: تا ک-

 باربد خندید

 : چیه هنوز نرسیده میخوای بیرونم کنی؟-

 بهانه به سختی خندید

 : نه... میخوام باهات برگردم.-

جایی بهتم زد.  فقط نگاهش کردم فکر اینجاشو نکرده بودم. معلومه که فرار میکنه وقتی هیچ محبتی از من نمیبینه چرا باید کنارم بمونه میره    

 رشونو بهش بدن.  باربد برگشت به من نگاه کرد و بعد برگشت طرف بهانهکه صادقانه مه

 : مگه رادمهر کارش تموم شده؟-

 : نه... ولی من میخوام بیام خانواده مو ببینم.-

م از من میدونستم اگر بره دیگه برنمیگرده. میدونستم دارم از دستش میدم. یادم رفت من رادمهرم نه رادین. یادم رفت چقدر تالش کرد   

د. فاصله بگیره که عشق رادمهرو فراموش کنه که ازم نا امید بشه. داشت میرفت میخواست تنهام بذاره. میخواست ازم دور شه. نفسم باال نمیوم

 بلند شدم و سریع به حیاط رفتم. اشکهام میریخت روی صورتم. 

  "و میمیرم. تو دیگه نرواین کارو با من نکن بهانه. تنهام نذار.... تنهام نذار. من بدون ت "

 یه دست اومد روی شونه ام. سریع اشکهامو پاک کردم و برگشتم ،باربد بود. 

 سرمو انداختم پایین.
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 : چی شده رادمهر؟ چرا بهانه اینطوری شده؟-

 نگاهش کردم. 

 : خسته ای؟-

 بدون هیچ حرفی نگاهم کرد

 ای یه جا یا نه: میخواستم ببینم اگر خسته نیستی امشب میتونی با من بی-

 : من اومدم اینجا تا بفهمم چه بالیی سر شماها اومده. پس خستگی برام معنی نداره. هر جا بگی میام. -

 : من میرم بیرون. اینجا موندن برام سخته-

 اخمهاشو کشید تو هم

 : قضاوت نکن. تا امشب بهم فرصت بده. شب میام دنبالت. -

 سرشو تکون داد

 : باشه منتظرتم. -

و  اومدم تو خونه. خداحافظی کردم و با رایان از خونه زدیم بیرون. هر دو رفتیم خونه ی آفرین. وقتی با هم مشورت کردیم قرار شد که باربد   

 بیاریم خونه ی آفرین و همه چیز و براش توضیح بدیم. 

یتونست به بهانه بگه اونو میبرد. اونو از پیش من میبرد. خسته بودم. دعا میکردم که باربد بتونه به من کمک کنه. اما... چجوری حتی اگر م   

یومد و طاقتشو نداشتم. باید همه چیزو به باربد میگفتم. همه چیزو. من عاشق بهانه بودم و حاضر بودم همه جا اینو فریاد بزنم. شاید دلش رحم م

 نمیبردش

 فصل پنجم

 ون نرفتم خونه شام خوردن. گفتم رایان و میفرستم دنبالش. ساعت نه شب با باربد تماس گرفتم گفت منتظرم بودن و چ   

 یک ساعت بعد باربد و رایان وارد خونه شدن. باربد با دیدن آفرین دم در ایستاد آفرین رفت طرف باربد.    
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 : سالم-

 باربد جوابشو داد و با تعجب به من نگاه کرد. آفرین نذاشت فکر بدی بکنه

 سید؟: آقای فراهانی منو نمیشنا-

 باربد دقیق نگاهش کرد. یک دفعه برق نگاهش عوض شد

 : آفرین تویی؟-

 آفرین خندید

 : آفرین به شما با این حافظه. منو تو خیلی کم همدیگرو دیدیم اونم فقط تو جمع فکر کردم باید خودمو معرفی کنم.-

 باربد خندید اما باز خنده از روی لبش رفت

 : تو... اینجا؟-

 اهنمایی کرد تو سالن. باربد نشست روی مبل و به آفرین خیره شدآفرین باربد و ر

 : من قبل از رادین اینجا اومدم. -

 باربد به منو رایان نگاه کرد.

 : نمیدونستم با همدیگه ارتباط دارید-

 نمیخواستم فکر بدی بکنه اما هیچی هم نداشتم که بگم. آفرین گفت

 داشتیم و البته اینکه رایان مغز پوک منو عمل کرد. رایان خندید : ارتباط ما همون ارتباطیه که تو ایران -

 جریان تومور آفرین و تعریف کرد. باربد گفت 

 : خیلی خوشحالم که خوب و سر حال میبینمت. -

 آفرین تشکر کرد. 
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 باربد رو به من کرد.

 : خوب آقا رادمهر حاال به من بگو چی شده؟ -

 م میکرد. احساس از دست دادن بهانه. تمام ترسمو نسبت به برداشت باربد از بین برده بود. نگاهش کردم اون رفیقم بود. درک   

 : من عاشق بهانه ام باربد. عاشقشم.-

 خندید

 : اینو خوب میدونم. با دیدن بهانه با اون حال و روز به این عشق شک کردم ولی وقتی گفت با من برمیگرده باید رنگ خودتو میدیدی هر کسی-

 ای من بود شک نمیکرد که عاشقشی ولی من دلیل این وضعیتو نمیفهمم. میدونم اون عاشقته تو هم همینطور پس چرا....هم ج

 بلند شدم و روبروش ایستادم

 : بلند شو  -

 باربد نگاهم کرد. 

 : بلند شو به من نگاه کن باربد.-

 بلند شد و روبروم ایستاد. نگاهم کرد

 ه هم میبینمتا: خوب؟ دیوونه شدی؟ من نشست-

 : میدونم اما چیزی رو که دوست دارین بهتره بگم باور دارید میبینید. نه واقعیتو-

 اخم کرد

 : منظورت چیه-

 : من.... من -

 : تو چی-
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 برام مهم نبود چه عکس العملی نشون میده. باید بهش میگفتم

 : من عاشق بهانه ام باربد . من ....رادین روزبهانی. نه رادمهر. -

 دهانش باز موند. به سر تا پام نگاه کرد. لبهاشو چند بار باز و بسته کرد. میخواست حرف بزنه اما نمیتونست. دوباره نشست روی مبل   

 : یع... یعنی چی؟-

 نشستم کنارش. 

 : من رادینم باربد. برادر رادمهر نه رادمهر-

 زد باربد خیره نگاهم میکرد. یک دفعه سرخ شد از جاش بلند شد و داد

 : این مسخره بازیها چیه؟ -

 رایان کنار باربد ایستاد

 : این چه طرز حرف زدنه رادین؟-

 بلند شدم داد زدم

 : چی بگم؟ از کجاش بگم که بفهمه -

 باربد گیج به ما نگاه میکرد. آفرین دست منو گرفت و کشید

 دستمو کشیدم 

 اد منو تنها بذاره. نمیتونه. نباید بره. تو رو خدا باربد کمکم کن. من بدون بهانه میمیرم. : ولم کن. باید بفهمه باید جلوی بهانه رو بگیره اون میخو-

 رایان بغلم کرد و منو کشوند طرف در فریاد میزدم

 : من رادینم باربد . من رادینم هیچوقت هیچکس منو ندیدید. چشماتونو باز کنید من رادییییییینم-
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و پرت کرد تو خیابون همینطور فریاد میزدم. کنترلی روی خودم نداشتم. از صبح که شنیدم بهانه میخواد رایان دستشو گذاشت روی دهنمو من   

ترکم کنه دیوونه شده بودم هرچقدر سعی کردم خودمو کنترل کنم منطقی فکر کنم نتونستم. یک دفعه ترکیدم. دلم میخواست فریاد بزنم. 

 میگفتم سالهاست درد عشقش منو از پا در آورده باید میگفتم تازه دارم جون میگیرم . نمیذاشتن باید میگفتم بدون اون میمیرم باید 

 رایان محکم نگهم داشت

 : صبور باش رادین خرابش نکن. بذار آروم آروم بهش بگیم تو رو به روح رادمهر قسم میدم. آروم باش. -

یدم.  چشمامو بستمو نشستم روی زمین. بغض داشت خفه ام میکرد. من اسم رادمهر آرومم کرد یا قسم رایان نمیدونم ولی دیگه فریاد نکش  

هویت نداشتم. من حتی اسم نداشتم. اسممو فراموش کرده بودم همه فراموشم کرده بودن همه اش تقصیر رادمهر بود نباید میرفت، نباید 

 همسرشو تنها میذاشت. نباید منو تو این برزخ میذاشت. 

روم شدم دستمو گرفت و برد تو خونه .نشستم روی مبل و به باربد نگاه کردم رنگ به رو نداشت. لبهاش کبود شده رایان وقتی مطمئن شد آ   

 بود. آفرین کنارش نشسته بود و گریه میکرد. فهمیدم جریان فوت رادمهرو بهش گفته. 

 : تو بگو دروغه رادین. آفرین دروغ میگه مگه نه.-

 کی قرار بود این بغض لعنتی دست از سرم برداره؟مثل همیشه بغض تو گلوم بود اصال 

 : نه... نه....-

 باربد دستاشو گذاشت روی صورتش ،نفسهای عمیق میکشید.

 : باورم نمیشه. -

 رفتم نشستم کنارش دستمو انداختم دور شونه اش. دستشو از روی صورتش برداشت و به من خیره شد

 : یعنی .... یعنی رادمهر-

 سرمو تکون دادم

 اون رفته.  برادرم مرده باربد. رفیقت مرده . دیگه رادمهر نیست . دیگه نیست. :-
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سرمو گذاشتم روی پاهام دست باربد و روی شونه ام حس کردم بدون اینکه سرمو بلند کنم دستمو گذاشتم روی دستش. سرشو گذاشت روی    

 پشتم . سرمو بلند کردم 

 کم نمیشه؟ چرا؟ قلبم داره میترکه. داره میترکه.  : خدایا... چرا غمم سبک نمیشه؟ چرا دردم-

نشست روبرومو محکم بغلم کرد.سرمون روی شونه ی هم بود .باربد گریه میکرد ولی من بارم نتونستم. اصال گریه کنم که چی؟ نمیدونم چند   

دیم خبری از آفرین و رایان نبود. باربد اشکهاشو پاک دقیقه یا چند ساعت تو این حال بودیم ولی وقتی سرمو بلند کردم فقط منو باربد تو اتاق بو

 کرد 

 : برام تعریف کن رادین. بهم بگو چرا... چطوری این بال سرمون اومد چطوری؟-

میون گریه هاش و نفسهای عمیقش همه چیزو گفتم. از همون لحظه که بهانه رو دیده بودم همه ی احساسمو حتی حسهایی رو که خودم هم    

مرور نمیکردم. انگار بعد از سالها میتونستم حرف بزنم باید کمکم میکرد اگر قرار به از دست دادن بهانه بود برام مهم نبود که چه  برای خودم

کسی در موردم چه قضاوتی میکنه. بدون اینکه نگاهش کنم همه چیز و بهش گفتم. وقتی حرفهام تموم شد صبح شده بود. نگاهش کردم. 

 دستمو گرفت صورتش غرق اشک بود.

 : بلند شو رفیق. بلند شو-

 نشسته بودم روی زمین رفتم کنارش روی مبل نشستم.

 : چرا به من نگفتی؟-

 : چی میگفتم باربد؟ چه فرقی داشت؟-

 : حداقل اینهمه نمیریختی تو خودت .-

 : نمیخواستم کسی تو عذابی که میکشم سهیم باشه چون هیچکس نمیتونست کمکم کنه.-

 فشار داد بینمون سکوت بود. چند دقیقه گذشت.  دستمو محکم

 : منو میبری سر خاک ؟-

 سرمو تکون دادم. 
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 خورشید داشت طلوع میکرد که رسیدیم به قبرستان مسلمانها. وقتی باالی سر خاک رادمهر ایستاد چند دقیقه به سنگ قبرش زل زد. انگار هنوز   

 باورش نمیشد. نشستم کنار قبر رادمهر

اداش. امروز دست پر اومدم. رفیقتو آوردم اینجا . خودت بهش بگو دیگه نیستی . خودت بگو برای همیشه رفتی خودت بگو رفیق نیمه : سالم د-

 راه بودی و برادرتو تو چه چاهی انداختی و رفتی. 

 سرمو گذاشتم روی سنگ. سنگش سرد بود. مثل دستهای همیشه خالی من. مثل قلب بهانه نسبت به من.    

هام : ازم قول گرفتی عشقتو تنها نذارم اما بهم نگفتی چجوری حاال بیا و بهم کمک کن. اون داره میره داره ترکم میکنه. اون داره مثل تو تن-

 میذاره رادمهر تو بهم بگو چیکار کنم. 

شده بود همینطور که سرم روی سنگ بود صدای هق هق باربد زمزمه هامو قطع کرد. سرشو میکوبید  به سنگ و زار میزد. انگار تازه باورش    

 دستمو انداختم دور شونه ی باربد

 : گریه کن  برای رفیق جوون مرگت برای عشق خواهرت برای برادرم برای رادمهر ... برای... رادمهر. -

 باالخره بغضم شکست. صدای هق هق منو باربد سکوت قبرستان و میشکست

 فصل ششم

ل و عرض اتاق و میرفت و میومد. یک کم با خودش حرف میزد یک کم با ما یه دفعه داد میزد و تصمیم میگرفت بهانه باربد عین مرغ پر کنده طو   

رد ولی اون رو ببره و یه دفعه میگفت توان نداره به بهانه بگه و ما باید اینکارو بکنیم . باز پشیمون میشد حتی دو بار با روانشناس بهانه صحبت ک

زد اینکه وضعیت بهانه برای پذیرش درد دیگه ای به این سنگینی خوب نیست و حداقل کاری که میشه کرد اینه که آروم هم حرف همیشگی رو 

آروم بهش بگیم و ریسکشو بپذیریم و تازه ما اونجا از زبون دکتر شنیدیم که وضعیت قلب بهانه خوب نیست و یه شوک کافیه تا اونو برای 

بعد از روزها فکر کردن گفت نمیتونه به بهانه بگه نمیتونه با گفتن حقیقت به بهانه ریسک کنه و اگر اونو از دست داد  همیشه از ما بگیره . باالخره 

 تا آخر عمرش خودشو نمیبخشه .چند روزی موند و رفت. 

نشد ولی حداقل نذاشت بهانه  نمیدونم چطور بهانه رو راضی کرد که یه مدت دیگه بمونه ولی من ازش ممنون بودم درسته که مشکل ما حل    

 ترکم کنه. وقتی باربد رفت بهانه بیشتر از همیشه ساکت شده بود. 
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 دیگه حتی منتظر من هم نمیموند . قبالً تالش میکرد با من صحبت کنه ولی هر وقت هم که میرفتم خونه میرفت تو اتاقش و درو میبست تا برم    

د . نابود بودم. به هیچ رسیده بودم . بهانه با یه در فاصله از من عصبانی و ناراحت از من گریه میکرد، یا بخوابم. هرچند که خواب به چشمم نمیوم

 میخوابید و بیدار میشد و من برخالف قولی که به رادمهر داده بودم نمیتونستم بهش نزدیک بشم . کاش هیچوقت بهانه منو با رادمهر اشتباه

افسردگیه حاده که شاید به خودکشی برسه. کاش نمیگفت  برای قلبش یه شوک کافیه.  کاش رادمهر  نمیگرفت . کاش دکترش نمیگفت لب مرز

 زنده بود. کاش تو اینجا بودی و کاش.... کاش... داشتم دیوونه میشدم نمیدونستم باید چیکار کنم . تا روز تولد بهانه.

ر از همیشه . ولی اون بدون اینکه لب به کیکی که براش خریدم بزنه یا حتی هدیه تولد بهانه رو یادم بود براش هدیه گرفتم و رفتم خونه زودت    

ه اش رو بازکنه رفت تو اتاق ودرو بست. غمی که تو چشماش دیدم دیوانم کرد . مثل کسانی نگاهم میکرد که انگار مردن، یا شاید من براش مرد

میتونستم ناراحتش کنم ولی حق نداشتم رادمهر و خراب کنم کاری که مدتها بود بودم یعنی رادمهر مرده بود . از دست خودم عصبانی بودم من 

میکردم. داشتم تو چشم بهانه نابودش  خ*ی*ا*ن*تداشتم انجام میدادم من اومدم که به قولی که به رادمهر دادم عمل کنم ولی داشتم بهش 

اینکه افسردگی نگیره یا خودکشی نکنه یا قلبش نایسته بهش نمیگفتیم  میکردم داشتم عشقشو نابود میکردم . بهانه سرتا پا بغض بود از ترس

رادمهر فوت کرده ولی داشتم جلوی چشماش رادمهر و میکشتم . اعتقادش به عشق و میکشتم .  نتونستم خودمو کنترل کنم رفتم تو اتاقش بدون 

ده بودم . میخواستم ازش عذرخواهی کنم یه جوری این مدت هیچ اشکی یا حتی لبخندی سرد و خالی نگاهم کرد من تو معنای چشماش غرق ش

م خیره شد و از دلش در بیارم اما نمیتونستم و میدونستم باز هم نمیتونم بذارم اینطور مچاله شده و داغون باقی بمونه. هنوز حرف نزده بودم که به

 و گفت

 : تو رادمهر نیستی-

 یخ زدم.... 

 یعنی چی؟

 : تو یه غریبه ای-

 نستم حرف بزنم . نمیدونستم باید چه عکس العملی نشون بدم . اصال لبهام باز نمیشد.     نمیتو

: نمیدونم درست نشناختمت یا تو عوض شدی . باران میگفت عاشق کسیه که ذات عشق معشوق و دوست داشته باشه این یعنی من باید چی و -

ی بهم نزدیک شی یا حتی یک کلمه باهام حرف میزدی و دائم نمیگفتی هیچی دوست داشته باشم؟ اگر میدونستم دوستم داری و فقط نمیتون
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رم نمیدونم بدون اینکه توضیح بدی شاید میتونستم دلمو به روزهایی که قبال داشتیم خوش کنم ولی حاال نمیدونم باید چیکار کنم اگر بذارم ب

 چیکار کنم؟ نمیدونم میتونم زندگی کنم یا نه اگر بمونم هم میمیرم . تو بگو من

 خیالم راحت شد که هیچی نمیدونه

 تا اومدم حرف بزنم کف دستشو گرفت رو به من

: نه رادمهر نمیخوام حرفهای همیشگی رو تکرار کنی من دیگه حرفهاتو باور ندارم . تو منو گیج میکنی نمیدونم تو جرأت نداری به من بگی -

ت شنیدنشو ندارم ولی اینو بدون این راهی که پیش گرفتی بدترین آسیب و به من و دوستم نداری و برات تموم شدم یا فکر میکنی من جرأ

 خودت میزنه . پس رهام کن

 نفسم بند اومد چیزی ازم میخواست که نمیتونستم فقط زیر لب گفتم

 : هیچوقت-

حتی صدای بلندشو نشنیده بودم و اون شب نمیدونم منتظر شنیدن چه جوابی بود که انقدر عصبانی شد . من عصبانیت بهانه رو ندیده بودم    

 برای بار اول هم دیدم هم شنیدم . فریاد زد

نه : که چی؟ که ثابت کنی بعد از اون تصادف و مرگ دخترت انقدر وفاداری که با تمام نفرتت باهام موندی؟ اصال به کی میخوای ثابت کنی؟ یا -

ی منم بکشی ؟ خوب بکش لعنتی بکش ولی نه اینطوری من چه با تو چه بی تو میمیرم شاید میخوای انتقام اون تصادف و از من بگیری؟ میخوا

 ولی زجرکشم نکن. 

 یه دفعه جلوی پاهام زانو زد هق هق میزد 

دن. : بذار برم رادمهر، بذار برم نخواه بیشتر از این عذاب بکشم. من تو رو همون روزی که دخترمون مرد از دست دادم دیگه بسه فیلم بازی کر-

 به حرمت روزهای قشنگی که داشتیم بذار برم. 

مغزم مثل ساعت داشت کار میکرد .نمیتونستم ؛ نه میتونستم بذارم بره نه میتونستم باهاش بمونم . اگر میموندم یا باید بهش میگفتم که    

پذیرفتم و اونوقت باید نقش یه شوهر خوب و ایفا رادمهر رفته و من رادینم که این با نابودی خودشو من همراه بود یا باید نقش رادمهر و می

میکردم ولی چطوری؟ پس باید میذاشتم بره ولی اگر میرفت تکلیف دلم چی میشد ؟  قولم به رادمهر و چیکار میکردم . اشکهاش و عجزی که تو 
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به حالش و به گریه هاش و درخواستش جوابی  چشماش بود بیچارم میکرد . نه میتونستم بگم بمون نه میتونستم بگم برو فرار کردم بدون اینکه

 بدم

بیام فرار کردم سه روز تو خونه ی آفرین قایم شدم. از بهانه از خودم از همه ی دنیا ... تا تصمیم گرفتم بگم بره. میخواستم بذارم بره بعد    

و دیدم . وقتی دیدمت انگار خدا دنیا رو بهم داد انگار ایران و به کمک شما بهش بگیم چه اتفاقی افتاده اومدم خونه که اینو بهش بگم که تو ر

کاش  بهانه رو بهم برگردوند. کاش زودتر میومدی باران کاش پیشمون بودی . کاش بهانه انقدر اینجا تنها نبود. کاش من انقدر درمونده نبودم .

 رادمهر زنده بود کاش هنوز همونطور مخفیانه دوستش داشتم کاش....

 فصل هفتم

بابا اید میبردمش . باید بهانه رو میبردم. به هر حال مرگ که نبود بود؟ باید میبردمش ایران و اونجا بهش میگفتم. حداقل تو ایران مامان و ب   

 بودن ، باربد بود میتونستیم تنهاش نذاریم میتونستیم آروم آروم حالیش کنیم ولی اینجا کاری از دستم برنمیومد. 

شده نشسته بود نگاه کردم. بیشتر از هر کسی دلم براش میسوخت. بیشتر از خواهر خسته ام بیشتر از رادمه بیشتر از هر به رادین که مچاله    

کسی که تا حاال قصه ی دردناکشو شنیده بودم. باید کمکش میکردم من نمیخواستم به بهانه بگم رادمهر نیست و همه چیز و تموم کنم باید 

ای رادمهر بشونیم . باید میتونستم، نباید سهم خواهر من تنهایی و افسردگی باشه نباید . نباید سهم رادین اینهمه تالش میکردیم رادین و به ج

 عذاب باشه نباید. 

 : باید بهانه رو ببرم ایران-

 خیره خیره نگاهم میکرد انقدر مظلوم گفت باشه که دلم براش آتیش گرفت

همه ی خانواده هستن و نمیذارن اتفاق بدی براش بیفته و تو باید آماده باشی. باید تکلیفتو با خودت : میبرمش و اونجا کم کم بهش میگم اونجا -

 معلوم کنی این تنهایی فرصت خوبیه که بفهمی واقعا چی میخوای .

 خیره خیره نگاهم میکرد

 : یعنی چی؟-

 ی یا همین بهانه رو : یعنی تو بهانه رو میخوای؟ بهانه ای که روزی دوستش داشتی و آرزوشو داشت-
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 لبخند تلخی رو لباش نشست

 : بهانه برای من بهانه ست هیچوقت نه موقعیتش نه شرایطش برام مهم نبوده -

 : اینها رو قبول دارم ولی با حست نسبت به رادمهر چیکار میکنی؟-

 : چه حسی؟-

 میکنی.  خ*ی*ا*ن*ت: اینکه حس میکنی به رادمهر -

 سرشو انداخت پایین. 

 میکنی.  خ*ی*ا*ن*تکی از دردهای تو همینه که هنوز حس میکنی داری به رادمهر : ی-

 سرشو آورد باال

 : تو اینطور فکر نمیکنی؟-

: اصال. اول اینکه با تمام احساسی که به بهانه داشتی تا تونستی ازش دوری کردی. تو به قداست بهانه خدشه ای وارد نکردی.  دوم اینکه -

قعا برادرانه بهش رسیدی و سوم و مهمتر از همه اینکه رادمهر خودش بهانه رو برات حالل کرده حاال فرض میکنیم که تو وقتی نزدیک شدین وا

 خودتو کشیدی کنار چه اتفاقی میفته؟

 مثل گیجها نگاهم کرد

رو تنها گذاشتی و اونو از عشقی که  : یا بهانه تا آخر عمرش با خاطرات رادمهر میمونه و میپوسه و تو به خاطر یک احساس اشتباه هم بهانه-

 نجاتش میده محروم کردی. و هم خودتو از بهانه محروم کردی و زیر قولی که به رادمهر دادی زدی و  یا به زندگی برمیگرده و باالخره روزی

 دوباره ازدواج میکنه . آیا تو تضمین میکنی اون آدم قدر بهانه رو بدونه و برادرتو به آرزوش برسونه؟

 ا خشم بهم نگاه میکرد. ب

: تو حتی تحمل نداری اسم کسی و که حتی وجود خارجی نداره کنار بهانه بیارم. خوب حاال این مهم نیست ولی میشه بگی در هر دو صورت تو -

 ه؟خ*ی*ا*ن*تکردی یا اگر باهاش ازدواج کنی  خ*ی*ا*ن*تبه رادمهر 
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 با کالفگی دستشو الی موهاش کشید. 

 رفتم طرف در

اشه ما بزودی میریم تو رو در جریان میذارم چون حقته که بدونی ولی بدون موقعی اجازه داری بهانه رو ببینی که تکلیفت با خودت معلوم شده ب :-

 و روش بایستی

 رسیدم دم در که یاد یه چیزی افتادم 

 : در مورد تو و بهانه مامان و بابا مخالف نیستن؟-

 :تصمیمو گذاشتن به اختیار خودم-

 : با رضایت یا بی رضایت؟-

 : اگر رضایتی نباشه برای اینه که میترسن من از عهده ی خوشبختی بهانه بر نیام -

 :میتونی -

 :گفتن باید باهاش راه بیام تا خوب بشه قول گرفتن تنهاش نذارم-

 صدای رایان و شنیدم

 و اینکه باید به قولی که به برادرت دادی عمل کنی: این قول به انضمام اینکه بهانه رو صحیح و سالم ازت تحویل میگیرن -

خیالم راحت شد . به هر حال بهانه االن یه بیوه محسوب میشد و رادین یه پسر مجرد نمیخواستم اگر کار به جاهای درستش رسید پدرو مادر    

 رادمهر مخالفت کنن اونوقت بهانه میشکست. 

 اولین قدم و چطور باید بردارم و از خدا خواستم برای قدمهای بعدی کمکم کنه. با خیال راحت به طرف خونه رفتم. میدونستم   

 وقتی وارد خونه شدم بهانه مچاله شده رو مبل نشسته بود. حاال دیگه دلم براش نمیسوخت انقدر فکرم مشغول کارهایی که باید انجام میدادم   

رو نمیدیدم . متوجه افسردگی و سکوتش نشدم وقتی لباسهامو عوض کردم و  و نمیدونستم چیه و چطور باید انجام بدم شده بود که بهانه

 کنارش نشستم تازه متوجه اشکهای روی گونه هاش شدم . کنارش نشستم. دستاش سرد سرد بود
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 : چی شده خواهر کوچولو؟-

 مظلوم نگاهم کرد

 : تو به من بگو چی شده باران -

 تا اومدم حرف بزنم دستشو گرفت جلوم

 هش میکنم . چرا همتون فکر میکنید من بچه ام. همتون دارید به من دروغ میگید . رادمهر ، باربد و حاال تو: خوا-

 : من چه دروغی بهت گفتم؟-

طور : هنوز نه . شاید پنهان کردی ولی دروغ نگفتی . یه چیزی شده من اینو خوب میفهمم . ومیدونم مسئله انقدر براتون سنگینه که نمیدونید چ-

قط م بگید. رادمهر ازم فراریه. باربد اومد و رفت بدون اینکه مشکلی رو حل کنه یا حتی منو با خودش برگردونه . تو هم از روزی که اومدی فبه

 بیرونی و فکر میکنی من باور میکنم تمام مدت داری خیابونها رو میگردی؟ تو بی مسئولیت نیستی . 

 با بغض خندیدم

 ارجی ندیده بودم. : آخه من تا حاال کشور خ-

 لبخند تلخی زد

 : من خواهرمو میشناسم. پس خواهش میکنم حقبقتو بهم بگو-

 تو سکوت نگاهش کردم ولی االن نمیتونستم حرف بزنم.

