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 ی نجمينوشته ناز|رمان چترمن باش 

 
 رادمهره؟ رادمهر کنار نی به چشم شک کرد؟ اشهی که بهم بگه مستی ني اهی سوره و آچی های به چشم شک کرد؟ خداشهیم  
   دردنهی اای دختر مو بلوند و چشم سبز ؟ خداهی

 
کاش بشه بگه که هنوزم بهانه . خوامی نمتونم،ی درکش کرد؟ نمشدی درد؟ منهمهی مرد بعد از انی ؟ تا کجا رفته بود اخواهرم

   بگه چشمامشدی بودن، کاش ميبراش تنها بهانه ست برا
 

 نفس به نفسم ي که به خواهرم به وصله یی به همه روزهازنهی بغضه تو گلوم که خرچنگ شده و چنگ منیا. دهی نددرست
   سرپا بشه باتونهی ، گفتم مستیگفتم عشق رادمهرعادت ن

 
 .  ستگهی دیکی که االن همنفس ینفس نیهم

 که ثابت کنه قلبش کشهی مدكی رو سی که اسم قدی و هر کی نکنم هر چنی تا نفررمی بگی برگردم و فراموشنجای همشهیم
  ی من فراموشست؟ی عادت نست،یقلبه که محبتش طوق ن

 
 براق از اشکش کم شهی همي گره خورده و چشمایشونی که درد خواهرمو از پگردهی بهانه؟ برمشی پگردهی رادمهر برمرمیبگ

   تاگردهی کنم برمهی گرشه؟ی بزنم درست مادیکنه؟ فر
 

   ؟ی زخم بهش زده ناسور پاك نشدنی لعنتی زندگنی که تازه اي مهری بنهمهی از ارهی نمخواهرم
 قسم تمی خاصیم رو سر منطق ب تموم که عالم وآدیمن به اصطالح همه چ.  رادمهر برگرده خوامی چشمام شک داره نه منه
   همسرش نم نمدونهی که می نباشه خائنخوامی مخورنیم
 
   که باشهخوامی که نباشه نمخوامیم. شی مهری از بشهی کم کم نه قطره قطره ذوب منه

 ادی که امروز اسممو فرمی و فرار کنرمی فرصت بود که دستش و بگشد،ی که میی به همون روزا همون روزاگشتمی برمکاش
   بلدی که عاشق نبود ولینزنه تا نجاتش بدم از دست کس

 
   نقشونی کنه اي بازبای زبود

 قصه نی برادرم ؟ ای از زندگی اسمشو از سرنوشت خواهرم حتی تا بتونم پاك کنم حتی چه زمان؟ی کی بگشتمی برمدی بااصال
  هق هقم.  شدی تلخ از کجا شروع شد که کاش نمي
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   منو بهانه رو؟گردونهیبرم
 ادمی.  شهی همه رذالتونمنی انمی تا نبدمی چشما رو فشار منی ای پشت سر خرابه که هر چي پلهاای کهی کفش برگشت کوچای
   قصه سرش کجاست تا تهشونی ااری بادمی خدا اریب

 
 ی و ته دلمو خالرقصهی و ملرزهی چشمم مي صحنه که جلونی تا بتونم سرش و بدوزم و شروع نشه که بشه اسمی بنودرست

  قصه کجاست؟نیسر ا.  کنهیم
 

   اولفصل
 دمپا گشاد که تازه مد ي شلوارسدرهی لباسمو عوض کردم عیسر.  کنمدارشی بومدیبهانه آنچنان غرق خواب بود که دلم ن  

  دموی شال سفدمی همرنگش پوشزی شومهیشده بود و 
 

 .     ؛ در و آهسته بستمرونی بستم و از اتاق مشترکمون اومدم بی عربمدل
به . دمی و ندچکسی چه خبره هنیی پانمی باال دوال شدم تا ببي شده ي و منبت  کاری چوبيطبق عادت اول از نرده ها     

   راه پله ذوقي نرده هادنیسمت پله ها رفتم با د
 

 عکس العمل دیدی اگر منو منیی پادمی مامان از رو نرده پري از نرده سر بخورم که با صداخواستمی نرده مي نشستم روکردم
  ی بود و البته اخم و ناراحتحتی نصقهی ده دقفشیضع
 

 . کنمی بود و نابودشون مدهی کنار پله ها چفی که ردیی به گلدونهارهیگی باالخره پاهام مکه
 تو يبا سرو صداها. ستادمی و صاف ادمی کشی نفس راحتدیرسی نممی به ما که بچه هاشدیرسیانقدر که به گلدونهاش م   

 .  شدمداری که بستمی ني نفرنی اولدمیآشپزخانه فهم
 و میشونی  دستمو گذاشتم رو پنییبه دو پله ها را رفتم پا.  لبهام نشستي مامان خنده روي چهره دنی با دشهیمثل هم   

 .ستادمی به هم و خبردار ادمیپاهامو کوب
 . منزی سحرخشهیدرود  بر مادر هم: -

  قلبشيدستشو گذاشت رو. دی من به اون حالت هم خنده اش گرفت هم ترسدنی که غرق فکر بود با دمامان   
 .دمیخدا خفه ات نکنه دختر ترس: -
  دستام صورتشو قاب گرفتمبا
  ؟يدیچرا ترس. قربون مادر خوشگل خودم بشم: -
  بشهقی حسش عمنی بذارم اخواستمی ناراحته و نمدونستمیم
  و بترسه؟نهی ببی دختر خوشگلنی آدم اول صبح چنشهیمگه م: -

  لبخند زدمامان
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 آخه تو کجات خوشگله دختر؟.  ندارمی شماها خالصي لحظه هم از دست  افاده هی رینخ: -
   به خودم گرفتمي ادهی رنجي افهیق
 گنی و خالصه همه  دارن بهم دروغ منهی و آلی همه سال شما و بابا و تمام فامنی مامان؟ پس استمی من خوشگل نیعنی: -
 . دست شما درد نکنه.  گهید

 . مامان بلند شدي خنده يصدا.  به اتاقم برگردمخوامیپشتمو کردم و وانمود کردم ناراحت شدم و م   
  ی خوب حاال قهر نکن، خوشگلیلیخ: -

   شونه هامو انداختمستادم،ی رومو برگردونم انکهی ابدون
 حاال من ،ي خراب کرداهاموی تمام رو،یشما دل منو شکست.  ندارهدهی فاگهی ، به هر حال دایدی کشیلیخوشگلشو خ: -

   کنم؟ی زندگيچطور
  امنهی سي رودمی پله و کوبي رونشستم

 نازمی صورت منی عمره دارم به اهی ارم،ی جمع سرمو باال بونی مي چجورکنه؟ی به من نگاه مگهی دی خدااااااااااا، حاال کيا: -
   مني از همه قربون صدقه شتری که بیحاال اون

 
   و ندارمی زندگنی هم نگاه کنم ، نه من طاقت انهی تو آتونمی نمگهید. ی زشتگهی مرفتیم

   از جام بلند شدمعیسر
 کنمی مستیاصال من خودمو سربه ن: -

 لبهاش  بهم جون ي و موقر من که طرح لبخند رونی مادر سنگي بود برای کافنمی همزد،ی فقط لبخند مشهی مثل هممامان
  دادیم
 بس کن باران: -
 واقعا که مامان ؟يخندی بهم مینیشی بعد مرونی بیکشی ساله ام مکی و ستی و باور  بای منو از روهیبس کنم؟ اول صبح: -

 .خانوم
  خواب آلود بهانه بلند شديصدا   
  ریصبح بخ: -

 طبق عادت با پشت دستش ی صورتش مخصوصا وقتتی معصومشهیمثل هم. کردی به ما نگاه م بود وستادهی پله ها ايباال    
   تا خواب از سرش بپره باعثدیمالیچشماشو م

 
 لخت  و بلندش  یی خرماي موهاونیدستشو م.  شدهداری دلم براش ضعف بره،مثل عروسک بود انگار نه انگار از خواب بشد
 دیکش
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 شی به نمادشوی سففوی ردي برجسته  و سرخش دندونهاي  لبهاي لبخند روشهیل هممث.زدی برق مشی عسليچشمها   
 .  و غصه رو بلد نبودهی و گری دختر ناراحتنیا. ذاشتیم
 

عاشقانه دوستش . شدی لبهاش پاك نمي لحظه هم لبخند از روهی مثبت که ی به زندگدشی مهربون و رئوف بود و دانقدر
 .  با مامان ادامه بدممی فعال دوست داشتم به بازیداشتم؛ ول

 
 . به خودم گرفتمي جدي افهی قدوباره

 نی بنده با اي افهی قصه سر دراز داره، سر قنی ، پس بگو اکنهی بهم نگاه نمگهی شازده دخترتونم دنیبفرما مامان خانوم ا: -
 يدخترتم درد دل کرد

  اومدنییهوت به من نگاه کرد و از پله ها پا مبنطوری همهی چهی قضدونستیبهانه که نم   
  تو رو گرفتم؟ي تا حاال من جای شده؟ مامان با من درد دل کرده؟ از کیچ: -

  زدم به کمرمدستمو
 سالم دختر گهیم. ری سالم مامان خوشگلم صبح بخگمی نداره ، بهش مدهی دختر خانوم حاشا نکن که فانیبب. بله که کرده: -

  نی تحمل اگهی دهی اافهی چه قنیواه واه ا. زشت من 
 
 ،یترشی رو دستم میمونی حاال م،ي نکردی و خودکشي نگاه کردنهی همه سال خودتو تو آنی اي زشتتو ندارم، چطوري افهیق

  ی خالصه هر چي هم افاده داری کلافهی قنیتازه با ا
 

 ،ي نگاهم به من نکردهی و يتو هم که فقط به مامان سالم کرد. انوم خیدلمو شکست آبج. خواسته به من گفتهدلش
 يزاری من بي افهی تو هم از قدمیفهم
 لبهاش ي روینی دارم  لبخند متی اول صبح سر شوخدی به خنده شده بود، بهانه هم که فهملی تبدگهیلبخند مامان د   

  ي رودی به صورتم انداخت و دستشو کشیقینگاه دق. نشست
 

  به خودش گرفتي متفکري اش و مثال چهره چونه
 درسته يای کنار بتی با واقعدی ، بازی خواهر عزستی ني چاره ای ولگفتی انقدر رك بهت مدی تند رفته نبايادیالبته مامان ز: -

 رهی اجتناب ناپذی تلخه ولقتیحق
  که به خودش گرفته بود منم خنده ام گرفتیی جدي چهره از
 ؟ي اش کردسهی من مقاي با شناسنامه ؟يدینکنه تو تا حاال شناسنامه خودتو ددست شما درد : -
  داره؟ی چه ربط؟یخوب که چ: -
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 که من زشتم و هیچجور.  اونم از نوع کامال همسانمیی که منو شما دوقولودی فراموش کردنکهیآخه خوشگل خانوم مثل ا: -
 شما خوشگل؟

 دی موهاش کشونی می طبق عادت دوباره دستبهانه
  ي گفته من خوشگلم؟ منم مثل تو زشتم فقط من باور کردم تو نکردی کی ولزمی نظر لطفته عزنیا: -

 و به مامان نگاه کردم  نگاهش ستادمی پله ها ايباال.  باال و رفت تو اتاقو در و بست دی از پله ها  دوعی دنبالش ، سردمیدو   
 . آرزو  داشتای دنهی
  دی بخندهشی همدوارمیام: -

  و محکم بغلش کردمنیی از پله ها اومدم پادوباره
 . خونه رو بزنهنی در اکنهی غم جرأت نممی داريزی عزنی مادر به ای شما هست، تا وقتي نفسهایتا وقت: -
 . شدی مداری بدی باربد افتادم باادی دفعه هی
  نشده؟داری باربد هنوز بنیمامان، ا.... اِ : -

  از پله ها رفت باالعی به ساعت کرد و سری نگاهمامان
   انگار نه انگارکنم،ی ساعته دارم صداش مکی: -

  پله ها رسوندمي از مامان خودمو باالزودتر
  کنداری رو بهی شما برو بقکنم،ی مدارشیخودم ب: -

   لحظه  مکث کرد و برگشتکی  تا راه اومده رو برگرده دی چرخمامان
  کندارشیدرست ب.  بچه موی نکنتشیاذ.  دستمون نده  امروزو کارهیباران : -
 .چشم مامانم: -

  کنهداری رفت که خاله رو بمامان
 ي فرش شش مترهی شده بود و دهی چنچی چهل و دو اونیزی تلوي جلوي ست خاکسترمی نهی ستادمیوسط هال کوچک باال ا  

  ری چرك زی صورتي و نقشهاي خاکستري نهیبا زم
 
 اتاق بود که نی پله ها هم بزرگتريروبرو.  انداخته شده بود سمت راست هال دو اتاق داشت و سمت چپ  دو اتاق زیم

   ما دخترها محسوبي اتاق  مطالعه یکتابخونه  و به نوع
 
 . شدیم
 چپ واتاق دوم هم  اتاق  سمتنی اتاق  سمت راست بود، اتاق اول اتاق مهمون بود ، اتاق باربد اولنیاتاق منو بهانه دوم  

   هال باال و کتابخونه کارنییتز.  باربدياتاق مطالعه 
 

 .  باال باشمي دوست داشتم طبقه شهی همنی همي برادی بود شابهانه
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آروم در اتاق باربد و باز کردم و رفتم .  کردمی مداری باربد و بدی شدم حتما، باوونهی  دکنمی مزی و خونه رو آنالستادمیمنم ا   
  دارشی با سر و صدا بشهی مثل همخواستیلم متو،د

 
 . شهی اوقاتش تلخ مدونستمی می ولکنم

 ي مژه هاد؟یخوابی پسر چرا انقدر داغون منی بود ازونی پاش از تخت آوهی بود؛ بالش و بغل کرده بود و دهیمثل بچه ها خواب  
   گونه هاش و پوشونده بود ، نشستميبلندش رو

 
 و چهره ی لخت مشکي سرباال، موهاینی درشت، بی مشکيچشمها.  بودی تختش، باربد بر عکس منو بهانه کامال مشکلب
   سبزه  و بانمک و قد بلندشو از مامان به ارث برده بود؛ي
 
 هیمون شب و لبهاینیالبته ب. می از بابا به ارث برده بودمونوی عسلي و چشمهایی خرماي و موهادی منو بهانه صورت سفیول

  باربد که دوست داشت چهره اش مثل بابا. مامان بود 
 

 .  سوختهاهی سمیگفتی ما هم به اون مربرنجی شگفتی به ما مشهی از سر لجش همباشه
. کنهی لحظه دلم گرفت، هنوز باور نکرده بودم که تنها برادرم داره ازدواج مکی يبرا.  کردمی خوشبختيتو دلم براش آرزو   

   فرونهی تو گلوم بشرفتی رو که داشت میبغض
 

 . دادم
دختر فوق العاده .   اسمش سارا بود م،ی که منو بهانه تو دانشگاه باهاش آشنا شده بودي روز حنابندونش بود، با دخترامروز
   که منو بهانه هر دو بهش مثبتی بود، تنها کسیخوب
 

 . لی خوب واصي خانواده ،ي درشت قهوه اي داشت، چشمهايقد بلند. میکردی منگاه
 دم دانشکده دنبالمون سارا هم با ما بود و از همون روز باربد شروع کرد به انواع و ادی روز که باربد هوس کرده بود بکی   

  اقسام مختلف آمار سارا رو گرفتن منو بهانه هم
 

 بده خالصه انقدر میگفتی روز مهی خوبه میگفتی روز مهی. می کنتشی کم اذهی تا میدادی نم پس نممی بوددهی موضوع و فهمکه
   تا کالفه شد و موضوع و به مامان گفت و مامی کردتشیاذ
 

 . هی جدیلی باربد خي موضوع برادمی اونوقت فهمتازه
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سارا و خانواده .  ي خواستگارمی ماه رفتکیدر عرض .  کارها سرو سامان گرفتي همه میکردی که فکرشو میزودتر از اون   
   از باربد خوششون اومد و مامان ویلیاش هم خ

 
 . من  هم عاشق سارا شدنيبابا
 ي دوره انی قرار شد تا پانی هميبرا. گرفتی چشم مهی تخصصشو تو رشته شبکگهی ساله بود و تا شش ماه د29باربد    

   رویتخصص باربد اونها نامزد بمونن و بعد عروس
 

 و شدی درسش تموم مگهیاونم تا سه ماه د.  سال از ما جلوتر بودکی و البته خوندیا هم مثل منو بهانه حقوق مسار.  بندازنراه
   آمادهشی عروسيسه ماه فرصت داشت تا خودشو برا

 
 . شش ماه تموم شد و  امشب حنابندونشون بودمیزودتر از آنچه که انتظار داشت. کنه

 دوال شدم و دمی لخت باربد کشي موهاي رودستمو
 ؟یباربد، داداش: -

   به بدنش دادی تو هم کش و قوسدی بسته اخمهاشو کشي با چشمهاباربد
 . برو بهانه تو رو خدا بذار بخوابم: -

  چشمهاشو با زکرد و نشستدی انگار برق از سه فازش پرشیشونی دفعه محکم زدم رو پهیصاف نشستم و    
   دختر ؟یضیمگه مر: -

  از تختش فاصله گرفتمعیسر
 رسوندمت منو با بهانه اشتباه نجای تا به ادمتی به دندون کشدم،ی سال که برات زحمت کشکی و ستیحقته، بعد از ب: -
 ؟يریگیم

  بشرنی اخالق بود اي خنده اش گرفت خداباربد
 تو کنهی ثابت مقای کار آخرت دقنیا. ه تو کارا کار بهانه ست ننیا. ادی به تو نمفی لطي کارهانی ارم،ی بگی عوضدمیواهللا با: -

  ي اسم روگنی مدمیمن که نفهم.   یباران
 

 . لطافتهي ذره استی که تو وجودت نيزی  تنها چی باران هم که  مظهر لطافته ولذارهی آدما اثر متیشخص
  پرستفی لطي آقاي کار داریانقدر حرف نزن بلند شو که کل : -
 .دوباره خودشو رو تخت انداخت 
 . شمی بلند مخوابمی مقهی دق10جون باربد : -

  هامو انداختم باالشونه
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 دمیشا.  کم باهاش درد دل کنمکی رمی تماس با سارا بگهی نیی پارمی ساعت بخواب فقط من مکی ستی نیباشه مشکل: -
   از جات بلندیستی که حاضر ني داریجانیبهش گفتم چه ه

 
 .یبش
 . از جاش بلند شدعی سرربدبا
   دختری بدجنسیلیخ: -
 .یلی تو زن ذلیباشه ول: -

 .رونی دادم و از اتاق اومدم بی جا خالعیبالشو برداشت و پرت کرد طرفم که من سر.  حرف حساس بودنی ايباربد که رو   
 دی سفي های بود که با راحتی پله ها هال بزرگيروبرو. ومدی همه از تو آشپزخونه مي سرو صدانیی پارفتمی از پله ها میوقت   

   جلوه گرفته بود دو تا فرش ششيسورمه ا
 

 هال ي مهی بود که تا نيواری دشنی پارتهیسمت چپ هال .   های راحتي بزرگ روبروونیزی تلوهی وسط مبلها بود و يمتر
  شیکی بود که شنی شده بود دو تا اتاق پشت پارتدهیکش
 

 .   در سوم بودیی حمام و دستشوهی بود و اتاق دوم اتاق مهمان و  مامان و بابااتاق
 شده بود نیی تزی سلطنتي و سالن بزرگ با مبلهانیی پارفتی مخوردی بود سمت راست در دو تا پله مي پله ها در وروديروبرو

   بابایسمت راست پله هم در آشپزخونه بود ول
 

   تو خودرفتی هشت نفره بود و در دوم مزی مهی رو دو قسمت کرده بود اول آشپزخونه
 .کنمی کرده بودما دارم خونه رو برانداز میمنم امروز قاط.  سمت چپ آشپزخونه هم رو به سالن اپن بودآشپزخونه

 تو اون خونه دونستمیم. دمیبه طرف بابا رفتم و گونه اشو بوس.  نشسته بودند و در حال خوردن صبحانه بودندزیهمه دور م   
   پدربیعج.  از همه دوست دارهشتری منو ببابا
 

 بود  و همه گهی دزی چهی منو بابا ي رابطه ی مهربونتر از من بود ولیلی و بهانه خمی منو بهانه دو قلو بودنکهیبا ا.   مرد نی ابود
   بابا خودشنکهی اي برادیشا. دونستنی منویهم ا

 
.  خوددار؛ منم به اون رفته بودم برعکس بهانه که کامال به مامانم رفته بودیلی حال خنی و شوخ بود و در عطونی شیلیخ

  ي باهاش کاری آزار، اگر کسی مهربون، بن،یآروم ، مت
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 دو تا خواهر دوقلو با شهی مگه مکردمی خودم هم تعجب میگاه.  خونه بودمي من ولوله ی ولدنیشنی صداشم نمدی شانداشت
  هم متفاوت باشن؟  انقدربه انقدر با کسانی کامال يظاهر

 
 مامان و بابا گرفتنی مادر و پدرمون هم ما رو با هم اشتباه می گاهمیدیپوشی  که اگر لباسهامونو مثل هم ممی بودهی شبهم

   منوطنتی و البته ششناختنی لباس مي ما رو از روشتریب
 

 یلی هم نداشتم و خرهی رنگ تهی من تو لباسهام یل ودیپوشی مرهی تي و رنگهادهی پوشي لباسهاشهی بهانه؛  بهانه همآرامش
   دمیرسی از بهانه به ظاهرم مشتریب

 دی گونه ام گذاشت و منو بوسي دستشو روبابا
 . دخترمریصبحت بخ: -
 .ری بخیصبح شما و همگ: -

   رو به بابا کردژهی منخاله
 . دردونه ات اومد لبت به خنده باز شد ؛ خدا براتون حفظش کنهزی ،عزی فراهانيخوبه آقا: -

 از شتری شهره رو بلی فامي تمام دخترهاونیرفتم کنار شهره دختر خاله ام نشستم ، م. بابا لبخند زد و مشغول خوردن شد    
   با من فرقیلی اش خهیروح. همه دوست داشتم

 
 حرف زدن وقت کم ي باز هم برامینشستیحث بودم اگر روزها کنار هم م پر بود از حرف و من هم عاشق بشهی همی ولداشت

   صبورشهی همي بهانه ي صدای حتی گاهمیاوردیم
 

 .  نه منکردی اونوقت بود که شهره قائله رو ختم ممیزنی که ما چقدر حرف مومدی درمهم
  دختر خاله؟يچطور: -

  لبخند زدشهره
 . خوبم بانو: -

 شرط ببندم تونستمی مداد،ی به شهاب انداختم که عبوس  سرشو کرده بود تو گردنشو  لقمه هاشو بدون تمرکز فرو مینگاه   
  ری  پني بود رودهی عسل و مالخورهی می چفهمهینم
 
 ای ومدی مادمی که ییبا هم بزرگ شده بودند؛ تا جا.  غار باربد بوداری یاون از بچگ. دمیفهمیحسشو خوب م. خوردی داشت   مو

   بایحت.  خالهي باربد خونه ای ما بود يشهاب خونه 
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 ی عمومی شهاب ادامه نداد وبه همون پزشکی خوندن ولی شد و هر دو پزشکیکی هم شونیلی تحصي باربد رشته قیتشو
  اری نیحاال ا.   باربد رفت دنبال تخصصشیاکتفا کرد ول

 
 .  هم بودری سارا رو دوست داشت و واقعا براش احترام قائل بود،  دلگنکهی و شهاب با اشدی داشت ازش جدا مغار
 به آرامشش یگاه. هی انگار نه انگار اون روز روز خاصخوردی با آرامش داشت صبحانه شو مشهیبه بهانه نگاه کردم مثل هم  

 .خوردمیغبطه م
  جمع کردنزویم من شروع کنم به خوردن صبحانه شروع کردند نکهی و بهانه قبل از امامان

 . میستیما هم که آدم ن: -
  کالفه گفتمامان

 . و ول کنم برم به امون خدا کهزی مينجوری تا ظهر هممیتونی دختر نممی کار داریکل: -
 دمیخند

  ای از گرسنگشهی تلف م؟ی منتظر شاه دامادت بشيخواینم: -
 دهی پوشي سرمه اشرتی تهی. کردیحوله موهاشو خشک مدوش گرفته بود و داشت با . همون لحظه باربد وارد آشپزخونه شد  

   ازشتری که اونو بي سرمه انیبود با شلوار ج
 

 .دادی نشون مپی خوشتشهیهم
 یسالم به همگ: -

  بلند جوابشو دادني به صداهمه
  زد پشت باربدخاله

  از شماستشتری ما بي دلشوره نکهیمثل ا. ساعت خواب آقا داماد: -
  گفتنشستی مزی که پشت منطوری همباربد

 کنم کاری صبحه از االن بلند شدم چ8جشن مال شبه االن .  ندارميمن که کار.  چرا بلند شدمدونمیواهللا االن هم نم: -
 .دونمینم

  رو گذاشت جلوشیی چاوانی لمامان
 .ياری وقت  کم بدمی قول می کنکاری چدیصبحانه تو بخور تا بهت بگم با: -

  شدرهیبه مامان خ.  لقمه تو دستش موندباربد
 .   دامادمچارهیمثال من ب. دی امروز و ولمون کنهیبابا : -

 دی خندبابا
  کردنتی داره بعد شروع کن شکاکارتی چنیحاال بب: -
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 دوامی ساعت باهات کار دارم تا شب دارم دنبال کارها ممی نگهی که مییروزها. کنهی مدیآخه بابا جون مامان داره بدجور تهد: -
  کاش. داره الی واوياری وقت کم مگهیحاال که م

 
 . امی برسمی سر مراسم احتماال نمدیبردی عکس از خودم انداخته بودم مهی

  و گفتدیش کیقی نفس عمستادی مامان اي نخورد بلند شد و جلوشتریباربد دو سه تا لقمه ب.  خندهریهمه زدند ز   
 .یگوش به فرمانم خانوم فرناز فراهان: -

 .  نگاه کردمستی رفتم جلو و به لي بلند باال داد دستش، از سرکنجکاوستی لهی مامان
 ............. وشگاهی آرا،ینیری گل، شک،یک. وهیم 

 دی کشي سوت بلندباربد
  بکنم؟دی من بانکارهاروی ايهمه : -

  پشتشزدم
   من برميخواینه جون داداش م: -

  مني گرفت جلودستاشو
  کنمی خودمو ميخودم نوکر.  به هم بخورهمی عروسخوامی نمزمینه عز: -

 ستادی کنارش ابهانه
 ؟یداداش: -

 حق هم داشت من همه اش باهاش کل کل زنهی بهانه غنج مي که دلش برادمیفهمی مشهیهم.  برگشت  نگاهش کردباربد
  ود و گوش به فرمان برادر آروم بشهی اما بهانه همکردمیم
 

 . بزرگترش
 ؟یجون داداش: -
 ام؟ی باهات بيخوایم: -

   کردستی به لی نگاهباربد
 . خواهر کوچولوستی نيازینه ن: -

  گفتکشوندشی که به طرف در می باربد و بهش داد و در حالفی کمامان
.  می تو خونه کار داری کلادی بهانه هم بستی نيازی نادیشهاب باهات م. ی تا صبح حرف بزنيخوایبرو بچه ولت کنن م: -

   که بچه امیدونی ببرش مایفقط موقع گرفتن گل ب
 
 . اش حرف ندارهقهیسل

 .  با لبخند به بهانه نگاه کردباربد
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 ؟يایباهام م. امی مگهیتا دو سه ساعت د: -
 .تا اون موقع حاضر شدم: -
 

  دومفصل
 
 و دی و امدیخاله شهناز با نو.  کمکانی که قرار بود مثال بییتا باربد برسه هم سارا با خواهرش ساره اومد و هم مهمانها   

  زن عمو. هی و سمروسی با سيزن عمو هد. آرزو
 

 .  و آمالری با اردشدهیحم
 و خنده بود، همه دنبال ی شوخشتری انجام بدن بيدی کار مفنکهی بدون ادنیچرخی مگهی همدي دست و پايهمه فقط ال 

   و بپاش راهزی باشه و بری تا بعد از سالها جشنگشتنیبهانه م
 

 .بندازن
 و میکردیمنو بهانه بهشون نگاه م. دادنیدخترها که دونه دونه رفتن تو اتاق منو بهانه و داشتن لباسهاشونو به هم نشون م    

  از حاالتشون خنده مون گرفته بود من چون با
 
 ساده پوش بود ، حالت اونها نکهی اي و بهانه براپوشهی می چی نبودم که کنی دربند ای ولدمیرسی به لباسهام مشهی همنکهیا

   داشتن قراریبرامون جالب بود که با چه ذوق وشوق
 
 . دادنی آالتشون و نشون هم موری و زذاشتنی و مشگاهیآرا
 انگار همه گوش به فرمان کردنی از دخترها کار مشتریپسرها ب.  کردن افتادن باالخره به فکر کار دنیساعت چرخ. يبعد از  

   سرزنی بگه همه بريزی بزرگتر چهیبودن تا 
 

 و دنیچی ها رو می صندلری و اردشروسی و سکردنی و به درختها وصل ماطی تو حي هاسهی داشتن ردی و امدینو.  کاراون
   ما دختر هاي برايکار. کردنی رو مرتب مزهایم
 

 يکاری حاال از بی هم قشنگ شده بود ولیلی و الحق که خمی بوددهی حنابندون و چزی بود؛  روز قبلش منو بهانه منمونده
 . میخسته شده بود

 
    باربد که تا درو باز کرد دادش رفت هوا.  اومدنمی و نازدهی باربد و شهاب ساعت باالخره

 .  شکستدستم.  به ما کمک کنهادی بیکی: -
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 . می رو که پر از زردآلو بود گرفتوهی مي از صندوقهایکی طرفشون و میدیمنو بهانه دو  
  طرف آشپزخونه گفتبردی رو مگهی که دو تا صندوق دنطوری همباربد

 .  بودی به من بگه پسر نونت نبود آبت نبود زن گرفتنت چستی نیکیآخه : -
 میدیخندی عرق شده بود مسی به صورتش که  خما

 شیشونی پي رودی و گذاشت دم در آشپزخونه و دستشو کشالسی و گاری خصندوق
 اری ها رو بوهی مهی بقریشهاب قربونت با اردش: -
   کرد به مارو
 .دمی ساله رنگ حموم به خودم ندکی دوش گرفتم اما االن نگام کن انگار شی دوسه ساعت پنیهم: -

  گل کردطنتمی ششنوهیشونو م آشپزخونه صداي سارا از تودونستمی که ممن
 هم گول ظاهرتو چارهیاون دختر ب.  نه ی دختر بردار گفتنی دست از سر امی گفتی آقا داداش هستی نریخود کرده را تدب: -

   و نه ساله از پسستی دکتر بيخورد فکر کرد آقا
 

 . شدهمونی گرفته دستش،از ازدواج پشوهینگاش کن تو رو خدا رفته دو تا صندوق م.  ادی کار برمهمه
 نکرده به ی که عروسشهی تموم نموهی با دو تا صندوق مانی مو،  جرچشی و من پینیبیتو مو م.  تو دختریزنیچقدر حرف م: -

  یلیدر ضمن اون دختر خانوم خ.  افتادمیحمال
 

   که خدا بهش نداده؟خواستی می چگهی کرده، دلی تحصپ،ی دلش بخواد، پسر خوب ،خوشگل ،خوشتهم
 . تو پهلوم که ادامه ندم اما من ول کن نبودمدی کوببهانه

 لی دختر سر به راه و تحصاستیمیاونچه که ک. پی دکتر و مهندس خوشگل و خوش تادهی که زيزی ؟ چیخوب که چ: -
 . مثل ساراستینیکرده و خانواده دار و مت

 که من حاال حاالها زن نی پام نشسته بودریاصال اگر شماها ز. اون که آره اما نه واسه من، واسه من دختر فراوونه: -
 .گرفتمینم
 منو بهانه انقدر ی لبش بود وليلبخند رو.  دادهی که سارا اومد دم در آشپزخونه و به در تکزدی واسه خودش حرف منجوریهم   
   باربد پشتش بهده،ی رنجمی که بدونمشیشناختیم
 
 .  کردمی درستش مدی رفته بودم باشی پيادی لحظه احساس گناه کردم زهی.  دشیدی بود و نمدر
 . ي که ما رو کالفه کردي تو بودای می پات نشستریما ز: -
  کردمذاشتی رو کنار در موهی صندوق منی به شهاب که آخررو
 ی ولگرفتی آمار سارا رو می هاستی مثال با سلی دست از سرمون برنداشت؟ اوادی که سارا رو دي شهاب از لحظه اادتهی: -

   تو رومون کهسادیبعد دست و روشو شست و وا
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 ...  اون که دل منو برد ون،ی کرده بودمشی بود، چرا تا حاال قای دختره کنیا
  اشنهی سيو با انگشت زد ردیخندی بود می خنده اش گرفته بود باربد هم که ذاتا خجالتشهاب

 من؟: -
  زدم به کمرمدستامو

 بابا برادرمون بعد از می خواهراش در چه حالن ما هم گفتنهی کرد که مثال ببداری بود نصفه شب اومد ما رو بیک. نه پس من: -
  الی خی شده بمونی و زندگلیمدتها نگران تحص

 
 تا چارهی بيبهانه . میزنی در مورد سارا حرف ممی دارمیدی  که دمی هنوز درست نشسته بودمی باهاش حرف بزنمینی بشخواب

  یی که خدایفی صبح داشت دل آقا رو با تعار5ساعت 
 

حاال . دمی خوابستی خواهرهاش ني برای از سر نگرانيداری شب بنی بودم ادهی من که فهمی ولدادی به حق بود به باد مهم
 م؟ی پات نشستری ما زیگیم

 دی بلند خندي و با صدادی موهاش کشي دستشو الباربد
 ...... دی شماها باعث شدی ولنی پام نشستریشما ز. میباشه بابا تسل: -

 ي چه جوردونستی ،نمستادی و رو به او ادی چرخعی برگشت سمت آشپزخونه که متوجه سارا شد سرزدی که حرف منطوریهم
   زد تو سرش و نشستیدو دست.  رو جمع کنههیقض
 
 . دادهی تکواری و به دنی زميرو
 .........  داديا: -

 .میری خنده مونو بگي جلومی حالتش نتونستدنی سارا از دی حتهمه
 . شده بود رو به شهاب کردری سارا شي خنده دنی که با دباربد

 ؟یکشی می زحمتهیشهاب : -
  روش بفرمانمی امیکشی زحمت تو رو ممیما که چند روزه دار: -
 بی زنگم به مهمونها بزن بگو به علت فوت قرهی.  رو برو پس بده رو دستمون نمونهوهی مي جعبه هانیقربون دستت ا: -

 . به هم خوردی مراسم عروسنجانبیالوقوع ا
همه از باال . رهی خنده هاشو بگي جلوتونستی غمزده به خودش گرفته بود که سارا هم نمي و چهره زدیانقدر با مزه حرف م   

  و آشپزخونه اومده بودن تو هال و با خنده
 

 عیباربد سر.  با متانت رفت طرف باربدشهی مثل همی بود ولدهیسارا هنوز رنج. کردنی که راه افتاده بود و نگاه میشینما
  بلند گفتي صورتش و با صدايدستشو گذاشت رو

 .امرزی گناهان نکرده ببخش و بي منو براایخدا. می و رفتمیاگر بار گران بود.  راجعونهیانا هللا و انا ال: -
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 لحظه همه برق عشق و کی يبرا.  سارا نگاه کردي شونه اش گذاشت باربد سرشو بلند کرد و به چهره يسارا دستشو رو   
   تر از همه سارا کهقی و عممیدیتو چشماش د

 
 . دادیفتگی خودشو به شي جایدگی رنجعیسر

 ست سارا رو گرفت بلند شد و دباربد
  مگه نه؟یدونیم.  چقدر دوستت دارم یدونیم: -

 بلند گفتم.  انداختنیی سرشو با خجالت پاسارا
 . دهیسارا باور نکن ترس: -

  که همه بشنون گفتي طوری لب ولریز.  کرد و به طرف آشپزخونه رفتيشهاب تک سرفه ا. داشتنیچشم از هم برنم   
 که ندارم، خدا ازتون نگذره دل جوون مردمو آب ندازنی مییزای چادیمنو . دیدی قرار متی موقعنی خدااااا، چرا منو تو ايا: -
 .دیکنیم
اما دست سارا و باربد از هم جدا نشد و .  بلند دادي باربد و سارا جاشو به خنده هاي دفعه بهت همه از حالت عاشقانه هی  

  منو بهانه به هم.  نکرديرییحالت نگاهشون هم تغ
 

  می زدلبخند
  دوست دارنگرویخوشحالم که انقدر همد: -
  ي عشق پاك و ابدهی قیال. قشنیهر دو ال: -
 با تعجب به من نگاه کرد 
 .زنهی و دور از احساس حرف از عشق میبه به خانوم منطق: -

 .   شونه اش گذاشتمي و دستمو رودمیخند
.  توقع و خواهش باشهی باشه، بای ری خالص باشه، بدیشق باع. عشق هم منطق خاص خودشو داره.  منيخواهر کوچولو: -

  دلت. یذات عشق معشوقتو دوست داشته باش
 
 به دستات دنی بخشی گرميدستاشو نه برا.  نوع بودنش،  باطنشي داشتنش، براي وجودش بطپه، نه براي ذره ذره يبرا
  قلبشو. ي کف دستاش بخوای گذاشتن خوشبختيبرا
 
 ي بخواشی زندگي گرماي نفسهاشو براي لحظه لحظه دیبا.  دل سپردن خودتي نه براي سرشار شدن از سعادت بخوايبرا

   منطقنیا.  تو رو پر از عشق کنهي روزهانکهینه ا
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 نی که ای من عشق و قبول دارم اما نه عشقارم؟ی بمانی که من بهش ايدی دی عشقنی ؛ حاال تو به من بگو کجا چنعشقه
  نی ایعنی زمی عزهی معنيعشق کلمه . شهی می معنروزها

 
 ی که وقتهیعی طبنیا.  شتری لغته نه بکی یی واال عشق به تنهادهی می واژه معننی که با نوع احساسش و اعمالش به امعشوقه

  ری همه عادت و خواستن رو به عشق تعبنمیبیمن م
 
 . از دست بدمي امروزي باورمو نه به عشق به اصطالح عاشق و معشوقهاکنن،یم

  باربد و سارا اشاره کردمبه
 نیمن به ا. دنی طلبي نه براشهی بلند متی حماي که برایی خواهش، دستای نگاه بنیهم. نهیفقط نگاشون کن ،عشق ا:  -

 .  دارم و کامال باورش دارممانیعشق ا
 بودم زونی از عشق گرشهیهم.  زنمی حرفها رو منی منم که دارم اشدی باورش نمدیشا. کردیبهانه با تعجب به من نگاه م   
   شده بودمی باربد و سارا واقعا احساساتدنی با دیول
 
چند لحظه بعد .  کمک کنم هیبا لبخند به طرف آشپزخونه رفتم تا به بق. زدمی بار اول بود که داشتم حرف دلمو مي برادی شاو

   بهانه هنوز داره به در آشپزخونه نگاهدمیکه برگشتم د
 
 . دفعه اومد به طرف منو محکم بغلم کردکی شد که قتریلبخندم عم. کنهیم
  دوستت دارم: -

 .  نوازش کردمپشتشو
 . زدمی زودتر حرف مذارهی ابراز احساسات خواهرم اثر مي گفتن باورهام انقدر رودونستمیاگر م: -
 کردنیباز هم همه نگاهمون م. دادی نداد و فقط منو محکم تو بغلش فشار میبهانه جواب 

  بلند گفتي با صداژهی منخاله
 .  شدنیبابا امروز چه خبره همه احساسات: -
  باربد اومد جلو و گفت. میبا لبخند از هم جدا شد 
 و انی بنکهی اي بغل کردن اونم به جاگرویمد بروز بدن هخوانی من ناراحتن نمي از دورنای اکنمیاشتباه شده خاله، فکر م: -

 . ی بغل داداشنیایمنو بغل کنن، ب
  ستادی باز کرد و رو به ما ها ادستاشو

 .دی خجالتم نکشد،ی بغلم کننیای من، بي خواهر کوچولوهانیایب: -
 هر دو همزمان به دهی در باربد جوشی چه حسی شوخنی اي لواری که زمی لحظه هم من و هم بهانه حس کردکی يبرا  

   بخوامنکهیبدون ا. می و محکم بغلش کردمیطرفش رفت
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. محکمتر بغلش کردم. کردی از شونه هاش گذاشته بود و نوازشمون میکی يباربد سر هردومونو رو.  پر از اشک شدچشمهام
  می بار اول تو زندگيدوستش داشتم انقدر که برا

 
 صورتم، باربد ي روختی بخوام اشکهام رنکهیبدون ا. شهی نفر منفجر مکی ي کردم که قلبم داره از تصور دوراحساس

   شونه اش برداشتم تاي سرمو از رویمحکمتر بغلم کرد وقت
 

  زدی پوستش برق مي اونم رويبه بهانه نگاه کردم اشکها.  گونه هاشهي اشکهاش رودمی کنم دنگاهش
.  صورتش دوباره بغلمون کردي روي با اشکهانطوریباربد هم.  کننی مهی که همه دارن گرمیتازه هر سه مون متوجه شد  

 . سرمون گذاشتونیسرشو م
 . که نفس دارم عاشقتوني و تا لحظه اتونیحام. قتونیرف. دوستتون. پشتتونم.  باهاتونمشهیتا هم: -
  دفعه سارا با مشت زد پشتشهی
 .  سهم منهگهی دنی آقا ایه: -

 .  خندهری زدن زهی گرونی مهمه
 .  کردمی از ما جدا شد رو به سارا تعظباربد

 .  خدشه  محفوظهي بدون ذره اشهی به چشم سهم شما تا هميا: -
  سومفصل

 که انگار دنبالشون خوردنی ناهار معیهمه انقدر سر.  نشستن سر ناهارهی و بقرنیبهانه و باربد قبل از ناهار رفتن که گل بگ   
   بغل پر ازهی ساعت بعد  برگشتن با کی. کردن

 
 می گلها رو گرفتهیمنو شهره و سم.  چهره شونم معلوم نبود، صورتشون پشت گلها پنهان شده بودی و سوسن حتدهی ارکيگلها
   تامیختی رمی که تو سالن انداخته بودي پارچه ايو رو

 
 . مشونینی دونه بچدونه

 زیالبته م.  گرفته بودي اگهی دي رنگ و جالهی زی ممیدی رو چتا ناهار بخورن منو شهره گلها. اونا هم رفتن که ناهار بخورن   
   وزیدو تا م.  کار بهانه بود و ابداع اوندنیچ
 

 دهی بلندتر کشزی کوتاهتر و روشونو با کنف پوشونده بود و کنفها رو به صورت آبشار از میکی بلند تر یکی هم گذاشته بود کنار
  کنف وظرف  عسل و نقل رو با . ینیی پايبود رو
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 شهی زن شي مجسمه هی.  قلب بودهیدو تا مجسمه گذاشته بود که تو دست هر کدومشون .  کرده بودنیی تزی صورتيروبانها
  هی هم بود که دستاشو باال آورده بود و تو دستاش يا

 
 جا هم هی.  کرده بودنیی تزی و رنگکی کوچيدور تا دور ظرفها و مجسمه ها رو با شمعها.  بود که توش پر از حنا بود ظرف

  ی که سفارش داده بودند خالي دو طبقه اکی کيبرا
 

 هم رنگ ی صورتي و عاشقانه و دور تا دورشون با روبانهابای زي هم پر از شمع بود و مجسمه هانیی پازی مي بود روگذاشته
 .  شده بودنییلباس سارا تز

  . لبخند زدتی گلها تموم شد بهانه با رضادمانی کار چیوقت
 .محشر شد بچه ها واقعا دستتون درد نکنه: -
 . خواهر کوچولوي رو تو کردیکار اصل: -

  دی خندشهره
 قهی خوبه همه اش دو دقکترهی چند سال ازت کوچکنهی ندونه فکر می خواهر کوچولو؟ هر کیگی به بهانه مشهیتو چرا هم: -

 .يبزرگتر
 تو دو دونهی می کیزنی بارها و بارها پلک مهی تو چند ثانیوقت.  زنهی روزها زمان حرف اولو منیا. زمی عزيشما تجربه ندار: -
   دویعنی بزرگتر قهیدو دق. شهی می چقهیدق
 
 . باتری تر و البته زی عاقل تر منطققهیدق

 دیخندی مبهانه
  کمت نکنهیخدا از بزرگ.  ندارم یمن که حرف: -

  بردم باالدستامو
  .نی آمیاله: -

 سارا رو شگری آرامیتا وارد شد.  بردشگاهی که گرفت  سارا و ساره و منو بهانه رو به آرايساعت سه باربدبعد از دوش دوباره ا   
   کدوم ماچیبه اتاق مخصوص برد تا ه

 
 انقدر مشی مالشی ساده بوکل کرده بود، با آرایلیبهانه موهاشو خ.  کار منو بهانه و ساره تموم شده بود7ساعت . مشینینب
  شمیمن هم آرا. کردنی شده بود که همه نگاهش مبایز
 

 کم کی ششیساره آرا.  نداشت ی معنونینی شگهی سرمون بود دي بستم ، ما که روسرنگی بود و موهامو بعد از براشمیمال
  می ساعت هفت و نیوقت. ومدی بهش میلی خی بود ولظیغل
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 شی با آرایتو لباس صورت. دهان هممون باز مونده بود. رونی بادیدن که سارا از اتاق ب باربد اومد دنبالمون تازه اجازه داکه
  باربد.  محشر شده بودمشی مالي و دودیصورت

 
 . دی رو نشنشگری مبهوت مونده بود که سالم آراآنچنان

 . شونه اش و آروم گفتمي روزدم
 . ی نگاهش کنری دل سهی یتونی عروسک مال مال خودته بعدا منی ایصبور باش داداش: -
 دیبه طرف سارا رفت و دستشو گرفت و پشت دستشو بوس 
 .ي بگم فوق العاده اتونمی ندارم بگم فقط میچیه: -

 خونده شد باربد و سارا شنشونی که بیتی محرمي غهیاز همون روز اول با ص. سارا با لبخند و خجالت به او نگاه کرد   
  ی راحت شد ولالشونی بابت رابطه شون خالشونیخ
 

 سارا هنوز نی همي کردن براتی رفت و آمده و به حق باربد و سارا هم رعای راحتي فقط براتی محرمنی که امیدونستی مهمه
  دیکشیاز باربد خجالت م

 می وارد شدیوقت. می به پرسنل پرداخت کرد و همه به سمت خونه حرکت کردی رو با انعام قابل توجهشگاهیباربد پول آرا    
   مراسميقرار بود برا.  پر شده بودزهایتمام م

 
 ما و تو باغ  ي بود قرار شد تو خونه ی کمتر از عروسیلی بعد با توجه به تعداد مهمونها که خی ولرنی هم تاالر بگحنابندون

   داخل بودن و خانمها تو باغونیآقا.برگزار بشه 
 

  نداشته باشهدی که ددنی کشمی ضخری هال هم حري وروديجلو
 اسفند وکه تو می اون شب استخدام کرده بودي که برايکارگر.  بودنستادهی در خونه ايبابا و مامان و پدر و مادر سارا جلو    

   بود دور سر سارا و باربدختهیگل رز ر
 

 .  کردنی گوسفند جلوشون قربونهی. ختی و تو ظرف اسفند دود کن رچرخوند
 از می بوددهیمنو بهانه که هنوز لباس نپوش. اماد از جاشون بلند شدن و شروع به کف زدن کردن عروس و ددنیهمه با د   

   وارداطی و از در پشت حمی استفاده کردیشلوغ
 

 . می و بدو به اتاقمون رفتمی و بعد هال شدآشپزخونه
 ی وقتی ولمی لباس رفته بوددی خريرا بگهی بار اول بدون همديجالب بود که منو بهانه برا. می لباسهامونو عوض کردعیسر  

   مثل همه فقط لباسقای لباسهامون دقمیدی دمیبرگشت
 



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 20 

  دمیآروم گونه شو بوس. می شدرهیهر دو به هم خ. ي بود و لباس من نقره ایی طالاون
  يمحشر شد: -

  زدلبخند
  نطوریتو هم هم: -
 هر کدوم سر دی خري برامیرفتی حاال اگر با هم ممیدی مثل هم خری  ولمیدی بار اوله که بدون هم لباس خريجالبه که برا: -
 .نداختی راه مدادی دادو بیکی اون ي قهیسل

 .  لباسش رها کردي روبانو روي  ودنباله دیچی رو که سر لباسش دوخته بود دور بوکل موهاش پیلبخند زد و روبان    
 ؟ی موهات روبان گرفتي برای چرا نگفتی بدجنسیلیخ: -
 . ی موهاتو جمع کنيخوای می اما تو گفتزمیمن بهت گفتم عز: -

  و گفتمدمی به موهام کشیدست
 . شمی باز کالفه مي که من با مویدونیدرسته م: -

 . آخر رو به سر تا پاش انداختمنگاه
 داشت که از مچ  بلندنی آستی مدل ماهگفتنی که بهش مشدی گشاد می زانو کمي ، از روی اشکقهیلباسمون بلند بود با   

   هرمی همرنگ لباس و برداشتری شال حرشدی گشاد میکم
 
 تو باغ که میاز آشپزخونه رفت.می شدنیی پای که گردنمونو بپوشونه دستمو پشت کمرش گذاشتم و با هم راهمی بستیجی خلدو

  باغمیگفتی ما طبق عادت می باغ نبود ولیالبته به بزرگ
 .دیبهانه خند.  بدجور گوشمو آزار دادي لحظه اي براکی موزي صدامی وارد شدیوقت
 ؟ی چرا گوشتو گرفتی هستیتو که عاشق شلوغ: -
  بلندهیلیصداش خ: -
 . یکنیعادت م: -
 که نه من میدیدی رو میکسان.  رفت تا به مهمانها خوش آمد بگه ، من هم به دنبالش رفتمزهایبا آرامش به طرف م  
   ازمیدونستی و مشناختنیرو م اونها ما ی نه بهانه ولشناختمیم
 

 که من چشمم به باربد افتاد که لبخند کردی باز با آنها صحبت ميبهانه با رو. مشونیدی خودمون هستن که سالهاست نداقوام
 .   زدیبه لب با شهاب حرف م

 ي انقدر مات چهره گاهشیتو آرا.  فوق العاده شده بودي رنگ و کراوات دودیاسی ي با بلوز مردانه يتو کت و شلوار دود  
   توجه نکردمپشیمبهوت و عاشقش بودم که به ت
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 ي که کج روی در گوش سارا گفت سارا به خاطر کالهيزی اشاره کرد و باربد چيشهاب به گوشه ا. ناخودآگاه لبخند زدم    
  سرش قرار گرفته بود که موهاشو بپوشونه

 
 رفت و مشغول اطیباربد به دنبال شهاب به طرف در ح.  از حالتش خنده ام گرفت نهی تا باربد و ببرهی بود سرشو کج بگمجبور

  نیکنجکاو شدم که ا.  به مهمانها شد ییخوش آمد گو
 

 با باربد خوش و ی پوش بودند کمکی مسن و شي خانوم و آقاهی.  رفتهیی خوش آمد گوي مهمونه که باربد خودش براکدوم
  سه پسر جوان هم. دبش کردن و  بعد به طرف باغ رفتن

 
 زی منیکتری نزديشهاب سبد گل و گرفت و رو.  و بزرگ بودبای سبد گل فوق العاده زهی شونیکی بودن که تو دست باهاشون

 گذاشت وبرگشت طرفشون
 دو دی فهمشدی هم بودند تو همون نظر اول کامال مهیدو تا از اونها کامال شب.  شدمکتری نزدنمی راحتتر اونها رو ببنکهی ايبرا  

  هیبدو رفتم دست بهانه رو که کنار سم. قلو هستند
 

 .دمی بود گرفتم و کشنشسته
  ایبدو ب: -
 . کننی شده دختر؟ زشته نکن دارن نگامون میچ: -

  دمی کشدستشو
  ایتو ب: -

  مهمونها رو نشونش دادمننی که اونها ما رو نبستادمی ایی جامی که شدکینزد
 نیبب: -

  کرد و به طرف من برگشتی نگاهبهانه
 حتما از دوستان باربدن. گهیخوب؟ مهمونن د: -
  ؟ دوقلوانيدیخنگ خدا نفهم: -

 .  نگاه کردقتری دقبهانه
  چرا انقدر با هم فرق دارن؟ی ولیگیآره راست م: -
 فشن یکی اون  موهاش صاف و لخت و ساده امایکی کامال اسپرت اون شونیکی ي کت شلوارشونیکی. پشونهیبه خاطر ت: -

 .خی سخیو س
 دمی کشیقی و نفس عمنهی گذاشتم رو سدستمو

  راحت شدالمی خشیآخ: -
 ؟یاز چ: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 22 

 اما زننی فقط صورتشون شکل همه با هم مو نمنهایا.  انقدرگهی اما نه دمیما با هم فرق دار.  از ما هم هستبتری عجنکهیا: -
 ستی مثل هم نشونی ظاهري ذره از حالتهاکی

 دهی که کت تک پوشیکی تره و اون یمی  با باربد صمدهی پوشدی که کت و شلوار سفی نگاه کرد، معلوم بود اونقتریبهانه دق   
  ي با اون موهاي دودشرتی و تنیبود و شلوار ج

 
 .  و فشنش با شهابخی سخیس
 بود آروم به دهی هم کت و شلوار پوش اونومدی و شش ساله به نظر مستی بای و پنج ستی به برادر سوم انداختم بینگاه  

  عی ،منو بهانه سرومدیدنبال برادرهاش به طرف باغ م
 

 . ننی کنار که ما رو نبمیدی کشخودمونو
 . بردزی و به طرف مدی دستمو کشبهانه

 . زشتهنه،ی اما هزار تا چشم ممکنه ما رو ببننیبی اونها ما رو نممی برایب: -
 و تو شدمی دوقلو ها مخصوصا سن باال شگفتزده مدنی از دشهی اما هممی ما هم دوقلو بودنکهی دنبالش رفتم با ايبا دلخور   

  يزیباربد اونها رو به سر م. موندمیخلقت خدا م
 

همشون نشستن اما بعد دو برادر دو قلو از جاشون بلند شدن و به طرف سارا .  مخصوص خودشون برد ي های صندلکینزد
   و بایمی  صمگنی مکیعلوم بود دارن بهش تبررفتن م

 
 .ننیبی مگروی که همدستی بار اولشون ندمی ، فهمزدنی با سارا حرف ملبخند

 داره که هم رشته اش نی به نام رادمهر و رادی کرده بود که باربد دوستانفی شدم ،سارا برامون تعرهی دفعه متوجه قضهی    
   ان اما به خاطریمی با هم صمیلیهستن و خ

 
 کیکنی هم کوه و پی نشده و فقط تو دانشگاه و گاهدهی به خانه هاشون کشمانهی رفت و آمد صمنی شون کار امشغله

   بارهم شهره و هم سارا با اونها همراهکی که ننیبی مگرویهمد
 

 باهاشون همراه می نتونسته بودمیداشت که فرداش یمنو بهانه اون روز به خاطر امتحان.  کردنفی و چقدر از اون روز تعربودن
 .میبش

  گوش بهانه بردمو آروم گفتمکی نزدسرمو
 شناختمشون: -
  رو؟ایک: -
  باربدی اختصاصيهمون مهمونها.  دخترایتو هم پرت: -
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 ن؟یک: -
 .  ظاهرا همسانيدو برادر دوقلو. نیرادمهر و راد: -

  اومدادشی دفعه کی فکر کرد ، ی کمبهانه
 ک؟ی نکیهمونها که با سارا و شهره و شهاب  رفتن پ: -
 آره: -
 .نمشونیدوست داشتم بب: -

 رفتن و کنار پدرو مادرشون و زشونی به طرف منی که رادمهر و رادمیزدی در مورد شباهت و تفاوتهاشون حرف ممیداشت   
 .  نشستنمیدونستیبرادرشون که اسمشو نم

 که باربد به شدی شلوغ مزیکم کم دور م.  و بعد همه رو دعوت کردندنی بزرگ چيزهای مي رواطیساعت نه شام رو تو ح   
   شدهیعمال زنونه و مردونه قاط. طرف من اومد

 
 .  چون خانمها همه حجابشون کامل بودبود
 ؟یکنی برام مي کارهیباران : -
  ؟یچ: -
  اشاره کردزی مهی به
 ؟ینیبی مزویاون م: -
 .کردی اشاره منی رادمهر و رادزی مبه
 خوب؟: -
  خواهش کنم حواست بهشون باشه؟تونمی اونها هم که خودشون مهمونن مشناسن،ی و نمیاونها جز  شهاب و  شهره کس: -
 .  حتما: -

 متوجه ما شدن ی وقتمی رفتزشونی اشاره کردم بلند شد و همراه باربد به طرف مکردیبه بهانه که به حرفهامون گوش م   
 . همشون بلند شدن

 . مسن  اشاره کردي به خانم و آقاباربد
 .  به ما دادنشونویزبانی چشم ما گذاشتن و افتخار مي که قدم روشونی و همسر گرامی روزبهاني آقاکنمی میمعرف: -
 .  بعد به من اشاره کردو
  باران خواهرم: -

   شونه اش گذاشتي و دستشو روستادی بهانه اپشت
 . و بهانه: -
 . ننی که بشمی و دعوتشون کردمی دست دادی خانوم روزبهانبا

 . به رادمهر اشاره کردباربد
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 .  برادر دوقلوشوننی من و رادزی دوست عزی رادمهر روزبهانيآقا: -
باربد پشت برادر .  آوردننیی پامی هم با وقار سرهاشونو به عالمت تعظنیرادمهر و راد.  می و سرمونو تکون دادمیلبخند زد  

 ستادیسوم ا
   ی روزبهانانی راي هم گل سرسبد ما آقاشونیا: -

  حرف بزنه که دستمو گذاشتم پشتشنطوری همخواستی مباربد
. می به بعدشو خودمون بلدنجای از امی محترم باشي خانواده نی منو بهانه در خدمت اگهیتو برو باربد جان اجازه بده د: -

 . میکنیمطمئن باش آبروتو حفظ م
 . راحت و لبخند از ما دور شدالی و باربد با خدنی خندهمه
 .می شام دعوت کردزی بهانه اونها رو به طرف ممنو

  ستادی ارادمهر
 . کشمی من براش غذا مکنهیبا اجازتون چون مامان پاش درد م: -
 میگردین برم منو باران االدی شما کنار خانواده باشکنمیخواهش م: -

 زی و من دونه دونه اونها رو به مدی کشلوری کوچک سيسهای تو دیی غذا برد از هر غذازی و به طرف مدی دست منو کشعیسر
  از جاش بلند شدعی سرنیبردم راد

 .میشی معذب مينجوری ما ادی زحمت نکشکنمیخواهش م: -
 ستی نی زحمتچیه. دی شما راحت باشهی چه حرفنی اکنمیخواهش م: -

 . دو قلو به کمکمون اومدني که برادرهااوردمی دومو مسی دداشتم
 هی عی من از خدا خواسته سرمینی ما رو دعوت کرد که کنار اونها بشی منو بهانه راحت شد خانوم روزبهانالی پر و خزی میوقت

   و نشستم کنارشون بهانه هم کناردمیبشقاب غذا کش
 

 . نشستمن
 د و گفت به بهانه کری نگاهرادمهر

 د؟یخوریشما غذا نم: -
  لبخند زدبهانه

 دی شما راحت باشکنمی غذا بخورم خواهش متونمی نمهایمن اصوال تو مهمان: -
   با آرنج زدم تو پهلوشآروم

 زشته: -
 . و دوباره برگشت و کنار ما نشستدی خودش کشي بشقاب ساالد براهی بلند شد ورفت بهانه
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 بهانه که اصال حواسش به ما نبود می متوجه اون نگاه شدنی به بهانه انداخت که تو اون جمع فقط منو رادیقی نگاه عمرادمهر
  خانوم.  شدیمشغول صحبت با خانوم روزبهان

 
 .  تونست باهاش ارتباط برقرار  کنهعی بود که بهانه هم با طبع گرمش سرنی خوش صحبت و دلنشیروزبهان

 اما من تمام کردی می هم اونو همراهانی و رازدی با من حرف مزهای چهی و بقیلی تحصيه  شروع کرد از درسو رشتنیراد
   تو بحث مادادیحواسم به رادمهر بود که چطور نشون م

 
 اون هم برعکس ظاهرش حواسش به خانوم دمی به بهانه کردم دینگاه.  تمام حواسش به بهانه ستی ولکنهی مشرکت
   او دو تا کنار هم باشن لبخندهنکیاز تصور ا. ستی نیروزبهان

 
 شینی بلند بي و مژه های درشت مشکي داشت گندمگون و چشمهايقد بلند.  به رادمهر نگاه کردمقتریدق.  لبهام نشستيرو

   سفت وي چانه ومدی به صورتش مینسبتا درشت بود ول
 

 ي روی متوجه نگاه من شد لبخند کم رنگنیراد. موهاشو به طرف باال داده بود. هی آدم با اعتماد به نفسدادی که نشون مسخت
 .  و مشغول غذا شدمنییسرمو انداختم پا. لبهاش نشست

 
به .  کنم و بهانه هم وارد بحثمون شده بودکاری چخوامی بعدا منکهی دوباره شروع کرد به حرف زدن و انی از چند لحظه رادبعد

   آنچنان گرممی برده بودادیکل زمان و مکان و از 
 

 می صدامون به هم برسه دارنکهی اي همه غذاشونو تموم کردن و مشغول بزن و بکوبن و ما برامیدی که نفهممی بودحرف
  بلند گفتي با صداانی دفعه راهی میزنی مادیفر
  م؟ی که از صداها دورتر باشمینی گوشه بشهی می بردی به بحث ادامه بددیخواهی اگر مستیبهترن: -

 .بهانه به من اشاره کرد و بلند شد.  میزنی داد ممی دارمیدی فهمتازه
 دی اما اگر اجازه بدمی نظرات شما رو داشته باشدنی که باز هم  افتخار شنمیشی و خوشحال مهی با شما افتخار بزرگییآشنا: -

   و اگرمی بزني هم سرگهی ديمنو باران به مهمانها
 

 .  بودمی بود باز هم در خدمت شما خواهسعادت
  از همه بلند شدعتری سررادمهر

 مهمانهاتونو از وجود سراپا ی که با خودخواهدیما رو ببخش.  بودی ما هم افتخار بزرگي برایی آشنانی اکنمیخواهش م: -
 . میلطفتون محروم کرد

 شدمی لبخند منی فقط من متوجه عمق ادی و شانهی لبهاش بشي بودم رودهی که تو عمرم نديلبخند.  زدینی لبخند دلنشبهانه
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 . ستی نی آنچنانی نگراني جامی رفتزهای سر تک تک مدیاری بفی شما تشرنکهیما قبل از ا.  کنمیخواهش م: -
  بود لبخند زدستادهی که کنار رادمهر انیراد
  داری ددیبه ام: -

 فرصت نشد گهیتا آخر شب د. می اونها فاصله گرفتزی و از ممی آوردنییپا و تشکر یمنو بهانه سرمونو به عالمت خداحافظ   
  شتری حاال من توجهم بی ولمی اونها برزیکه سر م

 
 . خواهرمي نگاههادنی دي که رادمهر داشت و برای حسدنی دي شناختنشون براي براي از سر کنجکاوگهی بود نه دشده

 و هر بار هم چرخوندی اونها مزی ناخودآگاه سرشو به طرف مکباری هر چند لحظه ارهی خودش بي به رونکهیبهانه بدون ا   
  کم کم. نشستینگاهش در نگاه رادمهر م

 
 چه نکهی و با درك امیکردی به هم نگاه منیهر بار هم منو راد.  و محجوبانه تر شد و صورتهاشون قرمزترقتری عملبخندهاشون

  ی چرا ولونمدینم. میدیخندی در شرف وقوعه میاتفاق
 

 آقا یمتانت خانوم روزبهان.  خانواده به دلم نشسته بودننی ابی عجادی که ازشون خوشم بدمی رو نديادی که کال افراد زمن
  نی رادهی ذاتهیشوخ طبع. ی روزبهانيمنش بودن آقا

 
 .  درستي بود با ضوابط رفتارلی خانواده اصکی نشان دهنده انی راتیمی بودن رادمهر و صمموقر

  کردمکی سرمو به گوش بهانه نزداوردمی طاقت نگهید
 ؟ی آب به دست و صورتت بزنهی يخوایم: -

  با تعجب نگام کردبهانه
  خراب شده؟شمی شده؟ آرایچ: -

 دمیخند
 اونوقت ی همه فکر کنن سرخ پوستی و سرخ بشفتهی چشمت به رادمهر بگهی اگر چند دفعه دترسمی فقط مزمینه عز: -
   که چون منم با تو  دوقلوام با چوب تو روندهیدونیم
 
 . شمیم

 ي انداخت و از من دور شد و وارد ساختمان شد،  لبخند رونیی سرشو پاعی مچشو گرفته سري موقع دزدیکیبهانه که انگار    
   افتاد که انگار اونمنینگاهم به راد. لبم نشست

 
 کمک به مادرم  ي و برادمیخند.  چون رادمهر هم تا گوشهاش سرخ شده بودزدی حرفها منی تو گوش رادمهر از همداشت

 .رفتم تو خونه
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  چهارمفصل

 زودتر ی روزبهانيخانم و آقا.  خسته شده بودندیمامان و بابا حساب.  جوانها برگذار شدیکوبی حنابندون با شکوه و پامراسم
  رفتند و برادرها با اصرار باربد که معلوم بود چقدر

 
 نمونده بود که ی کسی روزبهاني و برادرهاکی نزدي شب بود و جز خانواده هامهی نکیساعت . موندنهیمی صماهاشونب

   بلند شدند و به طرف منو بهانهانی و رانیرادمهر و راد
 

 . می اومدن، هر دو از جا بلند شدمی نشسته بودی صندلي روکه
 . به طرف من آمدرادمهر

 . می بهتون زحمت دادیلیامشب خ.  ممنونمتونییرایواقعا از پذ: -
 .دی خودتون ببخشی بود به بزرگی و کاستی اگر کمکنمیخواهش م: -
 . دینی ببی برادرتونو در اوج خوشبختشهی همدوارمی امگمی مکیبهتون تبر.  فوق العاده بودزیهمه چ: -
 . ممنونم: -
 می رفع زحمت کنگهیبا اجازتون ما د: -
  کنمیخواهش م: -
  بگهيزی چهی بود زدم تا ستادهی اری بهانه که سر به زي هم به پهلوباز

 . کنهی رفتم تا رادمهر بتونه با بهانه خداحافظنی سرشو باال آورد من به طرف رادبهانه
 و از می لحظه به هم نگاه کردکی.  بودم اما هم من و هم اون تمام حواسمون به اون دو تا بودنی با رادی خداحافظمشغول

  تا دم در با اونها.  خنده مون گرفتمیکردی که هر دو ميفکر
 

 ی اومدن آنها به مراسم عروسي گرم و قول و قرار برای اومدن و بعد از خداحافظی خداحافظيباربد و سارا و شهاب برا. میرفت
 . می ازشون جدا شدشدیکه شب بعد برگذار م

منو بهانه .  کردن آشپزخونه بودندزیهمه مشغول تم. می به اتاقمون رفتعی بودند منو بهانه سربهی غري مهمونهانی آخراونها
  ي و رومی کلمه حرف لباسهامونو عوض کردکیبدون 

 
رادمهر به ظاهر .  چشمم بودي رادمهر و بهانه جلويدائما نگاهها. بردی خوابم نمیبا وجود خستگ. میدی دراز کشتختهامون

   بهانه آرزويرا که من بی همونقای برازنده بود دقیلیخ
 

 .  که بهش آرامش بده و عاشقش باشهیکس. داشتم
  آروم صداش کردمدارهی اونم بدمی دنده به اون دنده شد انقدر در خواب آروم بود که فهمنی از ابهانه
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 بهانه؟: -
 دی به طرف من چرخعیسر
 بره؟یتو هم خوابت نم: -
 برهی خوابم نمیخسته ام ول: -

 دی کشیقی عمنفس
 .  نطوریمنم هم: -
 م؟ی با هم حرف بزنيحوصله دار: -
 بگو: -
 ازش خوشت اومده؟: -

 . حاشا نکردبهانه
 ؟ي قبول ندارهیپسر برازنده ا: -
 .چرا منم ازش خوشم اومد: -
 واقعا؟: -

  بامزه بودیلی لحنش خدم،یخند
 ستمی احساس ني تو وادی که من فقط نسبت به رفتارها کنجکاو و حساسم ولیدونیم.  تو دختر کوچولو، نه خودميبرا: -
  ؟یمطمئن: -
  شدمرهی بهش خیکی تختم نشستم و تو تاريرو
 .مطمئن باش: -

  خنده ام گرفتدنشی از حالت نفس کشدی کشی راحتنفس
 هیپس موضوع جد: -
 پس ارتباط با می بزرگ شدلی فامي با پسرهابایمنو تو تقر برخورد داشتم يادی زي که من با پسرهایدونیم.  باراندونمینم: -

   حدو حدودشهی شده است همفیپسرها برام تعر
 

 ي اگهی حس دهی دلم نباری ایول.  باشمیمی درست با اونها صمي فاصله ي کردم با برقراری و احساسمو شناختم و سعيرفتار
  داره

 ؟یچه حس: -
 .  بذارم که خودم هم درست نشناختمشیی پا تو وادخوامی نمستی خودم هم مشخص ني هنوز برادونمینم: -

   تخت نشستي شد و روبلند
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 به حرف دلم گوش شهی من همستمی و منطق نلی و تحلهی هستم من مثل تو اهل تجزیی که من آدم احساساتیدونیم: -
   بود که بخوامومدهی نشی پيتا حاال هم مورد. کردم

 
  بذارمی احساس و چنی خودم هم موندم که اسم انی هميبرا کنم لی و تحلهی تجزاحساسمو

 ي داریخوب به من بگو چه حس: -
 ی خانوم روزبهاني حرفهاي روتونستمی اصال نممی بودزشونی سر میوقت.  احساس کردم تمام بدنم گرم شددمشی دیوقت: -

   جز وجود اونو حسزی چچیتمرکز کنم انگار ه
 
 ادی نمادمی اصال ی خدا منو ببخشه ولدادمی رو می جواب خانوم روزبهاني چجوردونمی نمدمیشنی نمیی صداچیاصال ه. کردمینم
   سر و ته خرابی بيخدا کنه با جوابها. گفتی میچ
 

  باشمنکرده
 نبود ی انقدر احساساتی بود ولی بود بهانه دختر عاطفبی من هم عجي احساس برانی ايری شکل گی ام گرفته بود ولخنده
 .  عاشق بشهی کسدنی بار دکیکه با 

 ؟ی دوستش داشته باشیتونی میکنیفکر م: -
 نی ادی شای نگاهش نفسمو بند آورده بود ولینی سنگکردیتمام مدت که بهم نگاه م. من ازش خوشم اومده.  باراندونمینم: -
 .  خوش اومدنی حتای حسه نه عشق هی شوره هی

 
 . زمان بدم به خودمدی بارمی احساسمو اشتباه بگخوامینم
  فکر کردم و گفتمیکم
 تو دلت پا تونهی واقعا مای نهی تحسهی در حد نی انی ،ببی احساس خودتو بشناسنکهی اي براهیخوب فردا شب زمان خوب: -

  ادی بار سراغ آدم مکی عشق فقط ي خواهرنیبب. بذاره
 

 نی هم نداره نذار الی و تحلهی به تجزازی مهمون ناخونده است نهیعشق .  ي که اصال انتظارشو نداری درست زماناونم
  ای با ترست رهیگی تو شکل مي که داره تویاحساس

 
مطمئنم اگر از هر .  من هستي عشق خواهر کوچولوي ستهی اون واقعا شادمی که من دییتا جا.  غلطت رونده بشهيرهایتفس

 .  نبودکی نبود باربد انقدر بهش نزدینظر آدم موجه
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 میدونی بودن هر دو می روزبهاني که به عنوان دوستانش دعوت کرد خانواده ی و نه سال تنها کسانستی ب که بعد ازیدونیم
   همنیاون تو انتخاب دوست چقدر وسواس داره پس ا

 
 . هی اون آدم موجهمی که بدوننی اي براگهی دنی تضمهی
 يریگی هم در نظر می وجه منفهی شهیجالبه که تو انقدر نظرت مثبته تو هم: -
 از ی بار فکر منفری وجه مثبت رو زدی شامی  بها بدی وجوه منفنی به اشهی اگر همی ولرمیگیهنوز هم اون وجه و در نظر م: -
  های منفدنی دي براشهی همگمی من مم،ی ببرنیب

 
 که ما نجای تا ايری بگدهی نه انقدر که مثبتها رو ندی نتونه شوکه ات کنه ولي که اگر با اون  برخورد کردي باش طورآماده

   اشهی تو هست حاال بققی اون واقعا درخور و المیدید
 
 . بذار احساست پرواز کنهخورهی واقعا به دردت ميدیاگر د. شتری به رفت و آمد و شناخت بمونهیم

 دی تختش دراز کشي دوباره روبهانه
  فردا شب بار آخر باشهدیشا. نمشی نبگهی اصال ددیشا: -
 حد بمونه اون بدتر از تو بود انقدر که نی در ایی آشنانی اذارهی مطمئن باش که نمدمی که من از رادمهر دییاون نگاهها: -

 . هم متوجه شده بودنیراد
 . تخت نشستي روعی سردوباره

 ؟ي مورد حرف زدنی در انیمگه تو با راد: -
 احساسشو بفهمه انقدر تونهی راحت م با دوقولوش داره وکی کوچی نسبت خونهی اونم مثل من یول. نه دختر خوب: -

  گهی نگاه به همدهی ما واضح بود که با ي شما براينگاهها
 

 برادر شما و خواهر من از هم خوششون اومده کنمی فکر مدی بگم ببخشنیدر ضمن من برم به راد. می خوندگروی همدافکار
 ه؟ینظر شما چ

  آبروم رفت؟يوا: -
  رفت تو هماخمهام

  شد آبروت رفت؟دهی نگاه پاك کشهی نگاهت دنبال نکهی اي براای ؟ي پسر و بردهی دل نکهی ايچرا؟ برا: -
 دمی تخت دراز کشي نگفت من رویچی هبهانه

 جلوشو ی بتوننکهیمطمئن باش اگر سهم تو عشق رادمهر باشه قبل از ا. به خودت، به احساست، به رادمهر. زمان بده بهانه: -
 . تو دلت خونه کردهيریبگ
   نگفتیچیه 
 . فکر نکنادیز. ریشب بخ: -
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 دهی خوابقهیانگار پنج دق. زودتر از اونچه که انتظار داشتم خوابم برد.  خودشي رودی گفت و پتو رو کشری لب شب بخریز    
 . دمی شهره از خواب  پريبودم که با سرو صدا

 
 دمیاز جا پر.  به خودم دادم و به ساعت نگاه کردم ساعت نه بودیکش و قوس. کردی هم داشت موهاشو شونه مبهانه

 ؟ي نکرددارمیچرا ب: -
 موقع خوابه دلم نمیبی مهامونی که تو رو مثل بچگی کنم آخه تنها زماندارتی بومدی که دلم ني بوددهیانقدر معصومانه خواب: -
 . و من نگاهت کنمی بخوابخواستیم
 ب کردم و تخت و مرترونی تخت اومدم باز
  انقدر شلوغم؟يداری من تو بیعنی: -
 . ادی خونه صدا از صدا در نمنی تو ای اگر تو نباش؟يخودت خبر ندار: -

 بود یبیاز پشت بغلش کردم و نگاهش کردم تو چشماش برق عج.  کردم هنوز مشغول مرتب کردن موهاش بودنگاهش
  شدمقتریدق
 ؟ دارهیبی شده بهانه خانوم چشمات برق عجیچ: -

  طرف منو دستامو گرفتبرگشت
البته درست و .  بزنمای دل به درخوامی منباری ای ولمی من کال آدم محافظه کاریدونیم.  به حرفهات فکر کردم بارانیلیخ: -

   دلي سهم مهر من تو خونه نمی ببخوامی مدهیسنج
 

   حس و کم داشتمنی که چقدر ادمی احساس تازه فهمنی با اشبی ديراستشو بخوا.  نهای هست رادمهر
 دمی شو بوسگونه

 برات ندارم، فقط دلم یحتی نصچی هنی هميبرا.  احساستنطوری و همتیبهت اعتماد دارم ، به منطقت، ضوابط رفتار: -
   تای باهام حرف بزن،ی با من راحت باشخوادیم
 

 .می کنی مسئله رو بررسنی اگهی با همدمیبتون
  بغلم کردمحکم

 ازی نتی حتما به همراهامی مسئله برنمنیمن بدون تو از پس ا. کنمی میکی از خودم احساس نزدشتری به تو بیتو خواهر  من: -
 دارم
 دمشیبوس

 . کنارتمشهیمن هم: -
  جداشدمازش

 .می کار داری که کلمیحاال بدو بر: -
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 .می نشستهی و کنار بقمیبلند سالم کرد. می نشدداری بری فقط ما ددمیفهم.  صبحانه بودندزی همه سر منیی پامی رفتیوقت
  که باربد وارد اتاق شدشگاهی آرامی دنبال سارا و ساره و برمی که با باربد برمیشدی حاضر ممی  داشتهی بهانه و شهره و سممنو
   من حاضرن؟يخواهر کوچولوها: -

 دی خندشهره
 .می بله حاضرمیاگر ما هم جزء خواهرهاتون هست: -

 که شهره همسر باربد بشه خواستی و هم شهره دلشون مژهی که هم خاله منمیدونستیم. میمنو بهانه به هم نگاه کرد   
   اومد  از عکس العمل اونهاشی سارا پي برنامه یووقت

 
درست فکر  که اصال در مورد احساس شهره می برخورد کردند که ما هم مونده بودهی با قضنی اونها انقدر متی ولمیدیترسیم

 .  نهای میکرده بود
  گفتباربد

شهاب هم رفته . میشی جا نمنی ماشهی شده و در ضمن همه تو ری بگم دخواستمیم. دی خوب من هستيهمتون خواهرها:  -
  یلی تا برسه خارتشی از دوستانمون که بیکیدنبال 

 
 از دوستانم زحمت آوردن یکی چون قراره من برم دنبال سارا و ساره و دی خواهش کنم زودتر حاضر بشخواستمیم. شهی مرید

 .کشهی مشگاهیشما رو به آرا
  شهره کارمون و راحت کردمی به هم نگاه کردعی بهانه سرمنو
 کدوم دوستت؟: -
 .  منتظرتونهنیی ساعته پامیرادمهر، ن: -

 لبهام نشست زودتر از اونچه که منتظر بودم وارد يند رولبخ.  نشهجانشی متوجه هی به طرف کمد رفت تا کسعیبهانه سر   
 عمل شده بود

 دی مانتوشو پوشعی سرشهره
 . خسته استی رفتن حتما حسابری هم دشبی ديدادی به رادمهر زحمت مدینبا: -
 شماها  دنبالادی که متوجه مشکلمون شد و گفت مکردمی ميزی داشتم با شهاب برنامه رشبید.  خودش بودشنهادی پنیا: -

   هم کهشگاهیآرا.  خونشونرهی و مذارهیاونم شما رو م
 

 .کهینزد
 هی و پشت سرش سمرونی از در رفت بعی سرشهره
  گفتباربد

 دیایشما هم زودتر ب: -
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  طرف مندی چرخعیبهانه سر. رونی تکون دادم و باربد از در رفت بسرمو
  بارانکنمیمن دارم سکته م: -
 .دهی زود داره احساسشو بروز میلی خوشحالت کنه؟ خدی که بانیچرا دختر خانوم؟ ا: -
 . محابا جلو برمی بخوامی نمترسمی منیمنم از هم: -
 قرص و محکم باش. به خدا توکل کن دختر خوب: -

 سرش کرد می بوددهی  که با هم خری رنگي سرمه اي روسردی رنگشو برداشت و پوشي و مانتو سرمه ادی کشیقینفس عم    
 .ستادی من ايو جلو

 چطورم؟: -
  نگاه کردمبهش

 ی عروسک واقعهی و کی ششهیمثل هم: -
 دیخند

 ی کنفی خودت تعرییبای از زيخوای از من در اصل مفتی تعارنی با اکنمی فکر میگاه: -
  سرم کردمي و شال  قهوه ادمی پوشمویری شيمانتو

 کنهی مباتری تو رو زنی و استی که تو وجود تو هست تو وجود من نيزی اون چی ولمی منو تو شکل همگنیدرسته همه م: -
  بهره امی خاص که من از اون بتی نوع معصومهی
 . ی ساکتشهی همه جذاب تر از من همي برایلی خانوم خانومها تو  با رفتار راحت و دلگرم کننده ات خزیبسه انقدر زبون نر: -

 .  و به طرف در هولش دادمدمشیبوس
 .  رو منتظر نذارندهیانقدر شاه داماد آبدو : -

 بود دهی پوشدی کوتاه سفنی آستي مردونه راهنی گهی. همه منتظر ما بودند. ستادی رادمهر بلند شد و امی وارد سالن شدیوقت   
   اسپرت هم مثل کت ومهین.  کتوندی شلوار سفهیبا 
 

  زد و اومد جلویی از سر آشنايلبخند. ومدی بهش میلی خشلوار
  زیدرود به شما خواهران عز: -

   راحت گفتیلیخ. می بهانه جواب سالمشو دادمنو
 م؟یبر: -
 .می که مزاحم شما نشمیختیری مي به ما نگفت واال برنامه ایچیباربد ه. می که مزاحم شما شددی و ببخشمیما حاضر: -

  گفترادمهر
 .  دوستم باشمنی بهترزی خدمت خواهران عز باعث افتخار منه که درنیا. هی چه حرفنیا: -

   شناسهی راحتتر شده بود انگار مدتهاست ما رو میلی نسبت به شب قبل خرفتارش
 .برهی شما رو زودتر برسونم واال باربد سر منو ممی بردیاگر حاضر: -
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 فی همه بالتکلمیدیتا رس.  نهی که چطور بهانه جلو بشدمیکشی داشتم نقشه ممی رفترونی با بزرگترها از در بیبعد از خداحافظ  
   درعقب رو باز کردم وعیسر. به هم نگاه کردند

 
  حال گفتمنی رو هول دادم داخل و در عشهره

 باربد از کجا رفت تو روزی ددمی کجاست من که اصال نفهمشگاهی آرامیدونی نمچکدومی جلو چون ما هنیبهانه لطف کن بش: -
 یشناسی بهتر مرویمس
رادمهر نشست . بهانه در جلو رو باز کرد و نشست.  شهره و من هم نشستم و در و بستمشی هم نشست پهیبا حرف من سم  

  ي رویقی لبخند عمبستی که کمربندشو میو در حال
 

 ي جلویوقت.  ازش خوشم اومدشتری بشی شوخ طبعدنی و من با دکردی می با ما شوخریتو طول مس.  نقش بستصورتش
 . شدادهی پنی از ماشعی سرمیدی رسشگاهیآرا
  دنبالتون؟امی بیخانومها بنده ک: -

  به من نگاه کرد رو به رادمهر کردمعی که دست پاچه بود سربهانه
 ستی نی ، راهمیری و ممیگری آژانس منجای از هممیشیما مزاحم شما نم: -

  تو همدی اخمهاشو کشرادمهر
  خانومها سخته؟ي تحمل من براای راهم؟ مهی نقیه رف باربد بگدیخوای مشه؟یمگه م: -

  گفتعی سربهانه
 نی هممی مزاحم شما باشمیخوای ما نمدی حرفو نزننیا: -

  در آورد و به طرف بهانه گرفتبشی زد و کارتشو از جینی لبخند دلنشرادمهر
 .رسونمی خودمو معی من سردیری روشه هر وقت کارتون تموم شد تماس بگلممیشماره موبا.  کارت منهنیا: -

 . فشی به اون نگاه کنه گذاشت تو کنکهی کارت و گرفت و بدون ابهانه
  شماره دادن ندارهنی از اي اون منظوردونستمی از شماره اش هر چند منمی دلم گفتم اتو

 یعی سریخداحافظ. فتهی بهی تو دهن شهره و سمی حرفخواستمی نمشگاهی طرف آرادمی دست بهانه رو گرفتم و کشعیسر
 .  داخلمی و رفتمیکرد
هر کدوم از . کردی منگیساره هم داشت موهاشو براش. باربد قبل از ما سارا رو رسونده بود و حاال اونتو اتاق مخصوص بود   

  باربد سر. می نشستشگری آراهی دست ریما ز
 

 سارا حاضر شد و باربد به دنبال اون 4ساعت . مید و ناهار خورمی نشستزی مکیهمه دور .  همه غذا گرفت و آورد ي براظهر
   که تو کرجی و از اونجا به باغهیآمد تا با هم به آتل
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 ریی تغی کلی ولمیشدی نمششی بود اصال متوجه آرامی شده بود تمام صورتش گرباتریسارا از شب قبل ز.  برنمی بودگرفته
   زد و دستشویقی لبخند عمدنشیباربد با د. کرده بود