 : هیچی نیست بهانه نمیدونم داری دنبال چی میگردی ولی هیچی نیست-

 : باشه پس من ازت سوال میکنم تو بهم بگو-

 : بپرس عزیزم-

 یگه بچه دار نمیشم نه؟ برای همینه که رادمهر انقدر بهم ریختست؟: من د-

 خنده ام گرفت کاش مسئله به این سادگی بود. 
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 : این چه فکریه؟-

 : قرار شد راستشو بگی باران-

 : باور کن اصال چنین چیزی نیست . -

 دقیق نگاهم کرد بعد نفس راحتی کشید

 : پس چیه بهم بگو چی شده؟ -

 ستم بیای اینجا برای اینکه شاید بتونی مشکل وحل کنی ولی تو هم مثل باربد فقط غیب میشی: من ازت خوا-

 : با یه فرق-

 : چه فرقی؟-

 : اینکه باربد گذاشت تو اینجا بمونی ولی من میخوام ببرمت-

 برای بار اول تو تمام این مدت لبخند رو لبش اومد

 : جون بهانه ؟-

 : جون بهانه-

 یه دفعه ساکت نشست

 : ولی....-

 : ولی چی؟-

 : آخه رادمهر-

 : اجازه داد-

 هاج و واج نگاهم کرد . بعد سرشو انداخت پایین، بغض کرده بود
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 : پس باالخره خسته شد-

 : تو چرا انقدر منفی باف شدی؟ میدونی به چه سختیی راضیش کردم؟-

 : ولی راضی شد-

 مش. فقط تصور کن من رادمهر و بزنم خوب بدبخت ترسید له و لورده بشه . : نمیتونست راضی نشه اگر راضی نمیشد تا میخورد میزد-

 لبخند زد

 : باشه. کی میریم؟-

 : فردا میرم دنبال کارها فکر نمیکنم چند روز بیشتر طول بکشه . تو فکر میکنی چقدر طول میکشه وسایلتو جمع کنی؟-

 : من چیزی اینجا ندارم . فقط لباسهام-

 دا میرم و هر چه سریعتر بلیط میگیرم برای برگشت.: باشه ، پس من فر-

 بلند شد

 : باشه-

 : حاال کجا میری؟-

 : میرم بخوابم . -

 : باشه عزیزم برو استراحت کن.-

 به طرف اتاق رفت که در باز شد . هیچکدوم انتظار نداشتیم کسی بیاد . رادین در کسوت رادمهر وارد شد. 

 : سالم-

 د و به طرف اتاقش رفت. رادین انقدر نگاهش کرد تا وارد اتاقش شد. با نفس عمیقی روبروی من نشست.بهانه زیر لب جواب دا   

 : بهش گفتی؟-
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 : اوهوم-

 : چی گفت؟-

 : مثل اینکه انتظار نداشت بذاری برگرده ایران . -

 : میدونستم ناراحت میشه.-

 : گفتم به سختی راضیت کردم حواست باشه. -

 : باشه . -

 سر بزیر با سوییچش بازی میکرد یه دفعه سرشو گرفت باالمظلوم و 

 : کی میرید ؟-

 : فردا میرم دنبال بلیط-

 : تو زحمت نکش رایان میره دنبال کارها-

 : نه خودم میرم-

 یگیری: تو جایی رو بلد نیستی . در ضمن اینجا مثل ایران نیست. اینجا بلیط و تلفنی رزرو میکنی برای اکی کردنش میری تحویل م-

 : باشه. -

 بلند شد و رفت . 

 فصل هشتم

 دورو برش خیلی شلوغ بود. 

 : گفتی پس فردا؟-

 : آره-
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 : زود نیست؟-

 : نه . -

یا شاید بهانه همینطور به دهان من نگاه میکرد. با اینکه تو دو روز گذشته  تمام لباسهاشو جمع کرده بود ولی انگار باور نداشت داره برمیگرده    

 خواست برگرده . دلش نمی

 : باشه. -

منهم چمدونم و بسته بودم و باید یه سری خورده ریز جمع میکردم. از رادین خواسته بودم دقتر خاطراتشو تا همون لحظه بنویسه و بهم بده    

م خونه باربد یک کم بهش میرسیدم شاید الزم میشد.  به مامان و بابا نگفته بودم با بهانه برمیگردم. فقط باربد میدونست . باید بهانه رو میبرد

 بعد میبردمش خونه واال با دیدنش مامان و بابا سکته میکردن. 

 : پس فردا؟-

 : آره-

 : تو که مشکلی نداری؟-

 : نه. خوبه-

 : کسی هست که بخوای ازش خداحافظی کنی؟-

 چقدر تلخ خندید. 

 : آره ....-

 : کی؟-

 : دلم-

 دستاشو گرفتم

 ... باور کن رادمهر عاشقته فقط شما دو تا باید یک کم بهم زمان بدید. همین: عزیزم.... خواهرم.-
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 دستاشو از تو دستام کشید بیرون 

 : باشه. -

منتظر بودم شب رادین بیاد ولی نیومد وقتی روز بعدش هم عصر شد و نیومد نگران شدم. بهانه به روی خودش نمیاورد ولی میدیدم انتظار    

 ق و شماره رایان گرفتممیکشه . رفتم تو اتا

 : سالم-

 : سالم-

 : رادین پیش شماست؟-

 : نه-

 : خیال نداره یه امشبو نقششو درست ایفا کنه؟ شب آخره ما ظهر پرواز داریم نمیخواد بیاد ؟-

 : راه افتاده که بیاد اونجا. -

 خیالم راحت شد

 : باشه. خداحافظ-

 : خداحافظ-

رو باز کرد. بهانه از جاش پرید ولی دوباره نشست سر جاش. رادین نشست کنار بهانه و من برگشتم که برم در اتاق و نبسته بودم که رادین د   

 به اتاقم ولی رادین صدام کرد.

 : بیا بشین باران کارت دارم.-

 نشستم روبروشون

 سرشو انداخت پایین

 : میدونی که راضی نبودم بهانه برگرده.-
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هری که هیچوقت بی مهری ندیده بود انقدر بپیچه دور خودش از این بی مهری رادمهر که مثل کالف سر در زهرخند بهانه تلخ بود حق داشت خوا

 گم سر و ته زندگیشو گم کنه. رادین برگشت و نگاهش کرد ولی صحبتشو ادامه داد   

 : مراقبش باش . خواهش میکنم مراقبش باش-

 بهانه از جاش بلند شد. 

 ش چون شوهرم نتونست مراقبم باشه . : آره باران جان مراقبم با-

رادین نفس عمیقی کشید و بلند شد روبروی بهانه ایستاد . بهانه سرشو انداخت پایین ولی انقدر رادین خیره نگاهش کرد تا باالخره بهانه   

و سپردتش دست برادری که از  سرشو باال آورد. کاش این صحنه ها واقعیت داشت رادمهری که رفته انقدر رعا میکرد تا بهانه بدونه نیست

جونش براش مایه میذاره کاش معنی عشق عمیق رادین و از چشماش بفهمه که اگر نفهمه نابود میشه رادینی که هیچ دعایی زنگ آمین نخورده 

 بود براش

ک کلماتم یادت بمونه. خارج از هر : بدون اینکه چیزی بگی فقط گوش کن بهانه. میخوام بدونی..... بدونی و همین لحظه رو یادت بمونه ، تک ت-

 نسبتی ، دور از هر اسمی و هر چیزی که منو به تو نسبت میده من.... من عاشقتم.... دیوانه وار عاشقتم. اینو فراموش نکن .

 گفت و سریع از در بیرون رفت . هنوز در کامال بسته نشده بود که بهانه با هق هق گریه رو زمین نشست و داد زد   

 چرا؟.... آخه چرا؟ خدایا من چیو باور کنم؟ نگاهشو ؟ حرفهاشو ؟ یا کارهاشو؟  : پس-

 از رو زمین بلندش کردم . 

 : بلند شو عزیزم -

 سرشو گذاشت رو شونه ی من 

 : تو بهم بگو چرا ؟-

 آروم موهاشو نوازش میکردم. 

 : باالخره همه چیز درست میشه بهانه . -
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 سرشو آورد باال. 

 ؟: قول میدی -

 : این قول یه خواهره-

 دوباره سرشو گذاشت رو شونه ی منو گذاشتم دلشو سبک کنه. 

 فصل نهم

 تا صبح خوابم نبرد . صبح خیلی زود با رایان تماس گرفتم . معلوم بود که بیدار بوده   

 : سالم-

 : سالم. -

 : من اینجاها رو بلد نیستم میخوام برم سر خاک آدرسو بهم میگی؟-

 اشتم میرفتم اونجا میام دنبالت: خودمم د-

 : منتظرم-

کی  آروم و پاورچین  از خونه رفتم بیرون یک کم قدم زدم تا رایان رسید . میشه مغزم سبک بشه از اینهمه فکر ؟ به رادین فکر کنم یا بهانه؟   

نگرانی؟ اومدو رادین هم باهاش بود. انگار به تیپ میتونم برم تو اتاقم و دوباره معنای باران بگیرم برای خودم؟ بدون درد بدون دلسوزی بدون 

 رادمهر عادت کرده بود چون جز یکبار بقیه مواقع با کت و شلوار میدیدمش. 

 سریع سوار شدم

 : سالم زود بریم تا بهانه بیدار نشده .-

 رایان پا رو گذاشت رو گاز

دیم به قبرستان مسلمانها . وقتی باال سر خاک رسیدیم نشستیم . هر سه تمام مسیر و هیچکدوم حرف نزدیم . تقریبا بیست دقیقه ی بعد رسی   

 فاتحه خوندیم . رادین زیر لب زمزمه میکرد و رایان با غم فقط به سنگ قبر نگاه میکرد برای یک لحظه فکر کردم اگر سر بهانه چنین بالیی
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یگه زندگیم زندگی میشد؟ به خود خدا که نمیشد خدایا ببخشید کنج اتاق میومد اگر بهانه رو از دست داده بودم یا باربد چیکار میکردم. اصال د

نمیخوام باران شدن نمیخوام همین درد و دلسوزی و نگرانی خوبه چون خواهرم نفس میکشه چون هست .بی اختیار بغضم سرباز کرد.  

 د .  میخواستم باهاش حرف بزنم . باید ازش تشکر میکردم اون نذاشت بالیی سر خواهرم بیا

 : میشه منو تنها بذارید؟-

 هر دو ازم فاصله گرفتن

: سالم داداش. اومدم بهت بگم دارم همسرتو میبرم. همون که جونتو براش گذاشتی میبرمش جایی که تو باید برش میگردوندی ولی نشد. خدا -

دیونم. تو خواهرمو خوشبخت کردی  بهت قول میدم نخواست. نیومدم گله کنم که چرا رفتی و چرا نیستی اومدم بهت یه قول بدم . چون بهت م

رادمهر تا هر زمانی که طول بکشه من پای بهانه میایستم . نمیذارم چیزی آزارش بده. بهت قول میدم همه چیز و درست کنم و لبخند و  رو 

 لبهاش بیارم. فقط بهم کمک کن و برام دعا کن 

 شنیدم  همینطور داشتم حرف میزدم که صدای فریاد رادین و

 : نه.... نه بهانه.... تو اینجا چیکار میکنی ؟-

سریع از جام پریدم . با دیدن بهانه نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم .  اون داشت سعی میکرد خودشو از دست رادین و رایان آزاد کنه    

 همینطور فریاد میزد. مغزم کار نمیکرد. انگار مغزم به پاهام فرمان نمیداد. 

برو کنار رادمهر. من باید بفهمم چه خبره. کی اینجاست؟ قبر دخترمونه نه؟ تو که گفتی دادی دفنش کردن وخودتم نمیخوای بدونی جاش  :-

 کجاست؟ چرا بهم دروغ گفتی ؟ 

 رادینم هلش میداد عقب 

 م افسردگی بگیری. نمیخواستم ...: آره قبر دخترمونه. غلط کردم بهت نگفتم . غلط کردم . میترسیدم دائم بیای اینجا میترسید-

 بهانه مشت و کشید تو سینه ی رادین

 : تو چقدر بی رحمی؟ چرا انقدر سنگدلی؟-

 : تو رو خدا بهانه بیا از اینجا بریم . به خدا بعدا میارمت ولی فعال بیا از اینجا بریم . -
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 : من تا با دخترم حرف نزنم هیچ جا نمیرم. برو کنار-

؟ میشه بیهوش شم و نبینم که اینطور میفهمه اینطور که اسم همسرشو تمام امیدشو روی یک سنگ سرد ببینه و بفهمه که میشه زمان بایسته

 دیگه هر چقدر این کالف و زیر و رو کنه سروته گره خورده اش باز نمیشه؟ باید جلوشو میگرفتم رادمهر برام دعا میکرد؟ 

 :بیا بریم .-

 وغگویی . دیدی تو هم بهم دروغ گفتی بذارید بچمو ببینم بی انصافها . : دستتو بکش باران تو هم در-

 یه دفعه آروم ایستاد و به رادین خیره شد. من کنار رفتم رایان هم . رادین جلوش ایستاده بود و خیره نگاهش میکرد. صداش میلرزید   

 . میترسم . به خدا برات خوب نیست دکترت قدغن کرده .    : بیا بریم همه چیز و توضیح میدم جون بهانه نمیتونستم بگم . میترسیدم-

ر . یک دفعه بهانه با تمام قدرت کوبوند تو صورتش و قبل از اینکه اون به خودش بیاد و منو رایان بتونیم عکس العمل نشون بدیم دوید طرف قب  

 صدای بلند رادین و شنیدم  

 : خدایا رحم کن.-

ن و دنبال بهانه نگاه میکردم .تموم شد. همه چیز تموم شد.خواهرم تموم شد آرزوهام تموم شد آرزوهاش تموم من فقط دویدن رایان و رادی   

که شد. چقدر میکشه یکی سکته کنه؟ زمان بگیرم؟ دکتر گفته یه شوک ، شوک بدتر از این؟ کسی ساعت داره تا ببینم چقدر وقت میبره تا بمیره؟ 

 که پاهام حرکت کرد.چرا اون یه جوری میدوه که انگار مسابقه ی مرگ و زندگیه؟ چرا بهش نمیرسم؟  بمیرم؟  هنوز به قبر نرسیده بود

ه وقتی باال سر قبر ایستاد رادین هم رسید وایستاد جلوش سر بهانه رو گرفت تو سینه اش که اسم و رو قبرو نبینه رایان هم قبر و پوشش داد   

 بود داد زدم

 دیم . تمومش کن: بس کن بهانه. بیا برگر-

 برگشت و خیره به من نگاه کرد

فظی : تو چرا داد میزنی؟ یعنی من حق ندارم بیام سر خاک دخترم . باشه نمیام یعنی دیگه نمیتونم بیام بذار برای یکبار هم شده باهاش خداحا-

 کنم. 

 زد زیر گریه. 
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 : آخه اون دخترمه. بذارید باهاش خداحافظی کنم. -

یکه میشد احساس میکردم تمام وجودم قلب شده و داره از تو گلوم میزنه بیرون. خدایا به خودت قسم اگر جونمم بگیری قلبم داشت تیکه ت

 لبخندم بدرقه ی راه خواهرم میشه اگر به بهای جونم نذاری فاجعه بار بیاد.

د عقب رادین پاش به لب یه سنگ قبر گیر کرد و خورد رادین همینطور هلش میداد عقب تا از قبر دورش کنه. ولی بهانه با تمام قدرت هلش دا   

زمین .بهانه رفت جلو رایان خودشو کشید عقب . اسم رادمهر روی یک سنگ عمود حک شده بود از همون فاصله هم میتونست بخونه . خیره به 

نمیدونستم باید چیکار کنم. رفتم کنارش. سنگ نگاه کرد. و قدم به قدم نزدیک شد. رادین دستشو کشید الی موهاش. موهاشو محکم میکند من 

. هنوز امید داشتم . اینبارم به حرفم گوش کن شوکه شو ولی بیهوش شو بعد یادت بره باشه بهانه؟ فراموشی بگیر خودم میشم خاطراتت میشم...

 میشم هر چی تو بخوای ولی فراموش کن باشه؟

 : بیا بریم خواهرم. عزیزم . -

نید. رفت نزدیکتر و به اسم رادمهر خیره شد. یک ثانیه . سی ثانیه . یک دقیقه هیچکدوم حرف نمیزدیم بهانه هم فقط انگار صدای منو نمیش   

 خیره به سنگ مونده بود. اصال نفهمیدم چقدر گذشت. فقط حرف میزدم بدون اینکه بفهمم چی میگم . صدای رادین منو به خودم آورد. 

 : بهانه؟ بهانه؟ خوبی؟-

ر نمیومد. چشمم از سنگ برنمیداشت. رنگش مثل مرده ها شده بود. رنگ لبش کبود . یک دفعه صدای کشیده ای که رادین تو صورت صداش د   

بهانه زد منو به خودم آورد . برش گردوندم طرف خودم . نگاهش خالی بود . همینطور که شونه هاش تو دستای من بود دوباره برگشت طرف 

کرد یه نگاه به سنگ . هر چی صداش میکردیم جواب نمیداد. دستم از رو شونه هاش افتاد  . من مرگ خواهرمو دیدم . سنگ. یه نگاه به رادین 

فقط هر لحظه نگاهش بین رادین و سنگ قبر دور میزدم و رنگش سفید تر میشد. حرفمو گوش نکردی بهانه ، دعا نکردی رادمهر، کمک نکردی 

 دم از رادین دور میشد و رادین بهش نزدیک . اشک صورت رادین و گرفته بود .خدا .  کم کم حرکت کرد. قدم به ق

 : صبر کن بهانه... صبر کن عزیزم -

ولی بهانه باز هم میرفت عقب . من پا به پاش حرکت میکردم . لبهاش تکون میخورد انگار چیزی میخواست بگه ولی صداش درنمیومد. دستامو    

 گذاشتم رو صورتش . 

http://www.roman4u.ir/


 

 
501 

 

 زن بهانه.... حرف بزن. : حرف ب-

 اضطراب داشت خفه ام میکرد. چرا اومدم سر خاک . چرا اومدم؟ خاک دیدن داره؟ اومدم چی و ببینم ؟ این چه رسم مسخره ایه که ما داریم که   

نید چی بهش میگم باید برای احترام بری سر خاک ، کاش از همون خونه بهش قول داده بودم مگه آزاد نبود؟ میشنید هر جا که بودم میش

رده بود. رادمهری که میدونم تو همین لحظه دوباره و دوباره داره میمیره از درد بهانه.  حتما تعقیبمون کرده. پس هیچکدوم از حرفهامونو باور نک

ار اینطور نمیشد. خدایا نه ... باور کرده بود ولی کنجکاو شده این موقع صبح کجا میرم اومده دنبالم ... من گردن شکسته اگر نمیومدم سر مز

 چیکار کنم... خواهرم ...خواهرم ...

 : خواهش میکنم بهانه حرف بزن. -

دیگه فریاد میزدم . چند بار لبهاش حرکت کرد. فقط صدای زمزمه اش رو میشنیدم که اسم رادمهر و تکرار میکرد تو بغلم از هوش رفت .    

ن زودتر از اون رسید برگشت طرف من که همینطور ایستاده بودم با دست اشاره کرد که برم رادین سریع بغلش کرد و به طرف ماشین دوید رایا

به  . یخ پام باز شد و دویدم . در و باز کرد کنار بهانه نشستم. رادین با تمام سرعت به طرف بیمارستان میرفت . و من سعی میکردم بهانه رو

ر زدم تو صورت بهانه ولی انگار نبود. انگار هیچوقت نبود. خدایا منو زنده نگه دار که بتونم هوش بیارم . خدایا دارم سکته میکنم. نمیدونم چقد

ر ولی اونو بهانه رو سرپاکنم ولی اگر قراره بره منو زودتر ببر وقتی نمیتونم نقطه ی پایان درداش و براش بذارم ببر بیا یه کاری بکن جون منو بگی

 نهمه زجرش به خودت قسم راضیم برگردون خودم میشم نقطه ی پایان ای

 داد میزدم. دست بهانه تو دست رایان بود و ثانیه به ثانیه نبضشو چک میکرد یک دفعه فریاد زد .

 : گاز بده رادین . گاز بده. -

 هبا گوشیش یه تماس گرفت و شروع کرد یه سری دستور دادن که من ازش سر درنمیاوردم فقط فهمیدم با بیمارستان حرف میزن  

دیگه دورو برمو نمیدیدم. با صدای کشیده شدن الستیک روی زمین فهمیدم رسیدیم. رسیدیم که بگن مرده؟ که سکته کرده؟  رادین درو باز     

ویدیم . میدکرد . چند تا پرستار که معلوم بود آماده و منتظر بودن دویدن و بهانه رو رو برانکارد خوابوندن و سریع دویدن داخل. همه دنبال بهانه 

 پشت در یکی از اتاقها دیگه نذاشتن ما بریم داخل . 

اگر  رادین داد میزد . رایان گرفته بودشو از اتاق دورش میکرد. من همینطور بهت زده مونده بودم. بهانه مرده. حتما سکته کرده . من میدونم.   

ر کنم؟ شاید اینطور بهتر باشه . باید میرفت پیش عاشقش، پیش نمرده پس چرا رایان به رادین میگفت گاز بده؟ آره حتما مرده. خوب چیکا
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عشقش ، کنار دخترش .راحت شد از این سرنوشتی که آسمون آسمون خوشبختی داد و قطره قطره ذوبش کرد و خواهرمم باهاش چکید تا تموم 

ب. میخندیدم . چقدر زیباست این مرگ . اصال باید شد.  از تصور بودن اونها کنار هم خنده ام گرفت . چه تصویر زیبایی . خوب شد. خیلی خو

زودتر میبردمش اونجا . زنده بمونه که چی بشه. میخندیدم و میخندیدم . یه دفعه بازوم سوخت برگشتم ببینم چی بوده که صورت رایان جلوم 

 محو شد .

 فصل دهم 

 بلند شم اما نمیتونستم. کم کم صدا واضح میشد. صدای رایان بود.  صداهای گنگی میشنیدم. انگار یکی باال سرم داشت حرف میزد . میخواستم   

 : خودتو جمع کن . کجای این قصه دست منو تو بوده که اینجاش باشه. همه ی اینها کار خداست. ما فقط میتونیم تو مسیر درست شنا کنیم-

 : کجای مسیر ما درست بود رایان؟ باید زودتر بهش میگفتم-

گفته بودیم االن اینجا نبودیم؟ چرا تو توکل به خدا رو فراموش کردی؟ از کی تا حاال خودتو ، خداتو گم کردی برادر من. هفده : تو مطمئنی اگر -

رکعت نماز میخونی برای سالمتیش نذر روزه میکنی ولی پاش که میفته فراموش میکنی از خدا خواستی که همه چیز و درست کنه از کجا میدونی 

بهانه باید یه جوری میفهمید . اینهمه آدم اومدن که یه جوری بهش بگن هیچکدوم نتونستن . شاید باید اینطور میفهمید  این راهش نبوده؟

 میخوای بگی مقدر نبوده؟ میخوای بگی تو باید سرنوشتشو رقم میزدی؟

 راهش کشیدی کنار؟ : اینطوری باید میفهمید؟ این چه تقدیریه که انقدر زشته؟ ببینم اصالً تو چرا خودتو از سر-

: برای اینکه تو اون لحظه هر کاری میکردیم باز هم بهانه دست برنمیداشت. میخواستی بزنیش؟ میخواستی به زور ببریش؟ اینهمه عالمت -

ارم و سوال براش کافی نبود؟ تو هم میدونستی اون ول کن نیست ولی داشتی سعیتو میکردی . میدونم میترسیدی . ولی من برعکس تو دوست د

دت نره البته برام معقولتره که زودتر با ترسم روبرو شم. بهانه هر زمان و هر جور میفهمید همین حال و داشت. تو تمام سعیتو کردی ولی اینم یا

ش ما به داشتی رادمهر و نابود میکردی براش خیلی بهتر بود از درد مرگ رادمهر بمیره تا از درد نبودنش تا به شک به عشقش به تمام زندکی

ای خاطر قلبش  بهش نگفتیم از ترس اینکه از افسردگی خودکشی نکنه ولی مگه بهانه افسرده نبود ؟  اون همه غصه ای که با کارهای تو خورد بر

 قلبش ضرر نداشت؟

 : تو هم منو مقصر میدونی؟ چیکار میکردم از خدا بی خبر؟ چیکار میکردم؟-
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 مهر سخت ترین عذابها رو بهش دادی حاال حداقل میدونه رادمهر نبوده که اینهمه ازش دوری کرده: نگفتم تو مقصری ولی تو در کسوت راد-

 از صدای کالفه ی رادین فهمیدم داره راه میره بحث و عوض کرد

 : نگفتن حالش چطوره؟ -

 : خوبه-

 : چرند نگو-

کرده همسرش فوت کرده رفته تو کما وقتی بفهمه واقعا اتفاق  : خوب یعنی از اونچه ما انتظار داشتیم بهتره. من فکر میکردم کسی که تصور-

 افتاده کارش تمومه . ولی اون نه تو کماست نه بیهوش. 

 : کی به هوش اومد؟ تو که منو گذاشتی باال سر باران و رفتی . -

 : برای اینکه حال باران هم دست کمی از بهانه نداشت. -

 دادی : نگفتم چرا گذاشتی گفتم رفتی و خبر ن-

 : دارم میگم که خوبه-

 : رایان میشه مثل آدم بهم بگی تو چه وضعیه؟-

 گوشهامو تیز کردم خدایا تمام عمرم نذر سالمتی خواهرم دلمو شاد کن

ی : فشارش رو چهار بوده و داشته میرفته تو کما ولی به موقع رسیدیم . چشماشو باز میکنه و دوباره به خواب میره چون خواب آورهاش خیل-

ی سنگینه . با این آرامبخشها اصال نباید بیدار شه ولی اون برعکس دفعه ی پیش که نمیخواست بیدار شه داره سعی میکنه بیدار شه و این خیل

 خوبه. 

 صدای نفس عمیق رادین و که شنیدم به سختی چشمامو باز کردم. رایان کنار تخت نشسته بود و رادین کنار پنجره ایستاده بود.    

 ان کنارم ایستاد. رای

 : حالت خوبه؟-
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 نگاهش کردم.

 نبضمو گرفت. لبخند رو لبش نشست

 : نه خیلی بهتری. ما فکر کردیم تو رو هم باید کنار بهانه بخوابونیم. -

 رادین هم خودشو کنار تخت رسوند. 

 : خوبی؟-

 دهنم تلخ بود. به سختی لب باز کردم

 : خوبم . تشنمه-

 چال آورد . تخت و بلند کرد و من نشستم لیوان آب و داد دستم. رایان یه لیوان آب از یخ

 : بهتری؟-

 لیوان خالی رو گذاشتم رو میز کنار تخت

 : خوبم . -

 : نمیخوای حال خواهرتو بپرسی؟-

 رایان لبخند زد و گفت

 : اون همه ی حرفهامونو شنیده. -

قی ، مهربون و تیزهوشه. چه حضور آرام ولی مؤثری داره . فقط من به شدت از دور از همه ی دغدغه ها فکر کردم این آدم چقدر صبور و منط   

ب دستش عصبانی بودم. اصال اگر همون اوایل بهم گفته بود چه خبره االن نه من اینجا بودم نه بهانه. رومو برگردوندم. غیر منطقی بودم؟ خو

 باشم حداقل میتونم خشممو خالی کنم
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اق شد و پشت سرش آفرین. دکتر نبضمو گرفت و همینطور شروع کرد آلمانی با رادین صحبت کردن. رادین پشت خانم دکتری مسن  وارد ات   

فس سر هم سوال میکرد و دکتر با آرامش جواب میداد. منو رایان به دهان دکتر و رادین خیره مونده بودیم . وقتی لبخند رو لب رادین نشست. ن

 راحت کشیدم. پس حالش واقعا خوبه. 

 وقتی دکتر از در بیرون رفت آفرین سوالی که تو ذهن من بود و پرسید

 : اوضاع چقدر خوبه چقدر بد؟-

 رو ببینه: اوضاع خوبه برای اینکه بهانه بیدار شده و با پرستار حرف زده . خبر بد اینه که هیچی نمیخوره و بدتر اینکه نمیخواد هیچکدوم از ما -

 آفرین بلند خندید. 

 رت: خدایا شک-

 با تعجب نگاهش کردم. جواب نگاه پرسشگر منو داد

میخواد : باور کن همه ی این خبرها خوبه باران. بهانه بیداره و حرف میزنه. به زودی مجبور میشه بخوره برای اینکه بدنش نیاز داره. و اینکه ن-

 هیچکدوم از شما ها رو ببینه مخصوصا تو رو نشونه ی بهتریه. 

 صدای بلند داد زد رادین با کالفگی و 

به؟ : االن وقت مسخره بازیه آفرین؟ گفتم بیای اینجا که اگر بهانه بهت نیاز داشت پیشش باشی حاال میگن نمیخواد کسی و ببینه و تو میگی خو-

 چرا همیشه نتیجه گیریهات نفس آدمو میبره به حای اینکه کمک کنه؟

 خندید کاش منم آرامش اونو داشتم

رادین خوبه برای اینکه نشون میده اون عصبانیه و وقتی یکی عصبانیه یعنی احساس داره . یعنی باور کرده . خشم نشانه ی خوبیه : بله خوبه آقا -

 آقا. 

 درست میگفت. از صمیم قلب خوشحال شدم . 

 رادین نشست. 
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 : درست بگو باید چیکار کنیم؟-

 آفرین کنار تخت نشست

 : هیچی-

 دم که خنده اش رو جمع کرد. آفرین رو به من کردرایان خندید. عصبی نگاهش کر

رستان : نباید هیچکاری انجام بدید. بهانه منو نمیشناسه . من قبل از اینکه بیام رفتم و با شرح حساسیت موضوع  اجازه درمان بیمارمو از بیما-

ن میخواد بدونه چی شده. جریان چیه و نهایتا مجبوره گرفتم. میرم پیشش و سعی میکنم حرف بزنه. به هر حال اون مجبوره با شما حرف بزنه. او

 به خاطر کنجکاویش هم که شده با این قضیه کنار بیاد و با شما حرف بزنه. با هر کدومتون حرف بزنه مشکل حله. 

 : پس چرا نمیری پیشش.-

 : اومدم اول بارانو ببینم-

 : باران حالش خوبه تو برو-

 رفت تو دستشآفرین اومد کنار تخت و دست منو گ

ام : نمیگم آدم ضعیفی هستی عکس العمل تو کامال طبیعی بوده . ولی دیگه نباید این عکس العملها رو داشته باشی. االن باید به اندازه ی تم-

لحظه آماده باشی زندگیت قوی باشی. بیشتر از هر کسی  تو رو باور داره . پس اگر چیزی رو از کسی قبول کنه اون تویی . باید آماده باشی . هر 

 که همه چیز و براش تعریف کنی و بتونی کنترلش کنی. آماده ای؟

. من آماده بودم ؟ باید میبودم. پس من اونجا چیکار داشتم؟ من به رامهر قول دادم . به خودم قول دادم که لبخند و به لبهای بهانه برگردونم

 ه نفسش نفسم بود بی نفسم بشم مهمه؟جونمو نذر کردم باید اداش میکردم برای سالمتی خواهری ک

 : آماده ام-

 مستقیم و خیره بهم نگاه کرد. چشم از چشمش برنداشتم . لبخند رو لبش نشست.   

 : عالیه. -
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 به طرف در رفت . 

 : برمیگردم. -

ردم به دعا کردن. با خودمو هیچکس حرف نزد. رایان رو صندلی نشست. رادین مثل همیشه رفت کنار پنجره و من چشمامو بستم و شروع ک   

وارد بهانه حرف زدم با رادمهر و با خدا.... چقدر گذشت نمیدونم فقط میدونم هوا تاریک شده بود وقتی آفرین با چهره ای خسته درو باز کرد و 

 شد. رادین سریع از جاش بلند شد. 

 خودشو انداخت رو صندلی   

 و مهره های مغزم از هم باز شده. فکر کنم دوباره باید برم زیر تیغت : مکانیک مغز یه لیوان آب به من بده که پیچ -

 رایان سریع یه لیوان آب داد بهش. بعد از خوردن آب نفس عمیقی کشید و گفت

 : خیالتون راحت . حال جسمیش خوبه-

 : و روحیش؟-

راتش هر چقدر سعی کردم به زمان حال برگردونمش : اون تو گذشته است. چیزی که ازش میترسیدم. داره انکار میکنه خودشو برده تو خاط-

اجازه نداد. من فقط خودمو معرفی کردم گفتم روانپزشکش هستم . صندلی بهم تعارف کرد . خیلی خوشحال شدم گفتم تا اینجاش خوبه . شروع 

 مدنشون به اینجا و دیگه هیچی . کرد از بچگیش با باران برام گفت. از دانشگاه قبول شدنشون . آشناییش با رادمهر ازدواجشون . او

 باالخره صدام دراومد

 : یعنی چی؟-

ه : یعنی نمیخواد یادش بیاد چی دیده . یعنی داره چیزی رو که دیده انکار میکنه . میون حرفهاش همش میگفت چون بچه اش مرده به دنیا اومد-

ره. ده بار میخواست از جاش بلند شه که من نذاشتم و گفتم ما به رادمهر ضعیف شده و آوردنش اینجا و االنه که رادمهر نگران بشه. باید زودتر ب

 خبر دادیم.

 رو به رادین کرد. 

 : فکر میکنم باید نقشتو ادامه بدی-
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 ناخوداگاه فریاد زدم

 : اصال حرفشم نزنید. امکان نداره-

 همه برگشتن طرف من

 ر کنه فکر میکنید اگر رادین و ببینه چه حالی میشه؟ : چرا نمیفهمید؟ حاال اون دیگه میدونه . فقط نمیخواد باو-

 آفرین کمی فکر کرد و گفت

 : درسته. یا دوباره روز از نو روزی از نو یا با دیدن تو شوکه میشه چون تو ناخوداگاهش میدونه دیگه رادمهری نیست.-

 رادین مثل بچه ای که فقط منتظره بهش دستور بدن و اجرا کنه گفت

 : چیکار کنم؟-

 : هنوز نمیدونم . چند روزی فرصت بده . من تنهاش نمیذارم. باران هم باید بره دیدنش . ولی تو نه. -

 فصل یازدهم

دلم براش تنگ شده بود، برای خواهری که روزی خنده هاش و دیدن چشمان خمارش روزمو روشن میکرد. سه روز بود ندیده بودمش . خودش    

ه ی خوبی میدونست میگفت یک قسمت از ذهنش بیداره و اون یادش میاد که از دست تو رنجیده فقط نمیخواد اجازه نمیداد. آفرین اینو نشون

یادش بیاد چرا. سرتا پای زندگیمو که میگشتی نبود سه ساعتی که ازش بیخبر باشم نبود سه روزی که همدردش نباشم حتی وقتی ازم دور بود 

 نمیخواست منو ببینه منم براش مردم؟  نبود لحظه ای که قلبم با قلبش نزنه حاال

روز چهارم حسابی کالفه بودم که آفرین گفت بهتره برخالف میلش برم دیدنش فقط باید مراقب حرفام باشم و اگر ازم سوالی کرد جواب بدم   

 ولی نباید خودم پیش قدم بشم. 

ه قلم توش ببرسیاهه به خودت قسم خیلی سیاهه رنگی که رو خدا دارم التماست میکنم بذار خوب شه این طوماری که براش نوشتی ی     

نبض زندگیش پاشیدی کفر نمیگم هر چی تو بخوای ولی نخواه که پسم بزنه که اگر بزنه خودش نابود میشه و قلبم تو گلوم میزد. نبض دلم بود یا 

م رفتم تو. روشو کرده بود به پنجره. نگاهش سردرگم بود. مرگم این صدا؟  پشت در ایستادم زیر لب از خدا کمک خواستم در و باز کردم و آرو
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روی تخت کنارش نشستم . روشو برگردوند و خیره بهم نگاه کرد. هیچی نگفتم و فقط جواب نگاهشو دادم. به خودم جرأت دادم و دستمو رو 

 دستش گذاشتم نگاهش روی دست من قفل شد ولی دستشو نکشید . دستشو بین دستهام گرفتم

 بی بهانه ی من؟: خو-

 روشو برگردوند طرف پنجره. هیچی نگفتم، هیچی نگفت

دیگه داشتم کالفه میشدم میخواستم ببینم چی تو مغزش میگذره اما نباید حرف میزدم باید اون شروع میکرد. مثل اینکه اونم از سکوت خسته 

 شد 

 نمیخورن  : کالغها رو رو شاخه ها میبینی باران؟ از صبح همینطور نشستن و تکون-

 روشو برگردوند طرف من

 : میگن کالغ شومه.... خبر بد میاد ... این درسته؟-

 آروم چشمامو بستم

 : آره، میگن اینطوره-

 : یعنی منم خبر بد میشنوم؟-

 : شاید بهانه... شاید-

 اشک تو چشماش پر شد

 : خبری بدتر از  مرگ دخترم؟-

 بغضم و کنترل میکردم

 : شاید .-

 : مثال چی؟-
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هانه با نمیدونستم چی بگم. خدایا چیکار کنم؟ دلم به تیم پزشکی که آماده بودن تا اگر اتفاقی افتاد خودشونو برسونن گرم بود. اگر جایی باید ب   

 زندگیش کنار میومد اینجا بود.

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم همینطور خیره خیره نگاهم میکرد 

 داره. چه خبری برات از مرگ دخترت بدتره؟: بستگی به تو -

 عمیق نگاهم کرد. دوباره روشو برگردوند

 : نمیدونم. -

 دوباره سکوت کرد. فکر کردم به بن بست رسیدیم. ولی بعد از چند دقیقه دوباره شروع کرد  

 : مثل خبر نبودن تو . ولی تو که اینجایی-

 کنجکاو نگاهم کرد

 : نیستی؟ تو باران نیستی؟-

 همیدم تو ذهنش با هویت رادمهر و رادین درگیره. دستشو محکم گرفتمف

 : من اینجام خواهرم. دردونه ی من . -

 لبخند کم رنگی زد ولی دوباره لبخندش محو شد

 : خوب پس چی؟-

 : چی برات تو زندگی مهمه؟-

 : چی یا کی؟-

 بغضمو فرو دادم

 : کی؟-

http://www.roman4u.ir/


 

 
511 

 

 .. خوب...: خوب تو.... مامان .... بابا... باربد ..-

 سکوت کرد . میدونستم موقعش رسیده. خدایا خواهرمو به خودت میسپرم. 

 : رادمهر چی؟-

بود با چشمای مهربونش به دست من نگاه میکرد و تند تند با انگشتای من بازی میکرد. میدونستم داره فرار میکنه ولی حاال که باهام حرف زده    

 باید تمومش میکردم

 هر چی؟:خوب نگفتی ؟ رادم-

 سرشو باال آورد و به سقف خیره شد

 : رادمهر و خیلی دوست دارم میدونی که. -

 لبخند زدم 

 : میدونم عزیزم-

 اونم لبخند زد ولی باز هم لبخندش ثانیه ای بود

 : یعنی خبر بد در مورد رادمهره؟-

 سرم سنگین شده بود ، زبونم سنگین شده بود. آخر قصه بود. باید میگفتم .

 روم تکون دادم . سرمو آ

 روشو برگردوند و لبخند زد . تعجب کردم داشت خیلی معقول و منطقی پیش میرفت پس این لبخند چیه؟

 صدای آرومشو شنیدم

تو : چرا دروغ میگی؟ من خودم رادمهر و دیدم . بعد از تصادف. بعد از مردن دخترم. اون کم کم ازم دور شد. دیگه دوستم نداشت. حاضر شد با -

 ردم ایرانبرگ

 صداش داشت ضعیف میشد
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 : حاال برای اینکه منو از سر خودش باز کنه میخواد یه طوری وانمود کنه که مرده؟-

 دستمو زیر چانه اش گذاشتم و صورتش و برگردوندم طرف خودم

 : پس کالغها چی بهانه؟-

 نفسشو فوت کرد بیرون

 : گفتم که میگن.... نگفتم درست میگن-

 ا اینجا رو درست میگن: ولی دست بر قض-

 لحنش خشن شد

 : چه اصراری داری که اینو بگی؟ تو هم شدی هم دست رادمهر؟ بابا من خودم با رادمهر زندگی کردم. خودم دیدمش . -

 : من هم دستش نیستم-

 : اگر نیستی پس تو رو هم گول زده. اون زنده ست-

 نگمصدامو محکم کردم و چیزی رو گفتم که حاضر بودم بمیرم و 

 : زنده نیست بهانه. زنده نیست. اون چند روز بعد از تصادفتون فوت کرد.-

 بلند زد زیر خنده و دستشو از دستم کشید بیرون رو تخت نشست و صورت منو گرفتم تو دستاش و محکم فشار داد

 : نمیفهمی ؟ میگم دیدمش . باهاش حرف زدم-

 م گرفتمشوندستاشو از روی صورتم برداشتم .  سرد سرد بود محک

 : اونی که تو دیدی رادین بود نه رادمهر-

 بلند تر خندید

 : بدتر شد که دختر -
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 یک دفعه از روی تخت پرید پایین و با عصبانیت داد زد

 : رادین؟ -

 سرمو انداختم پایین زد زیر چانه ی من نگاهش کردم

 : گفتی رادین؟-

 : بله رادین-

عوض کنه ولی نگاهشم عوض میکنه؟ من عشق و تو چشمای اون دیدم نه یک بار صد بار  اونوقت تو : نمیفهمی چی میگی رادین شاید تیپشو -

 میگی اون رادین بوده؟

 : بله رادین بوده-

 مثل بچه ها پاشو کوبوند زمین

 : بفهم چی میگم . بفهم من اون نگاه و میشناسم-

 یده بود بهتر بود با همه ی حقایق روبرو بشهدل و زدم به دریا شاید وقتش نبود ولی حاال که حرف به اینجا رس

 : شاید همیشه رنگ نگاه رادمهر و رادین یکی  بوده ولی تو فقط رنگ نگاه کسی و دیدی که رنگ نگاهتو عوض کرد -

 : یعنی چی؟-

 تو سکوت نگاهش کردم . دوباره و بلندتر فریاد زد 

 بوده. یعنی چی که...: میگم یعنی چی ؟ توضیح بده؟ یعنی چی رنگ نگاهشون یکی -

یک دفعه سکوت کرد باشتاب برگشت و به من خیره شد. هیچی نداشتم بگم حتی اگر اشتباه کرده بودم هم جایی برای برگشت نبود. بعد از    

 چند لحظه آرام آرام به من نزدیک شد.

 : یعنی چی ؟ -

 هیچی نگفتم
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 و کنار تخت ایستادم روی تخت دراز کشید و دوباره به پنجره خیره شد. بلند شدم

 : خوبی؟-

 هیچی نگفت

 : خواهرم ؟ بهانه؟-

 باز هم سکوت . ترسیدم و آروم زدم تو صورتش. برگشت و نگاهم کرد 

 : تنهام بذار-

 : خوبی؟-

 : گفتم تنهام بذار-

 آرام آرام از تختش فاصله گرفتم. همینطور که نگاهم بهش بود از در  رفتم بیرون و درو بستم. 

 ت در منتظرم بود.آفرین پش

 : چی شد؟-

همه چیز و براش توضیح دادم . غرق فکر شد داشتم نگاهش میکردم که یه توضیحی بهم بده ولی همون موقع رایان رسید و آفرین سریع گفت 

 که دکتر و خبر کنه وقتی دکتر اومد آفرین باهاش صحبت کرد و بعد آروم رو نیمکت نشست. 

 منو رایان دو طرفش نشستیم

 چی شد آفرین به دکتر چی گفتی؟ :-

از تو : اگر بهانه امشبو بگذرونه همه چیز ختم به خیر میشه ولی باید مراقبش بود. اون االن همه چیز و میدونه تو خودآگاهشم میدونه سواالتش -

 فقط برای این بوده که به اطمینان برسه

 : نسبت به چی؟-
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مهر بوده برای همین به کل فکر کرده مرگ رادمهر دروغه و تو ناخودآگاهش هم این فکر و انکار : اون نتونسته هضم کنه که رادین به جای راد-

 کرده ولی با حرفی که تو بهش زدی هم مرگ رادمهرو باور کرده هم احساس رادین و فهمیده. 

 : کار بدی کردم گفتم؟-

 دستشو رو دستم گذاشت

 ه. : چاره ای نداشتی شاید اینطور خیلی هم بهتر باش-

 دستمو رو صورتم گذاشتم. خدا بخیر کنه

با و چقدر خسته بودم . چند روز بود اینجا نشسته بودم و به در بسته ی اتاق بهانه نگاه میکردم نمیدونم تعداد روزها رو باید از تماسهای با   

  م و قسم خوردم که صحیح و سالمه ولی واقعا بود؟مامان که روزی دو بار بود میشمردم بهشون گفتم بهانه ضعیف شده و بیمارستانه گفتم مراقبش

هر آفرین هر روز با بهانه بود همون شب بهانه تا مرز سکته رفت ولی خدا نخواست که خواهرمو ازم بگیره و برای همین من تا عمر داشتم باید 

ه خواستی حونمو میدم به شرط اینکه خواهرم شاید خدا نذرمو قبول کرده یه جون طلبت خدا هر وقت سر هر کسی کروز نماز شکر میخوندم . 

رادین هر روز اینجا کنارم مینشست یک دقیقه درد دل میکرد و از عشق میگفت یک دقیقه از مرگ برادرش و نخواستن بهانه بمونه و زندگی کنه. 

 خودش حال خودشو نمیفهمید رایان و آفرین منو رادین و به سختی سر پا نگهداشته بودند. 

بهانه اجازه نمیداد ببینمش میتونستم ضعیف باشم خدایا اجازه هست گریه کنم؟ میتونم فریاد بزنم؟ ولی نه نباید گریه کنم میخوام فکر حاال که 

میخوام بنویسم ، نقاشی کنم خوبه؟ شایدم باید یه ساز یاد بگیرم که اینجور مواقع دلمو خالی کنم ولی االن که کنم باید فکر کنم چیکار کنم ....

 هیچ کدومو ندارم میشه خط خطی کنم میتونم بزنم یه ساز و بشکنم وای چیکار کنم؟

 منو رادین ایستادیم رادین زودتر از من به خودش اومد.خسته بود ولی چشماش میخندید ،آفرین از اتاق  بیرون اومد 

 شده ؟  چی:_

 آفرین به من نگاه کرد 

 ببینتت میخواد:_

 م ناامید میشدم فکر کردم برای همیشه پشت در اتاقش میمونم هنوزم ناباور بودمزبونم بند اومد دیگه داشت   
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 منو؟ :_

 لبخند آفرین عمیقتر شد

 بله تو رو :_

 به رادین نگاه کردم بعد از نه روز داشت میخندید سرشو رو به آسمون گرفت زمزمه اش رو شنیدم

 شکرت اخدای:_

 میترسیدم 

 چیکارکنم؟ :_

 نشستیم روی نیمکت  دستمو گرفت باهم   

به شدت افسرده است باید کنارش باشی و آرومش کنی و سعی کنی با این قضیه کنار بیاد ولی مراقب باش و االن همه چیز و میدونه  اون:_

 حرفی از رادین نزنی 

 سریع برگشتم سمت رادین سرش پایین بود و پاشو آروم میکشید روی سنگ سفید بیمارستان 

 از داره نمیتونه در آن واحد هم مرگ رادمهرو بپذیره هم رادین و باید قدم به قدم پیش بریم اون به زمان نی:_

 بلند شدم

 باشه. االن برم؟ :_

 آفرین دستشو گذاشت رو پشتم و به سمت اتاق برد 

 برو .  :_

 ستم و همونجا ایستادم آروم در اتاق و باز کردم بازم روش به پنجره بود . روشو برگردوند سمت من رفتم تو و درو ب   
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چقدر نحیف شده بود مثل یه بچه ی هفت ساله که رو تختش جمع میشه خودشو جمع کرده بود . قدرت اینکه برم جلو نداشتم انگار قلبم مچاله    

بود همونطور پاک و  شده بود و نفسهام کوتاه بهم خیره شده بود نگاهش آشنا بود نگاه زنی که معنای چشماش از بچگی تا االن تغییری نکرده

 آسیب پذیر 

دستشو به سمتم دراز کرد خدایا یعنی این بهانه ی منه که بعد از نه روز اجازه میده لمسش کنم ؟ بی اختیار رفتم طرفش دستشو گرفتم و    

 کنارش نشستم نگاهم نکرد فقط دستشو تو دستام محکم کرد نفسم باال اومد . 

 صداش ضعیف بود ولی میشنیدم

 گذشت باران . خیلی زود  زود:_

 هیچی نداشتم بگم ادامه داد

م چنین روزهایی رو نمیدیدم. همیشه فکر میکردم در بدترین حالت شاید اتفاقی بیفته که من چند وقتی نبینمش ولی ب*و*ستو بدترین کا :_

 این اتفاق .... 

 بغض کرده بود بغض کردم  بغضشو به سختی پایین داد

 نمیکنم چرا این اتفاق افتادهنوز نمیفهمم درک  :_

 باید یه چیزی میگفتم

 جلوی بعضی چیزها رو نمیشه گرفت خواهری :_

برگشت و نگاهم کرد تو چشماش اشک حلقه زده بود دستمو کشیدم روی گونه اش . دستشو گذاشت روی دستمو ثابت نگهش داشت از    

 سردی دستاش از گرمای صورتش حالم بد شد 

 ر میخوای برم بعدا بیام ؟ به خودت فشار نیا:_

 مثل دختر کوچولوهای سه ساله لبهاش از بغض میلرزید،حرف نزد فقط به شدت سرشو تکون داد که نرم    

 دستشو تو دستام گرفتم و بهش نزدیکتر شدم 
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 میخوای حرف بزنی؟:_

 چی بگم؟ میخوام ولی هیچی ندارم بگم :_

 ایا قول و قرارمون و یادت نره بازم نقطه سر خط خد دلم ترکید از اینهمه غصه

 هرچی دلت میخواد راجع به هرچیزی که دوست داری:_

 برگشت رو به پنجره 

 یادته باران ؟ :_

 چی و عزیزم؟ :_

 بار اولی که دیدمش؟ _

 بازم بغض نشست تو گلوم

 اوهوم:_

قدر کنارش نشستم تا خیالم راحت بشه خوابیده بعد دیگه هیچی نگفت تو خاطراتش غرق شده بود پرستار اومد و آرامبخشش و تزریق کرد ان   

 آروم از اتاق اومدم بیرون رایان هم اومده بود آفرین نگاهم کرد

 هیچ چیز خاصی نگفت فقط خیلی غمگینه :_

 طبیعیه :_

 رادین پوزخند زد 

 کال زندگی ما داره به غیر طبیعیترین شکل با طبیعیات میگذره نه؟ :_

 ایان دستشو گرفت با رادین همراه شد و رفت بیرون  صدای آفرین خط نگاهمو به هم زدمتعجب نگاهش کردم ر    

 اینم طبیعیه :_
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 نشستم کنارش

 کال همه چیز برات طبیعیه نه؟  :_

 تلخ خندید و به مسیر رفته ی رادین نگاه کرد

 هیچ مردی رو به سرسختی و مقاومت و در عین حال شکنندگی رادین ندیدم :_

 دنبال کردم مسیر نگاهشو

 آره  :_

 میدونی از چی ناراحت شد ؟  :_

 چی ؟ :_

ل میدونه بهانه دیگه جریان و میدونه . میدونه برای بهانه همیشه برادر بوده میدونه امکان نداره االن بهانه بهش فکر کنه ولی در عین حا :_

 وقتی دید هیچی نگفته ناراحت شد  به یادش باشه میخواست میخواست از توبشنوه که بهانه چیزی ازش گفته هر حرفی حتی تلخ ولی

 درکش میکردم ولی انقدر ذهنم مشغول بهانه بود که هیچ فکری برام عمیق نمیشد 

 من چیکار کنم آفرین ؟ :_

خیصش باید منتظر باشیم بعد از نه روز احتمال اینکه مشکل جسمی براش پیش بیاد کمه ولی اون افسرده ست وقتی پزشکش موافق بود تر:_

 کن و ببرش ایران باید مادرت کنارش باشه اون االن به خانواده نیاز داره 

 تو هم میای؟ :_

میدونم باید مراقب کمر پدرم باشم که خم نشه مادرمم باشم قلب مثل بچه ها میترسیدم تنها باشم میدونستم وقتی بهانه رو ببرم باید مراقب    

میدونم با دیدن بهانه چه اتفاقاتی میفته هنوز پدرو مادرم جریان رادمهرو بهانه رو گم نکنه که نشکنه باید مراقب دستای باربد باشم که دستای 

من دیگه از این سرنوشتی که نمیدونستن باید به باربد میگفتم بهشون بگه که تا ما برمیگردیم عزاداریشون سبک شده باشه ولی بازم میترسیدم 

 امیدوار به آفرین نگاه کردممرگ ماه و رقم میزنه میترسیدم  با چشمک ستاره شروع شد و حاال داره
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 میدونم انتظارم خیلی زیادیه ولی من میترسم آفرین خیلی میترسم:_

 خندید و دستشو رو دستم گذاشت 

 ما همه با هم برمیگردیم:_

 بعد از مدتها واقعا شاد شدم

 واقعا؟:_

 که  مارو اینجا پایند کرده بود شرایط بهانه بود دوره ی منو رادین خیلی وقته تموم شده تنها چیزی :_

 دستشو فشردم 

 واقعا ممنونم . شما خیلی اذیت شدید من..... من واقعا به خاطر برخورد اولم شرمنده ام :_

 هر کسی جای تو بود همینطور فکر میکرد خودتو اذیت نکن. :_

 کی میریم ؟ :_

 میخوای همین االن با دکترش صحبت کنیم ؟  :_

 ز جام بلند شدم ا

 بریم :_

دکترش گفت خودش میخواسته با ما صحبت کنه و بگه بهانه مرخصه اون هیچ مشکل جسمی نداشت ولی خواست که درمانشو با آفرین ادامه    

 بده داشتم کارهای ترخیص بهانه رو انجام میدادم که رادین رسید

 اتفاقی افتاده ؟ :_

 شاد نگاهش کردم

 تونیم ببریمش داره مرخص میشه می:_
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 رایان پشت سر رادین ایستاد 

 کی برم دنبال بلیط؟ :_

 رادین به سرعت به سمت رایان برگشت

 یعنی چی ؟ مگه میخوای ببریش ایران؟ :_

 رایان خندید

 پس کجا بره برادر من اون به خانواده اش نیاز داره :_

ان نگاهی به من کرد و به سمت رادین رفت دوباره به سرعت برگشت رادین سرشو انداخت پایین و کم کم به سمت درب خروجی رفت رای    

 گذاشت تو دستمو و به سمت رادین پاتند کرد کارت اعتباریشو با رمزی که سریع روی یک برگه نوشت قبل از اینکه عکس العملی نشون بدم 

ینهمه استخونی که زیر دستام حس میکردم بغض بهانه مرخص شد و آفرین رفت که بهش بگه وقتی داشتم لباسهاشو تنش میکردم از ا   

نشست تو گلوم پوستش فقط شده بود یه الیه برای پوشوندن استخوانهاش محکم بغلش کردم آروم دستاشو دور کمرم حلقه کرد . سرشو بلند 

ه بیهوش بشم؟ االن وقتش االن وقتش نبود میتونستم دوباریدم دیگه نگاهش نکردم میدونستم بغضم سرباز میکنه ب*و*سکردم و چشماشو 

 نبود. کی نوبت من میشه؟ تو دلم قریاد زدم هیچوقت حداقل نه تا زمانی که زهر لبخندش بره تو خاطرات

 آفرین و رایان اومدن تو اتاق نگران برخورد بهانه با رایان بودم وقتی گرمای نگاهشو به رایان دیدم خیالم راحت شد رایان ساک بهانه رو   

 برداشت

 در منتظرتونم دم:_

 یک لحظه بهانه ایستاد با ترس پرسید

 کجا میریم؟ :_

 قبال فکرشو کرده بودیم . آفرین دست دیگر بهانه رو گرفت 

 میریم خونه ی من:_
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قصه به میشه یکی بگه کجای این نباید رادین و میدید دلم پر کشید برای غم رادین بعد از اینهمه غصه دیگه حتی نمیتونست بهانه رو ببینه    