 
 .  رو پرداخت کرد و رفتندشگاهیحساب آرا. دیبوس

 بهانه کارت رادمهر و داد دست من. می پنج همه حاضر بودساعت
 ری تو تماس بگایب: -
 ری دختر خودت تماس بگیوا مگه آدم نمون: -
 تونمیمن نم: -
 .بهانه زشته اون کارتو به تو داده نه به من: -

  در آورد و شروع کرد به شماره گرفتنلشوی به من کرد و موبای نگاهبهانه
  از چند لحظه تماس برقرار شدبعد
 سالم ، بهانه هستم: -

 کردمی نگاهش مقی کرد من دقسکوت
 میبله ما حاضر. ممنونم: -
  هم سکوتباز
 میباشه ما منتظر: -
 .  تلفن و قطع کردعی سرو

  زد و گفتلبخند
 رسهی مگهی دقهیتا چند دق: -

  با کت و ستادهی انی دم در ماشمیدی که دمیهمه رفت. نیی پامی بهانه تماس گرفت تا بري با شماره د،ی بعد رسقهیده دق   
   واقعاي و کراوات سرمه ادی و بلوز سفيشلوار سرمه ا

 
   در جلو و عقب رو باز کرددیتا ما رو د.  پوش بودکیش
 دیبفرمائ: -

  نگفت و بهانه جلو نشستيزی چی کسگهی دنباری نشستم پشت ، اعی دوباره سرمن
 ششی شده بود، آرابایبهانه واقعا ز. به بهانه انداخت و لبخند زد ی در و بست و خودش هم پشت رل نشست نگاهرادمهر

   رنگش واقعای بود که با لباس صورتي و دودمیمال
 

 .  و روشن کردنی داشت رادمهر ماشیهمخون
 خانومها رو به کجا ببرم؟: -
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  گفتبهانه
  خونهمیری مدیلطف کن: -

  به بهانه نگاه کردرادمهر
 ست؟یمگه باغ تو کرج ن: -

 .  با تعجب به رادمهر نگاه کردبهانه
 .میری و بعد با بابا ممی خونه لباسهامونو بپوشمی بردی بامیشیما تا اونجا مزاحم شما نم: -

 . به طرف خونه حرکت کردرادمهر
 دیاغ حرکت کردن،  قراره من شما رو برسونم در ضمن انقدر با من تعارف نکن وقته به سمت بیلی خی فراهانيآقا: -

 آخه پس خانوادتون؟:  گفتبهانه
  لبخند زدرادمهر

 . منهي به عهده زگانی و سعادت رسوندن شما دوشارهی اونها رو منیراد: -
 تا ما حاضر ستادی و دم در اومدی رادمهر داخل نمی اصرار کردی خونه ، هر چمیدی ربع بعد رسکی.  نگفتیچی هگهیبهانه د  
 میبش
 قهی بلند و نی  بود با آستی ماکسراهنی پهیلباس من .  لباس منو بهانه با هم فرق داشتمی تا لباس بپوشمی به اتاقها رفتعیسر
   که ست لباسممی آلبالووریحر.  نیی و ترك تا پای خشتي
 

 و دمیچیم و دو طرفشو بردم پشت گردنم و سنجاق زدم دنباله شو دور گردنم پ جمع شده اي موهاي بودم گذاشتم رودهیخر
   شونه اميانداختم رو

 کی مثل لباس فونی شهیاز کمر دامن با .  شدی تا آرنج که از آرنج تا مچ تنگ می پفنی بود با  آستی بهانه صورتلباس
  با.  شده بودندرالیواقعا مثل س. دیرقصیعروسک تو تنش م

 
 واقعا باورم شده بود سالها از اون بزرگترم دلم نکهی مثل اشدمی غرق لذت مدنشی از دشهیهم.  بهش نگاه کردمتیرضا

   با هم متفاوتیلی خنکهیبا ا.  کنمتشی حماشهی همخواستیم
 

 .محکم بغلش کردم. دادمی هر نفسش جون ميبرا.  انگار خود من بودی ولمیبود
 ی مراقب باش باعث حسادتش نشيبری پسره میهر چامشب نه تنها دل رادمهر که دل : -

 .  لبهاش نشستي رویقی عملبخند
 ي از ظاهرمون راحت شد کفشهاالمونی از خیوقت.  موهاشي نداشت و بستم روپوری از گی که دست کمي کار شده اریحر

 .  رونی بمی و از اتاق اومدمیدیهمرنگ لباسهامونوپوش
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 جالب ي پر از حرفهاکردیتمام طول راه رادمهر صحبت م. می کرج شدی بعد راهقهی و شهره هم آماده شدند و چند دقهیسم   
  بهانه هم با لذت و دقت به حرفهاش گوش. بود
 
 میدی باهاش گرم گرفته بود، نفهمی بحث بود حسابي هی پاشهی جا خورده بودم شهره هم که همعشیاز اطالعات وس. کردیم

  يخانواده .  باغمیدی رس7ساعت .  شدی طریمسچطور 
 

 . بودنددهی هنوز نرسیروزبهان
هنوز . می و به باغ رفتمی کردزونی مانتوهامونو آوعیسر. می لباس رفتضیرادمهر به طرف باغ رفت ما هم به اتاق تعو     

   ما دوبارهدنیرادمهر با د.  بودندومدهیمهمونها ن
 

 شروع کردم عیمن سر.   دیدی بهانه رو می بهانه ثابت موند حاال بدون مانتو و تو اون لباس عروسکي شد که چشمش روبلند
   اونهاي و شهره حرف زدن که متوجه نگاههاهیبا سم

 
 گمی می دارم چدمیفهمینم.  دستاشون به طرف هم رفتدمی لحظه دکی يبهانه ناخودآگاه به طرف رادمهر رفت، برا. نشن

   به اونها نگاه نکنن حرفهی شهره و سمنکهی ايفقط برا
 
 به هم یلی برسه از هم دور شد انگار خودشون هم متوجه شدند که ناخودآگاه خگهی به همدنکهی دستانشون قبل از ازدمیم

 .  شدندکینزد
م که چطور در  به اونجا بزنن،  من هم از دور شاهد اونها بودي و شهره به طرف اتاق عقد رفتند تا سرهیخوشبختانه سم    

  بعد از چند لحظه.  شده بودندرهیسکوت به هم خ
 

 .  شدرهی و بعد دوباره به بهانه خدی کشیقی انداخت رادمهر سرشو به طرف آسمون گرفت و نفس عمنیی سرشو پابهانه
.  نبود که من دلم بخواديزی چنی اونها ممکن بود هزار فکر بکنه و ادنی با دومدی به باغ میبه طرف اونها رفتم ، هر کس   

  دمی رو کشی صندلارمی خودم بي به رونکهیبدون ا
 

 نشست و ی صندليبهانه هم کنار من رو.  انداختی صندلي خودشو رونیرادمهر سنگ. نهی و به رادمهر اشاره کردم بشعقب
   از بهانه چشمتونستیرادمهر نم.  انداختنییسرشو پا

 
  دفعه سرشو گرفت باال و بلند گفتکیشستم  انگار نه انگار من اونجا نبرداره

  مني خدايوا: -
  انگار خودش هم متوجه شد که حرفش باعث تعجب ما شدهمی شدرهی دو به او خهر
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 دستانش گرفت بهانه به من نگاه کرد، به روش ونیسرشو م.  انداختنیی لبهاش نشست و سرشو پاي روینیلبخند شرمگ  
  لب گفتمریلبخند زدم و ز

  نگویچیه: -
  کنهی رادمهر بدجور داره با خودش مبارزه مدمیفهمیم 

 آهسته از جام بلند شدم و گفتم.  زدی از چند لحظه رادمهر سرشو باال آورد چشماش برق مبعد
   اونجاادی بدی کنی زودتر بهانه رو راهشهیبا اجازتون من به سالن برم فقط اگر م: -

 حرف زدن اونها اون هم تو لفافه بهش جرأت داد دوباره به ي دعوت من برانی به من کرد و لبخند زد انگار ایرادمهر نگاه   
 بهانه نگاه کرد و گفت

 .اگر تونستم چشم: -
  با خجالت لبخند زد و من به طرف سالن رفتمبهانه

 گرفته و ی بعد بهانه با نفسقهیده دق. ها هستند اونها با هم تننهی نبی کسکردمی نگران بودم ، فقط خدا خدا مزدیدلم شور م   
   کسچیخوشبختانه ه.  سرخ وارد سالن شدیصورت

 
 .  من تو سالن نبود ، همه به اتاق عقد رفته بودندجز
  به طرفش رفتمعیسر
  شد؟یچ: -

   قلبشي گذاشت رودستشو
 رمیمی باران من دارم ميوا: -
 کنمی شد دختر منم دارم با تو سکته میبگو چ: -

 .دی خندبهانه
  ادی با خانواده اش بخوادیم: -

. میدونستی ازش نمیچی ما هدمیانگار تازه ترس.  جلو برهعی که انقدر سرکردمیفکرشم نم.  دادمهی تکواری شدم ، به دنیسنگ   
  چشمامو.  بهانه رو خراب کنمی خوشخواستمیاما نم

 
 بستم
  با ترس دستمو گرفتبهانه

  شد؟یچ: -
  چشمهام پر از اشک شده بودی چرا ولدونستمی باز کردم نمچشمامو

 ؟ي زودنیبه ا: -
 دی خندبهانه
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 بوده و دهی نلرزی کسي تا حاال دلش براگفتیم.  لحظه هم نتونسته بخوابهکی ی حتدهی که منو دشبی از دگفتیم: -
   همهخوادیم.  رو از دست بدهي لحظه انی کوچکترخوادینم
 
 زی همه چگفتی مادی با خانواده اش بشتری بیی آشناي براخوادی میکنی که تو فکر مینه به اون سرعت باشه البته ی رسمزیچ
 .می با هم آشنا بششتری خودمون باشه تا بنیب

   فکر کردمیکم
.  رهی بگشوی زندگمی تصمنی حس بخواد بزرگترهی ای هو هی ي که روستی نییکامال عاقالنه است معلومه از اون پسرها: -
   به خودتون بده ويشتری شناخت زمان بي براخوادیم
 
 .هی عالنیا

 .درسته من هم با نظرش موافقم: -
 اد؟ی بخوادی میحاال ک: -
 .زنهی فرصت  با باربد حرف منیگفت در اول: -

 دستاشو گرفتم.  شدي دوباره دلم پر از شاددمیخند
 یلی برات خوشحالم بهانه ،خیلیخ: -
 .  چشمان بهانه پر از اشک شدنباریا

 . و به اتاق عقد رفتنددندی بعد باربد و سارا هم رسقهیده دق.  می که وارد شدند به خودمون اومدیی مهمانهاي صدابا
 کت تک نیراد. کردندی دو برادر دوقلو نگاه منیهمه با تعجب به ا. دی به همراه خانواده اش رسنی بعد از عقد رادقهی دقچند

   ودی سفشرتی بود با تدهی پوشیبا شلوار مشک يسرمه ا
 

 انی راي لحظه دلم براهی.  اومده بوددی و بلوز و کراوات سفی با کت و شلوار مشکانیرا.  باز هم فشن درست کرده بودموهاشو
   اونو بهیسوخت انگار با وجود دو برادر دوقلو کس

 
 . اوردی نمحساب

 دادند که هم زمان با حی ترجی قبل  تومحضر  عقد کرده بودند وليا هفنه  بود اونهي عقد صورهی سارا و باربد عقد
  سر عقد رادمهر از.   عقد رو بندازني سفره شونیعروس

 
به باربد هم .   با پالکشری زنجهی دستبند دادم و بهانه هیمن به سارا .  خودش و برادرش دو سکه به باربد و سارا دادطرف

 .می سکه دادکی یکی
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 به بای پهن و زری زنجهی ساعت طال به باربد داد و کی بود، پدر سارا بای جواهر که فوق العاده زسی سروهیمامان و بابا هم   
   دستبند وکی سکه به باربد و کیسارا و مادر سارا 

 
 که ییبای تا داخل سبد زدادمی و به بهانه مکردمی رو اعالم مای بود و من هداای هدايبهانه مسئول جمع آور.  به ساراانگشتر

  رادمهر تمام.   بذارهمی کار درست کرده بودنی هميبرا
 

.  گفتهنی رادمهر موضوع و به راددمی به بهانه فهمنی راديوسط مجلس بود که از نگاهها. داشتی چشم از بهانه برنممدت
   خودشو به منو بهانه رسوند و آرومتی موقعکی تو نیراد
 
  گوش بهانه گفتدر
 . زن داداشیخسته نباش: -

  نیی لبخند زد و سرشو انداخت پابهانه
 ممنون: -
 لبخند زد و به من نگاه کرد 
  فرصت و از من گرفتنی اون ای باال بزنم ولنی برادرم آستي خودم براخواستی دلم ممی ما از قافله عقب موندنکهیمثل ا: -

  ام گرفتخنده
  رادمهر؟ای يشما بزرگتر: -
   از من بزرگترهقهیدو دقرادمهر : -
  بزرگترمقهیمنم دو دق. درست مثل منو بهانه: -
  کشتهقهی دو دقنی هميبرادر من که منو برا. فهمهی پس بهانه خوب درد منو ميوا: -

 دی خندبهانه
 کنمیکامال دردتونو درك م: -

 . شمونی اومدن پانی  که رادمهر و رامیدیخندی سه مهر
  با لبخند گفترادمهر

 ؟یگی می در گوش خانوم من چنیآقا راد: -
  گفتی ساختگی با ترسنیراد
 . گفتمی مکی داشتم تبریچیبه جون داداش بزرگه ه: -

 خانواده دی لحظه نگران شدم شاکی.  بهش گفتهانوی که جرهیمی هم با رادمهر صمانی رادمیفهم. دندی خندانیرادمهر و را   
   بهی وصلت موافق نباشن نگاهنی با ای روزبهاني
 
  راحت شد و به طرف رادمهر برگشتمالمیخ. زدندی و لبخند مکردندی به بهانه نگاه می روزبهاني آنها انداختم خانوم و آقازیم
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ا  که اگر سعادت شمخوامی که من واقعا براتون خوشحالم و از خدا مدی بدونخوامی فقط مفتادهی نی اتفاقچی که هنوز هدونمیم: -
  نیباتریدر کنار هم بودنه خدا اونو براتون به ز

 
 . رقم بزنهوهیش

  گفترادمهر
 . ممنونم: -
 . از ما دور شدندانی و رانی به بهانه انداخت و به همراه رادیقی بعد نگاه عمو
 زمی عزگمی مکیبهت تبر. واقعا آقاست بهانه: -

  فشار دادمانهی دست منو گرفت و صمبهانه
 

  پنجمفصل
 گفت يزی شد و آروم در گوشش چکی که رادمهر به بهانه نزدمی عروس برنی دنبال ماشي که چجورمی بودستادهی افیبالتکل

 . و بعد به طرف بابا رفت
  گفت؟یچ: -
  عروسنی دنبال ماشبرهی که بگه ما رو مرهیگفت م: -

  کردمتعجب
  به بابا؟: -
  باز سفارش باربدهکنهیتما فکر م اون ما رو آورده باغ حدونستیآره بابا هم م: -

 دمیخند
 . کار دل خودشهدونهینم: -

  که رادمهر با لبخند برگشتمیدیخندی ممی دو داشتهر
 د؟یخانومها حاضر: -
  بله: -

 . بابانی هم با ماشهیشهره و سم.  رادمهرنی با ماشانی و رانی خودشون رفتن منو رادمهر و رادنی با ماشی روزبهاني و آقاخانوم
 خنده زد رو ری زد زنی رادمی عروس و رد کردنی ماشیوقت.  عروس جلو زدنی انقدر حواسش به بهانه بود که از ماشرادمهر
  رادمهريشونه 

   مانی اونا نه اونها دنبال ماشنی دنبال ماشمی عروس قراره ما برنی کارناوال ماشگنیآقا داداش به ما م: -
 .  خنده اش گرفترادمهر

 .  تا برسنمیستیمیوااول جاده : -
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 باربد نی که ماشنهی طرف نشست تا راحتتر بهانه رو ببکی.  و خاموش کردنی و ماشستادی سر جاده رادمهر امیدی رسیوقت
   زدنی باز هم رادگهی دينهای و به دنبال اون ماشدیرس
 
  رادمهري شونه يرو
  آقا رادمهرفتیراه ب: -

   خودشیشونی پي زد روی به شوخرادمهر
  شانسنی لعنت بر ايا: -

انقدر خون گرم و راحت . میشناسی که انگار سالهاست اونها رو ممی انقدر باهاشون راحت بودداریدر دو د. میدیخندیهمه م   
  ی و راحتتیبودند که باهاشون احساس امن

 
 .  اون شاد بودميبهانه واقعا شاد بود و من هم از شاد.  میکردیم

 و من نیی بهانه سرشو انداخت پانهی کرد که راحت بهانه رو ببمی رو تنظنهی آي رادمهر طورمیاه افتاد رنی دنبال ماشیوقت   
  دونستمیهم سرمو به طرف پنجره برگردوندم  م

 
 .  راحت باشنخواستمی منی همي باشه برای کي بعدداری دستی معلوم نکه
 پدر سارا باربد و سارا رو دست به دست داد ناخودآگاه بغض تو گلوم ی باربد وقتي در خونه میدی رسمیساعت دو و ن    

   و از زحمات رادمهرنیباربد اومد دم ماش. نشست
 

 کنار دمیمن خودمو کش.  بهانه رو پاك کرديباربد اشکها.  شدریمنو بهانه رو بغل کرد که بهانه اشکش سراز.      کرد تشکر
 . ها باشند چند لحظه تني دوست دارن برادونستمیم
 

 دی  بهانه رو بوسیشونیبپ.  از مامان و باباستي سخت تر از دورشی برای از بهانه حتي دوردونستمی عاشق بهانه بود و مباربد
 .و اشکهاشو پاك کرد

 . رهیگی من  دل داداش مي نکن بهانه هیگر: -
 .  اشکهاش لبخند زدونی مبهانه

بهانه به طرف رادمهر .  صلوات و دود اسفند باربد و سارا وارد خونه شدند ونیم. رهی اشکهاشو بگي جلوکردی میمامان سع   
   هم حواسم به بهانهی اون شلوغونیرفت  م

 
 بهانه گفت. بود
 . می بهتون زحمت دادیلی امروز خدیواقعا لطف کرد: -

 دی خندرادمهر
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 ؟ی حرف نزنی قدم اول خواهش کنم با من رسمي براتونمیم: -

  شدکی قدم به بهانه نزدکیرادمهر .  با لبخند به او نگاه کردبهانه
 تا بتونم ارمی طاقت بدی چطور بادونمی با باربد صحبت کنم؟ به خدا از االن نميدیبهم اجازه م. دارمیو قدم دومو من برم: -
 . نمتیبب
 . رادمهرمونمیمن منتظر م: -

  گفتشدیانه دور م که از بهنطوریهم.  شدقی عمي رادمهر غرق لبخندصورت
 .  شهی انتظار طوالننی اذارمیمطمئن باش نم: -

 بابا نی مامان و بابا رفتند و منو بهانه تو ماششی پی خداحافظي  به همراه برادرشون براانی و رانیراد.  چشمهاشو بستبهانه
    به رادمهري دودي شهیبهانه از پشت ش. مینشست

 
 نی از اي فوری دارم ولازی احساس ننی لحظه احساس کردم من هم به اکی يبرا. از حالت نگاهش دلم گرفت. کردی منگاه

   که خدا در نظرهی عشق سهمدونستمی اومدم مرونیفکر ب
 
به . دست بهانه رو گرفتم. شهی موهبت بهم داده منی داشته باشم در زمانش ای واگر قرار باشه من هم از عشق سهمرهیگیم

 . دیف من چرخطر
 شهی درست مزی همه چی نکن زودتر از اونچه که فکر کنیدلتنگ: -
 . ستی دو تا نیکی من ی باران؟ نگرانیدونیاز کجا م: -

 می وارد شدیوقت.  کس حرف نزدچی تا خونه همی شدند و حرکت کردنی جوابشو بدم بابا و مامان سوار ماشنکهیقبل از ا   
 .  می که همه به اتاق خوابهامون رفتمیانقدر خسته بود

 
 می تختهامون نشستي و رومی پاك کردشهامونوی و آرامی عوض کردلباسهامونو

 ؟ی هستیحاال بهم بگو نگران چ: -
 .  دادهی و به پشت تخت تکدی کشیقینفس عم   
 دونمی که نمگهی دزیمامان و هزار تا چنگران واکنش بابا و . نگران واکنش باربد.  دلم اشتباه کرده باشهدی شانکهینگران ا: -
 هیچ
 خدا رو شکر رادمهر انقدر با فرهنگ و با شعوره که خودش ینی عقد بشي فردا سر سفره نی همستی قرار ننکهیاول ا: -
   با همی مدتی رسمي کرده قبل از هر برنامه شنهادیپ
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فقط حواستو جمع کن . رهی دلت راه خطا نمینی که ببهی تو زمان خوبي مدت برانی ادی بشناسگروی تا همددی و آمد کنرفت
   دخترها و پسرها دوران شناخت رو با دورانيبهانه همه 

 
 عقلت راه و ي که دلت به جای انقدر غرق دلت بشنکهی نه اشی و بشناسی کنی دوره رو طنی ادی بارنیگی اشتباه میدلدادگ

  اره وجود ندییدر مورد باربد هم اصال نگران. نشونت بده
 

 پس یزشی کنارشه و تو هم که خواهر عزشهی بوده که همزی باربد عزي رادمهر انقدر برامی مورد صحبت کردنی هم در اقبال
   عصري باشه که مثل آدمهای منطقری غیلی خدیبا
 

 اونها نسبت به یدونیو اما در مورد بابا و مامان اوال که م.  نهی خواهرشو به چشم خواهر خودش ببدی فکر کنه دوستش باحجر
   با نظرمیدونی حساسن و ما میلیباربد و نظراتش خ

 
 که بابا و ستی ني موردچی همیدونی ممی کرددای که ما نسبت به رادمهر پی حل شده است و با شناختهی باربد نصف قضمثبت

  يپس همه . مامان انگشت روش بذارن و بگن نه
 

 . ستهودهی بهاتی ها و نگرانیناراحت
 دی تخت دراز کشي روبهانه

  که چرا انقدر دلشوره دارمنهی ادونمی اونچه که نمدونمی رو منهای ايهمه .  باراندونمیم: -
 دمیخند

 کی نداشته ي رابطه اي پسرچی با هي حدهی که تا حاال خارج از ی هستيتو دختر.  ستهی وجه قضنیتریعی طبنیخوب ا: -
   رفته کهی شب دلت دنبال نگاهکیدفعه در عرض 

 
 باهاش کنار یتونستی عشق وسط بود مي هم هست حاال اگر فقط پاي جدهی ، قضنی و در کنار ای باهاش نداشتیی آشناچیه
  نی بزرگترنی عشق با ازدواج همراهه و انی اما ايایب

 
 .ي داری تو  مشکل روانگفتمی من می خوب اگر نداشت؟ی دلشوره نداشته باشيخوای دختره مکی ی در زندگرییتغ

 . خنده اش گرفتبهانه
 ؟ي جواب دارزی همه چيتو چرا برا: -
 شخص سوم گاهی اما اونچه که من دارم آرامشه چون از جاي جوابها رو دارنیتو هم ا. ستمی تو ني من جانکهی اي برادیشا: -

  ي و تو چون داخل گودکنمیبه مسئله نگاه م
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 يریگی قرار می از منه چون کنار شخصشتری بیلی که آرامش تو خرسهی مي اما روزی کنی با آرامش مسئله رو بررسیتونینم
   که اشتباهدهی بخش رو منانی حس اطمنیکه بهت ا

 
 . ی نگران نباشخودی و بی برخورد کنهی تر با قضی کن منطقی اون روز سعدی  پس به امينکرد

  رو خودمدمی و پتو رو کشدمی تخت دراز کشيرو
 رمیمی می حرف نزن که دارم از خستگگهیحاال هم د: -

 کی و ستی از باربد بود که بي طرف دورکی.  خوابش برد اما من باز هم نتونستم بخوابمعی گفت و سرری لب شب بخریز   
  گهی کرده بودم و طرف دیسال تمام کنارش زندگ

 
 به ی گرفتم خودم هم کممیتصم.  کردینی بشی رو پزی چچی هشدی نمیرادمهر از هر نظر خوب بود ول.  بهانه بودي براینگران

 . خودم عمل کنم و نگران نباشميحتهاینص
 از جام عی بود سرازدهیبه ساعت نگاه کردم ساعت .  شدم بهانه تو اتاق نبود و تختش مرتب بودداری بشهی از همرتریصبح د    

  يزی سحرخي مامان رودونستمیبلند شدم م
 

 دلم دنشیبا د.  که بهانه وارد اتاق شدشستمی تو اتاق بود شدم داشتم دست و صورتمو م کهی بهداشتسی وارد سروحساسه
  کاری چدی بادونستمی نمکردیگرفت اگر بهانه هم ازدواج م

 
 ي سال با صداکی و ستیب.  بودیکی مونمی دانشگاهي رشته های حتمیشدی جدا نمگهی از همدچوقتی منو اون هکنم

   شده بودم حاالداری نگاهش بدنی بودم و با ددهینفسهاش خواب
 

 . ارمی تاب بشوی دورتونستمی ميچجور
  داره دمی که دکردمیداشتم دست و صورتمو خشک م.  خواهرم بود یمهم خوشبخت.  افکار و از مغزم دور کنمنی کردم ایسع

 .کنهیبا دقت بهم نگاه م
  بانو؟هیچ: -
  سرمي رودمی دست کشبا
 ؟یکنی نگام مينجوریم؟ چرا اشاخ در آورد: -
  پس چرا رادمهر از من خوشش اومد؟می اگهی همدهی منو تو کامال شبکردمیداشتم فکر م: -

   تختي رونشستم
در ضمن .  می چقدر با هم فرق دارمیدونی اما خودمون بهتر از همه ممیی درسته منو تو دوقلوزمی رادمهر عاقله عزنکهی ايبرا: -

   کار دله اون دلش تو رو خواسته دلنهایهمه ا
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 . چرا ندارهکه
 . دی تخت دراز کشي و رودی خندبهانه

 .امی حاضر باش بزنم و بهی نییمن برم پا: -
 .   بدو برو: -

  با سرو صدا وارد شدمشهیمثل هم.  مامان تو آشپزخونه مشغول غذا درست کردن بودنیی رفتم پایوقت
 یسالم مادر خانوم: -

 باربد دلتنگه رفتم طرفشو از پشت بغلش کردم و ي برادونستمیم. سهی چشماش از اشک خدمی سرشو برگردوند که دمامان
  صورتمو فرو کردم تو گردنش

 شوی لحظات زندگنی که او بهتریدونی خودت بهتر از همه می ولی پسرت دلتنگي برادونمیم.  کارو ماماننینکن ا: -
 ست؟ی نی شما کافي برانی همگذرونهیم

بهانه وارد آشپزخونه شد و . دستاشو گرفتم و از گاز دورش کردم. دلم براش سوخت.  به هق هق شدلی مامان تبدياشکها    
  مامانو.  رفت سراغ غذادیحال مامانو که د

 
رو  آب و دادم دستش و وانیل. کردی مهی هنوز داشت هق هق گرختمی آب براش روانی لهی و زی پشت می صندلي رونشوندم

 به روش نشستم و دستشو گرفتم
   نکنهیگر. خانومم. مامانم: -

   اشکهاشو پاك کردمامان
 . کردمی واال از غصه دق مهی که سارا دختر خوبنهی اون خوشبخته تمام دلخوشم همدونمیم. دیفهمیشماها نم: -

  مامان نشستي کنار من روبروبهانه
 ما هم ي برامی سال با باربد بودکی و ستی ما هم بی ولمی مادرو نفهمهی مثل شما حس دی شام؟یفهمی ما نمگهی میک: -

  می و هر وقت اراده کنکمونهی نزدمیدونی مینبودنش سخته ول
 
 . مشینی ببمیتونیم

 دی کشیقی داد و نفس عمهی تکی به پشت صندلمامان
  روزگاريا: -

به بهانه اشاره . اوردی خودش نمي به خاطر مامان به روی ولدلم گرفته بود به بهانه نگاه کردم معلوم بود اون هم ناراحته   
   مامان و ازطنتی با شخوامی مدونستیکردم م

 
 مامان از ي بعد اشکهاقهیدو دق.  قلقلکش دادنمی دوش مامان و شروع کردي رومیدی دفعه پرکی هر دو ارمی در بیدلتنگ

  من دست بردار نبودم مامان از. یشدت قلقلک بود نه دلتنگ
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 جواب بده من سربه سر مامان لشوی به سالن رفت تا موباعیبهانه سر.  بهانه بلند شدلی زنگ موباي افتاده بود که صدانفس
   که بهانه بادمیچی غذا رو مزی حال منی و در عذاشتمیم
 

 ظاهر نی پشت ادونستمی که مشناختمشی انقدر مزیبه ظاهر لبخند زد و نشست پشت م.  نگران وارد آشپزخونه شدي اچهره
 . هیپر از دلواپس

بعد از غذا بهانه به اتاق رفت من . گهی سر بهم گفت بعدا مي شده که با اشاره ی مامان بهش اشاره کردم که چیواشکی    
  المی خنکهی ظرفها رو شستم و بعد از اعیهم سر

 
 .  به اتاق مشترکمون رفتم استراحت به اتاقش رفتهي شد مامان براراحت

صدا رو کم کردم و . کردی وداشت آهنگ مورد عالقه اش رو گوش موتری کامپزی اتاق که شدم بهانه نشسته بود پشت موارد
  پاش نشستمي جلونی زمي رو چرخوندم  و رویصندل

  شده؟یچ: -
 رادمهر بود: -

 رهی با بهانه تماس بگکردمیفکر نم.  کردمتعجب
 خوب؟: -
 نتشی قراره ببگهی ساعت دکیگفت با باربد صحبت کرده و تا : -
  بودهشی عروسشبی مثال دست؟ی سرعت؟ مگه باربد خونه ننیبه ا: -
 بوده باهاش قرار گذاشته بعد از فتی بوده رادمهر هم شمارستانیامروز هم ب. شهی شروع مگهی باربد از سه روز دیمرخص:  -
 .نتشی ببفتیش
 خوب حاال تو چته: -
 ترسمی بهت گفتم مشبید: -
 .ی خانومی بترسيزی از چدی انتخابت کنه نبای زندگي مرد مثل رادمهر براهی که ي انقدر بزرگ شدگهید:  -

.  پرونده که استادمون وکالتشو به عهده داشت صحبت کردنهی حواس بهانه رو پرت کنم شروع کردم در مورد نکهی ايبرا    
  ساعت.  دادی سر و ته جواب منو میبهانه هم ب

 
 ساعت از هفت ی رو بگه وقتجهی تا نتمیهر دو منتظر تماس رادمهر بود. نیی پامی تنها نباشن رفتنکهی اي بابا اومد و ما براپنج

 .  نشد من هم نگران شدميگذشت و از رادمهر خبر
 

 بهانه ی که متوجه کالفگکردندی باربد فکر می خاليمامان و بابا انقدر به جا. نیی پاومدی باال و مرفتی دائما پله ها رو مبهانه
 . نشدند
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مامان . دی دفعه از جا پرکیبهانه .  زنگ در بلند شدي که صدازی پشت ممی و نشسته بودمی بوددهیساعت هشت شام و کش    
  يبهانه لبخند. او نگاه کردندو بابا با تعجب به 

 
 از جام بلند شدم.  زد و دوباره نشستیتصنع

   ؟یکنیاِ دختر چرا درو باز نم: -
  زدمادی فری از خوشحالکردمی باربد بود ؟ نه اشتباه نمریتصو

 .مامان باربده: -
 سالها براش تنگ شده ي دلم به اندازه ی بودمش ولدهی شب ندکی.  رفتمشبازشونیتا وسط باغ به پ. دمیو به طرف در دو   
  باربد با. پشت سر من بهانه هم به باغ اومد. بود
 
 . بغل کردن ما باز کردي و دستاشو برادی ما خنددنید
 .  خودمي جوجه کوچولوهادیای بدییبدو: -

 میدی دمی که سرمونو بلند کردچند لحظه بعد. رونی بامی از تو بغلش بخواستیدلم نم.  ، محکم بغلمون کرد میدیما هم  دو   
  ی و با مامان روبوسستادهی ايسارا دم در ورود

 
 و به طرف میهر دو از باربد جدا شد. می بوددهی انقدر حواسمون به باربد بود که اصال سارا رو ندمیدیهر دو خجالت کش. کنهیم

 . میسارا رفت
 .  با لبخند به ما نگاه کردسارا

 . دایو فراموش کرد خوب دوستتونگهیسالم د: -
 . می تو نذاشته منو بهانه بخوابي تا حاال غصه شبی از دمی ما تو رو فراموش کنشهیمگه م: -
 چرا اونوقت؟: -
 آخه باربد هم شد شوهر؟.  سوختي که کردی انتخاب غلطيخوب دلمون برا: -
  شددهی دفعه  موهام از پشت کشهی
  زنم؟ي پاری زینیشی خودم مي  تو روکشمتیم: -

  موهامي گذاشتم رودستمو
 . حواست بهش باشه. دست بزن داره.  چشمه از کارهاشههی نی سارا اینیبیم: -

 طرف من که سارا دیهمه با خنده وارد شدند  باربد دو.  تو دمی ،موهامو از چنگش درآوردم و دودیمحکمتر موهامو کش    
 گفت

 ؟ی کتکش بزندی باگهی مقویشده که حقا دای خواهر شوهر خوب پهیولش کن باربد حاال : -
  دستشو زد به کمرش   
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 . چشمم روشن: -
  کرد به مامانروشو

 . کارشی زد رفت پشهی از رموی زندگ؟ي کردتی دختره تربنی مامان؟ آخه اینیبیم: -
  کرد به منرو
 . حک بشهخی بشم که اسمم تو تاریی گوقتی آنچنان برادر زن حقشهیصبر کن نوبت تو هم م: -

 نی زدم رو زمزانو
اعتماد به .  هم که دارم از دستم برني دو تا خواستگاریکی نی شوهر نکن نذار ایتو رو خدا منو ب. غلط کردم داداش: -

   گوشههی نمیشی تو خونه ممونمی مدمینفسمو از دست م
 

 . رمایگی می افسردگخورمی مغصه
  طرف سارادمی زانوهام چرخيرو
 خوابهام ی حاال درسته گاهوالستی باربد هکنمی فکر مشمی خواب نما میگاه.  خلمی کمککیخودم من سارا به جون : -
 . صادقه ست اما تو بگذر فکر کن همون کابوسهياهایرو
 ستادمی باربد ايبلند شدم و روبرو.  رفته بودند از خندهسهی همه رگهید
  ؟یپرونی خواستگارهامو نمگهی د؟یخوب شد داداش: -

  به بهانه کرد و گفتی نگاهباربد
 دی رو دستمون بترشدی بمونترسمیمن عادت به خواستگار پروندن ندارم م: -
 .بهانه گل از گلش شکفت.  خوب حرفشو زده بودیلی خیباربد تو شوخ. میمنو بهانه به هم نگاه کرد  

  مبل مامان گفتي رومی نشستهمه
 .  مادر خانومت نه مادنی دیرفتی مدی امشب شما با اما باربد جاندی اومددی خوشحالمون کردیلیخ: -

 دی خندباربد
 . به خداستمی نيپسر بد. دونمی راحت باشه من آداب و خوب مالتی اونجا شما خمیسر شب رفت: -

  دست باربد و فشار دادبابا
 .بر منکرش لعنت: -

 رفت که ي چاختنی ريبهانه برا.  دیدرخشیم برق عشق تو چشماش کردی خوشحال بود هر وقت به باربد نگاه میلیسارا خ   
 .   آوردن دنبالش رفتموهی ميمن هم به بهانه 

 
 دیخندیم
 ی نگران باشدی گفتم نبايدید: -
  نه؟نجای کم مشکوکه که اومده اکی یول: -
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 .ستی نی نظرش منفمی که بدونهی همون حرفش کافی ولشهی می چمینی ببدیخوب با: -
  به دست به طرف در رفتینیس 
 . شهی می چمینی ببمی برایب: -

 شدند بابا ی سارا گفت شام خوردن و اومدن و مشغول صحبت از عروسی ولکردی شام تعارف ميمامان داشت به سارا برا    
  ي تا با باربد بازارهیهم رفت که تخته نرد و ب

 
  بهانه مکث کرد.  شدرهی باربد گرفت و باربد با دقت به او خي رو جلويبهانه چا.  من تمام حواسم به باربد و بهانه بودکنه

  شده؟ی چه؟یچ: -
  کنارش گذاشت و آروم گفتی عسلزی مي رو روي چاباربد

  ؟ي باور کنم بزرگ شدخواستی اصال دلم نمیکنیباور م: -
  بود گفتدهیباربد که حس بهانه رو خوب فهم. دی بهانه پري لبهايلبخند از رو 
 ی آدمي پای مخصوصا وقتانی کنار بتی خوب مجبورن با واقعی برادرها مثل منن ولي همه کنمی فکر مينترس خواهر :-

 . مثل رادمهر وسط باشه
   آروم گفتبهانه

 ی بزرگ بشخوامی نه نمی کلمه بگکی هی فقط کافمونمی همون خواهر کوچولو مشهی همي براياگر تو بخوا: -
 دی کشکردی بهانه که دوال شده بود و آروم صحبت مي گونه ي با عشق به بهانه نگاه کرد دستشو روباربد

 یلی بگم ختونمیامروز چشمام باز شد و م.  منم که کور بودمنی ا،ي خانوم شد،ي بزرگ شدي وقته ثابت کردیلیتو خ: -
 .خوشحالم که چشمام توسط رادمهر باز شد

  انداخت باربد ادامه دادنییو پا با لبخند و خجالت سرشبهانه
 . تا من با بابا و مامان صحبت کنمهی کلمه بهم بگو نظرت چکیفقط : -

  نگفتیچی هبهانه
  دخترگهیبگو د: -
 نظر نظر شماست داداش:-

 . زی مي رو ازش گرفت و گذاشت روي چاینیس.  و نشوند کنار خودشدیباربد اخمهاش رفت تو هم دست بهانه رو کش   
 .ی احترام باعث بشه حرف دلتو نزنخوامی کردم دوستت باشم نمیمن سع. ا من راحت باش بهانهب: -

  به باربد کرد و گفتیقی نگاه عمبهانه
 نکهی و دوم ای تو سالهاست با اون دوستنکهی و مهمه اول ایاتی نظرت واقعا برام حی بدونخوامیم.  باربدشناسمیمن اونو نم: -

   اون آدمی پس اگر تو بهم بگیبرادر بزرگتر من
 

  باهاش آشنا بشمشتری ندارم بی منم حرفهیمناسب
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  باربد نشستي لبهاي رولبخند
 گهی سؤال دهیفقط : -

  به او نگاه کردبهانه
 .یکنی داره بهش فکر می خوبتی که موقعهی فقط چون پسرایازش خوشت اومده : -

  انداختنیی سرشو پابهانه
  مهمهیلی من خي براهی قضنیه ابا من حرف بزن بهان: -
 کنه؟ی میچرا؟ چه فرق: -
 دونمی که از هر دوتاتون دارم می درسته که با شناختدی عشق هستقیهم تو و هم رادمهر ال.  فرق داره خواهر منیلیخ: -
  ی ولدیشی عشق وسط نباشه خوشبخت مي اگر پایحت
 
 .دی مهمه که عاشق هم باشنیا
  گوش باربد بردمکی به باربد بگه از رادمهر خوشش اومده سرمو نزدتونهی بهانه نمدونستمیم
 .  راحت باربد ازش خوشش اومدهالتیخ: -

 دی به هم و خنددیدستاشو کوب.  سرشو به طرف من برگردونه از جاش بلند شدنکهیبدون ا    
 نی هم از انیخوب ا: -

  به طرف باربد برگشتمامان
 ؟یچ: -

  ابا رفت و صداش کرد بابا با تخته نرد وارد شد به طرف اتاق کار بباربد
 .بازمی پسر خوب بهتون مهی و مثل نمیشی اول باهاتون صحبت کنم بعد تا صبح مخوامی مدیبابا جون اگر اجازه بد: -

باربد با .  به سارا و باربد نگاه کردیمامان با نگران.  مبل نشستي گذاشت و روي ناهار خورزی مي و تخته رو رودیبابا خند   
  حالت نگاه مامان خنده اش گرفتدنید
 .رهی نشده ،خیچینترس مادر من ه: -

 باربد رو به بابا کرد.  دی تو چشماش خندی با همون نگرانمامان
 د؟یدی رو دی روزبهانيبابا شما آقا: -

  اومده باشه سرشو تکون دادادشی کم فکر کرد و بعد انگار کی بابا
 آره چطور؟: -
  بودند؟يبه نظرتون چطور خانواده ا: -
  هستنیلی اصيخانواده .  موقرو آداب دانیلی خدمی که من دییتا اونجا: -

  به بهانه کرد و ادامه دادی نگاهباربد



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 52 

 معتبر و ی فرش فروشعی دهی که از پدرشون بهشون ارث رسی آموزش و پرورشه و البته با ارثي بازنشسته ی روزبهانيآقا: -
  یخانوم روزبهان. تو بازار دارن خوش نام

 
 برادر سومه که انیرا.  که دو قلو هستن همسن منن و هر دو پزشکنیسه تا پسر دارن رادمهر و راد.  بازنشسته استپرستار

  ی و شش ساله است و اون هم داره پزشکستیب
 
 خونهیم

 دی خندبابا
 نذر دارن؟. شنی همشون پزشک میخوب چه عال: -

 باربد ادامه داد. میدی خندهمه
 یلی خانواده براتون خدونمی چون مدی با خانواده اش هم آشنا بشخواستمی می ولدی داریی با رادمهر آشناي تا حدوددونمیم: -

 .مهمه
 دیباربد خند.  و بابا به  هم نگاه کردندمامان

 دی اجازه بدخواستیرادمهر التماس دعا داشت م. گمی رو بگم ،االن منظورمو منهای الزم بود ای کردم ولجتونی گدونمیم: -
 . خدمت برسنری امر خيبرا
.  کنمی برگشتند طرف من انگار واقعا باورشون شده بود که من خواهر بزرگترم وزودتر از بهانه ازدواج معیمامان و بابا سر   

  دستامو آوردم باال
  گناهمیبه خدا من ب: -

  باربد گفتدندی خندهمه
 .  بهانه بابا جونيبرا: -

 بعد از چند لحظه بابا سرشو آورد باال. کردی رفت تو فکر، مامان به باربد نگاه مبابا
 ؟یکنی مدشونیی باربد؟ تو تأهینظر خودت چ: -
 می رو که بذارنهای اياما همه . یبا معرفت و دوست داشتن.  و پر تالشبینج. پاك و صادق.  باباهی خوبیلیرادمهر پسر خ: -

  ،سازهی دوست خوب مهی من ي هم از اون براکنار
 

. کننی مختلف چجور عمل ميتهای که آدمها در موقعدونهی نمی کس با هر شناختچیه. شهی مي اون چجور همسردونمی نممن
   چجورنکهی اما اهی استهی شایلیاون دوست و همراه خ

 
 کی شما بهانه ي که با اجازه نهی و نظر من اکنمی مدیی مرد کامال اونو تأکی دگاهیمن از د. دونمی باشه نمتونهی ميهمسر

  ی همونقدر که دوست خوبمینیمدت با اون رفت و آمد کنه تا بب
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 .  نهای باشه تونهی هم می همسر خوبهست
  برگشت طرف بهانهبابا
  باباجون؟هینظر خودت چ: -

  انداخت بلند گفتمنیی سرشو پابهانه
 . نهیعروس رفته گل بچ: -
  به بهانه نگاه کرديبابا جد.  بهانه هم خنده اش گرفتیحت
.  شما رو خواستم و به نظرتون احترام گذاشتمی خوشبختشهی که من همیدونیم.  ی تعارفچینظرتو بگو بابا جون، بدون ه: -

   براتی همسر مناسبتونهی رادمهر میکنیاگر فکر م
 

 باربد و یاصال هم فکر دوست. ستی در رد کردن اون نی مشکلچی ه اگر نه کهمیری که اونو بپذمیشی ما هم خوشحال مباشه
 .رادمهر و نکن

 جواب رهی بگمی برادرش با رادمهر تصمقی عمی بهانه به خاطر دوستکردی بابا فکر مدیشا.  می فکر نکرده بودنجاشیما به ا   
 بهانه رو به بابا کرد. مثبت بده

  ونم ممندیدی متی به نظر من اهمنکهیمن از ا: -
  ادامه بده من گفتمنتونست

  من حرف بزنم؟دیدی نظرشو بگه اجازه مدی بهانه نتونه اونجور که بادیبابا جون شا: -
  برگشت طرف منشیشگی با لبخند همبابا
  حتما دخترم:-

  مو صاف کردمنهی سکردندی به من نگاه مهمه
  بزرگترها بلههههههههههيبا اجازه : -

 بابا برگشت طرف بهانه.  خندهری زدند زهمه
 آره بابا؟:-

  و گفتدی خندبهانه
  من هول شدمکنهی باران االن بابا فکر می بار مثل آدم حرف بزنهینشد تو : -
 کلمه گفتم باز هم کی من تو ی و بزنی مثل لقمه صدبار دور سرت بگردونیخواستی رو که تو می کن حرفی و خوبایاِ ب:-

 ؟ي دارتیشکا
 تو نوی اومدهی از رادمهر خوشش مشهی همدونستمیم.  خوشحال بودیمامان که حساب.  رفته بودند از خندهسهیو سارا رباربد    

 .  صدهابار گفته بودفشیتعار
 . رو به بابا کردبهانه

  خواهش از شما دارمهی ندارم بابا فقط یمن حرف: -
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  بابا جونیچ: -
  باهاش آشنا بشمشتری بي قبل از مراسم خواستگاردی اجازه بدخوامیم: -

  بابا و باربد رفت تو همياخمها
  بابا ؟ی چیعنی: -
 به هر حال می بدی جواب منفمی که بخواهادی بشی پيبابا جون سالهاست باربد و رادمهر با هم دوستن اگر بر فرض مورد: -
  یچه اشکال. ذارهی مری اونها هم تأثی دوستيرو
 

 و می و ما هم در حضور شما با هم صحبت کنمی کنشتری رفت و آمدمونو بشتری بیی آشنايدت هر دو خانواده برا مکی داره
  می اونوقت اگر هر کدوم بخواهمی با هم آشنا بششتریب

 
 ي خواستگاری ساده بوده نه مراسم رسمیی آشناکی چون در حد فتهی رادمهر و باربد نمنی بی اتفاقچی همی بدی منفجواب
 دی خندباربد

  م؟یدونستی و ما نميتو انقدر عاقل بود: -
  رو به باربد کردبهانه

به قول خودت .  شمای دوستي ما رومی برعکس تصمای ما اثر بذاره باربد، می تصمي تو و رادمهر رونی بی دوستخوامینم: -
   روشمی چرا بخواهی خوبیلی تو دوست خياون برا

 
 م؟ی کنسکیر

 بابا رو به بهانه کرد.  کرد به بابا نگاهباربد
 .من موافقم: -

  رو به مامانبرگشت
  خانوم؟هینظر شما چ: -
 . میشی آشنا مشتری با خانواده اش هم بينجوری ندارم ایمن هم مشکل: -

  به همدی باز دستهاشو کوبباربد
 نی از انمیخوب ا: -

   طرف تخته نردرفت
 ؟ي چند  چند ببازيخوایخوب بابا جون م: -

 دی خندبابا
 دیهمه اش وعده همه اش وع.  يبازی خوب تا صبح به من مي مثل پسرهایتو که گفت: -

  شاد بودندهمه
 



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 55 

 
 
 
 
 
 
 

  ششمفصل
 . بلند شدازدهیسارا ساعت .  پسر خوب فقط باختهی کرد و واقعا هم مثل ي با بابا بازازدهی شب باربد تا ساعت اون

 . استراحت کننخوانی خسته ان منای مامان ام؟یریباربد جان نم: -
  گفتمامان

 . میستیاصال خسته ن. می شدداری بری دیلینه دخترم ما امروز خ: -
  تخته رو بست و از جاش بلند شدباربد

 شیآخ: -
  می گفتهمه

 ؟يبرد: -
  به خودش داد و با خنده گفتی کش و قوسباربد

 زمی عزمیحاضر شو بر.نه بازم باختم: -
 مامان گفت.  رفت تا مانتوشو بپوشهی به طرف جا لباسسارا

 ه؟ی رادمهر چيحاال برنامه : -
 . قراره من بهش خبر بدم: -

  کم فکر کردکی مامان
 ؟يگردی از ماه عسل برمیتو ک: -

  به سارا کرد و گفتی نگاه خجلباربد
 که ماه ادی ماهه برم آلمان قرار شد سارا هم بکی  کوتاهي دوره کی ي قراره براگهیماه د.  من عقب افتاده مامانيبرنامه : -

 میعسلمونم همونجا بگذرون
  اخمهاش رفت تو هممامان

 شد ماه نمی سارا تنهاست ای ماه عسل؟ در ضمن تو اونجا همه اش تو کالسرهی مشی ماه بعد از عروسکی آدم ؟ی چیعنی: -
 عسل؟

 دی خندسارا
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 تا بعد از ظهر که کنمی منم صبحها خودمو مشغول مکارهیاره از بعد از ظهر بصبحها باربد کالس د.  مامانستی نیمشکل: -
 . باربد برسه

  گفتمامان
 د؟ی تهرانگهی ماه دکیپس تا : -

  گفتباربد
 .بله مامان: -

  کرد و گفتي فکرمامان
 نجای اانی آخر هفته بي با رادمهر قرار بذار با خانواده اش برايخوایم: -

  کم فکر کرد و گفتکی باربد
 . هی اون نظرش چنمی ببدیبا. شهی می چنمیبذار بب: -
 بهتره ی دعوتشون کنيدیاگر د. می بوددهی ندشوینجوری اگهی ما دی کنکاری چدی بایدونیباشه مامان جون تو بهتر م: -

 . دعوتشون کن
  به طرف در رفتباربد

 .دمیبهتون خبر م: -
 نشست وکنترل و دستش ونیزی تلويبابا روبرو. می رفتن به سالن برگشتیوقت.  دم درمیا رفت باربد و ساري بدرقه يهمه برا   

  گرفت و طبق عادت شروع کرد کانالها رو
 

 پنجره بود هی روبرو واری دي به اتاق انداختم روینگاه.  کمک به آشپزخونه رفت ، منم به اتاقم رفتميبهانه برا.  کردنعوض
  ی چون وقتمیکه منو بهانه عاشق اون پنجره بود

 
 هی نفره که وسطش کی پنجره  دو تا تخت ریز.  توختیری اتاقمون بود از پنجره مي که روبروی درختي برگهامیکردی مبازش
  شی آرازی مهی تختها يروبرو. می گذاشته بودیپاتخت

 
 اون نکهیبا ا. می داشتياتاق ساده ا.  شده بوددهی پوشوتری کامپزیتابخونه و م ککی بغل  هم با وارید.  ست تختها بودي اقهوه

   منو بهانه طبق عادتیخونه شش خواب داشت ول
 

 شعر از فروغ هی.  زده بود نگاه کردمواری که بهانه به دي شعري تخت نشستم و به تابلويرو. می اتاق بودهی تو هامونیبچگ
 . می که هر دو دوستش داشتيفرخزاد شاعر

 ی وقتدونستمی ،مدونستمی ازش نمیچی که من هشدی مییایچقدر زود داشت وارد دن. به بهانه فکر کردم که چقدر شاد بود   
   فاصلهنمونیرفت و آمدش با رادمهر شروع بشه ب
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 . حس قشنگم و خراب کنه  یی احساس تنهانی بهانه خوشحال بودم که نذاشتم اي انقدر برایدلم گرفت ول. فتهیم
 .  بهش انداختم که بهانه وارد اتاق شدی بود برداشتم و نگاهی پاتختي که رویکتاب

 یخسته نباش: -
  ممنون: -
 ؟یخوشحال: -

  تخت نشستي و رودی خندبهانه
 . یلیآره خ: -
 ؟يری باهاش تماس بگيخواینم: -
 ؟ی چيبرا. نه: -
  گفتنی بابا و مامان چنهیحتما اونم نگرانه بب: -
 . دور از چشم مامان و بابا باهاش صحبت کنمخوامینم. گهیخوب باربد بهش م: -

 . لبم نشستي رولبخند
 ی ضوابطبندیخوشحالم که انقدر پا: -

 .دی تخت دراز کشي لباسهاشو عوض کرد و روبهانه
  نهای دهی بهمون مي فردا باربد خبرمینی ببدیبا: -

 .   سرم بود زدمي چراغ و که باالدی و کلدمی تخت دراز کشي رومنم
  داره هاییایعشق هم دن.  رادمهر امشب بخوابهکنمیفکر نم: -

 .دی خندبهانه
 7ساعت .  شدمداری از خواب بزدی که تو اتاقمون افتاده بود و چشمامو میصبح با آفتاب. دمی گفتم و خوابيری لب شب بخریز

  آروم بلند شدم و. بم نبرد کردم خوايهر کار. بود 
 

 .  کنمداری بهانه رو بخواستمی ،نمرونی عوض کردم دست و صورتمو شستم و از اتاق اومدم بلباسمو
 .  وارد آشپزخونه شدم مامان در حال خوردن صبحانه بودیوقت
 ریسالم صبح بخ: -
 لبخند زد 
 . ریسالم دخترم صبح بخ: -
 زی و نشستم پشت مختمی ري برداشتم و چاوانی لهی
 .  بشمداری سال نشده زودتر از شما بکی و ستی بنیتو ا: -

  نگاهش کردمقیدق. دی خندمامان
  برطرف شد؟تی دلتنگيدی پسرتو دشبی مامان؟ ديبهتر: -
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 . رهیبهانه هم که داره م. شی باور کنم اونم رفته دنبال زندگدیبه هر حال با. آره دخترم بهترم: -
 .ت تو گلوش بغض نشسدوباره

 معلوم یچیدر ضمن هنوز ه. کنهی نمی عروسگهی سال دکی سال از درسش مونده پس احتماال تا کیبهانه . مامانم: -
   بسته ام تنهاشتونی رخیتازه اونا هم که برن من ب. ستین

 
 .دی و باهام حرف بزندی بهم نگاه نکندیتونی میحاال درسته زشتم ول. دیمونینم
  لبخندش غم داشت 
 
  انقدر دلشوره نداشتمی تو بوده اگر قرار بود تو ازدواج کنشی من پي درد دلهاي که همه یدونیم: -
 . آخهرهی روزها دختر زشت بگنی اادی می کدیشدی خوشحال هم مبندمیشرط م: -
  باشي لحظه جدهیبس کن دختر : -
  ی نگراندخوی مونده شما بیغصه نخور مادر من تا ازدواج بهانه کل.  به چشميا: -
 د؟ی ثبت نام کندتونی ترم جدي برادی مگه شما نبایراست: -
 .دی خرمیری ثبت نام پس فردا هم مي برامیریفردا م.  ماماندونمیم: -

  که بهانه وارد آشپزخونه شدمیکردی در مورد جشن باربد صحبت ممیداشت
 ریصبح بخ: -

   با لبخند جوابشو دادشهی مثل هممامان
  کم بخوابکی کوچولو یسالم آبج: -
 .تازه ساعت هشته: -
 بهانه رو به مامان گفت. کردیمامان نگاهش م. زی و نشست پشت مختی خودش ري براي چاوانی لهی
 چه خبر؟: -
  باشه؟تونهی مي چه خبرهیاول صبح: -

  کنمزی شدم که برم اتاقها رو تمبلند
  دارمدی خبر جدهیاما : -

 .  برگشتم و نشستممن
 کنمایدق م.  بگو مادر منگمیم. گهی نمیچیاِ باز ه.  که من فضولمیدونیم.  بگوعیند سرزود ت: -
  حرف بزنم کهيذاریآخه تو فرصت بده تا بگم نم: -
 . رسمشهنی آخه ادیکنی و از من پنهان مزیهمه چ. رمای خونه منی از اذارمیم.  بگو گمیم. گهی نمیچیباز ه: -
 . تا بگمری زبون به دهن بگقهی دقهی: -
 . گهی نمیچیباز ه. ایدی نمتی اصال به من اهمگمی به بابا مزنمیمامان زنگ م: -
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  دهنمو گرفتي جلودی پربهانه
 . ی حرف بزنذارهی تا صبح نمی ولش کننویبگو مامان جون ا: -
 يولش کن بچمو خفه اش کرد: -

  دهنم برداشتي دستشو از جلوبهانه
  شدهی چنمیبذار بب. کنمی خفه ات م واقعای حرف بزنگهی کلمه دکی:  -

  لبهامي دستمو گذاشتم رومن
 خفه شدم خوبه؟. اوووووووم: -

   نشست سر جاشبهانه
  شده؟یچ: -
 ادتونه؟ی رو یروانی شيخانواده : -

  دستمو برداشتمعیسر
 زد؟ی حرف میهمون که دخترش تو دماغ. آره: -

 دی خندمامان
 یزنی حرف مينجوری استی داره دخترم، خوب نپیاون پول: -
  شده؟یچ. یخوب حاال هر چ: -
 . کردنشی خواستگارمانی پيبرا. خانواده اش از شهره خوششون اومده: -

 دی خندبهانه
  همه منتظر باربد بودننکهی دفعه بخت همه باز شد مثل اهیچه : -
 گه؟یمنظورت خودته د: -

 گفتم. نیی سرشو انداخت پابهانه
  خانواده اش؟ای از شهره خوشش اومده مانیپ: -
 . نیخانواده اش هم راض. مانیخود پ: -
  از شهرهنمیخوب خدا رو شکر ا: -
  جام بلند شدماز
  کجا؟: -
 گهی کنم دزی اتاقها رو تمرمیبهتون قول دادم که همه کارهارو بکنم دارم م: -
 کرد زی تمزی کارگر اومد و همه چروزی دنیدختر خوب هم. ي کارها رو انجام بدي قول دادمی نداريمن فکر کردم چون کار: -

   ؟ تو همون زحمتی کنزی تميخوای مویتو چ
 

 . هی کافی بکشناهارو
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  بلند شدزی از پشت مبهانه
 میری غذا بگرونی از بدی پس امروز بايوا: -
 کنمی منم فسنجونمو درست ميری غذا بگرونی از بیتونیتو م: -

   عاشق دست پخت منهدونستمیو م. ق فسنجون بود بر عکس من عاش. بهم نگاه کرد    
 .ی بدجنسیلیخ: -
 حاال حاضرم ببخشمت هول نکن: -

حدود . رهیمامان هم رفت که با خاله تماس بگ. به اتاق رفت تا مشغول مطالعه بشه منم شروع کردم به درست کردن غذا     
 . ساعت ده بود که کارم تموم شد و به اتاق رفتم

 
 . مشغول مطالعه بودهانهب

 م؟ی ثبت نام بري فردا برايحاضر: -
 ؟یبه بابا گفت. آره: -
 .قراره مامان بهش بگه: -
 میباشه بر: -
  دی خرمیریپس فردا هم م: -
 باشه: -
  رو برداشتمیگوش.  زنگ تلفن بلند شدي دوستم زنگ بزنم که صداترای به مخواستمیم: -
 بله؟: -
  سالم: -
 سالم: -
 رادمهر هستم: -
  لحظه هول کردم به بهانه نگاه کردمهی
 الو: -
 دیبله، بله ببخش: -
  موقع مزاحمتون شدم؟یب: -
 د؟ینه اصال خوب هست -
  ؟دیشما خوب. ممنونم: -
 خانواده خوبن؟. تشکر: -
 .همه خوبن و سالم دارن خدمتتون: -
 .دیسالم منم بهشون برسون: -
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  با بهانه صحبت کنم؟متونی مدی ببخشد،یسالمت باش:-
 هی کنهی که ببکردی به من نگاه منطوری همبهانه

 . خوشحال  شدم.  خدمتتونیبله گوش: -
 .دی سالم برسوننطوریمن هم هم: -
 دیسالمت باش: -

 . رو گرفتم طرف بهانهیگوش
  با تو کار دارنایب: -
 ه؟یک: -
 ي و پولشو نداديدی انگار ازش جنس خرگهیآقا رجبه م: -

  بهانه رفت تو همياخمها
  سر کوچه؟هی سوپرنیهم: -
 می مگه ما چند تا رجب دارگهیآره د: -
 کنهی وقته نرفتم سوپر اشتباه میلیاما من خ: -
 حاال باهاش حرف بزن: -

 .  رو گذاشت در گوششی گوشبهانه
 بله؟: -
 بعد از اتاق اومد قهیچند دق. رونی اومدم بمنم با خنده از اتاق.  صورتش سرخ شد چپ چپ به من نگاه کرددمی دفعه دهی  
  تا.  راه پله ها نشسته بودم و منتظرش بودمي رورونیب

 
  نیی پادمی بلند شدم و از پله ها دوعی طرفم منم سردی دواومد

  ماماااااااان: -
 رونی از اتاقش اومد بعی سرمامان

  رو سرتون؟نیچه خبرتونه باز خونه رو گذاشت: -
 ستادی وسط راه پله ها ابهانه

 د؟ی دختره شما دارنمیآخه ا: -
  دختر منشهی مکنهی متتی خواهر خوشگل توئه تا اذشهی دختر منه؟ همرسهی که منجایاِ به ا: -
  کردمتشی اذیمن ک: -
  آبروم رفتیکنی نمتی اذیک: -

 دی پرسمامان
 چرا؟: -
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  سر کوچهي سوپرنی آقا رجبه همگهی مهی کگمیرادمهر زنگ زده م: -
  خندهری زد زمامان

  از دست تو باران: -
  رادمهر؟گفتی میحاال چ: -

 .نیی پله ها رو اومد پاهی بقبهانه
 .رونی بمی برمی تا قرار بذاررهیگی امروز مامانش با شما تماس مگفتی میچیه: -
 رون؟یب: -
  ماي شما باشه نه خونه ي جلسه اول نه خونه خوانی مکنمیآره، فکر م: -
  نگفتیچی همانما

 گفتم
 خودشونو دعوت توننیاونها هم که نم. ي خواستگارمی اونها انگار ما رفتي خونه می ما برطی شرانیبا ا. خوبه که مامان: -

 .گهی درونی بمونهیم. کنن
 .من که به باربد گفتم دعوتشون کنه خونه: -
 . ندارهیآخه دعوت ما هم صورت خوش: -
 . ندارهی هم صورت خوشرونیب: -
 . باشهخوادی هر جا مگهی قراره دهی يریگی چقدر سخت مالیخی مامان بيوا: -

     باربد و گرفتميشماره .  مامانشی نگفت به اتاق رفتم بهانه هم رفت پیچی همامان
 یسالم داداش: -
  سالم: -
  ؟یخوب: -
 ؟یخوبم تو چ: -
   مشورتهی. میهمه خوب: - 
 جانم؟: -
 ای می برمی که ما بخواستی حال جالب هم ننی در عستی نی گذاشتن اما مامان راضرونی بيرادمهر زنگ زد قرار اول و برا: -

   باانی که بمی اونها رو دعوت کنمیبخوا
 

 م؟ی کنکاری آشنا بشن چشتری بدخترمون
  کم فکر کردکی باربد

  ماي خونه می دعوتشون کنمیتونیخوب م: -
 . بوددهی ذهنم نرسبه
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 فتهیاما سارا به زحمت م.  خوبهیلی خينجوریا: -
  کمکشدیای شما مفتهی زن من به زحمت بستی قرار نگهینه د: -
 لی زن ذليا: -
 .  خندهریزد ز 
 ه؟ی چه روزي قرار براگمیمن به سارا م: -
 .دونمینم: -
 .کنمی مکسیبذار من خودم با رادمهر قرارو ف: -
  باشه پس خبر از تو: -
 .باشه: -

 ی اونجا گوشمی است و خواست زودتر برگهی دو روز دیعنی ساعت بعد باربد تماس گرفت و گفت قرار همون پنج شنبه کی   
 و قطع کردم و به سالن رفتم

 . کردنی و مامان داشتن گوشت خورد مبهانه
 . به هم خوردرونیقرار ب: -

  دو برگشتن طرف من مامان گفتهر
 ؟ی چیعنی: -
 .  اونجامی پنجشنبه برنیاالن زنگ زد و گفت هم.  من با باربد تماس گرفتم و قرار شد باربد اونها رو دعوت کنهیعنی: -

  لب مامان نشستي رولبخند
 کردنی مهمون دعوت مدیاما اونها تازه عروس و دومادن نبا.  بهترهیلی خينجوریا: -
 ستی حرفها ننیارا هم اهل اس. گهی کم جور خواهرهاشو بکشه دکی دیخوب باربد هم با: -

  موقع زنگ تلفن بلند شد  سارا بودهمون
 دی زن برادر جدیمی قدقیسالم رف: -
 ؟ی خانوميسالم چطور: -
 م؟ی عذاب النی با ایکنیخوبم تو چه م: -
 م؟یعذاب ال: -
 گهیباربد د: -
 . باران پشت سر شوهر من درست صحبت کنکشمتیم: -

 .  حرف نزنمينجوری که در مورد باربد اومدی چشم و ابرو می هم همامان
 .شیحاال حاال ها مونده تا بشناس: -

 دی خندسارا
  با مامان حرف بزنم نه  با توخواستمی بده مامان مویبسه دختر گوش: -
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  شده؟يزی چفهیمامان دستاش کث: -
  من تجربه ندارم کهیدونی درست کنم بهتره می پنجشنبه چي از مامان بپرسم براخواستمینه بابا م: -

 .  رو گرفتم طرف مامانیگوش
  در مورد پنجشنبه صحبت کنهخوادیمامان سارا باهاتون کار داره م: -
  رفت که دستاشو بشورهیی بلند شد و به طرف دستشوعیسر 
  حق هم دارهشهیگفتم دختره ناراحت م: -

 یچیچشم غره رفت منم ه. کردی می مامان و عصبشهی که همي کارفونی آي رو زدم روی گوشعی رو گرفت منم سریگوش   
   واقعا سارانمی ببی صندلينگفتم و نشستم رو

 
  نهای شده ناراحت

 سالم دخترم: -
 د؟یخوب. سالم مامان جون: -
 ؟يتو چطور. خوبم : -
 بابا خوبن؟. خوبم مامان: -
 . زمیسالم داره عز: -
 هی خوامی درست کنم بهتره نمی پنجشنبه چي برانمی ببخواستمیشدم م مزاحمتون دیمامان جون ببخش. دیسالم منم برسون: -

 . بشهيزیوقت آبرور
 ما يری ما رو تو خونت بپذي مهمانهاي نشده مجبور شدیچی که هنوز هنی همزمی عزی درست کنيزی چستیتو الزم ن: -
 ارمی مکنمی من خودم غذا درست ممی هم ممنونای دنکی
 .  مناسبترهی چی مجلسنی چني برادونمی فقط نمستی به خدا من دست پختم بد نهی چه حرفنی مامان جون؟ ای چیعنی: -
  تو زحمت نکشزمینه عز: -
 د؟یکنی خودتون غذا درس مدیگفتیاگر من باران بودم باز هم م.  بهانه مثل خواهر منهشمیمامان واقعا دلخور م: -
 آخه: -
 شما فقط دی بکني کارنی امکان نداره بذارم چنی من ولشی پدی بارانو بفرستدیر ندانانیاگر به من اطم.  آخه نداره مامان : -
   دو سهدی درست کنم مناسبتره حداقل بای من چدیبگ
 

 .  غذا باشهنوع
 .  بودیواقعا دختر خوب.  از سارا خوشم اومدشتری بیلیاما خ.  مهم نبودگهی اش دهی تلفن بلند شدم بقياز پا   
  لبش بوديلبخند رو.  و گذاشتی مامان گوشقهی از چند دقبعد
 .  دختر واقعا محشرهنیا: -
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  نهدیگی شما مادهی از سر باربدم زگمیمن که م: -
 ؟ی اگر باور کنه چیگی درمورد برادرت ميخوای می دختره هر چيبس کن دختر جلو: -
 بندهی انقدر عاشق باربده که چشماشو مدر ضمن اون باور هم بکنه. گمی بهش مزنمی شد دختره؟ االن زنگ مگهیحاال د: -

  ی شوخدونهی مشناسهیشما نگران نباش اون منو م
 
 . کنمیم

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

  هفتمفصل
 سر لباسهاشو به اونها ينشسته باال تخت و مثل عزادارها ي روختهی بهانه تمام لباسهاشو ردمی درونیاز حمام که اومدم ب   

 کنهینگاه م
  شده؟یچ: -
  بپوشمیموندم پنجشنبه چ: -
 گهی بپوش ديزی چهی ي لباس دارنهمهیا: -
 خوب کدومو: -

 بهش یلی داشت که من عاشق اون لباس بودم خی نفتی لباس آبهی.  به لباسها کردمی و نگاهچوندمیحوله رو دور سرم پ   
  لباسهاش برداشتمومیهمونو از م.  ومدیم
 نویا: -
 ست؟ی نی رسمیلیخ: -
 .  گهینه کت شلواره د: -

  کردزونی اتاق آوي رهی شد و لباس و گرفت با دقت به دستگبلند
 زمی لباس تو کمده عزيجا: -
 .یی بدم خشکشوخوامیم: -
 . اوه بله: -
 ؟یپوشی میتو چ: -
 گهی دپوشمی ميزی چهی ستیمهم ن. دونمینم: -

  به طرف کمد من رفتبهانه
  من مهمهيبرا. ستی مهم نی چیعنی: -
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 برمینترس آبروتو نم: -
  دلخور برگشت طرف منبهانه

 شده که با ی حاال چمی لباسهامونو انتخاب کردگهی با نظر همدیطیمنو تو تو هر شرا.  خجالت بکش باران؟يآبرومو ببر: -
  ؟یزنی حرف مينجوریمن ا
  طرفش و بغلش کردمرفتم

 .ی بدرخشدی که بایی بپوشم مهم توی من چستی بود که مهم ننیبه خدا منظورم ا. دیببخش: -
  عقبدی خودشو کشبهانه

 .  دل خودمي براي فوق العاده ايای نظرشون چون تو با لباس خونه هم بای من مهمه نه به خاطر اونها ياما برا: -
  دمشیبوس

 .گهی ددیببخش: -
 هم نبود و کامال ی برام انتخاب کرد که  رسمدی کت و دامن سفهیآخر هم . خند زد و برگشت طرف کمد لباسهاملب    

 .  مجلسنیمناسب ا
 .  کرددشونیی تأدی مامان انتخابهامونو دیوقت
بابا ما رو به دانشگاه رسوند و خودش برگشت . می ثبت نام بري که زودتر برامی شدداری اون روز ساعت شش صبح بيفردا    

   باز کردن مغازه اش زوديخونه هنوز برا
 

 می از در دانشگاه اومدعیسر.  رفتی ضعف می بود و دلمون داشت از گرسنگازدهی ثبت ناممون تموم شد ساعت یوقت. بود
  رونیب

   ؟میکجا بر: -
 نگاهشو دنبال ریمس. کنهی نگاه مابونی و به اون طرف خستادهی جاش ا سردمی برگشتم طرفش که ددهی بهانه جواب نمدمید   

  شرتی تهی.  بودستادهی انشیرادمهر دم ماش. کردم
 

  و بست و اومد طرفمنیدر ماش.  که شدمکی نزدابونیرفتم اونطرف خ. ی مشکي بود با شلوار پارچه ادهی پوشیمشک
 سالم: -
 حال شما؟. سالم از منه: -
 . ممنون: -

 ستادی و کنار من اابونی خنطرفی هم اومد ابهانه
 سالم: -

 دی خندرادمهر
 . به خدا اجازه گرفتم و اومدم. سالم: -
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 .زدی حرف مشنی مهی تنبدوننی کار که مری تقصيمثل پسر بچه ها.  بهانه خندمون گرفتمنو
 .  و باز کردنی در ماشرادمهر

 .دیبفرمائ: -
 .ستادمی انطوری من همدیرادمهر هم رفت که سوار بشه د.  شدنیماشمن به بهانه اشاره کردم سوار    
 ؟ینیشیچرا نم: -
 شمیمن مزاحم شما نم: -

 .نیی پادی رو کششهی شبهانه
 گهیباران سوار شو د: -
 . خونه بهانهرمیمن م: -

  گفترادمهر
 .من اومدم دنبال هر دوتون نه فقط بهانه: -
  و منم اصال دوست ندارم حس آدم اضافه رو داشته باشمدی صحبت کندیخواهی مسلما شما می وليلطف دار: -

  شدادهی پنی از ماشبهانه
 . سوار شو باران: -
  دیزیریشماها آرامش منو به هم م.  برم خونهخوادیدلم م. امی با شما بخوادیاِ خوب دلم نم: -

  دی خندرادمهر
  خوبه؟ينطوری ارونی بمیری و بعد منو بهانه ممیرسونی شما رو م بعدمیخوری جا ناهار مهی میری مم،یکنی مي کارهیخوب : -
 . و باز کردمنی ماشدر
 ی گرسنگرمیمیناهارو هستم دارم م: -

 .بهانه رو به رادمهر کرد.  با خنده سوار شد و حرکت کردرادمهر
 ؟ي صحبت کردیبا ک: -
 با باربد: -
 با باربد؟: -
 ی فراهانيباربد هم با آقا:-
 . راحت شدالمیحاال خ: -
 . میدی خونه هامون راحت خوابمی و رفتمیدی خدا بخواد به توافق نرسدی شامی رو بکنهی اوليقرار شد اول منو تو صحبتها: -

 دی خندبهانه
  مجبورت کرده ؟یمگه کس: -

  به خودش گرفتی متعجبي چهره رادمهر
 ؟يتو متوجه نشد: -
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 نه: -
 و روش ری نگاه زهی دفعه هی بعد کردینه سال آروم و راحت داشت واسه خودش کار م و ستیب. دلم مجبورم کرد. گهیدلم د: -

  جنبه نداشت منو با خودش کشوند تا دم در. کرد
 

 . دانشگاهتون
به . شدی باعث خندمون مشتریحالت چهره اش ب. کردی می شوخي جدي با چهره نطوری رادمهر همی ولمیدیخندیهر دو م   

  بار اول بود که بهانه رو بدون. بهانه نگاه کرد
 
 .دیدی و تو لباس ساده مشیآرا

 گفتم.شدی از لبش پاك نملبخند
 .دی نگاه کنروی همدگری دل سهی دینی بشدی هم رستوران هستا بعد که منو رسوندنجاهایا: -

.  رفتم که دستهامو بشورممی و غذا رو سفارش دادزی سر ممی نشستیوقت. می شدادهیپ.  نگه داشتبی رستوران نايجلو    
   غذاموعیسر.  برگشتم غذا رو آورده بودنیوقت
 

وارد سالن که شدم .  منو رسوندن و رفتنی حرفچیبعد از غذا بدون ه.  که زودتر برم خونه تا اونها حرفهاشونو بزننخوردم
  به طرفم اومدیمامان با نگران

 بهانه کو؟: -
  کردمتعجب

 ه بابا بهتون نگفته؟مگ: -
 .رونی که برن بدونستمی من اصال صالح نمیچرا ول: -
اتفاقا خوب شد .  به مشکل بخوردنهی اصال تو کل قضدی نه؟ شاای باالخره حرفهاشونو بزنن دی مادر من؟ باهی چه حرفنیا: -

   زدهی اصلي حرفهايقبل از هر رفت و آمد
 

 .بشه
 باهاش کردمی که لباسهامو عوض میدر حال.مامان دنبالم اومد.  لباس به اتاق برمضی تعويبه طرف پله ها رفتم که برا   

 کردمیصحبت م
با باربد . ارهی سر بهانه بیی اصل و نسب و الته که بخواد بالی نکرده بي رادمهر خداای مگه بهانه بچه است؟ ؟یچرا نگران: -

   شماگهیصحبت کرده و بابا هم اجازه داده، د
 
 دونمی من نمیران نگی چيبرا
 گمی می من چیفهمی نميتو هنوز مادر نشد: -
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 حرف ننی چشم ما بشي جلوی که هشهینم.  کنهی طدی باي که هر دخترهیانی جرنی به احساسات مادرانه نداره ایربط: -
 .بزنن

 ی رسمي برنامه چی که راه افتاده بدون ههی خود رادمهر فکر کنن چه سبکسری حتای خانواده اش دی شای نگفتم ولنویمنم ا: -
 .رونیبا پسره رفته ب

 . با خانواده مشورت کردند.  به بهانه شماره دادهابونیمگه پسره تو خ: -
 دی کشیقی نفس عممامان

 . رمیگی بهانه مخودی دارم بدیشا.  بابادونمیچه م: -
 . دیخندیتمام صورتش م. دی ساعت بعد بهانه از راه رسسه

 . رو گونه اشدمیش کدستمو
 نگ؟یفتی لیرفت: -

  راحت شد و به آشپزخونه رفتالشی بهانه خقی عمي خنده هادنیمامان هم باد.  خوشحالهیلی خدمی فهمدیبلند خند    
 دمی کشدستشو

 دی گفتی چنمی کن ببفی تعرایبدو ب: -
 به طرف پله ها رفت  
 .امیبذار لباسمو عوض کنم ب: -
 ایزود ب: -

  داد زدم صداش کردم تا اومددائم
 گهی دامی دارم میزنیچرا انقدر داد م. چته دختر: -

 . بهانه نشستيمامان هم روبرو. می نشستزیبهانه هم اومد و پشت م.  رفتم تو آشپزخونهعیسر   
 خوب؟: -
 . دربندمی رفتیچیه
 نه از اول بگو: -
 گهیخوب از اوله د: -
 . شدی خونه چدی منو گذاشترینخ: -
  دربندمی که رفتگمیم: -
 کدوم رستوران: -
 برادران: -
  سفارش داد؟یچ: -

      پرسمی مي بود که فکر کرد جدياما انقدر چهره ام جد.  با تعجب بهم نگاه کردبهانه
 وهی ، میی چال،یآج: -
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 د؟یکجا نشست: -
 .بابا بذار حرفمو بزنم. ای اوونهیتو د: -
 خوب حرف بزن من که جلوتو نگرفتم: -

  گفتمامان
  رو بگوهیمحلش نذار اصل قض: -
 بعد ادامه میدی به توافق رسای با من صحبت کنه اگر سر اصل قضای ساعتکی هی گفت که با باربد صحبت کرده که یچیه: -
 .میبد
 خوب؟: -
  سؤالش در مورد درس بودنیاول: -

  تو همدی اخمهاشو کشمامان
 ؟ي ادامه ندگهی میعنی: -

 دی خندبهانه
 که ی بوده که کسنی دوست داشته اشهی که همییزهای از چیکی گفتیم.  ادامه بدمتونمی که میی تا جاخوادیبرعکس م: -

  یلی منو خيرشته .  اهل علم باشهکنهیباهاش ازدواج م
 

 .  که امکان داره ادامه بدمیی تا جاخوادی داره و مدوست
  دادهی تکی به پشت صندلمامان

 .خوب خدا رو شکر: -
 دیبعد در مورد کار پرس: -
 مخالفه؟: -
 هی روحي برادهی محی ترجی نداره ولی مشکلچی هی نه چون از نظر مالای خودمه که مشغول به کار بشم لیگفت م. اونم نه: -
   و گذاشتمیاما تصم.  خودم مشغول به کار بشمي
 
 .شهی نداره و خوشحال هم می مشکلچی اگر بخوام کار کنم ههی کاربردي رشته کی خودم گفت چون حقوق ي عهده به
  که دوست دارم و ندارمییزهای و چدیدر مورد اخالق پرس: -
 ؟ی گفتیخوب تو چ: -
 . گفتمدونستمی در مورد خودم میهر چ. قتویحق: -
  گفت؟یخوب اون از خودش چ: -
اهل هنره .  پر شر و شور بودهشهی که همنی بوده بر عکس رادی آرومپسر.  بودهی پزشکي عاشق رشته یگفت از بچگ: -

  زنهیدف م. گهی شعر میگاه. کنهی مینقاش
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  بلند شدمکالفه
  گفتی چشی اخالقاتیخوب از خصوص: -
 گمیصبر کن م: -
 ؟ی کنی زندگهاشی مگه قراره با نقاشي جون به لبم کردگهیبگو د: -

 دی بهم توپمامان
  بذار بارانگریدندون سر ج: -

  نشستم بهانه دست منو گرفتدوباره
 نگرانه مامان: -

  دادادامه
تو .  مستقلهیلیخ. رهیگی اصال خودشو نمهیآدم راحت.  که جو رو سبک کنهکردی می خوش اخالقه دائم باهام شوخیلیخ: -

   دلشگفتی مشهی با گفتمان حل مزیخانواده اش همه چ
 
 من ای گهی برسه که احساس کنه به من زور می زمانخوادینم.  بدهلی خودش تشکي مثل خانواده ي خانواده اخوادیم

   بامونی آزادخوامیگفت م.  رو انجام بدهي کارکنمیمجبورش م
 

 نسبت به دی که من بانهی اهی وجه قضنیگفت سختتر.  حفظ بشهمی با عشق انجام بدفمونوی وظادی و بامی متأهلنکهی ادرك
   دورهي مجبوره برایگاه.  داشته باشمیکارش درك درست

 
 مجبور شه وقتی شب و وقت و بمهی ندی شای و حتگردهی و آخر شب خسته برمرهی از صبح زود می سفر بره گاهیلی تکميها

  شی دلش پشهی بدونم همخوادی می ولمارستانیبره ب
 

 و مطب کنهی کمتر ممارستانی ازدواج کنه کارش وتو بخوادیالبته گفت االن که م. کنهی مجابی انجوری کارش ای ولشهیزندگ
  خونهادی تا زوتر بکنهی مری داشویشخص
 گفتم

 ستیمگه چشم پزشک ن: -
 نه جراح قلبه: -
  پسنهی من فکر کردم مثل باربده کارش سنگي وايا: -

  گفتمامان
 ی گفتیتو چ: -
 .  مامانکنمیمن واقعا درك م. یچیه: -
  ؟ی چگهید: -
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 گهی دنی کم از خانواده اش گفت و آرزوهاشو همکی یچیه: -
  دخترم؟هیخوب نظرت چ: -
  نظر شمامونهیحاال م.  ازش خوشم اومد مامانشتریمن ب: -

  بلند شدمامان
  توکل بر خدا: -

  ، روبروش نشستمدی بهانه دستمو کشمی به اتاقهامون رفتعی بهانه سرمنو
 ه؟یچ: -
 باران من عاشقشم: -
 شیشونی پي دفعه جا خوردم دستمو گذاشتم روهی
 ؟يحالت خوبه ؟ تب ندار: -
 گمی ميبه خدا جد: -
 ي بردی احساس پنی دفعه به اهی شده یچ: -
 انقدر آرومم دمی روبروش نشستم و نگاهش کردم دی وقتی بود ولی که تو دلم بود نگرانيزی دربند تمام چمیدی رسیتا وقت: -

  یلیخ. دمیفهمی آرامشو نميکه انگار تا حاال معنا
 

 .هی دوست داشتنیلی و آرومه خصبور
 يری مشی زود پيدار. مراقب باش بهانه: -
  از من ندارهیالبته اونم دست کم. ستیدست خودم ن: -
 چطور ؟: -
 و دهی نظر و ای حرف داشتم که بزنم کلی گفت کلمی خواستم زودتر حرفهامونو بزنی وقتکردی فقط نگاهم مقهیتا چند دق: -

   ندارم بگمیچی که هنمیبی مدمتیسؤال اما حاال که د
 

 . کنمی احساس خوشبختشهی که تا همهی کافی که کنارم باشنیهم
 ازدواج صرفا نکهی از ای باشم ولی منطقکردمی می دختر بودم و درسته که سعهی لبم نشست به هر حال منم يلبخند رو    

   که رادمهردونستمیم. ومدی باشه هم خوشم نمیمنطق
 

 کم تو کی رفتی جلو مي حد داشت با محافظه کارنی تا انکهی ایول.  از نگاههاش کامال مشخص بودنی بهانه شده اعاشق
 .  حاال با حرف بهانه دلم آروم گرفته بودیول. زدیذوقم م

 گهی دزنهی قلبت تاپ تاپ مشینیبی می وقتیعنی: -
  که تو فکر بود سرشو تکون دادبهانه
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 اوهوم:-
  ي گم کرديزی چهی انگار شینیبی نمی وقتیعنی: -
 اوهوم: -
 ی ازش دور نشی وليری بمخوادی دلت میعنی: -

  سرشو آورد باالبهانه
  چه طرز حرف زدنهنیمسخره ا: -
  داره؟ی چه اشکالانه،یابراز عشق به زبان عام: -
 زنه؟ی آقا قلبم تاپ تاپ برات میگی ميری می اگر خودت هم عاشق بشیعنی: -
 ينجوریحاال نه ا: -
 ؟يمثال چجور: -
 زنهی آقا قلبم برات تلپ تلپ مگمیم: -

سابقه نداشت اون موقع روز در مغازه .  که بابا در زد و وارد شدمیدیخندی رو تختهامونو ممی رفت از خنده افتاده بودسهیر    
   رو که اوج کارش بود ببندهیاون هم طال فروش

 
 .  خونهادی بو

  نگرانه که اومده، بلند شدم و رفتم طرفشمیدونستیم.  تختهاموني رومینشست
 دیخسته نباش.  خوشگل خودميسالم بابا: -