نفع کی بوده که دل خوش کنم به تموم شدنش؟ تموم بشه بهانه مال رادین میشه؟ غم رادمهر تو دل بهانه سبک میشه؟ عذاب نبودن نیمه ی تن 

 رادین تموم میشه؟ 

 ش گرفتیبم آتم که با چه حسرتی به بهانه نگاه میکرد قلشدم در که رسیدیم سنگینی نگاه رو حس کردم البالی درختهای محوطه  دید   

رفتم تو بیمارستان از در پشت رفتم بیرون و  شگرفتن داروهای وقتی بهانه رو سوار کردیم به بهانه  چشمامو با درد بستم که حجم دردشو نبینم 

 رفتم سمت رادین برگشت طرف من صداش خش دار شده بود

 دیگه نمیبینمش میدونم :_

 این چه حرفیه؟ :_

 تلخ لبخند زد 

 میبریش تو داری :_

 تو هم میای :_

 سریع سرشو بلند کرد

 همه با هم میریم تو که اینجا کاری نداری:_

 یک لحظه چشماش برق زد ولی سریع خاموش شد 

 بیام چیکار ؟ اینجا حداقل برادرمو دارم:_

 مدت نتونی ببینیش هیچی از مسئولیتت کم نمیکنه ه اونجا هم امانت برادرتو داری اینکه ی :_

 اهم کرد روبروش ایستادمبا غصه نگ

من تو صحنه ام و تو پشت صحنه باید آماده باشی رادین باید باشی که به موقعش خودتو به بهانه برسونی باید باشی که کمکم کنی من  :_

 تنهایی نمیتونم 
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 تو نیازی به من نداری باربد هست خانواده ات هستن :_

 شتر از هر کسی نه درک بلکه حس میکنه اما تو نیستی کسی که میدونم درد بهانه رو بی :_

 آخه...:_

 ازش فاصله گرفتم

میتونی از زندگی بهانه حذف بشی ولی برو فکر کن قرار شد فکر کنی و نتیجه ،میتونی دیگه هیچوقت نباشی ،اگر دلت نمیخواد نیا میتونی بری  :_

اگر واقعا میخوای باشی اگر با عذاب وجدانت کنار اومدی خوشحال میشم  .رو بگی ما نهایتا تا چند روز دیگه میریم تا اون موقع فکر کن رادین

 همراهیمون کنی اگر نه که برای همیشه برو تمام این سالها وقت داشتی فکر کنی تمام این مدت که بهانه رو داشتی میتونستی بفهمی با عذاب

 ولی اگر نیای هم درکت میکنم  تصمیمتو بگیر رادین امیدوارم برگردی.وجدانت چه کنی دیگه وقتی نمونده 

 دیگه نگاهش نکردم و رفتم به طرف ماشین 

نه حرف میزد نه گوش میکرد نه میخورد و نه  ،براش مهم نبود کجا باشه مهم نبود بخوره یا نخوره سه روز بود که یه گوشه رو کاناپه نشسته بود   

ن روز اول به سختی بردمش حمام و حاال حریفش نمیشدم غذا بخوره درست میخوابید اگر خوابش هم میبرد روی همون کاناپه بود همو

نمیدونستم باید چیکار کنم آفرین روزی یک ساعت باهاش صحبت میکرد ولی اون هیچ عکس العملی نداشت نه گریه میکرد نه میخندید آفرین 

د که تو عروسیشون بهانه و رادمهر آشنا شن کاش میگفت بهش فشار نیارم ولی من روزی صدتا آرزو میکردم که کاش باربد سارا رو نمیدی

نمیذاشتم بیاد آلمان کاش نمیرفتن بیرون کاش تصادف نمیکردن آرزو میکردم زمان به عقب برگرده یه روز صبح بلند شم ببینم همه چیز خواب 

تو قبرستان دیدم نابود بشه و رادمهر بشینه  که صدای اون کالغ از سرنوشت بهانه پاک بشه که اون سنگی کهبوده یه لبخند رو لب بهانه ببینم 

  روبرومو بگه باالخره خواهرتو برگردوندم ولی با یه بچه

رایان تنهامون نمیذاشت فردا پرواز داشتیم و وقتی به بهانه گفتم داریم برمیگردیم هیچ حسی تو صورتش ندیدم . با بغض چمدانها رو بستم    

ید فردا تخلیه میشد  وسایلشو جمع کرده بود رایان از رادین هیچی نمیگفت وقتی اومد بلیطها رو داد و گفت آفرین خونه رو تحویل داده بود و با

صبح میاد دنبالمون که بریم فرودگاه تا جلوی در باهاش رفتم از پشت نگاهش کردم چقدر الغر شده بود وقتی برگشت و نگاهم کرد تازه دقیق 

 میدیدم برای بار اول بعد از اون همه ناراحتی و دلخوری دلم براش سوخت دیدمش تو موهاش رگه های موی سفید و

 :بپرس_
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 :رادین؟_

 :نپرس_

 :پس نمیاد_

 به موقعش میاد باید با نبودش روبرو شه تا بفهمه واقعا نیست به خودش میاد مطمئنم :_

 :میدونم ولی از اینکه اینطور خودشو عذاب میده عذاب میکشم_

 :واقعا؟_

 صابمو ریخت به هم نزدیکش شدم و روبروش ایستادمپوزخندش اع

م :بهم نمیاد برای برادرم نگران باشم؟ بهم نمیاد برای یه انسان که هر کاری تونسته کرده ولی جز تلخی سهمی نداشته دلم آتیش بگیره ؟ به_

 نمیاد ؟ 

 سرد و تلخ نگاهم کرد در ماشین و باز کرد 

 :نه بهت نمیاد _

حرکاتم دست خودم نبود از ماشین دورش کردم و در ماشین و محکم میگن که االن میتونستم بکشمش و بعدم بخندم  جنون به این حال من

 کوبیدم 

 :اونوقت چرا ؟ _

 اخمهاشو کشید تو هم

 : خودتو کنترل کن . برو کنار بذار برم _

ت ناراحتم که نمیتونم حتی درست نگاهت کنم این ربطی به من :نیازی به کنترل ندارم اگر فکر میکنی قسی القلبم چون میفهمی که انقدر از دست_

 نداره به کارهای تو ربط داره 

 دوباره دستشو روی دستگیره ی در گذاشت و آروم گفت
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 :تو درست میگی برو کنار بذار برم رادین تنهاست _

 خودمو کشیدم کنار

خواهرمو  ،بهت اعتماد کردم همخونمو ،ولیم نمیشه من یه دوست یه آشنا:برو کنار برادرت برو ولی بدون تمام نسبتها به نسبتهای خونی خت_

 دستت سپردم ولی تو نعش اونو تحویلم دادی

 نفسهاش تند شده بود دستشو گذاشت رو چشماش و فشار داد در ماشین و باز کرد و سوار شد   

صدام در نیومد در ماشین و باز کرد و منو .گرفت و منو کشید رفتم سمت خونه که دوباره صدای در ماشین و شنیدم سریع اومد طرفم دستمو    

 هل داد تو ماشین در و محکم کوبیدبه هم سریع سوار شد و حرکت کرد 

 : منو بذار خونه باید پیش بهانه باشم_

 دو تا خیابون باالتر پارک کرد ماشین و خاموش کرد و برگشت طرفم 

 :چرا؟ _

 :چرا چی؟ _

 باشی ؟  :چرا باید کنار بهانه_

 :چون بهم نیاز داره_

 ؟:درسته . همینه . االن قسم میخورم وضع روحی رادین خیلی بدتر از بهانه است چرا نمیخوای پیش رادین باشی چرا میگی بهانه_

 :خوب اون خواهرمه_

 فریاد زد

 اونم برادرم بود . رادمهر برادرم بود. رادین برادرمه.  ،:پس اینو میفهمی_

 ین فهمید از صدای بلندش جاخوردمصداشو آورد پای

 : میفهمی ؟ _
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 صدامو بردم باال

 : من گفتم رادین و فدای بهانه کن؟ نگفتم ولی تو بهانه رو فدای خیاالت خودتون کردی تو به من قول دادی قول دادی برش گردونی _

بیشتر از تقدیر بیشتر از قسمت بیشتر از هر کس و هر چیز  میدونستم دارم بی انصافی میکنم ولی پر از فریاد بودم این وسط بیشتر از هر کسی   

 رایان ناراحت و دلگیر بودم  زا

 :خسته ام کردی ._

 با تعجب نگاهش کردم لبخندش تلخ بود مثل زهر مار  نفس عمیقی کشید و گفت

 : میدونی وقتی رسیدم چی دیدم ؟ رادین له شده رادین خورد شده نابود شده _

م رادمهر داره میمیره میدونی چیکار کردم ؟ به رادین التماس کردم بذاره رادمهر در آرامش بمیره .  یک ساعت بعد چی دیدم میدونی چی شنید   

؟ رادمهر تو بغل منو برادر دوقلوش مرد میدونی وقت نکردم گریه کنم ؟ وقت نکردم حتی حس کنم برادرم رفته ؟ چون باید جلوی خودکشی اون 

 م میدونی وقتی رادین و رسوندم بیمارستان چی شنیدم ؟ میدونی ؟ یکی برادرمو میگرفت

 هیچی نگفتم فریاد زد 

 : میدونی ؟_

 چسبیدم به در باز صداش آروم شد 

 :شنیدم بهانه..... بهانه ی رادمهر.... بهانه ی رادین.... بهانه خواهرم .... بهانه امانت...سکوت کرد _

 چنگ زد تو موهاش و عصبی برگشت طرفم

 : بهانه امانت تو ... تو خواب تو کما قلبش ایستاد _

چرا این لحظه ها تموم نمیشد و یکی نمیزد توگوشم و نمیگفت یک لحظه فکر کردم بهانه مرده یک لحظه همه چیز تار شد  ،یک لحظه قلبم نزد   

که افتاده بیرون آب احساس خفگی میکردم  نمیدیدمش صدام تو گلوم خفه شد میخواستم فریاد بزنم ولی نتونستم مثل ماهییزنده ست؟ 

 نفهمیدم کی پیاده شد و با شیشه ی آب برگشت آب و پاشید تو صورتم شوک شدم صدای جیغ خودمو شنیدم .
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 :بهانه_

 :بهتری؟ _

 چنگ زدم رو صندلی 

 : گفتی بهانه چی؟ _

 نگاهش سرد نبود 

 :شنیدم بهانه قلبش ایستاده با شوک برش گردوندن _

 م رو صورتم وای خدای من یعنی بهانه مرگ و هم دیده تاشدستمو گذ

 دستامو مشت کردم جلوی دهنم که فریاد نزنم بی توجه به من ادامه داد 

شده  :اینو من میدونم و آفرین اگر رادین اینو میفهمید نمیدونستم قلبش دوام میاره یا نه . وقتی شنیدم بهانه برگشته وقتی دیدم رادین بهتر_

ستم حس کنم رادمهر مرده سریع کارهای کفن و دفنش و انجام دادم حتی وقت نکردم براش فاتحه بخونم اولین خاک و که ریختن تازه تون

 روش دویدم سمت بیمارستان 

 برگشت طرف من باز هم فریاد زد

برسه حتی به خودت اجازه بدی که باور :میدونی یعنی چی ؟ میدونی اگر حتی نتونی برای برادرت حتی یه فاتحه بخونی چه برسه گریه کنی چه _

 کنی دیگه برادرت نیست بری باالی سر امانت برادرت یعنی چی ؟ 

 هیچی نمیتونستم بگم عمق دردش قلبمو به درد آورد صداش آرومتر شد 

غزم کار نمیکرد وقتی بهانه :یه پام تو اتاق رادین بود یه پام پشت در اتاق بهانه حتی نمیتونستم فکر کنم چه کاری درسته چه کاری غلط م_

این خوشحالی چند لحظه بیشتر نبود تازه فهمیدم بهانه زنده میموند رادین و به جای رادمهر گرفت خوشحال شدم فکر کردم دیگه تموم شد 

 عمق فاجعه تا کجاست 

 برگشت رو به من
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وم پرپر میشد؟ این من بودم که مخالف گفتن حقیقت به بهانه : بهت چی میگفتم وقتی بهانه شاد بود؟ وقتی این برادر من بود که داشت جلوی ر_

 ردم بودم چون فقط من دیدم که بهانه مرد و زنده شد اونم فقط به خاطر تصور نبودن رادمهر من رادین و برادرمو فدای آرامش بهانه امانت تو ک

 انصاف بودم .الل شده بودم . نمیدونستم چی بگم . شرمنده بودم داشتم میسوختم چقدر من بی 

دلخوریهای بهانه و بعد افسردگیهاش هرکاری تونستم کردم که بهانه رو برگردونم ایران پیش ، :کم کم شرایط سخت شد فاصله های رادین _

بی بهت بگم ،تو . دور از چشم رادین التماسش کردم براش دلیل آوردم که برگرده پیش خانواده اش میخواستم باهاش بیام و اونجا بهت بگم 

گفتم رادین با من ولی بهانه رو ببر ؟گفتم ببرش گفت رادین  ،برادر شدم و تو باید خواهرتو نگه داری ولی نیومد . وقتی باربد اومد به اون هم گفتم

یخواست برگرده نم ولی نشد نه بهانه واقعا میخواست که بیاد نه رادین آماده بود بهانه به باربد گفت باهاش برمیگرده ولی واقعاٌ،پیش خواهرش 

. میدونی چند شب تا صبح جلوی خونشون هنوز میخواست رادمهرو برگردونه به زندگیش نشد که برگرده نخواست که برگرده ،هنوز امید داشت 

 راه رفتم از خدا شجاعت خواستم که برم و بهش بگم ؟ ولی ترسیدم نه به خاطر رادین به خاطر بهانه که دیدم مرد و زنده شد

 ف شده بود نفس نفس میزدصداش ضعی

اینکه عزیز دیگه ای جلوت آب بشه ذوب بشه و نتونی کاری بکنی ،:میدونی چی سنگینه باران ؟ اینکه عزیزتو از دست بدی ولی حس نکنی _

بری و به  اینکه امانت کسی که برات همه چیزه داغون باشه و نتونی بهش بگی چرا اینطوری شد و وقتی حس میکنی دیگه راهی نیست و باید

بیاد و تو رو از این جهنم نمیدونم ها و چه کنم ها نجات بده خودش بیاد، بیاد و طلبکار باشه که کم  ،کسی که خواهرشو بهت امانت داده بگی بیاد

 کرده که نبوده که خائن بوده 

 کامل برگشت رو به من و تو چشمام خیره شد

خواهرش دوست داشته که دوست داره میخواستم خواهرتو سالمت بهت برگردونم نه :تو خواهرتو دست من سپردی مردی که خواهرتو مثل _

ولی نشد فقط میخواستم دور نگهت دارم میخواستم تمام این دردها تمام این و بدتر از اون نه احتماالً  جسدشو .افسرده نه با یه قلب بند زده 

یح و سالمت بیارمش ولی نشد که بشه من هر کاری تونستم کردم باران حاال سوالهای بی جواب و نمیدونمها رو خودم جواب بدم میخواستم صح

 مرد انقدر بی معرفته که فکر میکنی خواهرتو فدای برادرش کرده من چیزی ندارم بگم جز اینکه به اصطالح اگر به نظرت  این 

 انگشت اشاه اش رو گرفت رو به آسمون

http://www.roman4u.ir/


 

 
529 

 

نفهمیدم کی از دستش دادم قسم اگر بدونم رادین نباشه بهانه سالمت و خوبه پای ،نکردم :به خداوندی خدا به خاک برادری که هنوز حس _

ارو رادین و از زندگی بهانه میبرم راهشو سد میکنم. میدونم میمیره میدونم نابود میشه میدونم هیچی براش نمیمونه ولی به خاطر بهانه این ک

 میکنم 

 دستشو آورد پایین 

ه زدن بردار انقدر درد دارم که توان حتی یک لحظه نیش خوردن هم ندارم . برو به خواهرت برس منم به برادرم :پس دست از نیش و کنای_

 پیش امانت تو باشم نه پیش برادر تنها و نابود شده ی خودم  ،برسم چون باید با خواهرت برگردم ایران چون میخوام پیش امانت رادمهر

 خته بودم پایین نمیتونستم حرف بزنم . فقط سرمو اندا

 :گفتم برو _

 درو باز کردم و بی حرف پیاده شدم درو نبسته بودم که پاشو گذاشت رو گاز صدای تیکاف الستیکها تو سرم جیغ زد .   

 

 فصل سیزده  

 

نگاهش میکردم به حرفاش وقتی رایان اومد دنبالمون روم نمیشد تو صورتش نگاه کنم تانیمه شب در حالیکه پایین پای بهانه خوابیده بودم و    

فکر میکردم خودمو گذاشتم به جای اون حتی تصورش هم دردناک بود اینکه حتی فکر کنم بهانه نباشه نمیذاشت اتفاقات بعدی رو دوره کنم چه 

ی بهانه منو یاد این  برسه به اینکه کارهایی که رایان کرده رو انجام بدم . نمیدونم کی خوابم برد ولی وقتی بیدار شدم چشمای خسته و گرفته

برمیگردم جایی که یه روز خواهرم شاد از اونجا رفت تا کنار همسرش آروم بگیره ولی االن هیچی جز غم  انداخت که امروز برمیگردیم ایران .

 نداشت

 .قلبمو پاره پاره میکرد ،گلوموتا لحظه ی آخر به فکر رادین بودم تو فرودگاه دیدمش ولی میدونست نمیتونه بیاد جلو بغضی سنگین مثل خرچنگ    

 انقدر چشماش درد داشت که بهانه رو فراموش کردم به آفرین گفتم و بدون اینکه بهانه بفهمه رفتم پیش رادین روبروش که ایستادم لبخند زد

 لبخندش با حلقه ی اشک تو چشماش همراه بود
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 :مراقبش هستی ؟ _

 دستام مشت شده بود ناخنهام فرو میرفت تو دستم

 :هستم_

 : مراقب عشق برادرم هستی ؟ _

 :هستم_

 سرشو تکیه داد به ستون و چشماشو بست 

 :اون تنها بهانه ی منه _

 چشماشو باز کرد

 : مراقبش هستی ؟ _

 : هستم_

 نفس عمیق کشید

 : برو باران برو  _

 : چرا برنمیگردی ؟ _

 این نگاه و تاب نداشتم نگاهش عشق داشت یا درد نمیدونم ولیبرگشت و به بهانه نگاه کرد 

 :شاید یه روز قبل از اینکه بمیرم برگردم . شاید _

 :مراقب خودت هستی ؟ _

 زهرخند زد 

 : هستم _
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نیمه  2باهاش خداحافظی نکردم برگشتم پیش بهانه . تمام طول راه بهانه با قرصی که خورده بود خوابید و من نگاهش کردم وقتی رسیدیم    

حاال که  رواز و تاخیرش خستمون کرده بود رایان ما رو رسوند و رفت که آفرین و برسونه آروم درو باز کردم و رفتیم باال .شب بود . عوض کردن پ

مامان و بابا خبر نداشتن برای همین خوابیده بودن . بهانه بدون اینکه لباسهاشو  همه همه چیز و میدونستن رفتن به خونه ی باربد بی معنا بود.

 اد رو تخت و خوابید . عوض کنه افت

مامان پشت  .صبح بیدار شدم بهانه هنوز خواب بود رفتم دوش گرفتم لباسهامو و عوض کردم و رفتم پایین 7بعد از مدتها چند ساعتی خوابیدم    

 میز آشپزخونه نشسته بود و پیاز خورد میکرد پشتش به من بود بابا هم داشت استکانهای صبحانه رو میشست . 

 :سالم _

 مامان از پشت میز پرید استکان از دست بابا افتاد تو سینک . هر دو خیره شده بودن بهم

 خندیدم

 ؟ من بارانم دخترتون به این زودی فراموشم کردید ؟ ن:جن دیدی_

 ید ب*و*سبابا اومد طرفم دستشو گذاشت روی صورتم پیشونیمو 

 : خوش اومدی دخترم . بیا بغل بابا _

ازش جدا کجا خودمو جا گذاشته بودم؟ منش پناه گرفتم چقدر خسته بودم و نمیدونستم چقدر بهش نیاز داشتم و نمیدونستم تو آغوش گرم و ا   

 شدم و رفتم طرف مامان که گریه میکرد بغلش کردم بوی مادر میداد بوی هر چی آرامش تو دنیاست سرمو فرو بردم تو گردنش

 :بوی مادر میدی مامان بوی آرامش _

 بیشتر شد ازش جدا شدم  هق هقش

 :گریه نکن قربونت برم االن وقت گریه نیست _

 بابا پر بغض دستشو رو شونه ی مامان گذاشت 

 :خودتو جمع کن خانم باید محکم باشیم _
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سر گذاشته . مثل همیشه با آرامشش به ما درس استقامت میداد هر چند هیچکس خبر نداشت که بهانه دقیقا تو چه حالیه و چه خطری رو پشت   

 رو به من کرد

 :بهانه حالش چطوره ؟ کجاست ؟ _

 به باال اشاره کردم  

 :تو اتاقش_

 مامان به طرف راه پله پرواز کرد دنبالش دویدم و بازوشو گرفتم

 :مامان جون صبر کن بذار استراحت کنه_

 باز زد زیر گریه 

 :آخه دلم طاقت نداره مادر دلم طاقت نداره _

 ت و بردش طرف مبل بابا بازوشو گرف

 :بشین خانم اینهمه صبر کردی یکی دو ساعتم روش_

چرا همه به راه پله نگاه کردیم بهانه باال ایستاده بود و مثل همیشه داشت چشم میمالید  .تا مامان نشست از صدای در اتاق دوباره بلند شد   

پایین پله ها که رسید ایستاد احساس کردم نفسش قطع .دوید طرفش  مامان دیگه طاقت نیاورد وعوض نمیشد و اینهمه آدمو عوض کرده بود؟ 

فت طرف شد میدونستم به چی فکر میکنه اینکه این واقعا بهانه ست؟ بابا با دهان باز به بهانه نگاه میکرد ولی سریعتر از مامان به خودش اومد ر

 پله ها لبخند رو لبش نشوند 

 : به خونه ات خوش اومدی بابا _

سته وی مامان و فشار داد که به خودش بیاد بهانه آروم و بی حس از پله ها پایین اومد مامان دستاشو باز کرد بهانه به مامان نگاه کرد و آهو باز  

بهانه دستاشو دور کمر مامان حلقه کرد ولی صورتش کامال بی حس .در آغوش گرفت  اونوبه طرفش رفت فاصله ی باقیمانده رو مامان طی کرد و 

میگن باید مادر شی پدر شی تا  ید و گریه میکردب*و*سبابا نمیدونست چیکار کنه بره طرف بهانه یا نره مامان سر و صورت بهانه رو می.د بو

 بفهمی چه دردیه درد فرزندت ولی من دیدم شاید حس نکردم دیدم دست بابا رو کمرشه دیدم مامان داره پر پر میزنه دیدم درد پدر و مادرو
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 ... عزیزم..... قربونت برم.... دلم برات پر میکشید دخترم.... داشتم میمردم از دلتنگی :دخترم._

کم کم  .یدش لحظه ای رهاش میکرد و نگاهش میکرد و دوباره بغلش میکرد اما دریغ از یک کلمه جواب حتی یک لبخندب*و*سو همینطور می

 کشیدش طرف خودشمامان متوجه شد و خودشو کنار کشید بابا  

 :خانم جان ول کن دخترمو خسته ست _

 دستشو دور کمر بهانه حلقه کرد و به طرف مبل بردش 

 :بیا بابا جون بیا بشین تا برات صبحانه بیارم _

 باالخره صدای بهانه رو شنیدیم 

 : نه میام تو آشپزخونه_

رکاتش جگرم سوخت راست میگن که مادرها بدبختن ببین همه به طرف آشپزخانه رفتیم مامان تند تند صبحانه رو میچید و چای میریخت از ح   

 شد چطور برای دخترش پرپر میزنه سرمو انداختم پایین و مشغول صبحانه شدم اما همه ی حواسم به بهانه بود به سختی دو تا لقمه خورد و بلند 

 :ممنون مامان_

 :اما تو که چیزی نخوردی مادر_

 بابا سریع میانه رو گرفت 

 نم کم کم سر معده اش باز میشه :میخوره خا_

وقتی من رفتم آلمان باربد کلیدشو دوباره دست گرفته بود که اگر نیمه شب اتفاقی افتاد  زبهانه از پله ها باال میرفت که باربد کلید به در انداخت ا   

باربد و سارا آروم .پشت سرش اومدن داخل میزد راه میرفت و تک و توک حرف پشت در نمونه نگاهشو از پله ها برنداشت سارا و کامیاب که حاال 

سالم کردن باربد بی حرف دست منو گرفت و فشار داد به سختی لبخند زدم. سارا بغلم کرد بهانه بی توجه باال رفت که صدای باربد متوقفش 

 کرد همه به سمتش برگشتیم 

 ال پرسی بری باال :انتظار ندارم بدویی بیای بغلم ولی انتظار هم ندارم بی سالم و احو_
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چند لحظه به باربد  .بهانه برگشت و رنجیده به باربد نگاه کرد میدونستم داره به این فکر میکنه که باربد میدونسته رادمهر رفته و بهش نگفته   

نست تشویقش کنه خیره شد و بعد با صدایی که به سختی شنیده میشد سالم کرد و نایستاد تا جواب بگیره حتی سرو صدای کامیاب هم نتو

 برگرده و به اتاقش رفت 

 باربد با ابروهای گره خورده نشست روی مبل همه نشستیم سارا دست باربد و گرفت 

 :ناراحت نشو _

 :برای خودش ناراحتم _

 سارا به راه پله ها نگاه کرد انگار انتظار داره بهانه اونجا باشه 

 : خوب میشه _

میل با شنیدن اینکه بهانه برگشته هجوم آوردن خونمون و من به شدت عصبی شدم تو آشپزخانه با مامن نیم ساعت نشستن و رفتن تمام فا   

 بحثم شد 

 :آخه مادر من االن وقت مهمون دعوت کردنه ؟ حال و روزشو نمیبینی؟ _

 :چیکار کنم ؟ به خاله ات بگم نیاد یا به عموت ؟ _

 :به هر دو . _

 مادر زد روی گونه اش 

 دیگه چی ؟ :وا ... _

 بابا روی صندلی نشسته بود و خودشو با چای سرگرم کرده بود 

 : راست میگه دیگه . برای چی اصال خبرشون کردی ؟ _

خواهرم گفت چه خبر منم گفتم بهانه برگشته اون همه رو خبر کرد و خودشونو دعوت کردن یادت که نرفته شوهر خواهر .:من خبرشون نکردم _

 ر میکنه حتما از اون شنیدهمن  با برادر تو کا
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:خوب مادر من عزیز من وقتی خواهرتو میشناسی نباید بگی حاال گفتی باید انقدر بی تعارف باشی که بهشون بگی شرایط بهانه برای دیدن _

 نیست چه برسه به اونها . ندیدی صبح چطوری با باربد برخورد کرد ؟  بخانواده اش هم خو

  :خوب حاال میگی چیکار کنم؟_

 :تماس بگیر کنسلش کن اگر شما نکنی من میکنم و اونوقت میدونی که چی میشه کلی حرف پشت سرم درمیاد پس خودتون اینکارو بکنید _

کل خاندان روزبهانی و شمیسا .مامان کالفه دستهاشو خشک کرد به طرف تلفن رفت که زنگ درو زدن آیفونو که دیدم آه از نهادم بلند شد    

 بودن انگار قرار گذاشته بودن که با هم بیان  پشت در خونه

 کالفه دکمه ی آیفون و زدم و به سمت راه پله رفتم 

 :مهموناتون اومدن مامان ولی لطفا تا نیومدم کسی از این راه پله باال نیاد خواهش میکنم _

 بابا دستشو چند بار زد به پشتم 

 :برو بابا جون کسی باال نمیاد _

  ،کالفه تر از همیشه درو باز کردم و رفتم تو.رسیدم صدای بلند خاله رو شنیدم که قربون صدقه ی بهانه میرفت و گریه میکرد  پشت در اتاق که   

 روی تخت نشسته بود پاهاشو بغل کرده بود و به دیوار خیره شده بود به دیوار نگاه کردم و دوباره به خودش کنارش نشستم

 :چیزی هم پیدا کردی ؟ _

 گردوند طرفم و استفهام آمیز نگاهم کرد سرشو بر

 : همچین به دیوار خیره شدی انگار داری دیوارو با نگاهت سوراخ میکنی میخوام ببینم چیزی هم پیدا کردی ؟ _

 دوباره روشو برگردوند و به دیوار خیره شد 

 :خاله اینا اومدن ببیننت میای پایین ؟ _

 سرشو محکم تکون داد 

 :عمو؟ _
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 تکون داد دوباره سر 

 :دایی_

 عصبی نگاهم کرد 

 :خوب بابا عمه _

 به طرف در رفتم  .با حرص دندون سایید

 :باشه میگم مزاحمت نشن ولی این درست نیست اونها اومدن تو رو ببینن _

 هیچی نگفت. نفسمو با شدت دادم بیرون . 