 دی بوسمویشونی پبابا
 .سالم دخترم ممنون: -
  به بهانه کردرو
  بابا؟یتو خوب: -

 دی هم بابا رو بوسبهانه
 .با جونخوبم با: -
 ؟ي اومدیک: -
 شهی می ساعتکی: -
  بود؟زی آمتی موفقدارید: -
 ادی میبله بابا جون به نظر پسر معقول: -
 اد؟ی به نظر عاشق هم م؟یعاشق چ: -

 نیی با لبخند سرشو انداخت پابهانه
  چونه اشو خاروندبابا
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 نی از تو گذشته ای آخه مرد سن و سالگهی عاشق هم باشه دخترت به تو مهی چه سؤالنی از من بپرسه استی نیکی: -
  زشتههایکنجکاو

  بابا رو به بهانه کردمیدیخندی مما
 واقعا خوب بود بهانه؟: -
   بودی که عالنجایآره بابا جون تا ا: -
 . خوب خدا رو شکر: -
 رو به بهانه کردم. رونی در رفت باز
  انه؟ی بود زی آمتی موفقداری همه راه و اومده که بپرسه دنیمغازه رو بسته ا: -
  راحت شدالشی خمیکردی هم که ما میی با خنده هانهی بپرسه اومده ببومدهی نزمینه عز: -

   رو بهش گفتزهای و خنده گذشت شب باربد با بهانه تماس گرفت و بهانه همون چی شوخونیاون روز م   
 ما يسر شب سارا و باربد به خونه .  ظهر شده بودمی و برگشتمی که کرددهامونویخر.  می رفتدی خريصبح منو بهانه برا    

   شام موندن آخر شب موقعنباریاومدن ا
 

  کمک سارا که باربد گفتمی که منو بهانه از صبح برمیذاشتی قرار ممی داشتیخداحافظ
 می با ما بردیای االن بنی همهی چه کارنیخوب ا: -
 . میای همون صبح ممیستینه باربد سه تا کوچه فاصله است دور ن: -

 یوقت.  ساعت شد دهمی و راه افتادمی تا صبحانه خوردمی شدداریصبح ساعت نه ب. می خواب حاضر شدي رفتن و ما هم برااونا
  هر. کردی مزی سارا داشت خونه رو تممیدیرس
 

 یکی من هم داشتم کردی مزی و ساالد سارا خونه رو تمکردیبهانه دسر درست م. می رو برعهده گرفتزی چهی تی مسئولکدوممون
   تو سر قابلمه ها ازیکی زدمیتو سر خودم م

 
 رونی اومدم بآشپزخونه

 دی بدجنسیلیخ: -
  گفتسارا

 چرا؟: -
 رو یکشی می دستت هی دستمال گرفتهی ژله درست کنه تو هم که هی کشهی کار؟  بهانه که داره خودشو ممی شد تقسنمیا: -
   چند جور غذا درست کنمدی باچارهی من بازهیم
 

  ام؟کارهی وسط من چنی تو اي خونه ادی خواستگار بهانه داره مآخرشم
 .  خندهری دو زدن زهر
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 خنده هم داره واال: -
 تو دمیچیبادمجون و گوجه ها رو از مواد دلمه پر کرد منم داشتم  زبونها رو م. برگشتم تو آشپزخونه سارا اومد کمکم   

  ساعت.  کم ي و گذاشته بودم رو شعله رکس،مرغیپ
 

 بهانه که تازه از نهی آي دوش گرفتم و نشستم جلوعیسر.  غذا ها آماده بود فقط مونده بود که برنج و آبکش کنمي همه پنج
  ساعت شش. کردیحمام اومده بود داشت موهاشو درست م

 
 به زدیدلم شور م.  به طرف حمام رفتعی و سردی ربع بعد رسکیم باربد ه.  که مامان و بابا اومدنمی همه حاضر بودمی نو

   نگاهونیزیبهانه نگاه کردم که آروم نشسته بود و به تلو
 
 . کردیم

 رفتن دم در که من رفتم پشت پنجره تا از همون جا یی خوش آمد گويباربد و سارا برا.  زنگ در خونه رو زدن8 ساعت
  گونه اشيمامان زد رو. نمشونیبب
 ننتیبیزشته دختر از پشت پنجره م: -

 ي سبد گل پر از گلهاهیپشت سرش رادمهر با . میهمه بلند شد.  وارد شدندی روزبهانيخانوم و آقا.  کنار دمیخودمو کش   
  دهی پوشیکت و شلوار ذغال.  وارد شدومیلیرگال و ل

 
   ي سرمه اشرتی بود با تدهی پوشی مشکنی شلوار جهی نیراد.   کم رنگی آبراهنی با پبود
 و راحت بودند که یمیانقدر همه صم.  همه به سالن رفتند ی و شلوار مشکدی سفشرتی بود با تدهی پوشدی هم کت سفانیرا  

   که چرا دور هم جمعمیما خودمون هم فراموش کرد
 

 کردندی و باربد با هم صحبت میروزبهان يبابا و آقا.  انی و رانی و من با رادکردی صحبت میبهانه با خانوم روزبهان. میشد
   شام وزیمامان و سارا هم تو آشپزخونه داشتند م

 
 پدر و مادرهاشون نی که بیتیمیمعلوم بود از صم. زدندی و لبخند مکردندی رادمهر و بهانه به هم نگاه میهر از گاه. دنیچیم

  میساعت دوازده و ن.  هستندی راضیلیبه وجود آمده خ
 

  رو به مامان کردیخانوم روزبهان.  بلند شد و عزم رفتن کردندی روزبهاني آقابالخره
 .میفرناز جون ما دوشنبه شب منتظرتون هست: -

 . بود قبال قرارها گذاشته شدهمعلوم
  لبخند زدمامان



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 76 

 .میشیحتما مزاحمتون م: -
 ي از آقایلیبابا که خ. ونها صحبت کردن  رفتند همه شروع کردند راجع به ایتازه وقت.  کردند و رفتندیهمه خداحافظ     

   ازنطوری خوشش اومده بود همیروزبهان
 

 و می صحبت کردی و کممیبه اتاقهامون رفت. می بود که به خونه برگشتمی و نکیساعت . همه خوشحال بودند. رادمهر
 .میدیخواب

 
  هشتمفصل

  رو برداشتمی شدم خواب آلود گوشداری زنگ تلفن بيصبح با صدا 
 بله؟: -
  سالم باران: -
 شما؟. سالم: -
 رادمهر هستم: -

 .کردیبهانه هم داشت خواب آلود به من نگاه م.  باز شدچشمام
 ؟یخوب: -
 ؟يخواب بود. خوبم: -
 .شدمی مداری بدی باگهی ، ديا: -
 .اصال حواسم به ساعت نبود.  تو رو خدا دیببخش: -
 .دمی خوابادیز. ستی نیمشکل: -
 بهانه خوابه؟: -
  منم که عمرا بگمهی کنهی ببکنهینه داره به من نگاه م: -

   خندهری زد زرادمهر
  نگو آقا رجبمگهی و دنباریتو رو خدا فقط ا: -
   بهانه بهت گفت؟ي وايا: -
 يوپر سی گفتی اولش شوکه شدم وقتهی رجب کدونستمینم.  یگی می چدمیشنینه خانوم صدات انقدر بلند بود که م: -
  رمی خنده مو بگي جلوتونستمینم
 ي بخندیخوب خدا رو شکر که باعث شدم حساب: -
 . دیباز هم خند 
  بهانهيدی و میحاال گوش: -
 به همه سالم برسون.  دستتیگوش: -
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 خداحافظ. یسالمت باش: -
 خداحافظ: -

  و گرفتم طرف بهانهیگوش
 رادمهره: -

  و گرفتی گوشبهانه
 تراست؟یم: -
 گفتم رادمهره: -
   هست جز رادمهریهر کس: -

  و گذاشت رو گوششیگوش
 بله؟: -
 کردی چهره اش خنده ام گرفت باز چپ چپ نگام مدنی دبا
  من به چه سازت برقصم آخهیکنی بازم چپ چپ نگام مگمی راستشو میکنی آقا رجبه چپ چپ نگاه مگمی بابا ميا: -

.  نیی لباسهامو عوض کردم و رفتم پاعیسر. زنهی  داره آروم حرف مدمی برگشتم دیوقت. رفتم که دست و صورتمو بشورم    
  زیصبحانه رو که خوردم  اومد نشست سر م

 
 بهش اشاره کردم که چشه کردنیبابا و مامان داشتن صحبت م.  بگهي چجوردونهی بگه که نميزی چخوادی مدمیفهم. صبحانه

  رونی بمیدهر دو از آشپزخونه اوم. نتونست حرف بزنه
  شده؟یچ: -
 . بگمي چجوردونمی اما نمرمی اجازه بگدی گفتم بارونی باهاش برم بخوادیرادمهر م: -

 بابا برگشت طرفم. زی مي نشستم و سرمو گذاشتم روزی به آشپزخونه رفتم پشت مدوباره
 کنه؟ی شده باران سرت درد میچ: -
 نه بابا جون اعصابم خورده: -
 چرا؟: -

 . کردندی و بهانه با تعجب به من نگاه می بلند کردم مامان و بابا با نگرانسرمو
  کارهانی نداره ای معننهی بهانه رو ببخوادی پسره نه به باره نه به داره دائم منیا: -

  گفتبابا
 گهی بود دنیخوب قرارمون هم: -

  بردم باالصدامو
  کهرونی بره ببهیه غر پسرهی دائم با دی بهانه دختره بابا نبا؟ی چیعنی: -

  گفتبابا
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 نطوری مگه قرار نبود همگهی باالخره حرفهاشونو بزنن ددی چشم ما باشن باي که دائم جلوستیقرار ن.  باراندهیاز تو بع: -
  بره؟شیپ

 زی هم نشست پشت ممامان
  بشناسنگروی همدشتری بدی حق اونهاست بانی ای هستیچرا انقدر عصبان: -
 ؟يآخه روز جمعه ا: -
 ؟ياری مهی بهانه ها چنی اصال اگهی روز روزه دکنه؟ی میچه فرق: -

 .  بلند شدم و بهانه رو به طرف در هول دادمزی از پشت معیسر
 .  دنبالتادیبدو زنگ بزن بگو ب: -

 ری دفعه زد زهی  باباکردندیمامان و بابا مبهوت منو نگاه م. با قهقهه خنده به طرف اتاق رفت. هی چانی جردیبهانه تازه فهم   
 خنده

 .رونی با هم برن بخوانیخوب راحت بگو م.  دختری وروجکیلیخ: -
 . اصوال من دوست دارم همه کارم خاص خودم باشهی فراهاني آقایدونیخوب م: -

 دی صورتمو بوسبابا
 کردم؟ی من چه مياگه تو نبود: -

  گفتمامان
  زبون داره درازترش نکنی کافيانقدر لوسش نکن آقا به اندازه : -
  کرده؟ي زبون درازیبچه ام  ک: -
  نکردهیبگو ک: -

 گفتم
  من زبون دراز هستم زشت هستم افاده هم که دارمگهی حاال دیباشه خانوم فراهان: -

  رو به مامان کردبابا
   زشت؟یتو به دختر من گفت: -

 بابا ي بهانه گفته بودم براي همونطور که براانوی جرينم همه م.   اون روز افتاده بود لبخند نشست رو لبشادیمامان که    
  بهانه.  رفته بود از خندهسهیبابا ر.  کردمفیتعر
 
رادمهر .  داشتیمی مالشیآرا. دی و کفش سففی و کدی بود با شال سفدهی پوشدیمانتو و شلوار سف.  ساعت بعد حاضر بودمین

  مهر بهانه درو باز کرد و برخالف تصورم راددیرس
 

 . خونه شدوارد
 سالم: -
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 .رادمهر به سمت بابا و مامان رفت. می دو سالم کردهر
 سالم: -
 . سالم پسرم: -
  مزاحمتون شدمدیببخش: -
 . یمراحم: -
 . اومدم که حضورا ازتون تشکر کنمی فراهانيآقا: -
  ؟ی چيبرا: -
 .واقعا ممنونم. رونی بمی بردی اجازه دادنکهی ايبرا: -

  لبش نشستي لبخند روبابا
 .دی فقط مراقب خودتون باشیمونیتو هم مثل پسرم م: -
 حتما: -
 دی بعد بردی بخوري چاهی تو دیایحاال ب: -
                                ادهی مزاحمت من زيوقت برا.  می ما زودتر بردیاگر اجازه بد: -
 . ا جا داره چشم مي قدمت رويایهر وقت ب.  خودتهي خونه نجایا: -

 گرفت؛ی جمعه ها دلم مشهی بودم همزاری جمعه بياز روزها. دلم گرفت.  رفتندیرادمهر به بهانه اشاره کرد و بعد از خداحافظ   
  به اتاقم رفتم تا.  بهانه هم نبودگهیحاال که د

 
 .  کم کتاب بخونمکی

 به پنجره کردم هوا ینگاه. نمیبی میم به سخت دفعه متوجه شدکی. انقدر غرق کتاب شدم که متوجه گذر زمان نشدم   
  ناهار هم نخورده. چراغ و روشن کردم.  شده بودکیتار
 

 بهانه و دمید.  بخورميزی چهی و رفتم که رونیاز اتاق اومدم ب. رفتیدلم داشت ضعف م. مامان هم صدام نکرده بود. بودم
 . زننی نشستن و دارن حرف مزیمامان و بابا پشت م

 به به جمعتون جمعه: -
  نشستمزیپشت م. دیدرخشیچشماش م.  سالم کردبهانه

 ؟ي ناهار صدام نکرديمامان چرا برا: -
 يدی جواب نمیوا ده بار صدات کردم فکر کردم خواب: -
 از صبح تا حاال خوابم؟: -
 ستیفکر کردم گرسنه ات ن: -
 م؟ی خوردن داري برايزیحاال چ: -
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  خچالهیناهارت تو : -
 با دونستمیم. دهی شنی گفته و چی که چکردی مفیبهانه داشت تعر. غذا رو برداشتم و گرمش کردم و نشستم به خوردن   

  ي منم اصال حوصله زنهی سانسور حرف میکل
 

 نداشتم بدونم یاقی اشتگهی که دادی بهم سخت گذشته بود انقدر منتظرش بودم بیلیاون روز بدون بهانه خ.  نداشتميکنجکاو
   بعدقهیدو دق. غذامو که خوردم به اتاقم برگشتم.   شدهیچ
 

  تخت نشست نگاهش کردميلباسهاشو عوض کرد و رو.   وارد اتاق شدبهانه
 خوش گذشت؟: -
 . خوب بودیلی خیجات خال: -
  خدا رو شکر: -

 بهانه با تعجب بهم نگاه کرد. دمی سر جام دراز کشدوباره
  شده؟يزیچ: -
 نه چطور؟: -
 هاتی محلی بنی نه به اهاتینه به اون کنجکاو: -
 ی خودت دلت بخواد بگنکهیمگر ا.  و بمشو بدونمری نداره بخوام زیلی دلگهی خوبه دزی همه چزنهیچشمات داد م: -
 .دیرو تخت دراز کش 
 .  و انقدر دوست داشته باشمی برسه که کسي روزکردمیفکر نم.  بارانکنمی می احساس خوشبختیلیخ: -
 .واقعا برات خوشحالم خواهر کوچولو: -

دو روز در .  ماي اونها خونه ای می بودنای رادمهر اي ما خونه ای دوبار ي ماه حداقل هفته اکیتو .لبخند زد و چشماشو بست    
 . رونی برفتندیهفته هم بهانه و رادمهر تنها م

 
 بدتر از من بهانه بود که به جز کالسها و آخر شبها ی شلوغ بود ولی دانشگاه شروع شده بود و سر من حسابي کالسهاگهید

   انقدر خوشحاله و انقدردمیدی می اما وقتدمشیدینم
 

 میداشت. شهی آلمان می شب باربد اومد خونمونو گفت تا  آخر هفته راههی. شدی برام ساده تر میی داره تحمل تنهاآرامش
   قطعیگرفت وقت که رادمهر با بهانه تماس میکردیصحبت م

 
  بودبینگاهش غر.  بهانه به سالن برگشتکرد

  شده؟یچ: -
 .رادمهر بود: -
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 .  به او نگاه کردندهمه
 زی تا باربد نرفته همه چخوانیم.  رو بذارنی که قرار مراسم رسمرهیگی تماس مگهی دقهی تا چند دقیگفت خانوم روزبهان: -

 . بشهیرسم
 دی خندمامان

 .شدی می رفت و آمد داشت طوالننی اگهید. هیعال: -
. مامان دست پاچه شده بود. انی بي مراسم خواستگاري ساعت بعد تماس گرفت و قرار شد فردا شب برامی نیخانوم روزبهان   
 . با مامان حرف زدم تا آروم شدیکل
. می کردم و مشغول کارها شددارشیب.  برگشتم بهانه هنوز خواب بودی رفتم وقتدی خري شدم و همراه بابا براداریصبح زود ب   

   ودی رنگش و پوشیشب بهانه کت و دامن نبات
 

 .  سرش کرد و شالشو شل انداخت رو سرشي روسرری کاله زهی هم موهاشو درست کردم ومن
اونها همه .  شدی بعد باربد و سارا اومدن و مجلس رسمقهیساعت شش بعد از ظهر رادمهر و خانواده اش اومدن چند دق   

 .  ما سخت نبودطیالبته شرا.  و قبول کردنطیشرا
 

 تی محرمغهی صهیفقط خواست .  با هم و بعد از تموم شدن درس بهانه باشه که رادمهر قبول کردی عقد و عروسنکهی افقط
  میما گفت.  راحت باشه و بابا قبول کردالشیبخونن که خ

 
 خنده و ونیحرفهاشون م.  حروف ابجد خداتی به ني.ينصد و  نرجس خاتون و اونها گفتند پاتی سکه به نزدهی و سصدیس

  قرار شد همون.  دی طول نکششتری ساعت بمی نیشوخ
 

 انی و رانی با هم حرف بزنن و من کنار رادشتریبهانه و رادمهر به باغ رفتند تا ب.  بله برون باشهی شنبه مراسم رسمپنج
  اون شب. مینشستم و  همراه باربد مشغول صحبت شد

 
 دمی دیوقت.  بودی غم خاصهی ته چشماش ی ولدیخندی و مکردی می شوخشهی آروم بود البته نه به ظاهر مثل همیلی خنیراد

  آروم گفتمادی از اون حالت در نمی حرفچیبا ه
 فهممیحستو م: -
  لبهاش نشستي روی به من کرد و لبخند کمرنگرو
 واقعاً؟: -
 نمیبی مشونوی شادی اما وقتدهی واقعا عذابم مشهی سال داره ازم جدا منهمهی خواهرم بعد از اکهنی حسو دارم انیمن هم هم: -

 . برمی مادیواقعا خودمو از 
  و گفتدی کشیقی نفس عمنیراد
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 درسته: -
 . سفارش دادرونی ما بودن و مامان غذا رو از بي خونه ازدهیتا ساعت .کنهی مدت عادت مهی بعد از دونستمی ادامه ندادم مگهید

. انی پنج شنبه بي بود زنگ زد تا برارازی که تو شییبعد از رفتنشون مامان با خاله ها و زن عموها تماس گرفت و به زن دا   
   پاك و معصوم منيبهانه .  خوشحال بودمیلیخ
 
 .  لب براش دعا کردمریز. کنهی که مطمئن بودم خوشبختش مکردی ازدواج می کسبا

  نهمفصل
 کوتاه کردو  یبهانه موهاشو کم. می رفتشگاهی وقت گرفتن از آرايساعت دو از همون جا برا. می اون روز کالس داشتيافرد   

   لباسدی خريعصر برا. میبه خونه اومد
 

 تمام تهران و گشت و دمی بود که چرا انقدر وسواس به خرج می شاکشهی بهانه که همم،ی بگم تمام تهران و گشتتونمیم.میرفت
   اول چشمشوي که تو مغازه دی رو خریآخر هم لباس

 
 که انگار نشستی بلند که روش کار شده بود انقدر تو بدنش منی و آستستادهی اي قهی با ی بلند ارغوانراهنی پهی.  بودگرفته

   ی صورتراهنی پهیمن هم . مختص اون دوخته شده بود
 

رادمهر که نگران بهانه بود .  ساعت از هشت شب گذشته بودمیدیال همرنگ لباسمونو خر کفشها و شیوقت.  دمی خرساده
 .  اومد دنبالموننیهمراه راد

.  لبش نشستي لباسهامون لبخند رودنیمامان با د.  خونه ساعت از ده گذشته بودمیدی رسی فرحزاد وقتمی شام رفتيبرا   
  من رفتم.  مامان آروم صدام کرددی بهانه خوابیوقت
 
 .نییپا
  شده مامان؟یچ: -
 .زمی عزکنمی به وجودت افتخار مي واقعا خواهر نمونه اي چند وقته ثابت کردنی ازت تشکر کنم دخترم اخواستمیم: -
  نکردم؟ي مامانم؟ من که کاری چيبرا: -
 سرو وضع اون ي که بهانه هست انقدر برایر مجلس متوجه نشدم تو هیکنی فکر مشناسمی مادرم بچه مو خوب مهیمن : -

   لباسهاتي و خودت که انقدر رويذاریسنگ تموم م
 

 یلی در عوض خودت خدرخشهی چند وقته اون واقعا منی که اي کردي تو کار؟یپوشی لباسو منی ساده تری داشتتیحساس
  يگردیساده م

 .  من بشهي کارهانی متوجه ای کسکردمی ام گرفت فکر نمخنده
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  غرض بودهیمامانم واقعا ب: -
 . با لبخند بغلم کردمامان

 . برو دختر برو انقدر سربه سرم نذار: -
 کنارم بود برام آرزو شده بود انگار شهی مادرم که همي بوی که حتکردمی میی انقدر احساس تنهاهایمحکم بغلش کردم تازگ   

   خودمو جمع وعیسر.  بودمبی غرزیبا همه چ
 

 .  گفتن به اتاقم رفتمری کردم و بعد از شب بخرجو
 بود و من رفته بی بار اول بود که اون غايبرا.  نداشتم رفتم کالسي اما من که کارومدیروز پنج شنبه  بهانه سر کالس ن   

   بدون بهانه انگارگفتنی و مدنیخندیبودم همه  م
 

 سر میی دور باشم تنهاطی از اون محتونمی تا مخواستمیم دارم ی من چه حالدونستی نمچکسیه. منم موش خورده زبون
   فکرزی راحت و دور از جمع به همه چیلیکالس باعث شد خ

 
 رهیگی رادمهر انقدر وقتشو مي حس که به زودنی تنها بذارم اشی روز زندگنیاحساسم باعث شده بود خواهرمو تو بهتر. کنم
   قدرت نداشتم بای حتکردی ام موانهی دنمشیبی نمگهیکه د

 
 هول کردم. هی گرریتا برداشتم زد ز. کارمی اون ساعت بدونستی تماس گرفت ملمیساعت ده بهانه با موبا.  بجنگمخودم

  شده؟یچ: -
 باران: -
  شده دختر ایبگو چ: -
  خونهایب: -
  شده؟ی فقط تو بگو چامیم: -
  ای تنهام باران فقط بیلیبدون تو خ: -

     صورتم دوستام با تعجب به من نگاه کردني روختی بفهمم اشکهام رنکهی ابدون
 . خونه امگهی ساعت دمی تا نامی خواهرم االن مامیاالن م: -

 دربست گرفتم و نی ماشهی طرف در دمی کنم دوی از بچه ها خداحافظنکهیبدون ا.  قطع کردي اگهی حرف دچیبدون ه    
  کنار پنجره بود تا رفتم.   بعد خونه بودمقهی دقستیب

 
 . کردی مهیهق هق گر. محکم بغلش کردم. خودشو انداخت تو بغل من. میدی تو باغ هر دو دودی دوتو
  تونمینم.... من ..... من: -

  حرف بزنمذاشتی نمبغض
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 ببخش باران ، ببخش: -
 ؟يزی انقدر برام عزنکهی ببخشم ؟ اویچ: -
 .  چند وقته فراموشت کردمنی انکهی ايبرا....نکهی ايبرا.... نه: -
 .  خودم جداش کردم و اشکهاشو پاك کردماز
 دی منم که بانیا. نی بهتر از ای چی که منو به آرزوم برسونینی تو فقط مشغول اي فراموشم نکرددونمیم.  حرفو نزن نیا: -

 . ازت تشکر کنم
 هی بلند گريهر دو با صدا.  و بغضم سرباز کردرمی خودمو بگي نتونستم جلونباری و دوباره بغلم کرد ادی خندهی گرونیم
 . شونموني که دست باربد اومد رومیکردیم
 . میشدی ممارستانی بی راهدی واال باستی نی ،خوبه امشب شب عروسفتادهی نیاتفاق.  لوس مني خواهرادیبس کن: -
  به من کردرو
 .دی کنی کن هر دو با هم عروسدایتو پ تو هم عشقگهی سال دکیزرنگ باش تا : -

   رفتم عقبعیسر
 .  من شوالی خینه جون داداش ب: -

 وونی تو اژهیمامان و بابا و سارا و خاله من.  میدست بهانه رو گرفتم و به طرف خونه رفت. از حالت من خنده اش گرفت    
   ماي هیمعلوم بود اونها هم با گر.  بودندستادهیا

 
 .  سالم کردم و به اتاقم رفتمعیسر.  هم تموم بشو نبودی بغض لعنتنیا.  کردنهیگر

 .کردی مهی تخت نشسته بود و گريبهانه رو.  حالم بهتر شده بودرونی ساعت بعد که از حمام اومدم بمین
  رون؟ی امشب چشمات مثل وزغ بزنه بيخوای دختر مگهیاِ بس کن د: -

 ی وقتشگاهیساعت سه با بهانه و سارا رفتم آرا.  نییتو حمام و خودم رفتم پااشکهاشو پاك کردم و فرستادمش . دیخند    
  همه اومده بودند جز.   خونه ساعت شش بودمیدیرس
 

 چهار تا عمو و سه تا عمه یی بودند سه تا خاله دو تا دایتیخانواده پر جمع. دندیساعت هفت اونها هم رس.  رادمهري خانواده
   بزرگشون اومدهياکه همه با همسران و بچه ه

 
 . بودند

باربد بعد از .  بودیفاتی مجلس تشرنی و امیما که قبال حرفهامونو زده بود.  شدیمراسم رسم.معلوم بود همه خوشحالند   
   رو که باهاش قرار گذاشته بوديحرفها رفت و عاقد
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 که ینی گردنبند سنگیخانوم روزبهان. بعد از بله گفتن بهانه و رادمهر همه کف زدند .  کردي رو جارتی محرمي غهی و صآورد
   الماس بود به گردن بهانه انداخت  وينهایپر از نگ

 
 چشم از بهانه برنداشت داشتی رو که برميچا. ستادی رادمهر بلند شد و استادی رادمهر اي جلویوقت.  رو گردوندینیری شبهانه

  خندهریباربد زد ز. نییو انداخت پابهانه سرش
 ی خانومتو نگاه کنیتونی مگه چشمات به پاهات وصله؟ نشسته هم مرهیگی آقا رادمهر پاهات درد منیبش: -

 .  رفتي به طرف نفر بعدعیبهانه سر. رادمهر نشست ي لبهاي رویلبخند قشنگ   
 گوشه نشست و هی نیراد.  نشستند و مشغول خوردن شدندییرای بهانه و رادمهر کنار هم تو پذمیساعت نه شام و آورد   
   کنارش که من هم غذامو برداشتم و با شهرهانیرا
 

 کنار هی با قضدمی نبود فهمنی رادي تو چشمای غمچی هي برعکس روز خواستگارمیمشغول صحبت شد. می اونها نشستکنار
   شدند کنار شهرهییرای مطمئن شدم همه پذیوقت. اومده

 
 نشستم

  مرغای قاطي تو هم قراره بردمیشن: -
 گنی ميا: -
 ؟ی هستیراض. مبارکه: -
  هی اما پسر خوبدمشی ندشتری بار بکی: -
  بار؟کیچرا : -
 گهی ددمشی ديخوب تو مراسم خواستگار: -
 ش؟یدی مدت ندنی تو ایعنی گذرهی که دو هفته متیاز مراسم خواستگار: -
 نه: -
 چرا؟: -
 شهاب و مامان ی هر چشینی ببي نشه حق نداری تا رسمگهی مش؟یشناسی تو روشن فکره؟ نمي بابا من مثليمگه بابا: -

 . پا دارههی مرغش زننیباهاش حرف م
  بدهیلی که خنیخوب ا: -

  پرهیلی دلش خدمی که فهمدی کشیقی عمنفس
  کردشهی نمشیکار: -
 شه؟ی می رسمیحاال ک: -
  بله بروني براانی بگهی ديقراره هفته : -
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 جداً؟: -
 شهاب به باربد گفت باربد خودش اومد و با مامان ی وقتی ولادی اون می به خاطر باربد بذاره وقتخواستیالبته مامان م. آره: -

   ومیصحبت کرد که زودتر مراسم برگذار کن
 

 .هی پسر باشعوریلیممنونم خ من واقعا ازش نمشی ببدهی شهاب بهش گفته بود بابا اجازه نمنکهیمثل ا. می اون نشمنتظر
 دمیخند

  از خودتونهیخوب: -
  قشنگ بودلبخندش

 .به هر حال مبارکت باشه: -
 . ممنون: -

 رادمهر به باغ رفت و صداشون يآخر عمو. کردنی ول نمگرویساعت دوازده بود و همه خسته بودن اما بهانه و رادمهر همد   
 کرد

 ي و گل بشنوی گل بگینی کنار همسرت بشي عمر وقت دارهی آقا می برای بمیآقا رادمهر،عمو جان ما خسته ا: -
  و بهانه به سالن اومدن رادمهر گفترادمهر

  عمو؟يدیقول م: -
  دمیآره عمو قول م: -
 .ارمی باز هم وقت کم مامی بای عمر کمه من چند بارهم به دنهیاما : -
  ؟يمگه تخم کفتر خورد: -

 تخت پاهام درد گرفته بود اون يخودمو انداختم رو. میهمه به اتاقهامون رفت. مه رفتن  شب همهی نکیبالخره ساعت     
 شب همه اش سر پا بودم

 دی دراز کشبهانه
 يدی زحمت کشیلیخ. ممنونم باران: -
 یکنینترس جبران م: -
 شاهللا؟ی ایک: -
 گمیبه موقعش بهت م: -

  شد و نشستبلند
 ه؟یخبر: -

  ام گرفتخنده
 کنمی به حال خودم مي فکرهینه بابا بذار تو رو سرو سامون بدم بعد : -
  شب باشههی تو مونی عروسخواستیچقدر دلم م: -
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 کنمی می آرزوها نکن که قاطنی از اخودی گفت تو بيزی چهیحاال باربد : -
 یکنی نمی قاطی عاشق بشیوقت: -
 ؟یتو عاشق: -
. دهیدلم براش نلرز.  احساس آرامش نکردمی وقت انقدر کنار کسچی نه اما های  گفت عاشقمشهی تو مفی با تعاردونمینم: -

   که نگاهشیگاه. گشتمیانگار تمام عمرم دنبالش م
 
 ادی واقعا نفسم بند مکنمیم
  خودمي کوچولوی باشه آبجتیشگی همي عشق خونه دوارمیام: -
بهانه تو . دمی بهانه از خواب پرلی زنگ موباي شب با صدامهیساعت سه ن.  بهانه خوابش رفتهدمی که دزدمیداشتم حرف م  

 .  رو برداشتمی گوشعیسر.  بودقیخواب عم
 بله؟: -

  آروم رادمهر اومديصدا
 سالم باران: -

 . بوددی بعجانی همه شورو هنی و نه ساله استی پسر بهی ام گرفت از خنده
 سالم آقا داماد: -

 دی خندرادمهر
 ده؟یبهانه خواب.  کردمدارتی بدیببخش: -
  داره آخهفی سرعت؟ صدامونم دوقلو تشرنی اونم به ايدی مصی ما رو تشخي تو جطوریآره ول: -
  یکنی تر از بهانه صحبت مي جدیلیتو خ: -
 شه؟ی زمختم روت نمی بگيخوایم: -
   بهانه ستي تو صدای حس آرامش خاصهینه دختر خوب فقط : -
 نطوریتو وجودشم هم: -
 اونم مثل من یعنی فکر کردم اگر برداره کنهی ملنتی ساخوابهی بهانه گفته بود مارمی نتونستم طاقت بنمی همي برادونمیم: -
 دارهیب

  کنمدارشی منتظر تماست بوده بذار بدی شاای رفته ادشیحتما : -
 نه بذار بخوابه: -
   پوست از سر من بکنه؟يخوایم: -
  نگفتیچی و هدیخند 
 یگوش: -

   و گرفتم طرفشیگوش. دیهانه رو صدا کردم  پر بآروم
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 .  رادمهرهایب: -
 شده خوابیب. رونی راحت باشه از اتاق اومدم بنکهی اي منتظر تماسش بوده برادمی و گرفت فهمی بلند شد و گوشعیسر   

   و روشنونیزی مبل تو سالن نشستم و تلويبودم، رو
 

.  رومکشهی بهانه داره پتو مدمی چشمامو باز کردم دی خوابم برد وقتی کدمینفهم.  نشهداری بی صداشو کم کردم که کسکردم
 بلند شدم و نشستم.  به ساعت کردم شش صبح بودینگاه

 ؟يزدیتا االن حرف م: -
 .دیخند 
 مگه روزو ازتون گرفتن؟: -
  ترهییایشب رو: -
  جام بلند شدماز
  مبالنی اي بود تمام تنم دردگرفته روینیری شيای رویلی من که خيبر منکرش لعنت مخصوصا برا: -
 رونی بیرفتی از اتاق مدی نبادیببخش: -
 دم؟یخوابی وزوزت مونی مای کردمی تو رو گوش مي حرفهاشستمینه پس م: -

  به همدمیدستامو کوب. رونیمامان در اتاقشو باز کرد و خواب آلود اومد ب. دی بلند خنديبا صدا   
 بالخره موفق شدم: -

  گفتبهانه
 ؟يموفق شد: -
  بشمداری بار زودتر از مامان بهیآره، آرزوم بود : -

  یی رفت طرف دستشومامان
 . اونم هر دوتوندی شدداریچرا انقدر زود ب: -
 د؟ی شداری که بدیدیاصال بگو خواب: -
 ن؟یدیمگه نخواب: -
 .می آقا رادمهر نذاشت بخوابرینخ:-

  شده بود با خنده رفت داخلهی که متوجه قضمامان
 . هیعی طبنهای مستونه فعال اکی جکیج: -

 . صبحانهي برامی بود رفتدهی دو خواب از سرمون پرهر
 

  دهمفصل
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 کردی کالسها و همسرش اصال وقت نمنی نداشتم اما بهانه بیمن مشکل.  نی و سنگی و درسها تخصصمیترم هفت بود   
   روزکی آخر کردی منو نگران منیدرس بخونه و ا

 
 وترینشستم روبروش داشت با کامپ. اون روز بعد از مدتها با رادمهر قرار نداشت.  باهاش حرف بزنمي جدیلی گرفتم خمیتصم

  معلوم بود به.  لبش بودي و لبخند روکردی ميباز
 

 . کنهی فکر مرادمهر
 م؟ی با هم حرف بزنيبهانه وقت دار: -

 برگشت طرف من    
  تو وقت دارميا برشهیمن هم: -
 ؟ي خودت هم وقت داري برای خودت چيبرا: -

  رفت تو هماخمهاش
 ؟ی چیعنی: -
 آخرو  ي ترمهانی ایکنی فکر نمي کدوم از کتابها رو باز نکردچی هي و تو تا حاال المی شدکی به آخر ترم نزدنکهی ایعنی:-
 ؟ی به درسهات برسدی باشتریب
 رفت تو فکر 
   کنم؟کاری چیگیم: -
 ی خوبي با نمره های قبول هم بشتی وضعنی امتحاناست با اگهی ماه دکی.  سراغتادیبگو کمتر ب. با رادمهر صحبت کن: -

 .نخواهد بود
   گفتيسرسر 
 باشه: -

  شو فراموش کرده بودندهی نگرفته انقدر غرق رادمهر شده بود که خودشو آي جددمی کردم فهمنگاهش
 .کنمی من با بابا صحبت مي ادامه بدوهی شنی ا بهي بهانه اگر بخوامیمن جد: -
 دی دفعه از جاش پرکی 
  مگه من بچه ام؟؟ی چیعنی: -

 زدی با من حرف منطوری نشده بود که ايزی شدم چیعصبان
 یفتی بتی وضعنی به ایذاشتی واال نميآره بچه ا: -
 ؟یچه وضع: -

  نگفتیچیه.  کتاب و برداشتم و دو تا سؤال ازش کردمهی عیسر
  تختي و پرت کردم روکتاب
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 یتونی تو نمنی حاال همدمیپرسی که همه اش سرت تو کتاب بود من مشکالتمو از تو مي بودیتو آدم. تی وضعنیهم: -
  يزی چیگی باز هم ميجواب دو تا سؤال ساده رو بد

 
 نشده؟

 خونمی نشده ميزینه چ: -
  شه؟ی ناراحت نمي اگر بفهمه امتحاناتتو خراب کردینخوی که به خاطرش درس نمي رادمهرنی سر امتحانات؟ هم؟یک: -
 . ی صندلي نگفت و نشست رویچیه 
  فردانی باران از همخونمیم: -
 قول؟: -
 .قول: -

 اما ومدی خونم در نميزدیکارد م.  خونهومدی و تا ساعت نه شب نرونی اون روز باز هم از راه دانشگاه با رادمهر رفت بيفردا   
   ترم جزامی نگفتم فرداش امتحان نیچیه
 

صبح .  تلفن من هم به سالن رفتم و درسمو خوندمي رفت پاازدهیاز ساعت .  نگفتمیچی و من مخصوصا به بهانه همیداشت
 می افتاد امتحان دارادشی تازه میکه وارد کالس شد

  باران؟یچرا بادم ننداخت: -
  کرد؟ی هم می بگم؟ مگه فرقیچ: -

 شده که از هم ی که چکردندیهمه با تعجب به ما نگاه م.  دور از من نشستی صندلهی يرد تو هم و رفت رواخمهاشو ک   
   از امتحان گذشته بود که بهانهقهیپنج دق. میجدا شد

 
 نوشتم برگه رو ی چدمی که نفهمختیاعصابم انقدر به هم ر.  دادهدی برگه رو سفدمیفهم. رونی شو داد و از کالس رفت ببرگه

   سکو نشسته بود ويبهانه رو. رونیدادم و اومدم ب
 
 خورهی که مي ضربه اخواستمی باهاش حرف بزنم و بگم فرصت جبران داره اما مخواستینگاهش کردم دلم م. کردی مهیگر
  بدون. رهی بگي ترم و جدانی باشه تا امتحانات پاقیعم
 

 یچی فکر کرد بهانه با رادمهره هشهی مثل همدیارد شدم و مامان منو تنها د ویوقت.  خونه شدمی وراهرونی اومدم بحرف
 .  نگفتمیچی منم هدینپرس

  زنگ زدلمی بود که موباومدهی ساعت گذشت و بهانه نکی
 بله؟: -

  بودرادمهر
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  سالم: -
 سالم: -
 ؟یخوب: -
 ؟يممنون تو چطور: -
 خوبم: -
 ؟ياز بهانه خبر دار:  -
 ؟ی تماس نگرفتلشیچطور؟ مگه با موبا: -
 چرا اما خاموشه نگران شدم: -
  نگفتمیچیه
 الو: -
  حواسم پرت شددیببخش: -

  رادمهر نگران بوديصدا
  شده باران؟يزیچ: -
  خاموش کردهشویحتما انقدر ناراحت بوده گوش.  بهانه امتحانو بد داد ناراحت شدمی امروز امتحان داشتستی نی خاصزیچ: -
 چرا امتحانشو بد داد مگه نخونده بود؟: -

. کردی بهانه امتحانات آخر ترمشو هم خراب مگفتمی اگر نمخوردی همه اش با توئه بهش برمگفتمی بگم اگر می چدونستمینم   
  گرفتم بهش بگممیتصم

 ی بکني کارهی ی تو بتوندیشا: -
 کار؟یچ: -
 هم باهاش حرف ی هر چدهیدل به درس نم.  دانشگاه و درس دور شدهطیه انگار از مح بهاندی که شما نامزد شدیاز موقع: -
   االنی ولهیعی طبنیالبته ا.  ندارهدهی فازنمیم
 

 چی هي امتحاناته و بهانه تا حاال الگهی ماه دکی تا بهانه برگرده سر درسش می زمان بذارمی که بخواهستی ني طورطیشرا
 . رو باز نکردهیکتاب
  نگفت من هم سکوت کردم بعد از چند لحظه گفتیچیه   
  گرفتمی اونو در نظر مطی شرادیمقصر منم با: -
 دلش نکهی به درسش برسه اما مثل اشتری بدی که باگفتی بهت مدی رادمهر مقصر خود بهانه است بایستینه تو مقصر ن: -
  لحظه هم ازت جدا بشههی ادینم
. فتهی عقب بدهی که سالها براش زحمت کشی از هدفش و درسنکهی ايا نه به بها ازش دور باشم امخوادیمنم دلم نم: -

 . مسئله حساسمنی اي من چقدر رودونهیخودش م
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 . جوابشو بدم که بهانه درو باز کرد و اومد تو اخمهاش تو هم بودخواستمیم
 . رمیگی جون بعدا باهات تماس مترایباشه م: -

  بهانه اومدهدی فهمرادمهر
 بهانه اومد؟: -
 آره: -
 ؟ی به من گفتی بگيخواینم: -
 از طرف خودت گفته بشه زی همه چرهی بگی حالت دفاعشتری بمی با گفتنش باعث بشترسمی می ولستی نی من مشکليبرا: -

 بهتره
 ي ندارم و واقعا ممنونم که مطلعم کردیمن مشکل. باشه: -
 .کنمیخواهش م: -
 فعال خداحافظ: -
 خداحافظ: -

  رو گذاشتم و به طرف در رفتمیکوش
 باران؟: -
 بله؟: -
 ؟يبا من قهر: -

  رومو برگردونم گفتمنکهی ابدون
 که با یکس. ی که بدونگمی رو ميزی چهیفقط .  باهات همراه باشمتونمی مي حدهیمن تا .  به خودت مربوطه بهانهتیزندگ: -

  هی هدفش انقدر دور بشه نی تریازدواج از اصل
 

 .  که بشه روش حساب کردتی شخصهیکرده است نه  گم خود
از اتاق . زنهی بهانه با اخم داره با تلفن حرف مدمی ساعت بعد که رفتم به اتاق دکی. رونیدرو باز کردم و از در اومدم ب   

  مین. زدی داشت با رادمهر حرف مرونیاومدم ب
 

 بلند زی خنده ام از پشت مدنیروشو کرد به من با د.  لبهام نشستيلبخند رو. خونهی داره درس مدمی بعد که برگشتم دساعت
 شد و اومد طرفم دستامو گرفت

 ؟یکنی خودمو بهتون برسونم کمکم مدمیبهت قول م.  شده بودمی منطقری چرا انقدر غدونمینم. ببخش باران: -
  کردمبغلش

  معلومه: -
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 دونمینم. رگذار شد مطمئن بودم بهانه بهتر از من امتحان داده ماه بعد که امتحانات بکی.  و نشست سر درسشدیخند     
   بود فقطدهی شنی گفته بود و چیاون روز رادمهر چ

 
 شد که بود و رادمهر یخوشحال بودم که بهانه همون.  و بهانه همه اش سر درسشهننیبی مگروی دوبار همدي هفته ادونستمیم

 .  هیهم انقدر منطق
 سیی و رگرفتمی هر روز با دانشکده تماس مبایتقر.  نمونده بود يادی مدت زي تا شروع ترم بعدامتحانات تموم شد و    

   نمرهگفتی  نمره هامونو مشناختیدانشکده که ما رو م
 
 بهانه ي نمره هاریگی و پگرفتیرادمهر هم هر روز تماس م. میو واقعا خوشحال بود.  منو بهانه از هر ترم بهتر شده بوديها
   رادمهر سرشبمی نمره رو که گرفتنیآخر.  شدیم
 

  کرد وبعد به من نگاه کردکیبا همه سالم و عل.  رادمهر وارد خونه شد رونی شام برن بي دنبال بهانه،  قرار بود برااومد
 ؟یتو چرا نشست: -

  از جام بلند شدمعیسر
 خوبه؟: -
 ؟یستی که چرا حاضر ننهیمنظورم ا: -
 ه حاضر بشم؟مگه قراره کجا برم ک: -
  به بهانه کردرو
 ؟یبهش نگفت: -
 و؟یچ: -

  تعجب کردرادمهر
  باهات تماس نگرفت؟نیمگه راد: -
 نه : -
 موضوع و بگه حاال رهی باهات تماس بگنی قرار بود رادرمیامروز من چند تا عمل داشتم نتونستم باهات تماس بگ. عجب: -

  به هر حال
  به من کردرو
 می در خدمت شما باشمیخوای مانی و رانی امشب منو راددیاگر افتخار بد: -
  کردن و لحنش خنده ام گرفتمی حالت تعظاز
 به چه مناسبت؟: -
 می در کنی امشب و خستگهی میخوای امتحاناتتون مری بوده هم شما درگادی چند وقت کارمون زنیهم ما ا: -
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  کرد به بابا و مامانرو
  شمايالبته با اجازه : -

 به من کرد رو بابا
  آب و هوا عوض کردن برات الزمهنیبدو دخترم ا: -

 نیراد. می بودند همه سوار شدستادهی دم در اانی و رانیراد.  می بعد راه افتادقهیبه سمت اتاق رفتم که حاضر شم ده دق   
   کنارش منو رادمهر و بهانه همانیپشت فرمان بود را

 
 میدی و پارك کرد و گفت رسنی ماشنی رادی وقتمیصال متوجه بعد مسافت نشد که امیانقدر گرم صحبت بود. می نشستعقب

   بهمی وارد رستوران شدیوقت. می چالوسي تو جاده دمید
 

هوا فوق العاده بود تختها همه تو آب رودخونه بودند . که روبرومون بود واقعا ذوق کردم ي منظره ادنی از دمی رفتنیی پاسمت
   بهمیتونستی که گذاشته بودند مي بلنديو با گدارها

 
 . می تخت نشستنی اوليرو. می تختها برسمت

 می به خودمون اومدی وقتمیکردی می و شوخمیزدی خوب بود همه با هم حرف میلیرادمهر غذا رو سفارش داد اون شب خ   
   ساعتکردندی رستورانو خاموش ميکه چراغها

 
.  افتاد چشماش غرق غم بودنی چشمم به رادنهی آي لحظه از توکی. میکت کرد به سمت خونه حرعی دوازده گذشته بود سراز

   مسئلهکی دی شاای ومدهی کنار نهیفکر کردم هنوز با قض
 

 اون نگاه و گهی رنگ نگاهش عوض شد ولبخند به لبش اومد تا خونه دعیسر.  به من نگاه کردنهی از تو آنی داره رادیشخص
  ی و ربع بود خداحافظکی ساعت میدی رسیوقت. دمیند
 

 .می و وارد خونه شدمیکرد
و خوشبختانه به . میشدی ملی فارغ التحصمیگرفتی واحد مکی و ستیاگر هر کدوم از ما ب.  می ثبت نام دانشگاه رفتيفردا برا   

 .  کار ساده بودنی امی که داشتی خوبيخاطر معدلها
 

 اسفند همه ي مهین.  می هر روز کالس داشتبای تقرمی داری ترم شلوغ و پر تالشمیدونستی خونه ممی و اومدمی رو گرفتواحدها
   منو بهانه تا روز آخر کهی کالسها تق و لق شد ولي
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 ساعت شش میدی رسیوقت.         می خونه شدی و خندان راهمی کردیبا بچه ها خداحافظ. می اسفند بود به کالس رفتستیب
   خندهي روشن بود و صداتمام چراغها. بعد از ظهر بود

 
.  تو باربد اومد طرفمونمیتا رفت. می و وارد شدمی کردی باغ و طعی و سرمی متعجب به هم نگاه کرددیرسی خونه به گوش ماز
  غی باربد جدنیبهانه با د. مشی بوددهی بود ندمی ماه و نکی

 
 چقدر دلم براش دمیفهمیرفتم تو آغوشش تازه م.  دستشو هم طرف من باز کردکی طرفش باربد بغلش کرد دی و دودیکش

   و بهمیتنگ شده بود سارا به راهرو اومد از باربد جدا شد
 

 . مشیدی  و بوسمی خوش آمد گفتسارا
 يای سر حال به نظر میلیخ: -

 دی خندسارا
  کنار برادرت باشم و بهم بد بگذره؟شهیمگه م: -
  به باربد کردمرو
  توی هستي عحب اعجوبه ا؟يهنوز دستتو رو نکرد: -

 دستشو انداخت دور شونه اش.  به طرف سارا رفت دوی خندباربد
   که مامان اومدمیکردی می با هم شوخمیداشت 
 کی اقوام نزدي همه بایتقر. می تا لباسهامونو عوض کنمیمنو بهانه به اتاق رفت.  دیای بدی لباسهاتونو عوض کندیبچه ها بر: -

  رادمهر و. خاله ها با بچه هاشون.  ما بودنيخونه 
 

 و شلوار زی شومهیبهانه . خونه غلغله بود.  از عموها و دو تا از عمه ها با بچه هاشونیکی ها با بچه ها و ییدا. انی و رانیراد
  یلی بود که با رنگ چشمهاش خدهی پوشیعسل

 
 داشت و انداختم سرم ی و عسليری شي که رگه هاي شال قهوه ادمی پوشيری بلوز و شلوار شهیمن هم .  داشتیهمخون

   بودم و باردهی شکل بود خودم براش خرکیشال منو بهانه 
 

 هیتو . دیخندی و مگفتی خوب بود و با همه منیاون شب راد. می رفتنییبه طرف پا.  ومدی بهش مکردی بود سرش ماول
 . ر منفرصت اومدو نشست کنا

 ؟یکنی خانوم؟ با درسها چه میخوب: -
 .  هستمیرستانی انگار من بچه دبیکنی مکاری با درسها چیگی منیهمچ: -

 .دیخند
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 دلت ی وارد کار که بشهی خوبیلی خي االن دوره شمی دلتنگ می  گاهمی دانشگاه دور بودطی وقته از محیلیچون ما خ: -
 شهی روزها تنگ منی ايبرا
  دلتنگمگذرونمی ترم آخرو مکنمیمن از االن هم که فکر م: -

برام جالب بود، ما با . نمی اشاره کرد که کنار اونها بشنی راددمی بشقاب غذامو کشیوقت.  رفتنزیشام و آوردن  همه سر م   
  فکر کردم.  حدنی نه در ای ولمیهم راحت بود

 
 هم که مانیبه طرف اونها رفتم به شهره و پ.  بودونی و صحبت با آقا رادمهر هم که سرش گرم بهانهکنهی میبی غراحساس

   کنارننی بار اول تو جمع ما بودند اشاره کردم بشيبرا
 
 شهره خوشحال بود و ی ولدادی کلمه جواب مکیاز پنج تا کلمه .  بودی خجالتیلی فقط خومدی به نظر می پسر خوبمانیپ. ما
  مانی و تو دلش جا بده؛ پمانی که تونسته پدادی نشون منیا

 
 رو خونه بودن و شوهر خاله ام تی محرمي غهی صشی پي هفته کی. دیخندی و محجوبانه مکردی به شهره نگاه می گاههم

  هر چند که. رونی که همراه خانواده برن بدادیاجازه م
 
 پدرش به ستوه ییهاب هم از زور گو شی حقش بود  حتنی و ارونی برهی ممانی دور از چشم پدرش با پی شهره گاهدونستمیم

   کهکردی جور مي خودش برنامه ایاومده بود گاه
 
 گهید. خوردی از کنارم تکون نمنشستمی می و وقتکردی با نگاهش دنبالم منی رادرفتمیهر جا م. نی ببگروی و شهره همدمانیپ

   بود اولبیرفتارش برام عج. شدمیکم کم داشتم کالفه م
 

 که بعد از مدرك ي در مورد دفتری حتزدی ،حرف مدیخندی و مکردی می راحت شوخیلی بگه اما اون خخوادی ميزی کردم چفکر
   ودر مورد مکانش نظرمیکردی مریگرفتنمون دا

 
 .  ندم و فقط مؤدبانه رفتار کنمتی کردم بهش اهمیسع.  چشهدمیفهمینم. دادیم

 و رفتن به شمال برنامه دی عي همه دارن برامی بود فقط متوجه شدی کشنهادی پدی حرف مسافرت رفتن تو عدونمینم    
  می همه در عرض نتیاون همه جمع. کننی ميزیر
 

 بود و گهی ما با دو تا خاله ها کنار همديالی ومی رامسر بشی همه راهدی دوم عيقرار شد هفته .  کردنديزی برنامه رساعت
 . می جا مشکل نداشتياصال برا

  مبل ولو شدنيباربد و سارا رو.  گذشته بودکیفتن ساعت از  مهمانها ریوقت
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  چقدر خسته اميوا: -
  سارا نشستمکنار

 ن؟ی اومدیک: -
 لمونوی وسامیهنوز نرفت. نجای امی سره اومدهی و میاری طاقت بمی انقدر دلمون براتون تنگ شده بود که نتونستیصبح ول: -

  خونهمیبذار
 . دمشی انداختم دور شونه شو بوسدستمو

  آقا داداششیاری کم استراحت کنه بعد بکی يبردی سارا رو مدیبا: -
 واال من انقدر خسته بودم که دلم نجای امیای سره بهی دی گفت بامای اون منو آورد از همون تو هواپاوردمیمن اونو ن: -
 . سره برم خونه و بخوابمهی خواستیم
 پس باز معرفت سارا: -
 .هی سارا عروس بددیحاال بگ: -

  با اخم به باربد نگاه کردمامان
 عروس؟ من عروس ندارم: -
 میهمه به مامان نگاه کرد 
  پسر دارم سه تا دخترهیمن : -

 . دی رو در آغوش گرفت و بوسسارا
 سبزو دو یکی دی سفیکی آورده بودند کی شیلیبلوز خ من دو تا يبرا.  ها رفتندیباربد و سارا ساعت دو بعد از دادن سوغات   

  فی ککیسه تا دامن دو جفت صندل و . تا شلوار
 
 کرد باربد ي رو آورده بودند که فقط رنگهاشون با هم فرق داشت بهانه هر کارنهای بهانه هم هميبرا...  وجاتی بدلی کلو

   آورده  نشون نداد وی رادمهر چينشونش بده که برا
 

 .  کردتی هم بهانه رو اذی بعدا از خودش بخواد نشونش بده کلگفت
.  تو کمدمشونی اتاق که بعدا بذاري گوشه میختی به اتاقمون همه رو رمی و بردمی جمع کردلوی وسای رفتند با خستگیوقت   
   خوابمونعی سرمی بگری به هم شب بخمی نتونستیحت
 

 .برد
 

 ازدهمی فصل
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 ساعت بعد هم می اومدن نمی بابا ساعت پنج و ندنی دانی تماس گرفتند و گفتند می روزبهانيخانواده  میساعت چهار و ن    
  دهای و بازددی بود و ددیروز اول ع. باربد و سارا

 
 .   شدشروع

 دنی ديماهم برا.  مادربزرگ رادمهر با هم رفتنددنی دي شام نموندن بهانه هم حاضر شد و برامیهر چقدر اصرار کرد    
 . می سارا رفتيخانواده 

 زمی خواب آلودم کنه سحرخنکهی اي شمال به جاي هواشهیهم.  دمیچشمامو که باز کردم فکر کردم ساعتهاست خواب   
  اطی و با احتدمیلباسهامو پوش.  ساعت هفت بودکردیم
 

 آروم بود و ایدر.  رفتم سمت ساحل تو فالسک و ختمی درست کردم ريرفتم تو آشپزخونه چا.  نشه داری بستم که بهانه بدرو
   خلوتمونی رادي صداشدمی آرامشش آروم مدنیمن از د

 
  هم زدبه
 ریسالم صبح بخ: -
 ریصبح بخ: -
 د؟یزیشما هم مثل من سحرخ: -
   چرا خوابم نبرددونمی نمینه آنچنان ول: -

 يبراش چا. خدا رو شکر کردم دو تا استکان آورده بودم.  از من نداشت نشستيادی زي سنگ که فاصله کی يرو    
  کردی نگاه مای گرفت و تشکر کرد داشت به درختمیر
 

  لحظه دلم سوختکی بود نی غمگنگاهش
  بپرسم؟يزی چهی ازتون تونمیم: -
 . کنمیخواهش م: -
 دمی از حد جسارت به خرج مشی هم دارم بدی شادی جواب نددیتونیم: -

  زدلبخند
  دی ناراحت نشدوارمی فقط امدمی جواب نمگمی نخوام جواب بدم مدیراحت باش: -
 د؟ی داریشما مشکل خاص. شمینه ناراحت نم: -
 چطور؟: -
   بودهنی غمگیلی نگاهتون خدمتونی چند وقته هر بار دنیا: -

  شدرهی خای و دوباره به دردی کشیقی عمنفس
  فقط خسته امدی ندارم شای مشکلچی گفتن ندارم هي برايزی بگم اما چخوادی بگم دلم می چدونمینم: -
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 کنهی نمنی نگاهو غمگیخستگ: -
    نشده که دست روش بذارميزی دارم چون چی بگم چه حستونمی فقط می ولدونمیم: -

 و گرفتم نیاستکان راد.  نی گفت و نشست کنار رادریصبح بخ.  شد دای هم پانی راي نگفته بود که سر و کله يزیهنوز چ    
 . ختمی ريو براش چا

 .  چسبهی میلی هوا خنیممنون تو ا: -
 . کنمیخواهش م: -

 .  اون خودش شروع کردی حرف بزنه ولانی راي نخواد جلونی راددی ادامه ندادم فکر کردم شاگهید   
 . کنهی نمنمی غمگگهی دی حتکنهی شادم نمیچیه. بمیانگار غر.  تنها شدمکنمیحس م: -

 . دونهی و منی مشکالت رادي همه دادی نگاهش نشون منیی نگاه کرد  بعد سرشو انداخت پانی به رادانیرا   
 مشکل کجاست که بخوام حلش دونمی باران اصال نمدونمی دارم نمازی به عوض کردن آب و هوا ندی کالفه ام شایلیخ: -

 .کنم
 .دیفتی حال بنی از شما باعث شده به اشی دورنی که ادیکنی فکر نمدی با رادمهر بودشهیخوب شما هم: -
 .  شدهی طوالنیلی داره اما زمانش خیقی عمریاون تأث: -
 دی بدلی کامال مستقل از برادرتون تشکی زندگهی وقتشه شما هم کنمیدرسته، فکر م: -
 می مستقل بودشهیما هم: -
 پس الزاما هیکی تخصصتون ی حتدیشما خواه ناخواه همه کارهاتونو با هم انجام داد.  منظورم کامال مستقل بوددونمی منویا: -

  دی حاال وقتشه بردی با هم بودی و نه سالگستیتا ب
 

 .  و وقت نشدهدی انجام بددی دوست داشتشهی که همییزهای چدنبال
  نگاه کرد  بعد رو به من لبخند زدای کم به درکی نیراد
  مدت کوتاهکی ي برای برم حترانی دوست داشتم از اشهیمن هم.  حق با تو باشهدیشا: -
 .نی با ترس برگشت طرف رادانیرا
 ی فرار کنیتونیتو نم. نیبس کن راد: -

 . کردانی رو به رانیراد
 . نی همخوامی فرصت مهی من کنمی فرار نميزیاز چ: -
 .  کردنی به رادیقینگاه عم 
 ی عوض کنطتوی شرانکهی نه ای عوض بشدی تو خودت باشهی حل نمزهای چنی مشکالتت با ایدونیخودتم م: -
 ی چاوردمی خودم نميبه رو.  کنمي کنجکاوخواستمی نمی  بهم گفت ولنی که رادهیزی تر از اون چقی مسئله عمدمیفهم: -
 گنیم
 یچیپی راحت نسخه منی همي براي نشدری مثل من درگدی شای هستیی تو پسر کامال منطقان،ی رامیبارها با هم حرف زد: -
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 نه ی  مسئله رو حل کندی برادر من که تو باهی منطقنی ؟ اچمیپی نسخه میکنی نشدم؟ چرا فکر مری درگیدونیاز کجا م: -
  ی پاك شدنییزهای چنیچون چن. ی پاکش کننکهیا

 
 .  بودی خوشم اومد حرفهاش منطقانیاز را.  راحت حرف بزنن خواستمیم. از جام بلند شدم و آهسته دور شدم. ستین

 کامل بشه زیتا م.  که مامان اومددمیچیرفتم به آشپزخونه و داشتم صبحانه رو م.  رفتم هنوز همه خواب بودنالیبه سمت و   
  صبحانه. رادمهر و باربد و سارا و بابا هم اومدن

 
 .  ما شدنيالی وی که همه راهمانی رفتم دنبال شهره و شهاب و پمی که خوردرو
سه شنبه شب بود .  جنگلای ای کنار درای می تو بازار بودای روزها رو ي همه میقرار بود چهارشنبه برگرد.  بودی خوبيروزها   

   با رادمهر تماس گرفتن ومارستانیکه از ب
 

اونم با بهانه صحبت کرد و بهانه هم .  باشهمارستانی صبح زود بدی داره و رادمهر باازی نيمل فور به عمارهاشی از بیکی گفتن
  سه برادر شبانه.  کنار اومدهی راحت با قضیلیخ
 
 و تازه اون زمان بهانه با دهیرادمهر تماس گرفت  و گفت رس. میصبح زود ما هم راه افتاد.  سمت تهران حرکت کردندبه

 . خوابش بردنی ماشییالال
ما ساعت دو بعد از ظهر .  سر عملشرفتی بود و داشت مدهی رادمهر رسمیفتادی راه ممیساعت هفت صبح که ما داشت  

   و جدامی کردی سر جاده کرج همه خداحافظمیدیرس
 

 . میشد
 
 بهانه ين شروع کرد براماما.  بهانه واقعا سنگ تموم گذاشتنباری دانشگاه شروع شد و اي دوباره درسهاالتیبعد از تع   
   من باهاش بودمدهاشمی خرشتری بدنی خرهیزیجه
 

 بود و دو تا کوچه با ما دهی که خري رادمهر خونه ای بزرگش که مامان گفت وقتلی و موند وسامی کوچکشو تموم کردلیوسا
  میبری سره مهی و میخری گرفت ملیفاصله داشت تحو

 
معدل . می بالخره امتحانات تموم شد و ما نمره هامونو گرفتمی سرگرم درس بودی و ما حسابدیموقع امتحانات رس.       اونجا

  یلی بابت خنیو از ا. هر دومون باالتر از هفده بود
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 ندهی ماه آکی بهانه تا یعروس. می که منو بهانه نذاشترهی جشن بگمونیلی فارغ التحصي براخواستی بابا ممی بودخوشحال
   همگهی جشن دهی که به می وقت نداشت و ماشدیبرگزار م

 
 .  میبرس
 . میدی چزشوی ريزهای و چمی بردلشوی دادن و ما هم کم کم وسالی رادمهر رو تحويپانزده روز بعد خونه     

 اشک تو چشمام دی بهانه لباس و پوشیوقت. می پرو لباس عروسش رفتي و با بهانه برای هفته مونده بود تا عروسکی      
   چندي براتونستمی شده بود که نمبایانقدر ز. نشست

 
راسته .  دادی به لباس می خاصي کار شده بود جالقهی که دور تا دور یی بود و با سنگهاستادهی  اقهیلباسش .  حرف بزنملحظه

   و دنبالهشدیاومده بود تا زانوهاش و از اونجا باز م
 
تور سرش هم .  شده بوددهی دامن لباسش کشي دوخته بودند و روییبای زپوریاز کمر گ .شدی مدهی متر کشکی لباس تا ي
   دامنش کار شده بودي که رويدی بود که با مرواربای زیلیخ
 
 .شهی راحت شد که به موقع آماده مالمونی خیلباس هنوز کار داشت ول.  تور سرش هم کار کرده بودنديرو

 از اقوام رادمهر هم یلی و خهایی خاله ها و زن دام،ی بهانه رو بردي هیزی جهیونده به عروس آماده بود پنج روز مزیهمه چ    
  يخونه .  شددهیاومدن و با کمک هم خونه چ

 
 وارد سالن ي مترکی ي راهروهی بود که سمت چپش آشپزخونه بود و روبرو با ی هال بزرگمیشدی وارد می بود وقتیقشنگ

  رفتی باال مي و به طبقه خوردیسمت راست پله م. شدیم
 

 با سه تا کتابخونه می کار رادمهر و گذاشتلی و اتاق روبرو رو وسامیدی خواب چسی از خوابها رو سرویکی.  سه خواب داشتکه
  ی صندليدائم رو. ،من عاشق اون اتاق شدم

 
  بودی اتاق هم خالکی و خوردمی تاب موتری کامپزی و پشت منشستمی مشییننو
بعد همه به خونه .  شددهی چلی وساي بود که تا ساعت چهار بعداز ظهر همه ادی انقدر تعداد زمی سفارش دادرونیناهار از ب   

   انقدر سرمون گرم کارهامون بود که حسمیاومد
 
 دلم گرفت تازه انگار داشت باورم هی بهانه و کمدش خالي کتابخونه دمی وارد اتاق شدم و دی وقترهی بهانه داره مکردمینم
   دفعه انگار توان ازکی. رهی که خواهرم داره مشدیم
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 ي نکنم اما بغض بدجورهی دستام گرفتم به خودم قول داده بودم که گرونیو سرمو م.  نشستمنی زمي رفت بغل در روزانوهام
 . گلومو گرفته بود

 گروی فقط دست همدمیزدی کدوم حرف نمچیه. کنار من نشست.  اتاقبهانه وارد اتاق شد و به من نگاه کرد و بعد به   
  ي دادم که سر بهانه اومد روهی تکواری سرمو به دمیگرفت

 
 به بهانه نکهی از جام بلند شدم و بدون اقهیبعد از چند دق. کنهی اول بغضم سرباز مي با کلمه دونستمی نگفتم میچیه.  امشونه

   خودمو سرگرمخواستمی مرونینگاه کنم از اتاق اومدم ب
 

 .  خودمو ببازمخواستمی نبود و من نماسی از باربد قابل قیی از بهانه با جداییجدا. کنم
 ختنیباز هم همه ر.  بود و باز هم تو باغ خونه یمراسم حنابندون دو شب قبل از عروس.  شب همه در سکوت کامل بودنداون

  رفتم انقدر نشگاهی من به آرانباریا. ننی و بچلیتا وسا
 

 .  مامان و تنها بذارمتونستمی که نممی داشتکار
 چپ و ي قهی بود ییلباسش طال.  گونه هامي روختی ساعت پنج بهانه و رادمهر وارد شدند اشکهام ناخودآگاه ریوقت   

   شال هم پشتش دوخته شده بود که تمام گردنهیراست 
 
.  خوشگل شده بودیلی که بغل سرش کار کرده بودند خیبا گل رگال. کیده و ش لباس ساهی. نیی راسته تا پاپوشوند،ی مو رو مو

   بود با بلوزدهی پوشيرادمهر کت و شلوار سرمه ا
 

 . ي و کراوات سرمه ادیسف
 .دیخندی و مگفتی منیراد.  کت و شلوارانی باز هم اسپرت بود و رانیراد
 نمتونیبیخوشحالم که شاد م: -
 . کردمدایچون راهمو پ: -

 . کردمنگاهش
  راهه نباشهی بدوارمیام: -
 تنها راهه: -
 ی در اوج آرامش باشیطی تو هر شرادوارمیام
 . ممنونم: -
  کرد و سرشو تکون دادنی به رادی نگاهانیرا
  شده؟يزیچ: -

  لب گفتری کرد و زنی به رادینگاه
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 زنهی باهاتون حرف مای کنار دردمی دیبگم اما وقت رو نهای که من استی درست ندی شاکنهی حساب میلیاون رو شما خ: -
   سال وکی نی تو استیشوکه شدم اون اهل درد دل ن

 
 دی باهاش حرف بزنخوامی ازتون منی همي شما رو ستوده براتی عقل و دراشهی هممی که باهاتون آشنا شدي اخورده

 در چه مورد: -
  برهرانی از اخوادیاون م: -
 د؟ی گرفته شما چرا مخالفمشویپس تصم: -
  رفتنش مخالفملی با دلستمیمن با رفتنش مخالف ن: -
  باهاش حرف بزنم؟ي پس چجوردونمی نملشویمن که دل "-

  و گفتدی کشیقی عمنفس
 ... ی بهتون بگم ولشوی واقعلی دلتونمی منم نمدی ببخشدیگیشما درست م: -
 . برسهخوادی که می به اون آرامشطی محنی واقعا با چند وقت دور شدن از ادی شادیاریبه دلتون بد ن: -
 .خدا کنه: -

هزار بار به خودم گفتم چرا لباسمو دنباله دار گرفتم که .  بودندیکوبیهمه مشغول پا.  سالن شدمی جدا شدم و راهانیاز را   
   کالفه امیتا شب حساب. االن نتونم راحت راه برم

 
 می و افتادمی و لباسهامون و عوض کردمی به اتاقهامون رفتعیمنو بهانه سر.  گذشته بودکی رفتند ساعت از  همهیوقت. کرد
   خوابمون برد که انگار پتکعیانقدر سر.  تختيرو
 

 .  تو سرمونکوبوندن
 شگاهیصبح زود به آرا از یروز عروس.  شگاهی آرای مقدماتي و کارهامی گرفتن لباس بهانه رفتي که برامی بودکاریفرداش ب   
  منو.  و بهانه رو به اتاق مخصوص بردنمیرفت
 

رادمهر هم . ساعت دو بهانه آماده شد و رادمهر به دنبالش اومد. میکردی کارهامونو ممی و کم کم داشتمی همراه اون بودسارا
   و کراواتیاسی بود با بلوز دهی پوشیکت و شلوار زغال

 
 چشماش جمع شد لبخند ي اشک تودی بهانه رو تو لباسش دیوقت. ومدی بهش میلی داشت ، خدی سفي که روش طرحهایزغال
 زد
  کردشگری به آرارو
 د؟ی منو درست کرديندرالی که سدی مهربونيشما همون پر: -
 . دی بود خندی که زن مسنشگریآرا
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 .می انجام نداديه ا داشت ما کار فوق العادي کم دست کارکی به ازی هست فقط نندرالیخانوم شما س: -
 دی دست بهانه رو گرفت و بوسرادمهر

 تنها باشند اونم به نی اومده دنبال ما تا رادمهر و بهانه تو ماشگهی دنی ماشهی با نی رادمیدی که دمی رفتنییبا رادمهر به پا   
 .  بردارلمی في هیتوص
بهانه و رادمهر با .  بودومدهی کس نچی همیدی رسیوقت.  اون شب گرفته بودندي که برامی کرج شداری تو شهری باغیراه   
   مشغول بودند و منو سارا تو اتاق عقدلمبرداریف
 
 .  اقوام جمع شده بودنديهمه . ساعت چهار عاقد اومد. میدیچرخیم

شو بسته بود و قرآن و تو دستاش چشما.  چشم از بهانه بردارمتونستمی نمخوندی عاقد داشت خطبه می عقد وقتيسر سفره    
  بار سوم که خطبه خوانده شد چشماشو. گرفته بود

 
  و گفتنییسرشو انداخت پا.  بودیلبخندش پر از نگران. همون لحظه چشمش خورد به من.  کردباز
 . با توکل به خدا بله: -

 داده هی تکواری به دنیراد. رونیتاق اومدم ب از اعیسر. شمی لحظه احساس کرده بودم دارم خفه مکی ينفسم باال اومد برا   
   به طرفانیرا.  نشستمی صندلنیکتری نزديرو. بود
 

 . لبخند زد و به طرف من اومدنیراد.  شونه اش گذاشتي رفت و دستشو رونیراد
 . مبارك باشه: -
 . شما هميبرا: -

 بلند به رادمهر داد با پالك ری زنجکی نیراد. دادنی ماشونویمن هم به دنبالش همه داشتن هدا. به سمت اتاق عقد رفت   
  و به بهانه هم.  که روش اسم بهانه حک شده بودیبزرگ

 
 پالك کی انیرا. دی بوسنویرادمهر راد.  بودی قشنگیلی خي هیهد.  پالك اسم رادمهر نوشته شده بودي روی داد ولهمونو

  می نهیمن هم .  گردنبد به بهانهکیدست به رادمهر داد و 
 

رفتم تو .  شده بودنیانگار هوا سنگ. رونی صبر نکردم و اومدم بگهید.  کوتاه و پهن به رادمهرری زنجکی به بهانه دادم و ست
  نی دورتريرو. ادی حالم جا بدیباغ هوا بخورم شا

 
   باغ نشستمیصندل

 .  بودانی نفر کنارم نشست راکی فرو بدم که حس کردم موی بغض لعنتکردمی میداشتم سع " باراننی هم از انیا "
 مزاحمتون شدم؟: -
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 نه اصال: -
 .بهم نگاه کرد.  بغض آلود بودصدام

 بگم من هم همون حس و دارم چون دوقلو بودن بحثش از خواهر و برادر بودن تونمی البته نمدی داری چه حسدونمیم: -
  نی حس در عنی حس کنم اتونمی حال منیبا ا. جداست 

 
 اونها دیدونیشما نم.  نکنههی عقد گري که سر سفره دیتمام امشب با خودش جنگ. نطورهی هم  همنیراد. خه چقدر تلینیریش

   متفاوتن اما دریلیظاهرا خ. چقدر به هم وابسته ان
 

 دهی عکس العمل نشون معی که سرهیی رادمهر آدم برون گرای ولکننی مثل هم حس مکننی مثل همند مثل هم فکر مقتیحق
 .  خود دارهیلی برعکس خنیو راد

 جالبه: -
 بهانه ي واقعا برانیراد.  باشهيری سوء تعبمیخوای ازدواج رادمهر ناراحته ،نمي برانی راددی که فکر نکنگمی رو بهتون منهایا: -

 .  دوستش دارهقتای بگم حقتونمیاحترام قائله و م
 

 . هستنگهی همدي ستهی رادمهر و بهانه کامال شاونهدی که منهی ادهی که بهش آرامش ميزی و بارها گفته تنها چبارها
 فهممی ناراحته من حس اونو خوب منی نداشتم که رادي تصورنیمن اصال چن: -

  نشستانی کنار رانیراد
  خجالت دارهد؟یزنی در مورد من حرف مدیدار: -
 .  از جاش بلند شدانیرا
   رو بگمنهای ادی و حس کردم بانمتونی موفق بشم ببی کگهی وقتتونو گرفتم معلوم نبود ددیببخش: -
 . جام بلند شدماز
 . کنمیخواهش م: -

 چیتا آخر شب ه. کردندی میکوبی هم بلند شد و به سمت باغ رفتند مجلس به باغ منتقل شده بود و همه داشتن پانیراد   
   همه سرگرمگهیحاال د.  نشد که برم سراغ بهانهیفرصت

 
بهانه و رادمهر .  به خودم اومدم که مهمانها در حال رفتن بودنیوقت. زدمی به همه سر مدی من بودم که با بودن وهمسراشون

   کهیینهای که برن و ماششدنی منیداشتند سوار ماش
 
 ها از همون جا یلی تهران و خمیدیرس.  بابا شدم نی حاضر شدم و سوار ماشعیسر.  دنبالشون برن به دنبال اونها خواستنیم

 .  کردند و رفتندیخداحافظ
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 و ازشون تشکر دیدم در رادمهر دست پدر و مادرشو بوس.  کردنی بهانه و رادمهر و تا خونه شون همراهکیاقوام درجه     
   ویمی صمیلی خی روزبهانيخانوم و آقا. کرد

 
بابا و مامان من هم اونها رو دست به دست دادند .  کردند ي شادي پسرشون آرزوي برای اشکنی حال بدون کوچکترنی عدر

  خوادی بابا مدونستمی شدن منی سوار ماشعیو سر
 

 کردند و سوار شدند و منتظر من یباربد و سارا هم خداحافظ. رهی اشکشو بگي جلوتونستی از اونجا ببره چون مامان نممامانو
  ي رادمهر و بغل کرد و محکم زد روانیرا. بودند

 
  اششونه

 ای نکنتیخواهر منو اذ: -
  به بهانه کردرو
 .نی تک زنگ بهم بزنهی هی کرد کافتتونیمن هم مثل باربد اگر اذ: -

 .دی خندبهانه
 دیشاد باش: -

 نداشتم بهانه و رادمهر یقدرت خداحافظ. میکردی که مبهوت به اونها نگاه ممی بودنی رفت فقط منو رادنیو به طرف ماش   
   حس کردمدیدیچشمم فقط بهانه رو م. اومدن جلو

 
 . دمیفهمی نمیچی دور کمرم حلقه شد اما هدستاش

 بهانه: -
 .جانم: -
 هانه.....ب:-
 جانم.........جااااااااااانم: -

. نیی اومده بود پاششیه تمام آرا کرده کهی انقدر گردمی از آغوشش جدا شدم دیوقت. انقدر صداش کردم تا از نفس افتادم    
   تا صبحخواستی دلم مکردیاما من بغضم سرباز نم

 
 .   و مشخص بود پر از بغضندادیداشت با رادمهر دست م.  کردمنیرو به راد.  کنمصداش

 . و به طرف رادمهر رفتمدمی خندی سختبه
تنها . دیکنی عشق و درك منی اییبای شما زدونمی عشقه و مرهیگی آدمها در نظر مي که خدا برای سهمنی قشنگتردونمیم: -
  ی آرامشه و همراهکنمی که براتون آرزو ميزیچ
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 .تونیشگیهم
 .  من موندشی سارا پی منو رسوند و رفت ولی حرفچیباربد بدون ه.  رفتمنی کردم و به ماشی خداحافظعیسر   
 وقت بهانه تو چی و چطور بردنش اصال کجا بردنش ؟انگار هی کدمیاصال نفهم. ستی تخت بهانه ندمیوارد اتاق که شدم د    

   دادخواستمینشستم کنار در م. اون اتاق نبوده
 

   خودش بس نبود؟دی چرا تختشو بردگهی بگم دخواستمی مبزنم
 . کرد بلندم کنهی و پاهامو بغل کردم سارا سعدمی دراز کشنی زميرو
 هی کارها چنیبلند شو باران ا: -
  ا ولم کن سارا بذار راحت باشمتو رو خد: -

 دمی که از جام بلند شدم دی کردم فقط موقعهی گری تا کدونمی چقدر نمدونمینم. رونی بهم کرد و از اتاق رفت بینگاه     
  به ساعت. کنهی و تمام بدنم درد مسهیتمام لباسم خ

 
 .دمی تخت کشوندم و با همون لباس خوابي خودمو رویبه سخت.  کردم شش صبح بودنگاه
 نکهی بهانه اونجا باشه با ادی به اتاق شارفتمی می گم کرده بودم ،هيزی چهیانگار . گذروندمی روزها رو منیاز فرداش سختتر   
   ماماننیی پاومدمی بعد دوباره مستی ندونستمیم
 
 ی شبکردی برام پر نمشوی خالي جازی چچی اما هرونی ببردی م خونه و ما روومدیبابا زودتر م. ذاشتی کمتر سر به سرم میلیخ

  خودم از خودم. نبود که بدون فکرش به خواب برم
 

 با هم انداخته ی که تو عروسی روز چشمم افتاد به عکسهی نکهیتا ا.  کنمکاری با خودم چدی بادونستمی شده بودم نمخسته
 .  اون عکس تازه انگار باورم شد که اون رفتهدنیبا د. میبود
 دو بار ي کردم حاال سهم من از اون روزهی نبودنش گريتا آخر شب برا. نشستم لب تخت و گذاشتم که بغضم سرباز کنه   

   بود که دلمییزهای کردن چفیتلفن و تعر
 
 شده بود ی خودش خانومي من حاال برايکوچولو خواهر ستی نگهیباورم شد که د.  بودکی بود و تو اونها باهام شرخواستیم

  عکس و بغل کردم و.  شده بودیصاحب خونه و زندگ
 

 .دمیبوس
 بهم قول بخشمت،ی نمکشمی که میی عذابهانی واال به خاطر تمام اي و به من بدهکاریکی نیا.  خواهرمیخوشبخت بش: -

   از توي دوريقول بده که نذار. یبده که خوشبخت بش
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  بهم قول بدهنمتی شاد ببشهی همدی توئه باي شادمتشیق.  بدممتشی به قدمی که دارم مییبذار بها. بشه ارزش یب
 کتاب اون يآروم شدم و عکس و گذاشتم ال. هیشگی که داره همی که آرامشگفتی عکس نگاه کردم لبخند بهانه بهم مبه

  اون خوشبخت. دمیشب بعد از مدتها بدون اشک و راحت خواب
 

 بود
 
  
 

  دوازدهمفصل
  که دستم بود اشاره کردی  وارد اتاقم شد و به کتابسارا

  ي هم که اومدم تو اتاقت اول کتاب بودشی ساعت پکی: -
 دمیخند

 ستی اصال حواسم به کتاب نيراستشو بخوا: -
 ؟یکنی فکر می که پر واضحه به چنیا: -
 کنمی فکر نمی خاصزی چچی به هدونمینم: -
 ادی خانوم دروغگو االن عشقت منیی پامی برایب: -
 عشقم؟: -
 . گهیخواهر کوچولوت د: -

  و رو به سارا گفتستادی که مامان سر پله انیی پامیومدی ممی شدم و دستشو گرفتم داشتبلند
 . نیی پاای پله ها نرو باال بنی انقدر از اتهی آخر بارداريمامان جان تو روزها: -

 . باربد به سارا نگاه کرد. دی به شکمش کشی و دستدی خندسارا
  براش خوبهتیاتفاقا فعال: -
 ي نه پله نوردي روادهیبله خوبه، پ: -

 و سارا هم به کردنی ميبابا و باربد داشتن باز.  مبل نشستميرو.  که مامان به کار برده بود خنده ام گرفتیاز اصطالح   
  آشپزخونه رفت

 اول واقعا خودمو گم کرده بودم اما کم کم حالم جا اومد رادمهر يروزها. گذشتی م از ازدواج بهانه و رادمهرمی سال و نکی   
   بهی از بهانه دور شم تا فرصتادی من زذاشتینم
 

 من هم شدی امتحان کانون وکال آماده ميبهانه برا.  منشی پاوردی بهانه رو مای خونه شون بردی منو مای ومدی ماوردی مدست
   کارو بکنم و چون با هم درسنی گرفتم امیتصم
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 غرق لذت دنشونی خونه از دومدی رادمهر میوقت.  از قبل شده بودشتری بی حتتمونیمی صممی کنار هم بودشتری بمیخوندیم
  هی با ای شاخه گل دستش بود هی ای شهیهم. شدمیم
 

 ای دچار رودی شاکردمی بود که فکر میض راشیانقدر از زندگ. دمی بهانه ندي تو چشمای وقت غمچیه.  خونهومدی مزیسورپرا
   آدمها با هم مشکل نداشته باشن ؟ اماشهیشده مگه م

 
 قهی که در عرض پنج دقکردنی و آروم صحبت می انقدر منطقگرفتی در منشونی بی واقعا مشکل نداشتن اگر هم بحثاونها

 . شدیموضوع حل م
 شی رو زندگيری تأثهی قضنی اذاشتی نمی به آلمان رفت رادمهر تا مدتها کالفه بود ولنیشش ماه بعد از ازدواجشون راد   

   همراه رادمهر و بهانه به خونهی گاهانیرا. بذاره
 
 مرد کی ذهن و مغز دیرسی به نظرم متشی از شخصی وجهدنی و هر بار با ددمشیدی تو خونه بهانه مشتری بی ولومدی ما مي

   بدن جوون اون کارگذاشتن با تجربه تويشضت ساله 
 
 .دمیدی مگروی بدون رادمهر و بهانه هم همدی شده بود حتشتری بی روزبهانيرفت و آمدمون با خانواده .

  شدی پدر ميبا لبخند به باربد نگاه کردم به زود.  بودنی راضهاشونی از زندگهمه
  خانوم؟ی آبجهیچ: -
 ندهی پدر آیچیه: -
 . ی صندلي وارد اتاق شد و نشست رونیسارا سنگ. دی لذت خندبا
 اخمهاش تو هم بود: -
  شده؟یچ: -
  کم خسته امکی یچیه: -

  به ساعت کردی نگاهمامان
  کردنریبهانه و رادمهر د: -
 . بشهداشونی پدی باگهید: -
.  و باز کردماف اف و زدم و در هال.  طرف دردمی زنگ در بلند شد با شوق دويهنوز جمله ام تموم نشده بود که صدا  

  رادمهر وارد خونه شد با لبخند با همه دست داد بهانه
 

 بغلش کردم.  اومدهشی پي اول احساس کردم مسله اي وارد شد از همون لحظه ری سر به زهم
  سالم: -

   زدلبخند
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 سالم: -
 ي جلوتونهیوددار نم خي شده که بهانه يزی چکردمیحس م.  کردمزونیمانتوشو گرفتم و آو.  کردکیبا همه سالم عل  

 .واقعا نگران شدم. رهیخودشو بگ
 نشستم کنارش. همه نشستند و شروع کردند به صحبت کردن معلوم بود  اصال تمرکز نداره   
  شده؟يزیچ: -

رادمهر همون لحظه نگاهش به .  چشماش پر از اشکهدمی چشماشو باز کرد دیوقت. بغض نشست تو گلوشو چشماشو بست   
  نطوری زد بهانه هم همینیلبخند غمگ. بهانه افتاد

 
  هست هر دوشونو نگران کردهی ندارن هر چی با هم مشکلدمیفهم
 .  آوردمي همه چاي وبرامی جمع کردزویم.  چند تا لقمه خوردی شام بهانه به سختزی سر ممی نشستیوقت

 با کرد رو به بارادمهر
 .  بهتون بدمي خبرخواستمیبابا جون م: -

 یلی که خی که فقط تو مواقعي ،کارکردی مي و با انگشتاش بازنییبهانه سرشو انداخته بود پا.  به بهانه نگاه کردمعیسر   
   به رادمهر نگاهی با نگراندادیناراحت بود انجام م

 
 کردم

 بگو بابا جون: -
 دوره تو آلمان برگزار نیا. دنی و آموزش مدی جدي قلب که متدهای جراحي دوره براهین،  پزشکان گذاشتي دوره براهی: -
 .شهیم

 دی خندبابا
  بابا جونمی رفت و آمداتون عادت دارنیما که به ا: -
 هی کم طوالنکی دوره نی انباریاما ا: -

  اخمهاش رفت تو همبابا
 چه مدت؟: -
 دو سال بابا: -

 نی شد بغض و اایانگار تمام دن. نمی فکر کنم دو سال بهانه رو نبتونستمی اصال نمنییسرموانداختم پا. همه سکوت کردند   
  باربد هم که انگار تو.  من يبغض نشست تو گلو

 
 بابا سرشو باال  اثر دارهیلی اش خندهی مهمه و تو آیلی رادمهر خي دوره برانی گذروندن انکهی بود شروع کرد به گفتن اانیجر

 کرد
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 . تعلل نکني دوره برات مهمه لحظه انی گذروندن ایکنی شماست اگر فکر می زندگنی بابا جون امی نداریما مشکل: -
 نیی سرشو انداخت پارادمهر

   کردم که بهانه بمونه و من برمشنهادی سخته من پیلی از بهانه براتون خي دوردونمیم: -
  گره خوردشتری اخمهاش ببابا
 بمونه اصال نکهی و برگرده اما اادی بتونهیم.  همون جا باشهدی اونم بای هر جا تو باشیتو شوهرش.  بمونهخوادی مخودیبهانه ب: -

 فکرشم نکن
 دی خندرادمهر

  چقدر براش سخته که از شما مخصوصا باران دور بشهدونمی می قبول نکرد ولنویخودش هم ا: -
  نشد که بهانه اومد دنبالم از پشت بغلم کردقهیدو دق.  به آشپزخونه رفتمعی سر نتونستم تحمل کنمگهید
 باران: -

  دستشي گرفتم و سرمو گذاشتم رودستشو
 . کنمی دق ميهر جا الزمه با شوهرت برو فقط بدون تا برگرد: -

  گفتهی گرونیم. رمی اشکامو بگي جلوتونستمی من هم نمدی موهام و بغضش ترکي کرد ال سرشو
 . رمیمی روز صداتو نشنوم مهیمن اگر .  طرفکی طرف تو کیجدا شدن از مامان و بابا . رنیگیانگار دارن جونمو م: -

 .از جام بلند شدم و بغلش کردم.  بگمدی بای چدونستمی حرف بزنم اصال نمتونستمی نگفتم انقدر حالم بد بود که نمیچیه   
 . شوهرت الزمهي دوره برانیا: -
 عادت کنم هر دیبا.  رفتن و بزنه اما من نذاشتمدی قخواستی مکنمی می تابی بیلی خدی دی اونم منو آزاد گذاشته وقتدونمیم: -

 ي چجوردونمیچند نم
 مبل و فشار ي سارا داشت دسته هامی به سالن رفتعیسر. دیچی سارا تو سالن پادی فريهنوز حرفش تموم نشده بود که صدا  
   باربددمی بار اول ديبرا. ختیری و عرق مدادیم
 

 .دیچرخیدور خودش م.  کنهکاری چدی بادونهی هول کرده که نمانقدر
  شده؟یچ: -

 .کردی سارا رو تنش مي مانتوعی سرمامان
  موقعشه: -

 .  باربدي شونه ي زد رورادمهر
  و روشن کننیباربد بدو ماش: -

 و نیبابا ماش. نی به طرف ماشمیدی و دومیدی لباسهامونو پوشعی سر منو بهانهدی و به طرف در دودی کتشو پوشعیباربد سر   
  روشن کرده بود و آماده بود بهانه هم کنار رادمهر
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مادر و پدر سارا با . مارستانی بمیدی ساعت بعد رسمین.  گفتمانویتو راه با مادر سارا تماس گرفتم و جر. می و حرکت کردنشست
   کردند و گفتند کهنهیسارا رو معا. ساره اومده بودن

 
 شهی شروع مدی دفعه و شدکی مانی درد زاکردی که فکر میی از اونجایسارا دو روز بود درد داشت ول. مانی بره به اتاق زادیبا

  ي هی اولي که داره دردهایی دردهاکردیفکر نم
 
  مانهیزا

 دیبد دوبار.  بعد پرستار باربد و صدا کردمی ساعت و نکی. میرفتی پشت در راه مهمه
  پسرتونو خانومتون هر دو سالمنگمی مکیتبر: -

 .  لب باربد نشستي رولبخند
 خدا رو شکر: -

 .  و سجده کردنی و زمنی زمي افتاد رومامان
 .ابی  اسمشو گذاشتن کامهی بود و به هر دو شبیپسر تپل و قشنگ. مینی سارا و پسرشونو ببمیدو ساعت بعد تونست   

 زدهمی سفصل
 ي جورهی کردی می و سعکردیرادمهر با بابا صحبت م. کردی مهیبهانه تو بغل مامان داشت گر. سالن فرودگاه غلغله بود   

  آرومش کنه انگار همه تازه باورشون شده بود که
 

که با  یکس.  که تمام عمرمو باهاش گذرونده بودمی کسکردمی نشسته بودم و به اون نگاه می صندليرو. رهی داره مبهانه
   بودم و بادهی بودم با خنده هاش خنددهینفسهاش نفس کش

 
.  کنمی باهاش خداحافظخواستمینم.  کس بهم نرسهچی که دست هیی جاهی برم، برم خواستیدلم م.  کردمهی هاش گرهیگر
 تونستمینم

 از جام بلند کردنیامون مهمه داشتن نگ.  چشمش که به من افتاد اومد طرفمدیبهانه سرك کش.  آلمان و اعالم کردنپرواز
   باز بدرقه اش کن اشکهاتو بذاريشدم و تو دلم گفتم با رو

 
 با لبخند رفتم طرفش. تیی شب تو تنهايبرا
  کوچولو؟ی آبجيری ميدار: -
 شنوم؟ی صداتو میک: -
 يشنوی و صدامو میزنی زنگ ميدیهر وقت رس: -
 نمت؟یبی میک: -
 يای و بمای تو هواپینی بشیهر وقتکه بتون: -
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 ؟ی سادگنیبه هم: -
 ی سادگنیبه هم: -
 رم؟یمی نمیعنی: -
 نه: -
 ....نکهیبدون ا....  نکهی صداتو بشنوم بدون انکهی بدون انمی چشماتو ببنکهی کنم؟ بدون ای بدون تو زندگتونمی میعنی: -
  نی زمي دفعه نشست روهی
 تونمینم..... تونمینم: -

  بلندش کردم و بغلش کردمعی گرفتم و سردستشو
   کنم؟کاری چدی بگم؟ من بای من چی تو کنار شوهرتکنمیبهانه خواهش م: -

  بهانهي شونه ي بود به من، رادمهر دستشو گذاشت رودهی بچه چسبهی مثل
 بهانه جان: -

  سرشو بلند کردبهانه
 زمی عزمی بردیبا: -

 اشکهاشو ي جلوتونستی باربد هم نمی حتکردنی مهیمامان و بابا گر.  ولش کنمتونستمی به من، منم نمدیمحکمتر چسب   
 . کردی داده بود و به من نگاه مهی تکواری به دانی رارهیبگ
 

  طرفماومد
 .دی سختترش نکنی سخته  ولدونمیم: -
  زدادی کنار که بهانه فردمی خودمو کشی سختبه
  ادی بارانم با من بدینه تو رو خدا بذار: -

 باز فرودگاه ي به محوطه انی ربع بعد راکی. شدمی داشتم واال خفه مازی طرف در، به هوا ندمی نتونستم تحمل کنم دوگهید   
   نفسکردمی می سکو نشسته بودم و سعياومد رو

 
وسال  دي دو روز از اون جدا نبودم حاال چجوري اونم دوسال؟ من تو تمام عمرم برانمش؟یبی نمیعنی رفت؟ یعنی. بکشم

  ي برای چي بکنم؟ براکاریبدون اون سر کنم؟ اصال چ
 
 .  کنارم نشستانیرا...  کنم؟ بهانه ام رفت ی زندگیک
 برادر من هم براتون دردسر ساز شد: -
  بغض گفتمونیم
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 مهی بدون ندونمی منم که نمنی افمی منم که ضعنی همراهش باشه ادی و بهانه هم بارفتی مدی رادمهر باه؟ی چه حرفنیا: -
 .  کنمکاریوجودم چ

 . کردنگاهم
 تای نهامیاری به دستش بمیتونی اصال نمای میدی و از دست ممشی دارای که می دارمهی نهی ما يهمه .  بارانمییهمه تنها: -

   مهمنی استی مهم ننی اما امیکنی مییهممون احساس تنها
 
 تمام همتتو دی پس بایخونی کانون وکال درس مي برايدارتو . یکنی مهمه که چطور عمل منی،ایکنی حس می که چستین

  ي تابلوگردهی بهانه برمی وقتدیبا. هی قضنی همي رويبذار
 
 .   از همي دو سال دوریخستگ. رهی هردوتون در می اونوقت خستگنهی رو ببی باران فراهاني دادگسترکی هی پالیوک
 ه؟ی اشهی کم کلکی حرفها نی ایکنی فکر نمی ولگمی منوی ادیببخش: -    
 هی دی باومدی نمرونی بار غم بری کس از زچی وقت هچی واال همیکنی می زندگهای اشهی کلنی ما هممون با همی ولد،یشا:-

 می خودمونو سر پا نگه داريجور
 ؟یکنی مکاری و رادمهر چنیتو بدون راد: -

  کرد و گفتيفکر
. خوابونهی بعد منو با لبخند می اول عذاب دهنده باشه ولي روزهادی که شای خاطراتخوابمیهر شب با مرور خاطراتشون م: -

  یی به اونجاکنمی می و سعرسمیروزها به کارم م
 

 و در کنار کننی مشرفتی که اونها هم دارن پکنمی فکر منیو به ا.  خودمي که اونها برام آرزو داشتن و البته خودم برابرسم
   هر لحظهمی دارگروی اما همدمینیبی نمگروی ماهمدنهایا

 
 سر نی از ای حتمیتونی که مستی کم ننیا. کنهی آرومم منهای  و امی هم باشی حاممیتونی ممی کنار هم باشمیتونی ممی کناراده

   روی کساننجایا. می داشته باشمانی اگهی هم به مهر همدایدن
 
 اما تو بهانه کننی می هم خالگروی همدي پاریز که ستی تو وجودشون نی اما نه تنها محبتکننی می که کنار هم زندگینیبیم

   هرمیدونی و رادمهر و هر دومون منی و من راديرو دار
 
  هاشهی نه کلدارهی ما رو سر پا نگه منانی اطمنی امی هم حساب کني رومیتونی ممی که باشن هر جا که باشجا
 م؟ی چه کنهامونیبا دلتنگ: -
 میاری دوام بمی تا بتونمی از عذابش کم کندیبا.  باهاشون ساختشهی عوض کرد فقط مشهی رو نمزهای چی بعضم،یسازیم: -

 از جام بلند شدم.  بودم اما دلگرفتهآروم
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 رفتن؟: -
 .  وقتهیلیخ: -

   کردمنهای به ماشینگاه. ستادی من اکنار
  کجان؟نهایبابا ا: -
 همه رفتن: -
  تعجب بهش نگاه کردمبا
 ؟ی چیعنی: -
 گهیما رو جا گذاشتن د: -
  بگمی چدونستمینم
   جاش بلند شداز
 ي تو هستم براطیمن هم تو شرا. من اجازه گرفتم شما رو برسونم و واقعا از خانواده تون ممنونم که بهم اعتماد کردن: -

 . من بتونم بهت کمک کنمدی فکر کردن شانیهم
 مامان و بابا انقدر نگران حال من بودن که تمام دمیفهم .میمن هم سوار شدم و حرکت کرد.  رفتنیبه سمت ماش  

  هی من ي براانیبه هر حال را.  پا گذاشتنریضوابطشونو ز
 

 .میدیدی مگروی همدی خانوادگي بود و ما فقط تو جمعهابهیغر
  شدمانی نگاه راینیمتوجه سنگ.  دادمهی تکی به پشت صندلسرمو

 حالت خوبه؟: -
 شمیبهتر م: -
 دهیجور پررنگت بد: -
  نگفتمیچیه
 ؟ی کنکاری چيخوایحاال م: -
 و؟یچ: -
 ؟ی از درس دور بششهی رفتن بهانه که باعث نميخوندیتو با بهانه درس م: -
  موفق بشمدیمن با.  بشهنطوری ادی سخته اما نبایلیمطمئنا برام خ "-
 حال و داشتم رادمهر هم نی رفته بود من همنی اول که راديروزها. ي ادامه بدتی جدنی با همدوارمیام. احسنت به تو: -

   بود من درشیناراحت بود اما اون سر خونه و زندگ
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 یی تنهامیرفتی هر روز با هم مبای رو که تقری شش ماه از هر دوبرادرم جدا شدم فکر کن چقدر برام سخت بود که راهعرض
  ي صداگهی که ديبرم و برگردم، برم خونه ا

 
 کن به خاطر یسع.  مرهمه باراننیزمان بهتر.  شد اما آرومتر شدمشتری بمیاما گذشت، دلتنگ. مدیشنی نمچکدومشونویه

   مخصوصا االنی زمان رو نکششهی که عوض میطیشرا
 

 ی درست تمرکز کني روقهی هر دقي دارازی نکه
  کردمنگاهش

 ه؟یتخصصت چ: -
  دیخند

 ؟یدونیواقعا نم:-
 نه: -
 من جراح مغز هستم: -
 اووووووووووه: -
 ستی شدت هم ننینه بابا به ا: -
 نه هست: -

 . دیخند
 د؟یچطور شما سه تا برادر همتون دکتر شد: -
اما .  و تا آخر هم رفتن دنبالشی هم گفتن پزشکیاون دو تا که از بچگ.  برادرهام بودمری من تحت تأثدیشا. دونمیواقعا نم: -

  یشتم ول عالقه ندای خاصزی چچی وقت به هچیمن ه
 

 گرفتنی که مي هر جزوه اخوندنی منی بودم که رادمهر و رادییزهای بدن آشنا بشم همه اش دنبال چی با آناتومومدی مخوشم
   منشدنی کنکور آماده مي اونها برای وقتخوندمیمنم م

 
 ساله که کیاالن حدود .  قبول شدمی اونها به دانشگاه رفتن من هم پزشکنکهیسه سال بعداز ا.  با اونها آماده بودمهم

  ی زوده بهم بگن جراح مغز ولیلیهنوز خ. تخصصمو گرفتم
 

 .  کردشهی نمشی کارخوب
 دی برسدیخوای می به هر چدوارمیام. زهی همه تالش و انگنی اي براگمی مکیبهتون تبر: -
 . کردی تو لحنش بود که آرومم می چدونمی فقط نمگفتی نمی خاصزی چچیه
  و نگه داشتنی ماشم،یدی خلوت بود ما هم زود رسهاابونیخ
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 ؟يبهتر: -
 .خوبم ،واقعا از صحبتهات ممنون: -
 . ي داری چه حالدونمی چون مهی چند لحظه هم آرومت کنم کافياگر تونسته باشم برا: -

  در آورد و داد دستمبشی از جکارتشو
 کمکت کنم باهام تونمی مي اما هر لحظه احساس کردستی نيازی به من نگهی با وجود باربد ددونمیم.  کارت منهنیا: -

 .ریتماس بگ
 فمی گرفتم و گذاشتم تو ککارتو

 ریشبت بخ. واقعا ممنونم: -
 ریشب بخ: -
 فکر کنم يزی به چنکهیبه اتاقم رفتم و بدون ا.  رفتهدمی فهمدمی که شننشوی ماشيصدا. صبر کرد تا وارد خونه شدم   

   پر درد بوددمی بود شایهنم خالذ. لباسهامو عوض کردم 
 
 ، خوابم یشی و خواب آلود ميای مرونی بدی درد وحشتناك و شدهی بار ری که از زی شده بودم درست مثل وقتنی انگار سنگیول
 .تا صبح پلک باز نکردم. ومدیم

  چهاردهمفصل
  بهانه استدونستمی طرف تلفن مدمیدو
 بله؟: -

 .  دی با مکث بهم رسصدا
 بهانه؟: -
 سالم: -
  زمیسالم عز: -
  باران؟یخودت: -
  کوچولو؟یخوب. بله که خودمم: -
 ؟یخوبم تو خوب: -
 میهمه خوب: -
 انه؟ی ياول بهم بگو قبول شد: -

 دمیخند
 فکر کن که نشم: -

  رو گذاشتم رو گوشمی تموم شد گوشغهاشی جی رو گرفتم عقب وقتی گوشدمی شنغشوی جيصدا
 .کی هی پالی رسما شد وکگهی قبول شده ،خواهرم درادمهر باران: -
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  بارانمکنمی بهت افتخار ممن
 لتی وکشمی خودم مي انجام بديخوای که میتی هر جرم و جنایتونی مگهیحاال د: -
  خندهری ززد
 .واقعا خوشحالم: -
  دنبالشي بردی بایممنونم تو هم که برگشت: -
 حتماً ،شک نکن: -
  نه؟ای سرت گرم شده ؟یکنی مکاری زبان چيبا کالسها: -
. کردمی دق میی که تنهاخوندمیاگر زبان نم.  خوبهیلی خشرفتمی پگهی معلم گرفتم مکنهی رادمهر کمکم می سخته ولیلیخ: -

   بدرمی بگادی يزی چهی هستم نجای که ای زماننیحداقل ا
 
 ستین

  برعکس من،ی استعداد زبان داشتشهی تو همي کردی خوبیلی ، کار خهی هم عالیلیخ: -
  گفتی جمله به آلمانبه
 ؟یچ: -

 دیخند
 گفتم عاشقتم: -
 شتریمن ب: -
 ی کوچولوت در چه حالی نیبا ن: -
 زنهی بار اول احساس کردم لگد ميامروز برا: -
 دختر خودمه.  خاله قربونش برهيا: -
  دخترهیدونیاز کجا م: -
  کنمیچون حسش م: -
  خوب دوست دارم دختر باشهی مهمتره ولنیمنم از خدامه البته سالم باشه ا: -
 ؟یرادمهر چ: -
  دختر دوست دارهدونمی نداره اما می فرقگهیاون م: -

 دمی رادمهرو شنيصدا
  دخترو دوست داشتمشهی من خواهر نداشتم همنکهی ايبرا: -
 . باالخره اعتراف کرديدید: -

  صحبت نکنمادیامان اشاره کرد زم. ومدی خنده شون ميصدا
  به ماماندمی رو می برم گوشگهیخوب من د: -
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 .صبر کن رادمهر باهات کار داره: -
  و گرفتی گوشرادمهر

 لیسالم خانوم وک: -
  دکتريسالم آقا: -
  دور دور شما جوونهاستمی شدیمی قدگهی بابا ما که ديا: -
 . مردری پيا: -
 نبودن بهانه ي جورهی خوادی مدمیفهمی مکردی راحتتر صحبت میلی با من خگرفتی که رفته بود هر وقت تماس میاز موقع  

   بود که به نظرشی تنها راهنیرو جبران کنه و ا
 
   بودنی گرم و دلنشیلی بودم ، برادرانه هاش خیمیمن هم باهاش صم. ومدیم
 ت؟ی عروسي برامیای بدی بایک بگو شنی هم مشتریخواستگارها کم بودن حاال ب: -
  برم دنبال ازدواج؟کارمی برم دنبال دفتر و کار، بدی ؟ تازه باکاری چخوامی شوهر م؟ي کردنیباز تو منو نفر: -
  دختر دم بخت گفت قصد ازدواج ندارم خواستگار نداره آره باران؟هی اگر گنیم: -

  خندهری ززدم
 باالخره لو رفتم؟: -
 بهانه ي صدادنی نفر باهات کار داره ،فکر کردم بهانه باهام کار داره منتظر شنهی یسر و ته حرف و بند آوردم که گفت گوش  

 دمی و شننی راديبودم که صدا
 سالم: -
  سالم: -
 یشی موفق مدونستمی مگمی مکیبهت تبر: -
 ممنون: -
  من مطمئن بودمی ولی کرد تا قبول بشازی برات نذر و نی کلنجایبهانه ا: -
 يممنون تو لطف دار: -
  بگمکی تبرخواستمی مشمیمزاحمت نم: -
 دمیخوشحال شدم صداتو شن: -
  بهانهدمی و میمن هم گوش: -
  ماماندمی و میمنهم گوش: -
 روزها چقدر برام نی بودمش و ادهی هشت ماه بود ندقایدق. بهانه پنج ماهه باردار بود.  رو دادم به مامان و رفتم به اتاقمیگوش  

 ،  بشهيانگار قصد نداشت عاد. سخت گذشته بود
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 بگم تونستمیم. دادی مزهی و بهم انگکردی آرومم مي جورهی و شدی مدای سرو کله اش پانی راکردمی می وقت احساس دلتنگهر
   که بهانهی زمانذاشتمی اون نبود درسو مياگر حرفها

 
 که باهام تماس گرفت ي نفرنی هم قبول شدم اولیوقت.  نذاشتانی کنم اما رای زندگخواستمی انگار بدون اون نمبرگشت

  من هم.  قبول شدم واقعا صداش شاد شددی فهمی بود وقتانیرا
 
 . شی و شادشی همراهيبرا.  ته دل ازش تشکر کردماز

مامان .  باشهزی اومدنش سورپراخواستی مگفتنی بهش نمی تو سونوگرافنی همي براهی بدونه بچه اش چخواستیبهانه نم   
  رانی اادی وضع حملش بي بهانه براخواستیدلش م

 
 .  شدیبالخره مامان هم راض.  عاشق من دوست داشت کنار شوهرش باشهي خواهر کوچولویول
 ام بودنتا صبح باه.  شکل بهانه بود تو خواب هم عاشقش بودمقای دقدمی ساعت بعد خوابم برد و خواب بهانه و دخترشو دمین

 
  پانزدهمفصل
  زنگ خورد مامان بودلمی که موباگشتمی داشتم از دفتر برمتازه

 الو: -
 سالم: -
  خونهگردمی شده مامان من دارم برمیچ.سالم : -
 ؟یی کجایچیه: -
 سرکوچه: -
 ایزود ب: -

 رفتی مامان داشت راه ممیدی رسیوقت
  شده مامان؟یچ: -
 دهی بهانه جواب نمزنمی زنگ میهر چ: -
  رفتنیی جادیخوب شا: -
  هم برن بگن که من دلم انقدر شور نزنهییکجا رو دارن برن تازه قرار بود چون پا به ماهه اگر خواستن جا: -
  رفتن شام بخورندی شاي روادهی با شوهرش رفته پدی شانی کوچه بغلنی انگار اونها همدی داریمادر من عجب توقعات: -

  صداشو برد باالمامان
  اولشهيباران اون پا به ماهه من حق دارم نگران بچه ام که راه دوره باشم اون بچه : -
 .گفتنی بود بهتون ميزی اگر چدیمطمئن باش: -
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 و می ساعت از دوازده هم گذشت و باز هم جواب تلفن و ندادن منو بابا هم نگران شدیوقت.  مبليمامان کالفه نشست رو   
   اونها هم گفتن ازمیفت رادمهر تماس گريبا خونه 

 
 . نی رادی حتالشونوی نه موبادنی اما نه تلفنو جواب مرنی باهاشون تماس بگکننی می شب دارن سعسر
 پس شهی متوجه میکی اون ادی بشی از دوقلوها پیکی ي برای اگر مشکلگنیم. می کنکاری چدی بای از نگرانمیدونستی نمگهید   

  نی شده ؟ اگر نشده پس ای پچدمیفهمیچرا من نم
 

 ي شماره ی به سختانیرا. دادنی و اونها هم تلفن و جواب نممیدی کدوم نخوابچی ؟ تا صبح هخورهی که منو مهی پینگران
   رادمهر و گرفت و اونها هم گفتن رادمهر سهمارستانیب

 
خانواده .  ازش خبر نداشتی نبود و کس همنی تماس گرفت رادنی رادمارستانیبا ب.  ندارنی داره و ازش اطالعی مرخصروز
  همه.  ماي صبح زود اومدن خونه ی روزبهاني
 

 .  برهتونهی تماس گرفت و گفت نممارستانی هم با بانی من هم دفترو بستم و رامی بودنگران
 خونسرد هم کالفه شده بود و طول انی اما آخر شب رامی پدرو مادرهامون کم کنی از نگرانمیکردی می سعانیتا شب منو را   

  سه روز گذشت سه. رفتیو عرض سالن و راه م
 

 با انی که راکردمی و آرومش مکردمیروز سوم داشتم با مامان صحبت م.  قرن بودکی ما به اندازه ي همه ي که برايروز
  تماس گرفتلمیموبا

 بله: -
 خونتونم من دم در رونی بيای بیتونیباران به مامان نگو منم م: -
 امیاالن م: -
  نگفتیچی مامان هم هرونی برمی مدی خري به مامان گفتم برادمی پوشی چدمیانقدر هول کرده بودم که نفهم  
 می سالم هم نکردی کدوم حتچی سوار شدم هعی سوار شد و من هم سردی تا منو دزدی داشت قدم مانی رارونی در که رفتم باز

   بدونمخواستمی شده نمی بپرسم چخواستیدلم نم
 
  بشنومیچی هخواستمی اما نممردمی داشتم دلهره مستی نی خبر خوبدونستمیم
 ستادی چند تا کوچه باالتر اانیرا
 یآروم: -
 اوهوم: -
  خبرو بدمنی ادی باي چجوردونمی من خودم نمی کمکم کندی باران بای آرامشتو حفظ کندیبا: -
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  نگاه کردمبهش
  تو چشماش پر شداشک

 ف کردنتصاد: -
 شو هی بقخواستمی و باز کنم و فرار کنم نمنی در ماشخواستمی سرشون اومده میی بالهی دونستمی ،مدونستمیچشمامو بستم م  

 بدونم
  زدادی دستمو گرفت و فری به سختانیرا
 ي که خودتو ببازستی نیآروم باش باران االن موقع: -
  زدمادیفر
  بدونمخوامی مردن؟ نمی بگيخوای بدونم مخوامینم: -
 نه نمردن: -

   شدمآرومتر
  داشتني هر دو تو کما هستن تصادف بدیول: -

  بزنمادی با تمام وجودم فرخواستی مدلم
  هم؟نیراد: -
 اون نه: -
   گفتمتی عصبانبا
 دادی جواب نمشویپس چرا گوش: -
 ه باران بگه اونم حق داری چدی بادونستهی کار اونها بوده و در ضمن نمیچون همه اش پ: -
  بچه اش افتادمادی دفعه هی. کردی دق مدیفهمی مامان اگر مکردمی مي فکرهی دیبا. نیی پادمی رو کششهیش
  بچه شون؟: -

  موهاشي کرده چنگ زد البغض
  مرده: -

 بودم مامان و بابا مارستانی تخت بي به خودم اومدم که رویوقت. رمی اشکامو بگينتونستم جلو.  رو سرم خراب شدایدن   
  انیچشمم به را. کردنی مهی سرم بودن و گريباال
 

 . نیی ،سرشو انداخت پاخورد
  بچه ام از دستم رفت؟يدی شد باران؟ دی چيدید: -

 گهی که مدمیشنی مرونی دست مامان و گرفت و از اتاق بردش ببابا
 ه؟ی حرفها چنی استیخانوم اون خودش االن حالش خوب ن: -
  طرفم اومد بهانیرا
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  حرف بزنمی با کدی بادونستمی اما نمگفتمی بهت مدیمتأسفم نبا: -
 کاش مرده بودم....  کاشي بکنم آخر هم خبرهارو تو دادي کارچیمن متأسفم نتونستم ه: -
 . نگاهم کردانیرا
  بسپارم؟ی همه آدم مسنو دست کنی واال من ای سرپا شدی باران بای بلند شدیبا: -
  تعجب نگاهش کردمبا
 ؟ي برییمگه قراره جا: -
  دهی جواب نمشوی هم باز گوشنی رادارمی تاب بنجای اتونمی سرشون اومده ،نمیی چه بالنمی برم ببخوامیم: -

   گرفتممموی بستم تصمچشمامو
 امیمنم باهات م: -
  بشهی که چيای بيخوای می و مراقب بزرگترها باشی بموندیغلطه، تو با: -
  زدمادیفر
 بوش کنم، خوامی لمسش کنم ،مخوامی منمش،ی ببخوامیم. بشه ؟ رادمهر برادر توئه بهانه هم خواهر من ی که چيریتو م: -
 .نمشی ببخوامی می لعنتنمشی ببخوامیم
 .زدمی بهانه رو صدا مزدمی مغی فقط جدمیفهمی کرد باز هم نمرونی و بانی من پرستار وارد اتاق شد و رايادهای فربا
 .......خوامی خودمو ميمن بهانه . خوامیمن خواهرمو م. نمشی ببدی بانمشی ببدی برم تو رو خدا بذاردیبذار: -
 انیرا.  بودنی کوه سنگهی چشممو باز کردم سرم مثل یوقت. دمی نفهمیچی هگهیسوزش آمپولو تو دستم حس کردم و د  

   سرم نشسته بوديباال
 ؟؟ي شدداریسالم خانوم، باالخره ب: -
  شده؟یچ: -
 ی فقط دو روزه خوابیچیه: -

  نذاشتانی اومد اومدم بلند شم که راادمی زی چهمه
 .بخواب: -
 چه خبر؟..... از اونها: -
 یچیهنوز ه: -
 ده؟ی هم جواب نمنی رادیعنی: -
 . دست تنهاستیلیخ. چرا گفت که خودمو برسونم: -
  بدون منيریپس م: -

  به ساعتش کردینگاه
  و برمنمتی پرواز دارم اومدم ببگهیساعت دچهار : -
 کنمای من دق م؟يریگیباهام تماس م: -
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 دی  ، بای مراقب خودتو خانواده هامون باشخوامی فقط عاجزانه ازت مدمیمطمئن باش گزارش لحظه به لحظه بهت م: -
   از باباتالمی  اونا فقط تو رو دارن بذار خ،یمحکم باش

 
 خبر هم نیا.  خانواده اشای به بچه اش ای به زنش برسه دی بادونهی هم نمچارهی اون بی هست ولباربد هم.  راحت باشهاونا

   صدي بودنجای چند روزه که تو انیداغونش کرده،  ا
 
 ی اونم داشته باشي هوادی بانمشیبی بهت سر زد و هر دفعه داغونتر مبار

  تکون دادم از جاش بلند شد و بهم نگاه کردسرمو
  به توئهدمی فقط خودتو حفظ کن من تمام امستی مهم نفتهی که بیمراقب خودت باش باران هر اتفاق: -
  حرف بزنمتونستمی هم سرمو تکون دادم نمباز
  صداش کردمدی در که رسدم
 ان؟یرا: -

 برگشت
 بله؟: -
  بهم قول بدهياری تا بهانه رو با خودت بمونمیمن منتظر م. اریخواهرمو برام ب: -

   صداش بغض داشتنیی انداخت پاسرشو
 دونمی مکردمی منکاروی از اونها رو برگردونم مطمئن باش با جون و دل ایکی بود که من تمام عمرمو بدم و فقط یاگر راه: -
   فقطتونم،ی بهت قول بدم اما نمدی آرامشت بايبرا
 

 ینی تا دوباره خواهرتو ببکنمی الزم باشه مي کارکنم،هری مموی تمام سعبدون
 .ممنونم: -

 ام کرد که مامان و بابا نهیدکتر اومد تو اتاق و معا. آرومتر بودم. رونی از در رفت بی خوب بود نبود ؟ بدون خداحافظنمیهم   
   مرخصم کنهمارستانیخواستم که از ب. دنیرس
 

 نمی از همون لحظه بشخواستمیم.  خونه شدمیاهاشون راه داد و بتی مخالف بود انقدر اصرار کردم تا بالخره بابا رضادکتر
  دی که شاي بشنوم خبرانی از راي خبرهی تلفن تا يپا
 

 . زنده ام کنهدوباره
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باربد و سارا . خوردمی تلفن تکون نمي از پای ولشهی ازش نمي خبرچی تا فردا هدونستمیم.  ساعت هفت شب بودانی راپرواز
  يری تأثچی هابی کامینیری ما شيهم اومدن خونه 

 
 تماس انیساعت چهار بعد از ظهر را. رفتمی تو اتاقم راه مدمیتا صبح نخواب. شب اونجا موندن. باربد داغون بود.  نداشتروم

  گرفت
  سالم: -
  شد؟یسالم چ: -
 . هستن ژهی وي تو بخش مراقبتهای ولرونیهر دو از کما اومدن ب. میکردی که فکر مهیزیوضع بهتر از اون چ: -
  حرفاش نهی درست نبود صداش داغون بود وليزی چهی
  مگه نه؟یگی بهم مقتوی تو حقانیرا: -
  هم بگو نگران نباشننایبه مامان ا. مطمئن باش: -
 پس چرا انقدر صدات بغض داره؟: -
 گنیه اند و دکترها م که هر دو زندکنمی خدا رو شکر می ولدهی عذابم مطی شرانی اونا تو ادنیدختر خوب به هر حال د: -

   کنترلزوی همه چشهی مرونیحاال که از کما اومدن ب
 

 .دنی ندی آنچناني کدوم صدمه چی که هنهی و بهتر از اون ادوارنی امیلیاونا خ. کرد
 خواهر ی وقتهی خوبي تو قلبم جاشو محکم کرده بود قلب من خونه ی اضطراب لعنتنی ای کمرنگ شد ولمی از روزها نگرانبعد

 ازم دوره نه؟
 واقعا ممنونم. خدا رو شکر ازت ممنونم : -
   راحت باشهالشونی هم بگو تا خنایبه مامان ا: -
  نذارخبریباشه منو ب: -
 ي نداريحتما ،کار: -
 خداحافظت. بازم ممنون. نه: -
 .خداحافظ: -
   سالن رفتمبه
  تماس گرفتانیرا: -

  شدهی شدند جرأت نداشتند بپرسن چرهی به من خهمه
  حاال وضعشون بهترهگنی هستن اما دکترها مژهی ويهر دو از کما خارج شدن و تو بخش مراقبتها: -

 .کردیباربد سرشو گرفته بود تو دستشو و دائم خدا رو شکر م. دیچی هق هق مامان تو سالن پيصدا
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مامان . نهی اشکشو ببی کسخوادی نمدونستمیبابا به اتاقش رفت م. دمکری حسش نمی بود ولریاشکم سراز. مامان و بغل کردم  
   و نماز شکررهی بلند شد و رفت تا وضو بگعیسر
 

 .باربد رو به من کرد. بخونه
 رون؟ی بمی بريایم: - 
 .اوهوم: -

 . دمی رفته بود به اتاق من آهسته وارد اتاق شدم و لباس پوشابی خوابوندن کاميسارا برا. رفتم تا حاضر بشم   
 به من نگاه کرد.  راه افتادعی سرمی که شدنی ماشسوار

 ؟یمطمئن: -
 نکهی بهش گفتم بهانه رو برگردون با ای وقتگهی دروغ نمچوجهی نگه  به هقتوی اگر حقدونمی مگفتی منطوری اانیرا: -
  ي صادقه برایلید خ کارو نکرنی بهم قول بده اتونستیم
 

 . راحتهالمی خنیهم
  عاشق بهانهنی از بغض بود اپر
 . شکرتایخدا: -
 شه؟یسارا ناراحت نم: -
 ؟ی چيبرا:  -
 یآخه تنهاش گذاشت: -
 ی حتشهیباورت م.  خودمو ببازمينجوری باشه که باعث شه اای دننی تو ايزی چکردمیفکر نم. می من تو چه حالدونهیاون م: -

   نداره؟ انقدر نگران بهانهینیری هم برام شابیکام
 
 .  نموندهیچی هي برایی جاچی رادمهرم که هو
 فهممیحستو م: -
  بچه رو از دست داده؟دهیبهانه هنوز نفهم: -
 اصال ده،ی بود حتما تا االن خودش فهمشی نداره که بهش بگن، هر چند اون ماه آخر بارداریطیاالن شرا. کنمیفکر نم: -
   انقدر به هوش هست که بخوان باهاش حرفدونمینم
 

 .انهی بزنن
 . بودانیرا.  زنگ خوردلمیموبا

  سالم: -
 . باهام تماس گرفته بودشی ساعت پمی شدم ننگران
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  شده؟یچ: -
 . ارهیبهانه دائم اسم تو رو م.  خوشحالت کنمخواستمی میچیه: -

  سرباز کردبغضم
  باهاش حرف بزنم؟تونمیم: -
 . ارهی اسم تو رو مهوشی بمهی و نيداری خواب و بونی باهات حرف بزنه متونهی خودش هم نمدهینه دکتر اجازه نم: -
  حالش بهترهدهی نشون منیخدا رو شکر هم: -
  خوب بودهیلی خشرفتشی پگهیدکتر م.  تماس گرفتم که شادت کنمنی هميبرا: -
 ؟یرادمهر چ: -
  صحبت کردن ندارهي اونم اجازه یول.  به هوشه بهتره اون کامالیلیرادمهر خ: -
 . انیممنونم را: -
 .سالم برسون. کنمیخواهش م: -
 خداحافظ: -
 خداحافظ: -
 گنی منوی ؟ همشنومی خبر بد مدونمی و مزننی گوشام زنگ می بهش اعتماد داشتم ولنکهی ؟ چرا با اشدیچرا قلبم آروم نم  
   صلوات بفرستزنهی گوشت زنگ مپرهی چشمت مگه؟ید
 

 ي برافرستادمی صدتا صد تا نه هزار هزار تا صلوات مدی نبود و من باي بود از سر شادي روزها هر خبرنی در راهه که ايخبر
   وزدی قهقهه ميباربد از شاد.  گوشنیزنگ ا

 
نگرانش . کردیم هی خنده هاش گرونی و مدیخندی اشکهاش مونیم.  که چقدر حالش بد بودهدمیتازه فهم. ختیری ماشک
  هی گرای ي بخندیدونی که نمي عمق دردنی نداشت اینگران. شدم

 
 نی چقدر درد داشت ادی دفعه دست از خنده کشکی.  که واقعا فکر کردم شوکه شدهدی و پارك کرد و انقدر خندنی ؟ماشیکن

   بودم که خواهرانه هام فقط تويبرادر و من چه خواهر
 

 شدی و اسم بهانه معنا موجود
 یوقت. خواستی ناراحت بودم دلم برادر میلی خدی دخترنکهیاولش از ا.  هشت ساله بودمي بچه هی من دی اومدای به دنیوقت: -

  ارن،اولی مامان گفت شماها رو بمارستانیاومدم ب
 



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 128 

بعد بهانه .  ي زدغی و جي کردهی هر چقدر نازت کردم باز گرهی  گرری زي دستتو گرفتم که زدي کوچولو بودیلی ، خدمی رو دتو
   انگار منوکردی آروم بهم نگاه میلیرو آوردن خ

 
بغلش کردم انگشتشو که گرفتم . دی چند ساعته واقعا خندي باران اون بچه شهیباورت م. دی دستشو که گرفتم خندنهیبیم

  بابا اونو از من گرفت و تو رو گذاشت. محکم انگشتمو گرفت
 
 ذاشتیبهانه دستشو م.  ي زدغی تو بازم جی گرفتم ولرمی کردم انگشتتو بگی کردن سعهی گري بغلم اما باز تو شروع کردتو

  هی گری اما تو دائم داشتومدیدهنشو صداش در نم
 
 هر بار دی راه افتادیوقت. بهانه تمام مدت ساکت و آروم بود و تو پر شرو شور.  بودنی خونه هممی هم اومدیوقت. يکردیم

   بلندت کنه، خودت بلندی کسیذاشتی نمنی زميخورد
 
 تو نی زمخوردی بهانه که میول. ي خوردیی جاهی به میدیفهمی بدنت ميهای و ما از کبودومدی صداتم درنمی گاهی حتيشدیم

   و تمامیرفتی  مدیبزرگتر شد.  و من يکردیبلندش م
 

 .  منی صندلي روذاشتی و مکردی بهانه کاغذ پاره ها رو جمع ميکردی منو پاره ميدفترها
 دست خودم ی به تو بگم ولدی رو نبانهای ادونمی اون برام منبع آرامش بود می اندازه ولهیدوستتون داشتم هر دوتونو به    

 .ستین
  باربد راحت باششمیمن ناراحت نم: -
 انقدر مظلوم و  بهانهی ، ولی از حق خودت دفاع کنیتونستی هم میتو از همون بچگ.  تو نگران نبودم باراني وقت براچیه: -

  حس. سوختی دلم براش میآروم بود که گاه
 
 وقت چیه.  و آرامشش در معرض خطر بودشی بهانه با نجابت ذاتی ولي به من نداريازی نچی پشتش باشم تو هدی باکردمیم

   خواهرام انقدرنکهی فکر اکردمیبه ازدواجتون فکر نم
 

 رادمهر بهم گفت که ی وقتدمی دمارستانی که تو بدی بودیی کوچولوي من همون دوقلوهايبرا.  بود بی شدن برام غربزرگ
 ،  کنه واقعا دلم آروم شدي از بهانه خواستگارخوادیم
 
 جز رادمهر بود خودمو کنار ي اگهی وقت آزارش نده اگر کس دچی پشتش باشه هتونهی مدونستمی رادمهر مرده، مدونستمیم
   بسپارمی که بهانه رو دست کسدمیترسی من مدمیکشیم
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 و نه من و نه تو کنارش مارستانهی تخت بي مظلوم و معصوم من فرسنگها دورتر از من رويحاال خواهر کوچولو.... حاال
 .می و بلندش کنمیری که دستشو بگمیستین

 سالها نی که تمام ای اونفهممی نتونم خودمو کنترل کنم حاال مترسمی منمش،ی برم ببترسمیم.  بکنمتونمی نمي کارچیه  
  نی  اکردمیفکر م.   بهانه بوده نه منستادهی ایکیپشت اون 

 
 و برام راحت زی همه چتشی اون دختر با آرامشش با معصومنمیبی حاال می ولکنمی مي برادر خوبو بازهی که دارم نقش منم

   مطمئنزدمی باهاش حرف مخواستمیکرده بود هر وقت م
 

بدون اون . کنمیمن بدون بهانه دق م.  منم که اونو کم دارمنیحاال ا. و آزار بده که خودشو منکنهی نمي کارچی که هبودم
   باران ، اون منبع آرامشستی اون برام خواهر نرمیمیم
 

 .منه
 و آروم لیبهانه انقدر آروم بود که با رفتارش نه تنها منو باربد و که تمام فام. کردمیکامال درکش م. میکردی مهیهر دو گر   
    با آرامشش باعثی بحرانطیبارها تو شرا. کردیم
 

 که مثل من ی کردن بلد بود کسي از من خواهرشتری بیلی که خي خواهريبرا. دیدلم براش پر کش.  بود همه آروم بشنشده
   کسچی نبود هی انقدر بود که وقتیپر سرو صدا نبود ول

 
 ه بهانی برادر بنی اي براشدمی بهانه مدیحاال با.  نبودسرجاش

 که اگر می آماده باشدیما با.  مهمه باربدشی پشت سر گذاشت ،االن وضع روحشویماری سخت بيخدا رو شکر بهانه روزها: -
  بهانه. می اومد کنارش باششی براش پیمشکل

 
 با شهی داره مادر مدی که فهمياز روز. اون عاشق بچه اش بود.  بروز بدهشوی تر و خوددار تر از اونه که بخواد ناراحتمحجوب
   منی که گاهزدی در موردش حرف میچنان ذوق

 
 باربد می حفظ کنمونوی روحدیما با.  خورهی ضربه رو منی با از دست دادن بچه اش سختتردونمی حاال هم مکردمی نمدرکش

 . دارهازیاالن اون به کمک ما ن
 درسته: -

 گرفتم میمن هم تصم.  خونه حال باربد بهتر بودمیبرگشت. نداشت  باربد غم بهانه ته ي من نه براي ته نداشت نه براغمش
   من و باربد وي هایبا شوخ.  که بودمیبشم همون باران
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 .  جو خونه سبکتر شدابی کامي  و صداسر
 

  شانزدهمفصل
 هشتم منتقلش روز. دادی حال بهانه بهمون خبر مشرفتی و از پگرفتی با ما تماس مانی هفته گذشته بود تمام مدت راکی  

   که بچه اشو از دستدونستی مگهیکردن به بخش حاال د
 

 .  نگران حالش بودمداًی و من شدداده
 ي زنگه که خبرنی ازی روزها چقدر گوشهاش تنی مادر انی ادونستمی و من مرونیمامان از آشپزخونه اومد ب.  زنگ خوردتلفن

   رهی ورد زبونش بود بگشهی که همیاز ملوسک
 بله؟: -
  بودانیرا
 سالم: -
 ؟یسالم خوب: -
 ؟يممنون تو چطور: -
 دی جديخوبم و در انتظار خبرها: -
  باهات حرف بزنهخوادی نفر مهی که نهی ادیخبر جد: -
  داد زدمی خوشحالبا
 بهانه؟: -
  نه: -

  فروکش کردجانمی و هشور
 ؟یک: -
 .رادمهر: -
  حرف بزنه؟تونهی انقدر حالش خوب شده که میعنی خدا يوا: -
 یآره ،گوش: -

 دمی رادمهر و شني از چند لحظه صدابعد
   سالم: -
 بغض تو گلوم نشست.  که چقدر نگرانش بودم و بدتر از اون چقدر دلتنگشدمی صداش فهمدنی شنبا
  سالم: -
  کوچولو؟ی آبجیخوب: -

 رمی اشکهامو بگي کوچولو نتونستم جلوی آبجگفتی هم مثل باربد بهم مرادمهر
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 الو: -
  حرف بزنمتونمیمن نم.... من: -

  رو گرفتی گوشعی و گرفتم طرف مامان،  سریگوش
 سالم پسرم: -

 ي هی گرقهیبعد از چند دق. کنهی مهی داره گرنطوری که مامان اگهی می رادمهر چدمیفهمینم.  کردنهیشروع کرد به گر    
   کردن چقدرهی روزها گرنیا. مامان سبک تر شد

 
  ه برامون شدآسون

 می نگرانتون بودیلیما خ: -
..... 
 بهانه خوبه؟. یلی پسرم خشنومی خوشحالم که صداتو میلیخ. دیخدا رو شکر که االن خوب: -

..... 
 یباشه مادر گوش. خدا رو شکر: -

  رو گرفتمی و گرفت طرف من، گوشیگوش
 الو: -
  دارمازی آشنا ني تمام صداهادنی بذار صداتو بشنوم االن به شنکنمیباران جان خواهش م: -
 حالت چطوره ؟: -
  کننی مرخصم مگهی تا دو سه روز دگفتیمن خوبم ، دکتر م: -
 واقعاً؟: -
 من فقط نگران بهانه ام. آره: -
  افتاده؟یمگه اتفاق: -
 ...دهیفهم...  دهی که فهمی بهتره فقط از موقعیلینه اون حالش خ: -
  بوده چقدر سختهلتی که بودنش حقت بوده، دلی بگی از نبود کسي بخوادونستمی سخته، مدونستمیم
 بچه؟: -
   دائم کنارش باشمتونمی منم که نمشهی بدتر از جسمشی روحتی وضعزنهی حرف نمیاصال با کس. آره: -
  بچه دار شهتونهیاون باز هم م. دیکنی فراموش مگهی وبا کمک همدشهی مرخص مياون به زود: -
 دم شک کردم لحظه به حرف خوهی
  نه؟تونهیم: -
 ي از روزکنهی نگران مشتری منو بنی و اکنهی نمهی گریاون حت. ی باهاش حرف بزنشهی اگر مخواستمی مستی نیآره مشکل: -

 .  سکوت کردهدهیکه فهم
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  حرف بزنهتونهی اون نمگفتی مانیرا: -
  فقط تو،یی سکوت نجات بده تونی باشه که بتونه اونو از ایمطمئنم اگر کس.  که حرف بزنهخوادیاون نم: -
  بود؟ی بچه چیدونیم... یدونیم. دمی بتونم انجام ميمطمئن باش هر کار. باشه: -
  دختر. دختر بود باران: -
 وقت به چی که هي دختريدلم براش سوخت و برا.  عاشق و لحن صبورشيصورتش جلوم نقش بست با همون چشمها  
   وصلشتری مادرش و بیی تا باشه مرهم تنهامدوی نایدن
 

 .  بودنشون با همي دو عاشق و به هم، که ثمر بشه برانی اکنه
  چقدر خوشحالمیدونیرادمهر شما رو خدا به ما برگردوند نم: -
  شدنکهی تکهی بودن تنی که تو ماشی کسانگهی منهیبی منوی ماشی بد، هر کیلیخ.  بود باراني بدیلیتصادف خ: -
 .میدونی نمیچی شد؟ ما هنوز هیآخه چ: -
. ی باهاش حرف بزنی بتوندی شارهی بهانه و باهات تماس بگشی بره پگمی مانیبه را. گمی بعدا برات مستیاالن فرصت ن: -

  نبود ناراحت نشوشهیفقط اگر مثل هم
 تو هی روحدیتو با.  مطمئن باششهی درست منهای اي همه استی دنکی ما ي برادی که االن خوبنی همکنمیمن درك م: -

   که چقدر به بچهیدونی و مهی عاطفیلی بهانه خیحفظ کن
 

 .ی کمکش کندی کرده بای باهاش زندگشهی وابسته بود انگار هماش
 من ستی برام مهم نمی اگر تا آخر عمرمون بچه دار نشیحت. هی بهانه خوب و سرپاست کافنکهی من هميبرا.  باراندونمیم: -

   که کنارمي همون بهانه اخوامیهانه رو مفقط ب
 

 .بود
 .  هم از دست من براومد بهم بگوی هر کمکبرهی که بود فقط زمان می همونشهی که بهانه مدمیمن بهت قول م: -
 انی به رادمی و میگوش. ممنون : -
 یمراقب خودت باش داداش: -

 دیخند
  کوچولوی آبجنطوریتو هم هم: -
  و گرفتی گوشانیرا
 باران: -
 بله: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 133 

 رو ی اصال عکس العمل نداره گوشیعنی باهات حرف بزنه خوادی نمدونمی مرمیگی بهانه و باهات تماس مشی پرمیمن م: -
 .شنوهی صداتو مينجوری فون اي روذارمیم
 منتظرم. باشه: -
. دادمی محیرو براش توض بهانه طی داشتم شرارفت،ی راه میمامان با نگران.  تلفني رو قطع کردم و نشستم پایگوش  
   شدهي هر جوردونستمی می بگم ولی بهش چدی بادونستمینم
 
   ارمی نکرده رو به حرف بي مادر مادرنی ادیبا. ارمشی به حرف بدیبا

  تماس گرفتانی بعد راقهی دقده
 کردمی شد داشتم با دکترش مشورت مریببخش د: -
 خوب؟: -
  نکنهیباران فقط گر. هی درستمیگفت تصم: -
  فوني رو بذار روی و بخواه باهام حرف بزنه اگر حرف نزد گوشششیبرو پ: -
 .االن: -

  خودش اومديبعد صدا.  زنهی حرف میکی داره آروم با دمی لحظه بعد دچند
 باران: -
 بله؟: -
 شنوهی حرف بزنه اما صداتو متونهیبهانه نم: -
 حرف بزنه اما خوادی بهانه نمدونستی منکهیبا ا.  فوني رو زد رویگوشمامان .  کردمی آرومش مدیبا.   حرف بزنهخواستینم  

  کنهی اون گوش مدونهی که منی همنکهیمثل ا
 

 .  بودی کافبراش
 . منيبهانه : -
 تازه بهش وصل دی شاکردم،ی چشمم بود،  دردشو حس ميتمام وجودم بغض بود ، جلو. ومدی نمیی صداچیه. سکوت کردم  

   تازه قلبم قلب دوقلومو با تمام دردشدیشده بودم شا
 

. دمی کشقینفس عم....  دیبا.....دی بازدمی حرف مدی اما باومدینفسم باال نم.   دیکشی مری بود و تتابی بنطوری که اکردی محس
 .  که بتونم بگمنمشی ببدی مگه؟ نباشهی بدم ؟ مشیدلدار

 
  مگه؟شهیم
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 خوامیفقط  م..... يخوای نمدونمی چون می باهام حرف بزنخوامینم..... ي داریل چه حادونمی حالتو بپرسم چون مخوامینم: -
   که تو باغ  با چشم بسته دنبالهامونیمثل بچگ

 
  ؟ من يدیخندی چقدر مدیرسی دستت بهم می وقتادته؟ی بهانه يکردی مدای منو پشهیتو هم. ي چشماتو ببندمیگشتی مگهیهمد
   خوشحال بودمدم،یخندی و باخته بودم با تو مي بازنکهیبا ا
 

.   کوچولویچشماتو ببند و دستاتو بذار تو دستام آبج.   شتمیمن پ.... ینیبی منو مي ؛حاال هم اگر چشماتو ببندی خوشحالکه
  ای بم،یخندی نمگهی دی کندامی پی وقتنباریدستام تو دستته  ا

 
 خوامی منمشی تو ببي پا به پاخوامیم. اهاتی روي برا،ی که براش داشتیی آرزوهاي دخترت ،برايبرا. می کنهی هم گربا
   بار بغلشنی اولي برایوقت. ی باهام قسمت کناهاتویرو
 
 و تو با عشق خورهی منیره،زمی  راه مخوره،ی بار غذا منی اولي  براره،ی مزی خنهی ،سیشی مداری شبا با صداش بی ،وقتیکنیم

  گهی بار  بهت منیل اوي برای وقت،یکنیبلندش م
 

 نی که چقدر ناز شده ايری و قربون صدقش ميخری براش لباس مکنه،ی ، دستاشو دور گردنت حلقه مارهی دندون درممامان،
 ..... یوقت. مدرسه رهیدختر ،  م

  حرف زددی حرف زدم و شانکهی بعد از ادی ؟ شاومدی باال منفسم
  می اون چشماشو ببنده و ما فرار کننباریا. می کني با هم،منو تو و دخترت تو باغ بازخوامیم: -
 دنبال گردهیاون دنبالت م. می کندای پگروی که همدمیذاشتی که منو تو مخصوصا می کنه مثل وقتداتیبذار پ.  بهانهنشیبب

  تو. شهیداره بزرگ م.... کشهی ؟ داره قد مینیبیم.....مادرش 
 
 دونمی مي آرزوها رو براش دارنی و تو بزرگترشهیادمهر با عشق بزرگ م اون کنار تو و ریکنی تمام وجودت صداش مبا
   بشه مثل پدرشی خانوم دکتر درست و حسابهی يخوایم
 
. 

 بره خوادیم. ي بهت بگه عاشق شده همونطور که تو عاشق رادمهر شديانقدر بزرگ که مثل خودت روز. بزرگ شده بهانه   
  دستاش از.  کنه که عاشقشهی زندگیو کنار کس

 
 . گهی دیکی ي تو دستارهیدستاش م.  شهی جدا مدستات

 شه؟ی لحظه نداشتن مهی که تو یی داشتنهانی که بگم چه تلخه اگفتمی مای که حرف بزنه گفتمیم
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 با هر لحظه که ی بوده که تا حاال داشتییای رونی دخترت برات بزرگتردونمی مي آرزوها رو بارها مرور کردنیتو تمام ا: -
   که سالمتي بارها براش دعا کرديحسش کرد

 
 تو و دی حاال فقط موندی آرزوهاتو دفن کندی بدونه تو چطور بانکهی باشه اما حاال اون رفته بدون ادی که بای که بشه اونباشه

   تو همدونمی که عاشقته و ميرادمهر. رادمهر 
 

 بهانه اون هم نهی بذار لبخندتو ببدی خوب حس کرده که چقدر دوستش دارنوی و حس نکرده باشه  ایچیدخترت ه.... یعاشقش
  تو. نهی مادرشو ببينه ماه منتظر بوده لبخند عاشقانه 

 
 که نهیتنها فرقش ا.... يتو همون مادر.  که شب تا صبح  و صبح تا شب براش از آرزوهاش گفتهيمادر.... ی مادرششهی همتا

  م من هم تو خوب هنویاون ازت جدا شده اما ا
 
 دی که تو باهیاون  با توئه اون هم نه ماه تموم باهات بوده حاال وقت.  و نه اون تو رویکنی که نه تو اونو فراموش ممیدونیم

  بلند شو بهش بگو که هنوز....  بهانهي مادرهی یثابت کن
 

 ي برانهی ببي که چقدر دوستش دارنهی ببزهی عز که چقدر براتنهی ببنهیبذار اشکاتو بب.  مني کوچولویبلند شو آبج. یمادرش
   اون سکوت تو رویکشی میاز دست دادنش چه عذاب

 
 نباشه، تو ای اون کنارت باشه کنهی می چه فرقي ازت دور شده هنوز دوستش دارنکهی بدونه که با اخوادیاون م.  بهانهخوادینم

   آرزوها رونی تو هنوز براش بهتريدوستش دار
 

 ي و بذارياری درش بی با لبخندت از نگرانخوادی که چقدر شاده ميری و بپذی بدوننوی تو اخوادی و داره و منی و اون بهتريدار
   ثابتنوی ادیفقط با.  که هست لذت ببره ییاز جا

 
 دیبهانه با.  بسته ي با چشمای حتشینیبی مي نداره کجا باشه تو هر لحظه بخوای که فرقزهی که هنوز هم انقدر برات عزیکن

   رویشگی که مادرش لبخند همنهی ببدی بای کنیزندگ
 

  دارهازی نذار غصه بخوره ، اون بهت نلبشه
 ....کاش...  کنههیکاش گر.... کاش حرف بزنه....کردی داشت خفه ام مبغض

 بوده و زی چقدر برات عزدونمی می باهات نبودم وليزدی که باهاش حرف می کدوم از لحظاتچیمن حسش نکردم  من تو ه: -
   اون برام خواهر زاده نبود چون تویدونیتو هم م
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به .  تونمی بهش بگم چقدر دلتنگشم ،نمخوامی متونمی کنم نمهی گرخوامی  م،یزمی بود و تو همه چزتی همه چي نبودخواهرم
  ای بکنهی بغض خفه ام منی دارم بهانه واال اازیکمکت ن

 
 دونه بوده و تا هی اون برامون می بهش بگمونهی تو دلمون مشهی تا هممی بگمیدر دوستش دار چقمی با هم بهش بگمینیبش
 مونهی دونه مهی هم همون شهیهم
 که دلتنگ بودم ي اگهی دارم بهم کمک کن مثل هر وقت دازی باهاش حرف بزنم به تو ننکهی ايبرا.  صداتو بشنوم بهانهبذار

  بذار با دختر کوچولوت حرف. يو تو بهم آرامش داد
 
 .  حست کنمخوامی صداتو بشنوم مخوامیمن م.  بهانهکنمیباهام حرف بزن ، باهام حرف بزن به خدا دق م.   میبزن
 تا حاال دمی بهانه رو شنيغهای جي دفعه صداکی که کردمی و صداش مکردمی مهی فقط گرگمی می چدمیفهمی نمگهید   

  کردی و صدام مزدی مغی بودم ،جدهی نشننطوریصداشو ا
 

 باشم اما ششی پدی بامردمیداشتم م.   تو صداش نبودقی زخم عمنی درد ، انی که کاش نبودم و اکردی منو صدا مخواهرم
   رفتيصدا.  هق هقشو دمی شو شنهی گري چرا؟ صداستمین

 
 تونستمینم.  رو گذاشتمیگوش.  قطع شدیوشگ.  گم شدگهی چند نفر دي صداونی بهانه مي هی و گرغی جيصدا. ومدی آمد مو

   منيمامان هم پا به پا. رمی هامو بگهی هق هق گريجلو
 
 خواهرم ي چون بوکردی مادرانه اش آرومم کنه که نمي کم از بوکی بغلش کردم؟ کاش ی بغلم کرد ؟ کیک. کردی مهیگر

 . بهانه ام نبودينبود بو
 .  تماس گرفتانی ربع بعد راکی
 زد؟ی مغی شد؟ بهانه جیچ: -
 .  خوبه بارانیلی خنیآره اما ا: -
 کجاش خوبه؟: -
 رادمهر باهاش ی وقتی نداشت، حتی عکس العملچی هکردی گوشه نگاه مهیمثل ماتها به .  بودی اون چه حالیدونیتو نم: -

   بعد ازدی صداتو شنیوقت. کردی بهش نگاه نمزدیحرف م
 

.  باران شهیاون بهتر م.  قدم اول و برداشتهیعنی کنه هی تونسته گرنکهیدکتر گفت هم. هی حس کردم تو چشماش زندگمدتها
 .یشیمطمئن بودم موفق م

 . خبر نذاریمنو از حالش ب: -
 . رادمهر منتظرهشی برم پدیباشه االن با: -
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 دیمراقب خودتون باش. باشه: -
 خداحافظ: -
 خداحافظ: -
 

 کردی مهی اون روز رادمهر تماس گرفت گريفردا
 باران: -
 بله: -
  که دستاتو ببوسمییکجا: -
 ه؟ی چه حرفنیا: -
 ي فرشته اهیتو : -
  خواهرم رادمهر بهانه همه کس منههیمن : -
  کردنهی روزها چه ساده بود گرنی و اکردمی مهی درس حرف بزنه من هم گرتونستینم
 و باورش شده خورهی اما غذاشو مکنهی مهیتمام روز گر. کرده روش اثر یلی که انقدر بهتر شده باشه حرفهات خشهیباورم نم: -

   کم کم حالشدونمیم. ستی نگهیکه دخترمون د
 

 ممنونم باران ممنونم.  اون باور کنهي تو باعث شدشهی مبهتر
 خدا رو شکر تو حالت چطوره؟: -
 شمیمن خوبم فردا مرخص م: -
 شه؟ی مرخص میبهانه ک. برات خوشحالم: -
 شمیفقط نگران وضع روح. شهی مرخص مگهی دي هفته کیا اون هم ت: -
 همراهش دی داره باي بدیلی خطی االن بهانه شرای ولي تو هم دخترتو از دست داددونمی نوبت توئه رادمهر مگهیحاال د: -

  اون االن فقط تو رو دارهشهی مثل همیباش
   من بهانه استيتنها غصه .  اون باشه من خوبمیوقت: -
 ي و داشت و تن داد به همه یکی شهیم. کردی که نه ماه منتظرش بود فکر نميانقدر عاشق همسرش بود که به دختر  

  بعد از مدتها.  باشه تی اون داشتن تمام زندگینداشتنها وقت
 

  رو لبم نشستلبخند
 .  مطمئنمنوی ادهی رادمهر ،عشق تو نجاتش مشهیخوب م: -
  برام دعا کن: -
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 دی و به هم ثابت کندی بمونگهی تا کنار همدکنهی عشقو تو دلتون گذاشته کمکتون منی که اییهر لحظه و مطمئنم خدا: -
   از دست دادنی فاصله بندازه حتنتونی بتونهی نمزی چچیه
 

  طفل معصوماون
 ونتمی مدشهیتا هم. ممنون : -
 .بس کن برادر من: -

 دیخند
 ؟ي نداريکار: -
 .دینه مراقب خودتون باش: -
 حتما خداحافظ: -
 .خداحافظ: -

  هفدهمفصل
 .  در اومدم تو که مامان با خنده بغلم کرداز
  شدمزی شده؟ عزیچ: -
 ي بودزی عزشهیتو هم: -
  شده مامان خانوم؟ی چی بهتره دستتو رو کنیممنون ول: -
 زنگ زد:  -
 باور کنم؟. ه انقدر شاده  کزنهی که قلبش مثل گنجشک مگهی و می کدونستمیم
 ؟یک: -
  باهات حرف بزنهخواستی ،مشی ساعت پمین: -
 حالش چطور بود؟: -
  باهاش حرف زدی بود و کلنجای کرد ،باربد هم اهی گریلیبچه ام خ: -
 االن کجاست؟: -
  چشه بچهنهی بره ببخواستی سرماخورده مابیکام. رفت: -
 رسهی به خانواده اش نمادی روزها زنیا: -
 رهیگی چند بار تماس مي اما سارا نگرانتر از باربده روزدونمیم: -
 ره؟یگی تماس میحاال  ک.  هی ادهیخداروشکر که انقدر دختر فهم: -
 .زنهی گفت زنگ ميای مگهی ساعت دمیبهش گفتم تا ن: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 139 

 شکنهی که اسمش بغض مارهی اسمشو نمچکسی روزها هنی که ای کسیکه وقت.  به اتاقم رفتم تا لباسهامو عوض کنمعیسر
   ماه منتظرکی.  راحت باهاش صحبت کنمرهیگیتماس م

 
.  رونی بزدی منهی صداش هم قلبم داشت از سدنیاز تصور شن.  گذشتی و سخت مری روزها چقدر دنی ماه بود؟ اکی بودم

 .  نکرده بودم که تلفن زنگ خوردزونیهنوز لباسهامو آو
 

 .  رو برداشتمی گوشعیسر
 بله؟: -
 بمونه که اگر تو ذهنم حک ی تو ذهنم باقشهی همي لحظه برانی اخواستمیچشمامو بستم م. منتظر شدم تا صداشو بشنوم  
  ی که حتیی تو کابوس لحظه هاشهی همي برادی شاشدینم
 

 .موندمی نداشتم مصداشو
 الو باران: -
 سالم. منی زندگيسالم تنها بهانه .  منيسالم خواهر کوچولو: -

 ومدی نمصداش
 الو: -

  بغض داشتصداش
  بارانم خواهرم: -

  صدا که نفس به نفسم بودنی بود ، چقدر غم داشت انی سنگچقدر
 ؟یخوب: -
  خوبم: -
  کردم به خودم مسلط باشمی سعمیکردی هم گوش مي هی گري فقط به صدامیگفتی نمیچی کدوم هچیه  
 من بدون تو یدونی معرفت؟ تو که می صدات تنگ شده بود بدنی شني چقدر دلم برایدونی م؟ی با من حرف بزنيخواینم: -

  دارم؟یچه حال
  کلمه شده بود وجودم ، انتظارکی ي هم داشته باشم فقط معنای اصال نبودم که حالیعنی.  نداشتمی حالاصال

 . من داغون بودم. ببخش. ببخش باران: -
  خواهرمدونمی مزمی عزدونمیم: -
 کندمی جون ممردمیتم مداش: -
  مني بهانه دونمیم: -
 ....  دور شمتونمی تا مخواستی باز نکنم دلم مگهی چشمامو ببندم و دخواستی باران دلم مرمی بمخواستیدلم م: -
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 دونمی مزمی عزدونمیم: -
  من شماها رو فراموش کردم؟یبخشیمنو م: -
  ؟ياالن بهتر. حرفو نزن نیا: -
 سه ماه عقب انداخته خونه ي لحظه هم تنها باشم دوره شو براکی ي براذارهی اش کنارمه اون نمرادمهر همه. بهترم: -

   چشمم بهامی ممارستانی از بیروعوض کرده بود که وقت
 

 .... ي که برایلیوسا
  داشتی سخت معنسکوتش

 . دادی فقط عذابت ملیاون وسا.  کرد بهانهیکار درست. دمیفهم: -
 . بار اول دعوامون شدي شدم و برای عصبانیلی همون موقع خی ولدونمیم: -
 آخه چرا؟: -
  کنمی باهاش خداحافظذاشتی مدیبا: -
 مونه؟ی تو قلبت مشهی بچه ات که همي براای لی با وسایخداحافظ: -
  نگفتیچیه
 باهاش ي نکردی کار درستمونهی تو دل تو و رادمهر مشهیاصل مهر دخترته که تا هم.  ان بهانهلهی مشت وسهیاونها فقط : -

 يدعوا کرد
 دست خودم نبود: -
 د؟یاالن با هم خوب: -
 .  هوامو دارهیلی تنها باشم خذارهیآره گفتم نم: -
 .خدا رو شکر: -
 ؟یکنی مکاریتو چ: -
  کشمیانتظار م: -
  دارمازی به همتون ننمتونی ببخوادی دلم میلی خنطوریمنم هم: -
 بهت کمک کنه همونطور که فقط تو تونهی مي اگهی از هر کس دشتری که بي اما االن تو شوهرتو دارزمی عزدونمیم: -
   کهیستی باشه فقط تو نادتی. ی بهش کمک کنیتونیم
 

 اون چه ی تو حس کنذارهی و نمزهیری رو دلش مونده اما انقدر عاشقته که غمشو تو دلش مي اونم داغ بدي از دست داددخترتو
  ازیاونهم به تو ن. بهش کمک کن بهانه. هکشی ميدرد
 

 .داره
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 .  دونمیم: -
 انجام دی که بایی از دختر بهانه و از رادمهر و از کارهام،ی  از خاطراتمون گفتمفی کردهی  گرم،ی ساعت با هم حرف زدمین   
  بعد.  بود کمیگمش نکرده بودم خواهرم نزد. بده
 
 قظع میداشت.  رادمهر اومده بود خونهکردمی می خداحافظدی بای نشده بودم ولری صداش سدنی ساعت هنوز از شنمی ناز
  به ذهنم اومديزی چهی که میکردیم
  بهانهیراست: -
 جانم؟: -
  چه خبر؟نیاز راد: -

  گرفته شدصداش
 یچیه: -
  سرتون بودي همه اش باالمارستانی اون که تو ب؟یچی هی چیعنی: -
 و تا حاال فقط دو بار تماس گرفته و باهام صحبت کرده سیی اول رفت سويمون روزها هنی رادی بگم ولستیدرست ن: -

  شهیباورم نم. رادمهرم نبود که باهاش حرف بزنه
 

 راحت شد که الشیتا خ. رونی بامی منتظر نشد که من از کما بیاون حت.  کارو بکنهنی بود اکی که انقدر بهمون نزدیکس
   رادمهردونستی منکهیبا ا. رادمهر به هوش اومده رفت

 
  نخواست که کنار برادرش بمونهنی رادی داره من تو رو دارم ولازی بهش نچقدر
 که برادرش ي نمونده بود وفکر کردم چقدر زخم خورده رادمهری عاطفه باشه باور نداشتم که نمونه ولی انقدر بشدی نمباورم

 دهیم برادر نيبو
 رفتهی مدی بادیشا: -
 .  کوتاه قطع کردیلیچرا دو بار تماس گرفته و اونم خ.  سر به ما نزدهی مدت نی چرا تو اگمی چرا رفت مگمیمن نم: -
 .شتونهی پانی داشته خدا رو شکر که رایحتما مشکل.  نداره بهانهیاشکال: -
 .  منو دارهي از رادمهر هواشتری بی بهم کمک کرد حتیلینشناخته بودمش خ.  هی واقعا پسر خوبانیآره را: -
 حاال کجاست؟: -
 دیرفته خر: -
  چه جالب: -
 .کنهی کارا رو اون مي همه ستی رادمهر نی بزنم وقتدی و سفاهی دست به سذارهیآره نم: -
 به رادمهر سالم برسون. یستیخوشحالم که تنها ن: -
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 شون تنگ شدهتو هم به همه سالم برسونو بگو دلم برا: -
 متینی ببي به زوددوارمی تنگه امنی تو نازنيحتما، دل همه هم برا: -
 .دوارمیام: -
 مراقب خودتو شوهرت باش: -
 خداحافظ. حتما: -
 . خداحافظ: -
 صداش پر از یشاد بودم؟ شاد بودم که هست ، که مونده ، ول.  کنمهی گرای بخندم دی بادونستمی رو گذاشتم نمی گوشیوقت  

  یلی اون بهانه نبود درسته خگهی بهانه دنی بود اغم
 

 ي نبود اون خواهری داشتم ولمانی به قدرت عشق رادمهرم اشهوی بهتر هم مدونستمی بود که انتظار داشتم و می از اونبهتر
 . که آرامش همه بود

.  شده بودشتری سکوتش هم بی بهتر شده بود ولشی دو هفته گذشته بود و وضع روحگرفتمی هر روز باهاش تماس مبایتقر   
 . شدی بشم نمکی بهش نزدکردمی میهر چقدر سع

 
 منو يکم کم تماسهاش کمتر شد و کمتر جواب تلفنها.  نتونستم باهاش حرف بزنمی ولرمی کردم با رادمهر تماس بگیسع
   باز هم برگشته به همونیعنی شده ی باز چدونستمینم. دادیم
 

 ارهی منو برام بي و بهانه ادی بیکی چقدر من پل بزنم به آدمها که کردم؟ی صحبت مدیبا. کردمی صحبت مانیبا را دی باحالش؟
 ؟
  الو سالم: -
  سالم: -
 ؟یخوب: -
 ؟يخوبم باران جان شما چطور: -
  بهم بگوقتوی حقکنمی سؤال مهی فقط رمیگی وقتتو نمادی زمیهمه خوب: -
 بپرس: -
  بهانه افتاده؟ي برایاتفاق: -

  کردسکوت
 الو: -
 ؟یپرسی منوینه چرا ا: -
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 هی و زنهی کوتاه حرف میلی خای دهی جواب تلفن منو نمای هست که ي هفته اکی ی ولانیاون حالش بهتر شده بود را:- 
   من خواهرمو خوبکنه،ی و قطع مکنهی رو بهانه ميزیچ
 
  کنهی مي داره خودخوردونمی مشناسمیم
  اون هنوز ناراحته: -
 . کنمی حس منوی من اکشهی عذاب ميزی چهی کردن فرق داره اون از ي ناراحت بودن با خودخوری ولفهممی منویا: -
 .  باهاش صحبت کنمکنمی می به خاطر تو سعی ولستی نيزیمن مطمئنم چ: -
 ممنون: -
 .رمیگی برم بعدا باهات تماس مدیمن با: -
 .خداحافظ. باشه: -
 خداحافظ: -

 نبود که یکس. شدی کنم چون بهانه هر روز ازم دورتر مکاری چدی بادونستمینم.  بعد هم تماس نگرفتينه فرداش نه روزها    
  چی نبود هی بهم بده از همه کسم که وقتيخبر

 
سم و باهام حرف  بپريزی چذاشتینم. قهی اونم در حد دو دقزدی بار باهام حرف مکی ي هفته اگهید.   برام کس نبودکس

   روز تو دفتر نشستههی.  جا بند نبودچیدستم به ه. زدینم
 

 دنمی که باربد سرزده اومد دبودم
 سالم خانوم: -
  طرفا؟نیسالم از ا: -
  می کم با هم گپ بزنکی بهت بزنم و ي سرهیاومدم : -

 دونستمی افتاده ، می اتفاقدمی سر زدن به من وقت نداشت فهمي نگاهش کردم باربد انقدر سرش شلوغ بود که براقیدق   
  ی روزها شاد بود ولنی بذارم خودش حرف بزنه ادیبا
 
 تلخ که مثل زهر مار بود ي روزانی معنا نداشت ايشاد. شناختی که بهانه رو می هم اعتماد نداشتم تو قلب هر کسي شادبه

 برامون
  که خودش شروع کرددمیپرسی مابیکام و من داشتم از میخوردی میی چامیداشت

  سؤال دارمهی: -
 بپرس: -
  برات افتاده؟یاتفاق: -

  کردمتعجب
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  من ؟ نه چطور؟يبرا: -
  ي کالفه انمتیبیچند وقته هر بار که م: -
 و مسلما زدی بار هم با بهانه حرف مکی ي و هفته اگرفتی خبرها رو در مورد بهانه از من مي همه دونستی نمیچیاون ه  

   که من ازی اون شناختکردیبهانه باهاش صحبت م
 

 و که ی کسکنمی متصل نبود بهش تا بفهمه حس می دارم که وصل بود ولی چه حسدونستی داشتم اون نداشت و نمبهانه
 شهی می قلبم با اسمش معنیازم دوره ول

 فتادهی نی من اتفاقيبرا: -
 .  شده به من نگو نهيزی چهی: -
 .  حسم بوددونستمی که ميزی بگم تمام چی چدونستمی دادم نمهی تکیدل پشت صنبه
 نیمن نگران بهانه ام هم: -
 مگه بهانه بهتر نشده؟: -
  روحا نهی چرا ولیاز نظر جسم: -
 ادی به نظر نمنطوری ازنمیاما من که باهاش حرف م: -
 یشی نمشی تو متوجه گرفتگدونهی چون مزنهیاون با تو حرف م: -
 ؟ی چیعنی: -
 بعد ی طوالنیلی اونم خمیزدی خوب بود، با هم حرف مي دو هفته ایکی شروع کرد به حرف زدن با من ی وقتنکهی ایعنی: -

   منو داديکم کم تماسهاش کم شد کمتر جواب تلفنها
 
  کوتاه باهام حرف زدیلی هر وقت هم که جواب داد خو
  کنهی وقت نمدی شاشهی زندگری درگدیخوب شا: -

  و بهش نگاه کردمزی گذاشتم رو ممودستا
من .  دوقلوهاستنی که فقط بیکی جور احساس نزدهی شهی متوجه نمچکسی دوقلوها هست که هنی بییزهایباربد چ: -
   دارم باربد اون دارهمانی انی افتاده به ای اتفاقهی دونمیم
 

 از من فرار ی حرف بزنه ولشهی با همتون مثل همدیشا.  من بفهممخوادی ناراحته که نميزی چهی اون از کنهی ميخودخور
   فرصت و بهم بدهنی اخوادی و نمفهممی مدونهی چون مکنهیم
 

  بفهمم چه خبرهکه
  دفعه از جاش بلند شدکی.  حرف بزنهنکهی بدون اکردی تمام داشت فکر مي قهیده دق. رفت تو فکر   
  بارانمیما تا حاال هم اشتباه کرد: -
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 ؟یچه اشتباه: -
 گهی دکنمیفکر م.  سر بهش بزنههی تونستی که هر کدوم از ما می در صورتمی خوش کردانیما دلمونو به رادمهرو را: -

 . نمشیوقتشه که بب
  آلمان؟ي بريخوای میعنی: -
 ضربه ی کافي بهانه به اندازه یشناسی ما بهانه رو مي بهتر از همه یلی خدونمی میکنی اشتباه نمدونمیم. نگران شدم : -

 .  شدهی چنمی برم ببدیخورده با
 سارا... اما : -
 .کنمی فردا اقدام منیاز هم. میریتو نگران سارا نباش الزم باشه با هم م: -

  شدم و رفتم طرفش دستاشو گرفتمبلند
 .ی حلش کنیتونی افتاده باشه تو می هر اتفاقدونمی ، مشهی منم راحت مالی واقعا خينجوریا: -

 دیخند
  خونه؟يری میک: -
  برمدی باگهید: -
  داشتنی چند وقته نگراننی ای کافيبه اندازه .  بدوننيزی چهاتی از نگراننای مامان اخوامیدر ضمن نم. رسونمتی مایب: -
  نگفتمیچی هم تا حاال هنی هميدونم،برایم: -
 .ي کردیکار درست: -

مامان .  ندادنزای به سارا وی و بره ولرهی بگزای وعیانقدر آشنا داشت که تونست سر.   آلمان شدی ده روز بعد باربد راهقایدق   
   ما که اون هم قبولي خونه ادیازش خواست ب

 
 و واری به دگرفتی دستشو مرفتی راه می تاتی تاتگهید.  شده بودنیری شیلی خگذشتی روزها راحتتر مابیبا وجود کام. کرد

   دلمنی زمخوردی هر بار منی زمخوردی و مستادی ایم
 

 ی شادترمون کنه بد غمابی کامي خوردنهانی زمنی کنار ادی دختر خواهرم باي صدانکهی حس ای ولرفتی ضعف مبراش
 .داشت

 گفتیم. شهی زندگری نشده و فقط درگيزی چی با بهانه حرف زده ولگفتی اول ميروزها. گرفتیباربد هر روز با ما تماس م   
  بهانه هم با من حرف زد و گفت. خوبهحالش 

 
 . نشدمدونمیشدم؟ م.  دچار وسواس شدمکردمی فکر میگاه. رمی آروم بگذاشتی ته دلم نميزی چهی یول. خودهی بمینگران

 ریانگار چند سال پ.  دراومده بودشهاشیر.  مات و مبهوت موندمدمشی تو فرودگاه دی ماه باربد برگشت وقتکیبعد از    
  ی چمیدونستی نممیکردیمنو سارا به هم نگاه م. شده
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 دی بهمون خنددیباربد که رس. میبگ
 د؟یکنی نگاه مينطوری چرا اه؟یچ: -

  گفتسارا
 ؟ي چرا انقدر داغون شد؟ي شدينطوریتو چرا ا: -
   ماه نبودمهی داغون شدم؟ خوبه ی چیعنی: -
  شده باربد ؟یچ: -
  تا بگممی بردیایحاال ب: -
کاش بابا هم . می رفته بودشوازشیمنو سارا تنها به پ. من دچار وسواس نشدم . پس نشدم .می رفتنی به سمت ماشیا نگرانب  

  رو نداشتمي اگهی خبر بد ددنیبود من طاقت شن
 دی کلمه حرف راه افتاد سارا دوباره پرسکی بدون می شدنی سوار ماشیوقت
  شده؟ بهانه خوبه؟یباربد چ: -

  خنده داشت؟ی کش اومدن لبهاش معننی اصال اد،یخند
 .  نذاشتن که بخوابمیعنی دمیفقط من چند شب نخواب. همشون خوبن. خوبن بابا: -

  گفتسارا
  نشدهیچی هابیبگو جون کام: -

  شدی عصبباربد
ه در ضمن اگر  بهت دروغ گفتم که بار دومم باشی نشده من کيزی چگمی م؟يدی سارا؟ چرا قسم میکنی مينجوریچرا ا: -

   نبودم همونجانجای افتاده بود من االن اياتفاق بد
 
 . فتادهی نیعنی فتادهی نی اتفاقگمی می پس وقتموندمیم

  لبهاش کش اومددوباره
  تو راحتتري راحت بودم و از دست نق زدنهاابی کامي هاهی از گری چند وقتهی هم خوش گذشت یلیراستش خ: -

  تو بازوشدی با مشت کوبسارا
 ی بدجنسیلیخ: -

 می اگر تصمدونستمی بهش نگاه کردم منهیحق نداشتم؟ از تو آ.  من نه ،بدتر شدمي سارا تموم شده بود اما براي براهیقض   
 .  حرف بزنهشهی باعث نمیچیگرفته حرف نزنه ه

 
 به من دروغ بگه؟ دهیبه خودش اجازه م حقم نبود چرا نی ای بگم ولتونستمی نمیچیاما ه.  قلبم تو گلوم بودی شدت نگراناز

   کهییهای از خودش تو همون بچگشتری بیلی که خیبه کس
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 دونمی نمم؟یدی رسیک. بلند کردم نی تنمو از زمي و عاشق بهانه اش کرده خواهرمو،  پاره باربد
 سالم برسون: -
  تو؟يایمگه نم: -
 زنمی سالم برسون بگو فردا بهشون سر منای خسته ام به مامان ایلینه خ: -
 ؟ي ببريخوای پسرتم نمیعنی: -

 ی فراموش کرده؟ تمام مدتابمینشده که کام.  نشدهیچی هگهیم.  شدند و اومدن توادهی پنی از ماششیشونی پيآروم زد رو    
  ي بازابی و با کامزدیکه با مامان و بابا حرف م

 
   الغر شده بودیش نبود ول تو صورتیچی هکردمی بهش نگاه مکردیم

 یتی شکاچیه.  اما سه روز بعد جوابمو دادرمی کردم با بهانه تماس بگی اون روز سعياز فردا.  بود که رفتندکیساعت    
   باهامشهی کرد مثل همی نگفتم اونم سعیچینکردم ه

 
 مطمئن بودم ي اگهی از هر زمان دشتری قطع کردم بیوقت.دیفهمی بزنه اما انقدر حواسش پرت بود که نصف حرفهامو نمحرف

   غرقدی باومدی از دستم بر نميکار.  افتادهی اتفاقهی
 
 به ی مشکلچی روزها هنی من اي برای بود ولشتری مشکالتشون از من بدی که شایی تو کارهام، تو مشکالت موکلهاشدمیم

  ساکت شده نبودي مشکل بهانه ی و سختیبزرگ
 باهاش تماس گهی ددادی منو نمي و باز هم جواب تلفنهاگذشتیکه با بهانه صحبت کرده بودم م ی هفته از زمانکی قایدق  

   بهگرفتی ممی خودش تصمدی افتاده بود باینگرفتم هر اتفاق
 

 یسع.  ی خواب طوالنهی نه ای جور خلسه هی دیشا. سکوت مطلق. خواستی خسته شده بودم دلم آرامش مجانیاز ه.  بگهمن
   بهازی نادی رو قبول کنم که زیی پرونده هاکردمیم
 