 

 فصل چهاردهم 

تنها روزی که بهانه مهمان قبول کرد  .ز درمیون بهش سر میزد و رایان هفته ای دو روزسه ماه تمام بهانه از اتاقش بیرون نیومد آفرین یک رو   

نها بزرگواری کردن و با توجه به حال اوروزی بود که پدرو مادر رادمهر به دیدنش اومدن هرچند اون باید میرفت دیدن پدر و مادر همسرش ولی 

ه رو دیدم اونم فقط تو آغوش مادر رادمهر دیر وقت باالخره بهانه دل از آغوش مادر بهانه خودشون اومدن بعد از مدتها اشک و گریه ی بهان

 رادمهر کند مامان با حسرت و اشک به بهانه نگاه میکرد . 

حتی میدونستم دلش پر میزنه که برای لحظه ای دخترشو در آغوش بگیره ولی به جز همون روز اول بهانه اجازه ی اینکارو به هیچکس نمیداد .    

 به من 

بهانه اصال همکاری نمیکرد و آفرین میگفت تنهاش نمیذاره ولی تا وقتی خودش نخواد هیچ ،باید برمیگشتم سر کارم نمیتونستم بشینم تو خونه    

ن حتی کم کم اتفاقی نمیفته در ضمن اون با اینهمه توجه دیدن خیالش راحته باید همه برگردن سر کارو زندگیشون باید ببینه همه زندگی میکن

 شت باید در و رو به خانواده که از همون روز که بهانه برای دیدنشون نیومد پایین رفته بودن و برنگشته بودن باز کرد و به زندگی عادی برگ
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و یک لحظه هم  مامان اول خاله رو دعوت کرد و بهانه چیزی نگفت و بی توجه به سرو صدای شهره و شهاب و نوید پایین نیومد منم رفتم پایین   

آمدهای  باال نیومدم نگران بهانه بودم ولی نمیخواستم برم باال بارها تا دم در اتاق رفتم ولی نرفتم داخل بعد از برگشتن من به سر کارو رفت و

 همیشگی بهانه هیچ تغییر نکرد 

 

گرد رادمهر رسید همه نگران بودیم که بهانه چه عکس کم کم  آفرین و هم جواب کرد و نمیذاشت به اتاقش بره دو ماه دیگه هم سر شد و سال   

د به جز بهانه این برام غیر قابل باور بود که بهانه حتی برای مراسم همسرش تنالعملی داره خانم روزبهانی برای رادمهر مراسم گرفت و همه رف

ی حاضر نشد باهامون بیاد برای بار اول عصبی شدم درو نیاد وقتی بهش گفتم باید برای مراسم رادمهر بریم فقط نگاهم کرد و هیچی نگفت و وقت

 به هم کوبیدم و اومدم بیرون باربد تو سالن منتظر بود 

 :من نمیام _

 باربد اخمهاشو کشید تو هم 

 :االن هم نمیخواد بیاد ؟ _

 :نمیاد _

 باربد عصبی به طرف پله ها رفت 

 ؟ :دیگه شورشو درآورده مگه گفتیم بریم عروسی که نمیاد _

 جلوشو گرفتم 

 :ولش کن باربد _

 منو زد کنار

بدتر میشه چی چی و ولش کن یک ساله داره اینطور زندگی میکنه ولش کنیم که چی بشه ؟ بهتر میشه  ره:هی میگید ولش کن که روز به روز دا_

 ؟ 

 دوباره جلوش ایستادم 
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 :نه بهتر نمیشه ولی االن ولش کن باید یه فکر اساسی کرد _

 گ زد تو موهاش باربد چن

:داداشی فکر میکنی برای من راحته این حال و روزو ببینم ؟ به خدا نیست حسرت نگاه مامان به دستای بهانه که دلش میخواد یکبار هم شده _

کنی آسونه چقدر داغون شده ؟ خودت موهای شقیقه ات سفید شده از خودم میگذرم ولی فکر می بافقط لمسشون کنه داره منو میکشه . میبینی با

 ؟ 

 :برای همین میگم نباید ولش کرد به حال خودش باالخره باید از یه جایی شروع کنه اگر نمیخواد من مجبورش میکنم _

 دوید از پله ها باال بی نفس دنبالش دویدم دستشو گرفتم و کشیدمش پایین

 : جون باران. جون بهانه االن نه _

پیچیدیم تو هم بغضم بعد از یک سال که فقط برای چند قطره سرباز کرده بود منفجر شد  .باز کردبرگشت و نگاهم کرد یک دفعه آغوشش و     

 باربد چنگ میزد تو موهامو سرمو به سینه اش فشار میداد

 :گریه کن خواهرم ... گریه کن _

 فقط اسمشو صدا میزدم  مدست خودم نبود داشتم میمرد

 ؟:چیکار کنم باربد چیکار کنم_

 میره که تو رو فراموش کرده . ببخش بارانم ببخش : باربد ب_

 سرمو از روی سینه اش بلند کردم

:این حرفو نزن بهانه خواهر منم هست مگه من به تو فکر کردم که انتظار داشته باشم تو هم به من فکر کنی االن هممون داغون بهانه ایم _

 هممون 

 اک کردم دستشو دور کمرم حلقه کرد و اومدیم پایین اشکهامو پ

 :برو باربد دیر میشه مامان و بابا خیلی وقته رفتن برو سارا رو بردار و برو _
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 :پس تو ؟ _

 :نمیتونم تنهاش بذارم _

تم باربد رفت و من به طبقه ی باال رفتم ولی در نزدم میدونستم نمیتونم برم تو ببینمش و بغضمو نگه دارم برگشتم پایین و چای ریختم و نشس   

کالفه بودم یک ساعت گذشت و هیچی سرگرمم نکرد که فکر نکنم . یک دفعه یک صدای وحشتناک از باال اومد انقدر ترسیدم که پشت میز 

دادم و برای چند لحظه فقط به پله ها خیره شدم ولی با صدای دوم که ضعیفتر بود به خودم اومدم از پله ها دویدم باال هرچقدر دستگیره رو فشار 

 ردم جواب ندادبهانه رو صدا ک

 کن ز:باز کن بهانه با_

 هیچ صدایی نبود گوشمو چسبوندم به در ولی انگار هیچکس تو اتاق نبود کوچکترین صدایی نبود دوباره درو فشار دادم ولی نشد . 

 : بهانه باز کن درو میشکنم میام تو ..... درو باز کن لعنتی_

 ؟ در حرکت نکرد . خدایا چیکار کنم یکوبیدم به در ول انگار نه انگار . یکی از صندلیها رو برداشتم و  

 دویدم پایین دوباره دویدم باال خدایا به دادم برس. به دادش برس. یک لحظه با فکری که به ذهنم رسید ایستادم

 نکنه یه بالیی سر خودش آورده ؟ وحشیانه درو میکوبیدم و گریه میکردم 

 نه ببین دارم میمیرم فقط ببینمت فقط صداتو بشنوم میرم جون باران جون باربد بهانننننننه :بهانه جون باران درو باز کن ببین بها_

 صدایی نمیومد دویدم طرف تلفن دور خودم میچرخیدم 

 خدایا به کی خبر بدم ؟ گوشی رو برداشتم و شماره ی باربد و گرفتم صداش بین صدای قرآن گم شده بود فقط فریاد زدم 

  :باربد ... باربد_

 : چیه باران چرا داد میزنی ؟ _

 :باربد بهانه.... بهانه. _

 هق هق گریه نمیذاشت حرف بزنم صداش مضطرب شد 
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 ی ؟ چ:چی شده باران بهانه _

 :بیا باربد زود بیا _

م تو . دویدم طرف م اینطرف اونطرف کاش میتونستم از پنجره برویدتو حیاط مید .قبل از اینکه گوشی و قطع کنم باربد گوشی و قطع کرد   

رد انباری نردبان و گذاشتم لب پنجره و رفتم باال وسط پله ها بودم که باربد درو باز کرد همراهش رایان و رادین بودن یک لحظه مغزم هنگ ک

 رادین ؟ 

 باربد دوید طرف ساختمون 

 :باراااان. باران_

 از پله ها اومدم پایین دویدم طرفش بازوهامو محکم گرفت

 بهانه چی شده فقط تونستم به باال اشاره کنم همه دویدیم باال باربد اول در زد  ؟:چی شده_

 :بهانه خواهرم ..._

 اما جواب نداد

 :جواب نمیده ... صدبار صداش زدم قسمش دادم جواب نمیده _

 :شاید خوابه میدونی که قرص میخوره _

 از ترس سکسکه ام گرفته بود

 ومد وقتی اومدم باز نکرد و جواب نداد :اول.... اول یه صدای وحشتناک ا_

به در تکیه داد و فشار داد وقتی حریف نشد خیز  شرادین که رنگش سفید شده بود و چشماش دو دو میزد باربد و زد کنار و بی حرف شونه ا

 برداشت دوبار که زد به در در شکست همه دویدیم داخل 

http://www.roman4u.ir/


 

 
541 

 

خدایا نذرمم خون افتاده بود رو زمین ... انگار نفس نمیکشید آینه ی شکسته تو اتاق ریخته بود .  نه ... نمیخوام ببینم ... نمیخوام.... بهانه غرق

ه قبول نکردی؟ اینهمه دعامو قبول نکردی؟ رادمهر که خوب بود دعاهای اونم قبول نکردی؟ کمر شکسته ی بابا؟ حسرت مامان؟ اینهمه آدم اینهم

 رایان دوید طرفش و نبضشو گرفت فریاد زدچرا؟ آرزو برای بهانه هیچ کدومو قبول نکردی؟ 

 :ماشین و روشن کن زود باش باربد _

ین باربد به خودش اومد و دوید بیرون نفهمیدم چی تنم کردم و یه روسری انداختم رو سر بهانه که تو بغل رایان بود دویدم دنبالشون ولی راد   

 از جاش تکون نمیخورد برگشتم و فریاد زدم 

 جنب:رادین ب_

 اما تکون نمیخورد وقت التماس و داد و کشیده زدن نبود آستینشو گرفتم و کشیدم 

 :بیا_

سریع پایین مانتومو پاره کردم و بستم به .دنبال خودم میکشوندمش همه نشستیم بهانه تو بغل من بود از مچ هر دو دستش خون میرفت    

پشت در اتاق راه میرفتیم دکترها اجازه ندادن هیچکس بره تو .  .هانه رو برانکارد بودمچش خوشبختانه بیمارستان نزدیک بود و ده دقیقه بعد ب

 نیم ساعت گذشت پرستار اومد بیرون دویدیم طرفش 

 :به خون نیاز داره کسی گروه خونیشو میدونه ؟ _

_:a مثبت 

 :نداریم_

 دوید بره که رایان داد زد  

 :گروه خونیه من بهش میخوره _

 ن چیه :گروه خونیتو_

 رایان  دوید طرف در 
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_ :o مثبت 

 پرستار دنبالش رفت یک ساعت و نیم گذشت تا اومدن رنگ رایان پریده بود باربد نشست کنارش 

 : چی شد ؟ _

نسته عمیق ولی تو :بخیه کردن. با آینه بریده خیلی عمیق بود سه الیه بخیه خورد با اینکه ناشیانه زده و یه تکه آینه تو دستش باقی مونده بود_

 بزنه

 :خوب ؟ _

 : بهش سرم وصل کردن گفتن خون زیادی از دست داده چون هر دو مچ و زده باید منتظر بمونیم _

باربد موهاشو چنگ زد و سرشو رو پاهاش گذاشت رایان به پشت نیمکت تکیه داد و چشماشو بست رادین لبخند میزد گیج بودم یعنی چی ؟    

؟ اینکه میگن صبر کنید یعنی بهتر میشه یا.... بسه.... دیگه نده ست ؟ نشستم روی زمین بهانه ی من زنده ستیعنی نمرده ؟ بهانه ی من ز

  اینهمه درد بسه.... اینهمه عذاب بسه

 رادین کنارم نشست هنوز لبخند رو لبش بود نگاهش کردم فکر میکنم دیوانه شده

  :اگر قرار بود برای بهانه اتفاقی بیفته من میفهمیدم_

 گیجتر شدم دستشو گذاشت روی قلبش 

 :با قلبم حسش میکنم اون سالم میمونه هیچی نمیشه نمیتونه که بشه . _

 از جاش بلند شد و رفت نشستم کنار باربد 

 :به مامان و بابا گفتی ؟ _

 :نه چی و میگفتم ؟ من که نمیدونستم چی شده _

 :نباید بگیم _

 فریاد زد
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 بایستی دائم میخوای ازش دفاع کنی نگیم نمیفهمن ؟  :بسه باران هی میخوای جلوش_

من به دستمو گذاشتم روی لبهاش رادین مطمئنم کرد که بهانه ی من زنده میمونه من به حس و الهام قلبیه عاشقی مثل رادین ایمان داشتم    

 نگاه کسی که مجنون وار از تک تک نفسهاش میگذشت ایمان داشتم 

 رای دفاع از بهانه فکر کردی چه بالیی سر مامان و بابا میاد ؟ بسشون نیست ؟ :آروم . میگم نگیم نه ب_

 : باالخره که چی ؟ باالخره که میفهمن _

 جواب نداده بودم که آفرین اومد صورتش سرخ شده بود رایان دوید طرفش چند لحظه از حالت رایان مبهوت شدم با دیدن آفرین بال درآورد    

 مدن جریان و برای آفرین تعریف کرد آفرین بدون سالم کردن سر من داد زد وما می همینطور که به طرف  

 :چرا جواب تلفنتو نمیدی ؟ _

 گیج شدم 

 : چرا داد میزنی ؟_

:چون از دیشب صد بار باهات تماس گرفتم که بهت بگم مراقبش باشی که بگم اگر امروز و به سالمت رد کنه یعنی بهتر شده ولی جواب ندادی _

 د تا پیام دادم با اتاقت تماس گرفتم ص

 :خوب با رایان تماس میگرفتی_

 : گرفتم ولی دیر شده بود _

 :گوشیم تو اتاقه و من اصال یادم نمیاد دیگه گوشی دارم گوشی اتاق و بهانه قطع کرده من چه میدونستم _

 بغض نشست تو گلوم

 حظه هم تنهاش نمیذاشتم تقصیر منه:کاش گوشیم دستم بود اگر بود و باهات صحبت میکردم یک ل_

 دستشو انداخت دور گردنم 

 . ببخشید داد زدم: خودتو اذیت نکن _
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 چیزی نداشتم بگم رادین که اومد دکتر هم اومد بیرون 

 : خدا رو شکر کنید به خیر گذشت به هوش اومده _

 

 فصل پانزدهم

بعد از مرخص  .مامان روز و شب اشک میریخت بابا تا لب مرز سکته رفت.یخت روزهای سختی بود بابا و مامان که فهمیدن همه چیز به هم ر   

بهانه  شدن بهانه دیگه رادین و ندیدم ولی از رایان شنیدم یک هفته بعد از اومدن ما رادین هم به ایران اومده میخواستم ببینمش ولی نمیتونستم

 .شتم رو تنها بذارم کلید در اتاق و برداشتم دیگه بهش اعتماد ندا

ساکت تر از همیشه شده بود دیگه کمتر میدیدیمش آفرین هم راه به جایی نمیبرد با استادش در مورد بهانه صحبت کرد ولی اونم گفت که هر    

 کاری الزم بوده آفرین انجام داده و دیگه همه چیز به بهانه بستگی داره 

تم که روز و شب بیرون باشم ولی باز هم به کارم میرسیدم اگر فقط تو خونه نمیتونستم هیچ پرونده ی جدیی رو بپذیرم انقدر وقت نداش   

 مینشستم دیوانه میشدم . 

یک ماه گذشت و رادین هر روز با من صحبت میکرد فقط حال بهانه رو میپرسید و قطع میکرد. همه چیز و سپرده بودیم دست خدا بهانه کمک     

هیچی تکونش نمیداد نه حرفهای باربد نه اشکهای مامان نه بیمارستان رفتن بابا نه سکوت من نه نمیخواست اصال نمیخواست کسی و ببینه . 

 راهنماییهای آفرین . هیچی و هیچکس و نمیخواست 

میدونم کجا گم شدم همون روز تو ماشین رایان وقتی گفت تصادف کردی همون روزی که برات از بچگیهامون گفتم تا لبهات باز بشه حتی    

ه فریاد بزنی صداتو بهم هدیه بدی، صدقه بدی. همون روز که بهم گفتی بیا و من دویدم تا بهت برسم و نذارم بیشتر از این خورد بشی. من شد

تتو تو اون روزا گم شدم و فکر نمیکنم دیگه پیدا بشم ولی میون این حجم دلسوز تو رو گم نکردم تو کجا گمم کردی که این روزها نه میذاری دس

 یرم نه اشکاتو پاک کنم. اصال اشکی هم برات مونده؟ اصال میخوای پیدام کنی؟ شاید اگر ببرمت تو باغ و چشماتو ببندم بازم بشه که پیدامبگ

 کنی . پیدام کن بهانه پیدام کن. 
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بود خوشحال بودم داشتم از دادگاه بود و تازه دادگاه تموم شده بود رای قاضی به نفع ما  11صبح دادگاه داشتم صبح زود رفتم بیرون ساعت     

 میومدم بیرون که باربد تماس گرفت دیگه هر تماسی دلشوره مینداخت به جونم

 :سالم چی شده؟ _

 : از بهانه خبر داری؟_

 نشستم رو پله ی دادگاه تمام خون بدنم هجوم آورد تو سرم

 : مگه خونه نیست؟_

 : تو میدونی کجا ممکنه رفته باشه؟ _

 یام :نه االن م_

نفهمیدم خودمو چطور رسوندم خونه  . کفشامو پرت کردم تو جاکفشی و دویدم تو سالن. مامان گریه میکرد بابا دستش رو قلبش بود و رنگش     

بود  باربد مضطرب راه میرفت رایان با تلفن صحبت میکرد و رادین روی پله ها نشسته.سارا داشت برای مامان آب قند درست میکرد  . پریده بود 

 و سرش رو پاش بود 

 هنوز چیزی نگفته بودم که آفرین هم اومد 

 چی شده؟  _

 کسی چیزی نگفت فریاد زدم 

 :چی شده؟ مگه کسی تو خونه نبود که اون تونسته بره بیرون؟_

 باربد نگاهی به رادین که هنوز سرش پایین بود انداخت بعد روشو کرد به من

انه رو بپرسه گوشیت خاموش بوده تا دو ساعت پیش صبر کرده وقتی دیده همچنان گوشیت خاموشیه با رادین با تو تماس گرفته که حال به_

ه تلفن خونه تماس گرفته مامان داشته باهاش حرف میزده که برمیگرده میبینه بهانه پشت سرشه وقتی اسم رادین و از مامان میشنوه شروع میکن

 که مامان بتونه جلوشو بگیره میره بیرون به جیغ زدن و لباسهاشو میپوشه و قبل از این
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 :یعنی چی؟ بهانه که پاشو از اتاق بیرون نمیذاشت یه دفعه اومده پایین؟ _

 نشست 

 :نمیدونم شانسه دیگه دقیقا باید زمانی که مامان با رادین صحبت میکرده بیاد و اسمشم بشنوه _

ن خبر نداشتن برای همین براشون خیلی عجیب بود که یکرده ولی از احساس راد مامان و بابا میدونستن مدتها رادین نقش رادمهر و بازی   

 بهانه با شنیدن اسمش انقدر شدید عکس العمل نشون داده 

میدونستم پیش دوستان نمیره  .هانه خبر نداشتنبگوشیمو برداشتم با هر چی دوست مشترک بود تماس گرفتم ولی همشون سالها بود از     

 خود داشت فامیل که جای 

بابا رو با قرص زیر زبونی و استراحت .همه نگران بودن رادین یک کلمه حرف نمیزد تکون نمیخورد چهار ساعت بود همینطور نشسته بودیم     

انیم دلم اجباری رو پا نگه داشتیم اشکهای مامان قطع نمیشد همه تکاپو میکردن ولی رادین از جاش تکون هم نخورده بود با تمام اضطراب و نگر

 براش سوخت نشستم کنارش

 :برمیگرده _

 سرشو بلند کرد 

 :مطمئنی؟ _

 : تو نیستی ؟ مگه نمیگفتی با قلبت احساسش میکنی؟ _

 دستشو گذاشت روی قلبش و چشماشو بست 

 :دیگه بهش اعتماد ندارم _

 :قلب آدم دروغ نمیگه اگر بهت میگه برمیگرده پس برمیگرده _

 گاهم کرددل سوخته و با التماس ن

 :قلب تو چی میگه ؟ _
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 لبخند زدم به حرفی که میزدم هیچ اعتمادی نداشتم 

 :برمیگرده_

 دقیق نگاهم کرد و بعد سرشو انداخت پایین 

 :خودتم مطمئن نیستی _

چ کس دیگه حرف هم ساعت از هفت گذشته بود از ظهر بارون یک سره میبارید و خیال بند اومدن نداشت هی.بلند شدم چیزی نمیتونستم بگم     

 نمیزد فقط صدای کامیاب بود که سکوتو به هم میزد ساعت که از نه گذشت باربد بلند شد

 :دیگه کافیه من میرم کالنتری خبر بدم_

 رایان بلند شد 

 :منم میام _

 اشاره کرد  داشتن کفشهاشونو میپوشیدن که تلفن زنگ خورد همه به سمت تلفن هجوم بردن باربد جلوی همه رو گرفت به من

 :بردار باهاش آروم حرف بزن _

 با استرس و خداخدا گفتن که بهانه باشه گوشی رو برداشتم خودش بود صداش میلرزید 

 :باران_

 بغض خفه ام کرد

 :جان باران _

 :میای دنبالم؟ _

 : فقط آدرس بده _

 :نمیدونم کجام _

 :از یکی بپرس _
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 ا رفته اون سر شهر بود آروم با یکی صحبت کرد باورم نمیشد تا اونج

 :همونجا باش بهانه االن میام_

 :باران_

 :جانم_

 :تنها بیا _

 : تنها میام _

 به سمت در دویدم همه دنبالم باربد ساکتشون کرد

 :کجاست؟ _

 :تهرانپارس. خیابون استخر _

 :یا خدا تا اونجا پیاده رفته؟ _

 :حتما _

 :من باهات میام_

 بده  :نه تنها میرم سوییچ و بهم_

 سوییچ و گرفت طرفم 

 :من میام_

 کالفه داد زدم .عصبی بود 

 ؟ یمر ببینتت و بره از کجا پیداش کناگ:نمیای باربد _

 ن جلو اومد ارای
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 :من با ماشین خودم دنبالت میام فقط در حدی که مطمئن شم رسیدید خونه _

 دوباره تلفن زنگ خورد با کفش دویدم و برداشتم 

 :بله_

 مدی؟: هنوز نیو_

 :دارم میام تو از جات تکون نخور_

 :باران اگر یک نفر فقط یک نفرو باهات ببینم دیگه روی منو نمیبینید _

 تا حاال انقدر عصبی نشده بودم دلم میخواست بود و تا میخورد میزدمش حرصمو قورت دادم . گوشی رو گذاشتم و فکر کردم   

 ؟:چی شد_

، از درد بهانه ست آخه اون برای تش حتی ریشهاشم داشت سفید میشد و من میدونستم به خاطر بهانه ست باربد بود . نگاهم چرخید رو صور   

برگشتم سمت بابا هنوز دستش رو قلبش بود و مامان رنگ به رو نداشت و سرمی که رایان براش زده بود هنوز تو همه بهانه بود چرا نمیفهمید؟ 

 ر عرض یکسال پیر شدن از بین رفتن نابود شدن . دستش بود خانواده ی من به خاطر بهانه د

مرگ یکبار شیون هم  .تا امروز سعی میکردم آروم باشم و بهش زمان بدم ولی مثل اینکه هر چی آرومتر برخورد میکردم همه چیز بدتر میشد   

 کنم  اونربد و فدای یکبار درسته بهانه پاره ی تنم بود درسته اگر نبود من نبودم ولی نمیتونستم پدرو مادرمو با

تو چشماش دیدمش رسوب شده ی همیشگی نگاهم چرخید رو رادین که شکسته و خسته و غمزده نشسته بود وقتی دیدمش وقتی با اون  غم    

 بهانه باید به خودش میومد برگشتم طرف رایان.لرزید و پایه های عشقم به بهانه رو لرزوند دیگه وقتش بود ،قلبم لرزید 

 :بریم _

 رفتم طرف در آفرین فهمید طبیعی نیستم سریع دستمو گرفت

 :میخوای چیکار کنی؟ _

 برگشتم طرفش نگاهش نگران بود چرخیدم طرف رادین 
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 :رادین_

 بلند شد 

 : از اینجا تکون نمیخوری تا برگردم _

 رنگ از روش پرید 

 :اما _

 سریع رفتم طرفش 

 الی سر ماست قسم میخورم دیگه نمیذارم رنگ امانت برادرتم ببینی :اگر بری . اگر بری رادین به اون خدایی که با_

 دهنش باز موند

 .باربد فریاد زد  

 :دیوونه شدی ؟ _

 رفتم سمت در 

 : یادت نره میدونی که میتونم پس ریسک نکن_

 باربد فریاد زد

 حماقت نکن باران:-

 همینطور که کفشهامو میپوشیدم گفتم

 می که میدونم جریان چیه کردم:حماقتو تو این یک سال و نی_

از در رفتم بیرون رایان هم دنبالم اومد دم در ماشین ایستادم و برای یک لحظه برگشتم به رایان که داشت سوار ماشینش میشد نگاه کردم    

دم خوب میفهمید خیلی . این پسر ساکت صبوری که من تا نفس داشتم بهش بدهکار بولبخند رو لبش بود چشماشو به عالمت تفاهم به هم زد 

 خوب. 
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یک ساعت و ربع تو ترافیک موندم تا رسیدم . بهانه سرتاپاش خیس بود و میلرزید .نفس راحت کشیدم انگار با تصدیق اون خیالم راحتتر شد    

یچی نمیگفتیم وقتی دویدم طرفش دستشو گرفتم و سوارش کردم بخاری ماشین و روشن کردم و راه افتادم رایان دنبالمون بود . هیچکدوم ه

بودن رادین ترسیدم ولی باز به خودم اومدم یا امشب یا هیچ وقت در و برای  زبرای یک لحظه ا،رسیدیم ساعت از یازده گذشته بود ترسیدم 

 رایان باز گذاشتم و بهش اشاره کردم بیاد داخل . 

 بهانه آروم کفشهاشو درآورد پشت سرش رفتم تو باربد دوید بغلش کرد 

 ا بودی ؟ کجا بودی بهانه ی من ؟:کج_

بهانه کوچکترین عکس العملی نداشت بیشتر عصبی شدم دور تا دور سالن و نگاه کردم رادین کنج سالن تو تاریکترین زاویه و  جایی که دید    

 یت از اینهمه صبر نداشت نشسته بود انقدر خودشو کوچیک کرده بود که به سختی دیده میشد  . قلبم ریش ریش شد از اینهمه مظلوم

 مامان اومد طرف بهانه ولی بهانه کف دستشو گرفت طرفش

 :راحتم بذارید _

 رایان پشت سرم بود کفشهامونو و درآوردیم و رفتیم تو آفرین دنبال بهانه رفت لیوان آب و گرفت طرفش .و رفت طرف راه پله که بره تو اتاق   

 برگشت و نگاهش کرد لیوان آب و سر کشید 

 نجا چیکار میکنی؟ حرفام تموم شده حرفهای تو تموم نشده؟ :ای_

رفتم طرفش و قبل از اینکه  ،آفرین جاخورد تا حاال چنین برخوردی از بهانه ندیده بودم دیگه هیچکس جلودارم نبود مانتومو پرت کردم رو مبل   

 بتونه خودشو نگه داره پرتش کردم وسط سالن 

دم و قبل از اینکه به خودش بیاد و حرفی بزنه آنچنان زدم تو تان پلک زدن نگاهم میکرد رفتم روبروش ایسهاج و واج بهم نگاه کرد بدو    

صورتش که پرت شد روی مبل فریاد همه بلند شد باربد دوید طرفم و منو کشید عقب آفرین نشست کنار بهانه و دستشو گرفت بهانه دستشو 

 برسه از دست باربد فرار کردم و گرفتمش دوباره پرتش کردم تو سالن به نفس نفس افتاده بودم پرت کرد و دوید طرف در قبل از اینکه به در

 :قبل از اینکه گورتو از این خونه گم کنی به حرفام گوش میدی بعد هر غلطی دلت خواست بکن_

 هنوز باورش نمیشد ناباوری رو تو چشماش میدیدم . فریاد زدم
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هت رحم میکنم نمیدونم چرا چون تو حتی قابل ترحم هم نیستی یه آدم ضعیف یه آدم ضعیف که فکر میکنه همه :خیلی بیشتر از این حقته ولی ب_

ون عشقش مرده حکایت تو حکایت اون مورچه ست که یه لیوان آب روش خالی شد فریاد میزد مردم دنیا رو چباید بمیرن چون عشقش رفته 

 رو گفت وقتی منو میبره یعنی دنیا رو میبره . داره آب میبره گفتن تو رو آب میبره نه دنیا 

 نفس گرفتم 

 دنیای تو اندازه ی شیشه ی عمر رادمهر بود  ،:دنیای تو اندازه ی خودته کوچولو اندازه ی خودت_

 فریاد زد

 :خفه شو باران خفه شو_

 بلندتر فریاد زدم

 :اینبار و تو خفه شو _

 باربد دستمو گرفت دستمو کشیدم

 :ولم کن _

 م طرف بهانه دستشو گرفتم و بلندش کردم کشیدمش طرف بابا رفت

 :نگاش کن _

 سرشو انداخت پایین دستمو زدم زیر چونه اش و فریاد زدم

خوب ببینش از روزی که تو رفتی کارش قرآن خوندن و دعا کردن برای تو بوده ،ببین .:نگاش کن لعنتی نگاش کن ببین چه بالیی سرش آوردی _

 اینکه بذاری پناهت باشه لهش کردی روزی نیست که حالش به هم نخوره روزی نیست که بتونه بدون دارو سرپا باشه برگشتی و به جای

 نمیدونم کی بی پدرم میکنی ولی زمان زیادی نمونده تا یتیم بشم به خاطر تو

 کشیدمش طرف مامان . مامان هق هق میزد

 :نگاش کن _

http://www.roman4u.ir/


 

 
553 

 

 تر فریاد زدم برگشت طرف من میخواست حرف بزنه که بلند

 :بهانه نگاش نکنی گوش نکنی انقدر میزنمت تا بمیری میگم نگاش کن _

 برگشت طرف مامان

نشد تا برگشتی و با سکوتت با تلخیت انقدر عذابش دادی  که حتی میترسه دیگه اسمتو به زبون بیاره هدیه ی تو  ،:اسمت از رو لبش پاک نشد_

 ر لحظه اشکه و خون دل به مامان هر روز و هر روز هر لحظه و ه

 کشیدمش طرف باربد 

پیر شده..  .:برادرتو ببین همون که بهت میگفت بهانه ی من همون که هممونو میکشت اگر اسمت بدون جون دل و خانم به زبونمون میومد_

 .نصف موهاش از دست تو سفید شده ،شکسته 

 فقط باعث شده بود صدام نعره بشه و کرش کنه برگردوندمش طرف خودم بغضم نمیشکست انقدر عصبی بودم که بغضم 

 :منو نگاه کن _

 با اشک تو چشماش زل زد بهم 

ندارم تو همه چیز و تو  ی:هیچی ازم باقی نمونده دیگه اسمم یادم نمیاد چون تو معنای همه چیزم بودی دیگه هیچ آرزویی حتی هیچ حسرت_

یفته سر نمیشه کجا گمت ممیخوابم یک روز بدون استرس از اینکه چه اتفاقی برات وجودم کشتی یه شب بدون استرس و دندونهای کلید شده ن

 کردم که انقدر ازم دور شدی؟ کجا؟ 

رفتم طرفش آستینشو گرفتم و کشیدم نمیخواست بیاد به سختی آوردمش جلو بهانه تا چشمش به  ،از پشت سر بهانه چشمم خورد به رادین

  رادین خورد چشماشو گرفت و رفت عقب

 رفتم جلو دستاشو به سختی از روی چشماش برداشتم 

ش چی بوده جز اینکه  ازتون جدا شده رفته خودشو گم و گور گ*ن*ا*هش چی بوده جز اینکه دوستت داشته ؟ گ*ن*ا*ه:نگاش کن .... _

اینکه بتونه برای برادرش عزاداری کنه  ش چی بوده جز اینکه برادرش مرد و قبل ازگ*ن*ا*هکرده که مبادا به زندگی تو برادرش آسیب بزنه ... 

 مجبور شده تو رو به خودت بیاره؟ 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 یک دفعه پرت شدم عقب بهانه داشت فریاد میزد

 ش چشم داشتن به ناموس برادرشه گ*ن*ا*هش فریب رادمهره گ*ن*ا*هش فریب منه گ*ن*ا*ه: _

خفه شه و بیشتر از این رادین و نشکنه صدام دیگه فریاد  ،اینکه خفه شه دیگه نفهمیدم چیکار میکنم اینبار بی اراده زدم تو صورتش فقط برای   

 نبود نعره بود

 :خفه شو .... اگر چشم به ناموس برادرش داشت نمیذاشت بره اگر چشم به ناموس برادرش داشت حتی برای یکبار دستتو میگرفت _

 وبروش ایستاد ولی نگاهش نکرد دستی که روی صورتش بود گرفتم و بلندش کردم پرتش کردم طرف رادین ر

 :بگو.... تو چشماش نگاه کن و بگو فقط یکبار فقط یکبار بدجور نگاهت کرده ... نگاه کن و بگو یکبار با لذت حتی دستتو گرفته _

 سرشو انداخت پایین 

 رفتم روبروش 

 :بگو چرا الل شدی ؟ _

 هیچی نگفت 

وقتی فهمید برادرش مرده به جای اینکه بره سر خاک برادرشو خودشو خالی کنه  ش اینه کهگ*ن*ا*هش چیه خانوم؟ گ*ن*ا*ه:میدونی _

ش اینه که نذاشت سکته کنی میدونی گ*ن*ا*هش چیه ؟ گ*ن*ا*هاومد تو اتاق تو اومد که ببینتت ولی تو اونو با رادمهر اشتباه گرفتی میدونی 

 چرا؟ 

 دستم رو بازوهاش بود و محکم تکونش دادم

 عشقشو دست برادرش سپرد چون رادمهرم میدونست برادرش عاشق توئه  ،ون رادمهر عشقت:میدون چرا؟ چ_

 چند قدم رفت عقب 

 :دروغه_
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نمرد تا از رادین قول گرفت  .اینجا تو اون بیمارستان صدتا شاهد هست که رادمهر تو رو دست برادرش سپرد ؟:دروغه ؟ چرا باید دروغ باشه_

 ده نه اون خدابیامرز بعد از ازدواج همه چیز و فهمیده . کنارت باشه فکر نکن شوهرت نامر

 رفتم کنار رادین ایستادم

:میدونی هر لحظه ای که بهش گفتی رادمهر چقدر عذاب کشیده؟ میدونی وقتی عشقت کنارت باشه امانت برادرت کنارت باشه ولی نتونی ازش _

حت برای یکی پر بزنه وقتی حاضری تک تک نفسهاتو بدی تا یک نفس فقط مراقبت کنی نتونی حتی دستشو بگیری یعنی چی؟ میدونی وقتی رو

 یک نفس بیشتر تو سینه ی عشقت بشینه ولی مجبور شی بی نفسش کنی یعنی چی؟ 

 فریاد زد

 :چرا نگفت ؟ چرا نگفت مرده؟ چرا نگفت ؟_

تو چند روز تو کما بودی برای اینکه و قلبت ایستاد میفهمی؟ مرز نه ت:چون تو داشتی میمردی لعنتی داشتی میمردی تو یه بار تا مرز سکته رفتی _

فقط تصور کردی رادمهر مرده چطوری بهت میگفت ؟ اگر بالیی سرت میومد همین من که اینجا ایستادم جونشو میگرفتم چقدر بیخیال میگی 

 بهت میگفت چقدر راحت 

 عقب  رادین رفت طرفش ولی اون متوجه شد و رفت .گریه میکرد بلند بلند

 :نمیخوام ببینمت نمیخوام...._

 حالم دست خودم نبود رفتم طرف بهانه  ،رادین سرجاش ایستاد خورد شدنشو دیدم با چشمام دیدم که مرد  

 :میخوای نبینیش؟ باشه بهانه نبینش . رادمهر و میخوای بیا میبرمت پیشش_

 دم باربد اومد طرف ترسو تو چشماش دیدم دستشو گرفتم و کشی.بلند خندیدم خیلی بلند 

 :چیکار میکنی ؟ _

 :باربد اگر بیاید نزدیک اگر هر کدومتون بیاید طرف منو بهانه دیگه منو نمیبینید _

 باربد رنگ پریده ایستاد بابا بلند شد
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 :دخترم_

 :خواهش میکنم بابا شما و مامان همینجا باشید اصال برید بیرون_

 :یعنی چی ؟ _

 تم رفتم طرفش آروم دم گوشش گف

 :برو بابا مامانم ببر رفت عقب و خیره نگاهم کرد بعد از چند لحظه که چشم از چشمم برنداشت سرشو تکون داد_

 :بریم خانم _

 مامان بی حرف دنبالش رفت باربد به سارا اشاره کرد سارا سوییچ و برداشت کامیاب و بغل کرد و همراه بابا و مامان رفتن بیرون     

انه رو گرفتم و  کشیدم . بردمش باال همه بی حرف اومدن دنبالمون رفتم تو اتاق در کشو رو باز کردم دو تا تیغ برداشتم دوباره دست به    

 باربد دوید طرفم تیغ و گذاشتم رو مچم  .چشماش چهار تا شد

 :اگر بیای جلو میزنم باربد به جون بهانه رگمو میزنم _

 آفرین باربد و کشید عقب 

 ن باران :به من نگاه ک_

 برگشتم طرف آفرین چند لحظه نگاهم کرد و بعد باربد و برد عقب تر 

 :کسی نره جلو دیوانه شده یه دفعه کار دستمون میده _

 لبخند کنج لبشو دیدم برگشتم سمت بهانه تیغ و دادم دستش اینبار رادین دوید طرفمون

 : بس کن باران تیغ و بنداز _

 پوزخند زدم

 یدی ؟ با اینهمه که از دستت کشیده بازم نگرانته :میبینی بهانه ؟ د_
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 آستینشو کشیدم باال و تیغو تو دستش جا دادم آستین خودمم زدم باال 

 تیغ و گذاشتم رو مچ دستش 

ر بابا سکته بذا .:میخواستی بمیری نه ؟ روزی صدبار ما رو کشتی و یکبار خودکشی کردی میمیریم بهانه منو تو با هم میمیریم یکبار برای همیشه_

زن من رگ تو کنه بذار مامان بمیره چه اهمیتی داره ؟ وقتی رادمهر نیست بابا کیه مامان کیه نه ؟ من دیگه نمیتونم روزی ده بار بمیرم تو رگ منو  ب

 رو 

 وحشتزده رفت عقب رفتم جلو 

 :چی شد ؟ فکر کردی دیوونه شدم ؟ فکر میکنی به این زندگی راضیم؟ _

 م رو مچ خودم تمچش برداشتم و تیغو گذاشدستم و از روی 

 :خیلی خوب اگر تو نمیزنی من میزنم بذار اینم بشه عذابت که تو خواهرتو کشتی هر چند برات مهم نیست _

 اومد طرفم داد زدم 

 :نیا میزنم_

  ، گمم نکرده بود. نوزم زنده بوده ،هق هق میزد صدای فریاد همه پیچیده بود ولی من فقط صدای بهانه رو میشنیدم هنوزم دوستم داشت   

 : نزن... نزن باران .... میدونم میزنی نکن اینکارو_

اینجا  نمیتونم با عذاب تو زندگی کنم .  :چرا ؟ فکر کردی کمتر از تو عذاب کشیدم ؟ اگر شوهر تو مرده خواهر منم مرده  نه منم دیگه نمیتونم ._

 دیگه آخرشه 

 دوید طرفم

 م ... هر چی بخوای ... نکن اینکارو :هر کاری بگی میکن_

 :دیر شده بهانه دیگه دیر شده _

 تیغو کشیدم رو دستم خون از مچم باز شد مثل دیوونه ها مچمو گرفت و کشید طرف در 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 : دیوونه چیکار کردی ... باران چیکار کردی ؟ _

اورد چند لحظه مکث کرد سوییچشو از جیبش درآورد پرت کرد طرف مو از دستش درآورد رایان بود به مچم نگاه کرد سرشو باال نیتیک نفر دس    

 باربد و فریاد زد 

 :باربد ماشین _

آفرین با تعجب اومد طرفم و دست منو از  ،بهانه وا داد و  رو زمین نشست اشکش بند اومد . باربد دوید بیرون .رادین مبهوت به من نگاه میکرد   

 هیچی نگفت دست رایان در آورد و نگاه کرد ولی 

و من خودمو زدم به بیهوشی هرچند واقعا بیحال بودم و دلم آروم دم گوشش گفتم بیمارستان خودتون یه جا که آشنا باشه سرشو تکون داد    

 میخواست بخوابم ولی باید نتیجه ی کار دیوانه وارمو میدیدم

 بهانه نشست باال سرم تا خواست دستمو بگیره رایان دستمو کشید عقب

 دست نزن خونریزیش زیاده :_

باربد به دکتر سفارش کرد که منو بستری کنه هر چند که .تا رسیدیم بیمارستان من مثال بیهوش بودم تو راه رایان جریان و برای باربد گفت    

 زخمم حتی نیاز به بخیه هم نداشت یه خراش سطحی بود ولی چون جای حساسی بود   لحظات اول خونریزی زیاد بو د 

 عد از نیم ساعت که مثال دستم بخیه خورد و بستری شدم رایان اومد تو اتاق از جام پریدمب

 :حالش خوبه؟ _

 نشست رو صندلی 

 : فعال زیر سرمه_

 نشستم رو تخت تازه فهمیدم چیکار کردم 

 : خیلی تند رفتم نه؟_

 نگاهم کرد
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 نظر من الزم بودولی به فکر نمیکردم اون دختر منطقی و محکم انقدر جسوره :خیلی _

 از ترس زبونم درست حرکت نمیکرد 

 :اگر سکته میکرد؟ اگر رگشو میزد ؟ _

 خیره بهش نگاه میکردم کاش یه چیزی بگه آروم شم کاش بگه هیچی نمیشه 

 خندید 

 : نه سکته میکرد نه رگشو میزد_

 : از کجا انقدر مطمئنی؟ _

آمپول خوراکی دادم به آفرین که بده بهانه دیدی که تا رسیدیم آفرین بهانه رو بست به آب  :قبل از اینکه بریم فهمیدم یه چیزایی تو سرته یه_

انتظار نداشتم انقدر عصبی بشه ولی وقتی رفتید باال دیگه دارو اثر کرده بود برای همین االن خوابه آرامبخش هم بهش نزدن چون قویترشو 

 خورده

 بی اختیار خندیدم 

 : پس جلوی قتل و گرفتی _

 لبخند زد

 : خودت چطوری؟ _

 : بهترم _

 باربد و رادین اومدن تو باربد سریع اومد طرفم

 : تو دیوونه شدی؟ این چه کاری بود ؟_

 خندیدم

 : پس فکر کردی فقط بهانه جونت میتونه دیوونه بشه ؟ _
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 بغص کرد . محکم بغلم کرد 

 :دیوونه ای تو دختر خیلی ترسیدم... خیلی_

 کمرش  دستامو پیچیدم دور

 :الزم بود داداشی دیگه کافیه هر چی کشیدیم _

 رفت عقب 

بهانه ،خودتم همینطور این قصه باید یه جایی تموم میشد  ،: یک سال و نیمه دارم میبینم حدود یکساله بابا و مامان میبینن داغون شدن باربد_

 کرده ما رو چقدر دوست داره اما من مطمئنم به خوش میاد اون فراموش .باید بفهمه هنوزم چیزها و کسانی رو داره که دوستشون داره 

 به رادین نگاه کردم که به در تکیه داده بود و تلخ نگاهم میکرد 

 :من اشتباه نکردم رادین انقدر نترس من مطمئنم همه چیز درست میشه _

که آرزوی خنده ی بهانه رو داشته باشم آرزو داشتم خوشی و هیچی نگفت . خدایا میشه من لبخند و روی لبهای رادین ببینم ؟ حاال بیشتر از این   

میشه ته نشین بشه؟ میشه فراموش بشه این روزایی که از سر درد  هر مدیون بودم من بهش قول داده بودممتو چشمای رادین ببینم اینو به راد

 و نگرانی اشکو هم به مسلخ برده؟

 باربد خندید

 نا. اصال نمیدونستن رادینم بله :ولی بچه ها بابا و مامان شوکه شد_

 رادین لبخند زد یک دفعه آفرین دوید تو 

 : باربد بدو بهانه بیدار شده و داره باران و صدا میکنه _

 باربد دوید بیرون آفرین به من نگاه کرد 

 :حقا که هنرپیشه ی خوبی هستی_

 خندیدم 
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 :همه اش هم فیلم نبود _

 :میدونم _

 فصل شانزدهم 

هیچکس نمیتونست بیاد تو اتاق جز دکتر و ،به خاطر اینکه پشت در اتاق بست نشسته بود  .دو روز به بهانه اجازه ی مالقات دادنبعد از    

 باربد جریانو به مامان و بابا گفته بود وقتی از سالمت بهانه مطمئن شده بودن بابا حسابی خندیده بود  .پرستاری که از دوستان رایان بودن

 باربد تو پیامکهاش برام تعریف کرد گوشی رایان که همون شب اول بهم داده بود پیشم بود  اینها رو   

بهانه کنارم نشست دستشو کشید رو باندی که دور مچ دستم بود یک دفعه بغضش ترکید سرشو گذاشت رو شونه ام هق هق میزد و حرف    

 میزد 

 یکار میکنم ؟:چرا اینکارو کردی ؟ نگفتی میمیرم؟ نگفتی بدون تو چ_

 از خودم جداش کردم و با اخم نگاهش کردم

 : نه نگفتم چون مرد اون موقعی که با نفس همدیگه نفس میگرفتیم من برای تو خیلی وقته مردم_

 با دستاش صورتمو قاب گرفت

 ست خواهرم ... نیسترادمهر زندگیم بود ولی تو خود نفسی اگر نباشی نفسی نی :نه باران.... به خدا اگر نباشی میمیرم ..._

 چند لحظه سکوت کرد و بعد محکمتر از قبل بغلم کرد

 .. ببخشید  م:من غلط کردم باران .... من دیوونه شده بودم.... یادم رفته بود چقدر دوستت دارم.... ببخشید باران_

 دستام رفت دور کمرش و بغلش کردم دستاشو محکمتر کرد

 :بگو خواهرتو میبخشی _

 عقب یک دفعه رفت 

 :قول میدم باران قول میدم زندگی کنم قول میدم خوب شم _
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 اشکام میریخت روی صورتم 

 :قول؟ _

 :قول یه خواهر _

 محکمتر بغلش کردم

 :میخوام بخوای . میدونم عذاب میکشی میدونم نمیتونی فراموش کنی ولی عزیزم خواهرم_

 م موهاشو از روی روسری نوازش کردم و سرشو روی سینه ام گذاشت

 :همون که عاشقشی همون که نمیتونی فراموش کنی راضیه به اینهمه عذاب؟ راضیه به این همه درد؟ _

 سرشو بلند کرد 

 :میدونم اما دست خودم نیست_

 دستاشو گرفتم نگاهم کرد هموتطور پاک مثل همیشه

 و دوستش نداری؟ اون آرامش تو رو میخواد مگه ت.:میتونی اگر ایمان بیاری به اینکه اون همیشه هست _

 :اوهوم _

 مثل بچه کوچولوها لب برچیده بود

 :خوب کدوم عاشقی راضیه به عذاب معشوق چطور دلت میاد با عذابت عذابش بدی ؟ _

 اشکهاشو پاک کرد 

 : کمکم میکنی ؟ _

 بعد از مدتها از ته دل خندیدم

 : معلومه که کمکت میکنم خواهرم . _
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 کوچولوی خودم بود نفس عمیقی کشیدم و با آرامش چشمامو بستم . یدم هنوز خواهر ب*و*سدستاشو    

 فردای همون روز مرخص شدم باربد ما رو برد خونه پا که تو خونه گذاشتم بابا بغلم کرد و در گوشم گفت    

 :بعدا خدمتت میرسم _

 :در خدمتم قربان _

 طرف مبل ید مامان با اخم زیر بغلمو گرفت و منو کشوند ب*و*سخندید و سرمو 

 :بار آخرت باشه باران فهمیدی ؟ _

 خندیدم دو تا انگشتمو آوردم باال 

 :قول میدم چون دیگه خواهرم برگشته پیشم _

مامان مثل غریقی که به آب رسیده بغلش کرد هر دو با هم گریه میکردن بهانه زمزمه  ،مامان و بابا برگشتن طرف بهانه . بهانه دوید طرف مامان   

 میکرد 

 ببخش مامانی.... ببخش:_

 ید لمسش میکرد دونه دونه انگشتاشو اجزای صورتشو میخندید و گریه مبکرد ب*و*سمامان تمام صورتشو می   

 بابا کنارم نشست و سرمو گرفت تو بغلش صداش میلرزید 

 :برای همیشه مدیونتم دخترم _

 : این حرف و نزن بابا _

یدش بهانه ب*و*سبا . بابا نشوندش رو پاش و بغلش کرد مثل یه دختر بچه ی چند ماهه تابش میداد و میبهانه از مامان جدا شد و اومد طرف با   

 پر بغض بود 

 : بابا _

 : جون بابا_
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 :بابا _

 : عمر بابا_

 : مردم بابا_

 میدونم بابا میدونم :_

در تابش داد تا خوابش برد بعد از یک سال بهانه بدون بابا هم انق ،ید و تابش داد . بهانه سرشو گذاشت تو گردن باباب*و*سپیشونیش و    

 هممون گریه میکردیم باربد که از لحظه ی اول کنار در ایستاده بود و نگاه میکرد اومد بهانه رو از بابا بگیره که بابا نذاشتید .قرص خواب

 : بذار بخوابه میخوام بوش کنم نگاهش کنم میدونی چند وقته دخترمو ندیدم ؟ _

 مان با صدای بلند گریه دوید طرف آشپزخونه منو باربد رفتیم تو آشپزخونه که بابا با دخترش تنها باشهما   

 مامان بغلم کرد 

  .: تو دخترمو بهم برگردوندی ممنونم بارانم ممنون_

 : من خواهرمو برگردوندم مادر من باید ممنون باشم که چنین خواهر پاک و خوبی به من دادید _

شده بود همون باربد چهارشونه و محکم که قدمهاش سر زمین  ،یم ساعت بعد رفت وقتی نگاهش کردم احساس کردم محکم شدهباربد ن   

 فریاد میزد 

 فصل هفدهم 

کنارم نشست . نگاهش کردم پنج ماه گذشته بود و بهانه کم کم از الک خودش دراومد سخت بود ولی اینبار خودش میخواست دوره ی       

 موثر بود چون تصمیم گرفته بود برگرده . زیر لب خدا رو شکر کردم  با آفرین دوباره شروع شد و اینبار واقعاًدرمانش 

 :حرف بزنیم ؟_

میدونستم میخواد چی بگه آفرین بهم گفته بود بعد از پنج ماه اسم رادین و آورده و خواسته که همه چیز و در مورد رادین  ،خندیدم از ته دل   

 رینم گفته از باران بپرسی بهتره حاال اون میخواست بدونه نمیدونستم انگیزه اش چیه ولی هر چی بود خیلی خوب بود آف .بدونه
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 :بزنیم _

 و جمع کنهشروبروش نشستم . من من کرد نمیدونست از کجا شروع کنه گذاشتم فکر

 :در مورد .... در مورد رادین _

 سکوت کرد 

 : در مورد رادین چی؟_

 خجالت میکشید  نگاهم کرد

 :برام میگی ؟ از همون اولش ؟ _

از جام بلند شدم و رفتم طرف کمدم رادین به درخواست من وقایع بعد از تصادف و  نوشته بود تا روزی که من مثال خودکشی کردم البته با    

 سانسور اینکه خودکشی من الکی بوده دفترها رو درآوردم و دادم دستش

 :اینها رو بخون_

 ا چیه؟ :این_

 : مگه نمیخوای همه چیز و بدونی ؟ _

 :آره _

 :پس بخون منم اینها رو خوندم که فهمیدم _

ظهر مامان میخواست برای ناهار صداش کنه که من غذاشو بردم تو اتاق و بدون یک کلمه حرف  .یدمش و از اتاق اومدم بیرونب*و*س    

ود . تا شب بیرون نیومد شامشو گذاشتم پشت درو صداش کردم . ساعت از دو گذشته گذاشتم روی عسلی و اومدم بیرون غرق حاطرات باربد ب

و بود و اون نیومد بیرون رو کاناپه روبروی تلویزیون خوابم برد ساعت چهار بود که با حس خیس شدن دستم از خواب پریدم سرشو گذاشته بود ر

 دستم اشک میریختو و صدام میکرد 

 ودم بلند شدم و نشوندمش کنار خ
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 :چی شده خواهری؟ _

االن بهانه هرچی میگفت هر حسی داشت  .مامان از اتاقش اومد بیرون  اشاره کردم برگرده تو اتاق.بغلش کردم  ،گریه نمیذاشت حرف بزنه   

 یدمب*و*سآینده رادین و خودشو رقم میزد و من نمیخواستم از مامان خجالت بکشه و نتونه حرف بزنه دستاشو 

 انه ی من :چی شده به_

 :من..... من خیلی بدم_

 نفسم اومد باال هوا چقدر پاک شده بود 

 :نه عزیزم تو بد نیستی _

 ازم فاصله گرفت

 :بدم ... من..... من خیلی بهش توهین کردم..... گفتم نمیخوام ببینمش..... وای باران..... _

 :جان باران_

 : من بهش گفتم چشمش دنبال ناموس برادرش بوده _

 ن درک میکنه تو که چیزی نمیدونستی :او_

 :نباید میگفتم ...وای خدا منو ببخشه _

 سرشو بلند کرد 

 :منو میبخشه باران؟ _

 :نمیدونم بهانه خدا یا رادین ؟ _

 :هر دو_

 چقدر این زن بچه بود یه بچه ی صاف و  زالل 
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 ش عذرخواهی کنی :خدا میبخشه در صورتیکه رادین ببخشه رادین میبخشه در صورتیکه خودت از_

 اشکش بند اومد

 :من ؟ _

 :پس نه من _

 :آخه_

 :چیه نکنه هنوزم نمیخوای ببینیش ؟ _

 شه . چطور تو چشماش نگاه کنم آخهی:روم نم_

 :چرا؟ به خاطر حرفهایی که زدی یابه خاطر احساسش نسبت به تو؟ _

 سرش بیشتر فرو رفت تو گردنش

 :هر دو _

 بار رادین و میدید همه چیز درست میشد  باید باهاش روبرو میشد اگر یک

 :به هر حال باید باهاش صحبت کنی تو دلش و شکستی درسته ندانسته بوده ولی باید حاللت کنه خواهری . _

 از جاش بلند شد 

 :میدونم _

 نیمه ی راه ایستاد و برگشت و عمیق نگاهم کرد روبروش ایستادم

 : جانم؟-

 دستامو گرفت 

ان . بذار بعد از اینهمه رگبار زیر سایه ی وجودت از این نم نم تر بشم دیگه نمیخوام خیس خورده باشم . چتر من باش تا : چتر من باش بار-

 آروم بگیرم
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 یدم ب*و*سدستاشو 

خسته : همیشه هستم بهانه ی من اگر الزم باشه خاک زیر پات اگر الزم باشه چترت اگر خسته شدی دیواری که بهش تکیه بدی بدون اینکه -

 بشم یا خیس خورده ولی بهم قول بده یه روز ....