نشد که .  نداشتمی نداشته باشه و راحت حل بشه چون هم مامان و بابا نگران بهانه بودند و هم خودم تمرکز درستيریگیپ

 بخوابم نشد
 از تماس گرفتن هگید.  نبودمی تماسچیمنتظر ه.  که تلفن زنگ خوردکردمی خودمو بهانه رو نگاه ميهایداشتم آلبوم بچگ   

   بودم ودهی ماه  صداشو نشنکی شده بودم دیبهانه نا ام
 
 .  گشتمی سکوتش ملی عکسهاش دنبال دليو من البال.  رهیگی با من تماس نمدونستمیم
 باران تلفن: -

  رو برداشتمیگوش
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 بله؟: -
 انهیفکر کردم را.  از راه دور بودصدا

 ان؟یالو را: -
 ومدی نمیی صداچیه
 الو: -

  بهانه بود؟يصدا
  سالم: -

کاش حق داشته باشم دلخور باشم کاش مشکلش انقدر .  تمام عالم و آدم ازش دلخور بودميسکوت کردم ، به اندازه     
 بزرگ نباشه که من حق داشته باشم انقدر دلخور باشم

 الو: -
 سالم: -
 ؟یخوب: -
 ؟یممنون تو خوب: -

  ندادیجواب
 بهانه؟: -

  کشوندیستی منو به مرز نهی گرنی جنس ای ولکردی مهی ناراخت بود گریصاف نشستم محکم نبود وقت. دمی شنهی گريصدا
  شده؟یالو بهانه؟ چ: -
  هم سکوتباز
 بهانه؟ حرف بزن: -
  خودتو بهم برسون: -

 شنومی کردم اشتباه مفکر
 ؟یچ: -
  تکرار کردهی گرونیم
  خودتو بهم برسون: -
   شده ؟یچ: -
 . شمی پيای بدی بايای بدیبا: -
 ؟یزنی شده بهانه؟ چرا حرف نمیآخه چ: -
 . رهی داره از دستم ممی زندگيای بدیبا. تونمینم: -
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 دلخور بود من؟ اونم از بهانه؟  یک. گهی درفتمی مدی باششی برم پدی باگفتی میوقت.  مغزم شروع کرد به کار کردنعیسر   
  کردی طلب کمک میانقدر خوددار بود که وقت

 
 ی چه اتفاقرسم؟ی نمری بگم؟ ديزی چدی بگم؟ اصال بای برم ؟به مامانو بابا چي واقعا درمانده شده  فکر کردم چطوردونستمیم

   بهدیرسی که ته همه اش مگهیافتاده و هزار تا فکر د
 

  شده رفتني ، هرجوررفتن
 شهیهم.  بهانهشتمی نکن من پهیتو گر. امی کنه تا بفیرد کارامو گمی و مزنمیباشه ، باشه بهانه من امشب با باربد حرف م: -
 . فتهی نمی اتفاقچیه. فقط محکم باش....
 .کردی مهی هم گرباز
 .ي نجاتم بدیتونی فقط تو ميای بدیبا.  تحمل کنمتونمی نمگهی  دایفقط ب: -
 امی می زودتر از اونچه که فکر کنرمیگیفقط مراقب خودت باش من باهات تماس م. امی بهانه مامیم: -

 کردمی و فکر مرفتمیتو اتاق راه م.  گرفته بودمجهیسرگ.  کنمکاری چدی بادونستمینم.  رو قطع کردی گوشی حرفچیبدون ه    
   افتاده کهی اتفاقدونستمیم.  بگمیبه مامان و بابا چ

 
چهار ماه از .  که چرا رهاش کردمگفتمی مراهی تو دلم به خودم بدو بیه.  هستيزی چهی دونستمی مگهی بهم نمباربد

   و من دلمو خوش کرده بودم که بهانه مرگگذشتیتصادفشون م
 

 که ضربان قلبم و نبض ی من نبودن منی بهانه ولي برادر بودن برادی که شایانیچرا باور کردم باربد و را.  شو باور کردهبچه
  دادیشده ام رو م خواهر درمانده يبودنم بو

  باربد تماس گرفتمبا
 سالم: -
 سالم: -
 ؟ییکجا: -
  شده؟ی چمارستانیب: -
 نمتی ببدیبا: -

 داد زدم. سکوت کرد   
 ؟يدیشن: -
 ؟یزنیچرا دادم: -
 . االننی ، همنمتی ببدیبا: -
 .امیباشه، باشه االن م: -
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  همون جاای پارك سر کوچه بامی خونه من ماینه ن: -
 .امیدارم م. باشه: -

 که رفت یحق نداشتم ؟ مخصوصا باربد اگر همون وقت.  بودمیاز دست همه عصبان.  رو قطع کردمی گوشیبدون خداحافظ   
  نی شده امروز بهانه ای چگفتیو برگشت بهم م

 
  چشماش؟دنی به درسونهی حال و نداشتم که حس کنم قلبم منو منی و نداشت احال

 یلینشستم و راه افتاد خ.  و باز کردنی در ماشدی خودمو رسوندم تا منو دعی سردهیسه ربع بعد تماس گرفت و گفت رس   
 نگران بود

  شده؟یچ: -
  خودمو کنترل کنم داد زدمتونستمی نممی بار اول تو زندگيبرا
  تو بهم بگو باربدشش؟ی برم پخوادی اومده که میی شده؟ تو بگو سر بهانه چه بالیتو به من بگو چ: -

 کردمی نگاهش منطوریهم.  فرموني و زد کنار و سرشو گذاشت رونیماش    
 ؟یکنی منطوری منم آدمم چرا با من اکشهی قلبم نمگهیحرف بزن باربد به خدا د: -

  خون بودي بلند کرد چشماش کاسه سرشو
 شش؟ی پيخواسته بر:  -
 . خودمو بهش برسونمگفتی و مکردی مهیآره امروز زنگ زد فقط گر: -

  دادهی تکی و به صندلدی کشیقی عمنفس
 ي بردیپس با: -
  شدهی قبلش بدونم چخوامی می ولرمی معلومه که م؟ي بردی بان؟یهم: -
  شده؟يزی چیکنیچرا فکر م: -
  زدمادیفر
 نشدم چتی منم پاپی بگيخوای نم افتاده اماي که اتفاق بدزدی حال و روزت داد مي از آلمان اومدی وقت؟یکنیبازم انکار م: -

   سکوت چقدر به ضرر بهانه استنی ادونستمیاگر م
 

 . سر خواهرم اومدهیی به من بگو چه بالیمن خواهرشم لعنت. ی حرف بزنکردمی طور شده مجبورت مهر
 . گونه هاشي روختی راشکهاش

 ....فقط.... فقط ستی نشیچیبهانه ه. نیاز من نپرس باران برو بب: -
 ؟یفقط چ: -
 . کنهی بتونه با رادمهر زندگگهی دکنمیفقط فکر نم: -
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 ي من ، براي بود براایآخر عشق اونا آخر دن.  نفسم بند اومده بوده،ی قضنی اال اکردمی رو ميزیفکر هر چ.  دفعه وا دادمهی
  شهی بدون نفس رادمهر نفس نمدونستمی که ميبهانه ا

 
  دم و بازدمشبراش

 ؟ی چیعنی: -
 توننی نمگهیانقدر که د.  از هم دور شدنیلی که تصادف کردن خي فقط از روزدونمی من هم درست مشکلشونو نمدونمینم: -

 . تحمل کننگرویهمد
 . رادمهر دائم کنارشهگفتیبهانه م.  امکان ندارهنیا: -
 .  شدشتری که بهانه سرپا شد فاصله هاشون بي از روزی مرخص شده بود ولمارستانی که تازه از بهی مال زماننیا: -
 آخه چرا؟: -
 . دونمینم: -
 ؟ي کردکاری شده پس چی چی که بفهمی تو رفتدونمی نمی چیعنی: -

  زدادی فریعصب
  شده؟ی حرف بزنه من از کجا بفهمم چخوادی نمچکسی هی شده وقتی چنی خودت برو ببی زرنگیلیاگر خ: -

 چند ماه انقدر بغضمو فرو داده بودم که گلو درد گرفته نی ایبغض گلومو گرفته بود ط. ن نداشت امکا.  باور کنمتونستمینم   
   شدن بغضی خالی کردن ولهیساده بود گر. بودم

 
 ترکه؟ی قلبم که داره مای ؟ بغضه رهی منیی تو گلوم باال پاهی چنیا.  اومد سراغمی نداشت باز هم همون سر درد لعنتامکان

 
  برم؟یکنیکمکم م: -
 ؟یگی می به مامان و بابا چی ولکنمی االن اقدام منیآره از هم: -
 نمشی که ببرمی دلم تنگ شده مدمی دو ساله خواهرمو ندکی بگم نزديخوای میچ: -

 ي که تمام جرقه هاي من آماده بود ده روزيزای ده روز بعد وقایدق. منو رسوند و رفت. سرشو به عالمت موفقت تکون داد    
   از بودن رادمهر و دوره کرده بودمشیدشا
 
باربد . شی نباشه و رادمهر مالک قلبش باشه نه مهمون زندگنی کاش نباشه کاش اش؟ی رادمهر مهمون بود تو زندگیعنی
   دو شب بعدش پرواز داشتمیعنی هم گرفت سه شنبه طمویبل
 
  با بهانه تماس گرفتمدی شده به دستم رسی اکطیتا بل. 
 بهانه؟: -
 باران؟: -
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 .امیمن دارم م: -
 شهیاز سکوتش جا خوردم فکر کردم خوشحال م.  کردسکوت

 ام؟ی بيخوایهنوزم م: -
 ی کمکم کنی تو بتوندی شاشمی پيای بدی نمونده بای ازم باقیچی هگهید.  باراني اگهی از هر وقت دشتریب: -
 . پس فردا ساعت سه صبح پرواز دارم: -
 نمتیبیباشه تو فرودگاه م: -
 ارم؟ی برات بيخوای نمیچیه. باشه خواهر کوچولو: -
 .نه فقط خودت: -
 . باشيقو. زمی عزشتی پامیم: -
 .  شمی مي خوبم، قويای ميحاال که دار: -

 رو دعوت کنه که من نذاشتم نهای خاله اخواستیمامان م. لمی کردم و شروع کردم به جمع کردن وسایباهاش خداحافظ   
   سرهی کس و نداشتم فقط چی با هیحوصله خداحافظ

 
 رد بتری بود نگاهشون و عجبیعج.رمی رادمهر بفرستن ازشون بگي براخوانی ميزی رادمهر که اگر چي خانواده ي خونه رفتم

   وي سبزیمامان کل.   بدرقه امي اشکاشون برايپا
 
و دلش خوش بود که دخترش کم کم داره حداقل مامان تو عالم خودش بود .  بهانه گذاشته بودي جات براهی و ادولیآج

   حاالدونستمی ناراحت بود میلیبابا خ. کنهیغمهاشو فراموش م
 

 بهانه هم نکهی که الزمه برم که دلم تنگ شده و ازدمیشب آخر تا صبح باهاش حرف م. شهی دلتنگ میلی خرمی من مکه
   کاش با بهانه برنگردم. که کاش بشه. شهی آرومتر منطوریا

بالخره اعالم کردن و .  زودتر پرواز و اعالم کننخواستیدلم م. ت دوازده با مامان و بابا و باربد و سارا به فرودگاه رفتمساع   
  مای هواپمیساعت سه و ن. من به سالن رفتم

 
 . قرص خوردم و زودتر از اونچه که انتظار داشتم خوابم بردهی نی همي براهی راه برام طوالندونستمیم.  کردپرواز

  شدمداری شونه ام بود بي دست مهماندار که روبا
 . دیخانوم کمربندتونو ببند: -
 م؟یدیمگه رس: -

 دیخند
 . با اجازتون: -
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 اومد جانیست تازه ه که نشمایهواپ.  می سره بود و معطل نشده بودکیخوشبختانه پرواز . صاف نشستم و کمربندمو بستم   
  های تمام ناراحتنمی خواهرمو ببرفتمیداشتم م. سراغم

 
 قرن طول هیانگار .  خارج شدممای از هواپعی سرنمش؟یبی باور کنم که مشدیم. نمشی ببخواستی فراموش کردم فقط دلم مرو

   داشتدمی و دانیاول را.  تا تونستم به سالن برمدیکش
 

 رونیاز در اومدم ب.  و به طرف در اومددی چشمش به من افتاد خندیوقت. نهی دستمو بلند کردم تا منو ببگشتی من مدنبال
 . گشتمیدنبال بهانه م

 يخوش اومد: -
 شده دی سفي تک و توك موهانیا.  چهار سال سنش رفته بود باال جا افتاده شده بوديتو چهار ماه به اندازه . نگاهش کردم 

   خواهرم که نبوداوردنیاب وجدان ن اش از عذقهی شقي
 

 بود؟
 . ممنون: -
  يگردی دنبال خواهرت مدونمیم: -
  گوشه اشاره کردهی دستش به با
 اوناهاش: -

 زن هیمن .  کرده بودی ازم خداحافظشی که دو سال پياما نه بهانه ا. بهانه همونجا بود.  و که نشون داد نگاه کردمیطرف   
  ی خودش مچاله شده کس که تودمیدی نقش و مزیر
 

چشمش به من .  کردم برم جلوی من نبود سعي بهانه بهانه نی قدم از قدم بردارم اتونستمینم. نداشتي نورچی چشماش هکه
  افتاد اونم اومد طرفم چرا هر قدمش رو قلب من فرود

 
.  خودمو بهش رسوندمي چطوردمی نفهمگهی بود؟  دبی نگاه زخم خورده غرنی بغلش کنم ؟ چرا انقدر اخواستمی چرا نمومد؟یم

  منو بو.  پنج ساله بودي دختر بچه هیتو بغلم مثل 
 
 کردی مهی و گرکردیم
 ؟ي باران؟ کجا بوديکجا بود: -

 همون لحظه خواستمیم.  تو خودم حلش کنمخواستمی بوش کنم مخواستمیم.  حرف بزنمخواستمی حرف بزنم نمتونستمینم   
   نباشهي غصه اچی که هیی و ببرمش جارمیدستشو بگ
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 نه؟ دمشید.  باور کنم خواهرم تو آغوشمهدیشا. می نداشتی غمچی که هیی گذشته همون روزهاي ببرمش به روزهاخواستمیم
  چشماش آخ چشماشی منه ولي بهانه گفتیبوش م

 می با هم فرار کنای بمونی بچگي به روزهامی بهانه برمی برایب: -
 کردی هق مهق

   فقط منو ببري هر جا که بخواامیباهات م: -
 دیکشی مرده شده بود مثل نه مرده بود و نفس مهی اون مثل دیکشی من فقط نفس ميبهانه . نابود شده بود.  شده بودله
 داشتم که همون لحظه بکشمش که نوی الیپتانس.  انداختنییسرشو با خجالت پا.   نگاه کردمانی شونه اش به راي باالاز

  ارهی جونش خواهرمو بي قول داد که به بهایقول نداد ول
 
. 

  خودم جداش کردماز
 .  نگات کنمری دل سهی کوچولو بذار یبذار نگات کنم آبج: -

تو دلم .  شبح بودهی من نبود اون ي زن بهانه نیا.  چشماش گود رفته بودری بود زدهیصورتش رنگ پر. چشماش مرده بود   
  و. غلش کردم دوباره بزدمی مادیاسم خدا رو فر

 
  کردنهی سخت بود گرچقدر

  دلم برات تنگ شده بود: -
  منم باران: -

  صورتميدستاشو گذاشت رو. دمیدستشو بوس. کردی آرومم مشهی که همییدستاش همون دستها بود دستها.  گرفتم دستشو
  برعکس من،ياصال عوض نشد: -
 دمی زور خندبه
 ی هنوزم عروسکي تو عوض شدگهی میک: -

  تلخش دلمو سوزوند تا عمق وجودمي خنده
 .  شدکی نزدانیرا
 .رمی چمدونها رو بگرمیمن م: -

فکر . می گرفته بودگروی فقط دست همدمیکردی نگاه نمی حتمیزدیحرف نم.  رفتانی و رامی نشستی صندليمنو بهانه رو   
  دلم. نمشی ببتونمی نمگهی اگر دستشو ول کنم دکردمیم
 

 بود فرودگاه اما با ومدهی بود که رادمهر نبی عجیلی رادمهر افتادم برام خادی. سوختمی انگار داشتم مشی پارچه آتهی بود شده
   دریچی دادم هحی بودم ترجدهی که از باربد شنییزهایچ
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 بده یی داروهی بهانه رو سر بدم تو بغل مامان ؟ ببرمش دکتر رانی امی برگردم؟ی و فقط برگردمی نگیچی هشهیم.  نگمموردش
   و بشه همون دخترمی بره؟ برادشی روزها رو نیکه ا

 
  و اگر خورد راحت بلندش کنم؟نی و نخوره زمآروم

 یچی ، من هگفتی نمیچی ساعت بهانه هکی نی تو امی ساعت تو راه بودکی. می خونه شدی اومد و راهانی ربع بعد راکی   
   حرفها رومی پر بودی ولگفتی نمیچی هانی راگفتم،ینم
 
 و بهم بگه از زیبهم قول داده بود همه چ. گفتی به من مدیبا. رومو برگردوندم.  به من نگاه کردنهی از تو آانیرا.  دمیکشی مبو

  انیاز بهانه از رادمهر از را.  بودمیدست همه عصبان
 
  بشهچی که خواهرم هشدی نمنطوری اگر بود ادی که شاي از بچه ای باربد و از خودم حتاز

 سه تا خواب نی دلنشیلی خی بود ولیکی کوچي داشت که پر از گل بود خونه کی کوچاطی حهی.  بودییالیخونه شون و   
   سالنهی نیی هال و پاهیداشت و  طبقه باال بودن  با 

 
 کم تو کی.  که برام در نظر گرفته بودنی برد به اتاقلموی وساانیرا.  بودییای رویلی فضاش خی آشپزخونه ولهی و کیکوچ

 .  باال رفتم تا لباس عوض کنمي و به طبقه دمیخونه چرخ
 
  بودستادهی دم در اانیرا. نیی بهانه رفتم پاي ربع بعد با صداکی
 .دی با هم بزندی حرف داری کلدونمی مرمیبا اجازتون من م: -

.  برات کمهنیا. ي کردانتیم گفتم به جهنم برنج، به اعتماد من خ تو دلنییباز هم سرشو انداخت پا. سرمو تکون دادم   
   مبلينشستم رو. رونی از در رفت بیبدون خداحافظ

 
  بهانه هم نشست روبرومو
 مامانو بابا خوبن؟: -
 خوبن از خودت بهم بگو بهانه: -

  شد و به سمت آشپزخونه رفتبلند
 امیاالن م: -
 و روبروم نشست.  اومدیی دو تا چابا
  بگمی چدی بادونمی برات حرف داشتم اما االن نمی کليای بنکهیقبل از ا: -
 . سرت اومدهیی فقط بهم بگو چه باليخوایاز هر جا م.  بگوخوادی دلت میهر چ: -

  تو چشماش نشستاشک
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  کنارش و دستشو گرفتمنشستم
 چاره هیمن اومدم که با هم . مونمی مشتی پي تا هر وقت بخوایدونی من کنارتم و می حرف بزنخوامیم. ی کنهی گرخوامینم:-
   االن موقع ضعف نشونمی کندای مشکلت پي براي
 

 دمی بهت قول ممیکنیفقط مرگه که چاره نداره خواهر من ما با هم مشکلو حل م.  شدهی محکم باشو بهم بگو چستی ندادن
بغض آلود .  میگذرونی می زندگشهی کار بدقول که ما با کلانتی اون خگفتی راست می شده بودم من ؟ ولي اشهی انقدر کلچرا

 گفت
 . بارانستی نی راهچی هگهید: -
  میکنی هم نبود قبولش مي نه اگر چاره اای نظرت درسته نمیتو برام بگو تا بب: -

  نگاه کردبهم
 ؟یمونیکنارم م: -

  شونه مو و موهاشو نوازش کردمي گذاشتم روسرشو
 ياومدم که بمونم  تا هر وقت که تو بخوا. وونهیه دمعلوم: -
 اومد نی ماشيصدا.  همون نگاه زندهدمی رو دیمی لحظه همون نگاه قدکی ي برادی شونه ام برداشت و خنديسرشو از رو  

   و نگاه کردرونی بیوقت. بهانه به طرف پنجره رفت
 

 زد و به سمت در موتوی شد رادهی پنی آروم از ماشیلیخ. رادمهر بود. بلند شدم و رفتم کنارش.  رفتنی برق نگاهش از بدوباره
  همون لحظه به خودم قول. برگشتم طرف در. اومد

 
 خواستمی افتاده بود می باعث عذاب باشه حتما اتفاقتونستی نمشناختمی که من مي خواهرمو نجات بدم رادمهری زندگدادم

  اگر.  بهانهيخواهر باشم نه فقط برا هردوشون يبرا
 
  نرفته بودادمی خواهرانه خرج کردن و ی روزها ولنی نبودم ایچیه

  لحظه مکث کردکی من جا خورد دنی و رفتم جلو انگار باددمیخند.  کت و شلوار تنش بودشهیمثل هم. درو باز کرد   
 ؟یباران خودت: -
  باشه؟ی کيخوایپس م: -
 واقعا صورتش شاد شد و به طرف من اومد. اوردمی خودم ني به روام؟ی من دارم مدونستی نمی حتیعنیتعجب کردم   
 ؟ي اومدیک: -
 . شی دو ساعت پیکی نیهم: -
 .  نگفتیچی به بهانه کرد و هینگاه 
  شدمریواقعا غافلگ.  ي خوش اومدیلیخ: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 157 

  کردمرتیخوشحالم که غافلگ: -
 . طرف پله ها رفتبه
 .امی االن منی ،بشنیبش: -

 که هست اونها رو يزی هر چدمی فهمی افتاده ولی چه اتفاقنشونی بدونستمینم.  بودخزدهینگاه بهانه .  مبلينشستم رو   
   صبور هم نايانقدر که بهانه .  از هم دور کردهیلیخ
 
 .  نشد که  برگشتقهیده دق.   بودرانی بودم واال االن بهانه انجای شده بود؟ نشده بود که من ادیناام.  شده بوددیام
 .یینجای که اشهی حرف بزنم باورم نمتونمیانقدر خوشحالم که نم: -

  مثل باربد لبهام کش اومددمی شادمیخند
  بودمومدهی کاش نیکنی آرزو مینی منو که ببي مزاحمتهاشهیکم کم باورت م: -
 اومدنت واقعا الزم بود. ی مثل رحمتیستیتو مزاحم ن: -

 بود نه باهاش صحبت کرده بود و دهی که رسي رادمهر هم از لحظه اکردی به بهانه کردم اصال به رادمهر نگاه نمی نگاهمین   
   بهانهمیمشغول صحبت شد. نه نگاهش کرده بود

 
 عوض یلی رفتارش با بهانه خیرادمهر همون رادمهر بود ول.  هم اومدانی ساعت بعد راکی.  آماده کردن شام رفتي براهم

  دونستمی و مقصر بدونم فقط می کدونستمیود نمشده ب
 

 جوابشو نی سرسنگیلی من خی با من حرف بزنه ولکردی می هم سعانیرا.  گذاشتهي بدری هردوشون تأثي هست روی چهر
   که ناراحت شده اما برامخوندمی تو چشماش مدادمیم
 

 برام که نیقی بود و ی حتمنی حل بشه ازی همه چدی که شاي روزهی.  بودمی از همه عصبانشتری نبود از دست اون بمهم
 بخشمشینم
  چه خبر؟نیاز راد _

 دی خندرادمهر
  خودشهی زندگی رو اون پوونهیولش کن اون د: -
 نش؟یدی دیک: -

 . به هم نگاه کردندانی و رارادمهر
 . دمشی ندگهیاز زمان تصادفمون که رفته د: -

 خودش بود و ی سخت تنها بذاره حاال دنبال زندگطیداشت رادمهرو تو شرا امکان ننیراد.  بودبی عجیلی هم خنیا    
   برادرشی براش نداشت که زندگیتی اهمنیکوچکتر
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 و مارستانی برهی بعد از شام رادمهر گفت که ممی شام رفتيهمه برا. شام حاضر بود.  نگفتمیچیه.  دیپاشی از هم مداشت
 .  رفتن باز هم من موندم و بهانهانیبارا

 . دو تا نسکافه درست کرد و نشستبهانه
 . کاره موندمهیخوب حرفهامون ن: -

  زدی تلخلبخند
 . کلمه هم با من حرف نزدکی که اومد ي از لحظه ايدیخودت د: -
 چرا؟: -
 کی.  نبوداسی مرخص شدم انقدر رفتارش باهام خوب بود که  با رفتار گذشته اش قابل قمارستانی از بیوقت. دونمینم: -

   داشتمشدمی کم کم داشتم آروم مذاشتیلحظه تنهام نم
 
 بود باران می زندگي روزهانی بگم قشنگترتونمیم.  کرده بودمداشیانگار تازه پ.  غممو تحمل کنمتونمی که مشدمی مدوارمیام
   اومدن به بهانهری شروع کرد به د کم کم عوض شدیول
 

 با ی ارتباطچی هم رسما اتاقشو از من جدا کرد هر چند که بعد از تصادفم منواون هشی ماه پکی به محل نذاشتن و گرفتن
  دمیخوابی سقف خونه بود و مری که زنی اما هممیهم نداشت

 
 شم اون کی تالش کردم که بهش نزدشتریهر چقدر من ب. خونه ومدی شبها هم نمیلی خگهیکم کم د.  آرامش بخش بودبرام

  ي درد اونو برانکهیازم فاصله گرفت فکر کردم به خاطر ا
 
 نبود تمام نهای باهاش حرف زدم اما مشکلش ادهی گرفتم از دستم ناراحته و حاال داره بروز مدهی دست دادن دخترمون ناداز

  خواستم کردم و یحرفهامو گوش کرد ازش عذر خواه
 

 دست به دامن یمن حت.  بدتر هم شدچی نذاره اما اون فقط گوش کرد و بعد بلند شد رفت و رفتارش بهتر که نشد هتنهام
   نداشت که بهم بگه و نتونستیچی اون هم هی شدم ولانیرا
 

 خودت احساس يو خونه شده ت.  خونه سربارمنی تو اکنمیاحساس م.  کنم اما موفق نشدمدای و پنی کردم رادی کنه سعکمکم
  من هم. هی بدیلی احساس خنی باران؟ ایاضافه بودن کن

 
 .  از دست دادم هم عشق شوهرمو هم وجودشودخترمو

 . بذار من باهاش حرف بزنم: -
  ندارهدهیفا: -
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  کردي کارهی دیباالخره با: -
 شهی همدونمی منکهی و دوم ایی از تنهاکردمی داشتم دق منکهی اي برایکی خوب تو رو خواستم ی نداره ولدهی فادونمیم: -

 .ي معمول دارری غيراهها
 دنی هر چند که با درهی بگدهی سرش اومده امکان نداشت اون بهانه رو نادیی رادمهر چه بالدمیفهمی مدیرفتم تو فکر با   

   که تمامدی فهمشدی راحت میلیرفتار اون روزش خ
 

 ي خسته بودم و آماده نبودم براگفتی و خودش مومدی مشدیکاش م. دمیفهمی خودم مدی بهانه درست بوده اما من بايبرداشتها
  شهی بهانه هميآماده نبودم؟ برا. دنی و حرف کشدنیجنگ

 
 بودم

 .  کم فکر کنمکیبذار : -
 .باشه: -

 لی کنه دلیزندگ با بهانه خواستی نمگهی دیلیاگر به هر دل.  گرفته بودم که باهاش حرف بزنممیاما همون لحظه تصم   
   گرفتممیتصم.  عذاب بدنگروینداشت ادامه بدن و همد

 
 بمونه و داغونتر ذاشتمینم.  معلوم کننفشونوی تا تکلرانی رفتارش نداشت بهانه رو با خودم ببرم اي براي قانع کننده الی دلاگر
  رادمهرم خواهرم االن؟يبرا.  بشهنیاز ا

  هجدهمفصل
 ری غومدی به خونه نی شبچی نکرد حفظ ظاهر کنه هی سعیهانه بودم و تو اون سه روز رادمهر حت بشیسه روز بود که من پ   

   ساعت بهمی نياز روز اول فقط روز سوم برا
 

 دونستمی منکهی ايقبول کردم باهاشون برم گردش برا.  رونی ببردی و ما رو مزدی دائم به ما سر مانیرا.  اومد و رفتخونه
  کی خواستمی نرفته مرونیبهانه هم مدتهاست از خونه ب

 
 نگاه ونیزی نشسته بودم و تلورونی رفته بود بدی خريروز چهارم بهانه برا.  اش خوب بشه تا من وارد عمل بشمهی روحکم

 . دمیفهمی نمیچی هکردمی و دائم شبکه عوض مکردمیم
 

 . اومدانیم که را با رادمهر صحبت کندی باي که چطورکردمی فکر مداشتم
 سالم: -
 سالم: -
 ؟ییتنها: -
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  طرف مبل و نشستمرفتم
 بله: -

 سرگرم ونیزی بدم خودمو با تلوتی اهمنکهیمن هم بدون ا. کردی نگاهم مقهی من چند دقي مبل روبروي و نشست رواومد
 کردم

 ؟یکنی رفتار منطوری بپرسم چرا با من اتونمیم: -
  نکشتش؟شدیم
 ؟يچطور: -
 گمی می چیفهمیخودت خوب م: -
  بدمحی توضنمیبی نمیلیدل: -
  بدهحی موظفه توضشهی نفر نوع رفتارش عوض مکی یوقت: -
  ارزش ندارهحی توضنی من که ايبرا.  باشهی کي داره برایبستگ: -
  من دارهياما برا: -
  بگردلشی دنبال دلي اگهی ديپس جا: -
  دادهی مبل تکی پشتبه
 ی هستی آدم منطقکردمیفکر م: -

  دفعه منفجر شدم حق داشتم نداشتم؟کی انگار ی چرا ولدمینفهم
خسته شدم از بس فکر کردم .  خواستن سرم آوردنیی هستم و هر بالیی خسته شدم از بس بهم گفتن دختر منطق؟یمنطق: -
   نرنجه که بهی باشه که کسی کنم که منطقکاری چدیبا
 

خسته . انیخسته شدم آقا را.  هم که شده به خودت فکر کنکباری يبهم بگه برا کس نبود که چی برنخوره و هیکس
 ؟یفهمیم

 . بزنم، حرف بزنمادی فرخواستی فقط دلم مکنهی فکر می مهم نبود چبرام
 و بهانه رو می بود که به عشق برادرت  اعتماد کردی منطقنیا. خورهی منطقه به هم می که حالم از هر چیبه من نگو منطق: -
  ی ازش باقی دستش اما االن نگاش کن، چمیپردس
 

 ی عروسک کوکهی ؟مونده
 بود که به قولت اعتماد کنم که منو ی منطقنی فکر کنه چون تمرکز نداره اقهی چند دقدی حرف بزنه باخوادی می که وقتیکی   

  ي بهم قول داديذاری خواهرم مزی همه چانیتو جر
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 کدومتون ششی پامی بدی خبردار شدم که خود بهانه بهم گفت بای وقت؟ي کردکاری آقا؟ اما تو چادتهی ی بهم برگردونخواهرمو
   ازشدیخوای که حاال مدیبه منطق من احترام گذاشت

 
 درك دی که بگم بارمی بگدهی ندانموی اطرافي که بخوام خطاهاخورهی درد منی بودن من فقط به ای منطقد؟ی استفاده کنسوء

   بهم دروغ گفته که رادمهرانی شده که رايزی چهیکنم حتما 
 

 نه؟ شی حق داشته بره دنبال زندگنی تنها گذاشته که باربد بهم نگفت بهانه نابود شده است که رادطی شرانی تو بدترخواهرمو
   منطقه به  همی منطقه من حالم از هر چنیاگر ا

 
 کشور نی ای راهينطوری من خواهرمو ادیهرمو بهم پس بد خواخوامیم.  داد بزنمخوامی باشم می احساساتخوامی مخورهیم

  دی همتون گذاشتدیهمتون بهم دروغ گفت. خراب شده نکردم
 

 باشم اگر تاوان خوامی نمگهی دستمی نگهینه د. رهیپذی مهی باران منطقدی بره بعد هم فکر کردشی من تا مرز نابود شدن پخواهر
  يآدم رو نیدرست فکر کردن از دست دادنه من غلطتر

 
 .نمی زمي کره

 . تونستمی نمگهی باز هم بگم اما دخواستی نفس افتاده بودم دلم ماز
   جاش بلند شد و رفت کنار پنجرهاز
 حق با توئه: -

  سکوتدی شاای کوه غرور نی ايکشتن کم بود برا.  پاره اش کنمکهی تخواستی نگاه کردم دلم مبهش
 سر یی برادرت داره چه بالي بهمون خبر بديدی ترسیگی چرا نم؟ی که بزدلیکنی چرا اعتراف نمن؟یحق با منه؟ هم: -

   پر ادعا چرا تو منطقتو وجدانتوي آقااره؟یخواهرم م
 
 ؟ی تو صورت ما نگاه کنيخوای نمونده چطور می از بهانه باقیچی همی پس فردا که ما بفهمي و فکر نکردی پا گذاشتریز

   جونتوي حاضریفت ؟ تو گي به من قول بدیچطور تونست
 
 .کردی کارو درست منهای زودتر از ایلی زنگ خهی تلفن هی خبر هی خودت شکشی جونت پی اونو برگردونی وليبد
 ختیری من اشک ميپا به پا. کنمی مهی تو بغل بهانه ام و دارم گردمی که دزدمی داشتم داد منطوریهم
  ندارهیتو رو خدا آروم باش باران بسه اون گناه: -
  زدمادیفر
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 بود که من به حرفاش اعتماد کردم اون بهم قول داد تو رو به من برگردونه ی آقا تنها کسنی آدم؟ انی ان؟ی نداره؟ ایگناه: -
   ودی شدنتو درونی نشست و ویبهم قول داد ول

 
  نگفت چرا؟یچیه

 انی طرف رابرگشتم
 نیا.  به هم خورده هستی زندگنی ا؟ی برادرتو به هم بزنی زندگنکهی برادرشو فروخته؟ امی بگنکهی ا؟يدی ترسیاز چ: -

   همنی که خواهر من داره مرگه و استی نیزندگ
 

 ؟ي داری چه دفاعی منطقي حاال بهم بگو آقاهی برادر جنابعالي هیهد
  طرفمبرگشت

 حرف بزن: -
 . نگاهم کردنیغمگ

 . يدادی بهم قول نمیره وجدان داشته باش ذکی تو وجودت نبود که ی وقتانی نکن آقا راییباز مظلوم نما: -
  زدپوزخند

 . ادی از دستت برنمنی جز اي کاري بخنددمیبا: -
 خواستی دلم می ولستی درست نزنمی که میی حرفهاي همه دونستمی مبل هنوز پر بودم مي منو نشوند رویبهانه به سخت   

   رو که چند ماه بود تو دلمی خشمنی اخواستمیبگم م
 

 چی که هی تموم که باعث شد بهش اعتماد کنم و شکست منزی همه چی خاموش لعنتنی بهتر از ایک.  کنمی خالیکی سر بود
 کردموی کس اعتماد نمچیوقت به ه

  مبلياومد طرفم و نشست رو 
  داشتمیاما منم معذورات.  باران يتو حق دار: -
 ؟ی داشتتی معذوریگیو م ترهی آدم؟ خواهر من داره از دست مهیمعذورات اونم سر جون : -

 بهانه گفت. نیی انداخت پاسرشو
 .  نبود من واقعا مرده بودمانی چند ماهه رانی حرف نزن اگر اينطوریباران ا: -

عکس .  نگمیچی و هنمی ببنطوری بهانه رو اتونستمینم.  تحملش کنمتونستمینم.  به اتاقم رفتمی حرفچیبلند شدم و بدون ه   
   خودمو بهانه رو از تو چمدون درآوردم و بهيهایبچگ

 
 کنه بهت قول ي بازتی با زندگی کسذارمی نمی بشنی داغونتر از اذارمیمن  نم "گرفتی مشیدلم آت.  بهانه نگاه کردميچشما

  عزممو جزم کردم تا سر از " خواهرههی قول نی ادمیم
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دست و صورتمو .   جز غمرهیگی خواهرم جئن نمي تو چشمایچیا ه چرگفتی مدی بازدی باهام حرف مدیبا.ارمی رادمهر در بکار
   رفته بود وانیرا.  رفتمنیی پايشستم و به طبقه 

 
 روبروش نشستم.  شده بودرهی گوشه خهی آشپزخونه نشسته بود و به زی پشت مبهانه

 ببخش بهانه دست خودم نبود: -
  همراه من بودنی که بهتري کردی خالیتو خشمتو سر کس.  بودمت باراندهی ندنطوریتا حاال ا: -
 .ی هستیتی تو تو چه وضعگفتی مدی باگفتی و به من مزی همه چدیاون با: -
 . و درست کنم اما نشدزی همه چتونمی نگه فکر کردم میچیمن ازش خواستم ه: -

  زدی نگاهش کردم لبخند تلخنطوریهم
   نگهیچی کس هچیمن قسمش دادم به ه: -

   قسم ؟ای حال هنوز از دستش دلخور بودم قول مهمتر بود نی بگم با ای چدونستمینم   
 خونه و من ومدیاون شب هم رادمهر ن. شدی اون حساب کرده بودم خشمم تموم نمي روی از هر کسشتری بنکهی اي برادیشا  
   بهانهنکهی اون بدون ايفردا.  به بهانه نگفتمیچیه
 

 از خونه به سمت ي قدم زدن و هواخوري کردم و به بهانه دای پدونستمی رادمهر که اسمشو ممارستانی آدرس ببفهمه
 .  ساعت دو بعد از ظهر بوددمی رسیوقت.  رفتممارستانیب

 
 زبان نی با ایی آشناچی بود و من هی نکرده بودم زبان اونها آلماننجاشویفکر ا. رمی سراغ رادمهر و بگدی چطور بادونستمینم

  یسی رفتم و با زبان انگلرشیبه طرف پذ .نداشتم
 

 مبل که ينشسته بودم رو.  تا خبرش کنننمیبهم گفت بش.  شدی رو متوجه میسی و خواستم خوشبختانه زبان انگلرادمهر
 . مارستانی خانوم اومد تو سالن بکی رادمهر همراه دمید
 

 یکی و ی دختر سهی. ه همراه رادمهر بود نگاه کردم کیبه خانوم.  که وسط سالن بود پنهان کردمی خودمو پشت ستونعیسر
  قلبم. بای زی با صورتکی شیلی خومدیدو ساله به نظر م

 
 از شدت خشم ارهی سر بهانه بیی بالنی تصور کنم چنی حتتونستمی نمکرد؟ی مانتی رادمهر به بهانه خیعنی نیی پاختیر

  پرستار به.  فکم درد گرفته بوددادمیدندونهامو رو هم فشار م
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 من نگاه يرادمهر به جا.  پشت ستوندمی خودمو کششتری که من نشسته بودم اشاره کرد من بیی گفت و به جايزی چرادمهر
  کرد و از پرستار چند تا سؤال کرد بعد تمام سالن و

 
 عیسر.  شدند و رفتندنیسوار ماش.  رفتم دنبالشعیسر. رونی رفت بمارستانی نکرد به همراه اون خانوم از بدای منو پی وقتگشت

   رادمهرنی رو گرفتم و به ماشی تاکسهی يجلو
 

بعد از پنج .  اسکناس درشت گذاشتم کف دستش که اونم راه افتادهی و به من نگاه کرد دی کردم راننده منظورمو فهماشاره
    پارك کردو با اونییالی وي خونه کی ي رادمهر جلوقهیدق
 

دلو .  کنمکاری چدی بادونستمینم.  رو مرخص کردمی شدم و تاکسادهی پیمن هم از تاکس.  شد و وارد خونه شدندادهی پخانوم
  به سمت پنجره رفتم.  خونه شدماطی و وارد حایزدم به در

 
اش باشم و که کاش  جنگ نبودم که کنی ايآماده .  نمی ببخواستمینم. نمی داخل خونه رو ببتونستمی بود و مي ها تورپرده

 .خائن نباشه
   

انقدر رفتار رادمهر راحت بود که انگار تو . کردی نشسته بود و اون خانوم کنارش نشسته بود و باهاش صحبت می صندليرو    
   شونهي دست اومد روهی.  خودشهيخونه 

 
 . کردی که با تعجب به من نگاه مدمی و دانی برگشتم رایوقت. ام
 ؟یکنی مکاری چنجایا: -

 اما حاال مثل کردمی خواهرمو معلوم مفی تکلدی چه خبره من بادمیپرسی از اونها مدی من بودم که بانی ارونیاز بهت اومدم ب   
   بودم و شاهدسادهی واشهی شهیترسوها پشت 

 
 . رادمهر به خواهرم بودمانتیخ
  زدمادیفر
  چه خبره آقانجایتو به من بگو ا: -

  و نگاه کردداخل
 .یکنی اشتباه ميتو دار: -
   به دردمی دستم زدمش عقب و به سمت در رفتم و مشت و کشبا
 . درو باز کن: -
 دی من از جاش پردنیرادمهر با د.  وارد خونه شدمی حرفچیاون خانوم در و باز کرد و من بدون ه  
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 باران: -
   اومد طرف منکردمی نگاهش مفقط

  بدمحیبذار توض.... باران: -
  ؟یحیچه توض: -
  اون خانوم اشاره کردمبه
 يذاری که بهانه رو تنها مییپس بگو شبها. حهی توضنی خونه بزرگترنی اي هم هست؟ بودن تو تویحی توضنی ايبرا: -

 . ییکجا
 .دینی بشدییبفرما: -

.  زدیزبان ما حرف م راحت داشت به یلی اما اون خهی آلمانکردمی با تعجب بهش نگاه کردم فکر مزدیاون زن حرف م   
 برگشتم طرف رادمهر

 .  مثال مردیفی کثیلی خ؟ی کنانتی چشماش بهش خي تا جلونجای اي آوردیبهانه رو برداشت: -
  سمت در رفتم که اون خانوم جلومو گرفتبه

  زدم کناردستشو
 که بهش تعلق یی که خواهرمو ببرم به جارمی منم مدی برسشتونی نداره شما به عی مسائل به شما ربطنیبرو کنار خانوم ا: -

 .داره
 کردندی خشک شده بودند و فقط به ما نگاه مانیرادمهر و را.  بردارمگهی قدم دکیاما اون نذاشت    

   کردم و رفتم طرف درپرتش
 بودم انقدر دهیشن.  بهش ثابت بشهذارهی مکنهی قضاوت نمدنی که با دی کسی هستی بودم تو دختر معقولدهیباران من شن: -

   نهی براش بجنگي که حاضريخواهرتو دوست دار
 
 ی فرار کننکهیا

 رادمهر انقدر باهاش راحت بود که نشسته از خواهر زنش هم براش گفته؟ یعنی شناختیاون منو از کجا م. مات شدم   
 برگشتم طرفش

 لحظه وقتمو براش کیقا ارزش نداره که  آنی که ارزش داشته باشه خانوم اما اجنگنی ميزی چي بجنگم ؟ برای چيبرا: -
   خواهرمو از دستش نجاتخوامیحاال فقط م. تلف کنم

 
 . بدم
  مبلينشست رو.  کردی ام موانهی آرامشش دد،یخند

  ست؟ی بهتر ننطوری اي و بری و بدونزیبذار همه چ. ي بذار با دست پر بري اومدنجای حاال که تا ان،یبش: -
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چرا؟  ناخوداگاه ....  ومدیازش خوشم م.  فقط آرامش بودی ذره خجالت بود نه شرمندگکینگاهش کردم تو چشماش نه  
   وانیبلند شدو رفت به آشپزخونه را. نشستم روبروش

 
 و نشست زی مي رو گذاشت روي چاینی اون خانوم برگشت و سیوقت.  بودنیی مبل و سرهاشون پاي نشسته بودند رورادمهر
 روبروم

 شناسمیمن شوهر خواهرتونو هفت ساله که م. نهیاسم من آفر: -
  قبل از ازدواج هم با هم رابطه داشتن؟ی حتیعنی دادم وا

  و سرشو تکون داددی خندنیآفر
  ي همکارهی بود، ی دوستهی من با شوهر خواهرتون فقط ی دوستیکنی اشتباه ميدار: -

  زدمپوزخند
  شده به خونه ودهی که کشي نه؟ همکارادهی زیلی خي همکارنیعمق ا. دی هم هستیمی چه همکاران صمنمیبیآره دارم م: -

.... 
  شدرهی بهم ختی و با عصباندی از جاش پررادمهر

 ؟یزنی مهی چه حرفنیا. بس کن باران: -
 ستادمی از جام بلند شدم و اتی عصبانبا
 گمی منمیبی که ميزیچ: -
 ؟ی بهمون بزنيخوای می که هر تهمتهی برات کافنی زنم؟ اهی ي که من تو خونه نیو؟ ا هان بگ؟ینیبی میتو چ: -
 خانوم نی چت شده با انمی ببامی می خونه و وقتيای شبها نمی حتی اونو تنها گذاشتي که ترك خواهرمو کردنمیبی مرینخ: -
   خونه و انگار کههی تو دیاری مفی که تشرنمتیبیم
 

 . يشنوی و گل میگی و گل مینیشی خودته راحت مي خونه
  شونه رادمهري دستشو گذاشت روانیرا
 . اون حق داره رادمهر بهش فرصت بده: -

  رو به رادمهر کردنیآفر.  هم سرشو به عالمت موافقت تکون دادنیآفر.  نگاه کردنی به آفررادمهر
 ؟ی کنکاری چيخوایم: -

  و گقتدی کشیقی نفس عمرادمهر
  و بدونه اون بارانهزی حق داشته باشه که همه چیازاول هم گفتم اگر کس: -

  گفتنی آفرکردمیبا تعجب به اونها نگاه م.  داده بودي جاشو به کنجکاوتی عصبانگهی دحاال
 ؟یگیخودت بهش م: -
  بفهمه چقدر اشتباه کردهدی و بده بهش شااری منو بینه برو اون امانت: -
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  که بود رفت و بعد از چند لحظه برگشت تو دستش دو تا دفتر بود گرفت طرف منیا اتاق به طرف تنهنیآقر  
 به شوهر خواهرت کمک ی بتوندی شای بدوندی که تو باهیزی تمام چنیا.  رو بخوننهای ای قضاوت کني بخوانکهیقبل از ا: -
 . یکن

 .کنهیو مشخص م رادمهرو بهانه رفی که تکلهی تو اونها چدونستمینم.  گرفتمدفترهارو
 . رو به من کردرادمهر

 ی باران و بدونی رو بخوننهای اداری با وجدان بخوامی می نه ولای ی بهمون کمک کني بخوانهای خودته بعد از خوندن الیم: -
 . نداشتميمن چاره ا

 .  اومد دنبالمانی به طرف در رفتم که رای حرفچیبدون ه.  بودم ی از دستش عصبانهنوز
 .رسونمتیمن م: -

خط سرعتش و دنبال .  کرد و رفتادهیاون منو پ. می نزدی حرفچی کدوم هچی همی کنارش نشستم تا برسی حرفچی هبدون
  ی ولخورهی تکون نمیچی و هرنی و مانیکردم چرا همه م

 
  زلزله ست؟مونی زندگتو
 تا صبح خوامی و مخورمیگفتم خسته ام و شام نم. بهانه نگران شده بود تا تونستم حفظ ظاهر کردم و گفتم راهو گم کردم   

  چراغ و خاموش کردم و چراغ. به اتاقم رفتم . بخوابم
 

 جمله باعث تعجبم شد اون دفتر دفتر نی باعث شده رادمهر انقدر عوض بشه اولی چدمیفهمی مدیبا.  رو روشن کردممطالعه
   بود نه رادمهرنیراد
  "ی روزبهاننی هستم رادنیمن راد "

 بعد فکر کردم امکان نداره یول.  نکنه دفتر و اشتباه بهم دادن؟ی چیعنی بخونم نکهی بار دفترها رو ورق زدم بدون اچند
 .مشغول خوندن شدم.  شده باشه یاشتباه

 
  اولفصل

 حاال خونمیبابا من درسمو م.  کارو بکن اون کارو نکننیخسته شدم از بس بهم گفتن ا. رفتیبود صدام باال م بار اول يبرا
   آروم بهمشهیمامان مثل هم. خونمی مینه مثل رادمهر ول

 
  رادمهر اومد طرفمکردی منگاه

 ه؟ی حرف بدنی ای درس بخونشتریب دی کنکوره باگهی سه ماه دگهیم.  ؟ مامان نگرانهیزنیچته برادر من ؟ چرا داد م: -
 رو انتخاب کردم اما قرار ی باشه چشمم کور خودم پزشکخونمی که دست چپ و راستمو شناختم دارم درس ميبابا از روز: -
   روز رفتمهی چارهی که من برمی بمستین
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  انقدر تاوان بدم؟دی دادم بای روز به خودم مرخصهی يهواخور
 و بدبختانه کردی تو اون خونه صداشو بلند می بار اول بود کسدمی داد زده بودم خجالت کشنکهی  به اتاقش رفت من از امامان

  مبليخودمو انداختم رو. اون آدم من بودم
 خسته شدم رادمهر: -

  و کنارم نشستدی خندرادمهر
 ی و هنمی اتاق بشهی است که از صبح تا شب تو  سادهیکنی ندارم؟ فکر مازی نحی من به تفریکنیمنم خسته شدم فکر م: -

  ي امسال برامیدونیبخونم؟ اما خودمون بهتر از همه م
 
 می بذاري قرارهی ای سرنوشت سازه پس بما

  نگاه کردمبهش
 با ای بی ولمی داشته باشي کنکور کاري جهی به نتنکهی شمال بدون امیریم.  مسافرتمیری از همونجا ممیکنکورو که داد: -

  می که اگر قبول هم نشدمی انقدر بخونمیوجدان راحت بر
 

 . می تالشمونو کردمیبدون
  گفتانیرا.  لبهام نشستي روخنده

 ؟یاِ پس من چ: -
  گفترادمهر

 .یلی کنکور وسط تابستونه تو هم که تعطایتو هم ب: -
 ازدهی به درس خوندن تا میکردیح شروع ماز اون روز منو رادمهر ساعت شش صب.  خوشحال بلند شد و رفت به اتاقشانیرا

   هم کهیانقدر تو درس غرق شدم که گاه. شب
 

 سر میرفت. می شب قبل ما ساکهامونو بسته بوددی نه بالخره روز کنکور رسگفتمی می مهمونای رونی بمی برای بگفتی مرادمهر
   از در کهدمی نفس راحت کشهی میامتحانو که داد. جلسه 

 
  خندمون گرفت رادمهر رفت جلومیدی و ساك به دست پشت در دانی رارونی بمیاومد

 . خودميسالم داداش کوچولو: -
  رفت تو همانی راياخمها

  کوچولوی بهم نگگهی دشهی میک: -
  پشتشزدم

 .می اما شدمی بزرگ بشمیخواستی ما هم نمرسهی اون روز میزودتر از اون چه که فکر کن: -
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 و گرم بود بدجور عرق کرده یهوا شرج. جانی الهمیدیساعت هفت شب رس. می و حرکت کردمی شدنی سه سوار ماشهر
  می گرفته بود رفتالشونوی ودیرادمهر از بابک کل. میبود
 

 . می رو بگردالی که ودی طول کشقهی فقط ده دق،يسرسبز ،دو تا استخر ، سونا، جکوز.  بودییالی عجب واونجا
  باال داد زدي از طبقه انیرا
 دارمی اتاق و من برمنیرادمهر ا: -

 گفتم
  باال مال تو فقط فکر حمل و نقلشم بکني اتاقهايبردار اصال همه : -
 دی پله ها سرك کشي باالاز
  ببرمش تهرانخوامیمگه گفتم م: -

 دی خندرادمهر
 بتی تو جشی بذاريخوای که انگار مدارمی برمی گفتنیآخه همچ: -
 نیی پا پله ها اومداز
 د؟یندازیشما دو تا چرا انقدر منو دست م: -

 بغلش کردم.  خندهری زمی رادمهر زدمنو
 می کنتتی تربمیخوای فقط مم؟ی دستت انداختیما ک: -
  چند روزه بهم خوش بگذرهنی انی بذاررسنی متمی من پدرو مادر دارم اونها به تربیدستتون درد نکنه ول: -
 باشه داداش کوچولو: -
 انقدر بهم نگو داداش کوچولو: -
 ارمی سر تو در مشوی شدم انقدر رادمهر بهم گفته داداش کوچولو؟  دارم تالفي من عقده ایفهمیتو چرا نم: -
 دی هم خندانیرا
 .دیکنی می سر من خالدیشی مي هر کدومتون عقده اد؟یی کردم که شما دوقلویآخه من چه گناه: -

 انی رايشو انداخت دور شونه  اومد و دستزدی قهقهه مرادمهر
 .یشی مدهیتو تحمل کن عوضش آب د: -
  برداشت و به طرف  پله ها رفتوانی پارچ آب با لهی به طرف آشپزخونه رفت انیرا
 گهی تحملتون کنم ددی هم دارم بايمگه چاره ا: -

  مبليخودمو انداختم رو. . میدیخندی و ممیکردی بهش نگاه منطوری رادمهر هممنو
 میدی مری گچارهی بنی به امیاریما هم هر وقت کم م.  هاگهی راست مچارهیاما ب: -

  من نشستي روبرورادمهر
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 فکر کنه چون ما خوامینم.  حس کنه از ما دورهخوادیمن دلم نم.  باشهکی بهمون نزدمیخوای فقط ممیدی نمریبهش گ: -
 .  اون تنها موندهمی با همشهی و هممییدوقلو

  دوستش دارمیلیمن خ: -
 از تو روش حساب شتری بیلی خيراستشو بخوا.   هم مؤدبهیلی خفهمهی از سنش مشتری بیلیخ. هی خوبي بچه یلیخ: -
 .کنمیم

 دی برداشتم و پرت کردم طرفش کوسنو رو هوا گرفت و خندکوسنو
 بهت برخورد داداش کوچولو؟: -
   جام بلند شدم و رفتم طرفشاز
  داداش کوچولوی بهم بگگهیر د باهی خوادیفقط دلم م: -
  جاش بلند شد و رفت عقباز
 ؟یکنی مکاریمثال چ: -
   طرفشدمیدو
 . دمی چشمشو نشونت مهیاالن : -
 از اتاق انیرا. دادی می طرفش اونم جا خالنداختمی و مداشتمی دستم بود برمي جلوی طرف پله ها من هم دنبالش هر چدیدو

  انیرادمهر رفت تو اتاق را.  دادهی و به در تکرونیاومد ب
 
  درو بستو
  تا نشونت بدمرونی بای نابکار ناخلف برونی بایب: -
  گفتانیرا
  روندهی آي من بچه ام تو رو خدا نگاشون کن دکتراگنیاونوقت م: -

 دیخندی بلند مرادمهر
  نه؟ادی شوت اتفاقا بهمونم مي دکترهاگنیبرفرض بهمون م: -

 رادمهر آروم درو باز کرد.دمیخندی منوری امنم
 آتش بس؟: -
 دمیخند.  دوستش دارمیلیخ.  در نگاش کردمي الاز
 .  ترسورونی بایب: -

 به انی که رای برگشتم پارچ آبستادمیآب انقدر سرد بود که شوکه و مچاله ا.  شدسی که سرتا پام خنیی کردم برم پاپشتمو
 دیخندیاتاق برده بود تو دست رادمهر بود و م

 .يومدی نای که چرا زودتر از من به دنسوزهی آخه دائما دلت داره میفتی سوزش بنی کم از اکی خواستمیجون تو م: -
   در آوردمشرتمویت
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   رادمهرارمی سرت بیی چه بالنیبب: -
 کنهیکف پارکته طبله م.  اون آبها رو جمع کنياری سرم بیی بالنکهی قبل از انیی از پله ها رفت پارادمهر

  من جمع کنم؟يتو گند زد: -
 . گهی برادر بزرگ بودنه دتی مزنمیا: -
 عمراً: -
 . برگشتی رفت تو حموم و با تانیرا
 يا.  جمع کنمهاتونوی گند کاردی منو آوردستی حکمت نی آوردن من بدونستمی مکنمیشما زحمت نکش من جمع م: -

  می اومدیبعد از نود بوق.  از مسافرتموننمیا.  شانسیبخشک
 

 .  منت که منو با خودشون آوردنی اونم با کلی حمالدی نه ببخشمسافرت
 دمیخند

 . گهی دیکشی می تهی يانقدر غر نزن حاال دار: -
 . ي که تو کرديدیاونم با اون تهد. شهی تموم نمی تهی با دونمیآخه م: -

  طرفم و آروم گفتاومد
 ؟ي داريچه نقشه ا: -
 دونمیهنوز نم: -
 . امهیمن پا: -

 یی بالهی خوامی دفعه نپرم رو سرش اما من مهی که کردی نگام میرادمهر ه. ونیزی تلوي روبرومینشست. نیی و رفتم پادمیخند
  هی ي هم روانیرا.  حک بشهخی که تو تارارمیسرش ب

 
 شدم ساعت هشت داری بیوقت.  چطور خوابم برددمینفهم. کردی و نگاه مدادی که نشون مي مزه ای بلمی داشت فگهی دي کاناپه

   کهیی کاناپه هاي هم روانیرادمهر و را. صبح بود
 

 .  بودند خوابشون برده بودنشسته
 و رفتم دمیلباس پوش. ستی تو خونه نیچی هدمید. رفتیدلم داشت ضعف م.  گازي رو گذاشتم روي آشپزخونه و کتررفتم
   سنگکيدو تا نون تازه .  هم همون بغل بودیینانوا. سوپر

 
 کردی دم مییداشت چا.  شده بودداریرادمهر تازه ب.  و برگشتم فتمگر
 ؟يکجا بود: -
 .ستی بزرگتر بودنتم اصال کار ساز نقهی پا مرد شدم اون دو دقهی گهی دستم پره  بهم احترام بذار د؟ینیبیمگه نم: -

  اومدانی رايصدا
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 باز شروع شد؟: -
 .  خندهری زمی دو زدهر
 . می امروزو آتش بس بددمی قول مانینه را: -
 ی شب قبلش از خستگرفتیصبحانه که تموم شد هنوز دلم ضعف م. سر صبحانه می هم اومد و نشستانی رامینی بچزوی متا

 میشام نخورده بود
  بگم؟يزی چهیبچه ها : -

  دو بهم نگاه کردنهر
 من هنوز گرسنمه: -

  از جاش بلند شدرادمهر
 نطوریمنم هم: -
 . باز کردخچالوی در انیرا
 د؟یخوریبچه ها سه تا تخم مرغ هست م: -
  انی طرف رادمیدو
 بده به من همه اش مال منه: -

 . دی دورادمهر
 ی گرسنگرمیمیدستتو بکش دارم م: -
  تو سالندی تخم مرغها رو برداشت و دوانیرا
 میخوری دونه مهی یکیمنم گرسنمه : -

 میستادی در اي رادمهر جلومنو
 .  شهری سمونیکی بذار حداقل رهیگی جا رو نمچی دونه ههی ی داداشنیبب: -
  ستادی مبل اي رفت روانیرا
 . به جون خودم اگر بدم: -
  میزدی دستشو رادمهر داد مهی دستشو من گرفتم هی
 بده به من: -

 . دستشو بلند کرد و تخم مرغها رو زد تو سرمونرسهی زورش بهمون نمدی دیوقت
 کردمیانقدر گرسنه بودم که با حسرت به تخم مرغها نگاه م. میکردی هاج و واج بهش نگاه ممی رادمهر مات شدمنو
  بودي چه کارنیآخه بچه ا: -
 دی خندانیرا
 . میمونیحاال هممون گرسنه م: -

 . خندهری دفعه زد زهی به من نگاه کرد رادمهر
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  تو صورتتختهیتمام تخم مرغ ر. تو رو خدا نگاش کن: -
 خوردی زحم تخم مرغ به هم مي صورتم دستم لزج شد حالم داشت از بويرو دمی کشدستمو

 .  خودتو نگاه کننهیبلند شو برو تو آ: -
 .  طرف حمامدی دورادمهر

 .اول من: -
  طرفشدمیدو
  به جون خودت اگر بذارم: -
 .نو من اوی هدیکشی اون منو می همی کرده بودری در گي الدیخندی مبل و مي نشسته بود روانیرا
  داد زدانیرا
 .دی هست خودتونو نکشگهیبابا باال دو تا حموم د: -
 .  حمومنی برم تو همدینه من با: -

  دفعه رادمهر داد زد و شونشو گرفتهی. می کن نبودول
 يآ: -

 شونشو گرفتم.  عقبدمی خودمو کشعیسر
   شد؟یچ: -

  اخماش تو هم بودداشتی دستشو برنمرادمهر
  داشت رفت تو بازومخی در منکهیمثل ا: -
  شده دستت؟ی حاال چنمیبب: -
 ومدی خنده اش ميصدا.  نه رفت تو حموم و درو قفل کردای شده ی زخمنمی اومدم دستشو بردارم که ببتا

  به دردمی و کشمشت
 . رونی بای رادمهر بکشمتیم: -
 . حواله کنه برو داداش من خودتو خسته نکنگهی دي جاتویبرو خدا روز: -
 ف پله ها رفتم طربه
   آقا رادمهر مراقب خودت باشکنمی میتالف: -
 .دیخندی غش غش مانیرا
  اری بری خنده بلند شو برو سوپر چند تا تخم مرغ بگيتو هم به جا: -
 دی آوردی حمالي گفتم منو برايدید: -

 .  خنده و رفتم باالری ززدم
 داشت با خودش حرف نطوری بلند شد و ظرفها رو جمع کرد  همانیرا.  شکمم باد کرده بودمی کدوم سه تا تخم مرغ خوردهر
 زدیم
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  تو؟یگی میچ: -
  کردنگاهم

 بشن بلند شو ظرفها رو جمع کن و بشور می جي بهانه اهی هر کدوم به نکهی قبل از اانی آقا راگفتمیداشتم با خودم م: -
  فهی وظهی ی خودتو حفظ کن به هر حال هر کستیشخص

 
  در بره کهرشی ز ازدی داره نبايا

 رادمهر از جاش بلند شد. میدیخندی رادمهر ممنو
 کنمی برادر کمکت مزینه عز: -
 . دستشو زد عقبانیرا
 .  حروم ندارمي مسافرت حرومم نباشه من عادت به لقمه نیبذار ا.  حالل باشهخورمی که می نونخوامینه قربان شما من م: -
 حوصله ام سر رفت. ونیزی تلوي جلومی و نشستمی رفتی خنده و شوخبا
 ه؟ی امروز چيخوب برنامه : -
 میکنی ميزی با هم برنامه رادی هم بانیبذار را: -

  اومدانی رايصدا
 دیچه عجب منو آدم حساب کرد: -
  داداش کوچولوی هستيتو اصل کار: -
 . مبل نشستي به سالن اومد و روانیرا
 خوب؟: -

  گفترادمهر
....  کوه هست وطانیش. جنگل هست. بازار هست.  هستي سوارقیقا. می سر بزنکی نزديبه شهرها می برمیتونی مدینیبب: -

   به همشونمیخوای ممیینجای که اي چند روزنیحاال ا
 

 میانتخاب با شما که از کجا شروع کن. میبرس
  گفتانیرا
 ي سوارقی قامیری عصر هم ممیکنی خونه استراحت ممیای ممیخوری ناهار ممیری قشنگه بعد میلی خگنیم.  کوهطانی شمیبر: -
  بازار خوبه؟ای

   بلند شدممی رادمهر به هم نگاه کردمنو
 .  حاضر شمرمیم: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 175 

 شرتی تهی نباری اما ادیپوشی لباس مردونه مشهیبه رادمهر نگاه کردم هم. می بعد آماده بودقهیده دق. می به اتاقهامون رفتهمه
  هیمنم .  ومدی بهش میلیخ.  دی بود با شلوار سفدهی پوشدیسف
 
 به سر تا پام نگاه کرد.  بودم با شلوار ستشدهی پوشی سربشرتیت

 ؟یآخه تو چرا انقدر جلف: -
  خودم نگاه کردمبه
 چمه؟ کجام جلفه؟: -
 .یزنی برق مي آدم لباس بپوش دارنیآخه بچه ع: -

 باال و میرفتی که منطوری و هممی بسته پسته گرفتکی یکی.  کوه قشنگ بودطانیشواقعا . می هم اومدو راه افتادانیرا. دمیخند
  کی ساعت از می برگشتیوقت. میخوردی ممیکردی میشوخ

 
 چی رفتم تو سالن همی خونه و لباسهامونو عوض کردمیبرگشت. میهر سه خسته بود. می رستوران و ناهار خوردمیرفت.  بودگذشته
   خوابشدمی رفتم تو اتاق رادمهر دومدنیکدوم ن

 
 رفتم تو اتاقم و با خونه تماس گرفتم.  بوددهی هم خوابانیرا. برده

 یسالم مادر خانوم: -
   مادر؟يچطور. سالم پسر خوبم: -
 دیخوبم شما چطور: -
 امتحان چطور بود؟. خوب: -
 یعال: -
 ؟یرادمهر چ: -
  گفت خراب کردهیبهش نگو ول: -
  چرا؟: -
 . دونمینم: -
 . و بده بهشیگوش: -
 .خوابه: -
  شد بگو بهم زنگ بزنه نگران شدمداریب: -
صواب هم داره .  بشهيزی چی نقاشیی بناتونهی همه کار آبرومندانه منی اشهی میحاال بر فرض دکتر نشه مادر من چ: -

 گهیخدمت به خلقه د
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 و خنده ی شوخي که شدم صداداریب. دمی و قطع کردم و خوابی نگفتم و گوشیچی معلوم بود نگرانه منم هی ولدی خندمامان
 نییرفتم پا. ومدی منیی پاي از طبقه انی رادمهر و راي
  حاضره؟ییچا: -
  رو نشونم دادیی فالسک چاانیرا
  تو فالسک و دوست ندارميمن چا: -
 خوب نخور: -

   به رادمهر نگاه کردمختمی ریی چاهی و نشستم
 نگ به مامان بزن زهی: -
  شده؟یچ: -
 ی بهش زنگ بزني شدداری باهاش تماس گرفتم گفت بي خواب بودیچیه: -

 اخمهاش رفت تو دمی دگهی می مامان چنمی ببکردمیبهش نگاه م.  و شماره رو گرفت ی مبل کنار گوشي نشست رورادمهر
 هم
  گفته خراب کردم؟ی خوب بود کیلینه مامان امتحان خ: -
  منو نگاه کردی دفعه عصبانهی
 . خوب بودیلی نه به خدا مامان خد؟یشناسی و نمنیشما راد: -

  مامان باور کرد قطع کردیوقت
 شه؟ی چقدر نگران میدونی نم؟یشناسی تو مامانو نم؟یضیآخه مگه مر: -
 م؟ی اومده که حتما پزشک بشهی بشه مگه آدیخوب نبا: -
 يکردی می باهاش شوخدی مامان چقدر حساسه نبایدونیتو م: -
  کنه؟کاری چخوادی مامان ممینه تو به من بگو اگر قبول نش: -
  انتخاب خود ما بودهنیا: -
 میری بگدهی ندمونوی مامان از هفت سالگي دکتر گفتنهايالبته اگر آقا: -
  مادر پدرها دوست دارن بچشون دکتر بشهيهمه : -
  اما انقدر وسواس ندارن آقا: -
 با اون یی دکتر بود داهی رفته بود خدمت  یی که  دای اگر تو اون دهکنهی که هنوز فکر میدونی مهینطوریخوب مامان ا: -

 . مردیوضع نم
 دمیخند

 . شدی به پا می واال چه جنجالمی رو دوست داریحاال خوبه ما پزشک: -
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شام . می بودایتا ساعت نه شب کنار در. ینیری و شیی فالسک چاهی با ای کنار درمی رفتي سوارقی نه قامی به بازار رفتنه
   شدمیدی کردن تا خوابي به بازمینشست. می و برگشتمیخورد

 
 .  شبمهی دو نساعت

  از نون تازه کندم و خوردميتکه ا. کردیداشت صبحانه رو آماده م.  تو آشپرخونه بودانی شدم راداری بیوقت
 رادمهر کجاست؟: -
 تو سونا: -

رفتم در سونا رو از پشت بستم و درجه رو بردم باال اومدم و راحت . دی به ذهنم رسيزی چهی دفعه کی که زی پشت منشستم
 . نشستم و شروع کردم به صبحانه خوردن

  به طرف در رفتانیرا
 کجا؟: -
  صبحونشو بخورهادی رادمهرو صدا کنم برمیم: -
 . ادیگرسنش بشه م: -
  خنده ام گرفتزهیری رادمهر داره عرق منکهیر ااز تصو. زی نشست پشت مانیرا
 ؟يخندی میبه چ: -
 به رادمهر: -
 ؟يخندی می به چ؟حااليداری دست از سرش برنمستی هم که نیوقت: -
  زهیری داره بدجور عرق منکهیبه ا: -
 دی از جاش پرانیرا
 ؟ي سرش آوردییچه بال: -
  فقط درو روش قفل کردمو درجه حراراتم بردم باالیچیه: -
  طرف سونادی دوانیرا
  ممکنه حالش به هم بخوره؟یگینم: -
 عرق بود قرمز سیصورتش خ. دهی رادمهر راحت خوابمیدی دشهی رفتم از پشت شانی دفعه خودم هم نگران شدم دنبال رابه

  شده بود
  ام گرفتخنده

 گذره؟یخوش م: -
 ا نگاه کنه گفت به منکهی ابدون

 یجاتون خال: -
  نگاهم کردانیرا
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 .  برادر مننی داره ایچه پوست کلفت: -
 .هرم گرما خفه کننده بود.  باز کرد و رفت تودرو

 ؟یتو خوب: -
  برداشتشیشونی پي و از روسی خي حوله رادمهر

 خوب خوب. آره:-
 رونی شد و از در رفت ببلند

 صبحانه آماده ست؟: -
   نگاهش کردممات

 ه؟یچ: -
 ادهیواقعا که روت ز: -
 چطور؟: -

  بغلشستادمیا.  دوش کنار استخرریرفت ز.  بود درو قفل کردم و درجه حرارت انقدر باال بودهدهی اصال نفهمانگار
  تمام صورتت قرمز شده:-
 سرمو آوردم باال.  آب خوردمیتا بخوام خودمو بکشم باال کل.  دفعه دست منو گرفت و هولم داد تو آبهی
 وونهید: -
 ؟یکنی بچه حاال واسه من در قفل ميری حال منو بگی تا بتونیی بدودیحاال حاال ها با: -

  دراز کردمدستمو
 . شدهنی لباسام سنگریدستمو بگ: -
 یبا چنان ضرب. آب تو دمشونی استخر و با تمام قدرت کشواری دستمو رادمهر پامو گذاشتم به دهی گرفت انی دستمو راهی

  یوقت. نیی شدم پادهیافتادن که خودم هم باهاشون کش
 

تا .  مسابقه دادنمی و شروع کردمیهمون جا لباسهامونو در آورد.  خندمون گرفتگهی همدي افهی باال از قمی آوردسرهامونو
  قی رستوران و قامی بعد رفتمی تو استخر بودازدهیساعت 

 
 دای پگروی انگار تازه همدیی جوراهی می بخوابخواستی اما دلمون نممی نا نداشتیاز خستگ.  خونهمیساعت پنج اومد. يسوار

   و درلی کل فاميتا ساعت دوازده  ادا. میکرده بود
 
 . میدیخندی و ممیاوردیم
 

  بسته داد زدميبا چشما.  شدمداری خروس بي با صداصبح
 .  داداشستایرادمهر جان االن موقع خوندن ن: -
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 اطیرفتم تو ح. انی نه رادمهر بود نه رارونیاز اتاق رفتم ب.  ساعت ده بودومدی نمیی صداچیه. چشمامو باز کردم. ومدی نییداص
 . رونیتو سونا رو نگاه کردم هر دو رفته بودن ب

 
  ای برم کنار درخواستمیم. رونی زدم بالی و از در ودمیصبحانه خوردم لباسهامو پوش.  آماده بودییچا
 . بهشون رادمهر بلند شددمی رسیوقت. تعجب کردم.  که کنار دو تا دختر نشستندمشونی دور داز
  نی من رادي هم برادر دوقلونیا: -

 صورتش درشت بود خودشو سحر يتمام اجزا.  داشت صورتش همه اش استخون بودي قد بلندشونیکی.  بلند شدنددوتاشون
  کی کوچینی داشت بی قد متوسطیکیاون .  کردیمعرف

 
  کنارشون نشستم.  کردی خودشو مهرنوش معرفبای زي جذاب و لبخندییچشمها

 شیآخ: -
  نگام کردنهمشون

 نیکنی نگام مينجوری کردم چرا ای خوب احساس راحتشی نه آخدیببخش: -
  گفترادمهر

 ستی حالش خوب نیی جوراهیگفتم که : -
 دهی زودتر از خودم رسرمیپس ذکر خ: -

 . دنی خندهمشون
   به رادمهر گفتمآروم

 ن؟ی کنایا: -
  گفتهمونطور

  گمیبعدا م: -
 یاک: -
   مبلينشستم رو.  خونهمی و اومدمی کردی بعد خداحافظمی ساعت دوازده با هم بودتا
 خوب؟:-

 دی خندرادمهر
از من .  کنهکارید چ هم مونده بوچارهیسحر مسموم شده بود و اون ب. الی مادرشون اومد دم ودی که شما خواب بودشبید: -

  می گرفتنی ماشهی شد  داری هم بانیکمک خواست را
 

 ي شما هم تو خواب ناز بودنی هممی سرم زد و اومدهی. مارستانی بمشیبرد
 مگه پدرشون باهاشون نبوده: -
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 .ستی باهاشون ني مردکننی می زندگیی سه تادمی که من فهمنطوریا: -
 عجب: -
  پدرشون فوت کردهای اومدن یی تنهاایحاال : -

  دادمادامه
نگفت .  احمقي کهی مرتادی سرشون میی خودش نگفته بچه هام چه بالی زن دوم گرفته مثل گوسفند رفته دنبال زندگای: -

 .  بسپارمی درشت و دست کیکی زی ریکیدو تا دختر 
 دادمی رفته بودن از خنده منم ادامه مسهی رانی و رارادمهر

 خوش ی کجاست و داره با کستی معلوم نکهیاالن مرت.  باال سر دخترهاش باشهدیه رو انگار نه انگار با دوره و زمونینیبیم: -
   مرده به همی واه واه حالم از هر چگذرونهیم
 
 .خورهیم

  که زنگ در و زدنزدمی حرف مداشتم
 .  خواستگار باشهدی شادی به سروگوشتون بکشی دستهی بچه ها میبه به مهمون دار: -

 .  حدود چهل و پنج ساله با سحر و مهرنوش وارد شدیخانوم.  با خنده رفت و در وباز کردرادمهر
 میسالم مزاحمتون شد: -

  تعارفشون کردرادمهر
 دی بفرمائدی مراحمکنمیخواهش م: -
  میشینه مزاحمتون نم: -
  رو گرفت طرف رادمهرینیری شینیس
 ادی خوشتون بدوارمیهتون بدم خودم درست کردم ام رو بینیری شنیاومدم ازتون تشکر کنم و ا: -

 انی زدم به راآروم
  آوردننشونمیری شي گفتم اومدن خواستگاريدید» -
  خنده شو گرفته بودي جلوی به سختانیرا

  رو گرفتینی سرادمهر
  تو؟دیاری نمفی چرا تشردی لطف کردیلیخ: -
 .  ممنونمشبیباز هم به خاطر د.  دی بازار خرمی بردیبا: -

 دو برابر رادمهر بود و حداقل کلشیسحر ه. ومدنی اصال به هم نمدمیخندیتو دلم داشتم م. کردی بدجور به رادمهر نگاه مسحر
 پنج سال ازش بزرگتر بود

  گذاشت دهنشینیری شهیرادمهر .  و اونها رفتنمی کردی خداحافظهمه
 دی بخوردیای خوش مزه ست بیلی خشینیریبچه ها ش: -
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  می برداشتینیری شهی یکی
 کرد؟ی نگات مي سحر چجوريدیرادمهر فهم: -

  گفتانی رادیخند
 . داشتی چشم از رادمهر برنماوردی تو اون حالش داشت باال مشبی دي کاريکجا: -
 . میدی خری مامان  و بابا سوغاتي جنگل و بعد بازارو و برامیبعد از ظهر رفت. میدی موضوع خندنی سر ایکل

 سفر هر نی هامون ایخارج از تمام شوخ.  خوش گذشتیلیخ. می و به سمت تهران حرکت کردمی ساعت شش بلند شدصبح
   با هم خوبشهی همنکهی کرد با اکتریسه مونوبه هم نزد

 
 شدی لبهامون جدا نمي هر سه لبخند از رومی کشف کرده بودقای عمگروی همدي جورهی انگار ی ولمی بودیمیوصم
  دومفصل

 افتاد اون روز ادمی دفعه کی رو فراموش کردم يزی چهی کردمیاحساس م.  بودمدهی بد خوابیلیخ.  شدمداری هفت بساعت
 . تو اتاق نبود.  اتاق رادمهردمیدو. دنیجواب کنکورو م

 
 داد زدم. رونی برهی و داره مدهی لباس پوشدمی درونی باومدم

 امیصبر کن منم ب: -
 .بدو: -

 .  هم آماده بودانی رارونی از در که اومدم بدمی لباسامو پوشي چطوردمینفهم
  کجا؟گهیتو د: -
  کنمدای خودم اسمتونو پخوامیم: -
  محبتش دلم گرفت بغلش کردماز
  قربون تو داداش مهربونم: -
  طرف دردیدو
 بدو: -

رفتم جلو که .  حدود صد نفر تو صف بودنمیدی رسیوقت. میدی که دو تا کوچه باالتر بود دوی روزنامه فروشوسکی سه تا کهر
  همه داد زدن

  نهای حرف ر اومده نمی ببخوامی بابا ميا: -
  نفر گفتنچند

 اومده برو ته صف: -
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 داد بزنم انگار خواستی دلم مگهید. زدمی قدم می بود به هم هختهی کنارش اعصابم رانی بود و راستادهی ته صف رادمهر ارفتم
   داره با رادمهردمیپسرو د هی. کردیصف حرکت نم

 
 دمی روزنامه رو داد به رادمهر دودمی دشناسمشی نمدمی فکر کردم از دوستامونه رفتم جلو دزنهی محرف

  ر؟ه؟یچ: -
 . دهی برات حرف ر رو خريقراری بیلی تو خدنی آقا دنیا.. آره: -
 .  بودي اافهی خوش قیلی کردم بهش پسر خرو
 ممنونم: -

  با نمک بودیلی خدیخند
 دی قبول شددینیحاال بب. کنمیخواهش م: -
 رو برداشت من فقط گهی صفحه دهی رادمهر هم گشتی داشت دنبال اسممون مابونوی روزنامه رو پهن کرده بود کف خانیرا

  دی بادونستمی نمشدمیاگر قبول نم. کردمینگاهشون م
 
 .  کنمکاریچ
  داد زدانی دفعه راکی
 ناهاشی اناهاشیا: -

  با دست اسممونو نشون دادانیرا. میدی رادمهر روزنامه رو قاپمنو
 ی روزبهاننی رادنمیا.  شماره شناسنامتم درستهی رادمهر روزبهانناهاشیا: -

 رادمهر بغلم کرد.  هر دو اشک تو چشمامون نشستمی رادمهر به هم نگاه کردمنو
 . ي خودم قبول شدي داداش کوچولوگمی مکیتبر: -
  گمی مکیمنم تبر: -

  پسر برگشتاون
 د؟ی قبول شدیچ: -
  گفتمی بوددهی که تا حاال ندي با افتخارانمیرا
  دانشگاه تهرانیپزشک: -

 دی خندپسره
 می هستیپس هم رشته و هم دانشگاه: -

   گفترادمهر
 واقعا؟: -
 بله: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 183 

  رفت جلورادمهر
 یمن رادمهر هستم همدانشگاه: -

  دستشو دراز کرد و با رادمهر دست داداونم
 . یباربد هستم باربد فراهان: -

  طرف منبرگشت
 . نیراد: -

  دست دادمباهاش
 دیخند

 د؟ییدوقلو: -
 می رادمهر به هم نگاه کردمنو
 آره: -

  دیخند
  دوقلو ها تو سرنوشت منننکهیمثل ا: -

  گفترادمهر
 چطور؟: -
 . آخه منم دو تا خواهر دوقلو دارم: -

 دی خرینیری جعبه شهی باربد ی فروشینیری شنی اولمی و رفتمی شدنیسوار ماش.  بودی خوش مشربیلیپسر خ. میدی سه خندهر
  می تلفنهامونو ردو بدل کردنکهی و بعد از ایکیو ما هم 

 
 .  میقرار بود روز ثبت نام با هم بر.  خونهمیبرگشت

 میداشت.  راه انداختی و خبر کرد و همون شب مهمونلی کرد تمام فامهی روز تمام گرکی می قبول شدمیامان گفت به میوقت
   دکتر حالموني از بس بهمون گفتن آقامیگرفتیسرسام م

 
 .  خوردی به هم مداشت
  تو اتاقم که تلفن زنگ خورداومدم

 بله: -
 سالم: -

  پسر جوون بودهی يصدا
 سالم: -
  کار داشتمنی رادای با دکتر رادمهر دیببخش: -
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  زدمداد
  تو رو خدا: -

  خنده بلند شديصدا
 تو هم؟: -
 شما؟: -
  رادمهر؟ای نیراد. باربدم: -
 نمیراد: -
 خوره؟یتو هم حالت داره به هم م: -
  انقدر بهم گفتن دکتر حالت تهوع بهم دست دادهيوا: -
 .  دکترگنی بهم مخورمی تکون منجای اختنیست همه ر غلغله نجای فرار کردم االن انیمنم از هم: -
 پس توام: -
  رادمهر اومد تو اتاقشناسمشی بود انگار سالهاست میمی راحت و صمیلیخ
 ه؟یک: -
 دکتر باربد: -

   خندهری زد زباربد
  که مامان اومد و صدامون کردمیدی و خندمی کردی شوخیکل.  رو گرفت و با باربد صحبت کردی گوشرادمهر
  گفترادمهر

 . دنبالمونانی منای سر شام واال امیباربد ما بر: -
 . نیی پامی کرد و رفتیخداحافظ

 . که واقعا دکتر الزم بشهزنمشی بهم بگه دکتر انقدر مگهی نفر دهی هیکاف: -
.  بگم اون خوشحالتر از ما بودتونمیبه جرأت م سرش ي که خونه رو گذاشته بود روانیرا.  خوشحال بودیلی خدیخندی مرادمهر

  نی امیشدی شادتر مانی راي شاددنیمنو رادمهر با د
 

 با ومدی روزها باربد هم باهامون می بعضمی گشتشویدنی دي جاهامیتا روز ثبت نام تمام تهران و گشت.  صفاستای دنهی پسر
  پسر خاله اش که دست بر قضا اونهم همون دانشگاه بود

 
مثل خودم شوخ بود برعکس باربد که مثل .  و پاك یمیصم.  بودی پسر خوبیلی گفت شهاب مثل برادرشه شهاب  خبدبار

   ناخوداگاه شکل گرفتمونیدوست.  بودي جدشتریرادمهر ب
 

 . با شهاب بودم باربد با رادمهرشتری بمن
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  کرددارمی مامان بيصدا
 ن؟یراد: -

  آلود به ساعت نگاه کردم ساعت نه بود داد زدمخواب
 بله؟: -
  دنبالتونانی باربد و شهاب مگهی ساعت دمیبلند شو پسر تا ن: -
 صبحانه خوردم و آماده عیسر.  تو حمامهدمیرفتم رادمهرو صدا کنم که د. میرفتی ثبت نام مي برادی بادمی دفعه از جام پرهی

  ییچهارتا. دنی رس بعد باربد و شهابقهی دقستیب. شدم
 

 . می دانشگاه شدیراه
 گفتم

 می واحدامونو مثل هم برداردیایبچه ها ب: -
  گفترادمهر

 .هی خوبشنهادیپ:-
 ثبت یوقت.  دست آدم باز نبود گهی دي بود مثل رشته هايهر چند که اکثر واحدها اجبار. می واحدهامونو مثل هم برداشتتمام

   بعد از ظهر بود باربد دستشوکینام تموم شد ساعت 
 

  شکمشي رودیکش
 ی گرسنگرمیمیدارم م:-

 گفتم
 . خوبهیلی غذاهاش خگنیم.  رستوران سر کوچمون که تازه باز شدهنی هممی بردیایب: -

 . موافق بودنهمه
 دنیپهر از د و سدهیخاله مژگان خونمون بود با سپ. می خونه هامون شدی و راهمی کردی غذامون تموم شد خداحافظیوقت

  یمهندس.  ساله بودستیسپهر ب. سپهر خوشحال شدم
 

 .   همسن من بوددهی سپخوندی موتریکامپ
  مژگان اومد جلو و منو رادمهر و بغل کردخاله

 مبارکتون باشه خاله: -
  خالهدی گفتکیشما که تبر: -
 . شروع شدن دانشگاهتونهدیکنی که ثبت نام مي فرق داره روزنیا: -
  به منیکی و داد به رادمهر یکی.  در آوردفشی آورد و دو تا بسته از کفشویک
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  خاله؟هی چه کارنیا:-
  داره؟ی دلم خواست به شما چه ربطي کارچیه: -