 نذاشت حرفمو کامل کنم

ردن : وقتی تو هستی همه چیز ممکنه انقدر که منم به چیزی که باور ندارم ایمان میارم اینکه خوب میشم و شاید یه روزی دوباره از این نم خو-

 خیس نشم نلرزم فقط بشم همون بهانه که دلش لرزید 

 و گذاشتم رو گونه هام و دستامو روی دستاش گذاشتمکف دستاش

 : هستم ، تا وقتی تنها بهانه ی نفس کشیدنمی هستم-

 منم همونجا رو کاناپه دراز کشیدم همون موقع از ذوقم برای رایان پیام فرستادم  ،رفت باال   

 و ببینه  رادینبهانه میخواد 

 گوشی لرزید رایان بود خندیدم این پسره بدتر از من خواب نداره گوشی و برداشتم گوشی و سایلنت کردم و میخواستم دوباه بخوابم که

 :سالم_

 :سالم _

 :بی موقع مزاحمت شدم ولی پیامت انقدر هیجانزده ام کرد که نمیتونستم تا صبح طاقت بیارم_

 : بی موقع نیست _

 : جریان چیه ؟ _

 خوش رایان و شنیدم همه چیز و تعریف کردم برای بار اول صدای قهقهه ی سر

 فصل هجدهم
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 فریاد زدم 

 :یعنی چی رادین ؟ یعنی چی نمیتونم ؟ _

 بدتر از من فریاد زد

 : یعنی نمیتونم_ 

 :از حرفهاش ناراحت شدی ؟ _

 فقط نمیتونم بفهم؟: مگه میتونم از دستش ناراحت شم _

 : آخه چرا ؟ پشیمون شدی ؟ یا با خودت کنار نیومدی ؟ _

 روز اولی که شما برگشتید ایران با خودم کنار اومدم حاال هیچ عذاب وجدانی ندارم برای همین برگشتم ایران ولی نمیتونم :من همون چند_

 :من نمیفهمم_

 :میترسم _

 ؟: از چی آخه_

 : میترسم حرفهامو بزنم بشنوه و بعد بره اگر بره من دق میکنم باران_

 :مگه االن هست ؟ مگه االن داریش؟ _

 رم ولی امید دارم:نه ندا_

 : خوب میخوای تا آخر عمر با امیدت زندگی کنی ؟ تو چرا تو لحظات حساس فرار میکنی آخه_

 فهمید اشاره ام به چند روزیه که رادمهر و تنها گذاشت 

 شه بعد از ابنکه با ترسم میجنگم و باهاش روبرو میشم از دست میدمی:چون هم_

 ده صداش شکسته بود خسته بود ولی هیجانز
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قول دادی تالش کنی و اگر نشد  دی،تو باید باهاش روبرو بشی تو اینو به خودت و رادمهر مدیونی میفهمی ؟ تو بهش قول دا،:رادین برادر من _

 از زیر دینش دراومدی اینجوری دینتو ادا میکنی؟

 سکوت کرد میدونستم داره با خودش میجنگه هیچی نگفتم 

 :پس تو قرار و فیکس کن _

 نی چی ؟ : یع_

 :یعنی بذار یک دفعه ببینمش بگو تماس نگیره نمیتونم صداشو بشنوم بذار یک دفعه ببینمش _

 :باشه_

 : تو هم بیا_

 :چی ؟ _

 : تو و رایان هم بیاید _

 یا برگشتی به شونزده سالگی؟  ه:حالت خوب_

 : حالم خوبه میترسم بهانه حالش بد بشه تو و رایان باشید بهتره_

 ت فوت کردم بیروننفسمو با شد

 :باشه_

با اینکه خودش خواسته  ،تو خیابونی  که قرار داشتیم قدم میزدیم و منتظر رایان و رادین بودیم دو روز با بهانه جنگیدم تا رضایت داد بیادبیرون   

ف زد تا راضی شد حاال سر قرار بود رادین و ببینه ولی وقتی زمانش رسید ترسید و گفت نمیخواد من باهاش حرف زدم باربد حرف زد بابا حر

 بودیم و دستای بهانه تو دستای من میلرزید نمیتونست درست راه بره و من داشتم دلداریش میدادم 

 ماشین رایان کنارمون پارک کرد بهانه دستمو چنگ زد . چند لحظه کشید تا رایان پیاده شد    

 :سالم_
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 لبخند زدم

 :سالم_

 :بفرمایید _

رایان هم  .که حتی نتونست جواب سالم رایان و بده کشیدم طرف ماشین عمال هلش دادم تو ماشین و خودم کنارش نشستمدست بهانه رو    

 رادین بدون اینکه برگرده عقب با صدایی خفه سالم کرد با صدای بلند جوابشو دادم ،سوار شد

 رایان از تو آینه نگاهم کرد چشماش  میخندید 

 :خانمها کجا بریم _

 حتی سرشو باال نیاورد بهانه 

 :برو جمشیدیه _

 :پارک ؟_

 : شما رستورانی میشناسی که اسمش جمشیدیه باشه ؟ _

خندید و مسیرشو عوض کرد و به سمت جمشیدیه حرکت کرد تمام طول مسیر و منو رایان حرف میزدیم از پرونده های من از بیمارهای رایان    

 فه گوشیمو برداشتم و برای رادین پیام دادمنه صدا از رادین در اومد نه از بهانه کال

 :اگر امروز کارو تموم نکنی معلوم نیست دیگه موفق بشی میخوای ریسک کنی ؟ میخوای از دستش بدی ؟ _

 صدای گوشیش بلند شد وقتی پیامو خوند چند لحظه بی حرکت نشست بعد شروع کرد تایپ کردن    

 خواهی کنه که بهم تهمت ناموس دزدی زده :اون نیومده احساس منو بدونه اومده عذر_

 از این همه سادگی و ناامیدی عصبی شدم با شدت تایپ کردم
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:میتونست تماس بگیره عذرخواهی کنه اگر نمیخواست اگر تحت تاثیر کارها و احساست نبود نمیومد ببینتت در ضمن بزرگترین محرکش _

کنارش باشی و اینم میدونه رادمهر انقدر عاشقش بوده که بهترینو براش در نظر بگیره  برادرته میدونه رادمهر اونو دست تو سپرده و خواسته

 میخوای ناامیدش کنی ؟ یک کم جسارت برادرت توی تو بود خیلی خوب میشد 

 رایان برگشت و به سمت نیمکت رفت.جوابمو نداد رسیدیم و پیاده شدیم من کنار بهانه و رادین کنار رایان راه افتاد    

 با اجازه من برم چند تا آبمیوه بگیرم بیام  :-

 قبل از اینکه بهانه مخالفت کنه بلند شدم    

 منم میام :-

 تقریبا هر دو دویدیم وقتی انقدر فاصله گرفتیم که اونها ما رو نبینن ایستادیم به نفس نفس افتاده بودیم رایان زد زیر خنده

 ال تو عمرم اینطوری ندویده بودم :از دست خالفکارها فرار کردیم انگار تا حا_

 صدای خندمون بلند شد 

 :خدا کنه مشکلی پیش نیاد_

 رایان روی نیمکت نشست 

 :مشکلی پیش نمیاد کافیه با بهانه چشم تو چشم شه یا حتی صداشو بشنوه اگر تو خواهرتو تا شب دیدی هر چی دلت میخواد بگو _

 :پس ما بریم خونه _

 :نه دیگه به این شدت _

 ر دو راه افتادیم تو سکوت صدای پرنده ها رو گوش میکردم ه

 :دیگه از دستم عصبانی نیستی ؟ _

 باخجالت سرمو انداختم پایین 

 :نه_
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 :خوب خدا رو شکر _

 با تعجب نگاهش کردم 

 :همین ؟ _

 :کافیه_

 :من بهت توهین کردم_

 :شاید حق داشتی _

 :شاید ؟ _

 :پس مطمئنی که حق داشتی _

 م اینه که با توضیحاتت من به خودم کوچکترین حقی نمیدم ولی تو میگی شاید حق داشتی :نه منظور_

 :آخه تو دختری حق داشتی خشمتو اینطوری خالی کنی_

 روبروم ایستاد  ،ایستادم

 ؟:االن این چی بود _

 موذیانه خندید

 :چی چی بود؟ _

 کنن؟ :اینکه تو دختری ؟ یعنی فقط دخترها گاهی غیر منطقی رفتار می_

 :خوب تا اونجایی که من دیدم بیشتر دخترها اینطورن _

 خنده ی سرخوشش و که دیدم دلم میخواست بزنم تو سرش ولی به جاش منم خنده ام گرفت

 :پس تو هم بلدی _
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 کنارم راه افتاد

 :چیو ؟ آنالیز خانمها؟_

 نه این یه چیزیش میشه تا حاال ندیده بودم شوخی کنه 

 ون بلدید کل کل با خانمها :نخیر اونو که همت_

 :نه با هر دختری _

 :اونوقت چرا فکر کردی که میتونی با من یکه بدو کنی ؟ _

 :چون تو مثل منی _

 :از چه نظر ؟ _

 :یک کم فکر کنی تشابه زیادی میبینی البته اگر وقت کنی بهش فکر کنی _

 ه این غم نگاهشبرگشتم نگاهش کردم به نظر دلگیر میومد نه به اون خنده هاش نه ب

 :اتفاقی افتاده؟ _

 :نه . چطور ؟ _

 :به نظر ناراحت میای _

:ناراحت نیستم گاهی از چیزی دلگیر میشی که خیلی وقته بهش عادت کردی ولی با یه تلنگر یادت میفته که چقدر این عادت سخته چه تاوانی _

 دادی تا تونستی عادت کنی 

 :متوجه منظورت نمیشم _

 ایستاد 

 نیست میای بریم یه چیزی بخوریم ؟ :مهم _
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 :بریم _

وقتی شد دو ساعت و بهانه تماس نگرفت .دیگه بحث و ادامه ندادم تو کافی شاپ نزدیک پارک نشستیم و یک ساعتی از هر دری حرف زدیم    

 تماس گرفتم رد تماس داد به گوشی خیره موندم 

 :این چرا رد کرد ؟ _

 :حتما دارن صحبت میکنن _

 با رادین تماس بگیری ؟  :میشه_

 تماس گرفت رادینم رد کرد من رادین و گرفتم که جواب داد

 :ما خوبیم باران شما برید من بهانه رو میرسونم_

 : باشه_

 خنده ام گرفت 

 :مثل اینکه حدست درست بود _

 از پشت میز بلند شد

 : بریم برسونمت _

 :بریم _

منو باربد و سارا  .انقدر صورتش سرخ شده بود که فرقی با لبو نداشت تا دیدمش زدم زیر خنده.ساعت از ده شب گذشته بود که بهانه رسید  

 رد نمیتونستیم خندمونو کنترل کنیم کامیاب هم با خنده ی ما میخندید مامان و بابا سعی میکردن خندشونو جمع کنن بهانه هاج و واج نگامون ک

 ؟:چیه؟ به چی میخندید _

قرمزتر شد  و ی جاکفشی تا چشمش خورد به خودش دستاشو گذاشت رو گونه هاش و با خجالت سرشو انداخت پایینبردمش جلوی آینه    

 اینبار دیگه مامان و بابا هم بلند بلند میخندیدن سرشو انداخت پایین و بدو رفت تو اتاقش



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

ب آسمون نمیباره یعنی غم نداره ستاره نمیاد ولی میدونم امشخدایا چقدر گذشته بود از روزی که صدای خنده تو این خونه بپیچه نمیدونم یادم    

 ها چشمک میزنن یعنی ماه نمرده .

 باربد ناامید شد از اومدن بهانه و دست زن و بچه شو گرفت و رفت منم همونجا رو کاناپه خوابیدم   

 

 فصل نوزدهم

 

بهانه اومدم بلند شم برم باال دیدم نمیتونم بلند شم دستامو آوردم باال ساعت پنج صبح احساس کردم دارم میلرزم فکر کردم زلزله اومده وای    

 و دیدم یه آدم افتاده روم به سختی از خودم جداش کردم بهانه بود داد زدم

 م خفه میشم ربلند شو دا ؟:تو دیوونه شدی_

بند نمیومد محکم بغلش کردم سرشو گذاشت همینطور داشت هق هق میکرد به سختی بلند شدم و نشوندمش کنارم سرشو گرفتم باال اشکش 

 رو شونه ام

 :من..... من نمیتونم .... رادمهر...._

 سرشو بلند کردم 

 :بهانه اگر خدای نکرده تو به جای رادمهر میرفتی دوست داشتی رادمهر بعد از تو چیکار کنه ؟ _

 هق هقش کم کم سکسکه شد و اشکاش بند اومد فکر میکرد 

 باشه زندگی کنه  :میخواستم خوشبخت_

 :االن تو داری زندگی میکنی ؟ _

 :اون برادرشه _

 :بهتر آرامش رادمهر بیشتر میشه_
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 هیچی نگفت 

 :حاال من یه سوال میکنم صادق باش_

 با همون چشمان اشک آلود نگاهم کرد 

 :میتونی دوستش داشته باشی ؟ _

 :نمی.... نمیدونم _

 :دوست داری یه فرصت بهش بدی ؟ _

دارم برای اینکه اون برادر رادمهره برای اینکه البالی خاطراتش شناختمش برای اینکه میتونم بهش اعتماد کنم ولی اگر آخرش  :دوست_

نتونستم چی باران ؟ اون میشکنه حالم خوب نیست هنوز فراموش نکردم نه رادمهر و نه دخترمو ولی انقدر حالم بد نیست که متوجه حس و حال 

 کردم خ*ی*ا*ن*تکردم امیدوارش کردم و بهش  خ*ی*ا*ن*تم بهش اون نشم اگر نتون

 دستاشو محکم گرفتم

بگو ممکنه با تمام عشقی که داره و حتی با وجود  ،ه؟ ولی باشه اگر چنین حسی داری بهش بگوخ*ی*ا*ن*ت:خواهر کوچولوی من کی میگه این _

 ار اون انتخاب کنه  که چنین ریسکی بکنه یا نهاینکه ممکنه قلبا دوستش داشته باشی ممکنه جوابت منفی باشه بذ

 :اما..._

 نکردی ؟  خ*ی*ا*ن*ت:اما نداره بهانه فکر میکنی با وجود اینکه باورش کردی اگر بهش فرصت ندی بهش _

 شاید ده دقیقه ی تمام فکر کرد گذاشتم تصمیم بگیره بعد از ده دقیقه بلند شد 

 دلخوری پیش بیاد  نطور ولی با همون شرایطی که صحبت کردیم نمیخوام بعداً:من بهش فرصت میدم باران به خودمم همی_

 خوشحال بغلش کردم 

 : من میدونم قلبت قلبش و میشناسه ولی بهم یه قولی بده _

 ؟:چه قولی_
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 نه جواب منفیت هبه رادین خ*ی*ا*ن*ت: اگر قبولش کردی به خاطر رادمهر نباشه در اصل این _

 ی؟ :تو منو چطوری شناخت_

 دستشو گذاشت رو قلبش

کافیه چشمام و .:رادمهر تو قلب من با وجود من پیوند خورده نیازی ندارم به خاطر چهره کسی رو انتخاب کنم تا رادمهر جلوی چشمم باشه _

 ببندم تا ببینمش 

 رد یکیدمش شادی تو قلبم غوغا مب*و*س

انه بعد از هر دیدار تا صبح بغض و گریه همراهش بود بعد بغضش تبدیل به اخم شد و دو ماه بود که بهانه با رادین رفت و آمد داشت اوایل به   

عشق رادین به زندگی  ،بود شادحاال تو این دو روز برق چشماشو میدیدم نه به اون شدت که چشماش برای رادمهر ستاره بارون میشد ولی 

م برای همیشه با رادمهر دفن شده ولی خودشم میدونست حاال که زنده هرچند که میدیدم ،حس میکردم یه جایی از قلب خواهر.برش گردوند 

 ست باید زندگی کنه 

باالخره اون روز رسید این ارتباط داشت طوالنی میشد سه ماه زمان زیادی بود کم کم صدای بابا داشت درمیومد ولی نمیخواست فرصت و از    

 که بهانه با رادین بیرون بود اومد به اتاقم  نگران بود باالخره یه روزدر عین حال  بهانه بگیره و

 :اجازه میدی دخترم ؟ _

 کتاب و گذاشتم رو تخت و بلند شدم 

 :این چه حرفیه بابا جون بفرمایید _

 رو تخت نشست کنارش نشستم 

 : اتفاقی افتاده بابا ؟_

 : اتفاق نه ولی نگرانم باران_

 :نگران چی بابا جون؟_
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 :تصمیم بهانه _

 رانی بابا من مطمئنم بهانه تصمیم درست و میگیره اگر میخواست جواب منفی بده همون اوایل میداد: چرا نگ_

 مه رفت و آمد بازم بگه نه چی؟نه:اگر بعد از ای_

 رادین یا حرف مردم؟ ،: شما نگران چی هستید؟ بهانه_

اون انقدر سختی کشیده که حقش جواب منفی نباشه ولی نمیتونم  ربد همه چیز و برام گفتهبا: نگران همه اش ولی بیشتر از همه نگران رادینم. _

 از دخترم بخوام که به خاطر من جواب مثبت بده این برای رادین هم خوب نیست 

 : بهانه به رادین گفته ممکنه در اوج تفاهم جوابش منفی باشه_

 عصبی بلند شد

 ندارم تو دختر عاقلی بودی :از تو توقع ندارم باران اینهمه سهل انگاری رو از تو توقع _

 :مگه چیکار کردم بابا_

 بغض تو گلوم هجوم آورد بار اول بود بابا با من اینطور صحبت میکرد 

:اون قبول کرده چون میخواسته شانسشو امتحان کنه هر کسی بود قبول میکرد ولی وجدان آدم چی میشه سه ماهه دارن رفت و آمد میکنن _

ده دوستش داره یا نه؟ میتونه باهاش زندگی کنه یا نه ؟ خودخواهی هم حدی داره اون صداش در نمیاد به جز عشق یعنی تا حاال بهانه نفهمی

 درد عادتم به قلبش اضافه کنید؟  یدمیخوا

واده اش رو حقیقت و میگفت خودمم فکر نمیکردم تصمیم گیری بهانه انقدر طوالنی بشه رادین غریبه نبود بهانه میشناختش خان بابا تماماً   

لند اخالق و رفتارشو فقط میخواست ببینه میتونه بپذیرتش یا نه و سه ماه برای این تصمیم زیاد بود باید همون شب با بهانه صحبت میکردم . ب

 شدم جلوی بابا ایستادم و سرمو انداختم پایین 

کنم و میگم نهایتا تا یک هفته دیگه جواب بده چه منفی چه :شما راست میگی بابا جون من متاسف و شرمنده ام خودم امشب با بهانه صحبت می_

 مثبت خوبه؟ 
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بابا کالفه دستی به صورتش کشید و بی حرف از اتاق بیرون رفت عصبی بودم باید همین امشب جواب بهانه رو میشنیدم تصمیم گرفتم تو     

 سالن منتظرش باشم ولی باید قبلش از تصمیم رادین مطمئن میشدم 

 تماس گرفتم با رایان

 :سالم_

 :سالم _

 :خوبید؟ _

 :ممنون چرا انقدر رسمی؟ _

 : چون عصبیم_

 چند لحظه سکوت کرد

 :زودتر از این منتظر بودم _

 من میگم این پسره یه چیزیش میشه

 :چرا ؟ _

 ؟:چرا منتظر بودم_

 ؟:هم این هم اینکه منتظر چی بودید_

 از رادین  :منتظر یه سوال از جانب شما حاال یا از من یا_

 دهنم باز موند این آدم باید روانشناس میشد شاید نشست و برخاست با آفرین انقدر تیزبینش کرده 

 :باید میذاشتم خودشون تصمیم بگیرن_

 :حاال میخواید نذارید خودشون تصمیم بگیرن ؟_
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 :برای تصمیم گیری یک کم بیش از اندازه دارن طولش میدن_

 ولی مثل اینکه بهانه نمیتونه تصمیم بگیره :رادین که صمیمش عوض نشده _

 :مطمئنی رادین تصمیمش عوض نشده ؟ _

 ه نهر لحظه منتظر تصمیمیه که زندگیشو رقم میزو وز ر:مطمئنم شاید مصرتر هم شده باشه این شرایط برای رادین سخت تر از بهانه ست هر _

 :میدونم_

 :حاال میخوای چیکار کنی ؟ _

 میزنم به بابا گفتم یک هفته زمان بده ولی من همین امشب باید از تصمیم بهانه مطلع بشم :من امشب باهاش حرف _

 :منم در جریان بذاری ممنون میشم _

 :به شرط اینکه به رادین نگی _

 :چرا؟ برای اون هر لحظه به اندازه ی یکسال میگذره یک هفته که جای خود دارد _

 بهانه بگیره نه من یا تو :میدونم ولی دوست دارم جواب و از خود _

 خندید

 صبی نیستی ؟ ع:پس دیگه _

 وا پسره دیوانه شده از این شاخه به اون شاخه میپره

 :چطور ؟ _

 :شما تبدیل شد به تو _

 خودم خنده ام گرفت 

 :بهت خبر میدم _
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 :منتظرم و تا هر وقت تماس بگیری بیدار_

 شه بیداری منت نذاری:تو هم_

 سکوت کرد 

 :خداحافظ _

 :چرا فکر کردی همیشه بیدارم؟ _

 :چون گاهی که نیمه شب یه خبری بهت میدم سریع جواب میدی _

 :خداحافظ_

ه این پسره جنیه . جوابشو دادم و قطع کردم  ساعت از ده گذشته بود که بهانه اومد خونه قبل از اینکه جواب سالمشو از مامان و بابا بگیر    

 تعجب به من نگاه میکرد ولی خوشحال بود دستشو گرفتم و کشیدمش باال با 

 :چی شده باران ؟ _

 :تو بگو چی شده ؟ _

 :وا... هیچی_

 :این کارهات چه معنی میده بهانه سه ماهه هفته ای که هفت شبه پنج شبشو بیرونی هنوزم نمیتونی بگی چه خبره؟ _

 سرشو انداخت پایین 

 :من سه ماهه اونو میشناسم _

نو میشناسی فقط برای اینکه ببینی میتونی دوستش داشته باشی یا نه بابا رضایت به رفت و آمد داد ولی تو داری زیادی :نه تو چند ساله او_

 کشش میدی 

 بغض کرد 

 :میترسم باران _
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 مانتوشو باز کردم یکنارش نشستم دونه دونه دکمه ها

آخه تو از  وفا ندارهستت نداره اگر پایبندتر از رادمهر نباشه کمتر از اون کمتر دو ه:از چی عزیزم ؟ اون اگر بیشتر از رادمهر دوستت نداشته باش_

 چی میترسی ؟ 

 مانتوشو از تنش درآوردم سرشو گذاشت روی شونه ام 

 :از آخرش_

 :آخرش؟ _

 :اگر اونم تنهام بذاره؟ اگر اونم نباشه ....._

وی من دوباره عاشق شده شاید با ترس شاید با دلهره و عذاب ولی شده بود وای من چی فکر میکردم بهانه تا کجا پیش رفته بود خواهر کوچول   

 عمیقترنه به اندازه ی رادمهر ولی پخته تر  دشای

خنده بی اختیار قهقهه زدم انقدر خندیدم که اشک از چشمام روون شد بابا و مامان اومدن تو اتاق نمیدونستن به اشکهای بهانه نگاه کنن یا به    

 د شدم و خندون بابا رو بغل کردم های من بلن

 :تبریک میگم بابا جون _

 ی بابا خندید قلب مامان خندید بهانه همینطور نگاه میکرد ماچش

 :شما حالتون خوبه ؟ _

 نمیخواستم با گفتن افکارم بترسونمش رفتم طرفش

 ه عزیز من که تو از آخرش میترسی ؟ :تو دیوونه ای آخر قصه ترس داره وقتی داری از خود قصه لذت میبری ؟ کی آخرشو دید_

 :هیچکس ولی من از دست میدم دیدی که_

همه خوش :دیدم ولی تو به من بگو منو نداری؟ باربد و نداری ؟ مامان و بابا ؟ رادین با اینهمه عشق ؟ دوستانی که تنهات نمیذارن ؟ تو میون این_

  چرا رقم خورده؟ فقط خدا ازش خبر دارهشانسی و اقبال چسبیدی به یک بدبیاری ؟ به یک تقدیری که 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 :اما_

 :جواب منو بده بهانه فقط یک کلمه از حضور بابا و مامانم خجالت نکش اونها خوشحال میشن _

 :بپرس_

 :دوستش داری ؟ _

 یل شد ای بابا رو لبهاش اومد از قلب مامان به هق هق شادی تبدمصورتش سرخ شد و سرشو انداخت پایین اینبار خنده از چش   

 محکم بغلش کردم انقدر هیجانزده بودم که دلم میخواست فریاد بزنم و این کارم کردم    

 :خدایا شکرت _

 نبار بهانه هم بلند خندید صورتش و با دستام قاب گرفتم و تو چشماش خیره شدم یا  

 :جون باران یک کلمه بگو بگو که تمومه بگو بله فدات بشم بگو_

 گشت مامان و بابا رو نگاه کرد و دوباره  به من تو چشمام خیره شد بر

 :نه به خاطر من _

 دستمو گذاشتم رو قلبش 

 :به خاطر این _

 سرشو انداخت پایین 

 :اوهوم_

 :اوهوم یعنی چی خانم تحصیلکرده بلند و رسا بله ؟ _

 بلند خندید 

 :کشتی منو باران بله ..... بله _
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 هول نشو ،:دوبار نه دختر یکبار _

انقدر تو بغلم فشارش دادم تا صداش دراومد نمیدونستم از شادی چیکار کنم دستای مامان و گرفته بودم و میچرخیدم رو سرو کول بابا     

ون به خودم اومدم یک کم آرومتر شدم و شمیپریدم دوباره برمیگشتم بهانه رو بغل میکردم حواسم به هیچکدومشون نبود از سکوت مطلق

 گریه میکردن  نگاهشون کردم داشتن

 بابا اومد طرفم دستشو کشید روی صورتم روی موهام مامان بغلم کرد 

 :مادر برات بمیره _

بغضم سرباز کرد نمیتونستم جلوشو بگیرم نشستم رو زمین و سرمو گذاشتم رو پام حاال میتونستم گریه کنم قولشو به خودم داده بودم که یه     

راحت گریه کنم نمیخواستم جلوشو بگیرم بابا منو کشید تو بغلش مامان کنارم نشست و بهانه سرشو کنار  روز یا یه شب وقتی همه چیز خوب شد

 سرم روی زانوهام گذاشت 

 :ببخش باران ...... ببخش که انقدر عذابت دادم _

که اشکم بند  اومد ولی مامان و بابا  نمیدونم کی آروم شدم ساعت چند بود،اشکهای بابا موهامو خیس کرده بود ولی من تو حال خودم بودم     

رفته بودن و بهانه جلوی من نشسته بود سرش رو پاش بود و خوابش برده بود به سختی بلند شدم بدنم خشک شده بود صدای استخوانهامو 

 شنیدم 

 پنج صبح بود گوشیمو برداشتم و رفتم بیرون باید بهش خبر میدادم وقتی تماس برقرار شد تازه چشمم به ساعت افتاد   

 :تا االن داشتی راضیش میکردی ؟ _

 با صدای گرفته ای که ارمغان ساعتها گریه بود گفتم

 :نه _

 چند لحظه سکوت کرد

 :این صدای گرفته میگه موفق نشدی _

 :من نه_
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 تم داره بغضو غمشو کنترل میکنه نباید بیشتر از این ادامه میدادم سصدای نفس نفس زدنشو شنیدم میدون