هر دو .  بودنیمال رادمهر هم هم.  پالك که روش نوشته بود خداهی بود با ری زنجهی. بسته رو باز کردم. میدی رادمهر خندمنو
 . مشیدی بوس ومیتشکر کرد

   طرف سپهررفتم
  مهندس؟يچه عجب آقا: -
  دکتر؟ي بهت بگم آقادی منم بایعنی: -

  صورتمي گرفتم جلودستامو
 تو رو خدا نه: -

 . دنی خندهمه
  تو اتاق که خاله صدامون کردمیرفتی ممیداشت

 د؟یگی نمکی تبردهیبچه ها به سپ: -
   قبول نشدهمیدونستی مدهی به سپمی کردرو
 بود رسم نی وفا؟ ای بود بنی اي چرا منتظرم نمونددهی سپي کرددمینا ام.  نهي وا؟یکنی ازدواج مي داره؟ی چانیجر: -

 ؟یعاشق
  هاج و واج نگام کردنهمه

 .گهی کنم دنی تمردی باارمی عاشقا رو در ميوا دارم ادا: -
 .دیخندی مدهیسپ
 . منتها دانشگاهرمی دارم مگهیآره د: -
 ي قبول نشدیتتو که گف: -

   گفتخاله
 .  ها زودتر معلوم شدرهی ذخفی زودتر بود تکلنهایآخه ثبت نام ا.  ها دراومدهرهیاسمش تو ذخ: -

 نیی تو سالن رفتم طرفش و سرمو انداختم پامیبرگشت
 دی موفق باشدوارمیام.  خواهرگمی مکیمن بهتون تبر: -
  همه نگام کردنباز
 نهی من نشي وقت پاهی همه پسر تو دانشگاه نی نشه فکر کنه واقعا عاشقشم لگد بزنه به بختش اریبابا گفتم دختره جو گ: »-

  ي دانشگاه من دختررهیتازه داره م. رهی بگیافسردگ
 
 . ستمی ندهی سپری که من بگدیاصال اصرار نکن.  باشه دهی که آفتاب مهتاب ندخوامیم

  با مشت کوبوند تو بازومدهیسپ
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 واد دلت بخمیلیخ: -
  ماساژ دادمبازومو

 رتی اصال بگگهی دي دست بزنم که دار؟یستیمی مردا واي تو رو؟ي شدی دستت بشکنه دختر نرفته دانشگاه وحشيا: -
 .  رو دست ننه باباتي موندستمین

 . کردی با حرص نگام مدهی رفته بودند از خنده سپسهی و سپهر رخاله
  باور کرد آقا جون دوستت ندارمنیاِ ا: -

  گفترادمهر
 ناتتهی جزء تمرنمیا: -
 بزنم تو نی کنم همچنی تمرشتری بنوی ادی باشنی عاشقم مهایلی مطمئنم که خی آخه من ممکنه عاشق بشم ولگهیآره د: -

  شهی نمدای که شوهر پیدونی نشه مداشونی پگهیذوقشون که د
  پله ها داد زدمي باالدمیدو.  دنبالمدی دودهیسپ
 .  آبرومونو برددوئهی داره دنبال شوهر مری دخترتو بگنی ايخاله جلو» -

 .  نییآروم اومدم پا. دیخندی پله ها و مي هم نشست رودهی سپخود
  ؟يآروم شد: -

  نگام کرددهیسپ
 . زنمی آبتو مری زادی خوشت بي دنبالت از هر دخترفتمی می بگگهی کلمه دکی به خدا نیراد: -
 کنه ي ازم پرستاریکی خواستم ی وقتدمی بهتره به جون خودم قول میون منتظر من بمونتو هم.  ارزهیاوه اوه اصال نم: -
  یکی نتونستم راه برم خواستم گهی دی وقتیعنی

 
 و خواستم دیدی چشمام نمگهی دی وقتیعنی برام لگن بذاره یکی خواستم یی نتونستم برم دستشوی وقتیعنی راه ببره رمویلچیو
 یعنی رام ببره رهی دستمو بگیکی

   داد زدرادمهر
 یعنی مرض و يا: -
 بابا الیخی بي تا اون موقع مردی البته تو هم سن منرمتیگی مامی مخوندمی رو می داشتم غزل خداحافظگهی دیخالصه وقت: -
 می ما تفاهم ندارمونی سر زندگمیبر

  دهی رفت طرف سپرادمهر
 ؟ي قبول شدی ست حاال چوانهی دنیولش کن بابا ا: -
 ؟يکتابدار: -

  پله ها نشستمي روکنارش
 ؟ی چیعنی: -
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 گهی دي کتابداریعنیوا : -
 ی در نگهباني شب تا صبح جلود؟یکنی تو اتاق درشو قفل مدیذاری مدیخری مادی کتاب می هر چیعنی د؟یداری کتاب میعنی: -
 د؟یدیم

  با مشت کوبوند تو بازومدوباره
 .وم خورد شد بازگهی دستت بشکنه دختر بسه ديا: -

  چشم غره رفترادمهر
 سر ی انساني بوده من از رشته های تو انساني بده آخه رشته حی خوب توضهی چي کتابداردونمی خوب بابا به خدا نمیلیخ: -

 ارمیدر نم
  داد چونمو خاروندمحی برامون توضي کتابداري در مورد رشته قهی ده دقدهیسپ
. دی رادمهر هم دنبالم دونباریا. دیدی می تو اتاق تا صبح نگهباندیذاری مدیخری کتاب مدمیفقط فهم. دمی نفهمیچیمن که ه: -

 رفتم تو اتاق و در و بستم  داد زدم
 دمی حرف زد آخرم نفهمقهی ده دقگهی می چدمی خوب نفهمدهی دکتر از شما بعيآقا: -

  داد زددهیسپ
 .ي که تو ندارهی ذاتزی چهی فهم ستی خودت نری تقصی ذاتاً نفهمنکهی ايبرا: -
 بهتر نبود دیخوندی ماتی شما ادبد؟ی آدمها رو ترور کنتی که شخصدی رو تو کتاباتون خوندنایا. دستتون درد نکنه کتابدار: -

 خوردای به دردت مشتریاون ب
  به دردی مشت کوببا
 . ی ادب خودتیب: -
 . ی نگهبان کتابیعنی ياما تو کتابدار.  ادبم من نفهممیباشه من ب: -

  خنده اش بلند شديصدا
 یی پررویلیخ: -

  باز کردمدرو
   هجده سال از بس خواستم خودمو بشناسونمنی منو شناخت مردم تو ایکی بالخره شیآخ: -
  گذاشتم و رفتم تو اتاقانی کم سر به سر خاله و مامان و راکی رادمهر و سپهر رفتن تو اتاق نیی پامی و خنده اومدی شوخبا
  زدنی حرف مي جدیلیداشتن خ.  رادمهر و سپهرشیپ

 
   کردم توجه نکردنسرفه

 اهم اهم: -
  برگشت طرفمرادمهر

 ؟ي به خر خر افتادهیچ: -
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  دی هم به من بذاری محلهی کنمیدو ساعته دارم سرفه م. بابا منم آدمم: -
   گفتي جدیلی خرادمهر

  انقدر حرف نزننیبش: -
   سپهر ادامه دادهی موضوع جددمیفهم

 آره خالصه مامان صد در صد مخالفه: -
 دانشگاه به قول ی که سرت تو درس بود دوساله رفتی سالته تا هجده سالگستی مخالف باشه سپهر جان تو تازه بدمیبا: -

   که باهاش هم کالمهی دخترنی دختر اولنیخودت ا
 

 یت عاشقش خودیدونی واقعا عاشقته از کجا میدونی تو از کجا ميشد
اصال با .  خانواده بودي بچه نی که سپهر عاشق بشه اون مثبت تردیگنجی ام نملهی به سپهر نگاه کردم اصال تو مخمبهوت

   کم باکی نداشت باز منو رادمهر تو خانواده يدخترها کار
 

 ی ولمی نسبت بهشون داري ما چه نظردونستنی البته مثل خواهرهامون اونها هم ممیدیخندی و ممیکردی می شوخدخترها
 . دیجوشی هم نملی فاميسپهر اصال با دخترها

 تونمی نمی کردم ولی سعیلی فراموشش کنم ختونمیمن نم.  رادمهریشیتو متوجه نم: -
 یقی تحقهی میتونستی ترمه اومده دانشگاهتون حاال اگر بچه تهران بود مهی یگی میشناسیآخه تو از کجا اون دخترو م: -

 . اون بچه اهوازه ی ولمیبکن
  داره؟یچه ربط: -
 ی ولگرفتی ممی پا داشت کم تصمهی مرغش شهی سپهر همدونستمی من بهتر از همه منوی ارفتی تو گوشش نمی حرفچیه

   نظرشوتونستی نمچکسی هگهی دگرفتی ممی تصمیوقت
 

 .  کنهعوض
  بگم؟يزی چهی تونمیمن م: -

  رو کرد به منرادمهر
  بلهستی نیاگر شوخ: -
 شی بذار بهتر بشناسری نگمیزود تصم:-

  گفتسپهر
  و برگردم بعديمنم گفتم هر دو درسمون تموم شه منم برم سرباز.  االن باهاش ازدواج کنم کهنی همخوامیخوب منم نم: -
 اون قبول کرده. یی طوالنيچه پروسه : -

 دی خندسپهر
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 . انقدر منو دوست داره که با جونو دل قبول کرد: -
 ؟یدونی میازش چ: -
 . مادرش فوت کرده پدرش زنده است و کارخونه داره.  برادر دارههی. تک دختر خانواده ست: -
 گه؟ید: -
 گهی دنیهم: -
  هاادهی زیلیاطالعاتت خ: -
 .هی کافنیهم: -
  جام بلند شدماز
 اگر الزم شد ی حتمیکنی منو رادمهر کمکت ميخوای بود که می اگر اونشی بهتر بشناسدیشا.  شوکتریباشه فقط بهش نزد: -

 .میزنیبا خاله حرف م
 .  از جاش بلند شدی سپهر با خوشحالکردی منو نگاه منطوری همرادمهر

 دی عاقلیلی خگهی مشهی همکنهی حساب میلی شما خي مامانم رو؟یگیراست م: -
 . میگی ما هم راست مگهیاونو که راست م: -

 . رفتی مدی کالس داشت و بارونی خوشحال از در اتاق رفت بسپهر
  رو به من کردتی با عصبانرادمهر

 ؟ي بود بهش دادی چه قولنیا: -
  نگفتمیچی تخت نشستم هي و رودمیخند

 سالشه آخه االن موقع انتخابه ؟ ستیدر ضمن اون ب. شناسهی دختره رو درست نمی پسره مغزش پاره سنگ برداشته حتنیا: -
   بهنهایحاال ا. شناسهی خودشم درست نمیاون حت

 
 ؟ي کردهی قضنی خودتو منو چرا وارد ادرك

  گرفتمو نشوندمش کنارمدستشو
 ی اگر باهاش مخالفت کنیکنیفکر م.  به قول خودش عاشق شدهرهی تو گوش اون نممی که بگی  ما هر چزمنیبرادر عز: -
 شه؟ی حل ميزیچ
 میفقت کن که باهاش موانهیبهتر از ا: -
 . در موردت بد قضاوت نکنه اما من نگران خود سپهرمی که کسینیتو فکر ا: -
 ؟يای در می حماقت از نگراننیمثال با کمک به ا: -
 در ضمن اگر میشناسی ما هم بهتر اون دخترو منطوری راحت بهمون بگه افتهی می کنم که هر اتفاقي کارخوامیفقط م. ریخ: -

  میتونی و مگهی انجام بده به ما میسپهر بخواد حرکت
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 .میری بگجلوشو
 دی خندرادمهر

 ؟ي شداستی تا حاال انقدر با سیاز ک:-
  تختي دادم رولم
  روش درست انجام کاریعنی استی داره؟ سی داشتن اشکالاستیمگه س: -
 عجب: -
 به جون تو: -
 .  خسته بودم خوابم بردیلی خرونی اتاق رفت باز

  سومفصل
   طرف شهابدمیدو
 ؟يایکالس شروع شد نم: -

  کرد و اومدی با محمد خداحافظشهاب
  منوی پسر کشتامیدارم م: -

 . دیدوی تو ساختمان دنبالم مرفتم
  کهشی از دست بديخوای نمشگاههی روز آزمانیامروز اول:  -

  گفتزدی که نفس نفس منطوریهم
  ي به دل و جگر و جسد داريخوب باشه چه عالقه ا: -
 من از نوادگان دراکوال هستم بهت نگفته بودم؟: -

 طرف کیدختر ها .  بودندستادهی بشه ای جسد که قرار بود اون روز کالبد شکافهی باربد و رادمهر باال سر می شدشگاهی آزماوارد
  طرف رفتم طرف رادمهرکیو پسرها 

 ومدهیاون کارد و بده به من تا استاد ن: -
 کار؟ی چيخوایم: -

 تموم نشده بود که ماری در مورد تورم مغز بحشیهنوز توض.  درسو شروع کردعیسر. اب نداده بودم که استاد اومد تو جوهنوز
  همه.  دخترها بلند شدونی و داد از مغی جيصدا

 
 خنده ام گرفت.  از دخترها ضعف کرده بودیکی طرفشون میرفت
 د؟یخونی می چرا پزشکدی رو تحمل کنزهای چنی ادیتونیخوب نم: -
  از دخترها برگشت طرف منیکی
  فتهی االن مدیری دست اون دوستتونو بگدیشما لطف کن: -

 . نشوندمشی صندلکی ي روعیسهراب بود رنگش شده بود مثل گچ سر.  نگاه کردمکردی که اشاره میی به جابرگشتم
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 ي بابا تو که آبرومونو برديا: -
  سر درسمیبرگشت. رونیضعف کرده از کالس ببرن ب رو که ي به دو تا از دخترها گفت دختراستاد

 ساعت می نکنهی از دخترها ضعف میکی برنامه ست نی هر بار همکننیاستاد چرا کالس دخترها و پسرها رو از هم جدا نم: -
 . میشیمعطل م

  دوست دارم سر به سر بچه ها بذارم دختر و پسرم نداشتدونستی ماستاد
 و از اون هی صبحانای اسمش پردونستمی که سهراب و نشونم داده بود افتاد مينگاهم به دختر.  اعتراض دخترها بلند شديصدا

 .کردیداشت با خشم نگاهم م. بچه درس خونها
 ی برگشتم خانوم صبحاندمی که اسممو شنرونی بمیومدی از در دانشگاه ممی کالسمون بود داشتنی تموم شد اون آخرکالس

 بود
 دیبفرمائ: -

 .  ها چند قدم رفتن جلوبچه
 .  مزاحمتون شدمدیرفتی مدی داشتدیببخش: -
  کنمیخواهش م: -
 د؟ی کالس داريریشما با استاد جزا: -
 بله: -
 خواهش شهیم. رمی هم سر اون کالس ندارم تا جزوه ها رو ازش بگی دوستچی داشتم متأسفانه هبتی غشی پيمن هفته : -

 د؟ی بهم بدشوی پي هفته يکنم جزوه ها
 ستیاالن جزوه ها همراهم ن: -
 . رمی ازتون بگامی بدیری باهام تماس بگدمی خودمو بهتون مي نداره من شما ره یاشکال: -

  ورمی شماره رو بگنکهیبدون ا.  برگه نوشت و گرفت طرف منهی ي خودشو روشماره
 باربد گفت. کردیهم م داشت مبهوت نگاایپر.  رفتم طرف دوستانمی حرفچی هبدون

  داشت؟کاریچ: -
 .کردی منی داشت به شعورم توهیچیه: -
  شده؟یچ: -
رادمهر . رونی بمی بگم با بچه ها از در اومديزی چنکهیبدون ا.  دوباره صدام کردایپر. ستادی هم کنارش اای از دوستان پریکی

 گفت
  شده؟یچ: -
 یچیگفتم که ه: -
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 اما حاال شهی بعد از رفتن به دانشگاه درسهامون سبک تر مکردمیفکر م. می خودمون از باربد و شهاب جدا شدي کوچه سر
   بعد ازی ولمیخوندی درس مدیبدتر شده بود تمام روز با

 
 .  کمترشی و سختشدی منیری رشته برام شنی سال دانشگاه رفتن تازه داشت اچهار
 نی ماشهی بود با یکی اما چون تمام کالسهامون با هم می داشتنی هممون ماشنکهیا ا بمی با باربد و شهاب قرار داشتصبح

  خوامی نمگفتیم. اوردی منیاکثرا هم باربد ماش. میرفتیم
 

. می بوددهیتا حاال خواهرهاشو ند. ارهی و در به داغون مبرهی و منی دفعه ماشهی و بذارم تو خونه به باران شک دارم نیماش
  گفتی که باربد مي اونجورنمشونی ببخواستی دلم میلیخ
 

 هم بود هی از اخالقهامون شبیلی فرق داشتن برعکس منو رادمهر که خیلی خیاز نظر اخالق.  بودیکی فقط ظاهرشون اونها
   اسپرت بودم رادمهرشهیمن هم.  ظاهرمون نهیول
 

 . ی منطقیلی و خطونهی شیلیخ باران ی ولی احساساتیلی آرومه صبوره و خیلی بهانه خگفتیم.  مردونه
 تا چشمش به من افتاد دیخندی و مگفتی درخت و مهی ری بود زستادهی افتاد با دوستانش اای چشمم به پرمی دانشگاه که شدوارد

   کهمیشدی از کنارشون رد ممیداشت. اخمهاش رفت تو هم
 

  گفتبلند
 يشعوریواقعا که ب: -

 میبا بچه ها نشست. دمیخند.  بودند برگشتن و با تعجب به من نگاه کردنددهیباربد و رادمهر که صداشو شن.  نگفتمیچی همن
   سبز دانشگاه بود ده قدم هم باي که تو فضایمکتی نيرو
 
. دنیخندی م بلند بلندشهی مبتذل دانشگاه دور هم جمع شده بودند و مثل هميدخترو پسرها. می و دوستانش فاصله نداشتایپر

   ازیکی در مورد می داشتمی بدیتی اهمنکهیما هم بدون ا
 

 . دنیخندی و با دوستاشن مگفتی که به ما متلک مدمیشنی رو مای پريصدا. میزدی حرف ممباحثمون
 ي که صدامی برمیاز جامون بلند شد. می بهم اشاره کرد از اون جا برشناختیرادمهر که خوب منو م. شدی داشت تموم مصبرم

  بلندتر شدایپر
 .  بچه هاکنهی داره فرار مدی کوچولو ترسي بچه ننه یآخ: -
  نگفتمیچی هم هباز

  می از جلوشون رد بشمی بودمجبور
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 . دارهدنی که نتونسته بچه ادب کنه دی کسنمی مامانتو ببخوامی ادب؟ می بيآقا: -
 ستادمیا.   رادمهر و باربد و شهاب دنبالم اومدنایرف پربرگشتم ط.  مامان حساسهي چقدر رودونستمی سرخ شد مرادمهر
 جلوش

 یسالم خانوم صبحان: -
  نگام کردنطوریهم
 جزوه دونمی ادبم مخصوصا که می آره من برمی دخترو نگهی که من شماره تلفن هی ادبی بنی اگر اگمیمحض اطالعتون م: -

   بهم داده بشه واال مني شماره انکهی اي براهیبهانه ا
 

 کدوم از چی هدی داريری استاد جزاي که برای خاميالهای به خگردهی مسائل که برمی که شما به خاطر بعضدونمی مخوب
  يدست بر قضا هفته . دیدی از دست نمشونوی ايکالسها

 
 دی شدقی تشوشونی نمره سر کالس انی باالتري که برادی شما بودنی امتحان گرفتند و باز هم تصادفا ايری استاد جزاشیپ

  دی و امتحان داددی شما هم سر کالس بودينه؟ حاال چجور
 
 از دیخواهی و مدی جزوه دادن و شما جزوه ها رو ندارشونی برگزار نشد و ای و امتحاندی و هم نبوددی نمره رو گرفتنی باالترو

  ي نبود هفته ادتونیاحتماال اصال . دونمی نمدیریمن بگ
 
 . دی من هم همون اسمو بردي جلودیبری رو ميری دائم اسم دکتر جزااهاتونیتو رو و چون دی کاشتی چه دسته گلشیپ

  کردممیتعظ
 به خانواده اش دی کننی توهیکی به دی که خواستگهی دي که دفعه دمی بهتون هشدار می ولدی منو ببخشی ادبیباز هم ب: -

  ستنی چون همه مثل من صبور ندی نداشته باشيکار
 

 چی بندازن که هختی  از ري جوردیزنی و رنگ و روغن بهش مدیکشی صورتتونو که انقدر براش زحمت منی ممکنه ااونوقت
 روشنه؟.  نتونه درستش کنهيصافکار

  دور بشم که گفتخواستمی برگشتم و مهی چانی شده بود احتماال به دوستاش نگفته بود جرسرخ
  دنبال تو؟فتمی بی صبحانایر؟ من پر شازده پسرهیگی ملی تو رو تحوی کی آدمیلی خیکنیفکر م: -

  برگشتم طرفشدوباره
 ی بد شانسای ی خوش شانسنی پولدارن حاال ای شهرستاني دنبال من؟ شکار شما بچه هادیفتی شما چرا به؟ی چه حرفنیا: -

  ی ولدونمی نمدی فکر شکار من افتادنباریمن بوده  که ا
 

  به سنگ خوردرتی تنی هميبرا. ی صبحانای خانوم پردهیچی از اسمت پعتری که شهرتت سریدونی هم نمخودت
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 ؟یبچه شهرستان: -
 نی چرا تا ایکنی خرج می کي ؟ برایکنی مکاری که بهش بگن پولهاتو چستی سرشون ني باالي پدر مادرنکهی ايبله برا: -

  تو کار.  گهی و هزار تا مشکل دیرونیموقع شب ب
 

 ي خوب بلدخودتو
  خفه شو: -

 دمیخند
  نه؟ی گفتنوی هم همدیبه فر: -
 . رونی دفعه تمام صورتش سرخ شد چشماش زده بود بکی
.  ی بزنغشی تی حسابی تا بتوني کردي سال تمام براش نقش عاشقها رو بازکی نکهی البته بعد از ای گفتنوی که همدونمیم: -

  دی مادرو پدرشو از شهرستان کشچارهی اون بیوقت
 
 ی صبحانای نه؟ خوب خانوم پرادی ازش بدت می خفه شه گفتی برگرده گفتی عشقش بهش گفتيتگار که مثال برن خواسنجایا

   که بادی  منو واقعا ببخشينازیکه انقدر به اسمت م
 
 دونمی که مییزهایچ
  جمعشون اشاره کردمبه
 . خوامیواقعا عذر م.  باشمتونی بعدی قربانخوادی دلم نمنمیبی که مییزهایبا چ: -
.  جدا شدند و به کالسهاشون رفتنای دونه دونه بچه ها از پردمی دمیدیخندی که ممی همه سکوت کرده بودند و ما بودنباریا

   بودمدهی شندیکه از فر.  از دوستانشیکی موندو ایفقط پر
 

  باربد گفتمیازشون دور شد. استی خود پرمثل
 ي و سر جاش نشوندیکیرانه و مؤدبانه  انقدر صبودمیدی بار اول بود که منیواقعا لذت بردم راد: -
  کردم که بار دومم باشه؟نکاروی ادبانه ای بیمن ک: -

 دی خندباربد
  ی انقدر صبور باشی بتونکردمی که فکر نمیطونیآخه تو انقدر ش: -
  داره؟طنتی به شی چه ربطی ادبیب: -
 دیحق با شماست ببخش: -

 از هر کس و شتری لحظه حس کردم بکی يبرا.  استاد بوديچشمم به رادمهر افتاد غرق حرفها.  سر کالسهامونمی رفتهمه
  بهم نگاه کرد.  دوستش دارمای دننی تو ايزیهر چ

 ه؟یچ: -
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 شهی تموم می کانی کالس راکردمی داداش بزرگه داشتم فکر میچیه: -
 کالسهاون با استاد سپند کالس داره تا ساعت دو سر : -

  شدلی تعطکالس
 می مراقبش باشمیتونی مينجوری دانشگاهه انی هم تو همانی خوشحالم که رایلیمن خ: -
 هی سالمي بچه یلی به مراقبت منو تو نداره خازیاون ن: -
 می مراقبش باششتری بهتره بمینیبی که ما تو دانشگاه مییزهای چنیبا ا: -

  رفت تو فکررادمهر
  دنبالشمی برایحق با توئه ب: -
 .میبر: -
 کتابخونه درس می هم کالسش تموم بشه رفتانی رفته بود سر کالس اون روز باربد و شهاب هم با ما موندن تا راانیرا

  انقدر اون دو ساعت بهمون.  بشهلی تعطانی تا رامیخوند
 

 .میخون و تو کتابخونه درس بمی بمونمی که تا ظهر کالس داریی روزهامی گرفتمی کرد که تصمکمک
  چهارمفصل
  زدادی فرسپهر

 که بگم به دمی ازش ندیچی تا حاال هشناسمی دخترو شش ساله منی و شش سالمه مگه بچه ام من استیمادر من من ب: -
   که بعد از ششادیمگه خدا رو خوش م. خورهیدردم نم

 
 هی مخالفتتون چلی دلفهممی بهش بگم مامانم مخالفه؟ اصال نمسال
 که تازه ازدواج کرده بود دست دهیسپ.  آب قند و داد دست خالهوانی مبل مامان لي مژگان ضعف کرده بود و افتاده بود روخاله

   به سپهر نگاهتیخاله رو گرفته بود با عصبان
 
 کردیم
 ؟یشی چرا متوجه نمستی نیکیبرادر من فرهنگتون با هم : -
 و کننی می عمر با عشق با هم زندگهی رنیگی خارج از کشور زن م ازرنی مردم م؟ی چیعنی ست؟ی نیکیفرهنگمون : -
  می بزنمی نداری ما تا حرفستی نیکی فرهنگمون گنینم
 
 می داری تفاوت فرهنگمیگی ممی کندای پيرادی امیتونی نمتا
 دوست با شوهر هی مثل یی خانومم بعد از جداشنی راحت جدا میلی نتونن با هم بسازن خرنیگی از خارج زن مرنیمردم م: -

   مانهی چون فرهنگش اکنهیسابقش رفتار م
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 م؟یشی و جدا ممیشی مگهی دیکی ما  بعد از سه تا بچه عاشق م؟ی هستينجوریا
 ه؟ی حرفا چنیا: -
 نیتو ا.  با ما فرق دارهنهی درست اما اای غلط گمینم. نهی فرهنگ اونا اگمی منم میزنی حرف می در مورد زن خارجيتو دار: -

  ی ها با هم تفاوت فرهنگیلیخ. نهیکشور هم هم
 

 به؟ی عجیلی خنی ادارن
   صداشو برد باالترسپهر

 هیمگه شش سال رفت و آمد بچه باز. شمی موونهی بگو من دارم ديزی چهیآخه خاله شما : -
  بلند شدخاله

  ؟يدی مادرشو ديدیتو تا حاال باباشو د: -
 ده بار گفتم مادرش فوت کرده: -
 ه؟ی واقعا چجور دخترینی ببی بار رفتکی: -
 نمشیبی شش ساله مگمی مادر من؟ میستیچرا متوجه ن: -
 رفت و آمدتون در حد دانشگاه بود بعد هم دیچهار سال که تو دانشگاه بود.  شناسمشی و منمشیبی شش سال مگهی میه: -

  یکی بار کی و هر چهار پنج ماه ي سربازیکه تو رفت
 
 شیدیدی بار مدو
 یخوب حاال هر چ: -

 به میبه خاله اشاره کردم آروم باشه دست سپهر و گرفتم و رفت.  شده بوددهیچی پیلی خهی قضمی رادمهر به هم نگاه کردمنو
 اتاق من

  تختي خودشو انداخت روسپهر
 د؟ی مگه قرار نشد اگر انتخابش کردم کمکم کند؟یگی نميزیشما چرا چ. شمی موونهیبه خدا دارم د: -

  کنارشتمنشس
 .شهی درست نمیچیآروم باش با شلوغ کردن ه: -
 . دهی راهها رو مامان من جواب نمنی بلد بودم رفتم اما ای از اول شلوغ کردم هر راهیکنیفکر م: -
  شرط دارههی فقط میکنیخوب ما کمکت م: -
  ؟یچه شرط: -
 می کنشونی راضمی ماه بهمون فرصت بده تا بتونکی: -
 د؟ی کنشونی راضدیتونی مدی ماه وقت داشته باشکیواقعا اگر :-
  مطمئنم: -
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  و بلند شددی کشیقیسپهر نفس عم.  اخمهاش رفت تو همرادمهر
حق هم داره شش . ارهی از اون طرف هم شراره دائم بهم فشار مگهی دشمیدارم خل م.  بخورمیی هواهی رونی برمیمن م: -

 .  من نشستهيساله پا
  اش شونهي گذاشتم رودستمو

 میزنی بخور برگرد حرف میی هواهیبرو : -
  که رادمهر صداش رفت باالرونی در رفت باز
 ؟یباز تو پرت و پال گفت: -

  و نگاش کردمنشستم
 ؟ي کردي داورشی تو ذهن منه پی چی بدوننکهیباز تو بدون ا: -

  کنارمنشست
 خوب بگو: -
 میریم. دونهی از شراره نمیچیسپهر واقعا ه.  قی تحقمیری ممیریگی دختره رو ميآدرس و شماره .  خالهشی پمیریاالن م: -

   بود و خانواده اش خوبیاهواز اگر واقعا دختر خوب
 

  داره؟یچه اشکال.  می کنشونی راضمیکنی می سپهر واقعا سعي به قول سپهر شش ساله نشسته پانکهی و با وجود ابودن
  رفت تو فکررادمهر

 نظر میتونی و ممی حداقل مطلع هستگهی هر مشکل دای و ستی که به سپهر گفته درست نییزهای اون چمیدیاگر هم د: -
  ينجوریاما ا. می سپهر و قانع کنمی کنی و سعمی بدیدرست

 
 م؟ی انجامش بدمیتونی که مي انجام ندادن کارای با سکوتمون ی حتمیکنی شراره ظلم نمای که در حق سپهر ی مطمئنواقعا

 رفتی راه می بلند شد هرادمهر
 اونم به يریگی ممی از من تصمرتری فقط دی خود مننی تو عشناسمتی باشه چون خوب میگی مدونمی بابا آخر هم ميا: -

 گهیبگو باشه تموم د. تهیخاطر محافظه کار
 دی طرف من و خندبرگشت

 باشه: -
   گفتمامی گفت منم مانیرا.  تنها راههای نی راه بهترنی که امی قانعش کنمی تونستمی و با خاله صحبت کردنیی پامی دو رفتهر
  شهینم: -
  رفته؟ادتونیاون مسافرتو . خورمی برم باالها به دردتون مواری از دتونمیم: -
  گفتی بود مامان با نگرانگهی دزی چهی سفر اما اون سفر می بعد از اون هر سال رفتمی سفرمون افتادادی 
 اما کالسهاتون؟: -
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 میری رو نمکشنبهی برفرض کالس برهی وقت نمشتری دو سه روز بمی صبح حرکت کنمیتونیمامانم امروز پنج شنبه است م: -
   کالسمیریدوشنبه م

 ؟ی چانیرا: -
 می که ما کالس دارهیی هم کالسهاش همون روزهاانیرا: -
 آخه سه تا پسر مجرد؟: -

 دی خندرادمهر
 می برمیخوایم. میستی به خدا بچه نفتهی براش نمی هم   با ماست اتفاقانی و چهار سالمونه راستی بگهیمامان جان ما د: -

  خارج از کشور کهمی برمیخوایاهواز نم
  مبلي نشست رومامان

 توکل بر خدا: -
 

 یوقت. می بشیراه با پرواز ظهر میخوشبختانه تونست.  فرودگاهمی و صبح رفتمی آدرسها رو که سپهر به خاله داده بود گرفتتمام
  هی می رفتمیغذا رو که خورد. ساعت دو بودمیدیرس
 

 ستادی که رادمهر امیسر کوچشون بود.  که خاله داده بودی به آدرسمی و رفتمی دوش گرفتهتل
 م؟ی کنکاریخوب حاال چ: -
 یکی نیا: -

  طرف منبرگشت
 ؟یکی یچ: -
فکر . خورهی متوسط نمي منطقه هی محل اصال به نی اما اهی متوسطي سپهر گفت شراره گفته از خانواده ستی نادتی: -
  يشهر هم نه حومه .  شهرهي نقطه نینتریی پاکنمیم
 

 .شهر
  گفترادمهر

 آره: -
 .  بگهقتوی نتونسته حقدی شاستی مهم نادی زنهایالبته ا: -
  گفتانیرا
 م؟ی ها بپرسهی از همسادیحاال با: -

  گفترادمهر
 .دهی جواب نمقاتی تحقنجوریا.  بدنگهی خوبن دشمن مگهی دوست مطی شرانینه تو ا: -
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 دنبالم انی رادمهر و رامی بردیایگفتم ب.  حالت دکه داشت چند قدم باالتر بودشتری سوپر که بهی به دورو برم کردم ینگاه
 میوارد شد. اومدن

  که چقدر گرمهيوا: -
 لمی رفتم تو فدونستی مدی خندرادمهر

 ندازمیرم پوست مآره من که دا: -
 آقا سه تا نوشابه خنک لطفاً: -
  عرق کرده اشیشونی به پدیکشی می دستمال بود که ههی اش هم گهیتو دست د.  بلند تو دستش حی تسبهی مرد بود با ری پهی

  تا نوشابه گذاشت جلومونسه
  آروم آروم خوردنمی و شروع کردانی ها رو دادم دست رادمهر و رانوشابه

  شد آدرس دادن؟نمیا.  خسته شدمیحساب: -
  مرد رو به من کردریپ

 د؟یگردیدنبال کجا م: -
  شبنميکوچه : -
  بغل اشاره کردي مرد به کوچه ریپ

 گهی دنهیهم: -
 میفقط از نفس افتاد. می کردداشی ساعت گشتن باالخره پکیآره پدر بعد از : -
 دیگردیحاال دنبال کدوم خونه م: -
 . کردی کار منو راحت منیا.  حرف بود پريرمردهای اون پاز
   کاغذ و نگاه کردميرو
 ی توکلي آقايخونه : -
  کم فکر کردکی
  ؟ی توکليآقا: -
 ش؟یشناسیآره م: -

  بهمون کردیبی عجنگاه
 د؟ی دارکارشیچ: -

  بگم رادمهر گفتی چدونستمی جواب بدم که البته نمنکهی از اقبل
 عمرشو شی پدرم سه ماه پشهی مال سالها پهی قضنیا. کی دوست بود البته دوست و شرشونی با ای زمانهیواال آقا، پدر من : -

   خوردهی کرد با هر کتیداد به شما و وص
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 بعد از بهم خوردن شراکتشون نکهیمثل ا. هی توکلي آقانی من همامرزی از طلبکاران پدر خدابیکی. می کنهی داره ما تسویحساب
  شونوی که بعد پدرم انهموی مقدار از حسابهاشون مکی

 
 .می کرددای پشونوی ما هم به هزار زحمت امی کارو انجام بدنی ادی بده حاال ما بانشوی دتونهی و نمکنهی مگم

 دی مرد خندریپ
 امرزهیخدا پدرتو ب.  بده جوونرتیخدا خ: -
 چطور؟: -
   کاش پسر منم مثل شما بوددیکنی پدرتون عمل متی به وصنطوری انکهی ايبرا: -

   نگمیچی حرف بزنم که رادمهر اشاره کرد هاومدم
 کاش بود و دستشو ادی کار از دستمون برمنی حاال امی ادا کننمونوی دمی بابا پدر جان ما که تو زنده بودنش نتونستيا: -
 . میدونستی قدرشو مشتری و بمیدیبوسیم
  چه خبرهدیفهمی تازه مدیدی از دست می از دست شما جوونها وقتيا: -

 نیی مرد صداشو آورد پاری پنیی سرشو انداخت پارادمهر
   خودمون بمونهنی بگمی که بهتون ميزیچ: -

  مرد نگاه کردری سرشو باال آورد و به پرادمهر
 می بهش بگيزی چمی که بخواهمیشناسی موی کنجایمطمئن باش پدر جان ما اصال ا: -
 محتاجه به یلی دختر که اونم خهی و نابود شده مونده ستیپسرشم که پنج ساله ن.  سه ساله تو زندانهی توکلي آقانیواال ا: -

   پدریحاال بده.  خود من صد هزار تومن بدهکاره
 

  هست؟ي چقدرامرزتونی بخدا
  از طلب شماستشتری بیلیخ: -
 .  جنس ندمچارهی ب دخترنی به اادی ما هم کساده دلم نمی کار و کاسبیدونیخدا رو شکر م: -
  چرا افتاده زندان؟ی توکلي آقانیحاال ا: -
 زنت که يدی دخترو پسرت منی دست اي کارهی کارو آخر نی نکن ای بهش گفتم مرد حسابیه. قاچاق آقا قاچاق مواد: -

  جونشو برداشت و در رفت فکر بچه هات باش اما من
 

 دی گفتم اون کمتر شنشتری بی چهر
  گفتي عادیلی شراره گفته بود مادرش فوت کرده رادمهر خودشو نگه داشت وخمی رادمهر شوکه شدمنو
  فکر دخترو پسرشو نکرد؟یکجا رفت خانوم توکل: -
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 با باباشون در افتاد آخر هم گفت معرفتشی بي بچه هانی صدبار سر همگفتی نمیچی هی هخوردی کتک می بابا هيا: -
  ي برارضایهاش رفت نه عل اما نه شراره بابرمشونیم
 
اونم ده بار اومد بهشون سر زد .  بودری سخت گیلی به کارشون نداشت مادرشون خي با پدرشون راحتتر بودن کارنکهیا
  لشی بچه هاش تحودی دی وقتی ببرشون ولخواستیم
 
   رفت و پشت سرشم نگاه نکرد حقم داشترنیگینم
  چه خبر؟رضایاز عل: -

   رو کرد به منرادمهر
 ای نمشی ببخواستیدلم م.  بودی خوبیلی خيبچه . ستی ني ازش خبرشهی بود باورم نمی چه پسر بانمکادتهی رو رضایعل: -
 .فی با خودم ببرمش تهران حیحت

  مرد گفتری جواب بدم پنکهی از اقبل
 آب کردن آخه اونم شده بود ری سرشو زمگیمن که م.  و نابود شدهستی هر چند اون پنج ساله نيکاش زودتر اومده بود: -

   بدتر از باباش باز رضا خوردهیهمکار باباش حت
 

 داشی روز رفت و پهی آخرم دیچرخی گنده و خطرناك مي دفعه بپره باال با آدماهی خواستی پسره دلش منی اکردی میفروش
 .نشد تا االن

 ارمی طاقت بنتونستم
 ؟یشراره چ: -
 دی نگاهم کرد و خندرمردیپ

 ییییییییی ای چقدر نگرانشزنهی نه؟ چشمات داد مرهی گششی جوون دلت پيا: -
  و گفتدی کشیقی ام گرفت  نفس عمخنده

 باشه مثل شما تا بهش یکی دی باسوزهی اون دخترم مي هر چند دلم براگمی منوی انی همي برادی هستی خوبيشماها جوونا: -
 کمک کنه

 مگه چشه؟: -
 شه؟ی می که مادرش بره و پدرش زندان باشه و برادرشم گم و گور بشه و خودش بمونه تنها به نظرت چی بابا کسيا: -

 .  سپهر سوختيدلم برا. رونی بزدی واقعا قلبم داشت ممی به هم نگاه کردانی رادمهر و رامنو
 خوند تو خوابگاه بوده دونمی دختره رفته بود تهران که درس بخونه که مگنی مشورمی گناهشو نمدمی من که نددونهیخدا م: -

  ی از وقتیو خرج دانشگاشم پدر بزرگش داده ول
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 خونه تنها نی زدو اومد تو ادشویق.  گذاشتههی همه براش مانی رو به اون رو شده بود انگار نه انگار پدر بزرگش انی از ابرگشت
  رهرفت و آمدش شب و روز ندا. موند

 دهی هنوزم خرجش و پدربزرگش مدیخوب شا: -
 نوه ي برایراثی قبر براش بخرن چه برسه ارث و مهی به رحمت خدا رفت انقدر پول نداشت که شیپدر بزرگش هفت ماه پ: -

   موندرونی دستش از قبر بچارهیب. اش بذاره
 
 لرزهی تنش تو گور مکنهی که شراره میی دختر با کارهانی ايبرا

 زدی حرف منطوری هممی ما سوال کنذاشتیش گرم شده بود نم اچونه
 .  پدرتون براتون نگران باشهدی نبادی هستی خوبیلی رو بگم اما خوب شما جوونها خنهای اخوادی واهللا اصال دلم نمدونمینم: -

 ای دلو زد به دررادمهر
 سالها ورد شراره نیتمام ا.  عاشق شراره بودی از بچگي برادر من همونطور که متوجه شدنی پدر ایکنی ميخوب کار: -

  هی داره مادر ما هم ناراضیاالتیداشت حاال هم خ
 

 شراره خانوم مناسب برادر ما نی امی و هم بفهممی پدرو بدی هم بدهمی ما اومدگفتی نمی بود ولدهی شنییزهای چهی نکهی امثل
   بگو اگری پسر خودته وجداننمی نه فکر کن اایهست 

 
 ؟يکردی مکاری چخواستیشراره رو م پسرت

  دفعه سرخ شدهی
 دمیبریسرشو م: -

  به من نگاه کردرمردی پی صندلي رونشستم
 . رمی بگدهی نددمی رو هم که دییزهای چتونمی نمی ولدمی نديزی دارم درسته چنی من دکردمی کارو منیواقعا ا: -
  مرد در مغازه رو بست رادمهر گفتری و رفت پدی جنسهاشو خرمی نگفتیچی اومد تو مغازه ما هي مشترهی
 می مزاحم کسبت بشمیخوایبابا جون درو نبند ما نم: -
 شراره هم ي هر چند دلم برافتهی تو چاه بخوامی آقا  پسرمه نمنی اکنمینه پسرم کار شما واجب تره خدا شاهده االن فکر م: -
  نطوری اگر پدرو مادرش باال سرش بودن اسوزهیم
 
  بهتون نگميزی چذارهی اما وجدانم نمشدینم

  دوباره نشسترادمهر
  پدریگفتیخوب م: -
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 نی که تو ایدونی مای شده مثل تهرونپشی رفته تهرون و تمی عوض شده بود ما اول فکر کردیلی برگشت خیشراره وقت: -
 . هیمی قدیلی خنجای اشناسنی مگرویمحل همه همد

 
 دست به دامن منم ی پدر بزرگش حتچارهی کنه بی تنها زندگخوادیگش اومد و گفت م ماه از خونه پدربزرکی بعد از خالصه

   اونشی کنم برگرده پشی بتونم راضدیشد که شا
 

 چند شب نیگفتم رفت و آمدش روز و شب نداره هم.  و گفت دخالت نکنمستادی مرد اری من پي اما شراره تو روامرزیخداب
   از مانی پسر از اهی که نی ماشهی با دمشی خودم دشیپ

 
 .  شدادهی پابونی اومد و سر خبهترون

  بوده؟ی کسیی آشنایکنیفکر نم: -
 محل گفتن نی همي دو تا سه تا ده تا زنها و مردهایکی آَشنا ي سر خودت کاله بذارخوادی شما دلت منکهی بابا مثل ايا: -

  ي از پسرهایکی یحت. دنشی مدل باال دينهایبا ماش
 

 .....  استغفراهللاگهی محل  منیهم
 میزدی حرفشو حدس مهی کرد ما بقسکوت

 . کنهی مادرت اگر بفهمه سکته ملرزهی تن پدرت تو گور مستی لقمه اندازه دهنت ننیخالصه پسر من ا: -
  گفترادمهر

 . آقا انقدر شراره شراره  نکنهنی پدر؟ انقدر بگو که بره تو گوش ای چگهید: -
 .وجدانمم راحته.  گفتمدونمی که می گفتم بابا جون من هر چزویهمه چ: -

  دسته اسکناس گذاشت جلوشهی که رادمهر برگشت و رونی بمیومدی ممی داشتمی ازش تشکر کردی حسابمی بلند شدهمه
 هی چنیا: -
  طلب شما از شراره ستنیا: -
 . بده به خودشنوی نخواد طلب منو االن بده شما ادیشا: -
 ی پولو به شما دادم فکر کن از پسرت گرفتنی بود که ای شما طلبتو بردار پدر اگر ناراضگمیمن بهش م. ست  جدانیا: -

  حالل حالله پدر
  دادم رفت هوامی از مغازه فاصله  گرفتیوقت.  شدمی داشتم منفجر مرونی بمیاومد.  کرد و بعد پولو برداشتی مکثرمردیپ

  زنه؟ی منهی سنگشو به سينجوری آدم بود که سپهر انمیآخه ا: -
  ناراحت بود گفتیلی که خرادمهر

 . می هم سوال کنگهی دي دو جایکی از دیبا: -
  بس نبود؟نهایهم: -
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  سپهر که کور شده نهي اما برادی ما شايبرا: -
 که می کن سر حرف و بازمیخواستیم.  شراره فاصله داشتي که دو تا کوچه با کوچه ی روزنامه فروشوسکی به طرف کمیرفت

   دختر باهی و ستادی اوسکی کي مدل باال جلونی ماشهی
 
 رادمهر زد بهم. ستادی شد و اومد کنارش اادهی پنی که پشت فرمون بود از ماشي شد پسرادهی با خنده پظی غلشی آراهی
 خودشه: -
  تعجب بهش نگاه کردمبا
 ؟یدونیاز کجا م: -
 دمیعکسشو د: -

 بمی گذاشتم تو جلوی ازشون عکس گرفتم موباتونستمی در آوردم و تا ملموی موباعیسر
 . می بپرسيزی چی ازکسستی نيازی نگهید: -

 .  از حالتش حالم به هم خورددیجوی آدامس تو دهنش بود و مهی اومد وسکی پسر رفت و شراره به طرف کاون
  بسته آدامس بهم بدههیاحمد آقا : -

  رفت طرفشانیرا.  لبهاش نشستي مشمئز کننده رويبعد لبخند.  شد رهی و به ما خبرگشت
 سالم: -
  و دادانی خنده جواب رابا
  نوشت و داد دستشلشوی شماره موبای حرفچی بدون هانیرا: -
 . ریباهام تماس بگ: -

 .  کردشی شماره رو وارد گوشانیرا.  در آورد و شماره رو گرفتشوی به شماره کرد گوشی نگاهشراره
 دی خندانیرا
 .رمیگیباهات تماس م: -
 . منتظرم: -

. می فرودگاه شدی و راهمی برداشتمی که هنوز باز نکرده بودلمونوی هتل و وسامی رفتمی نداشتي کارگهید. می دور شدازش
  داری بدی کلي صداایمامان .  خونهمیدی شب رسمهیساعت دو ن

 
 آلود به سالن اومد با تعجب بهمون نگاه کرد بابا هم خواب شد
 دیخوش اومد: -
 . می بغل در و نشستمیساکها رو گذاشت. می خسته بودیلیخ
 ممنون بابا: -

  مبلي نشست رومامان
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 د؟یچرا انقدر زود برگشت: -
  گفترادمهر

 می نداشتي کارگهید: -
 د؟یدی هم فهميزیچ: -
 . تا دلتون بخواد: -

 بابا گفت.  کنجکاو بهمون نگاه کرد مامان
 خسته ان خانوم بذار بخوابن فردا هم روز خداست: -
.  شدمداری خاله از خواب بيبا صدا. تا ساعت دوازده خواب بودم.  به اتاقهامونمی و رفتمی بلند شدمی که واقعا خسته بودما

  دست و صورتمو شستم و لباسهامو عوض کردم داشتم
 
 دمی و دانی که رانیی پارفتمیم
 ؟ی بگی چيخوایم: -
 .  با رادمهر صحبت کنمدی بادونمیهنوز خودمم نم: -
 کنه؟یبه نظرت سپهر قبول م: -
  نهای دست خودشه که قبول کنه گهی دمیگیما بهش م: -

مامان برامون . می و نشستمی هر دو سالم کردزدی شده بود و داشت با خاله حرف مداری رادمهر زودتر از ما بنیی پامی دو رفتهر
 رادمهر گفت.  آوردي و چاکیک
 میگی چشم به شما هم ممی ما با سپهر صحبت کندیخاله اجازه بد: -
  است؟کارهی هست؟ پدرش چی اصال که؟ی بدونم دختره از چه خانواده ادیآخه خاله من نبا: -
 . میگیهمه رو بهتون م: -

 .   اومدن تودهی که سپهر و سپمیخوردی ممونویی چامیداشت.  نگفتیچی و هدی کشیقی نفس عمخاله
 یلیرادمهر خ. وقت نکردم با رادمهر حرف بزنم.  بگمدی بای چدونستمی نمنی هميبرا. می ما به اهواز رفتدونستی نمسپهر

  راحت و خوب با سپهر برخورد کرد رادمهر رفت تو
 

  و از اونجا صدام کردآشپزخونه
 ه؟یچ: -
 .  کننکاری چخوانی مدوننی خودشون ممیگی بعد اگر قانع نشد به خاله ممی به سپهر بگدیبا: -
 ي خوب قصه سر هم کردروزی رادمهر دیباشه ول: -

  دی خندرادمهر
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 می که بتونی راهنی در موردش حرف بزنه فکر کردم بهترخوادی هست که نميزی چهی دمی فهمدی دارکارشی چدی پرسیوقت: -
  دادی پوله چون اون محل نشون ممی بفهميزیچ
 

 امرزی خدا بگفتی میاونم ه. فرستادمی مجبور شدم بگم پدرم فوت کرده تو دلم به خودم لعنت میوقت. رندی فقنشیساکن
 .  بود به همختهی بابا صدقه دادم اعصابم ري برارونی بمیاومد
  تو اتاقمی که رادمهر به سپهر اشاره کرد بررونی بمی دو از آشپزخونه اومدهر
  سپهر گفتمی نشستیوقت
  از کارهاششمی موانهیدارم د. رمی گفت من زودتر ممی گفتم صبر کن با هم بریلتماس دعا داشت؟ هر چباز مامان ا: -

   گفترادمهر
 . سپهر باهات کار دارمنیبش: -
  گوش شما رو هم پر کرد؟ه؟یچ: -

  سپهر نشست.  اشاره کردی به صندلرادمهر
 ؟ي اعتماد دارنیتو به منو راد: -

 .  به ما نگاه کردسپهر
 دی کمکم کنخواستمیاگر نداشتم ازتون نم :-

  گفترادمهر
  ؟يزی که برامون عزيقبول دار: -
  شده؟یخوب معلومه چ: -
 یکنی باور مگمی که بهت مییزهای مطمئن بشم چخوامیفقط م: -
 ؟یچ: -

 .  رو به سپهر بگههی قضخوادی رادمهر چطور مدونستمینم.  کنار سپهرنشستم
  سکوت کرد سپهر داد زدرادمهر

  شده؟ی چگمیم: -
 .  داشته باشه رو به سپهر کردمری بگه که تأثی چدی بادونهی نمدمی به من نگاه کرد فهمرادمهر

 میزنی حرف می بعد اگر خواستی نگیچی که تا آخر حرفهامون هخوامی فقط ازت ممیگی بهت مزویمنو رادمهر همه چ: -
 .  در زد و وارد شد و کنار ما نشستانیرا
 بگم؟: -
 بگو: -
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 و اتی جزئنی تا کوچکترمی اهواز و آدرس و از خاله گرفتمی قرار شد برنکهی و بهش گفتم از ازی کردم از اول همه چشروع
   دادمموی حرفهامون تموم شد  گوشیوقت. میبراش گفت

 
 .  شراره رو بهش دادلی شماره موباانی شراره رو نشونش دادم بعد هم راي تمام عکسهادستش

 . دادی دندونهاشو به هم فشار متیاز شدت عصبان. رنگ لبش کبود بود.  شده بوددی رنگش مثل گچ سفسپهر
  امکان ندارهنیا. نه: -
  میکن بهت ثابت میتونی اما ما می ما رو باور کني ساده حرفهایتونی همه سال نمنی بعد از ادونمیم.  باورش سختهدونمیم: -
  من نگاه کردبه
 رو نهای که صاحبش اي همون خونه همون کوچه همون سوپرمتیبری سره مهی اهواز میای االن باهات منیمنو رادمهر هم: -

  یتونیاصال م. ی روزنامه فروشوسکیگفت همون ک
 

. می منو رادمهر باهاتی تا مطمئن بشی اونجا بموني سال تموم هم بخواکی اگر ی حتی کنبشی تعقیتونی می کنقی تحقخودت
   شرارهکردمی باور کن تمام مدت خدا خدا ممیما پشتت

 
 به دنی تو هم تو رسی تو مهمه خوشبختی ما خوشبختي برایدونی مم؟یخوای می تو چي مگه ما برایگی باشه که میهمون

   نباشه اما ما فقط خواستنهای خاله ااری معدیعشقت بوده شا
 
 می داری بدوننکهی اي و برامیزنی حرفها رو بهت منی امی که دارمی باش خودمونم شرمنده اپس مطمئن.  برامون مهمهتو
 .  سپهري هر کارمیکنی مي بخواي هر کارمیگی مقتویحق

 عیسر.  بدهیلی لحظه احساس کردم حالش خکی.  بود به تخت مشتاش گره کرده بود و چشماشو بسته بوددهی چسبسپهر
  رفتم طرفش و نبضشو گرفتم هنوز دستمو برنداشته بودم که

 
 که داره با دمی رادمهر و شنيصدا.  سپهر و تنش کردمي لباسهاعی من سررونی بدیرادمهر از اتاق دو.  تختي روافتاد
   باالدندیخاله و مامان دو. کنهی صحبت می پزشکيتهایفور
 

 رادمهر با سپهر تو دی ربع بعد آمبوالنس رسکی.  آماده شدعی سردهیسپ .زدی و خودشو مزدی مادی سپهر فردنی با دخاله
   خالهمارستانی بمی تا برسنی با ماشهیآمبوالنس بود و من و بق

 
 . شدهنطوری که ادی به بچه ام گفتی که چزدی مادیفر
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.  کردند و سرمشو وصل کردند که چشمهاشو باز کردقی آمپول آرامبخش بهش تزرهی دکتر گفت شوکه شده میدی رسیوقت
  دستاشو دراز کرد. کردی مهیچشمش به خاله افتاد که گر

 
 .  دستاشو گرفتعی سرخاله

   مادر؟ي شدیچ: -
سپهر پشت دست .  اشک تو چشماشون نشستانی بغض کرده بود رادمهر و راي گونه اش بدجوري روختی اشکهاش رسپهر

 دیخاله رو بوس
  مامان؟یبخشی ممنو: -

 کردی مهیبلند بلند گر.  دی بغضش ترکخاله
 که نمی ببخوامی ندارم فقط نمی من حرفيخوای اگر تو شراره رو مخوامی تو رو می حرفو نزن مادر به خدا من خوشبختنیا: -
 ي شدضیمر
 .   اسمشم بشنوم مامانخوامی نمگهید: -

 . که حرفهامونو باور کردهمیخوشحال بود. می و لبخند زدمی رادمهر به هم نگاه کردمنو
 .  با تعجب به ما نگاه کردخاله

  شده؟یمگه چ: -
 رفتم طرف سپهر. می و به خاله گفتزی همه چکردی برگشت طرف ما فکر مسپهر

 .  خوبمیما هم آرزو دار. می کرددای بهتر براش پیلی دختر خهی نشده خاله جون ما يزیچ: -
  لب سپهر نشست آروم گفتيخنده رو. کردی به ما نگاه منطوری همخاله

  ممنونم: -
  فشار دادمدستشو

  هی دست کایتو فقط بلند شو تا بهت بگم دن: -
 . خودش سپهر هم که مرخص شده بود با ما اومدي هم رفت خونه دهی و مامان رفتن خونه سپخاله

  بهتون نگاه کنمکشمیمن واقعا ازتون ممنونم  به خدا خجالت م: -
  شونه اشي زد رورادمهر

 یلی باور کن خمی خبرهارو بهت دادنی که امی خجالت بکشدی بوده ما بافمونی وظمی کردي ما هر کارییتو مثل برادر ما: -
 .عذاب دهنده بود

  گفتممن
  اهواز؟می بريخوای ممیهنوز هم سر حرفمون هست: -

  پوزخند زدسپهر
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 پدرش ای گفته ی ندارم که اون مرد به شما چي کارنی به ایعکس و شماره اش باالتر؟ من حت همه نی مدرك از اگهید: -
   که خدا شاهده اگر خودشهی برادرش فرارایزندانه 

 
 شی کامال مشخصه که تو زندگششی پوشش و آرانی با ای ولگرفتمی مدهی برام مهم نبود و دروغهاشو ندنهای بود ای درستآدم

   وضعنی که اي هم نباشه دختريبر اگر خیچه خبره حت
 

 گمی نجابته نه من مي بودن نشون دهنده ي چادرگمی نمخورهی به درد من نمرونی برهی باشه و به من بگه با چادر مظاهرش
  نیا. نداره يدی قچی دختر هنی ادهی ظاهر نشون منیا

 
 ای رنهمهیا....  دروغ نهمهیا.  خطو فقط من دارمو بسنی و بارها قسم خورد که ادمی که خودم براش خرهی هم  خطشماره

 ؟ی چيبرا
  منزی پسر دانشگاهش عزنیپتری به دست آوردن خوش تيبرا: -
  ساده باشمتونمی خودم که چقدر ميواقعا متأسفم برا: -
 . می نگفتیچی هما
 سخته که بتونم یلی خدونمی بشم مضی ممکنه مردونمی مدی براتون جبران کنم شما منو نجات دادی بتونم به خوشدوارمیام: -

   احمقهی سالها رو فراموش کنم اون از من نیتمام ا
 

 که به مامانم نهیمهمتر ا. کنمی تا عمر دارم کار شما و محبتتونو فراموش نمی ولستادمی خانواده ام اي تو روی من حتساخت
   ولمدونمی بگم چون می بهش چدونمی حاال نمدی نگفتیچیه
 
 کنهینم

 گفتم
 میدی محی توضمیای ما هم مي اگر بخوای به خاله بگیتونی حاال ممیگفتی به خودت مدی انتخاب خودته سپهر ما بانیا: -
  به خودت بودی ما اطالع رساني فهی وظی هم نگیتونیم
 .  روتون حساب کنم واقعا ممنونمتونمی مشهی همدیشما ثابت کرد: -
 .  هم تعارف نکنگهید. ی ما رو برادرت بدونخوامیم.  بس کنگهید: -

مامان .  رفتعی سپهر رفته سردی خودشون خاله هم که دي تو و از همون جا رفت خونه ومدی خونه سپهر نمیدی رسیوقت
 دیپرس

  شده؟ی چدیحاال بگ: -
  شدرهی مبل و به ما خي رفتم طرف مامان بابا هم نشست رومی رادمهر به هم نگاه کردمنو

  مبلي نشوندم رومامانو
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  گره خوردزی و همه چمیدی مادر خودم بگه خود دختره رو ديجونم برا: -
 چرا؟: -
 دل نه صد دل عاشق دختره شد و باهاش قول و قرار گذاشت و به ما هم گفت به هی آقا رادمهر نی انکهی ايخوب برا: -

   شراره مرده و قرار شد دست دختره رومیسپهر بگ
 
 نی همفتهی تا چشم سپهر بهش نای دننگهی ببره رهیبگ

  اومد طرف منعیرادمهر سر. نشستی و دوباره مدیپری از جاش می با هر حرف من همامان
 کنه؟ی مامان باور میدونی بچه نمیضیمگه تو مر: -

  گفتمي کردم تو هم جداخمهامو
 گمی بهش مقتویوا مگه قراره باور نکنه دارم حق: -

  و گفتدی کشیمامان به صورت منو رادمهر نگاه کرد بعد نفس عمق.  بودمي من هنوز جدیه ول خندری زد زبابا
   بچهکردمی لحظه حرفهاتو باور کردم داشتم سکته مهی يبرا: -
  رادمهرت عاشق شد رفتگمیدارم م. عجبا شدم چوپان دروغگو: -

 دی خندمامان
 . مبارکش باشه: -
 .از ما گفتن. شهی دست دختره رو گرفت آورد تو خونه باورت مباشه باور نکن حاال پس فردا که: -
  شده؟ی چی بگيخواینم: -
 گم؟ی دارم دروغ ميدیمادر من فهم: -
  که معلومهنیخوب ا: -
 بگم يشتری بي مجبورم دروغهای اصرار کنشتری راستشو بگم حاال اگر شما بخوامی نمیعنی گمی دارم دروغ میپس وقت: -

   که چراي جواب منو بددی جهنم و شما بارمیاونوقت م
 

 دست بردار. ای به من جواب بددی سر پل صراط باای اون دني جهنم کردی راهمنو
 ؟ی چیعنی: -

  بلند شد و گفتبابا
  می بدوندی هست که نباییزهایحتما چ.  خانومگهیراست م: -
 . میریگ بمی در موردش تصممیتونی مسئله مربوط به سپهره بابا ما نمنیا: -
 .  کرديمامانتون هم اشتباه کرد که کنجکاو.  پسرم کارتون کامال درستهفهممیم: -

  بلند شو گفتمامان



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 212 

 نه تنها دی شما امروز به من و باباتون ثابت کردکنمی واقعا بهتون افتخار می شده ولی بدونم چخوادی دلم میلیهر چند خ: -
  منو. شهی قابل ستاتونی بلکه اصول اخالقدیمرد شد

 
 دی که رادمهر دوال شد و دست مامانو بوسمی دستشو گرفتهی طرف مامان هر کدوم می رفترادمهر

 نیری خود شيا: -
 . دی خندرادمهر
  پنجمفصل

 می و باربد و شهاب برانی  منو رادمهر و رامی که قرار گذاشتمی انقدر خسته بودمی ماه بود امتحان تخصصمونو داده بوددو
   شمالی و راهمی بابک و گرفتيالی ودیکلباز هم . شمال

 
 هر ترم شاگرد شدی باال میلی سال از درسش مونده بود انقدر سرش تو درس بود که هر ترم نمره هاش خکی انیرا. میشد

   و باداشتی که برمینی سنگياول بود و با پروژه ها
 

ما .  سال با ما فرق داشته باشهکی عمال شدی گرفته بود که باعث مپلمی سال هم زود دکی.  سال جلو افتاده بودکی تابستونها
 . میکردیبهش افتخار م

 و میناهارو خورد.  جانی الهمیدیساعت دو بعد از ظهر رس. میدیخندی و ممیگفتی مالی راه شمال از خاطراتمون تو اون وتو
  الی بره تو ونکهی استخر بدون ادنیباربد با د. الی ومیرفت
 

   لباسهاشو در آورد و رفت تو آب جاهمون
 .چارهی بي دهی پسر؟ استخر ندي اوونهیتو د: -
   گرمهیلیواقعا اشتباه کردم آبش خ: -
 که پرت شدم تو آب سرمو که آوردم باال که رادمهر زدمی حواسم بهش نبود داشتم با رادمهر حرف مرونی استخر اومد باز

  انی که راانیباربد رفت طرف را. محکم افتاد تو آب
 

باربد دست شهاب و از پشت گرفته بود و کشون .  میدیخندی ما تو آب مالی طرف ودی خودشو انداخت تو آب شهاب دوخودش
   طرف استخر انداختش تو آب که پاشواوردیکشون م

 
ر تا پام داشت از س. رونی بدمیکه درو زدن خودمو از آب کش. میدیخندی و ممیدیپاشی تو آب به هم آب مدمشی و کشگرفتم
   رفتمکردمی می که با بچه ها شوخنطوری همدیچکیآب م

 
 دمی دخترو شنهی ي در درو باز کردم حواسم به لباسم بود که صداطرف
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 سالم: -
  بودمشدهی دیی جاهیانگار .  آشنا بودیلی باال کردم چهره اش خسرمو

 سالم: -
  اد؟ی مادتونیمن سحرم منو : -
 . هی افتاد اون کادمی دفعه هی کم فکر کردم کی
 مهرنوش خانوم خوبن؟ مامان؟. ادمهیبله سحر خانوم : -
 . همه خوبن و سالم دارن خدمتتون: -
 . دیسالم منو هم برسون: -
 اد؟ی از دستم بر میکمک: -
 نبود ازتون یصتاون سال فر. میای نمرونی بدی که به ما کردی سالهاست از فکر کمکدی که اومددتونی االن دنیمامان هم: -

   ودی مامان خواست بهتون بگم افتخار بدمیتشکر کن
 

  ماي خونه دیاری بفی شام تشري براامشب
 ضی که شما مری نکردم چون موقعي عنوان کارچی البته من که به همی هم نکردي کارمیستی به زحمتتون نیما راض: -

 .  من خواب بودمدیشد
 . دی خندسحر

 دی هستنیپس شما آقا راد: -
  نه؟دیزنی از ما حرف میکی با کدوم دیدونستیعجب پس از اون موقع نم: -

 . نیی با خجالت سرشو انداخت پاسحر
  فرصت مناسبهی دو تا از دوستانمون با ما هستند انشاء اهللا در میستی ما تنها نمی خدمت برسمیتونیمتأسفانه نم: -
 میشی ما خوشحال مدیاری دوستانتونو هم بنی نداره آقا رادیاشکال: -
 دیفتی به زحمت میلی خينجوریا: -
 . می ما امشب منتظرتونستی نیاصال زحمت: -
 گه؟ی ددی هستي کناريالی ونیهم. باشه: -
 بله: -
 تا امشب: -
 خداحافظ: -
  خداحافظ: -

 الی تو ودمیدو. کردنی جا به جا ملوی و داشتن وسارونی شد و من درو بستم و رفتم تو بچه ها از استخر اومده بودن بدور
 میبچه ها امشب شام افتاد: -
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  رونی کنم باربد از آشپزخونه اومد بی شوخخوامی باز مکردندی بهم نگاه کردند فکر منطوری همانی و رارادمهر
 کجا؟: -

  گفترادمهر
 . که شام دعوتمون کنهشناسی ما رو می کنجایآخه ا. گهیداره چرت و پرت م: -

 دمیخند
 سالهاست کنار پنجره نشسته گفتی مي نجاتش دادی و از مرگ حتممارستانی بشی سوپر منش رسوندي که تو شدیهمون: -

   اومد دنبالمونمیدی که تا رسيدی دنهی تو رو ببدیتا شا
 

  االن تو رو ببرهنی همخواستی مکردمی مولش
  بودجی و به رادمهر نگاه کرد رادمهر هنوز گدی خندانیرا
  نجات دادم؟وی من کگه؟ی می چنی ؟ ايخندیتو چرا م: -
 . دی خندانیرا
 ست؟ی نادتیسحر و مهرنوش : -

 .   افتادادشی دفعه کی رادمهر
  همه سال؟نیوا بعد از ا. آهان: -

 دی خندباربد
 ه؟ی چانیجر: -

   شاخ و برگ براش گفتمی با کلانوی جري همه
 چه جالب: -
 . می جالب امشب شام افتادری غایحاال جالب : -

 مادرشون درو باز کرد.  در خونه شونمی و رفتمیدی سبد گل خرهی و می همه دوش گرفتمی  برگشتای کنار درمی رفتعصر
 سالم: -

 .می و وارد شدمی کردسالم
 . نمتونیبی خوشحالم دوباره میلیخ: -

  گفترادمهر
 می و شرمنده که مزاحمتون شدمیما هم خوشحال: -
  دیشما مراحم: -
  کردشی معرفی پسر جوون اومد جلو خانوم سهرابهی
 .  پسر خواهرم و نامزد سحرروزیف: -
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 هی سالن و هی بود دو تا خواب داشت با کی کوچیلی خالیاون و.  تو سالنمی اونها رفتیی و با راهنمامی باهاش دست دادهمه
   تعجبشتریب. شدی هم هفتاد متر نميآشپزخونه که رو

 
 . واقعا استثنا بودی که تو اون منطقه بود از کوچکییالهای در کنار والی ونی انکهی اي براکردم
 واقعا باهاشون احساس شدی باعث منی که الی خوب و اصییتهای ندارن اما شخصی کافی که تمکن مالگفتی هم ملشونیوسا
   بود در عرضی پسر خوش مشربروزیف.  می کنیراحت

 
 . می که مهرنوش و سحر وارد شدند همه بلند شدمیدیخندی و ممیکردی میحت باهاش شوخ رایلی خقهی دقچند

  گفتیخانوم سهراب. مهرنوش کنار مادرش.  نشستروزی کنار فسحر
 دیدیشما به موقع به داد ما رس. می فراموشتون نکردچوقتیما ه: -

  گفترادمهر
 .دیدی خجالتمون مدی دارگهی دی خانوم سهرابمی نکرديما کار: -
 پدر بچه ها ده میکنی می تنها زندگنجای ما ادیدونی ما رو نمطی بوده چون شراکی کوچیلی شما مسئله خي برادینه پسرم شا: -

   شهرنی عمرشو داد به شما ما هم تو اشیسال پ
 

 ي فقط برانشدی که خرهی مال کسانالهای وي همه هی اطراف هم اکثرا خاليالهای من تهران هستند وي خانواده مییتنها
  اون شب من واقعا.  نجای اانی بي دوروزیکی تابستونها نکهیا

 
 .  بود که مزاحم شما بشمنی ادی که به ذهنم رسي و اون شب تنها فکردی بودم اومددهی کنم روز قبلش دکاری چدی بادونستمینم
 . دیرفتی مرونی اون موقع شب تنها بدینبا. ی خانوم سهرابدی کردیکار درست: -
  کردمروزی به فرو
 دیستی نجانیپس از قرار معلوم شما هم ساکن اله: -
 کنمی میمن تهران زندگ. نه: -

  گفتی سهرابخانوم
 . و مهرنوشمونمی تهران من مرنیبعد از ازدواج هم م: -
  تهران؟دیایخوب چرا شما نم: -

  انی به تهران بخوادی دلش میلی خدمی آرزومندانه به مادرش نگاه کرد فهممهرنوش
  عادت کردمنجای به اگهی دکنمی می زندگنجای مادر من سالهاست اشهینم: -
 مسلما ی ولدیبخشی که دلتون خوش باشه البته دخالت منو میی که اقوامتون هستن به قول معروف جادی باشیی جادیشما با: -
  کی بهتره که نزدیلی مهرنوش خانوم هم خيبرا
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   اقوامشنطوری باشه و همخواهرش
  گفتروزیف
 فروش خودم ي براذارمی رو مالی خودم وگمیبهش م. میشی خالمون نمفی ما که حردی کنشونی راضدی شما بتوننکهیمگر ا: -

   همه کارهاتوخرمی خونه تو تهران برات مهیهم 
 

 دمی مانجام
 ؟یکارم چ: -
 ی خانومئ سهرابدیکنیشما کجا کار م: -
  تهرانامی بدیحاال دو سال که تموم شد شا. شمی بازنشسته مگهیمن پرستارم دو سال د: -
 که منو یمارستانی بمی منتقلتون کنکنمی می سعدی راحت باشنکهی اي اصال برارمیگی می من براتون انتقالنهیاگر مشکلتون ا: -

  خوبه؟میکنیرادمهر کار م
  رفت تو فکری سهرابخانوم

 آخه: -
  گفتسحر

 دنی دارن قول منی که آقا رادي کارو آوردي بعد بهانه دهی گفت همه کارها رو انجام مروزی خونه فیتآخه نداره مامان گف: -
  گهی انجام بدن دتونوی انتقاليزحمت بکشن و کارها

 
 د؟ی داري بهانه اچه

  گفتم
 دونمیمن م: -

  به من نگاه کردندهمه
 . از خاطراتش دل بکنهدی که باهی خانوم سهرابنی امی احساسش کنمیتونی که بشه گفت نه مهی که نه منطقيزیچ. خاطرات:-

  نشستم کنارش.  چشماش پر از اشک شده بودنیی سرشو انداخت پای سهرابخانوم
 ستی که به ما مربوط ني تو کارمی که دارمی ابهی ما چند تا غرقتی در حقمیاری بهتون فشار بمیخوای ما نمیخانوم سهراب: -

  ای نکرده خودتون ي اگر خدای ولمیکنیدخالت م
 

 تا ی سهرابي مسلما خاطرات آقاد؟یکنی مکاری چدی برخورد کنی اگر به مشکلد؟یکنی مکاری بشن چضی خانوم مرمهرنوش
  نی که شما رو به ایاون عشق. مونهی می با شما باقشهیهم
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 ی کافتی که امندی باشیی شما جاخوادی هم دلش می سهرابيآقا.  خونهنی ايوارهای وصل کرده تو قلب شماست نه تو دخونه
  اون.  دخترتوني شما چه برايداشته باشه چه برا

 
 نه عشقتون نجای به مکان و زمان نداره پس با رفتنتون از ای ربطچی تعلقه تعلق ههی خاطره میگی من بهش مای که شما يزیچ

 .  نا خاطراتتون فراموششهیکم رنگ م
 از جام بلند شدم.  داشت بلند شد و به آشپزخونه رفتیاه کرد لبخند تلخ به من نگی سهرابخانوم

 کردم؟ی می شوخی داشتم با کم؟یخوب کجا بود: -
  نشستم کنارش آروم بهم گفتی لبش بود وقتي رویقی رادمهر لبخند عمکردندی به من نگاه مهمه

 شناسمتی اصال نمیگاه: -
 چرا؟: -
 یضی ضد و نقیلیخ: -
 چطور؟: -
 که خود من که باهات بزرگ یشی مي آنچنان جدی گاهيریگی می و شوخزی همه چی گاهی احساساتی گاهی منطقیگاه: -

  ي رو سرسرزهای چیبعض. کنمیشدم تعجب م
 
 . یقی هم انقدر عمی گاهيریگیم

  دمیخند
 .  تا حاال کشف نشدم باور کننی همي دست تو برادمی عمل و ماری اختشهی و همکنمیمن مثل خودتم داداش فقط لطف م: -
 همه برگشتند طرف ما رادمهر گفت.  خندهریزد ز 
 انوسی اقدی ببخشای که دل به دردیشناسی و میشما کس.  داره که کشفش کنهازی کلمب نستفی کرهی آقا به نی ادیببخش: -

   کشفش کنن انقدر دلش نسوزهدیبزنه؟ شا
  خنده آروم گفتونیربد م باکردی نگاهم مقی افتاد به مهرنوش عمچشمم

 ی باشیفکر کنم اول: -
 ؟ی تو چیاول: -
  تو ازدواجیاول: -
  تعجب بهش نگاه کردمبا
 . يدی نگو که نفهمنیتو رو خدا راد: -

  منظورش مهرنوشهدمیفهم
  ؟یالیتو چرا انقدر کج خ: -
  داره؟یالی به کج خی چه ربطنی اه؟یمگه من گفتم دختر بد: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 218 

 .دمی ساتور خودم دم به تله نمریدست تو و رادمهر و نذارم زمطمئن باش تا : -
 دیخند

 ؟يخوای می چگهی هم داره دییبای زی کافي هم داره به اندازه ی خوبي خانواده هیدختر خوب. مطمئن نباش: -
   قلبمي گذاشتم رودستمو

  نویا: -
 اون که سر جاشه: -
 . سر جاش نبود نوبتمهگهی و ددی هر وقت پر کشگهی دنهیموضوع هم: -

  با تعجب نگاهم کردباربد
  بابا تو هم؟يا: -
  منمیچ: -
 .  ازدواجها پابرجاترهنجوری ازدواج کن و ثابت کن هنوز ایسنت. می عاشق بشمیخواهی همه مدی ازدواج کنی سنتتونیکیبابا : -
 ؟یکنی نمنکاروینه بابا؟ تو چرا ا: -
 رسهیزورم م: -
 .رونی پاتو از تو کفش دلم بکش برسهیزورت به کفش من که نم: -

 که ی محلي بود چند جور غذایواقعا دست پختش عال. زی و صدامون کرد سر مدی شام و کشیخانوم سهراب.  زدی قهقهه مباربد
  میدونستی اسماشونم نمیما حت. واقعا خوش مزه بود

 
  گفتمخورنی غذا مری دل سهی اونها هم دارن دمی از نوع غذا خوردن بچه ها فهمیول
 د؟ی کمتر بخورشهیبچه ها م: -

  باال گفتارهی سرشو بنکهی بدون ارادمهر
 میخوری ممی تا جا دارمی کنارو دارمی غذاها خوشمزه است که ما تعارف و گذاشتنیشرمنده داداش خودت کمتر بخور انقدر ا: -

   اگرم ندارهی به من ربطیتو هم اگر فکر آبروت
 

 .  ي کور خوندي بخورشتری که تو بمی ما نخوریکنی مفکر
  خنده گفتمری زدن زهمه

  داداش؟گنی به تو هم مهی همسااطی تو حیکنی تازه آبرومم از پشت بوم شوت میخونی دست منو مگهیحاال د: -
   گذاشت دهنشگهی لقمه دهی
  ندارمی با کسی نسبتچیمن االن ه: -

  زدی و حرف مخوردی منطوریهم
 ي گذاشتم حقمو بخوريکتریخسته شدم از بس فکر کردم کوچ: -
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   حقتو خوردمیمن ک: -
 دمی من بهت رو نميخوریاگر رو بدم م: -
  خوردمیگیپس چرا م: -
 گهی روزها گذاشتن دنی اي رو براي برادرادی که حرف من دروغ در ني بخوریخواستیم: -

 .  آورد و نشست کنارمونیی چای مبل خانوم سهرابي رومی پر نشستيمها رفته بودن از خنده با شکسهی رهمه
  پسرمنیراد: -
 بله؟: -
 ؟يری منو بگی انتقالیتونی میتو مطمئن: -

  شدندرهی به دهان من خی مهرنوش و سحر به هم نگاه کردند و با نگراناد؟ی شده بود بی راضیعنی کردم تعجب
 فروش تا من ي برادی خونه رو بذاردیخواهی مدی نکنی اقدامچی راحت باشه شما هالتونی خنکهی اي برایمطمئنم ول: -

   درست شد خونهتونی انتقالي کارهای وقترمی بگتونویانتقال
 
 ست؟ی بهتر ننطوری ادی بفروشرو

 دی خندی سهرابخانوم
  باشه پسرم: -

  نشست کنار مادرش دستاشو گرفتمهرنوش
 . ممنونم مامان: -

 خانواده رو حل نی مشکل اتونستمیاون شب واقعا خوشحال بودم چون م.  مهرنوشي گونه ي رودی دستشو کشی سهرابخانوم
  ی ولرهی بگی انتقالتونستی میکنم البته خانوم سهراب

 
 .   کوتاهتر کنمیلی پروسه روخنی که داشتم ایی با آشناهاتونستمی و من مدیکشی ماه طول مچند

   گفتی دم در خانوم سهرابمی کردی دوازده بود که خداحافظساعت
 . میباز هم شما رو به زحمت انداخت: -
   خواهر مني مادر من و مهرنوش خانوم هم جاي شما هم جادی حرفو نزننیا: -
 . دیخندی مهرنوش رفت تو هم ناخوداگاه به باربد نگاه کردم داشت مي لحظه حس کردم اخمهاکی

   گفتی سهرابخانوم
 .  مثل شما دارمی خوبياخوشحالم که پسره: -

  رنگ گرفتزی مي مبل و روي باربد نشست رومی تا وارد شدالی ومی و برگشتمی کردیخداحافظ
  مبارك بادا گل در اومد از حموم سنبل در اومد از حمومشاهللای مبارك بادا ااری يا: -
  رادمهر داد زدخوندی منطوری طرفش که بلند شد و فرار کرد همدمیدو
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 چه خبره؟: -
  پله ها داد زدي از باالباربد

  انقدر دست دست نکنههی دختر دختر خوبنیبابا تو بهش بگو ا: -
 دی فکر کرد من از اون خوشم اومده خندی شد ولهی تازه متوجه قضرادمهر

 نیآره راد: -
 دختر مردم حرف يودش قصه بافته برا خي آورد آقا برایی بابا دختره دو بار بهمون نگاه کرد و دو تا چانی مرض و راديا: -

  يری میکنی متی باربد گناه داره معصاریدر ن
 

  جهنما
 خواستی خواهرم دختره مي آقا گفت مهرنوش جانی ای چرا وقتدونمی آورد فقط نمییآره خوب دوبار نگاش کرد و دو تا چا: -

 بپره گلوشو پاره کنه
 . کردی داغ میلی رو خهی هم خنده ام گرفته بود داشت قضخودم

 جلو بگو داداش خجالت نکش يندازی منو مي داری ازدواج کنيخوای جاده صاف کن خودت می منو بکنيخوایبابا تو م: -
  زنمی باال منیخودم برات آست

 نیی از پله ها اومد پاباربد
  تا خرخرهیتو زندگ پرمی مشمی کدومتون نمچی روز عاشق بشم و مطمن بشم طرف هم منو دوست داره منتظر ههیاگر : -

  طرف پله ها که برم لباسهامو عوض کنمرفتم
 لباس اسپرت و زدم و با کت و شلوار دی آقا رادمهر امشب قنی به خاطر سفارشات اارمی خرقه ها رو از تنم در بنیبذار ا: -

  بذار. شدمیاومدم به جون خودم داشتم خفه م
 

 یگی می تو چنمی ببامی عوض کنم بلباسامو
 رفتم یکی و خورد بهم چند تا پله رو دوتا دی از پشت سر دوانی که رانیی پاومدمی عوض کردم و داشتم از پله ها ممولباسها

 ستادمی سر پا ای به سختنییپا
 ؟ي تو هول شدارهی دختر مردم حرف درمي  براکنهی مچارهی منو داره برهی زن بگخوادی اون میچته بچه؟ تو چرا انقدر هول: -
 ومدی قرمز شده بود نگران شدم شونه هاشو گرفتم نفسش باال نمانیرا
  چته؟: -

  اومدن جلوی با نگرانهمه
 چته: -
 دهی انگار دوزدی نفس نفس مانیرا
 قبول: -
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  حرف بزنهنتوسنت
  از تو بله خواست؟ی که؟یقبول چ: -
 دیقبول شد: -

 گهی می چدمینفهم
   ؟می قبول شدی چی چیعنی: -

  داد زددی زودتر از همه فهمشهاب
  انی نکن رایشوخ: -
  سه تاشون قبول شدنکنمی نمیبه خدا شوخ.... به خدا : -

  مبلي رادمهر نشست روگهی تخصصو مي داره دوره میدی همه فهمتازه
 .می ما قبول شديدی تو از کجا فهمینصف شب: -
 . کننی رو اعالم می امشب اسامدونستمیم. نترنتیا: -

 رو ی باز بشه و اسامتی و وصل شد تا بخواد ساوتری شهاب نشست پشت کامپوتری طرف کامپمیدیازه باورمون شد دو تانگار
 گفتی درست مانیرا.  قرن گذشتهی مینیبب

 دی برداشت و دوینی سهیباربد . میهر سه به هم نگاه کرد.  چشمي هیباربد تخصص شبک.  قلبی رادمهر هر دو جراحمنو
  ي روزدی ممی همه دنبالش مثل قطار راه افتاداطیطرف ح

 
   بلند داد زدانیرا. میواقعا شاد بود.  میکردی مشی همراهادی و ما هم با دادو فرخوندی و مینیس
 ساکت: -

 می ساکت شدهمه
 د؟یشنوی درو نميصدا: -
 نکردی بودن داشتن با تعجب بهمون نگاه مروزی طرف در و درو باز کردم مهرنوش و فدمیدو
  افتاده؟ی اتفاقمی مزاحمتون شددیببخش: -

 دمیخند
 نه: -
 می نگران شدومدی مي بدادی داد و فريآخه صدا: -
  تو تا بهت بگمایب: -

  داخلاومدن
  شده؟یچ: -
  د؟ی سرو صدامون انقدر بلند بود که به گوش شما هم رسدی ببخشمیدیرقصی و ممیزدی ممی داشتی بابا از خوشحالیچیه: -
 د؟ی انقدر خوشحالی چي حاال برامیدی شننی همي برادی بوداطیتو ح: -
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  گفتانیرا
 هر سه تاشون تخصصو قبول شدن: -
 هر سه؟: -
  کردمی ما و تعظي جلوستادی اانیرا
 .  جراح قلبی روزبهاننیدکتر رادمهر و راد. هی متخصص شبکیدکتر باربد فراهان: -
   گفتنکی و مهرنوش بهمون تبرروزیف
  خودت ببخشی و جاهل شما به بزرگمی جوونمی انقدر سرو صدا کرددی ببخشباز هم: -
  می خوشحالتونیاز خوشحال: -
 . ممنون: -

  دو قدم رفت که مهرنوش رو به من کردیکی روزی فمی کردیخداحافظ
 گمی مکیباز هم بهتون تبر: -

 نیی انداختم پاسرمو
  ممنونم: -

  رادمهر داد زدستادمی رفت رفتم پشت در ایوقت
  تو؟يایچرا نم: -
 امینم: -
 چرا؟: -
 پس ی باهاش ازدواج کنيخوای گفت به ما نگفت پس مکی چرا دختره دو بار به تو تبررهی دست بگخوادیباز االن باربد م: -

  ی احمقی ظالمیلی خرهیمیدختره عاشقته داره م
 
  یفهمینم

  با خنده داد زدباربد
 گم؟یمگه دروغ م: -
  اری دختر مردم حرف در نيدر براانق: -

  باز کردم و رفتم تودرو
  گمی ميجد: -

  گفتي هم جدباربد
 باشه من دو تا خواهر دارم ادتی شناسمی اما نگاهها رو هم خوب مستمی که من اهل حرف در آوردن نیدونیباشه خودتم م: -

 . شناسمیدخترها رو خوب م
 می در موردش حرف نزنایاصال ب: -
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 باشه اما دختره ازت خوشش اومده: -
  برداشتم و کوبوندم تو صورتشکوسنو

 ي ها با انتخابهای خوب بعضی ولدونمی تو خوشش اومده نمی حاال از چادی دختره ازت خوشش میتا صبح هم که منو بزن: -
   هميچکاری هکننیغلطشون خودشونو بدبخت م

 
 .  کردشهینم
 

 دمیخند
 هی که دختر عاقلنهی اي که از من خوشش اومده نشون دهنده نیاصال هم. ی عاقلنیبه ا. ی خوبنینگو دختر به ا: -
  

  ششمفصل
 حل عی سریلی خزیخدا رو شکر که همه چ.  کرده باشمی افتخار منه که بتونم به شما کمکی خانوم سهرابهی چه حرفنیا: -

   دو تا سفارش بودیکی نکردم فقط یشد منم کار خاص
 

 .نیهم
 .  قطع کردمیبعد از خداحافظ. کردی داشت نگاهم مرادمهر

  درست شد؟یانتقال: -
 آره: -
 خدا رو شکر: -
  قراردادي برامی برعی تا سرفرستنی قرار داد خونه و پولو برامون مي برارنی تماس داشتم گفت فردا مروزیبا ف: -
  ما؟ي برافرستنیهمه پولو م نی اي سندچی بدون هی مدرکچیچطور انقدر به ما اعتماد کردن بدون ه: -
 .دونمینم: -
 ؟ی فردا قرار گذاشتيحاال برا: -
 آره: -
 .ادی بروزی حداقل خود فدمی محیمن که ترج: -
 رو گهی دي مشترهی خونه از دستش بره چون خودش ترسهی تا خودشو برسونه شب شده و مگفتی می ولنطوریمنم هم: -
  عی سرخواستهی مناسب خونه ممتی که به خاطر قدهید
 

 .دنی وسحر خرروزی که فهی خونه اکی که نزدنهی ای خانوم سهرابي براتشیمز.  رو قولنامه کنهاونجا
 . ادی نمشی پیانشاء اهللا که مشکل: -
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 فکر می تو همون تهران و تو مناطق محروم کار کردمونویدوران سرباز.  بود به همختهی شده اعصابم رنی سنگیلی خدرسها
  یی حاال با درسهای بود ولیر دوران سخت چقدکردمیم
 

 . برم و ده سال تو همون منطقه کار کنمدادمی محی ترجمیخوندی مکه
 می و رفتمی با بنگاه تماس گرفتعیمنو رادمهر سر.  تماس گرفت و گفت پولو فرستاده به حساب رادمهرروزی دوازده فساعت

  می داشتی که از خانوم سهرابیبا مدارک.  قرارداديبرا
 

 .  تماس گرفتمی و با منزل خانوم سهرابمیبرگشت.  می راحت خونه رو بخریلی خمیتونست
 الو سالم: -

  بودمهرنوش
 د؟یسالم خوب: -
  با مادرتون صحبت کنم؟تونمی من مزاحمتون شدم مدیممنونم ببخش: -
  باهاش کار داره؟یبگم ک: -
  نکردمی معرفدیببخش: -
 دی از دوقلوها هستیکی کدوم دونمی نمیشناختم ول: -

   ام گرفتخنده
  هستمنیراد: -
 . می شما رو به زحمت انداختی ما حسابنی آقا راددیببخش: -
 می براتون انجام بدي کارمی که تونستمی خوشحالیلی ما خهی چه حرفنیا: -
 .می جبران کنمی بتوندوارمی اممی شما هستونی مدشهی ما همدیشما لطف دار: -
 .  ارزش دارهیلی ما خي برانی ما اعتماد شماست اي جبران برانی بهترمی نکردي کارچیما ه: -
 دی اش هستستهی شما شاکنمیخواهش م: -
  با مامان صحبت کنم؟تونمیحاال م. دیلطف دار: -
 .دیبه آقا رادمهر سالم برسون. بله حتما: -
 رسونهی رادمهر هم سالم مرسونمیلطفتونو م: -
 .انگهدارتونخد.  بزرگوارندشونیا: -
 خداحافظ: -

 .  که مامانشو صدا کنهرفت
 . واقعا لذت بردم. هیرادمهر عجب دختر مؤدب: -

  دی خندرادمهر
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  خوبه قدم به قدم: -
  قدم به قدم؟یچ: -
 .دیشی مکیقدم به قدم نزد: -
 کنمی قدمها رو برداره خورد منی رو که بخواد اییمن پاها.  مرضيا: -

  با تعجب نگاهم کردرادمهر
 چرا؟: -
 دمی رو شنی خانوم سهرابي اومدم جواب بدم صداتا
 سالم پسرم: -
  دیخسته نباش. سالم : -
 . ممنونم: -
 د؟یلیدر حال جمع کردن وسا: -
  جاننی شد رادیخونه چ. می آماده اگهیما د.  جمع شدهلی وساي همه بایبله تقر: -
 . می سند و هم گرفتمیقرارداد به نامتون شد و رفت.  تموم شدزی بگم خداروشکر همه چخواستمی تماس گرفتم منی همي؟ برا-
 ومد؟ی نشی پیمشکل. خداروشکر: -
 نه اصال: -
 می براتون دردسر درست کردنهمهی و امیمن واقعا ممنونم پسرم ما از محبت شما سوءاستفاده کرد: -
 مثل شما رو کنار خودمون داشته ي لذت بخشتر که ما مادرنی از ايچه دردسر. ی دردسرها خانوم سهرابنیتا باشه از ا: -

 .میباش
 از طرف من از رادمهر هم تشکر کن. کنمیمحببتونو فراموش نم: -
 د؟یکنی حرکت میک. کنمیخواهش م: -
 . میکنی و ما پس فردا حرکت مادی ملی با وساروزیفردا ف: -
 .میپس ما منتظرتون هست.  خوبهیلیخ: -
 . و باز هم ممنوندی سالم برسوننمتونیبیم: -
 خداحافظتون. دی سالم برسونروزی به فی خانوم سهرابکنمیخواهش م: -
 .خداحافظ: -

  گفترادمهر
 خوب؟:-
 .  و پس فردا خودشونادی  ملی با وساروزی فردا فیعنی انی پس فردا میچیه: -
 .دمی که فهمنویا:  -
 دنین و از اوضاع خونه پرس گفتن؟ تشکر کردی چینی ببيخوایآهان م: -
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 دمی هم فهمنویا: -
 . کوهمی فردا قرار بذاره بري براخواستی گفت؟ می باربد زنگ زد چینی ببيخوایآهان م: -

  نگام کردنطوری همرادمهر
 ...انی راینی ببيخوایآهان م: -

  حرفم تموم بشهنذاشت
  بس کننیراد: -
  با عشق ازدواج کنمخوامیخوب داداش من ، من م: -
 خوب بکن: -
 ستمیخوب من که عاشق مهرنوش ن: -
 ؟یشی نمیدونیاز کجا م: -

  دمیخند
 نمی که طرفمو ببي شوره که همون لحظه اهی جرقه است هی من عشق ي از عشق داره برایفی تعرهی یرادمهر هر کس: -
 فهممیم
 ی نگاه عاشق بشهی تو يخوای میعنی: -
 چوقتی هی خواهر خوب دوستش داشته باشم ولهی مثل تونمی متای نهادونمی میول. هی شدت مهرنوش دختر خوبنینه به ا: -

 شمیعاشقش نم
 ؟یچرا انقدر مطمئن: -
 مطمئنم چون برام آن نداره: -
  نداره؟یچ: -
   تو نگاهش که جذبم کنهای تو وجودش يزی چهی یعنی. گهی که حافظ میهمون آن. آن: -
 ي عشق داري برايه اعجب فلسف: -
 ؟ي عشق نداري براي فلسفه اچیتو ه: -
 رمی مشی عاشق هم بشم عاقالنه پي اگر روزکنمیفکر م: -
 میستی نیتی موقعکی تو ی ما وقتي همه میکنی مکاری چمی بعد بفهمادی عشق بمی بذاردی بای ولبندمیمنم نگفتم چشمامو م: -

  میکنی مکاری چیطی شرانی که اگر تو چنمی بگمیتونیخوب م
 
پس بذار موقع عمل برسه . کننی هستن که عمل مي اونجورکننی که فکر مستنی ني بهش مطمئن نباش آدمها اونجوریول

 می چند مرده حالجمیفهمیبعد م
 خونهی نظراتت اصال با هم نمنی رادیدونیم: -
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 براش آن ی کنهی ببشهی منتظر منهیشی چطور مکنهی فکر می که انقدر منطقیآدم. یضی ضد و نقیلیچطور قبال هم گفتم خ: -
 داره

 ی اما منطقي دارازی بهش نی تمام زندگي که برای حسه حسهیعشق .  با عشق ندارهی بودن منافاتیبرادر خوب من منطق: -
 . الزمهی زندگيبودن برا

  باشمیدر احساسات انقتونممی باشم و نمی منطقی هستی انقدر که تو منطقتونمی نمچقوقتی هکنمیمن فکر م: -
 در کنارش ی هستی جسورم تو منطقیلی من خی محتاطیلی رادمهر تو خی هستیی  تو آدم کمال گراستی ضعفت ننیا:-

   با منطقتی خواستشهی اما همی هم هستیاحساسات
 

 .ستی نی عملنی اي ببرشی رو پاحساست
  احساسو گرفت؟ي نشه باهاش جلوی وقتخورهیپس منطق به چه درد م: -
 .ی درستش خرج کني وهی درستش و به شي که احساستو جاخورهی درد منیمنطق به ا: -
 . کمهيزی چنی روزها چننی نباش که برات آن داشته باشه ای منتظر کسادی زیباشه پسر خوب ول: -
 م تو هچل فقط به صرف ازدواج کردن خودمو بندازستمی حاضر ننصورتی اری در غادی مادی بشی من پياگر قراره برا: -

  دی خندرادمهر
 ازدواج هچله؟: -
 .قشیاونم از نوع عم: -
 .وونهید: -

  شدم رادمهر بودداری که پرت شد تو صورتم بیصبح ساعت شش بود که با بالش. میدی زود خوابیلی خشب
 .کردمی نگاهش منطوریرفت دست و صورتشو شست و برگشت من هم.  شدمرهی باز کردم و بهش خچشمامو

 ؟>می مگه ساعت شش قرار ندارگهیبلند شو د: -
  نگفتمیچی هباز
 حالت خوبه؟: -

 .  تخت کنارم نشستياومد طرفم و رو. سکوت
 ؟ی خوبنیراد: -
 آره: -

  و بلند شددی کشی راحتنفس
  بلند شو بچه: -
 ؟ي از استادهامونو قبول داریکیتو کدوم : -
 چطور؟: -
 حاال بگو؟: -
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  دکتر صداقت قائلمي برایخوب من احترام خاص: -
 هی از نظر پزشکستی نیتینه منظورم شخص: -
 پرفسور صحت: -
  جام بلند شدماز
 رمی بنداز در اسرع وقت ازش وقت بگادمی: -

  بهم نگاه کردی طرفم با نگرانبرگشت
 ؟یضیمر: -
 یضیمن نه تو مر: -
 من چمه؟: -
  و حوله رو پرت کردم طرفشرونی اومدم بیی دستشواز
 سکته کردم. کنهی مداری بنطوری آدمو ای کوانهیآخه د: -

  و حاضردهیلباس پوش.  اومد تو اتاقمانی جوابمو نداده بود که راهنوز
 د؟یستیشما هنوز حاضر ن: -

  گفترادمهر
  کردمدارشی چرا بهی آقا تازه شاکنیا... به: -
 داری بای خوابم فهممی هنوز نمي کرددارمی بينطوریمن گفتم چرا ا: -
 .می سر قرار ما رفتای بي شدداریخوب هر وقت ب: -
 . باالمی بعد برمیقرار بود صبحانه رو تو دربند بخور.  و آماده تو سالن بودمدهی ربع بعد لباس پوشکی
 . بچه ها من حاضرم: -
 تو خونه نبودن 
 .  که برهرونی ببرهی و منی رادمهر واقعا داره  ماشدمی که داطیرفتم تو ح: -
 و پر کرد و نی اما اون گاز ماشنی طرف ماشدمی ببنده دونگوی در پارکموتی با رنکهی قبل از ارونی طرف در از در رفت بدمیدو

 .خودمو از پنجره انداختم تو. راه افتاد
 .وونهی ديا: -
 . دنیخندیم 
  ادینفسم باال نم: -
 میکنی با تو بحث ممیدار نجای هنوز امی اونجا باشدی باگهی ربع دکیانقدر حرف نزن بچه : -

 رو دوست نداشت به همون ی ما نبود از اول هم پزشکي هم رشته گهی وقت بود دیلیشهاب خ.  و شهاب اومده بودنباربد
   بسنده کرد تازه استفاده هم نکرد و زد به کار آزادیعموم
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 دوباره شروع کرد به خوندن آهنگ دیتا منو د مثل قبل همه جا با ما بودباربد ی خانواده اش رو حرص داد ولی کار کلنی با او
   برام مشکل سازهی قضنی کم کم داشت اگهی دیعروس

 
 نی همي دارم برایاالتی فکر کنه من خچارهی بکنن که اون دختر بي کارای ممکنه حرکت ی از سر شوخدونستمیم. شدیم

  باربد.  حرفهاشون بردارن نیبهشون گفتم واقعا دست از ا
 

 شهاب گفت.  رو جمع کردهی قضعیسر
 ان؟ی میحاال ک: -
 امروز: -
   کم که گذشت باربد گفتکی
 ؟ي خونه رو داردیکل: -
 آره چطور؟: -
 هم به خونه ی دستهی می سر بزنهی می برهی خونه تو چه وضعمیدونی اما ما نمرسهی ملی وساگهیخوب تا دو سه ساعت د: -

 مشونینی بچمی بتوندی رسلی که تا وسامیبکش
 می رادمهر به هم نگاه کردمنو
 .هیفکر خوب: -

 خونه تا تونسته بود آشغال یباربد حق داشت صاحب قبل. می حرکت کردی خانوم سهرابي و به سمت خونه می بلند شدعیسر
  ی رفت خونه که لباس راحتانیرا. جا گذاشته بود

 
لباسهامونو عوض . دی رسانی که رامیشتم ناهارو خوردبرگ. رمیمن هم رفتم که ناهار بگ.  بخرهندهی و مواد شوارهی ببرامون

 .  به جون خونهمی و افتادمیکرد
  تموم شد کمر درد گرفته بودمیوقت
 و نی بابا سنگي که کمر درد و پا درد داریکنی سبک منی سنگگمی میه.  مادرمي برارمیبم. آخه ما رو چه به کار خونه: -

  يه فاتحه  دوبار دوال و راست بشيسبک هم نکنه روز
 

 . کمر خونده ستي هامهره
  شونه امي زد رورادمهر

 یدونیحاال قدر مادرتو م: -
  ندونستم؟شونوی قدر ایدست شما درد نکنه من ک: -

 ادی بهش گفتم برهی و بگدی  کلادی خواست قرار بذاره که بیبعد از احوالپرس.  بودروزیف.  زنگ خوردلمی که موبازدمی غر مداشتم
 .خونه
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  خندهری زد زدی ما رو که با اون لباسها ددی ساعت بعد رسمین
  چه خبره؟نجایا: -
.  نهای میاری خودمون دربي لقمه نون براهی می بتوندی پس فردا از دانشکده اخراجمون کردن بادی شامیکردی منی تمرمیداشت: -
   خلوت هم هست و صاحبخونهفهی کثنجای امیدید
 
 می خودمون بذاري دوره طرح کاد براهی می گفتستین
 دیخندی مروزیف
 .ارمی تو اتاقها برم کارگر بزمی برلوی وسادی باشه بافی اگر خونه کثکردمی بچه ها تو راه داشتم فکر میمرس: -
 د؟یاِ چرا به فکر ما نرس: -
 .گهی ددی کننی تمردیخواستیخوب م: -
 . رفته بودادمی یگیآهان راست م: -
 و یهر چ. لی وسادنی به چمی با هم ناهار خوردن ما هم شروع کردانی و راروزیف. می کردی خاللویها تمام وسا کمک کارگربا

  آخر خسته. گرفتی مرادی ایکی میذاشتیهر جا م
 

  وسط سالنمینشست
 ی چادی و خوشش نادی بی و خانوم سهرابمینی کار کار خانوماست تازه ما بچنیبابا به خدا ا: -
  گفتروزیف
  کاش سحر هم اومده بود: -

 .  خوبهیلی اش خقهی نظر دادن مخصوصا بهانه سلي براادی از خواهر هام بیکی من زنگ بزنم دیخواهی گفت مباربد
   گفتنهمه

 .زنهی دو تا خواهر دکوراتور داره حرف هم نمیگفتی از اول مگهیجون بکن د: -
 .س بودن و تا عصر کالس داشتن با خنده زنگ زد به خواهرش اما خواهرهاش سرکالباربد

 هیرفتم .  در رفتمونی خستگمیدی و خندمی کردی شوخی ساعتکی.  ادیشهره قبول کرد ب.  به شهرهزنمی گفت زنگ مشهاب
  شهره بود تا از.  آب بخورم که زنگ درو زدنوانیل

 
تو دلم .  اومدم متوجه نگاهش به باربد شدمی کرده بود وقتی و معرفانی و رادمهرو راروزی شهاب فرونی بامی بآشپزخونه

  شروع کردم به خوندن آهنگ.  حاال موقع انتقام بوددمیخند
 

 . خونمی خودم مي لب انگار براری البته زیعروس
  طرفشون باربد گفترفتم

 ؟ی خودت دم گرفتمی نگیچی هیگی به ما مه؟یچ: -
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  گفتروزیف
 هیمگه خبر: -
 .  خودشون صاف کنني کنن که بتونن جاده رو براچارهی منو بخوانی منهاینه بابا ا: -

 رو کردم به باربد.  کردی شهره رو معرفشهاب
  بود؟ی رفت چادمی آهنگ و ينجایباربد ا: -
 دمیکه من خند.  شو خوندهی تکه از آهنگ و خوندم و سکوت کردم باربد بقکی
 .  به جون تومییمن راض. گهی دمی باال بزننی برات آستای بیبابا تو که آماده تر از من: -

 باربد گفت.  مطمئن شدم به باربد عالقه دارهگهی سرخ شد دشهره
 . انقدر حرف نزن شب شد: -
  کرد به شهرهرو
 م؟یخوب خانوم از کجا شروع کن: -
 کی کوچلی سر وسامیری بعد مدی تا خسته نشدمینی بزرگ و بچلیاول وسا: -

 دمیخند
مثال االن عمال . شهی روم نمرمی بمخوادی به جون خودم االن دلم می از خستگمیشی هالك ممیما االن هم دارشهره خانوم : -

  کمرم مرده
 .  نگاه کرد بعد شروع کرد به دستور دادنلویشهره به اتاقها سر زد و وسا.  خندهری زدن زهمه

 بهم ی کنم و هتشی اذخوامی بود مدهی باربد فهمنداختمی به باربد مي اکهی تهی می کجا بذارگفتی که ملی هر تکه از وسابا
   من حواسم بود که شهره و شهاب متوجهرفتیچشم غره م

 
  می بوددهی چلویساعت نه تمام وسا. کردمی متشی اذشتری صورتش خنده ام گرفته بود و بیاز سرخ.  باربد نگران بودی ولنشن

   و خوردهمیشامو خورد. رهیرادمهر رفت تا شام بگ
 
   بودن مامان گفتداری مامانو بابا بی از خستگفتادمیداشتم م.  خونهمیدیساعت دوازده رس. میدی رو چزهایر
  تا حاال؟دیکجا بود:-
 خونه آباد شدو ما از سرو می به سرو گوش خونه بکشی دستهی می نظر دادنش گفت برنی باربد صلوات با انی بر پدر ايا: -

   تاخندمیمن به گور خودم م. میگوش و کمرو پا افتاد
 

 . رمی زن بگدمی نخرخونه
  دیخندی ممامان
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 توننی کمکش سه تا زن که نمدیرفتی مدی هم دست تنهاست گناه داره به هر حال بای مادر خانوم سهرابدی کرديخوب کار: -
 .  جا به جا کننلویوسا

  امتی حاال کو تا قخوامیا م جنی منتها من صبر ندارم من اجرمو هممی کردي خوب کاردونمیم: -
  گفتدوی خندرادمهر

 . نهیگی تو ممیری ازشون بگای دننی اجرتو تو هممی باال بزننی بذار برات آستمیگی همه بهت منیبابا ا: »-
 دی بابا خندکردی نگاهمون منطوری هممامان

 ه؟یخبر: -
 برام دست گرفتن کننی دارن دق منهای داد به من دوبار ایی بار چاکی نهای به اینه بابا جون مهرنوش دختر خانوم سهراب: -

   کننی سرم خالشونویکه دق دل
 مامان گفت. دنیخندی و مامان مبابا
  هستي مهرنوش خانوم چطور دخترنیخوب حاال ا: -

 دمی بده که از جام پرحی اومد توضرادمهر
 دایاری منودختر مردم حرف درمي برادی داری شوخی بابا شوخی کنيرادمهر کشتمت اگر مسئله رو جد: -

  گفتمامان
 ستی نی باشه و نظرش نسبت به تو هم مثبت باشه که مشکلی مادر خوب اگر دختر خوبیچه حرف: -
.  اون چشمشو بگردونهدی از تو بزرگتره اول باقهی رادمهر دو دقدی عمر تا چشم گردوندم گفتهی من شو الیخیمامان جان ب: -

   جلو؟ رادمهری منو انداختدی که رسنجایحاال به ا
 

 نترس در ضمن اگر قرار باشه هر یچی من پشتتم داداش از هیکنی اگر مهرنوش به دلت نشسته چرا خودت اقدام نمجان
  دی که بارمشی نظر مثبت به من داشته باشه بگيدختر

 
  بهرام گور جلوش لنگ بندازهي که حرمسرایی راه بندازم حرمسراحرمسرا

  گفتي جدیلیادمهر خ ردنیخندی مهمه
  اون از تو خوشش اومده نه مننکهیدوم ا.  نگاه نکردمقی دقیاوال که من تا حاال مهرنوش و حت -
 ؟ي از من خوشش اومده؟ حس ششم داريدی از کجا فهمي نگاش نکردقیشما که دق: -
 بهش فکر کن. نی نزن رادخودیانقدر حرف ب: -

  طرف پله هارفتم
 ستی نی اما اونگهی با هزار تا محاسن دبیاون دختر خوب، نج. دیاری اسم مهرنوشو نچوقتی هگهی دگمی مي جدیلی خنویا: -

 خوامیکه من م
 دمی مامانو شني پله ها که صداي باالدمیرس
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 به ی و سرو ساموندیریتا تخصصتونو بگ. دیحاال حاال ها وقت دار.  نکن رادمهر خوب حتما به دلش نشستهتیبچه مو اذ: -
 برهی چند سال وقت مدی بدتونیوضع مال

 .نیهم.  کنمتشی کم اذکی خوامی نگفتم مادر من فقط ميزیمن که چ: -
 .  دیبا اسم دختر مردم سرخودتونو گرم نکن: -
  چشم: -

  اومدن باالانی رارادمهرو
  خوابم ببره با خودم گفتمنکهی خوابم برد قبل ازای کدمی تو اتاقم با همون لباسها افتادم رو تخت نفهمرفتم

 یبخواب.  گفتن مهرنوش مهرنوش االن تو مغزمهنهایاز بس ا.  کنشی چشماتودروینیبی امشب خواب مهرنوشو منیراد: -
 . اومده سراغت

 دیدی جا رو نمچی دفعه طوفان شد چشمام هکی که بردمی و از هوا و منظره ها لذت مزدمی خواب داشتم تو جنگل قدم متو
  هی ادی فري صدادمی درخت بزرگ که دهی ری زدمیخودمو کش

 
 ی خودمو بهش رسوندم هر چنی زمي درخت چند قدم باالتر از من افتاده بود روهی ری زدمشی به صدا گوش دادم دادی مزن

   شونه اشيدستمو گذاشتم رو. دیشنیصداش کردم  نم
 

دستشو گرفتم و از جا بلندش کردم .  بودمدهی ند که تو عمرمیی بود چشمهادهی برگشت طرفمو ساکت شد چشماش ترسکه
  دمیبرگشتم طرف اون دختر که د. که طوفان قطع شد

 
 عرق میشونی پيرو. دمی که از خواب پرگشتمی داشتم دنبالش منطوری پا گذاشتم اما اون نبود همریتمام جنگل و ز. ستین

 .نشسته بود
 . نمیبی دارم کابوس مدی که گفتیی و چرت و پرتهای لعنت به شما ها از خستگيا: -

اون چشمها .  لبم بود که خوابم برديهنوز لبخند رو.  اون دختر جلوم نقش بستي و چشمامو بستم چشمهادمی دراز کشیوقت
  داشتاهامی بود که دختر روییهمون چشمها

  هفتمفصل
 تی به وضعی سرو سامونهی میتونستی مگهی دمی خوشحال بودیلیخ. هم منو رادمهر هم باربد.  تخصصمون تموم شد ي دوره
   حداقل تو دو تامی داشتمیهر سه تصم. می بدمونیزندگ

 
 . می خونه بخرگهی دو سال دیکی و تا می کار کنمارستانیب

 شد ی مدتش طوالنی وقتیول.  تو خودشرفتی می بود چون باربد گاهي عادهی قضلیاوا.  بود که تو فکر بودی چند وقتباربد
  می روز رفتهیآخر . میهم منو هم رادمهر نگران شد
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 سراغش
  بودفتیباربد هنوز ش. رونی بمی اومده بودمارستانی از بتازه

 ی فراهانيسالم آقا: -
 . لبش نشستي ما لبخند رودنیبا د.  بلند کردمارشی بي پرونده ي از روسرشو

 چه عجب. ونیسالم آقا: -
  طرفشرفتم

 اونم اگر مینیبی تو خونه مگروی سرمون که منو رادمهر هم همدختهی انقدر کار رمی خوش بود کنار همبه جون تو دلمون: -
  ستی به کل نیچی هگهی نباشه تو که دفتی شمونیکی

 
 يشد
 .دی شما نگران ما نباشمیگذرونی با معرفت مي رفقا ي هی ساریما ز: -

  گفترادمهر
  ؟یینجای ایاز ک: -
  ساعت دوروزیاز د "-
 ستی نی مشکليری بگی دوساعت مرخصیکی يپس اگر بخوا: -

  بهمون نگاه کردباربد
  افتاده؟یاتفاق: -
 دلمون دی و کار شامارستانی دور از بمینی گوشه بشهی یی سه تامی بردی باشهی هم باز نمينجورینه دلمون برات تنگ شده ا: -

 . باز بشه
 و که گذاشت کتشو یگوش.  خواستی چند ساعت مرخصي گرفت و برامارستانوی بسی رئي و شماره ی رفت طرف گوشباربد

 برداشت
 م؟یکجا بر: -
 یشگی شاپ همیکاف: -
 باز هم تو میدی دی شده  وقتی چمی سره ازش بپرسهی میخواستینم.  می سفارش دادکی و کيچا. می ساعت بعد اونجا بودمین

 اوردی طاقت نگهیخودشه رادمهر د
 باربد: -

  باال آوردسرشو
 ه؟یچ: -
 ؟يتو به ما اعتماد دار: -

  رفت تو هماخمهاش
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 ه؟ی چه حرفنیمعلومه ا: -
 ی حرف بزنيخوای اما انگار تو نمی و بهمون بگيای مدتها بود منتظر بودم خودت بي بپرسم اما مجبورم کردخوادیدلم نم: -
  چند وقته چت شده؟نی اپرسمی منی هميبرا

 رادمهر دستشو گرفت. می کدوم حرف نزدچیه. نیی و سرشو انداخت پادی کشیقی نفس عمباربد
 نمی ببنطوری اقموی اما دل ندارم رفی اصرار کنم که بهمون بگخوادی باور کن دلم نمم؟ی کمکت کنمیتونیما م: -

  با لبخند دستشو فشار دادباربد
 دونمیخودمم نم: -
 ؟ی چیعنی: -
 خونه می رفتم در دانشگاه بهانه و باران تا با هم برمارستانی روز از راه بهی.  رو از اول بگم هی قضدیاصال بذار.... نکهی ایعنی: -

  اونها تنها نبودن. دلم براشون تنگ شده بود
 
 نی اکردمی قرارو آروم ندارم اول فکر مگهی ددمشیاز اون روز که د.  به اسم سارايدختر.  از دوستانشون هم باهاشون بودیکی

   حس داره پرنی اما هر روز اگذرهی که مهیحس
 

 کردم از بهانه و باران در ی سعنی همي کنم براي رو جدهی گرفتم قضمیتصم. شمی و من کم کم دارم خسته مشهی مرنگتر
   دو تا وروجکنیموردش حرف بکشم اما نشد که نشد ا

 
 یچی به درد هگنی روز مهی میخوری قسم م دخترنی ما رو سر اگنی روز مهی ضی اما ضدو نقزننی میعنی. زننی حرف نماصال

  دهی سر بارانه اون فهمری همه اش زدونمی مخورهینم
 
  نم؟ی دختر و از دور ببهی برم یواشکی من شهیشما باورتون م. هی من جدي براهی قضدونهی کنه اما نمتمی اذخوادی مو

 می رادمهر به هم نگاه کردمنو
 سارا چه دونمی نمنکهی رفتم در دانشگاهشون با ارمی بگی ساعت مرخصکی ي برایاما رفتم هر وقت که تونستم حت: -

 .  نهی گاهنمشی ببشمی موفق میگاه.  کالس دارهییروزها
 
  خسته شدمتی وضعنی ااز

 گفتم
 پس شهره؟: -

  لبخند شدباربد
 نیشهره مثل خواهر منه راد: -
 کنهی فکر نمنطوریاما اون ا: -
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 شهره يبه درسها. کردمی شهاب رفت و آمد ميشهره بچه بود که من دائم تو خونه .  دو طرفه باشهدی اما کشش بادونمیم: -
   جذبهچی هچوقتیه. کردمی می باهاش شوخدمیرسیم
 
 .  لی فامي نگاه نکنم مخصوصا دخترهانطوری اي دخترچی گرفتم به هادی دختر برام نداشته چون از اول هی به عنوان يا

 . هیتفخوب پس شهره من "-
 ازدواج ی خودمو مجبور کنم با کستونمی داره اما نمی حسنیمن واقعا متأسفم که اون چن.  باشهی نبود که منتفيزیاصال چ: -

   بهی کششچی خواهرمه که هيکنم که نه تنها جا
 

  بچه استهی من ياون برا.  مرد بهش ندارمکی عنوان
 ؟ی کنکاری چيخوایحاال م. باشه: -
 .دیرسی خسته به نظر میلیخ.  دادهی تکی صندلی پشتبه
  سرگردون نبودمنطوری که ادونستمی اگر مدونمینم: -

 دی خندرادمهر
 تی وضعی پزشکیپی و خوش تافهی پسر خوش قهیتو . یچونیپی رو مهی چرا قضفهممی من نمستی نی که مشکلنیآخه ا: -
  هی پس اندازت نی با همیتونی مستی هم که بد نتیمال
 

 ؟ي داریچه مشکل. ی کندی خرشی نه حداقل پي بخرخونه
. شهی که نمنطوری باهاش حرف بزنم انمشی ببدی به هر حال بای ولکنهی دلم اشتباه نمدونمیم.  رادمهرشناسمیمن اونو نم: -
   بارهی منه برم بگم من ي اون دوست خواهرهایول
 

 رون؟ی بمی بریی باهم تنهادیای رو رسوندم بشما
  ام گرفتخنده

 ی از خواهرهات بگیکی به یتونی می باهاش ازدواج کنيخوای ؟ تو مي بدی دوستشنهادی بهش پيخوایمگه م. واقعا که :-
  ي بری به مادرت بگیتونی می حتایبهش بگن 

 
 .  سر سفره عقدینیشی در جا که نميخواستگار

 .شهیمن روم نم: -
 . باالرمی مواریباشه من از د: -
 ؟ی چیعنی: -
  زن گرفتن رو شدن و نشدن داره؟یمرد حساب: -

  گفترادمهر
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  کهستیمهم ن.  ساده ستي خواستگارهی ي چرا دست و پاتو گم کرد؟يدی باربد چرا انقدر ترسگهیراست م: -
 ؟یاگر بگه نه چ: -

 گفتم
 اما شهی تموم م بعدی مدت ناراحتهی يای اگر بگه نه میکنی مي خودخوري تو االن چند ماهه دارست؟ی نیفیبهتر از بالتکل: -

 .  در انتظارت بودهی چیفهمی نمچوقتی هياگر نر
  کم فکر کرد و گفتکی باربد

  به مامان بگمي اما چجوردیگیشما درست م: -
 که بچه شون چه فهمنی مادرها ميهر چند که همه .  از احساساتت بگوگمینم.  بگوزوی همه چینیبرو راست و حس "-

   روهیخوادقضی نمشهی خوب اگر روت نمی داره ولیحس
 
 . ندارهي کارنی ای ازدواج کني از اون خوشت اومده و قصد داری بگهی کافی بشکافیلیخ

  دفعه از جاش بلند شدکی باربد
 من رفتم: -

 می مات بهش نگاه کردنطوری رادمهر هممنو
  تونمی می کگهی دستیاگر االن نرم و بگم معلوم ن: -

  دستشو گذاشت پشت باربدرادمهر
  خبر نذاری ما رو بشهی درست مزی همه چدونمیم. برو باربد :-
 زی از همه چقیممنون رف: -

 باربد با من دست داد ورفت رو کردم به رادمهر. دی خندرادمهر
  هیعجب بچه ساده ا: -
 .هی سنتستیساده ن:-
 .  بعد به مامانگمی اول به خودش مکنمی لحظه هم صبر نمهی بشم یکی عاشق نطوریمن اگر ا: -
 . داریشب دراز است و قلندر ب: -
 باور کن: -
 فتهی اتفاق بمی بذاردی اما بامیدی نشون میی چه عکس العملهاطی شرای تو بعضمیکنی ما فکر مگفتی که مشناسمی و میکی: -

 گم؟ی و می که کشیشناسی ممی چند مرده حالجمینیبعد بب
  ؟يدی حرف خودمو به خودم پس میکنیمنو مسخره م: -
 .کننی چون آدمها خودشون هم تزهاشونو فراموش مکردمی ميادآورینه جون تو داشتم : -
 .گهیخوب برو بگو د.  فکر ندارهگهی دنیفراموش نکردم اما ا: -
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 اگر یدونی ماسهشنی نبوده در ضمن سارا رو هم خوب نمیطی شرانیباربد تا حاال تو چن. رفت بگه تو نگران نباش بچه: -
   که باربد دارهیانتخابش غلط باشه با اون وسواس

 
 . بره جلو تا بفهمهدیاما با. شهی پدرو مادرش خجالت زده مي حتما جلوکنهی مفکر

 .  انتخابش غلط نباشهدوارمیام:-
 .شهی معلوم ميبه زود: -
  ؟میدی باربد و ندي ما چرا تا حاال خواهرهایول:-
 شی پچوقتیه.  از خونه بوده رونی بمونیحی تفري همه قرارهانی هميمش سرمون تو درس بود براه.  واال دونمینم: -
  نویحاال چرا ا.  مشونینی خونشون که ببمی برومدهین

 
 ؟يدیپرس

  جالبنیلیآخه خ: -
  کردنه؟فی طرز تعرنیجالبن؟ ا: -
 .  آدم کنجکاو بشهشنی باربد باعث مفی که با تعارنهیمنظورم از جالب ا.  کردن نبودفیقصد منم تعر: -
   کنجکاومیلیآره منم خ: -
 به دخترها فکر نکن اما تو از اول هم سرو گوشت گمی میه.  شهی حرفها واسه ما نون و آب نمنیا.  خونه بابا میبر: -
 ي دوستت هم رحم ندارنیتریمی به خواهر صمدیجنبیم

  زد پس کله امیکی رادمهر
 ده؟ی مرض جدنیا: -
 یگی چرت و پرت ميآخه دار :-
 ای از من داریچه توقعات سخت سخت. حرف حساب زدمیمن ک. ی عادت کرده باشدی باگهیتو که د: -

 رفت و آمدهاشون عادت کرده نی به اگهید.  به همراه مهرنوش و سحرمیدی رو اونجا دی خونه خانوم سهرابمیدی رسیوقت
  دی فهمی دوست داشت و وقتیلیمامان مهرنوش و خ. میبود
 

 نیا.  مهرنوش واقعا مثل خواهرم بودی کنه ولی منو راضمی مستقری غکردی می نسبت به من داره سعی واقعا نظر مثبتمهرنوش
  برعکس. هی خوبیلیچند وقته ثابت کرده بود دختر خ

 
 بود که نی تر شده بود و تمام تالشش انی خونه نشکننی خودشونو گم مهاشی از دخترها که با اومدن به تهران و آزادیلیخ

  واقعا ازش خوشم.  مادرش راحتتر کنهي رو برایزندگ
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 دائم اونها رو دعوت دیمامان هم که موضع منو د.  کنمی در کنارش زندگي روزنکهی اي نه براتشی به خاطر شخصی ولومدیم
   کهي اون عالقه ادارهای دنی تو ادی که شاکردیم
 

 که واقعا کردی نگاه ميجور.  مهرنوش شدمي که متوجه نگاه غمزده میکردیبا سحر و مهرنوش صحبت م.  بشهجادی االزمه
   بود مامان حق نداشت باياون دختر ساده ا. دلم سوخت

 
 .  به اونها بدهيدی امنی دعوتها کوچکترنیا

 .کردمی تخت و فکر مينشسته بودم رو.  رادمهر اومد تو اتاققهیبعد از چند دق.  به اتاق هامونمی عوض کردن لباس رفتيبرا
  شده؟یچ: -
 یچیه: -
 ؟یگیدروغم م: -

 من ی انقدر طول بکشه ولهی قضنی اذاشتی من بود نمطیمطمئنم اگر تو شرا.  عاقل تر از من بودیلیرادمهر خ.  کردمنگاهش
  ي جلودی چرا باکردمی نداشتم فکر میچون خودم حس

 
  اشتباه کردمیلی خکردمی حاال حس می بود ولی هم صحبت خوبی خانوم سهرابرمی بگمامانو

  نیبش: -
 .  نشسترادمهر

 م؟یکنی اشتباه ممی داریکنیرادمهر فکر نم: -
 در چه مورد؟: -
 يما برا از حد اونها فکر کنن شی دعوتها و رفت و آمد بنی با ایکنی فکر نمکنهی رو دعوت میمامان دائم داره خانوم سهراب: -

 م؟یکنی کارو منی اشتری بییآشنا
  نگفتیچی هرادمهر

 با توام: -
 ؟يخوای نمنویمگه تو هم ا: -

  بهش نگاه کردممتعجب
 . نهی هم نظرم همندهیبرادر من من قبال نظرمو در مورد مهرنوش گفتم تا صد سال آ: -

  اخمهاش رفت تو همرادمهر
 ؟یگیخوب چرا زودتر نم: -
 چند بار بگم؟: -
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 با من صحبت کرد ي بخواقتمی حقکنهی کارو منی ای چي برايدیفهمی مدی مامان شروع کرد اونها رو دعوت کردن بایوقت: -
  کی بذارم خودت از نزدارمیو خواست به تو فشار ن

 
 یراض طی شرانی تو از امی ما هم فکر کردي نزدی حرفگهی نه دی مورد که به مامان گفتکی تو هم جز در ی آشنا بشباهاش

 . شدهی طوالنیلیهر چند که خ. یهست
  شده بودمکالفه

 تو چرا گفتمی نسبت به مهرنوش داشتم خوب به تو مي نظرنی از تو پنهان کنم؟ اگر کوچکترویزیرادمهر شده تا حاال من چ: -
  اون دختر.  که با مامان صحبت کنمیبه من نگفت

 
  کنم؟کاری کرده حق هم داره حاال من چالی خودش فکر و خي تا حاال صد جور براچارهیب

 .  تو فکر بودرادمهر
 .دونمینم: -

 .  شده بودمیعصب
  ؟یدونینم: -
 .شهیرفت و آمدشو کمتر کنه بهش بگو نظرت عوض نم. خوب به مامان بگو کمتر اونها رو دعوت کنه: -
 من نظرم عوض بشه حاال به مامان بگم نه با دی شادیکردی چون فکر مدی و آورددی همه وقت دختره رو بردنی ان؟یهم: -

  چه کنم؟چارهیاحساس اون دختر ب
  بد بودیلی خحالم

  بدهیلیحالم خ.  رادمهرکنمیبار اوله احساس عذاب وجدان م: -
 ی عذاب وجدان داشته باشي که بخواي نکرديتو کار: -
 شی باعث شده اون هزار تا فکر پنیهم.  بودمتی اهمی رفت و آمد بنی شما و اي نکردم نسبت به کارهاي کارمینه مستق: -

 .ستی خوب ننیا. خودش بکنه
 . خسته بودیلی در زد و وارد اتاق شد چهره اش خانیرا
. خدا رو شکر که آخرشه. گهی درمیمیدارم م. دی رو خوندی همه درس تخصصنی اي شما چطوری که مردم از خستگيوا: -
 .کشمی راحت م نفسهی شهی تموم مگهی دو ماه دیکی

 . می نگاهش کردنطوریهم
 چتونه؟: -

  گفترادمهر
  یچیه: -
  به من نگاه کردانیرا
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 . بدونم برمدیاگر من نبا: -
 ی بکني فکرهی ی تو بتوندیشا.  تواینه ب: -

 .  ناراحت شدیلی بهش گفتم خزوی همه چیوقت
 ؟ي همه وقت سکوت کردنی مهرنوش چقدر دوستت داره؟ چطور ايتو واقعا متوجه نشد: -
 من کردمی فکر نمزهای چنی کارو درس بودم که اصال به اری من انقدر درگشهی که من نظرم عوض مدیشما چرا فکر کرد: -

  اما شما که. نمشیبی که مفتمی مهرنوش مادی یزمان
 
 . دیکردی منجاشوی فکر ادی بادیکشی و نقشه مدینیشیم
 . حق با توئه: -

  گفتانیرا.  ضربه رو بخورهنی که مهرنوش کمترمی کنکاری چمیکردی فکر مهمه
 می بکنمیتونی چند تا حرکت منیراد: -
 ؟یچ: -
 ی بود نباشنجای رفت و آمدشو کم کنه و تو هم هر وقت مهرنوش امی به مامان بگمیتونیاول م: -
 می داشته باشه مقصر مائی هر احساسم؟ی اشتباه شکل گرفته چه کننی که به خاطر ای اما با احساسدونمی منوی اویکیخوب آ: -

   دفعه رفتهی یحی توضچی هی بیلی دلچی هیحاال ب
 
 می ما در مقابل احساس آدمها مسئولم؟ی آمد قطع کنو
 .  چند راهگمی دارم منی همي قبول دارم برانویا: -
  اشهیخوب بق: -
 ی و احساستو بگی باهاش حرف بزنمی تو مستقنکهیدوم ا: -
  کم فکر کردمکی
  نشدم؟هی بگم؟ بگم اصال متوجه قضی چي مدت سکوت کردنی اگر بگه چرا تمام ای کارو بکنم ولنی اتونمیخوب م: -
   و راه سوم: -
 بگو: -
  می کندی حال اونو از تو نا امنی مهرنوشه و در عقی واقعا المی که بدونی سر راهش کسمی و بذاریکی: -
 رو يرادمهر لبخند مرموز.  هی دخترنی چنقی بذارم سر راه مهرنوش که بدونم التونستمی و می کی ولومدی راه منی نظر بهتربه

 لباش بود
  خودمو بکشم کنار باعث بشم اون بدبخت بشهنکهی اي براخوامی من نم؟یآخه ک: -
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 ي هاشون به خاطر سن و سالشون دنبال دختر خوب برایلی خمیدونی ممیشناسی همه پسر منیما ا.  کارو بکننی اگهی میک: -
   کمکی و قی تحقهی با میتونیخوب م. گردنیازدواج م

 
... 

 . تموم بشهانی نذاشت حرف رارادمهر
 شناسمی من اون آدمو مهی قطعمتونیاگر تصم : -

 می شدرهی دو به رادمهر خهر
  ؟دیکنی نگاه مينجوریچرا ا: -
 . باشهقشی مهرنوش که واقعا الی بره تو زندگی کسخوامیمراقب باش رادمهر من م: -
  دوست دارهیلی مهرنوش و خدونمیمطمئن باش هست و از همه مهمتر م: -

  واقعا تعجب کرده بودمگهی دحاال
 ؟یک: -
 ه؟ی قطعمتیاول بگو تصم: -
  باشه صد رد صدیاگر پسر خوب. معلومه: -
 .شهاب: -

 . می دو جا خوردهر
 شهاب؟: -

 دی خندرادمهر
  شهاب به مهرنوش عالقه داره؟دی شما متوجه نشدیعنی: -
  نگفته؟يزیپس چرا تا حاال چ.... پس: -
 .به خاطر تو: -
 به خاطر من؟: -
 . مهرنوش تو رو دوست دارهدونهی منکهیو ا: -
 دردسر ساز نستتوی نسبت به من داره می مهرنوش چه حسدونستی منکهی ای بود ولی خوبیلیشهاب پسر خ.  شده بودمجیگ

 .بشه
  دونهی شهاب میول....  یول: -

  بگمخوامی می چدی فهمرادمهر
 .اون با من: -
 ی بکنيخوای مکاریچ: -
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 نیباهاش آشنا بشه و در ع. نهی اون شهاب و ببمی کنيکار. می شهاب بکني برامیکردی تو مي که براي همون کارخوامیم: -
 کنمی شهاب حل مي تو رو براي هیحال من قض

 دست از سرم ی نگرانیول. شدمی که مهرنوش و شهاب ازدواج کردن واقعا خوشحال مدمیشنی مي خوشحال بودم اگر روزواقعا
   باي چه کاردمیفهمیتازه انگار م. داشتیبرنم

 
 رادمهر گفت. اونم ناخواسته و نادانسته.  کردممهرنوش

 . باشهيرتم عادرفتا.  زشتهنیی پامی انقدر فکر نکن بلند شو برگهیبسه د: -
 انی کردم به رارو
 ه؟ینظر تو چ: -
 در مورد شهاب؟: -
 آره: -
 .  شدن مهرنوش از تو و رو کردنش به شهابهدی نا امهی وجه مشکل قضکنمی فکر مهی پسر خوبیلیشهاب خ: -

  گفترادمهر
 . می بردیحاال بلند ش. گفتم که اون با من: -

 که تو راه داشت حرف ي داشت در مورد نوه ایخانوم سهراب. می و نشستمیرفت. دی ما خنددنیمهرنوش با د. نیی پامی رفتهمه
  ي هی تهي براتونهی با پا دردش نمنکهی و ازدیم
 
 رادمهر گفت.  که مطمئن باشه که اجناسش خوبهشناختی رو تو تهران نمیی جانکهی کنه مخصوصا اکاری چیسمونیس
  کمکتون کنهنهتوی شهاب مدی نداریخوب اگر مشکل: -
 چطور؟: -
 مهرنوش خانوم دی بردیتونی اونجا اگر هم نمبرتتونی مدیاگر بخواه. هیعتی شرابونی از دوستان شهاب مغازه داره تو خیکی: -
 .  زحمت بکشه و برهتونهیم

 . کنهی نگاهم مي مهرنوش با تعجب و دلخورکردمیاحساس م.  و مهرنوش به هم نگاه کردندی سهرابخانوم
 ساعت مین.  نهای داشت قتی آشنا داشتنش حقي قصه نیاصال ا.  کنهکاری چخوادی رادمهر مدونستمینم. اوردمی خودم ني روبه

  ي قرارنکهی و مهرنوش بدون ایبعد خانوم سهراب
 
 مهرنوش بود سخت عذابم ي که تو چشمهای غمیدلم گرفته بود عاشق نشده بودم ول.  بذارن رفتنیسمونی سدی خريبرا
 . رفتم به اتاقمی حرفچیبدون ه. دادیم

 رادمهر گفت.   اومدن تو اتاقانی و رارادمهر
 باز چته؟: -
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 . دلم گرفته: -
 ه؟ی چی دل گرفتگیدونیواقعاً مگه تو م: -
 . نکنتمیحوصله ندارم رادمهر اذ: -

 .  تختي نشست رورادمهر
 ادته؟یسهندو : -
 آره چطور: -
 بگه می و رومون نشده بگمی برمی چون وقت ندارمی به شهاب بگمیتونیم. فروشنی میسمونی مغازه داره که سهیبرادرش : -

 .اون آشناشه و ببرتشون
 کنهی قبول منی ببری تماس باهاش بگهی: -
 باشه: -

بعد با .  قبول کردخبری که به من گفته بود بهش گفت شهاب هم از همه جا بییزهای با شهاب تماس گرفت و اون چرادمهر
   تماس گرفت و بهش گفت که شهاب آمادهیم سهرابخانو

 
 .  برادرشو گرفتيبعد با سهند صحبت کرد و آدرس مغازه .  باهاش قرار بذارهتونهی ماست

 م؟یری راه و درست ممی ما داریعنی: -
 پسر هی مهرنوش ي براای دختر خوب هی شهاب ي برامیخواستی نبود و ما ماناتی جرنیاگر ا.  برادر منيریگیچقدر سخت م: -

   به ذهنتي اگهی فرد دمیمناسب انتخاب کن
 
 دیرسیم

  فکر کردمیکم
 . نگرانم که مهرنوش ناراحت بشهینه ول: -
 همه مدت نی تو بعد از انهیمهرنوش هم که بب.  بشناسنگروی کم کم همدمیذاریم. می برشی پعی سرمیخوایما هم نم: -

 . هکنی مطمئن باش به شهاب فکر میزنی نمیحرف
 م؟یکنی فکر مگهی دیکی به میری اگر طرف ما رو نخواست مه؟ینجوری عشق ایعنی: -
  تو؟ي به پانهی بششهی هميخوای مهرنوش با شهاب ازدواج کنه؟ میشی ناراحت ميخوای می تو چدمیباالخره من نفهم: -
 من نظرتو در مورد عشق خواستم.  نزدمی حرفنیمن چن "-
.  برهشیپس بهتره عاقالنه پ. می چه نخواهمی بره چه ما بخواهشی پدی باتهی واقعهی یاما زندگ. شهیعشق فراموش نم "-

 . کنهیمهرنوش هم اگر عاقل باشه شهاب و قبول م
 دی خندانیرا
  هم مناسبترن تا مهرنوشو توي شهاب و مهرنوش براکنمیواال من که فکر م: -
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 چطور؟: -
 آرومه و یلی که داشته خيزی غم انگي مهرنوش به خاطر گذشته ي سرزنده و شادیلیتو خ. خوب به خاطر اخالقهاتون: -

  اونها راحتتر. هیشهاب هم مثل اونه پسر آروم
 
 .انی با هم کنار بتوننیم
 . برهشی درست پزی همه چدوارمیام: -

  رو برداشتمی که باربد تماس گرفت گوشمیزدی حرف ممیداشت
 سالم برادر: -
 دستت نمونه ال در: -
 مسخره: -
  شد؟یچ: -
  شد؟ی چیچ: -
 ؟ي شدلی ذلي اقرار کردي زبون کردي کردچارهی خودتو ب؟یختی ررهی رو دايزی که حرف دلتو بری نکن رفتتیاذ: -
 . نیازت متنفرم راد: -
  باربد انقدر شادم کرد که مهرنوشو فراموش کردميشاد. دمی ته دل خنداز
 .انهی ي به عشقت اعتراف کردستی مهم ننیحاال ا: -
 بعد هم خواست که با سارا دی ازشون حرف کشی به مامان گفتم اونم بهانه و بارانو صدا کرد و حسابی سخت بود ولیلیخ: -

  حرف بزنن
 .  من متاسفم داداشی برداشتی اولو به سمت بدبختيبه به پس قدمها: -
 . برهشی درست پزیهمه چانقدر حرف نزن عوضش برام دعا کن که : -
  دعا کنم به هم بخورهدی بره باشیاگر بخوام درست پ: -
 . ی دعام کنخوامینم. مرده شور تو و دعا کردنتو ببرن: -
 لبهاش ي قطع کرد لبخند روی و بهش گفت وقتزی و باربد همه چدی پرسانویرادمهر جر.  و دادم دست رادمهری خنده گوشبا

 بود
 نی از انمیخوب ا: -
  نهای کنهی سارا قبول ممینیحاال بب: -
 .  بخوادیتا خدا چ: -

  هفتمفصل
   زدمداد
  انقدر حرف نزنمی بردی صبح زود بامیبابا رادمهر بخواب بذار بخواب "-



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 246 

 . هی که باربد انتخاب کرده کی کسنمی ببخوادی من دارم باربد مثل برادر منه دلم مي ندارجانیتو ه: -
  بخواب ری بگینیبیفردا م: -
 . ببرنتوی ذوقی بنیمرده شور ا: -
  ازدواج کنه من ذوق کنم؟ به من چه؟خوادی مگهی دیکیبابا : -
  نهای یالیخی بنطوری اگر منم بخوام ازدواج کنم همکنمیفکر م.  بخوابریبگ: -
 .گمی بهت می ازدواج کنیهر وقت خواست: -
 .ریشب بخ. ی هستی احساسیتو کال آدم ب: -
 ریشب بخ: -

 . دمیدیبار اول بود که سارا رو م. تگری چمیقرار بود با شهره و شهاب و مهرنوش و سارا و باربد بر.  شدمداری ساعت شش بصبح
قرار بود قرارشو .  بودومدهی بود شهاب و شهره هم بودند اما مهرنوش ندهی باربد رسمیدی رسیوقت. می هفت سر قرار بودساعت

  یوقت.  ومدهیا نبا شهره بذاره تعجب کردم که چر
 

.  موقر بودیلی خنکهی به خاطر اپی تای ییباینه به خاطر چهره ، ز.  شد به انتخاب باربد احسنت گفتمادهی پی معرفي براسارا
   کرد سارایباربد ما رو معرف.  لبم نشستيلبخند رو

 
 دمیآروم از شهاب پرس.  شدن و اومدن طرف ما ادهیشهاب و شهره پ.  مشغول صحبت با ما شد یی با خوش روهم

 مهرنوش کو؟: 
  رفت تو هماخمهاش

 داشته تی من شک دارم که واقعی ولادی بتونهی نمستی حالش خوب نی با شهره تماس گرفت گفت خانوم سهرابشبید: -
 باشه

 گه؟ی دروغ میکنیچرا فکر م: -
 بهانه کرده نویحاال چرا مهرنوش ا.  از کسالت نداشتني نشونه اچی حرف زدم و هیچون من خودم عصرش با خانوم سهراب: -
 . دونمینم
 شهاب و نگاه نیتو ماش.  بشهي بازنی ای و نخواسته قاطهی چانی جردهی مهرنوش فهمزدمی بگم حدس می چدونستمینم

 کردم
  باربد کجان؟يپس خواهرها: -
 ومدنین: -
 چرا؟: -
  فردا امتحان دارننکهیمثل ا: -
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. مینی باربدو ببي خواهرامی ما هنوز نتونستی ولکی اونم دوستان نزدمی ساله دوستنی ما چندنکهی برام جالبه؟ ای چیدونیم: -
   در موردشون کنجکاوم دوقلو انقدر به همیلیخ
 

  و انقدر با هم متفاوت؟کینزد
 . در مورد اونها باهاتون صحبت کردهیمعلومه باربد حساب: -
 . دارهي اگهی حس و حال دهی زنهی در مورد بهانه حرف میراشه البته وقتآره اون عاشق خواه: -

  داد زدباربد
 م؟یبابا درد دل بسه بر: -
  رفتمنی طرف ماشبه
 . میبر: -

 درخت بود و از ری که زمی کرددای رو پیی جاهی.  شلوغ بودی اول صبح بود حسابنکهیبا ا.  بودی ساعت هفت و سمیدی رسیوقت
  ریز. نداختی مهی ما ساي روشدیهر طرف آفتاب م

 
 شدیبا همون نگاه اول م. سارا نشست کنار باربد .  آوردنی خوراکی کلنیسارا و شهره از تو ماش. می و نشستمی انداختاندازو
   بار اولي برادیشا.  دوست دارنگروی چقدر همددیفهم

 
 ارتباط يادی زي که من با دخترها کردنی ها فکر میلی خطنتهامیخاطر ظاهرم و شبه .  احساس غبطه خوردمنی به انسبت
   بود وي من در حد دانشگاه و همکاريهای دوستیدارم ول

 
 باربد ونی که می حسدنیو حاال با د.  ارتباط داشته باشمی بدون احساس با کستونستمینم. رفتی فراتر نمي حدهی کدوم از هر

   روزهای چیلی من خدی شاکردمیو سارا بود حس م
 

 باز هم دنبالش ی آل وجود نداره ولدهی ادونستمی آل بود و مدهی ادی فاکتورها داشتم که شایلی انتخابم خي برارمیگی مسخت
 . گشتمیم

  به همختی باربد افکارمو ريصدا
  امتحان مهم داشتنهیفردا . انی کردن که نتونستن بیبهانه و باران عذر خواه: -
 دمیخند: -
 .میدی ندي خواهری ولمی ما ده ساله باهات دوست؟ي دو تا خواهر دوقلو داراهاتیباربد نکنه تو رو: -
 . جمعتون بشنی حرفهاست که بخوان قاطنیخوب افتخار ندادن بهتون شأنشون باالتر از ا: -
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 جدا یول. انی معلومه نمگهی دوستان برادرشونم مثل خودشه دکننی فکر مننیبی برادرشونو میحق هم دارن وقت. لطف دارن: -
   روي افسانه اي دوقلوهانی کنجکاوم که ایلیخ
 
 .نمیبب
 . شونینیبیم: -

 دی ، کره، مربا، عسل، خامه، گردو رادمهر خندریپن.شکر. يچا. دی صبحانه رو چلی وساسارا
 نهیبی می تدارکهی تهنی خانومت چنطی شرانی تو ایوقت. يای سال از در تو نکی سر کنمی باربد فکر مگمی مکیبهت تبر: -

  از االن فکر لباس. کنهی چه مدیفکر کن اگر تو خونه باش
 

 . ساز پنجاه باشيباال
  گفتانیرا. دنیخندی مهمه

  هست؟ی کیحاال عروس: -
  گفتباربد

  کنهی سارا خانوم تا درسش تموم نشه قبول نمی فردا ولنی هممیگیما که م: -
 دی خندسارا

 . شهی درسم تموم مگهیچند ماه د. زمی نمونده عزيزیچ: -
 .هی خودش دوراني برانمی امی نداریما که حرف: -

   گفتشهره
  باربد که معلوم شد مونده شهابفیتکل.  کنهی شهاب و راضیکی: -
  کردم به شهابرو
 د؟یرفت و در نظر گیمگه کس: -

  دی خندشهاب
 .نه بابا "-
 دی شهره چشم غره رفت رادمهر خندبه
 . اقرار کنهخوادی جان آقا شهاب نمنیمن که گفتم راد: -

 رادمهر در مورد احساسش نسبت به مهرنوش مطمئن ي باعث شد نسبت به حرفهانی عکس العمل نشون داد همعی سرشهاب
 .شم

 ؟ی و گفتیچ: -
 ي و دوست داریکی که تو نیا: -
 گفتمی اگر بود که مستی ني خبرچیه.  گفتهيزی چنی چنیک: -
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 یگفتی نمگهینه د: -
  بگم؟دیچرا نبا: -
 .یکنی اشتباه مي داری ولیگی چرا نمگمیبعدا بهت م: -

  بعد رو کرد به ساراکردی به ما نگاه منطوریباربد هم.  رفت تو فکری حرف و ادامه نداد ولشهاب
 . زننی مرموزانه ميامروز همه اش حرفا. قت مرموز نبودنا وچی هنهایا: -

  رو کرد به رادمهربعد
 هی چانیبگو جر: -
 .  اون نگه من معذورمی نه من تا وقترهی بگمی تصمدی خود شهابه که بانی ندارم اما ایمن حرف: -

  گفتشهره
 د؟ی مشکل و حل کندیتونی باشم که مدواریآقا رادمهر ام:-

  با لبخند به شهاب نگاه کردرادمهر
 .شهی که مدونمی اما مبرهی که اونم زمان مهی اونطرف قضمونهی حل کنم متونمی شهاب و راحت ميمن مسئله : -

  برافروخته گفتشهاب
 شه؟ی درست میدونیاز کجا م: -

  نسبت به احساس شهاب مطمئن بودم گفتمگهی که دمن
 ذره همت کی اگر ی ولي که دوست نداري بریی جادی شابرتتی آب به کجا مانی که جری و نگاه کنینی بشنطوریاگر هم: -

   بهیرسی کم پارو زدن مکی با زهی و انگیداشته باش
 
  يخوای که مییجا
 ؟ی آب برخالف پارو زدن من باشه چریاگر مس: -
 که انتخاب کرده اونو به مقصد يری بفهمه که مسهی درسته کافکنهی که فکر مرهی رو ميری رودخونه مسنی استینه ن: -
   و همونرهیگی درست قرار مری اونوقت تو مسرسونهینم
 

 ی کنتشی هداری مسنی تو ای به درستیتونی ست که تو مموقع
 که من براش در هیری بهتر از مسدیشا. رفتمی مروی مسنیمنم بودم هم. نی رادستی غلط نرهی رود داره منی که ايریمس: -

 .نظر گرفتم
 باربد داد زد. دمیفهمی کامال منظورشو مدمیخند

 ی چدی داردونهی که نمی تنها کسنکهی مثل اهی چانی جردی به ما هم بگای تو خونه هاتون دی ببرتونوی خصوصي حرفهاای: -
 .  منمدیگیم
 رو کردم به باربد. شهاب به من نگاه کرد و سرشو تکون داد.  حالت حرف زدنش خندمون گرفتاز
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 دی به من ، شهاب و مهرنوش کمک کندی هم بتون شمادیشا: -
 باربد با تعجب به ما نگاه کرد.  اسم مهرنوشو آوردم صورت شهاب برافروخته شدتا
  شده؟یمهرنوش؟ چ: -
 بهتون بگم از تو خوادی دلم منی هميبرا.  کمکمون کننتوننی نشده االن دو تا خانوم تو جمع ما هستن که خوب ميزیچ: -

  شهی گرم نمیکه آب
 رو هوا گرفتمش.  که دم دستش بود پرت کرد طرفمی پرتقالباربد

 . ی نداره انقدر دستتو زود رو کنیلی کم خودتو نگه دار دلکی خانومت ي بابا جلويا: -
 . هی چانی نکن بگو جریانقدر وراج: -
 به یسبت به مهرنوش ندارم وقت نی من حسنکهی و گفت و ازیرادمهر شروع کرد از همون اول همه چ.  رادمهر نگاه کردمبه
  گفتی شهاب عصبدی رسنجایا

 ؟ی نگفتيزی چرا تا حاال چي به مهرنوش نداري عالقه اچیاگر تو واقعا ه: -
من بارها و بارها به خانواده ام و . می درك کنگروی همدمی کنی سعشهی بهتره مثل هممی نشو شهاب ما با هم دوستیعصبان: -
  وش مثل خواهر منه خود شماها گفتم مهرنیحت
 

 نگفتم؟
 می ما فکر کرددیکردی اونها رو دعوت مای دی اونها بودي خونه ای دائم ی رفت و آمد وقتنی به ادی شروع کردیدرسته اما وقت: -

 . ی نظر کندی تجديخوایتو م
  گفتباربد

 شی بشناسشتری بيخوای منم فکر کردم تو مگهیراست م: -
 برادرهام ای مامانم زدمی حدس نمی فکرها دور بودم که حتنیمن انقدر از ا.  دیکنی من مقصرم اما نه اونطور که فکر منجایا: -

  هی مهرنوش دختر خوبکننی فکر منکهیبه خاطر ا
 
 چشمت ي جلويزی چهیشهاب نشده .  شنکی نزدی سهرابي همه به خانواده نی آشنا بشم اشتری من با اون بخواستنی مو

  هی که نهی مثل ااد؟ی چون اصال به ذهنت نمیباشه و نفهم
 

 نه چون اصال به ذهنت ؟ي که برش داریکنی منوی فکر ای کس هم دورو برت نباشه حتچی باشه هزی مهی ي پول رومشت
   کهیی که با حرفهادیگنجیمن اصال تو ذهنم هم نم. رسهینم
 

 . ببرنشی پانوی جرنی و اتمام حجتم باز هم بخوان ازدم
 يدیخوب حاال که فهم: -

  گفتباربد
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 . يخوریشهاب حاال تو چرا حرص م: -
 دی خندرادمهر

 اصل کار شهابه: -
 چرا؟: -
 یچی هنی همي برانهی که مهرنوش انتخاب رادکردی و تا حاال فکر مادیچون آقا شهاب ما از مهرنوش خانوم خوشش م: -
 گفتینم

  مبهوت به شهاب نگاه کردباربد
 آره؟: -

  گفتیباربد عصب. نیی نگفت و سرشو انداخت پایچی هشهاب
 ؟ی به من نگفتیچی من انقدر ازت دور بودم که تا حاال هیعنی ی معرفتیواقعا که ب: -
 تو فکر کنه من نسبت ی حتی کسخواستمی نمچوقتی هکننی و مهرنوش ازدواج منی من مطمئن بودم که رادگفتم؟ی میچ: -

 ؟یفهمی دارم میانتخابش کرده حس قمی که رفیبه کس
 گفتم

 با مهرنوش يخوای واقعا منی رادی از من بپرسيای بیتونستیحداقل م.  می ساله با همازدهی ما ده ی سبک گرفتیلیرفاقتو خ: -
   چونیگفتی از احساست مگمی نه نمای یازدواج کن

 
من صد بار گفتم که مهرنوش مثل . ی خودتو معلوم کنفی تکلیتونستی می ولکردمی نمنکاروی تو بودم اي اگر منم جادیشا

  باربدهری همه اش هم تقصدیخواهرمه شماها باور نکرد
  بابا به من چه؟يا: -
  ياز روز اول تو اسم منو مهرنوشو کنار هم آورد: -
 ...خوب: -

  ادامه نداد شهاب گفتحرفشو
 مشکل نی تری اصلنیو ا.  دوست دارهنوی مهرنوش راديدیفهم بگو چون نمی امیراحت باش باربد ما که همه حرفها رو زد: -

   باهاشي اگر تو نخوای جان حتنی رادنیبب. منه
 

  دی جا تمومش کننی بحث و همنیپس ا. نهیبی به من نداره اون اصال منو نمي عالقه اچی اون هی کنازدواج
  بار اول گفتي براسارا

 ی کنغی شما هم عشقتو ازش درشهی نملی نسبت به مهرنوش داشته باشه دلی حسنی شهاب اگر رادیکنی اشتباه مدیدار: -
  نه منوخوادی و منیاون عشق راد: -

 . نشستم کنارش. کشهی می چه عذابکردمی براش سوخت حس مدلم
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 چند نی رادمهر همگفتمی به مهرنوش مزوی همه چشی مدتها پي داری تو چه حسدونستمی اگر مقیمن واقعا متأسفم رف: -
   حاال همي داری تو چه حسدهی بهم گفت که فهمشیوقت پ

 
 هی شهی میول.  احساس منهنی برم بگم امی مستقتونمی نمی سهرابي شک و شبهه تو خانواده جادی رفت و آمد و انهمهی از ابعد
  کردشیکار
 کنمی نمیی و گدایمن عشق کس: -

  گفتسارا
اگر تا حاال .  ساده بگذرهنطوری ایقی عشق حقهی که از کنار ستی ني دخترچی هي نکن نشون بده چقدر دوستش دارییگدا: -

  ي خودتو پنهان کردنکهی اي برادهیهم تو رو ند
 

 ي که احساستو نشون بدنهی حاال موقع ای ولي پنهان کردحستو
  داره؟دهی رو دوست داره چه فاگهی دیکی اون یخوب وقت: -

 گفتم
 .   االن هم جواب بده روش فکر کن بعد بگومگینم.  به من بگونویاول تو ا: -
 بپرس: -
 کنه؟ی نمتی به من عالقه داشته تو رو اذي روزیکنی فکر منکهی ای طرفت اگر باهاش ازدواج کنادی مهرنوش بياگر روز: -
 نه: -
  جواب ندهعیانقدر سر: -
 کردمی بهش فکر می وقتلیچرا اوا.  االن بگم نی همتونمی فکر کردم که مزهای چنی به فکر کردن ندارم انقدر به ايازین: -
   زمان گذشت و درستی وقتی ولکردی ممی عصبیلیخ
 
 عالقه به ي ذره ای که تا وقتستی ني و مهرنوش هم دخترشناسمی چون تو رو مشمی نه ناراحت نمدمی نگاه کردم دهی قضبه

  ی داره با من ازدواج کنه پس مطمئنم وقتي اگهیفرد د
 

 .   ندارهی که نسبت به توحس خاصشهی من م همسرمهرنوش
 شهاب خودشو خوب دونستمی می فاصله است ولیلی حرف تا عمل خنی بدونستمیواقعا خوشحال شدم البته م. دمیخند

 .  و نظرش در مورد مهرنوش هم درست بودشناسهیم
  گفتسارا

 . می کمکتون کنمیتونیخوب ما م: -
 . به سارامی رو کردهمه

 دیکردی مدی عقل بای رو بکنم که شما دو تا آقا پسر بي بشم و کارکی دوست بهش نزدهی به عنوان تونمیمن م: -
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 گفتم
 تو می خودمون داري برادی مری عقل بابا ما کلی بمی مرشد بودن حاال شديبعد از عمر. دست شما درد نکنه سارا خانوم: -

 . بابا مرادگنیدانشگاه بهمون م
 .دندی خندهمه

خجالت داره . دیکنی بحث مدیزدی در موردش حرف مدی باشی که مدتها پيزی در مورد چدی دارنجای ادیدو تا نشستآخه شما : -
  ست؟چهیمگه احساس دختر مردم باز

  دست سارا رو گرفتباربد
 .شنی احساس ندارن همه که مثل من نمنهایا.  عقل ندارننهایا. زمیتو خودتو ناراحت نکن عز: -
  گفتانیرا
   آقا باربديریگی می از آب گل آلود ماهيخوب دار: -
   کنميادآوری دی بای هدونهی که قدر ما رو نمشونی جان اانیچه کنم را: -

  گفتشهره
  تو رو بدونه؟ی قدر چادیحاال ب.  سارا لطف کرده و قبولت کرده برات بسهنکهیهم: -
 زنهی آدمو میو بن زندگ خی از بتونیواقعا دشمن. دست شما درد نکنه دختر خاله: -

 میمن با کمرنگ شدن، سارا با حرفهاش و شهاب با اعمالش مهرنوشو قانع کن.  شد تمام حرفهامون تو همون جمع بمونهقرار
 . انتخابشهنیکه عشق شهاب بهتر

 تصور کنم شهاب از تونستمینم.  به هم نخوردمونی منو شهاب باز شد و دوستنی که مسئله بدمی کشی از مدتها نفس راحتبعد
  ی که من ندارم کسی به خاطر حسایدستم ناراحت باشه 

 
  که واقعا دوست داره از دست بدهو

 به یلی کدوم مچی که همی انقدر تنقالت خوردمیدی ناهار که دي برامی برمیخواستیم.  گذشته بودکی ساعت از می برگشتیوقت
 . می کردیخداحافظ. میغذا ندار

 که سارا با مهرنوش آشنا شده و داره باهاش در مورد احساسش نسبت به من دمیفهمی باربد مقی طر ماه گذشت من ازکی
  شب سارا خودش به من زنگ زدهی جنگهیم
 .نی باهات داشتم رادي کارهی: -
 بگو سارا جان در خدمتم: -
  شماي خونه ادیامشب مهرنوش م: -

 . کردمتعجب
 ؟ی چيبرا: -
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 همه اش تو فکر دی از احساس تو نسبت به خودش مطمئن بشه نبادی باخونمی ماهه دارم تو گوشش مکی من نکهی ايبرا: -
 . امشب نوبت توئه.  باشهالیو خ

  کنم؟کاریچ: -
 ی که بفهمه احساسی باهاش حرف بزني جوردی دلش بشکنه باای بهش بربخوره نکهی البته بدون ايهر کار. دونمینم: -

  به شهاب نکنياشاره ا چی هی ولينسبت بهش ندار
 چرا؟: -
 دی شانکهیا.  خودش بکنهشی هزار تا فکر پدی شای موضوع شهاب و بگی تا تو رو فراموش کنه وقتبرهی زمان منکهی ايبرا: -

  ی کنار حتیکشی خودتو ميبه خاطر شهاب دار
 
 .ي نداری که بدونه تو حسنهی بهش زمان داد مهم ادیبا.  عشق تازه رو ندارههی رفتنی پذشی فکرهارو هم نکنه االن گنجانیا

 فراموش چقوتی لطفتو هنیا.  سارایکنی ميواقعا در حق منو شهاب خواهر. و از تو هم ممنونم. کنمی ممویتمام سع. باشه: -
 .کنمینم
 . ي خودت انجام بددی همه کارها رو بایکنی جبران ممونینترس تو عروس: -
 .  استفهیظ چشم اون که وي به رويا: -

 دی خندسارا
 .یموفق باش: -
 خداحافظ. ممنون "-
 خداحافظ.  سالم برسونانیبه رادمهرو را: -

 .   کردمفی تعرانی رادمهر و راي و براانی رو گذاشتم و جریگوش
  گفتانیرا.  کنمکاری چدی بودم واقعا بامونده

 .ادی مشی پی چمینی ببدی بامیکنی مشی کارهی "-
 . ماي اومدن خونه روزی و مهرنوش و سحر و فی هفت بود که خانوم سهرابساعت

  و گفتمروزی از در اومدن تو رو کردم به فتا
 چه عجب آقا؟: -
 . شلوغهیلیبه خدا سرم خ: -
 .نمتیبیخوشحالم که م.  کردمیقبوله داداش شوخ: -

.  مشغول بودروزی و فانیرادمهر با را. ه کمکش رفت بی شد و خانوم سهرابییرایمامان مشغول پذ. می به سالن رفتهمه
   معلوم بود سحرکردنیمهرنوش و سحر داشتن با هم بحث م

 
 . دادی مهنوش خونسرد جوابشو می ولهی عصبيزی چهی از
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 شام صدامون ي که مامان برامیزدی حرف ممیداشت.  نشستمروزیرفتم و کنار ف.  متوجه  بحثشون شدماوردمی خودم ني روبه
   سراغ باربد و گرفت وروزیف. زی سر ممیکرد همه رفت

 
 که تلفن زنگ کردنی جمع مزویبعد از شام همه بلند شدن خانومها م. خوشحال شد .   کنهی ازدواج مي به زودمی هم گفتما

 خورد سارا بود
 اومدن؟: -
 میآره تازه شام خورد: -
 ستت داره دویلیمهرنوش خ. نی نگرانم رادیلیمن خ: -
.  ازدواج نکنمرهیمن واقعا متاسفم و به خودم قول دادم تا مهرنوش سرو سامون نگ. شهینگران نباش درست م. دونمیم: -

 .کنمیاحساس گناه م
 آباد ی گاهرهیگی شکل ممی و چه نشمی بشقی حسه که چه تشوهی نیا. یستی تو مقصر ننی رادستیاحساس تو درست ن: -
  عشق. رهی نمنی ذاتش از بیول. روونی وی گاهکنهیم
 

 يمهرنوش برا.  براش نباشهی فرجامدی هم بدونه که شانوی ادی بادهی که تن به عشق میکس. می چه نرسمی چه برسقشنگه
 . آماده ستهی قضنیا

  گفتمآروم
  نگفت؟يزیاون در مورد برداشتش نسبت به احساس من چ: -
 ي که بگه دوستش داردهی تو ندي توی احساسی ولیکنیر م دوستانه باهاش رفتاشهی تو همگفتیچرا م: -
 خوب خدا رو شکر: -
 . کنهی بهش کمک میلی خنی انی رادنهیاون واقع ب: -
  رو تمومش کنمهی امشب قضنی همکنمی میسع: -
  یموفق باش: -
 ممنون فعال خداحافظ: -

 رفتم کنارش.  مشغول کرده بودواری دي رو که گذاشتم متوجه مهرنوش شدم که خودشو با تابلوهایگوش
 اد؟ی تابلو خوشتون منیاز ا: -
 هییای رویلیخ.  دارهی قشنگيمنظره : -
 میزنی بار مکی دو سال یکی و می که تو دود و دم بزرگ شدمی بگی ما چدی بزرگ شدیی منظره هانیشما که تو دامن چن: -

 عت؟یبه طب
فقط سحر . همه مشغول بودم. به سالن نگاه کردم.  بگهيزی چخوادی مدونستمی شد مي بعد چهره اش جددی خندمهرنوش

 کردی به مهرنوش نگاه متیداشت با عصبان
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 ه؟یچرا سحر انقدر عصب: -
  روشو برگردونه گفتنکهی ابدون

  از شما بپرسمخوامی که من میبه خاطر سوال: -
 دمی خندی پرده حرف بزنه به سختی خوردم انتظار نداشتم انقدر بجا
 ؟یچه سوال: -

  کرد به من و نگاهم کردروشو
  د؟یزنیحدس نم: -

 زدمی پرده حرف می بهتر بود مثل خودش ب؟ی دروغ بگم باالخره که چتونمی نمدمی بگم نه که داومدم
 زنمیچرا حدس م: -
 خوب؟: -
  بهترهدیشما بپرس: -
 دی به من ندادی شما تا حاال جوابی ولپرسمیمن مدتهاست دارم م: -

 .دیکشی مری هام تقهیشق. سوختی گر گرفتم تمام تنم مکردمی مساحسا
  براش نداشتمی جواب مناسبنکهی اي برادیخوب شا: -
 د؟ی نداری مدت جوابنهمهی باز هم بعد از ایحاال چ: -
  بگمدی چطور بادونمیچرا جواب دارم اما نم: -
 . براش نباشهی که من روز و شب سوالمو مرور کنم و جوابنهی راحت بهتر از ایلیخ: -

  روبرومی اشاره کردم به صندلي ناهار خورزی پشت منشستم
 دینیبش: -

 به ما نگاه کنن خودشونو نکهی بدون امیزنی حرف می در مورد چمی ما داردونستنی همه منکهیمثل ا.  مني روبرونشست
  ز چهره اش ای نگرانیخانوم سهراب. مشغول کرده بودن

 
 .کردی چشم ما رو نگاه مری زی وگاهدیباریم
 مهرنوش: -
 بله: -
  مهمون ناخونده ست؟هی عشق يقبول دار: -
  نگفتیچیه
 آدمها نداره اگر عشق تو، تو دل یستگی به شای ربطچی هنیو ا. کنهی اونه که تو رو انتخاب میکنیتو عشق و انتخاب نم: -

  ي برای که تو آدم مناسبشهی نمنی بر الی بود دلیآدم
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 که آدم اصال ادی میعشق وقت. یستی که تو مناسب نشهی نملی نبود دلی برعکس اگر عشقت تو قلب کسای ی هستاون
   تمام وجودشهی که منهیشیو آنچنان تو دل آدم م. انتظارشو نداره

 
 مدت با سکوتم باعث نی تو ادونمیم.  نهای ی که قبولش کنيری بگمی و تصمی اراده کنای ي که بخواستی نيزیعشق چ. آدم

  نوی استمی سوءتفاهمها شدم اما باور کن مقصر من نیلیخ
 
 ي انتخابم بودنی و آخرنی کنم مطمئن باش اولی زندگی بدون عشق با کستونستمی بودم که می اگر آدمگمی جرأت مبه
   همیلی بهت عالقه ندارم من واقعا برات احترام قائلم خگمینم
 

 بدون احساس تونمی چون من نمیشیمطمئن باش کنار من خوشبخت نم.  که ندارمي عالقه دارم اما درست مثل خواهربهت
   کنارشفهی باشم و بتونم فقط بر حسب وظیعالقه با کس

 
 پسر بتونه روش دست بذاره و هی که ي کم نداریچی چون تو هکردی نمی تعللچی من بود هي جاي اگهی هر کس ددیشا. باشم

  ینیتو بهتر. ستی دختر مناسب ننی الی دلنیبگه به ا
 

 هی جز به چشم تونمی احوال نمنیبا تمام ا. گمی دارم صادقانه احساسمو بهت مارمی که دلتو به دست بگمی رو نمنهای کن اباور
   عذابیلیخودم خ.   بهت نگاه کنمي اگهیبرادر به چشم د

 
 ي احساس تو برابرمی هست که دوستم داره لذت می کسنکهیفکر نکن از ا. کنمی به خاطر احساس تو احساس گناه مکشمیم

   بشم که تونی ای که بانخوامی و من نمارهی متیمن مسئول
 

 . ي بخورضربه
 بار دلم نی اوليبرا. کردمیاحساس خفقان م.  ادی ازش در بیی صدانکهی بدون اختیری گونه هاش مي مهرنوش روياشکها

  احساس.  کس نباشهچی که هیی جاهی برم خواستیم
 
 . مظلومانه بودیلی اش خهی گررهیگی مشی قلبم داره آتکردمیم
 کنمی مي دارم نامرددونمیم.  نکنهیگر. کنمیمهرنوش خواهش م: -

  باال آوردسرشو
 اصال... نه... نه: -
 ي برشی پنجای تا اذاشتمی مدیچرا من نبا: -
   بودميردازاپی آدم رویمن از بچگ. نه مقصر خود منم: -
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 برات در نظر گرفته شده چون تو ی سهم عشقگهی تو وجود کس دگهی ديمن مطمئنم جا.  مهرنوشستی نایعشق رو: -
  ي که به من داری احساسدی نبای احساسنیباتری زقیال
 

 .يری بگدهی بشه عشق و ندباعث
  ستی اما دست خودم ندونمیم: -

 . نهی اشکهاشو ببی کسخواستیدلم نم. دادی کوتاه مي و جوابهاختیری اشک منطوریهم
  نکنهیگر.  شنیمهرنوش همه متوجه م: -

 .  صورتشي روختی باز دو قطره اشک ری پاك کرد ولاشکهاشو
  ؟ی خواهش کنم منو به چشم برادرت نگاه کنتونمیمهرنوش م: -
  نگاهم کردي تعجب و دلخوربا
 منو ی بتوندی شای کندای پتویقی که تو عشق حقيفقط مستلزم زمانه روز. هی مطمئنم شدنی ولهیادی زي خواسته نی ادونمیم: -

 ی برادر بهم نگاه کنهی و مثل یببخش
  می از دست خودم عصباننی همي براي که فکر کنم بهم عالقه داري نکردي وقت کارچیه. نی راددمیمن از تو نرنج: -
 کاری چدی بایدونی منهی تو دلت بشی عشقی وقتگهی آدم الزمه حاال دی زندگي برازهای چنیفقط بدون ا. نباش مهرنوش: -
 . یکن
 ادی سراغ من نمی عشقگهید: -
 بندمیباهات شرط م: -

  کرد و پوزخند زدنگاهم
  کردمدای پمویقی عشق حقنی رادیگی و ميای ميفقط به خودت زمان بده و پسش نزن اونوقت خودت روز:-
 . هیقی عشق من حقی کننی به احساسم توهدمی اجازه هم نمی وليدرسته که منو دوست ندار. نی رادکنمیشرطتو قبول م: -
 و به کنهی سرشار مدهی به آدم جهت میقی عشق حقی ولهی عشق تو واقعستی نیقی که عشق تو حقستی ننیمنظور من ا: -

   فقط باعثي که به من داری اما حسدهی شکل متیزندگ
 

 .هی عشق متعالمنظور من اون.  شدهعذابت
 .گفتم شرطت قبوله: -
 ؟ی بهم بگيدیقول م: -
 دمیقول م: -
 ؟ی برادر روم حساب کنهی مثل يدیقول م: -
 .کنمی میسع: -

 .  دلم سوختتشی مظلوميبرا. رهی بپذی سادگنی به اکردمی شدم فکر نمآرومتر
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 ازم دور ای باشه ری و که مثل خواهرم دوستش دارم ازم دلگی کسخوامی نميزی من عزيبهم قول بده مهرنوش تو واقعا برا: -
 شه
  صورتش بود با بغض گفتي که اشکهاش رونطوریهم
 .دمیقول م: -

  لب گفتمری از جام بلند شدم زکردی داشت خفه ام مبغض
 . منو ببخشیممنون و اگر تونست: -
 آخه چرا زدمی مادیتو دلم فر. فتهی بی چشمم به کسخواستمی کس و نداشتم نمچی از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاقم تحمل هو

  يخوای می احمق تو چيدوستش ندارم؟ چرا؟ آخه پسره 
 

 نی اما ببشهی هم ادعات می کلي به خدا ندار؟ي داراقتشوی آخه تو لکرد؟ی مهی چطور گريدی دی نفهمهی اون نداره؟ تو که
   تمومي دلم به اندازه ؟یچطور دل دختره رو شکست

 
 نامردم گفتی بره کاش مراههی با سکوتم باعث شدم اون به بگفتی کاش مزدی عالم گرفته بود کاش سرم داد مي هاغصه

  نطوری ای ولکردی منی بهم توهتونستیکاش هرقدر م
 

 . زدی معصوم باهام حرف نمنطوری اکردی نمهی گرمظلومانه
حوصله نداشتم باهاشون حرف .  اومدن تو اتاقانیرادمهر و را. زدمی مادی سر خودم فرنطوری همدی چقدر طول کشدمینفهم
   شد آخر از نگاهشرهیرادمهر با تعجب بهم خ. بزنم

 
  شدمکالفه

 ه؟یچ: -
 ؟ي کردهیچرا انقدر گر: -

  بلند شدم و اشکهامو پاك کردم رادمهر نشست کنارم نگران بودعیسر.  کردم که صورتم سرخ شدههی انقدر گردمی فهمتازه
  شده ؟یچ: -
 یچیه: -
  شدرهی و بهم خی صندلي نشست روانیرا
 هر ي حسو دارنی االن ای ولی کني بازی که با احساس کسگنجهی اصال تو ذهنت هم نميتو عادت ندار. نی رادهیعیطب: -

 .  ندارهتیچند واقع
  زدمداد
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 ببافه ای خودش هزار تا روي گرفتم تا دختره برای به من داره انقدر اللمونی اون چه حسدونستمیمن احمق که مچرا داره : -
   خواهرهیبعد هم نشستم روبروش و گفتم مثل 

 
  ببخشهدی منو ببخشه؟ نباتونهی منو ببخشه آخه مگه منکهی اکنهی مدای پشویقی عشق حقنکهیا.  دارمدوستش

 ي سد بوده که نتونه احساستو بفهمه اما تو کارهی اون ي که سکوت تو برادونمی خوب منوی ببخشه؟ من هم ادیچرا نبا: -
   تو همونطور باي که اون فکر کنه دوستش دارينکرد

 
 ؟ي فکر کنه تو دوستش داردی که با سحر پس چرا باي رفتار کردمهرنوش

 اما اگر من بهش ادی بشی فکر براش پنی نکردم که ايار کچوقتی هگفتی من دوستش دارم مکنهیاون هم فکر نم: -
 رفتی نمشی پنجای تا اگفتمیم
 لطفا نداشته ي تو منو دوست داردونمی خانوم مدی ببخشی بگي نزده بری اون حرفی وقت؟ی بگی بهش چیخواستیمثال م: -

 باش؟
  اون چقدر داغونه؟یدونی داره می اون امشب چه حسیدونی مچی هی حرفها رو نزن که مثال منو آروم کننیا: -
 با شکستن ی کردنش گاهوی آدم با آرشیگاه.  تاوان عشقهنی که آرومت کنم اما امی رو نمگنهایا. نیعشق تاوان داره راد: -

   تو بهشیتو دلشو نشکست. دهیدلش تاوان عشقو م
 

 آوردن ادی با به ي روزتونهیه نباشه م عذاب دهندشهی کمرنگ بشه مشهی مگمی مهی شدنگمی که حسشو فراموش کنه نمیگفت
  فکر کنههاشی به تلخنکهیحسش ازش لذت ببره بدون ا

  حرفها رو نداشتمنی اي بودم و حوصله کالفه
 . استراحت کنمخوامی مدیحاال بر.  برادرتیممنونم از دلدار: -

 که گرفتمی آروم می من موقعی ولامی خودم با خودم کنار بخوانی مدونستمیم. رونیو رفتن ب.  به هم نگاه کردندانی و رارادمهر
  ی حداقل با کسای کردیمهرنوش با عشق ازدواج م

 
 . کنهی که حس کنم خوشبختش مکردی مازدواج
  هشتمفصل

همون پنج .  رفته بودن شمال ی هفته بود با خانوم سهرابکی حدود کنهی مکاری مهرنوش چدونستمی اتاقم نشسته بودم نمتو
  به حنابندون باربد بود و اونها با تمام اصرار باربد رفتنشن
 
 نی اومدن خونمون و اگهیبعد از اون حرفها سه بار د.  دارهازی مهرنوش به عوض کردن آب و هوا نگفتی میخانوم سهراب. 