 موفق نشدم اما رادین شد  :من_

 صدای نفسش قطع شد 

 :الو ...... الو ..... چرا حرف نمیزنی ؟ _

 یکدفعه نفسش باال اومد اینبار با خنده ای که میدونستم بغض شادی همراهشه 

 :میخوای یه سر ببرمت پیش آفرین ؟ _

 :چرا اونوقت ؟ _

 :برای اینکه آزار میدی . _

 صدام شک کردی :من که حرفی نزدم خودت از _

 :آخه معلومه چند ساعت گریه کردی _

 :اینو به خودم مدیون بودم حاال از زیر دین خودم دراومدم _

 :خوشحالم . کی به رادین میگه ؟ _

 :نمیدونم در این مورد حرف نزدیم ولی باید زودتر بگه_

 :اینطور بهتره واال قول نمیدم نگم _

 :اااااا تو قول دادی _

 لهای من حساب نمیکنی .... میکنی ؟ :تو که رو قو_

 نفسم رفت خجالت باعث شد نتونم حرف بزنم شادیم پر کشید آرومتر بود یه جور خلسه تو صداش بود    

 :حساب میکنی ؟ _
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 :من که عذرخواهی کردم_

 :حساب میکنی باران ؟ _

م رجوع کردم چند لحظه بیشتر طول نکشید تا جواب تو ذهنم ا این چشه ؟ چی باید بگم االن ؟ سعی کردم صادق باشم به همه ی شناختیخدا   

 چشمک زد بیشتر از هر کسی بهش اعتماد داشتم و بیشتر از هر کسی حتی باربد روش حساب میکردم 

 :حساب میکنم _

 نفسشو فوت کرد 

 :خدا رو شکر _

 :شب بخیر _

و تونلی که هیچ هوایی نداره و من توش شناورم غرق میشدم یقیه ی انگار ت.خلسه ی صداش بیشتر شده بود وقتی جوابمو داد و قطع کردم   

 شم چشمم خورد به بهانه که داشت نگاهم میکرد و لبخند بدی رو لبش بود کلباسمو باز کردم تا راحتتر نفس ب

 رفتم طرف اتاق 

 :چیه چرا اینجوری نگاه میکنی ؟ _

 در و پشت سرش بست 

 ؟ اصال نفهمیدی دنبالت اومدم بیرون چه خبره ؟ : میدونی از کی دارم نگاهت میکنم _

 خودمو زدم به اون راه 

 :خبری نیست _

 موذیانه خندید

 :کی بیشتر از تو منتظر جواب من بوده و کی انقدر مهم بوده که تو پنج صبح باهاش تماس بگیری و خبر بدی ؟ _ 

 :رایان بیچاره_
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 و سرشخنده اش غلیظتر شد قبل از اینکه حرفی بزنه زدم ت

 :یک کلمه حرف بزنی میکشمت _

 دستاشو گذاشت رو سرشو بلند خندید 

 : من که چیزی نگفتم_

 : اما میخواستی بگی _

 دوید پشت تخت و مثال سنگر گرفت 

 :جون باران فقط یه سوال _

 از حالتش غش کردم از خنده بالش و پرت کردم طرفش 

 :فضولی موقوف فقط بخواب _

 خودشو پرت کرد رو تخت بالش و رو هوا گرفت و 

 :باشه نمیپرسم_

 :آفرین دختر خوب _

 قبل از اینکه جواب بده خوابم برد 

 

 فصل بیستم 

 :مثل ماه شدی _

ه از تو آینه نگاهم کرد و خندید . لباسش ارغوانی بود یقه ی اشکی آستین بلند و ماکسی یه کاله سرش داشت که تمام موهاشو میپوشوند دنبال   

گردنش میپیچید تا کامال محفوظش کنه کفشهای همرنگ لباسشو پاش کرد آرایشش الیت بود و جذابش کرده بود زیبا بود مثل قبل ی کاله دور 

 ولی پخته شده بود نگاهش حرکاتش میگفت که دیگه یه دختر جوان بیتجربه نیست 
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 پوشیدم دستشو گرفتم سرد سرد بود لبخند زدم کت و دامن سفیدمو پوشیدم حریر ضخیم همرنگشو رو سرم انداختم و کفشهای همرنگشو

 :آروم باش _

 خندید 

 : آرومم فقط یک کم استرس دارم _

 دستشو کشیدم 

 :بریم االن میان _

 هنوز نشسته بودیم که زنگ و زدن بهانه از جا پرید باربد زد زید خنده 

 :آروم عروس خانوم _

 بهانه خجالتزده نشست 

 د شو بیا جلو :ا..... چرا نشستی زشته بلن_

 :ای از دست تو باربد _

اونم تا میتونست آتیش ،ج ماهه بود و سخت بود دنبال کامیاب بدوه و جلوی شیطنتهاشو بگیره نسارا دومی رو حامله بود و اینبار بچه دختر بود پ   

میاب باشه باالخره جلوشو گرفتم بغلش کردم میسوزوند دوید طرف در دنبالش دویدم که جلوشو بگیرم همین مونده بود اولین استقبال کننده کا

و جمع کنم و درست ببینم چه خبره میخواستم لحظه ی روبرو شدن  رادین و سمسنگین شده بود و با پیچ و تابی که به خوش میداد نمیذاشت حوا

 بهانه رو ببینم ولی با ورجه وورجه های کامیاب از دستش دادم 

ست بهانه بود و رادین میرفت که بشینه نمیدونم چطور جواب سالم و احوالپرسیشونو داده بودم همه داشتن لحظه ای آروم شد که سبد گل تو د   

 به من و تقالهام میخندیدن 

 :خنده هم داره واال باربد بیا این وروجکتو آروم کن کمرم شکست _

 آروم سرشو گذاشت روی شونه اش  اونمباربد کامیاب و ازم جدا کرد 
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 رو خدا انگار نه انگار همون زلزله ست :میبینید تو _

 مامان گفت

 :بگو ماشاءاهلل _

 :ماشاءاهلل _

چه داشتم عقب عقب میرفتم که درو ببندم که پام رفت رو یه چیزی برگشتم ببینم چیه که دیدم کفش آفرینه و بیچاره داره از درد به خودش میپی

 سریع پامو برداشتم

 اس نمیذاره برام. : ببخشید تو رو خدا این کامیاب حو_

 نشستم جلوی پاش 

 :بذار ببینم چی شد همراه من رایان هم که تازه اومده بود تو و یه سبد بزرگ گل لیلیوم دستش بود نشست کنارش _

 :چی شد ؟ _

 وا اینا چرا دو تا دو تا سبد گل میارن ؟ بیخیال برگشتم طرف آفرین دردش کمتر شده بود خندید 

 :چیزی نشده بابا _

 ند شدمبل

 مطمئنی ؟ :-

 :آره _

 کفشاشو در آورد و بغلم کرد 

 :دلم برات تنگ شده بود وروجک_

 :اگر منظورت منم  دل منم  برات تنگ شده بود ولی اگر وروجک میخوای تو بغل باربده _
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 همه خندیدن 

ه من هیچی نگفتم من چه میدونم چه خبره حتما از انتظار نداشتم ببینمش ولی از دیدنش خوشحال شدم آفرین سبد گل و از رایان گرفت و داد ب  

 ذوقشون دو تا سبد گرفتن 

 :بیا بشین _

و راهنماییشون کردم طرف سالن آقای روزبهانی کنار بابا نشسته بود و رادین کنار پدرش شلوار پارچه ای سرمه ای با پیراهن مردانه ی یاسی    

 به روش لبخند زدم تا ریلکس باشه یه لبخند نصفه نیمه نشست رو لبهاش ،اهش گیج بود کت سرمه ای نوار دوزی شده و اسپرت بهش میومد نگ

 کنار آفرین نشستم مامان و خانم روزبهانی کنار هم بودن رایان و بهانه و سارا رو مبلهای تکی و باربد داشت کامیاب و راه میبرد    

هم نگاه همه رو آنالیز میکردیم و برای همدیگه تشریح میکردیم و میخندیدیم  کم کم همه شروع کردن با بغل دستیشون حرف زدن منو آفرین   

 خیلی شاد بودم خیلی زیاد 

یک ساعتی همه مشغول بودن منو مامان پذیرایی میکردیم وقتی نشستیم دلم میخواست بهانه رو بکشم آخه من به کفش پاشنه ده سانت    

 عادت نداشتم پاهام داشت برای خودش

 ید آروم پاهامو از کفش درآوردم و زیر دامنم پنهانش کردم  ر*ق*صمی 

 :بهتر نیست بریم سر اصل مطلب ؟ _

 همه خندیدن پدر رادین ادامه داد

 :امشب دلم میخواد دست پر ما رو بفرستید بیرون این پسر من طاقت نداره_

 خانم روزبهانی لب گزید 

 :تو خواستگاریتو بکن _

 همه خندیدیم 

 نمیخواد خانم بهانه عروس من بوده عروس منم باقی میمونه اگر بهم افتخار بده که تا نفس دارم براش پدری کنم :خواستگاری _
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ف آقای روزبهانی ربهانه بغض کرد . آقای روزبهانی زد پشت رادین بلند شو پسر برو اونور بذار دخترم کنارم بشینه رادین بلند شد و بهانه به ط   

 رفت 

 ست بهانه رو گرفت و رو کرد به بابا آقای روزبهانی د

:کوروش جان خودت میدونی که بهانه برای من مثل دخترم نه خود دخترمه خدا نخواست من دختر داشته باشم ولی دختری بهم داد که هر روز _

 به درگاهش شکر کنم که اگر دیر داد بهترینو داد 

 بابا لبخند زد سر بهانه تو گردنش بود ادامه داد

 ام اگر اجازه بدی دخترتو ، دخترمو برای پسرم خواستگاری کنم :میخو_

 لبخند بابا عمیق شد 

:تا اونجایی که من میدونم بچه ها به نتیجه رسیدن که باعث شده ما االن اینجا جمع بشیم پس اعالم میکنم از طرف ما مشکلی نیست مگر _

 اینکه بهانه حرف جدیدی داشته باشه

 ن بهانه سرشو آورد باال و مضطرب به من نگاه کرد خنده ام گرفت همه به طرف بهانه چرخید

 :بابا من بگم ؟ _

 یکدفعه بهانه فریاد زد 

 :نه_

 وقتی دید همه متعجب نگاهش میکنن گفت 

 :یادتون نیست بابا دفعه ی پیش گفت من بگم بعد گفت با اجازه ی بزرگترا بله ؟ _

 نمیشد  همه غش و ریسه رفتن از خنده صدای خنده قطع

 میون خنده گفت  بابا

 :مگه جوابت همین نیست _
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 بهانه باز سرشو انداخت پابین . 

 :من که گفتم من بگم _

 سرشو آورد باال 

 :شما زحمت نکش خودم میگم _

 :بگو دیگه جون به لبمون کردی _

 دیگه هیچکس رو مبل بند نبود خواستگاری این مدلی و جواب این مدلی نداشتیم تا حاال 

 هر چی بابا صالح بدونن :_

 همه دست زدن رادین خیره به بهانه نگاه میکرد تا اون لحظه تنها کسی که نخندیده بود رادین بود حاال که همه ساکت شدن اون خندید از ته   

 دل زدم رو شونه آفرین و بلند گفتم 

 :یکی داماد و جمع کنه_

 دستشو گذاشت رو دهنشو و صدای خنده شو خفه کرد 

 لبته طبیعیه میدونم کارت از گریه گذشته :ا_

 سارا گفت

 :اگر حرفایی که در مورد باربد گفتی صحت داشت در مورد بهانه هم صحت داره _

 :مگه نداشت ؟ _

یرینی تعارف کنم که صدای آقای شهمه از پررویی من خندشون گرفت مامان اشاره کرد شیرینی پخش کنم میخواستم کفشامو بپوشم و    

 انی منو نشوند سر جامروزبه

 :اما این تنها زحمت ما نبود _

 یین بود و لبخند رو لب بهانه و رادین آفرین دستمو فشار داد یعنی چه خبره ؟ اهمه برگشتیم طرفش سر رایان پ  
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هم شغلشو میدونید هم  :کوروش جان رایان من پسر خوبیه به جرات میگم نه تنها یک پسر خوب که مرد ایده آلیه نمیخوام تعریف بیخود کنم_

درآمدش و هم شخصیتش معرف حضور هست اومدیم اگر اجازه بدی هر دو دخترتو ببریم میخوام باران جان اگر افتخار بدن همسری رایان و 

 بپذیرن 

نگاهش بهم میگفت نفسم در نمیومد چی گفت؟ رایان؟ من ؟ رایان خیلی جدی به من نگاه میکرد هیچکس انتظارشو نداشت جز بهانه که لبخند و 

 ر جریان بوده دکامال 

 بابا تونست حرف بزنه  اشاید یکی دو دقیقه گذشت ت

 :واال سیروس جان من یکی غافلگیر شدم این قرارمون نبود _

ر جواب باران :میدونم مرد مومن ولی رایان منم دیگه طاقت نداشت گفتم حاال که میایم بذار همه ی حرفها رو بزنیم ولی اینو خیلی جدی میگم اگ_

ره اینو جان منفی باشه که امیدوارم نباشه نمیخوام تاثیری روی روابط پدر پسری تو و رادین بذاره همونطو که تاثیری روی روابط ما با بهانه ندا

 برای رایان شرط کردم و اومدم 

گرفته بود باربد زد رو شونه ی بابا و این یعنی بله .  بابا نفس عمیقی کشید و به مامان نگاه کرد کل صورت مامان میخندید هرچند جلوی خودشو   

 یعنی چی بله ؟ بابا برگشت طرف آقای روزبهانی 

د میذارم برای همین ا:سیروس من به شخصه هیچ مشکلی ندارم برای من وصلت با شما نهایت سعادته ولی من بچه هامو تو انتخابشون آز_

 جواب و موکول میکنم به باران 

االن باید جواب بدم ؟ پس آفرین چی ؟ ؟ن طرف من آفرین دستمو فشار میداد هنوز دهنم باز بود به سختی جمعش کردم یعنی چی همه برگشت   

ه بود یک ددم که تا حاال ندیده بودم که آرزوم شیمن فکر میکردم رایان با آفرین .... برگشتم طرف رایان برای بار اول از شدت عشقی که مید

گاهشو ببینم نه حتی عشق سرم گیج رفت این امکان نداره نفهمیدم چیکار میکنم بغضم سرباز کرد نتونستم تحمل کنم لحظه حتی گرمای ن

 دویدم طرف پله ها و رفتم تو اتاق 

ب د شد پریدم طرفش کاش یکی بهم بگه همه چیز حقیقیه خوانقدر گریه کردم صدای گوشیم که تو اتاقم بود بلچقدر راه رفتم چنمیدونم    

 نیست آفرین بود
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بین منو رایان یه دوستی بی ریاست یه حس خواهر به برادر در ضمن من نامزد دارم و خوشبختانه  .باه میکردی ... همیشه اشتباه میکردیت:اش_

 درست سالهاست عاشقشم تنها کسی که نمیدونست تو بودی چون میخواستم وقتی با رایانم حستو تو چشمات ببینم بدجنسی منو ببخش  حاال

تصمیم بگیر فقط بدون اگر رادین با عشق بهانه زندگی کرد رایان با عشق تو شد ققنوس هر لحظه مرد و از خاکسترش رایانی عاشقتر و پاکتر 

 سربرآورد امیدوارم درست تصمیم بگیری

قدر سخت بود که بتونم چخودم جنگیده بودم پیامشو نه ده بار صد بار خوندم رایان منو دوست داشت؟ یعنی احساسم یک طرفه نبود ؟ چقدر با    

 خودمو کنترل کنم نمیدونم چقدر گذشت و من هنوز به دیوار روبرو خیره بودم که صدای در از جا پروندم 

 :میتونم بیام تو؟ _

 صدای رایان بود دور خودم چرخیدم چیکار کنم خدایا دوباره

 :میتونم بیام تو ؟ _

 شالمو مرتب کردم صدام میلرزید

 : بفرمایید _ 

 اول دستش که کفشای من توش بود اومد داخل بعد خودش لبخند رو لبش بود صدای قلبمو میشنیدم یعنی اونم میشنید ؟ 

م پایین نمیخوام ببینه نمیخوام تاومد جلو و روی صندلی کامپیوتر نشست و اشاره کرد که بشینم جامون عوض شده بود نشستم و سرمو انداخ   

 ریمو ببینه شادیمو  ناباو

 :کفشاتو آوردم سیندرال _

ناخوداگاه سرمو آوردم باال نگاهم تو نگاهش قفل شد اومد و کفشها رو گذاشت جلوی پای منو برگشت نشست ولی من توان اینکه کفشمو    

 بپوشم نداشتم . 

به جرات میگم تو هیچ دختری ندیده بودم .  :بار اولی که دیدمت نمیگم دلم لرزید نمیگم دیوونه شدم ولی مبهوت شخصیتت شدم شخصیتی که_

ن داشتن نمیتونستم به خودم فکر کنم دیهر بار که دیدمت تحسینم بیشتر شد دیگه تمام مدت حواسم به تو بود ولی با شرایطی که رادمهر و را

 چشم بسته میدیدمت .  برای همین خیلی دیر به حسم پی بردم اینکه این تحسین تبدیل به عشقی شده که چه با چشم باز چه با
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 بشنوم که فقط من نسوختم که فقط من سکوت نکردم که فقط من ذوب نشدم  ،دقیق نگاهش میکردم دیگه خجالتی نبود میخواستم بدونم   

 سرش پایین بود 

جرات نمیکردم  :وقتی رادین رفت فکر کردم همه چیز درست میشه شاید به سرعت نه ولی کم کم میخواستم بیام باهات حرف بزنم ولی_

میترسیدم بگی نه میترسیدم همه چیز و خراب کنم تو همین ترسها بودم که رادمهر هم رفت دوباره حواسم رفت پی رادین پی رادمهر از تو هم 

 هیچی نمیدیدم نه یه لبخند نه یه نگاه معنادار هیچی خالی مطلق 

بیهوش شدی داشتم میمردم وقتی دردتو دیدیم دلم میخواست انقدر سرمو به هربار خواستم حرف بزنم جرات نکردم تا اون اتفاق افتاد وقتی 

حقیقتو دیوار بزنم تا منم بیهوش بشم و دردتو نبینم ولی نمیتونستم برادرم رو تخت بیمارستان بود. ازم قول گرفتی خواهرتو برگردونم اون لحظه 

تک  دم ولی نه فقط به خاطر بهانه به خاطر تو . تو که فهمیدم با رگ و پیم با تکگفتم اگر میتونستم جونمو بدم و سالم برش گردونم اینکارو میکر

 یاخته های قلبم دوستت دارم 

سکوت کرد قلبم داشت میترکید نمیدونستم بخندم.... گریه کنم.....ولی عمال هیچ عکس العملی نداشتم فلج شده بودم صورتم میسوخت     

 دستام یخ بسته بود 

ات کردم که پا جلو بذارم به خاطر دلگرمیهای آفرین بود که فکر میکرد احساس من یکطرفه نیست واال حاضر بودم و حاضرم با :اگر امروز جر_

 همین رویا زندگی کنم رویای اینکه شاید یه روزی بتونی منو ببینی بتونی احساسمو درک کنی 

 از جاش بلند شد کالفه دستی تو موهاش کشید و ادامه داد 

نتونم اونجور که تو الیقشی و اونطور که من هر لحظه باهات زندگی کردم احساسمو بهت بگم چون یاد نگرفتم هیچوقت دلم نلرزیده بود :شاید _

 ترین زبان ممکن میگم  ولی به ساده

قدر تو چساسم جنگیدم روبروم روی تخت بهانه نشست و من هنوز ناباورانه نگاهش میکردم باورم نمیشد خدایا خودت شاهدی که چقدر با اح  

قدر چشمامو بستم که نبینمش چقدر فاصله گرفتم که حسش نکنم حاال اومده میگه دوستم داره چبالشم مشت زدم که شاید فکرش از سرم بره 

 باور کنم ؟ میشه باور کرد ؟ چشماش دروغ نمیگن ؟ صداشو شنیدم ولی نشنیدم چی گفت ناخوداگاه بود سوالم

 :چی؟ _
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 خندید 

 چی فکر میکردی که نشنیدی ؟ :به _

 :به تو _

 :خیلی صادقی _

 نفس عمیق کشید 

 : دوستت دارم _

 نفسم بند اومد خدایا این لحظه ها رو تموم نکن نذار صبح بشه نذار خورشید بتابه بذار صداش تکرار بشه نگاهش تکرار بشه   

بهای لبخندت اشکای من باشه دریغ ندارم ولی کنارم باش بذار هر چی :میخوام خوشبختت کنم اگر بهای خوشبختی تو جونم باشه میدم . اگر _

 در توان دارم به پات بریزم باران 

 نگاهش میکردم زبونم بند اومده بود

 :فقط یک کلمه بگو آفرین اشتباه نمیکنه بگو اشتباه نکردم که دوستیتو حفظ نکردم و یه قدم جلوتر اومدم بگو از دستت نمیدم باران _

 خره نفسم باال اومد نگاهش کردم و لبخند زدم این لحظه چه خورشید بتابه چه نتابه چه روز بشه چه نشه تا همیشه تو ذهنم تو قلبم تکرارباال   

 میشه و زنده ام میکنه باورش دارم تا همیشه 

 فصل بیست و یکم 

 :بدو رایان االن خواهرم میترکه _

 ین رایان همینطور که قهقهه میزد دوید طرف ماش

 :این چه طرز حرف زدنه _

 :خوب آخه زنی که دوقلو بارداره باید انقدر بیخیال باشه ؟ خانم دو روزه درد داره صداش در نمیاد _

 نشستم کنارش رادین زیر بغل بهانه رو گرفته بود و میاوردش رنگ بهانه از شدت فشار سرخ شده بود و رنگ رادین سفید   
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ودیم سریع بهانه رو به اتاق عمل بردن یک ساعت پشت در بودیم بدون هیچ خبری بابا قرآن میخوند مامان ذکر ده دقیقه بعد بیمارستان ب   

آقا و خانم روزبهانی هم کنار هم میگفت رایان رفته بود تو نمازخونه نماز بخونه منو رادین طول و عرض راهروی بیمارستان میرفتیم و میومدیم . 

 ن تو چشماشون سو سو میزدنشسته بودن نگرانی و شادیشو

 :ای بابا چرا هیچکس نمیاد ؟ _

 انگار منتظر حرف من بودن کاش زودتر گفته بودم پرستار خندید رو به رادین کرد

 ون تبریک میگم خانومتونو دختر و پسرتون سالمتن و در بهترین وضعیت ممکن ت:به_

 هاج و واج موندیم باالخره رایان به حرف اومد

 ود هر دو دخترن :دکتر گفته ب_

 خندید 

 :این چیزها پیش میاد _

 رادین سرمست و شاد اسکناس پخش میکرد شیرینی پخش میکرد آخر رایان جلوشو گرفت 

 :مرد حسابی خانومت تو ریکاوریه بچه هات و که میتونی ببینی _

 جعبه پنجم شیرینی رو پرت کرد تو بغل منو دوید 

 :نگاش کن تو رو خدا چه دویی میزنه _

 :خوب حقشه بیچاره شد تا بهانه راضی شد باردار شه _

 :اونم حق داشت درد کمی نیست از دست دادن بچه _

 برگشت طرف من  .هر دو به مسیری که رادین رفته بود خیره موندیم 

 :کی نوبت من میشه ؟ _

 :نوبت چی ؟ _
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 :اینکه بابا بشم _

 :ااااااا...... _

 وقلو :چیه خوب دلم بچه میخواد اونم د_

 زدم تو بازوش 

 :اصال فکرشم نکن چه خبره هی دوقلو دوقلو _

 :ارثیه خانوم جان ژنتیک دست منو تو نیست ولی اگر نشه هم راضیم همون یکی هم خوبه ولی دختر _

 :نخیر پسر_

 بازوهامو گرفت منو برگردوند  

 :سربه سر من نذار میگم دختر یعنی دختر حرفم نباشه _  

 خنده ام گرفت

 اگر شد ان شاءاهلل که سالمت باشه بعدم هر چی خدا بخواد :_

 لجوجانه لبخند زد 

 :من میدونم خدا دختر میخواد یه دختر شکل مامانش _

 دستمو حلقه کردم دور بازوش انگشتشو قالب کرد تو انگشتام لبخند زد 

 شاید اصال نخواد همین که تو رو دارم کافیه .:هر چی خدا بخواد _

از کرد روحم آزاد شد هنوز بعد چهار سال زندگی مشترک عاشقش بودم و عاشقم بود و بابت خوشبختی خودم و خواهرم هر روز نماز قلبم پرو   

 شکر میخوندم 

 با صداش رشته ی افکارم برید

 :ولی نگفتی کی نوبت من میشه بابا ؟ _
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 نکه جواب بدم آفرین گفت یقبل از ا

 :خیلی زود آقای دکتر _

 ش اومد طرفمون برگشتیم طرف

 :تو اینجا چیکار میکنی ؟ _

 :باربد بهم خبر داد درضمن جواب آزمایش سرکار از صبح دست منه شما به خاطر استرس فارغ شدن خواهرت یادت رفت من که یادم نرفت _

 قاپ زد  شرایان جواب آزمایشو از دست

 :چته؟ هولی ؟ _

 ها  به حرف آفرین اهمیت نداد آفرین رفت طرف اتاق بچه

 :من برم بچه ها رو ببینم و برم بعدا میام بهانه رو میبینم سپهر پیش داریوشه باید برگردم_

 جوابی نداشتم بدم زبونم بند اومده بود من داشتم مادر میشدم ؟ 

 و فشار داد آروم بود و گرم دستمو گرفت  ی.رایان جواب و نگاه کرد و برگشت طرفم چند تا ستاره تو چشماش بود ؟ چه لبخند عمیق

 :عزیزم _

 :مثبته؟ _

 :میدونی خوشبخت ترینم ؟ _

 :مثبته؟ _

 :عاشقتم _

 مثبته؟ .:منم _

 ید ب*و*سخندید و بدون اینکه کسی ببینه کف دستمو 
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 :با این دستات ثمره ی عشقمو بزرگ میکنی و من عاشقش میشم _

 :اوهو بذار بیاد بعد _

 :ای حسود _

 ید ب*و*سدستمو خندیدم با لذت یه عاشق دوباره 

 بابا اومد طرفمون 

 :چی شده چشماتون برق میزنه_

 :واال من که خوشحالم ولی برق چشم دخترتون احتماال به خاطر اینه که دو تا چشم دیگه هم بهش اضافه شده_

 :یعنی چی ؟ _

 :چشمای دخترم بابا چشمای دخترم داره تو چشمای بارانم پلک میزنه _

 شت طرف من چند لحظه مکث کرد و انگار تازه فهمید رایان چی میگهبابا دهانش باز موند برگ

 :آره بابا ؟ _

 سرمو انداختم پایین خجالت کشیدم خوب 

 بابا با لذت خندید و بغلم کرد 

 :خدا بهت سالمتی بده بابا جون به هر دوتون . _

 مو دو باره دور بازوی رایان پیچیدم ید و برگشت که خبر و به مامان بده نگاهش کردم شاد بود  دستب*و*سصورتمو ذذذ

خدایا این خوشبختی رو از خانواده ی من نگیر به تمام خانواده ام سالمتی بده همسرمو برام حفظ کن که بی نفسش بی نفس میشم و پسرمو    

 صحیح و سالمت خوش سیرت و خوش طینت و صالح به ما ببخش 

 فت انگار این جمله ی آخر و بلند گفتم چون رایان گ

 :پسرم نه دخترم _
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 :هر چی خدا بخواد . _

 چند لحظه سکوت کرد 

 :باران ؟ _

 :جانم _

 :هنوزم نمیخوای بگی؟ _

میدونستم چی میخواد بشنوه چیزی که خیلی سعی کرده بودم بهش بگم ولی نمیتونستم شاید برای اینکه یه زمانی انقدر خفه اش کرده بود و    

 ولی اگر حاال نمیگفتم پس کی میخواستم بگم؟ .قفلش  ، سخت بود شکستنتو دلم دفنش کرده بودم که حاال

 تو چشماش خیره شدم رادین با بچه هاش میومد طرفمون هر دو توبغلش بودن رایان حواسش رفت به رادین 

 :دوستت دارم _

 شتابزده برگشت طرفم 

 :چی ؟ _

 .دوستت دارم حتی تا ابد نبودنم ن باران تا همیشه تا آخرین لحظه ی بودنم :تا هستم تا هستی اگر نباشم اگر نباشی تا اسمی ازم باقیه م_

 زیبا  عزیز بابت نوشتن این رمان نجمی نازی با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 
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