  نی و من واقعا از استنی ازمون دلخور ندادینشون م
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سارا .  دارهی چه حسگفتی از حدش بهم مشی الغر شدن بی ولکردی رفتار مشهیمهرنوش مثل هم.  خوشحال بودمهیقض
   بده کهبی ترتیی برنامه هاکردی می و سعذاشتیتنهاش نم

 
 که راحتتر فراموش کنه و چشمش رو به میرفتی نمانیچند بار هم مهرنوش رفت منو رادمهر و را.  هم باهاشون باشهشهاب

 . احساس شهاب باز بشه
 کم ی ولدادهی نمتی اصال بهش اهملی تو شهاب شده اوای احساساتهی متوجه های بهتر شده و تازگیلی مهرنوش خگفتی مسارا

   نه انقدر که بهش عالقمند شهیکم نظرشو جلب کرده ول
 
 . بودیعی طبنیوا

ئن بودم در مطم. واقعا مثل برادرم بود.  خوشحال بودمیلیبراش خ.  و سارا اومدن خونمونو و رسما هممونو دعوت کردنباربد
  یباربد انتخاب درست. شهیکنار سارا خوشبخت م

 
 . داشت
 و دمی رو که مامان سفارش داده بود خري سبدیرفتم و از گل فروش.  حنابندونش بود و من زودتر از همه آماده شده بودمشب

 . آوردم همه آماده بودند
 م؟یبر: -

  گفترفتی که به طرف در منطوری هممامان
 ؟ی بپوشی لباس رسمی مراسمنی حداقل تو چنیتونیتو نم: -
 .کنمی احساس خفقان می راحتترم با لباس رسمينجوریبه خدا مامان ا: -

.  بوددهیچی تو تمام کوچه پکی موزيصدا.  دم درمیدیرس.  خوشحال بودیلیرادمهر خ. میراه افتاد.  نگفتیچی هگهی دمامان
  رادمهر گفتمی شدادهیپ

 ومدیدعوت دارن واال صداشون در م ها هیخوبه همه همسا: -
 .  آره: -

  اومد جلودی دم در بود تا ما رو دشهاب
 د؟ی کردریچرا انقدر د. سالم: -
  مامان اشاره کردمبه
 یشناسیخانومها رو که خوب م: -

  و به طرف در رفتدی خندشهاب
 دی به باربد خبر بدم اومدرمی من مدیبفرمائ: -
 مزاحمش نشو شهاب: -
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  خبرتون کنمدیدیخودش گفته رس: -
 داخل باربد اومد جلو و مشغول تعارفات معموله با بابا و مامان بود که ناخوداگاه چشمم افتاد میتا رفت.  به طرف باغ رفتعیسر
   بود و ماروستادهی درخت اهی دختر که پشت هیبه 
 

رادمهر سبد گل و داد به باربد که شهاب ازش .  ننیشمامان و بابا رفتن که ب.  شدتی جمعی قاطعیبعد هم سر. کردی منگاه
  ناخوداگاه.  می گفتکیبهش تبر. زی ميگرفت و گذاشت رو

 
 باعث ی چدونستمینم. حاال دو تا دختر بودن از دور چهره هاشون مشخص نبود.  شد سمت اون درختدهی چشمم کشدوباره

   ومی رفتانیبا رادمهر و را. شده از دور ما رو نگاه کنن
 

 اونها که يهای به سمت صندلمیهر سه رفت. می بگکی به سارا تبرمی کنار مامان و بابا بعد از چند لحظه رادمهر گفت برمینشست
  ما بلند شددنیسارا با د.  سکو گذاشته بودنهی يرو

  گفتم گفتکی گفتن و سارا خوش آمد گفت تا بهش تبرکی تبرانی رارادمهرو
 تو حرف نزن: -
 ؟یاِ چرا آبج: -
 ای کردی خوب شونه خالي تو انجام بدمونوی عروسيمثال قرار بود تمام کارها: -
 من چه کنم؟.  انجام بدم گفت نه که نهامی داره بيبابا من صد دفعه به باربد گفتم کار: -
  رفتنشگاهی نداشته جز آراي آقا باربد کاريدیپرسی از من مدی بايتو به من قول داد: -

  گفتباربد
 .  بودگهی دزی و هزار تا چوهی و مکی و کینیری نوکر بنده بود که از صبح دنبال شنیبله ا: -

 دی خندسارا
  از ازدواجي شدمونی هم پشنی هميبله برا: -

 رادمهر گفت. دی خندباربد
 االن ولش نی همستی بگه مثال براش مهم نخواستهی اگر هم الف زده مشهی نممونیباربد سرش بره از ازدواج با تو پش: -

  ادی اورژانس بمی زنگ بزندیبا. کن برو تا بهت بگم 
 

 . کنهجمعش
با رادمهر در مورد شهره و . داشتم. شهاب رفت. زهامونی طرف ممی که شهاب اومد و باهاش رفتمی و خنده بودی شوخونیم

   که احساس کردم ناخوداگاه چشممزدمیشهاب حرف م
 

 . دونستمی هم نمهی کدونستمی که هم مگشتمی میگار داشتم دنبال کسان.  نفر کی طرف شهی مدهیکش
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 دو تا دمیدی فقط اون دو تا چشم و مکردی از جاش حرکت نمیچیه.  نبودیی صداچیه.  لحظه  حس کردم گم شدمکی يبرا
   بلندي خوش حالتش و مژه هاي ابروهاری که زیچشم عسل

 
نفسم بند .  کردمی می احساس خفگدمی لباسمو کشي قهی دستمو بردم و دادی فرشته رو مهی فر خورده اش به اون شکل و

  انی رادیلرزی دستم مزمیپارچ و برداشتم آب بر. اومده بود
 

 آروم گفت. نگاه کردشناختمشی که نمي و داد دستم سرشو برگردوند و به اون دخترختی و برداشت و برام آب رپارچ
  کم به خودت مسلط باشکیچت شده؟ : -
 بهش نگاه گهی کردم دیسع.  دست پاچه نشده بودمنطوری اطی شرانی و بهترنیتو تمام عمرم تو بدتر. نییسرمو انداختم پا 

  ییلباس طال.  طرفششدی مدهینکنم اما مرتب نگاهم کش
 

  نگاه کردمانیبه را.  بودنیکوبیهمه مشغول پا.  روبان به همون رنگ موهاشو بسته بودهی بود و با تنش
 شمیدارم خفه م: -
 دی خندانیرا
 نیفکر کنم موقعشه آقا راد: -
 ؟یموقع چ: -
 یفهمیبعدا م: -
 سر خودمو گرم کنم و به ي جورهی که کردمی نگاه متیبه جمع. رادمهر مشغول صحبت با مامان و بابا بود.  نگفتمیچی هگهید
  شونه امي زد روانیرا.  احساس کشش توجه نکنمنیا

 . باربدهي از خواهر هایکی کنمیفکر م: -
  طرفشدمی چرخعیسر
 چطور؟: -
 . معلومه خواهرن.  شکل همنقای و که بغلش نشسته نگاه کن؟ دقیکس: -
  گفتانیرا.اونها دوقلو بودن.  حق داشتانیرا. کردی تعارف موهی نگاه کردم داشت به شهره مشی بغل دستبه
  باران؟ای بهانه است یکنیفکر م: -
 . کردم اونها اصال متوجه ما نبودن کم بهشون دقت کی
 مطمئنم. بهانه: -
 ؟یدونیاز کجا م: -
 . یفهمینگاشون کن خوب م. طونهی باران شی حرکاتش با آرامش همراهه ولي بهانه صبوره آرومه همه گفتیباربد م: -
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 بهانه با ی ولگرفتی جا آروم نمهیباران .  لبش بودي لبخند روهی بهانه ی ولدیخندیباران از ته دل م.  طرفشوندی چرخانیرا
 . دیرسیآرامش به همه مهمونها م

  با لبخند برگشتانیرا
 .آره بهانه است: -

هر قدم .  طرفمونومدی داشت به همراه خواهرهاش مدمی که باربد و دزی که همه برن سر ممی و اعالم کردن ما منتظر شدشام
   با آرنجانیرا. شدی نفس من تنگتر مشدنی مکیکه نزد

 
  تو همدی تو پهلوم و اخمهاشو کشزد

 به مامانو بابا اشاره کرد.  ستادی باربد کنار خواهرهاش امیستادی و امی بلند شدهمه
 . به ما دادنشونویزبانی چشم ما گذاشتن و افتخار مي که قدم روشونی و همسر گرامی روزبهاني آقاکنمی میمعرف: -   
   از خواهرهاش اشاره کردیکی بعد به و
 . باران خواهرم: -

 . رو کرده بود بهانه بودروی منو زيای لحظه دنهی که تو یاون.  درست بودحدسم
   شونه اش گذاشتي و دستشو روستادی بعد پشت بهانه او
 . و بهانه: -

 دارم سقوط کردمی کنم احساس مکاری چدی بادونستمینم. ننی و باران با مامان و بابا دست دادن و تعارف کردن که بشبهانه
 .کنمیم

 . به رادمهر اشاره کردباربد
 .  برادر دوقلوشوننی من و رادزی دوست عزی رادمهر روزبهانيآقا: -

 که باران دستشو گهی می باربد چدمیفهمینم.  کردی هم معرفانویباربد را.  آوردمنیی پامیسرمو به عالمت تعظ.  زدند لبخند
 گذاشت پشت باربد و گفت

. می به بعدشو خودمون بلدنجای از امی محترم باشي خانواده نی منو بهانه در خدمت اگهی جان اجازه بده دتو برو باربد: -
 . میکنیمطمئن باش آبروتو حفظ م

 یی شوخه از اونهایلی بود و معلوم بود خيباران دختر سرزنده ا.  دادصشونی تشخشدی باربد کامال مفیبا تعار.  ام گرفتخنده
  يزیکه آدم هرچقدر باهاش حرف بزنه باز هم چ

 
 اگر دستمو دراز کنم کردمی انگار تو اون جمع نبود احساس مییای حالت روهی.  بودی خاصزی چهی بهانه ی گفتن داره وليبرا

   آرامشکردی با لبخند به ما نگاه منطوریهم. شهیمحو م
 

 . تو نگاهش بودیبیعج
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  رادمهر گفتمی شام بريکردن که برا رفت و اونها ما رو دعوت باربد
 . کشمی من براش غذا مکنهیبا اجازتون چون مامان پاش درد م: -

  گفتبهانه
 میگردی منو باران االن برمدی شما کنار خانواده باشکنمیخواهش م: -
 بودم انگار ستادهی اما من هنوز اشی صندلي نشست رونیرادمهر سنگ.  کننکاری چخوانی مدونستمی شام رفتن نمزی سمت مبه
  انیرا.  چمهدمیفهمی خودمم نمنمی بشدی رفته بود باادمی

 
 نشستم کنارش.  گرفتدستمو

 ؟ي نبودينطوری تو که انیزشته راد. یکنی ممی عصبي دارگهید: -
 دمیشنی نمیچیه. دمیدی نمیچیاصال ه. گهی می چدمیفهمینم
 ؟يدیصداشو شن: -
 .ستی نای باران بود نگو مثل فرشته ها بود و لنگه اش تو دنيصداش مثل صدا: -

 بلند شدم. ارنی ما غذا مي دارن برادمی غذا اومد طرفمون فهمینیباران با دو تا س.  ام گرفتخنده
 .میشی معذب مينجوری ما ادی زحمت نکشکنمیخواهش م: -

  گفتباران
 ستی نیت زحمچیه. دی شما راحت باشهی چه حرفنی اکنمیخواهش م: -

 .میاوردی و ما مدنیکشی مسی دهی تو ییاز هر غذا.  کمکشونمی بلند شد و با هم رفتعی سررادمهر
از راحت .  بشقاب نشست کنارمونهی راحت با یلیباران خ. ننی مامان تعارفشون کرد بشزی سر ممی از همه غذا ها آوردیوقت

  انگار سالهاست.  خوشم اومدیلیبودنش خ
 
 بای و زیقی حقزی چهی بود یافتنیباران دست .  حرف بزنم اون بارانهی اگر بخوام با کسدونستمیتو همون لحظه م. شناسمشیم

   بهانه دور از دستی روح سالم و پر نشاط ولهیبا 
 

 . کنمی انگار دارم از تو مه نگاهش مکردمی نگاهش میوقت.  خوابهیمثل . بود
  هم نشست رادمهر گفتبهانه

 د؟یخوریشما غذا نم: -
  لبخند زدبهانه

 دی شما راحت باشکنمی غذا بخورم خواهش متونمی نمهایمن اصوال تو مهمان: -
  زد تو پهلوشباران

 زشته: -
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چشمم به رادمهر که .  بودمدهیترس.  نگاهش کنمخواستمیبرگشتم طرف رادمهر نم.  و اومد نشستدی ظرف ساالد کشهی بهانه
  يرادمهر طور. دی حرف بود از ذهنم پریافتاد هر چ

 
به . دمیبرگشتم طرف بهانه که نگاه بارانو د.  شده چشم و اونو به بهانه دوختهاشی که حس کردم تمام دنکردی بهانه نگاه مبه

 . نگاه باران مطمئن ترم کرد. کردیرادمهر و بهانه نگاه م
 

 سکته زدمیبهانه خودشو با مامان مشغول کرده بود اگر حرف نم. دتمام حواسش به بهانه بو.  به رادمهر نگاه کردمدوباره
   شروع کردم در مورد درس و دانشگاه از بارانکردمیم
 

 من شروع به حرف زدن کرد ي هم همپاانی رای وقتی ولرمیگی جواب می و چپرسمی می چدمیفهمی کردن اصال نمسوال
  ه بیگاه.  نشون بدمالی خی خوب تونستم خودمو بدمیفهم

 
باز هم سر خودمو با حرف زدن با باران گرم .  طپش قلب گرفتمکردمیاحساس م. بود قینگاهش عم. کردمی نگاه مرادمهر
  ییصداش مثل الال. بهانه هم وارد صحبت ما شد.کردم

 
 ی با آرامشی باران بود ولي صداش مثل صداکردی می احساس من بود که اونو مستثننی ادی شاگفتی درست مانی رابود

 . برهی با صداش خوابم مکردمی حس میتو اون شلوغ. خاص
 
  زدادی فرانیرا
 
 م؟ی که از صداها دورتر باشمینی گوشه بشهی می بردی به بحث ادامه بددیخواهی اگر مستیبهترن: -

 بهانه بلند شد. میزنی داد ممی انقدر صداها بلند بوده که ما دارمی شدمتوجه
 دی اما اگر اجازه بدمی نظرات شما رو داشته باشدنی که باز هم  افتخار شنمیشی و خوشحال مهیتخار بزرگ با شما افییآشنا: -

   و اگرمی بزني هم سرگهی ديمنو باران به مهمانها
 

 . بودمی بود باز هم در خدمت شما خواهسعادت
  حرف بزنم اما انگار صدا تو گلوم گره خورده بودخواستمیم

  در جوابش گفترادمهر
 مهمانهاتونو از وجود سراپا ی که با خودخواهدیما رو ببخش.  بودی ما هم افتخار بزرگي برایی آشنانی اکنمیخواهش م: -

 .میلطفتون محروم کرد
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 که کردی به بهانه و رادمهر نگاه مي بود طورنینگاه باران سنگ.  لبخند قشنگ بود که مبهوت شدمنیانقدر ا.  لبخند زدبهانه
  سرمو انداختم. کنهیانگار اونها رو در کنار هم تصور م

 
 .  رفتنی از بمیتمام شاد. نییپا

 دمی بهانه رو شنيصدا
 .ستی نی آنچنانی نگراني جامی رفتزهای سر تک تک مدیاری بفی شما تشرنکهیما قبل از ا.  کنمیخواهش م: -
  لبخند زدم و گفتمی سختبه
 داری ددیبه ام: -
 به خودم گفتم.  جادوش باطل بشهدی زودتر از اونجا دور بشه شاخواستمیم
 " تموم شدنیراد "
 هم داشت به ما نگاه انیرا.  کنمکاری چدی بادونستمینم. دلم گرفت. شدی مدهی رادمهر نگاه کردم نگاهش دنبال بهانه کشبه
   زد و سرشوینی نگاهش به من افتاد لبخند غمگی وقتکردیم
 
 بود که احساس انی رانی وقتها ایلی خی ولمی منو رادمهر دوقلو بودنکهیبا ا.  بودینیزبی پسر فوق العاده تانیرا.  انداختنییپا

  اون شب هم زودتر از همه. دیفهمی رادمهر و مایمنو 
 

 دی بای چيبرا.  گفتم برممیانقدر دلم گرفته بود که واقعا تصم. می دختر دادهی منو رادمهر هر دو دل به دی بود که فهماون
   رادمهروي بشه و شاهد نگاههادتری حس شدنی که اموندمیم
 

  باشم؟بهانه
 دی دستمو کشانی اومدم بلند شم راتا
 تحمل کن. نی رادکنمیخواهش م: -

 نشستم
 تونمینم: -
 . دینذار هر دو بباز. نی رادي دارشی در پیراه سخت. ی بتوندیبا. یتونیم: -

  و نگاهش کردمبرگشتم
  ساده ست؟یکنیفکر م: -
 ؟یستیتو که هنوز مطمئن ن: -
  نه نسبت به حسم نه حس رادمهرستمینه ن: -
 .نیبش. کننی مامان و بابا هم شک مشهیباربد ناراحت م. پس خراب نکن: -
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 کالفه شتریهر لحظه ب.  رادمهر و بهانه دنبال هم بودي نگاههای ما ولزی طرف مومدنی نگهیتا آخر شب د. سر جامنشستم
   رفته بود اون برادرمه احساس خشمادمی انگار شدمیم
 
 . دمیدی نگاهها رو تو چشماش منی ادنی و لذت بردن از دقی و لبخند عمفتادیهر بار هم نگاهم به باران م. کردمیم

 . چشونهمینی ببمیبه رادمهر گفتم بر.  کالفه بودنزدنی و شهاب داشتن با هم حرف مباربد
 ششونی پمی هم رفتبا
  ه؟ی چانیرج: -

   گفتباربد
 ی طرف اون موقعکی جا نداره از نی طرف ماشکی از شگاهی خانومها رو ببرم آرادی بابا فردا همه مشغولن من هم بایچیه: -

  هی رفتن بقي براشگاهی بره آرادیکه سارا با
 

 .زوده
  بگم رادمهر گفتيزی چنکهی از اقبل

 برمشونی صبح مامیمن م: -
  گفتباربد

  برنرنی بگنی ماشگمی ممیدینه رادمهر جان به تو زحمت نم: -
  ق؟ی حاال من از آژانسم کمترم رفیعنی: -
  صبح زود برندی هم بانای اي خودت کار دارگمی م؟ي شدوانهید: -
  دنبالشونرمی بعد مدمی خونه ، کارهامو انجام مگردمی بعد برمذارمشونی ندارم ميمن کار: -

 خواستی باربد قبول نکنه دلم مخواستی کم فکر کرد نمبدونم چرا اما انگار چشمم رو به برادرم بسته شده بود دلم مکی باربد
  بودخی گلوله هیدستاش .  دست منو گرفتانیبگه نه را

 نا؟یپس مامان ا: -
 .برمیمنم خانومها رو م. انی منیاونا با راد: -

 دی خندباربد
  ممنونم: -
 چتون شده تا حاال صد بار گفتم به مشکل مینی ببمی فقط اومدمینی بشمیحاال اگر مشکلتون حل شد ما بر. کنمیخواهش م: -
 ری بگدهی نشنی سراغ من حاال هدیای بدیخوریم

 حرف بزنم نه تونستمینه م. بار اول بود که واقعا صدامو هم گم کرده بودم. میبا هم برگشت.  و زد پشت رادمهردی خندباربد
  ی دورو برم چدمیفهمی توجه کنم نه ميزی به چمتونستیم
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اون انتخابشو .  شاد باشه چون اون جواب نگاههاشو گرفته بوددادمیبه رادمهر حق م. کردمی میبی با همه احساس غرگذرهیم
 . راحت بودالشی خبایکرده بود و تقر

. گفتی ميزی چهیباران داشت در گوش بهانه . رادمهر با نگاههاش کالفه ام کرده بود.  همه رفته بودنبای شب بود و تقرآخر
  رو.  دیباران خند.  طرف خونهدی دفعه دوکی هانهی

 
  به رادمهرکردم

  داداش؟ي لذت بردیرادمهر جان شما از مهمون: -
 هی خوبیآره مهمون: -
 رده نه؟ که دلتو بنجاستی ایکی نکهیمخصوصا ا: -

  طرف من تا گوشهاش سرخ شده بودبرگشت
 انقدر واضحه؟: -

  بفهمهيزی چخواستمیخودمو جمع کردم نم.  هم داشتم برطرف شدی شکنی اگر کوچکترنیی پاختی ردلم
 . یلیآره برادر من خ: -

   تنها باشمخواستمیم.  تحمل کنمتونستمی نمگهید. نیی سرشو انداخت پارادمهر
 م؟ی برانیرا: -

 .  اومد سراغمی طپش قلب لعنتنی باز امی کنی طرف باران و بهانه که خداحافظمیرفت.  دو از جا بلند شدندهر
  و باران بلند شدند رادمهر به باران گفتبهانه

 . می بهتون زحمت دادیلیامشب خ.  ممنونمتونییرایواقعا از پذ: -
 .دیخش خودتون ببی بود به بزرگی و کاستی اگر کمکنمیخواهش م: -
 . دینی ببی برادرتونو در اوج خوشبختشهی همدوارمی امگمی مکیبهتون تبر.  فوق العاده بودزیهمه چ: -
 . ممنونم: -
 می رفع زحمت کنگهیبا اجازتون ما د: -
  کنمیخواهش م: -

 بارانو ياصال حرفها. بودنیمشغول خداحافظ.  ستادنی هم ايباران اومد طرف من و بهانه و رادمهر روبرو. زدی حرف نمبهانه
   کنم کهیرو کردم بهش که عذر خواه. دمیفهمینم
 
 . میدی اونم حواسش به رادمهرو بهانه ست هر دو خنددمید
 یوقت.  بابا و مامان زودتر رفته بودنمی کردی دم در باهامون اومدن سارا و باربد و شهاب هم اومدن با دخترها خداحافظتا

   کلمهکیبدون .  شب بودمهی نمی ساعت دو و نمیدیرس
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 سراغم ادی رادمهر بزدمی لباسهامو عوض کردم چراغو خاموش کردم و خودمو زدم به خواب حدس معیسر.  رفتم تو اتاقمحرف
   که باهام حرف بزنه اما اصالادی مدونستمیم
 

 . م بست و رفت خوابم در اتاقو آرودی دیوقت.  کنمدای داشتم تا خودمو پازی نداشتم به زمان نشیگنجا
.  نبود جز حرفاشادمی یچی رو مرور کردم هی مهموني هاهی ثانی ها حتقهیتمام دق. نگاهش چقدر آشنا بود. بردی نمخوابم

   که انگارییلبخند زدنش و چشمها. راه رفتنش. حرکاتش
 
 گمش کرده بودم که به خاطرش یی جاهی ي روزهی بود که انگار یکس.  نبودبهی من غرياون برا.  کردمی عمر باهاش زندگهی

 . شناختی حاال اون منو نمی کرده بودم ولیزندگ
 

  چرا فراموشم کرده؟اد؟ی نمادشی داد بزنم چرا منو خواستی که دلم مکردمی میکی باهاش احساس نزدانقدر
 دمیشنیش م دوش گرفتن رادمهرو از تو اتاقيصدا. بلند شدم و دوش گرفتم.  به خودم اومدم که صبح شده بودیوقت

   آبخواستیدلم م. چشمامو بستم.  بره دنبال اوناخوادی مدونستمیم
 

 .  بودیکاش شدن.  احساسمو بشورهی افکارمو حتتمام
 زی و نشستم پشت مختمی ریی خودم چايرفتم به آشپزخونه و برا. رونی صبر کردم تا مطمئن شدم رادمهر از خونه رفته بانقدر

  وانیداشتم با ل.  بخورميزی نداشتم که چلیاصال م
 
 .چشماش سرخ بود.  اومد تو آشپزخونهانی افکارمو جمع کنم که راکردمی می و سعکردمی مي بازمییچا
 رفت؟: -

 نیی انداختم پاسرمو
 آره: -
  و نشست روبرومختی ریی چاوانی لهی هم انیرا
 حالت خوبه؟: -
 آره: -
 يدیمام شبو نخواب تزنهی ات داد مافهیق. نیبه من دروغ نگو راد: -

.  باشمزی همه چي آماده خواستمیم.  با خودم تنها باشمخواستمیم.بلند شدم و به اتاقم رفتم.  نگفتمیچی نگاه کردم و هبهش
   که انتخابکردمی باور مدی کنه بارمی غافلگيزی چخواستمینم
 

 .  رادمهره نه منبهانه
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 ناهار صدام کرد يمامان که برا.  گذاشت که با خودم تنها باشمشناختی و خوب منو مدونستی حال منو مانی راخوشبختانه
  رادمهر هم به.  تا ظهر مشغول فکر کردن بودمدمیفهم

 
  ادمیانگار تازه .  شاد شدمشی شاددنیبا د. دیخندیتمام صورتش م. دمشی ناهار دزیسر م. رفته بود تا استراحت کنهاتاقش

 . افتاد اون برادرمه
  " ببخشببخش رادمهر "
 

 هم مثل من انیرا. در عوض رادمهر دو تا بشقاب غذا خورد.  از دو تا قاشق غذا بخورمشترینتونستم ب. دی نگاه کرد و خندبهم
   به منو رادمهر نگاهنطوریهم.  زود کنار رفتیلیخ
 
بهش لبخند .  غم من ناراحت باای رادمهر شاد باشه ي از شاددونستی کرده بود نمری ما دو تا گونیدلم براش سوخت م. کردیم

 زدم و آروم گفتم
  خودمو کنترل کنمتونمیمن م.  نگران نباششهیدرست م: -

  به اتاقم رفتم رادمهر اومد تو اتاقمیوقت. بلند شد و به اتاقش رفت. احساس کردم بغض کرده.  فشار داددستمو
 تو چته؟: -

 .  تختي رونشستم
  چطور؟یچیه: -
 یتو خودت: -
  چرا انقدر خسته امدونمینه فقط نم: -

 تو فکر بود.  تخت نشستي من روبغل
 تو چته؟: -
 . نی راددونمیخودمم نم: -

 دمیخند
 دونمیاما من م: -

  نگاه کردبهم
 تو ازش خوشت اومده نه؟: -

  زدلبخند
 .یلیخ: -
  خوبه داداشیلی که خنیخوب ا: -
 نی رادشناسمشیمن نم: -
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 هی کافنیقلبت اونو شناخته هم: -
  کنم؟کاری من چیگیتو م: -

 ذاشتی بود که نميزی چهیبغض نبود انگار .  هی چدونستمی نشسته بود تو گلوم که نميزی چهی. شدی مکهی تکهی داشت تقلبم
 .  بفهمهيزی چذاشتمی مدیاما اون برادرم بود نبا. نفس بکشم

 ی که باهاش حرف بزنيخوب امشب هم فرصت دار: -
  سرعت؟نیبه ا...  وانهید... نه: -
 ینی ببدیفقط با.  ادی سراغت نگهی ددی که شايشور.  جرقههی نگاه هی. خود عشقه.  عشقهنیا.  رادمهرستی نیوانگی دنیا: -

   شناختيتو بهش بگو برا.  نه ای دیمناسب هم هست
 
 شینی ببشتری بدی باشتریب

 .ر باربدهحالت خوبه؟ اون خواه: -
 دی هم شما با هم بری باشه گاهی رفت و آمد خانوادگنیبهش بگو ا.  بدهی دوستشنهادیمن نگفتم بهش پ. خوب باشه: -
 دی بشناسگروی تا بهتر همدرونیب

 . تو فکر بودرادمهر
 . اول به باربد بگمدی بگم بانویاگر هم بخوام ا: -
  بهانه از توخوشش اومده؟یتومطمئن: -

 . لبش نشستي رولبخند
 ؟یستیتو  مطمئن ن: -
  بهانه انتخابش وکرده بود.  نبودی شکچی هينه جا. بهانه افتادم،لبخند زدنشي نگاههاادی

  لبخند زدمی سختبه
 . تعلل نکن. بهش بگوياگر امشب نسبت به احساست مطمئن شد: -
 .  جاش بلند شد و به من نگاه کرداز
 نکاروبکنم؟ی ادی بایتومطمئن: -
 ی به مشکلکنمی که باربد از بهانه کرده فکرنمیفیبا تعار. یشناسی اونومي که توخانواده نهی اهی قضنی ایخوب.  معلومه : -

 .دیبربخور
 .رونی از اتاق رفت بی حرفچی هبدون
بلند .  شونه هام نشستهي کوه روهی ینی به سنگيزی چهی کردمیاحساس م.  تختي رفت افتادم رونی از برومی تمام نانگار

 .  بودنی سنگیلی من خي بار برانیا.  دوشریشدم و رفتم ز
 

 . بودمشدهی وقت ندچی هکاش
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 . شمی هم اومد پانیرا.  به اتاقم برگشتمعی سرمی ناهار خوردیوقت
  سرخ شده بودصورتش

 ؟ي شدوانهیتو د: -
   نگاه کردمبهش

 چرا؟: -
  ه؟ باهاش حرف بزنیچرا به رادمهر گفت: -
 ؟يمگه تو به انتخاب رادمهر شک دار: -
 تو... اما .... نه ندارم اما: -

 .ی صندلي نشست روانیرا. دمیخند
 . نی با خودت نکن رادنکارویا: -

  نشستمنی زمي روروبروش
 زی چچیاون عاشق شده داداش کوچولو ه. زنهی بالخره حرف مزنه؟ی اگر بهش نگم باهاش حرف بزنه اون نمیکنیتو فکر م: -

  من فقط بهش. رهی جلوشو بگتونهی کس نمچیو ه
 

 .  بازنده باشهمونیکیاگر قرار به باختن باشه بذار فقط .  دمی مجرأت
عصر . دمی پریشونیهر بار خوابم برد با پر. رونیبلند شد و رفت ب.  بودمشدهی ندنطوریتا حاال ا.  کالفه منو نگاه کردانیرا

  ن و بابا آماده بودندماما. رونیآماده شدم و اومدم ب
 

تو لباس .  کردمداشی بالخره پگشتمیناخوداگاه دنبال بهانه م. ساعت هشت بود. میدی رسیوقت.  رفته بود دنبال خانومهارادمهر
  مبهوت. دیدرخشی مدی رنگش مثل خورشیصورت

 
.  شدممیتسل. ادی از دستم بر نمي کارگهی بشه شده و ددی اونچه که نبادمی فهمدنشیبا د.  قدم بردارمتونستمینم.  بودممونده

   قبولشیوقت.  عشق ممنوعهی می باشه تسلدی که نبای حسمیتسل
 

 .   نفس بکشمتونستمی شونه ام برداشت حاال مي باور اون کوه و از رونی انگار سبک شدم انگار اکردم
  و گفتدی کنار رادمهر نشستم خندیوقت
 . باهاش حرف زدم: -

 .نیی پاختی ردلم
 .یزنی باهاش حرف نمی شد؟ تو که گفتیچ :-
. مونهی حسرت بودن با اون تو دلم مشهی همدونمی رهاش کنم متونمینم. نی واقعا عاشقش شدم راددمی فهمدمشی دیوقت: -

 . کنمی کس ازدواج نمچی از بهانه با هریمن غ
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 .  روز شروع شد و تموم شدهی تو زیهمه چ. نی شد رادتموم
 ؟ی کنکاری چيخوایخوب حاال م: -
 به نظرت مامان و بابا موافقن؟. زنمی فرصت با باربد حرف منیبهش گفتم تو اول: -
  بهتر از بهانه؟یچرا نباشن ؟ ک: -

 . دیخند
 .ییای برادر دننی تو بهترنی رادتیممنونم از دلگرم: -
 ما ي که داشت به حرفهاانیرا. هفتی اگر حرف بزنم قلبم از حرکت مکردمی که فکر مکردیانقدر قلبم درد م.  نگفتمیچیه

 .  که رفت ته باغدمشید.  بلند شد و از ما دور شدکردیگوش م
 

.  عشق بهانه رو از دلم ببرایخدا. کردمی منم دعا مخوندی عقد و مي عاقد خطبه یوقت.  کردم به بهانه فکر نکنمی عقد سعسر
   زن برادرم نذار عذاب بکشمشهی مي اون به زودایخدا
 

 رفتم زدنیبهانه و باران داشتن با هم حرف م. رونی بمی اومدمی کادوها رو دادیوقت. نذار بهش فکر کنم نذار . ناه کنم گنخواه
  دمیدی نگاهشو مدی باگفتمی مکی بهش تبردیسراغشون با

 
 .  تا بتونم دل بکنمدمیدی مشوی شاددیبا
 
 . زن داداشیخسته نباش: -

  نیی لبخند زد و سرشو انداخت پابهانه
 ممنون: -
  فرصت و از من گرفتنی اون ای باال بزنم ولنی برادرم آستي خودم براخواستی دلم ممی ما از قافله عقب موندنکهیمثل ا: -

 دی خندباران
 
  رادمهر؟ای يشما بزرگتر: -
   از من بزرگترهقهیرادمهر دو دق: -
  بزرگترمقهیمنم دو دق. درست مثل منو بهانه: -
  کشتهقهی دو دقنی هميبرادر من که منو برا. فهمهیخوب درد منو م پس بهانه يوا: -

 دی خندبهانه
 کنمیکامال دردتونو درك م: -
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 کنم و بخندم تو اون ی بگم شوخکی و باهاش حرف بزنم بهش تبرستمی کرده بودم که روبروش بادای چطور قدرت پدونمینم
  شتری که بیبرادرم کس. کردمیلحظه فقط به رادمهر فکر م

 
 .  دوستش داشتميزی هر کس و هر چاز

  اومدن طرف ماانی رارادمهرو
 

  با لبخند گفترادمهر
 ؟یگی می در گوش خانوم من چنیآقا راد: -

  صورتمي گرفتم جلودستامو
 .گفتمی مکی داشتم تبریچیبه جون داداش بزرگه ه: -

 . مثل نفسهام. چشماش غم داشت مثل قلب من. کردی به من نگاه مانیرا. دنیخندی مهمه
  گفتمی چرا ولدونمینم. می و به طرف مامان و بابا رفتمیبعد از اونها جدا شد.  گفت کی به رادمهر تبرباران

  من با بابا و مامان حرف بزنم؟يخوایم: -
 دی خندرادمهر

 شدم مثل بچه کوچولوها.  سخته که باهاشون حرف بزنمیلی برام خ؟یکنی کارو منیواقعا ا: -
 .چرا که نه داداش بزرگه: -
 و چند قدم منو دنبال خودش دی دست منو کشانیرادمهر که نشست را.  نکردمیبهش توجه. کردی نگاهم متی با عصبانانیرا

 کشوند
  و به رادمهر بگمزی نکن که همه چي کارنیراد: -

  شدمیعصب
 یکنی مخودیتو ب: -
  مگه خودش زبون نداره؟؟ی به تو چه که با مامان و بابا حرف بزن؟ی خودتو نابود کن؟ی کنکاری چيخوایتو م:  -
 که ییبذار کارها.  برادر خوب باشمهی بذار حداقل ی ولارهی موضوع چقدر به تو فشار منی ادونمیم. انی رای نگران مندونمیم: -

   رادمهر بکنم انجامي دوست داشتم براشهیهم
 

 خوامی باشه نمنی همخوامیحاال هم م.  خودم همه کارهاشو انجام بدمدی موقعش رسی وقتخواستی دلم مشهیهم. بدم
 . دی باشم که بای اونخوامیم. آرزوهامو دفن کنم

 دختر هیادمهر عاشق  مامان بابا منو ری بگي بريخوای م؟ی کنکاری چيخوای میفهمی بردن خودت تو منی از بمتینه به ق: -
   کنار حاال اومدم ازدمی من خودمو کشی ولمیشد
 

 د؟ی بخوام با ازدواجشون موافقت کنشما
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 نسبت به بهانه ی بفهمه من چه حسدی کس نباچی که زنده ام هي تا روزانی راکنمی مدی کس دارم تأکچی ه؟ي شدوونهید: -
  زن برادر ماستگهیاون د. داشتم

  هنوز نهستینه ن: -
 نگاشون کن. انی دوست دارن راگرویاونها همد. شهی میول: -

 ی از رادمهر عصبانگهیحاال د. هر دوشونو دوست داشتم.  لبهاشون بودي روی لبخند قشنگکردندی و رادمهر به هم نگاه مبهانه
   بود که هر نفسم باهاش گرهينبودم اون همون برادر

 
  بودخورده

 خوامی که ميزی وسط من به اون چنی داره اگر ایتیچه اهم.  بهانهي رادمهر و شادیت خوشبخانی راخوامی میمگه من چ: -
 .  عشقها سرانجام ندارهي که همه شهینرسم؟ هم

 
 . عشق و پس بدم و تاوان برادر بودنونی تاوان ادیمن با.  گفتم عشق تاوان دارهبارها

 خودتو ی برو سراغ بهانه چون بهانه هم رادمهر و دوست داره ولگمینم.  به هم بزننشونوی بگمی نماری در نيجوونمرد باز: -
   کارهاشوتونهیوسط ننداز رادمهر بدون تو هم م

 
  بدهانجام

 ی داداشرهی ذره قلبم آروم بگهی ينجوری ادی شاانی رادمهرو انجام بدم راي کارهاي منم که دوست دارم همه نیا: -
  و برد ته باغدی دستمو کشانیرا. ام گونه هي روختی بفهمم اشکهام رنکهی ابدون

 ننتیبی م؟ي شدوونهید: -
 . ادی ، نفسم باال نمشمیدارم خفه م: -
 دستم و گرفت 
 .  برنامه ها تموم بشهنی تا ایی جاهی مدت برو سفر برو هی ایب. ی بشهی قضنی ای قاطخوامی نمگمی منی هميبرا: -
 .  خوب برادرم کنارش نباشمي که دارم روزهای به خاطر حسخوامیامکان نداره من نم... نه: -
 یشی بدون داغون می ولیهر جور راحت: -
 . آماده ام. دونمیم: -
.  بودندستادهی افی بهانه و باران دم در بالتکلفتنیهمه منتظر بودن عروس و داماد راه ب. میدستمو گرفت و با هم برگشت 

  با بهانه صحبت کرد و بعد به. رادمهر رفت طرفشون
 

 برگشت و به من گفت.  رفتی فراهاني آقاطرف
 نی دنبال ماشمیریبا بهانه و باران م: -
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 کرد که راحت بهانه رو می تنظي و جورنی ماشي نهیرادمهر آ. حس حرف زدن نداشتم.  به عالمت موافقت تکون دادمسرمو
   باربدنیانقدر حواسش به بهانه بود که از ماش. نهیبب
 
 . شونه اشيا خنده ام گرفت زدم رو واقعنباریا.  جلوزد
 
  مانی اونا نه اونها دنبال ماشنی دنبال ماشمی عروس قراره ما برنی کارناوال ماشگنیآقا داداش به ما م: -

 .دیخندی رادمهر هم مخود
 . تا برسنمیستیمیاول جاده وا: -

هنوز درست ننشسته .  طرف نشست که راحت بتونه با بهانه حرف بزنهکی و خاموش کرد و نی سر جاده رادمهر ماشمیدیرس
  و رد شددی باربد رسنیبود که ماش

  رادمهري شونه ي زدم رودوباره
  آقا رادمهرفتیراه ب: - 

  خودشیشونی پي زد رودیخندی مرادمهر
  شانسنی لعنت بر ايا: -

 خوادی مدونستمی باران کامال روشو برگردونده بود مزننی که چطور با هم حرف مدمیدیم.  عروس راه افتادنی ماشدنبال
  فکر کردم کاش باران. خواهرش با رادمهر راحت باشه

 
.  ندمتی به نگاههاشون و حرفهاشون اهمکردمی میسع.  باهاش حرف بزنمتونستمی راحت میلی بهانه نبود اونوقت خخواهر

   خودم عذاب نکشمخواستمی مکردمی میفقط باهاشون شوخ
 
 .  نگاهش کنمکردمی رسما انتخاب رادمهر خواهد بود و من حق ندارم اونطور که حس مگهی دنمشی که ببگهی بار ددونستمیم

. کردنی مهیبهانه و باران تو آغوش باربد بودن هر سه گر. کردنی مهیگر.  کردنی باربد همه خداحافظي دم در خونه میدیرس
  ان خودشوبار.  باربد  چقدر دوستشون دارهدونستمیم
 

 و باربد آروم باهاش حرف ختیریبهانه اشک م.  حرکتش واقعا لذت بردمنیاز ا.  کنار تا بهانه و باربد با هم تنها باشندیکش
  دنی من از دی ولکردیرادمهر با لبخند نگاهش م. زدیم
 

ك کنم و بهش بگم تنهاش  اشکهاشو پاتونستمیکاش م.  نکنههی برم جلو و بهش بگم گرخواستیدلم م.  دلم گرفتاشکهاش
  شهی نمدونستمی می کنه ولیی احساس تنهاذارمی نمذارمینم
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 اما من نتونستم کردی بهانه رو تحمل مي هم انقدر راحت اشکهانی همي حرفها مال رادمهره سهم رادمهره برانی ادونستمیم
 . نمی شو نبهیرومو برگدوندم که گر

بهانه به .  کرد و وارد خونه شدندیباربد خداحافظ.  اونها رو دست به دست دادندی از هم جدا شدند و خانوم و آقا فراهانباالخره
 طرف رادمهر اومد

 
 . می بهتون زحمت دادیلی امروز خدیواقعا لطف کرد: -

 دی خندرادمهر
 
 ؟ی حرف نزنی قدم اول خواهش کنم با من رسمي براتونمیم: -

  قدم جلو رفتکیرادمهر .   به او نگاه کردقی عمي با لبخندبهانه
 تا بتونم ارمی طاقت بدی چطور بادونمی با باربد صحبت کنم؟ به خدا از االن نميدیبهم اجازه م. دارمیو قدم دومو من برم: -
 . نمتیبب
 . رادمهرمونمیمن منتظر م: -

  گفتشدی که از بهانه دور منطوری همدیخندی صورت رادمهر متمام
 . شهی انتطارطوالننی اذارمیمطمئن باش نم: -
 حرفها رو بشنوم و فکر کنم نی اتونستمینم.  وقت بلند نشمچی و هنمی همون جا بشخوامی لحظه احساس کردم مکی يبرا
   روشهیش. ومدی نفسم باال می به سختنیتو ماش. دمی نشنیچیه
 

رادمهر انقدر غرق فکر بود که اصال متوجه منو .  خورد نفسم باال اومدباد که به صورتم. رونی و سرمو کردم بنیی پادمیکش
  نشستم و نگاهش کردمکطرفی.  نبودانیرا

 بار من توپو زدم تو کی. میکردی مي و فوتبال بازمی بچه بودیوقت.  چشممي اومد جلومی که با هم بودیی صحنه هاتمام
   و رادمهر گردن گرفت و نذاشت من بگم کارهی همساي شهیش
 

 ومدی دوازده سالمون بود من به خاطر معلم انشامون که ازش بدم میوقت.  شدهی کار سخت تنبنی همي بوده و برامن
   بارکی نوشتی من انشا مي و رادمهر جانوشتمی انشا نمچوقتیه
 

 کنکور ي برامی داشتیوقت.  کردهشی ننوشتن انشا تنبي برا خودش مال منو نوشت و معلمي انشاي نبود و رادمهر به جاوقت
   داد تا درسزهی رادمهر بود که بهم انگنی امیشدیآماده م
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اشک تو چشمام نشست .  پشتم بودشهیهم. کردی رادمهر آرومم مشهیهم. غصه هامون .  ها و خنده هامونی شوخادی.  بخونم
   اگر اونی حتخواستمی رو براش مزهای چنیمن بهتر

 
حاال بهانه . دادمی با جون و دل بهش مارهی لبخند به لب رادمهر مهی فقط دونستمی بودنم بود و مي من براي زهی تنها انگزیچ

  و رادمهر هم اونو.  منتظرش بودمشهی بود که همیعشق
 
 چی حاضر بودم از بهانه که ه اگر بهانه عاشق من هم بود من به خاطر رادمهری عشق نداشتم ولنی تو ایمن سهم. خواستیم

  همون لحظه. نمی اونو ببياز جونمم بگذرم تا شاد
 

مامان و بابا .  خونهمیدی فکرها بودم که رسنیتو هم.  دو کنار هم خوشبخت بشننی بکنم تا اتونمی مي گرفتم هر کارمیتصم
  من.  رفتن به اتاقهاشونانیرادمهر و را. خواب بودن

 
 که مامان اومد تو زی درست کردم و نشستم پشت مییچا. بردیخوابم نم.  برگشتم به آشپزخونه لباسمو عوض کردم ورفتم

 آشپزخونه
 ؟ي کردیی هوس چای نصف شبن؟ی شده رادیچ: -
 .کنهی در مموی خستگییچا. خسته ام مامان: -

  آب خورد و برگشت بره که صداش کردموانی لهی مامان
 ادیمامان خوابت م: -
  شده؟يزیچ. ادیاالن هم خوابم نم. نه، منتظر شما بودم: -
  باهاتون صحبت کنم؟قهی چند دقتونمیم: -

 هنوز شروع نکرده بودم که بابا خواب آلود اومد تو آشپزخونه. زی نشست پشت ممامان
 ن؟ی جلسه گذاشتینصف شب: -

  و رفتم طرفشدمیخند
  براتون دارمی خوبي که خبرهاای بابا جون بایب: -

 زی خواب آلود نشست پشت مي همونطور با چشمابابا
 ؟ي خبر خوبو فردا بهمون بدنی اشهینم: -
 شهینه نم: -
 خوب بگو: -

  روبروشوننشستم
 ه؟ینظرتون در مورد بهانه چ: -

  با تعجب و مامان با لبخند نگاهم کردن بابا گفتبابا
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  چطور؟هیدختر خوب: -
 شما بگو تا بهت بگم: -
 . من نظرمو گفتم: -
  دفعه چشماش باز شدکی
 ؟ی باهاش ازدواج کنيخوایم: -

  بامزه شده بود مامان گفتیلی اش خافهی ام گرفت قخنده
  باهاش ازدواج کنهخوادی نه رادمهر منیراد: -
  مامان نگاه کردمبه
 .شناسمی مادرم آقا پسر بچه هامو خوب مهیمن : -

 دمیخند
 د؟ی هستیخوب شما راض. قربون احساسات مادرانه ات برم: -
 ي به دلم افتاد هر کدومو برادمی راستش تا باران و بهانه رو دهی دوست داشتنیلیخ. هیدختر فوق العاده ا. من که از خدامه: -
 .رمی بگتونیکی

 دمیخند
   وسط مادر؟يدی منو کشيباز پا: -

  تو همدی اخمهاشو کشمامان
 اران هم مثل خواهرتهحتما ب: -
 .نی نسبت بهش ندارم همی فقط من احساسستی مثل خواهرم نرینخ: -
 يخوای می تو چمیدی ما که نفهمنی از دست تو راديا: -
 . نهای دیشما بگو با ازدواج بهانه و رادمهر موافق.  مادر منستمیحاال من مهم ن: -

  به بابا نگاه کردبابا گفتمامان
 . میریگی ممی بعد تصممی آشنا بششتری تا بمی مدت با هم رفت و آمد داشته باشکیبهتره : -
 .  با باربد حرف بزنهگمیباشه من به رادمهر م: -

.  به در زدم و رفتم تويتقه ا.  چراغ اتاق  رادمهر روشنهدمیاز پله ها رفتم باال د.  بابا بلند شدن و رفتن به اتاقهاشونمامانو
 کردی بود و فکر مدهی تختش دراز کشيرو
 ي داريداری به کامته چرا شب بای شده داداش بزرگه؟ شما که دنیچ: -

  نشسترادمهر
 .نینگرانم راد: -
 ؟ی چيبرا: -
  دونمیچه م. گنی می مامانو بابا چدونمی نمگهی می باربد چدونمی نمگهینگرانم د: -
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  تختشي رونشستم
مامانو بابا هم موافقن به شرط .  نخواهد داشتی عکس العمل منفدونمی مشناسهینگران باربد نباش اون سالهاست تو رو م: -

 شتریرفت و آمد ب
 ؟یدونیتو از کجا م: -
  باهاشون حرف زدمنکهی ايبرا: -
 . دی جاش پراز
 ؟یک: -

  ام گرفتخنده
  االننیهم: -
  از منهشتری تو بي عجله نکهیمثل ا: -
  ارم برات آرزو دیمن کل. شترهیمعلومه ب: -
 دیخند 
  گفتنیخوب چ: -

  راحت شدالشیخ.  کردمفی تعرزوی همه چمنم
 .زنمیپس فردا با باربد حرف م: -
  حاال با اجازه برم بخوابم.  خوبهیلیخ: -
 . و ممنونریشبت بخ: -
 .ریشب بخ. کنمیخواهش م: -

 تا دمیاز جام پر.  ساعت هشتهدمیز کردم دچشممو که با.  اما تا سرمو گذاشتم رو بالش خوابم بردبرهی خوابم نمکردمی مفکر
  رونیرفتم ب. مارستانی بدمیرسی مدی باگهی ساعت دکی

 
 . دو تا لقمه درست کردم و دادم دست رادمهرعیسر. کردی داشت با تلفن صحبت مرادمهر

 م؟یبر: -
 . میبر: -

  گفتمی که شدنی ماشسوار
 باربد بود: -

 گهی می چدمی نفهماول
  باربد بودی ک؟ی چیعنی: -
 گهیتلفن د: -
 .شینی ببمارستانی حداقل تو بیذاشتی پسر؟ مي زدخونیتو شب: -
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 . نمشی ببادی دو ساعت زودتر بیکیگفتم .  باربد ساعت دوازده ستفتیش: -
 . رهیگی تماس می با کدونستمی در آورد و شماره گرفت نملشوی موبابعد
 سالم بهانه: -
 . کردمی عادت مدیبا. اما رومو برنگردوندم. نیی پاختی دفعه قلبم رکی
 ؟یخوب: -

.... 
 ی و باهاش حرف بزنم تو که مشکلنمشی ببگهی دو ساعت دیکی بهت بگم من با باربد حرف زدم قراره تا خواستمیم: -

  ؟يندار
 دی گفت که رادمهر خندی اونطرف بهانه چدونمینم
 . بسپر به منزویهمه چ. نگران نباش: -

 رد و به من نگاه کرد کیخداحافظ
  بگم؟یحاال به باربد چ: -
 دزدمشی مای به من نشیدی مایبروبگو داداش من عاشق خواهرت شدم : -
 زدیقهقهه م 
 . به همراهترمی خيدعا.  برش دار بروگهیآره اونم م: -
  دوره و زمونه شوهر کجا بودنیآره بابا تو ا: -
 در مورد خانوم من درست صحبت کن..  ستی ني بهانه، بهانه هر دخترينه برا: -
 خواستگار لطف کنن و تو رو نهمهی اونیخوب برو بگو م.  کن و بگذري شما بزرگوارمیبله ببخش داداش ما اشتباه کرد: -

 . یزنی رگتو میکشی خودتو ميریمیقبول کنن واال م
 

  دونمی مچه
 دمی پرسيجد. وانهید: -
 . بگوقتویخوب حق: -
  بگمیچ: -
 تمام دی تو باستی با باربد حرف بزنم درست نتونمی تو نمي با مامان و بابا حرف بزنم اما به جاتونستمیمهر جان من مراد: -

 . ی باربد بگياحساستو برا
 ؟يایباهام م: -
 امی بی چيمن برا: -
 ی برام قوت قلبی هستیوقت. ی حرف بزنخوامینم: -
 .امیچشم م: -
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  و اومد جلودی خنددمی کردم و برگشتم طرف مطبم که باربد و دتیزی رو ومارهایب
  سالم: -
 گذره؟یسالم شاه داماد خوش م: -
 . ممنون: -
 د؟ی نداریونی به پا درمازی خوبه هنوز دعواتون نشده؟ نیزندگ: -
 .دیخند 
 خونه مامان و میریهر دو م هفته هی سر دونمی مکنمی اگر دعوامون شد اول تو رو خبر ممی نخوردینه هنوز به مشکل: -

  مهر طالقهیبابامون با 
 ی خوب منو شناختنیآفر: -
 .  تو اتاق منمی برایب

 . بعد رادمهر هم اومدقهیپنج دق.  کننجی و گفتم رادمهرو پيزنگ زدم پرستار.  تو اتاق منمیرفت
 ی صندليباربد نشست رو. دنی کردند و خندی با هم شوخیکل
 مارستان؟ی بدی منو کشوندمی روز بعد از عروسنیه که اول چه خبر شددیحاال بگ: -

 دمیخند
 ي ساعت زودتر اومدکی منت نذار تو خودیب: -
 حاال: -

 باربد به منو رادمهر نگاه کرد.  نگران بودیلی رادمهر خصورت
  شده؟ی چگهی ددیبگ: -

 گفتم.  دو سه بار دهانشو باز کرد که حرف بزنه اما نتونسترادمهر
  کنم؟ینی مقدمه چای راست برم سر اصل مطلب هی: -
  راست برو سر اصل مطلبهی: -
  ازدواج کنهخوادیرادمهر م. باشه: -

   باربد برق زد روشو کرد به رادمهريچشما
 گمی مکی خوشحالم پسر بهت تبریلیخ.  من دست به کار بشمدی همتون منتظر بودنکهی مثل ايآره؟ وا: -

   گفتمدشیداد و بوس شد و با رادمهر دست بلند
 حاال انقدر خوشحال نباش: -

  دوباره نشستباربد
  هست؟یچرا مگه مشکل: -

  نگاهش کردممیمستق
 .ستی نی نه مشکلی نکنجادی ایاگر تو مشکل: -
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 عی باربد آدم سردونستمیم.  به رادمهر نگاه کرد و لبخند زدهیبعد از چند ثان. باربد مبهوت نگاهم کرد.  صورتش قرمز شدرادمهر
 . هیاالنتقال

 کدومشون؟: -
  ام گرفتخنده

 .بهانه: -
 . اوردیرادمهر سرشو باال نم.  به رادمهر نگاه کردباربد

 حاال چرا زبونتو موش خورده؟: -
  سرشو آورد باالرادمهر

 . من شرمنده ام پسر: -
 دی خندباربد

  چرا؟: -
  نگفتیچی هرادمهر

 . ی که شرمنده باشينکرد يتو کار. خجالت بکش پسر : -
  گفترادمهر

 ه؟ینظرت چ.... خوب: -
  اومد حرف بزنه که رادمهر گفتباربد

 ی راحت نظرتو بگخوامی فقط مشمی نمهی قضریگی و مطمئن باش پشمی نه اصال ناراحت نمیبه جون باربد اگر بگ. صبر کن: -
 دی خندباربد

 ؟يری ميذاریاگر بگم نه م: -
  هم رادمهر رفت توي چهره

 شمی نمهی قضنی اریگی پگهی دی ولي البته اگر تو بخوامونهی سرجاش ممونیدوست: -
  گفتباربد

 من مخالفم.  نشدگهینه د: -
.  رادمهر به مشکل بخورهخواستمی واقعا نگران شدم نمم؟یکردی مکاری چدیاگر باربد مخالف بود با.  لحظه وا دادمکی

 .کردمی می باربدو راضدیبا.  شکست بخورهخواستمینم
 چرا؟: -
 نه گفتن بره و پشت سرشو نگاه نکنه به درد خواهر من هی که با ی کسخوامی عشقو منی خواهرم بزرگتريچون من برا: -
 . خورهینم

 دی کشی نفس راحترادمهر
 .نیی پاختی قلبم روونهید: -
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 .دی خندباربد
 . خوامی منویآهان حاال شد من هم: -

 باربد گفت. دی خندرادمهر
 ...ای خوش اومدنه هیحاال در حد : -

  نگفتیچی هرادمهر
 ؟يتو بلبل زبون چرا امروز زبونت رفته پلو خور: -

 گفتم
 داد سخن زی از قلب و دل و روده و اسکلت و همه چنهیشیدوستش داره باربد جان تو رو خدا نذار حرف بزنه که تا صبح م: -
   تمام عمرموني دو روز به اندازه نی تو ادهیم
 

 . منو خوردهمغز
  گفترادمهر

 ای هستی زدم عجب آدمیمن اصال حرف: -
  نگات که گفتهیخودت نگفت: -

  دی خندباربد
   من چه کنم؟دیگیخوب حاال م: -

  گفترادمهر
 .  با خانواده ات صحبت کنیاگر موافق باش: -

  بلند شدباربد
 .ستی نی باشه مشکلیانه راض اگر بهگمی االن بهت منی اما از همدمیخبرشو بهت م. باشه: -

 ستادی و ادی خندرادمهر
 . منتظر خبرتم: -

  به طرف در رفتباربد
 . باشه: -

 . شدرهی نشست و به من خی صندلي رادمهر رورونی رفت بیوقت
 ه؟یچ:-
  چه طرز حرف زدن بود؟نیا: -
 .می که جواب هم گرفتيدیمنم رك گفتم د. هی اون آدم رکی کني بازدی با باربد نبا؟یزنی تو بهتر حرف مستین: -
 بلند شد و گفت. دیخند 
  برم سر کارم: -
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 برو داداش من: -
 زخم کهنه هی انگار برام یمن تازه با بهانه آشنا شده بودم ول. زیسرمو گذاشتم رو م.  کردمینی رفت تازه احساس سنگیوقت
   وقتچی هدونستمی که ناسور شده بود و میزخم. بود
 

 . شهی نمخوب
 دادمو در آورده گهی دگهی نمیچی شده که باربد هی به نظرت چکردی ام کرده بود از بس سوال موانهی روز گذشت رادمهر دچند
 بود
 . و فروش کنن کهدی خرینی زمبی سلوی ککی خوانی دختر شوهر بدن نمخوانی بابا رادمهر ميا: -
  جوابمو بده که باربد اومد تو اتاقخواستیم
 د؟یینجایهر دوتون ا: -

  گفترادمهر
 آره: -

  تو گفتومدی نباربد
 بهتره نی همي باهات آشنا بشه رادمهر براشتری بخوادی ندارن فقط بهانه می من مشکليخانواده .  بگم و برمعیخوب سر: -

   باهم رفت وشتری بیقبل از هر جور مراسم رسم
 

 .  منزل مادیاری بفی پنج شنبه تشرنی همکنمیعوت م از شما و و خانواده تون دنی هميبرا. می کنآمد
  رادمهر گفتمی رادمهر به هم نگاه کردمنو
 ممنونم باربد جان. باشه: -
 .کنمیخواهش م: -

  بست و رفتدرو
 ؟ی چیعنی نیا: -
 با بهانه آشنا بشم حاال هم اون شتری بدمی محی به باربد که ترجشی دو روز پیکی نطوریخوب من خودم به بهانه گفتم و هم: -

  ای ما با باربده ی دوستلشی دلای خواسته حاال نویهم
 

 کنهی نگاه مهی عاقالنه به قضداره
 زمی پشت منشستم

 کنهی میکار درست: -
 ؟ی چیعنی: -
  دی داشته باشی شناخت کافگهی از همددی بای عاشقی وقتی حتستی نی ازدواج شوخنکهی ایعنی: -
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 .  کم فکر کرد و به طرف در رفتکی رادمهر
 .شهی معلوم مزیپنج شنبه همه چ: -

  نهمفصل
 و ی مامان گوشقهیبعد از چند دق.  و به مامان دادمیگوش.  پنج شنبه دعوتمون کنهي براخواستیم.  زنگ خورد سارا بودتلفن

 داد به من
  در مورد شهاب و مهرنوش باهات حرف بزنمخواستمیم: -

 دمیفهمیحاال خوب م.  آوردن مهرنوش واقعا دلم سوختادیبا به . دم که به کل اونها رو فراموش کرده بودم تو خودم بوانقدر
 . دارهیچه حس

  شده؟يزیچ: -
  برسنیی شهاب و مهرنوش به جاکنمی بگم فکر نمخواستمینه فقط م: -
 چطور؟: -
 .  مهرنوش دوستش ندارهی مهرنوش اقناع کننده باشه ولي عشق شهاب برادیشا: -
 فهمهی خودشو مفی اونهم تکلينجوری دست از تالش برداره امی به شهاب بگدیبا. شهیخوب عشق به اجبار نم: -
 . دهیشهاب خودش فهم: -
  بودیعکس العملش چ: -
 . باهاش کنار اومده: -
 .رهی مهرنوش زودتر سرو سامون بگخوادیدلم م.  درست بشهزی هر چه زودتر همه چدوارمیام: -

بعد از . سپهر بود.  کس تو خونه نبودچیه.  که زنگ درو زدنکردمیداشتم به پنج شنبه فکر م.  کرد و قطع کردی خداحافظسارا
  ی از هر چی اومده بود به کلشی که براش پیاناتیجر
 

 .  شدم خوشحالدنشیاز د. دیرسی به کارش مشتری بود کناره گرفته بود و بدختر
 . نی بشایب: -

 یخانوم سهراب. درو که باز کردم به طرف پنجره رفتم.  بودیخانوم سهراب.  که باز اف اف زنگ خوردمی به سالن نرفته بودهنوز
  حتما با مامان قرار داشتن. همراه مهرنوش بود

 
 .انی نداشت بدون خبر بامکان

  باز کردمدرو
 .دیسالم خوش اومد: -

 .دندی دو خندهر
 . سالم پسرم: -
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  گفتیخانوم سهراب.  شدندوارد
 ستن؟یمامان ن: -
 .دی شما بفرمائادی مگهی دقهی سوپر سر کوچه تا چند دقنیمامان رفته هم: -

   وارد سالن شدند سپهر بلند شدی و خانوم سهرابمهرنوش
 سالم: -

  کردمیمعرف
  منيسپهر پسر خاله .  ما و مهرنوش دخترشونزی از دوستان عزیخانوم سهراب: -

 اومده بود ایتازه پسرشون به دن. دمی و سحرو پرسروزینشستم کنار سپهر و حال ف.  نشست و مهرنوش کنارشی سهرابخانوم
  یداشتم با خانوم سهراب. اسمشو گذاشته بودند فرامرز

 
 و مهرنوش هم سرشو کردی چشم به مهرنوش نگاه مریبه سپهر نگاه کردم ز.  سکوت شدمینی که متوجه سنگزدمی محرف

   تو اونتونستی که ميزی تنها چدیشا. نییانداخته بود پا
 

 . بودنی همارهی از اون رخوت درم بلحظه
  سپهر گفتمبه
 .خونهی مهرنوش نرم افزار مي توئه؟ فقط تو سخت افزار خوندي مهرنوش هم هم رشته یدونیم: -

 دی خندسپهر
 . هیعال: -
  کرد به مهرنوشرو
 چقدر از درستون مونده؟: -
 شهی ترم درسم تموم منیهم: -
  نهای دی مشغول کار بشدیخواهیبعدش م: -
 .صد در صد: -
 ی حتدی اونجا مشغول بشدیتونی مدیاگر موافق باش.  کم دارمروی کردم و نسی شرکت تأسی چون من هم به تازگهی عالنیا: -

 . دی فردا مشغول بشنی از همدیتونی مدیاگر بخواه
 دی خندی با خوشحالمهرنوش

 واقعا؟: -
 .بله: -
  دانشگاهم؟ي کالسهایول: -
 .   کارامد کمهيرویاالن ن. ستی نی مشکلدیای ندیتونی مدی که دانشگاه دارییروزها: -
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 . من با لبخند بهش نگاه کردم و سرمو تکون دادم.  به من نگاه کردی با نگرانی سهرابخانوم
 کنن؟ی االن چند نفر تو شرکتت کار مسپهر: -
سه تا دختر و دو تا .  پنج نفر ثابت هستنی ولمیکنی روزه اخراج مکی ها رو یلی خنکهی اي حدود براگمیم. حدود هفت نفر: -

 . پسر خود من هم که هستم
 .  لبخند زدشی با آسای سهرابخانوم

 . رهی هم تجربه ات باال میکنی مهرنوش جان هم کار مهی خوبتیموقع: -
 .آره: -
 خوشتون اومد با هم قرارداد طی اگر از محدیاری بفی سر تشرهی شما فردا دمی من آدرس شرکت و مدیخوب اگر موافق باش: -
 میبندیم

 اددی مهرنوشو استخدام کنه نشون مخواستی می سادگنی به انکهی بود اری سخت گیلیسپهر خ.  بلند بلند بخندمخواستی مدلم
   دختر بود مسلمهیمهرنوش هم . واقعا ازش خوشش اومده

 
 . ازش خوشش اومدهدادی به شرکت سپهر بره نشون مخواستی منکهی شده و اهی که متوجه قضبود

 تمام مدت سپهر و مهرنوش در ادی که مامان بیتا زمان. مهرنوش تشکر کرد.  آدرس شرکت و نوشت و داد  به مهرنوشسپهر
  مامان که اومد با. کردندیمورد کارو درس صحبت م

 
 .  سپهر و مهرنوش غرق حرف زدن هستن به اتاقم رفتمدمی به آشپزخونه رفتن منم که دی سهرابخانوم

به نرم خونه  و پنج شنارمی بي بهانه اخواستی نداشتم دلم مزوی چچیحوصله ه. کنمی می روزها همه اش احساس خستگنیا
  رفتهی اونها پذي براي بهانه اچی هدونستمی می باربد ولي
 
. کردمی می احساس خستگشتری بشدمی مداری صبح بی که وقتکردمیشبها انقدر فکر م.  خودمي اونها نه خانواده ي نه براستین
 .  با ما همدوره بودنیآفر.  افتادمنی آفرادی دفعه هی

 
 که با ی آدم کامال قابل اعتماد کسهی بود ی خوبیلیدختر خ.  شدی روانپزشکي اون وارد رشته می رو که خوندی عمومیپزشک

  خوادی گفت می وقتکردیهمه راحت برخورد م
 

 همه بهش تشی رشته رو انتخاب کرده به خاطر آرامشش و رفتارش و شخصنی بهترمی بخونه همه بهش گفتیروانپزشک
  کی.  بودی خوبيما و اون هم واقعا راهنکردنیاعتماد م

 
 .  کردمداشیباالخره پ.  برداشتم و دنبال شماره اش گشتمویمیدفتر تلفن قد.  بود که ازش خبر نداشتم یسال
 سالم: -
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 سالم: -
 خانوم شفق؟: -
 دیخودم هستم بفرمائ: -
 ن؟ی آفرینشناخت: -
   کم مکث کرد بعد گفتکی
  رادمهرای نی راددونمی نمی بگم روزبهانتونمیم: -

  خندهری ززدم
 .نمی رادی هستی هوشزیواقعا دختر ت: -
  ؟يچطور: -
 خوبم: -
 ؟ي من کردادیچه عجب؟ : -
  ازت بپرسمی حالهی افتادم گفتم ادتی دفعه هی: -
 . بودی جاتون واقعا خالمی بودي و پنج نفرستی بمی قرار داشتهی ی دوره عمومي با بچه هاشیچند روز پ. خوبم: -
 . میای بمیتونستی ما نمی بهم گفت ولزیتفاقا کامبآره ا: -
 از بچه ها چه خبر؟. نمتونی ببگهی دي دفعه دوارمیام: -
 .باربد تازه ازدواج کرده شهاب هنوز عذبه.  جز باربد و شهابونمیبی و نمیفرد خاص. خبرها دست توئه نه من : -
 دیخند 
  بگوکیاز طرف من بهش تبر: -
 حتما: -
 رونی بای تو مطب م؟ی قرار بذاری کي برايخوایحاال م.  قائم مقامهابونیمن مطبم تو خ. خوب: -
 ؟> نمتی ببخوامی گفته میک: -
 . ي من افتادادی ستی نخودی بی حرف بزنیکی با ي دارازی ندای شدگهیصدات م. صدات: -

 دمیخند
 ی زبلیلیخ: -
 کجا؟: -
 یهر جا تو بگ: -
 ا صبح خوبه؟فرد.  بهترهرونیب: -
 خوبه: -

 دی قرار گذاشتم پرسباهاش
 اد؟یرادمهرم م: -
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 گمینه بهش نم: -
 دی نداشتی پنهانزی چچی تو و رادمهر هادمهی که یی تا جاهیپس موضوع جد. باشه: -
 میحاال دار: -
  بهم بگوزویفردا همه چ: -
 . حتما تا فردا: -
 .خداحافظ: -
 . خداحافظ: -

 خواستی دلم ممی بار اول تو زندگيبرا.  باهاش حرف بزنمتونمی اگر نتونه کمکم کنه می حتدونستمی مکردمی می سبکاحساس
   باخواستیدلم م.  داد بزنمتونمی کوه و تا مهیبرم سر 

 
 .   آدمهنی قابل اعتمادترنی آفردونستمی حرف بزنم و میکی

 يقد بلند.  بودمدهی بود که تو عمرم دی آدمنیشادتر . لبش بودي لبخند روشهی باز کرد و سوار شد مثل همنویدر ماش     
 .   سبزي بلوند و چشمهايداشت و موها

 سالم: -
 ؟یسالم خوب: -
 . ممنون: -
 م؟یبر: -
 کجا؟: -
 می کجا برگمی اونوقت بهت می باهام حرف بزنيخوای مای دوستانه باشه داری دنی داره که ایبستگ: -
 هر دو: -
  بهترهنطوری نباشه ایی که صدایی جاهیپس برو : -

 باال می رفتمیدی رسیوقت.  اون روزها تنگ شده بوديدلم برا. میکردی خاطره مدی افتادم طرف بام تهران تو راه فقط تجدراه
 . شدی و رد مومدیتک و توك آدم م.  می نشستستگاهی انیاول
 خوب؟: -
 ؟یخوب چ: -
 تا آسمون فرق نی زمشناختمی که میی شوخ و بذله گونیکردم تو با راد احساس دمتی که دي از لحظه انی شده رادیچ: -

 . يکرد
 . لبهام نشستي روی تلخي خنده

 .  با من راحت باش: -
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 احساسم گفتم ي جلومو گرفت از همه شدی نمگهی شروع کردم به حرف زدن دی گفتم وقتی از کجا شروع کنم ولدونستمینم
  ي برامی و شادمیدی از حس تلخم و نا امتمیاز عصبان

 
 .  برادرکی به عنوان تمی احساس مسئولرادمهر

 زنهی داره لبخند مدمی دیمنتظر نبودم حرف بزنه ول.  نمونده بودی هم باقی برام نفسگهی حرفهام تموم شد دیوقت
 ه؟یچ: -
 م؟یکردی بار در مورد عشق با هم بحث مکی ادتهی نیراد: -
 میدی کدوم به توافق نرسچی نفر که هستیب. ادمهیآره : -
 ؟یگفتی می چادتهی: -
 ادمهی: -
 ؟يهنوز بهش معتقد: -
 آره: -
 پس چته؟: -
 چشمم باشه و ي اون بشه همسر برادرم و دائم جلونکهی بحثه و اهی رسمی بهش نمنکهی ای من بدونم عاشق شدم حتنکهیا: -

   جدا منيزی خواهر بهش نگاه کنم چهی مثل دیبدونم با
 

 شدمی نه انقدر ناراحت نمگفتی و بهم مگفتمی و بهش مشدمی اگر عاشقش مرمیگی که عاشقم خدا رو شاهد مستمی نناراحت
   که انتخابستمی ناراحت ننی االن هم از اومدمیباهاش کنار م

 
باشه  شاد خوامی مخوامی خودم نمي باور کن من اونو براشی جز خوشبختخوامی می بهانه چيمگه من برا.  رادمهره اون

  خوب رادمهر.  لحظه لحظه اش با عشق توأم باشهخوامیم
 
 نهای اي و شاهد همه نمی بشتونمی نمیول. نهی رادمهر بهتري و مطمئنم بهانه هم براشناسمی من برادرمو مدهی بهش منویا

 .  دارمیتی ظرفهی منم کنهی منو داغون منیا. باشم
 و در ی کنی موهبت تو قلبت مخفهی عشق و به عنوان نی ادی بای خودتو کنترل کنی بتوندی بای ولنی رادیگیتو درست م: -

   و در زمانشي برادرو انجام بدکی فیعمل وظا
 
 شهی کنه کم کم اون برات مریی نسبت به بهانه تغدگاهتی دشهی مطمئنم گذر زمان باعث ميری فاصله بگشونی از زندگیتونیم

   مستلزمنی ایول. همون همسر برادرت نه عشقت
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 رادمهر همه شهی باعث می حرکتنیچون االن کوچکتر.  نه االنی با دور شدن ولي زمانو به خودت بدنی ادی و تو بازمانه
 .  بفهمهزویچ
  برمرانی اونها ازدواج کردن از ای وقتخوامی منی همي برانی آفردونمیم: -
 ؟ي بررانیاز ا: -
 .  قبول کنمطوی شرانی که بتونم ای مدت کوتاه تا موقعکی يآره حداقل برا: -
 جالبه: -
  جالبه؟یچ: -
 یلی تکمي دوره ی تخصصي اکثر رشته هاي برادونمی که مییتا اونجا.  آلمانرمی مي دوره روانکاوکی يمن دارم برا: -

  نجای هم از اینیبی هم دوره ميای بیتونیگذاشتن تو هم م
 

 یشی مدور
  بودتی موقعنی بهترنی شدم اخوشحال

 شه؟ی شروع می دوره کنیا: -
 .يای کارهاشون سرو سامون گرفت بی وقتیتونی تو هم مرمی مگهی هست من تا سه ماه دشهی دوره ها همنیا: -
 شنهادتیممنونم از پ: -

 نه فقط ای حسو داشته باشم نی نکنم اای کارو بکنم نی ادی باگفتیاون نم. شکافتی آرومم کنه و مسئله رو مکردی می سعنیآفر
   عشق و باور کنم و در کنارشنی اکردی میداشت سع

 
 رشید.  بعد از ظهر بودکی ازش جدا شدم ساعت یوقت.  راه رو انتخاب کردنی بهتردی سخته و بای گاهطی کنم که شراقبول

 .  مطبشرفتی مدیشده بود و با
 که رادمهر اومد کردمیم داشتم لباسمو عوض موارد اتاقم شد. شدی ساعت دو شروع مفتمی رفتم شمارستانی هم به سمت بمن
 تو
 سالم: -
 سالم: -
 ؟يکجا بود: -
 رفته بودم کوه: -
  تعجب نگاهم کردبا
 ؟ییتنها: -
 آره: -
 امی باهات بیچرا نگفت: -
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  منم حوصله ام تو خونه سر رفت زدم به کوهي بودفتی رفته از صبح شادتی يتو نبود: -
 . رونی نگفت و از در رفت بیچیه

. گرفتی بودم هر روز باهام تماس مدهی دنوی که آفري رفتار کنم از روزیعی طبیلی شنبه تمام توانمو جمع کردم تا بتونم خپنج
   سختي روزهانیتو ا.  بودیواقعا دوست بامعرفت

 
 ي براشوی من شادي غصه دنی با دخواستمی نمی مراقبم بود ولیلی خانی رازدمی بود که راحت باهاش حرف می تنها کساون

   که با مسئله کناردادمینشون م.  ببرمنیرادمهر از ب
 

 . کردی باور نمچوقتی هر چند که هاومدم
 شد که خودم هم باور یمیانقدر جو صم.  خنده ام گرفتجانشی و هطنتیاز ش. کردی بود و نگاه مستادهی پشت پنجره اباران

  امتم.  خوشحال بودنیلیرادمهر و بهانه خ. کردمینم
 

 نگاهش ی وقتی وجودم حل شده بود حتی اون تو رگ و پشدی نمی کردم به بهانه نگاه نکنم صداشو نشنوم ولی سعمدت
  انیبا باران و را. لبخندشو. کردمی نگاهشو حس مکردمینم
 

 در مورد دونستمی فقط مگهی می باران چدمیفهمی نبودم اصال نمچکسیمتوجه ه. گذشتی مرید.  می حرف زدن بودمشغول
 .  دادمی جواب مي منم سرسرزنهیتخصصم باهام حرف م

 
 . انی ما بيقرار شد دوشنبه اونها به خونه .  از جاش بلند شدمی بابا ساعت دوازده و نباالخره

 . دیتمومش کن. هی کارها چنی اگهی دوست دارن دگروی همدیآخه وقت. شهی چرا تموم نمی لعنتي روزهانی که ايوا
 . نیی و حمام کرده از پله ها اومد پاکی شیلیدمهر خ صبح راجمعه

 یسالم به همگ: -
  جوابشو دادن مامان گفتهمه

  مادریکجا به سالمت: -
 رونی برمیبا اجازتون با بهانه م: -

  لبخند زدمامان
 . زمی بهت خوش بگذره عزهیعال: -
 . ممنون: -

 دستمو گرفت و فشار داد.  دور نموندانی رادی تلخم از ديخنده . رونی بکنه از در رفت بانی به منو رای نگاهنکهی ابدون
 . اولشه: -
 نمی که بعدشو ببستمیمن ن: -
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  اومد توانیپشت سر من را.  جام بلند شدم و رفتم به اتاقماز
 ؟ی چیعنی: -
 ؟ی چیعنی یچ: -
 ؟یستی نی چیعنی: -
 .رمی مرانی ازدواج کنن من از انکهی به محض ایعنی: -

  تخت نشستيرو. دمیدی رو تو چشماش ميناباور.  بهم نگاه کردمات
 یکنی نمنکارویتو ا: -
  زدمادیفر
   دست به دستشون بدم؟نموی کنم؟ بشکاری چيخوایم: -
 نیآرومتر راد: -

 ی صندلي نشستم روکالفه
 ببخش داد زدم: -
 ستی راهش ننیا ی ولیکنی تحمل مي چطور داردونمی نمي تو کالفه انی رادکنمیمن درك م: -
 .میزنی کردن در موردش حرف می عروسیوقت.  اونهایحاال کو تا عروس. انیبس کن را: -

 بلندشد
 .باشه: -
 زل واری به دوتروی کامپي رفتم به اتاقش نشسته بود روبروعیانقدر دلم براش سوخت که سر. رونی مظلوم از در رفت بیلیخ

 زده بود
 رون؟ی بمی بريایم: -

  بپرسه کجا بلند شدنکهی ابدون
 شمی آماده مگهی دقهیتا چند دق: -

 خونه بعد از مدتها بهم خوش گذشت می تئاترو برگشتمیرستوران و آخر شب هم رفت. پارك. نمایس. می روز و با هم گشتتمام
 . دادی بهم آرامش مانیرا
 رادمهرو يدارهایموش کردم در مورد د فرای من مثل باد بود انقدر تو خودم بودم که حتي که برای ماهکی ماه گذشت کی

  رادمهر هم انقدر غرق بهانه بود که.  بپرسمیبهانه سوال
 
 .  آخر شب تو خونهای دمیدی ممارستانی تو بگروی همدای کل منو فراموش کرده بود به

 نتونستم تحمل کنمو به اتاقم رفتم رهی رادمهر به مامانم گفت تماس بگیوقت. می بري خواستگاري ماه قرار شد براکی از بعد
  انی که راواری بودم که با مشت زدم تو دیانقدر عصب
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  تو اتاقاومد
 ی ؟ دستتو شکستي شدوانهیتو د: -
 . شهی چرا؟ چرا باورم نمانی باور کنم راتونمیچرا نم: -
 . بغلم کرد 
 .  بفهمهيزی چی نذار کسي تحمل کردنجایتو که تا ا. کنمی خواهش منیآروم باش راد: -
 .شمی دارم خفه مانی راشمیدارم خفه م: -
 . نیی پامیبر:-
 .   برادرمشی خودمو جمع کنم و برم پدی بادهاستی و االن از اون بادهی بادی بای ولکردمی خودمو کنترل می سختبه
 .  فردا شب گذاشته شدي برايقرار خواستگار 
 
 ؟ي زودنیبه ا: -

  گفتمامان
 انی و مرنی ماهه دارن مکیزود؟ : -
 . نداشته باشنی فردا شب آمادگي برادی شادی االن بهشون گفتنی شما همستی ننیمنظورم ا:-
 . تو نگران نباشستی نیمشکل: -

 یکی. ستی که حالم خوب ندنی فهممارستانی همکارهام تو بی تمرکز نداشتم حتزی چچی هي رو گذروندم روی سختیلی خروز
   من هممارستانی بادی من بيرد جااز دوستانم قبول ک

 
 ساعت مین.  بهش گفتمزویهمه چ.  تماس گرفتنی دم در خونه که آفردمیرس.  خونه شدمی شدم و راهنی سوار ماشعیسر

   آروم شدمیلیخ. زدمیباهاش حرف م
 .نی نفهمه همی کن کسی سعی ولهیعی تو کامال طبی ناراحتنی انی رادزی چهیفقط : -
 . باشهنیباشه آفر: -

رادمهر با همون .  روزها و سالها بخوابم خواستیدلم م. دمی دوش گرفتم و خوابهی سره رفتم تو اتاقم هی.  تو خونهرفتم
  لبهاش بود وارد اتاق شدي چند وقته رونی که ايلبخند

  معرفت من بلند شویبلند شو داداش ب: -
 از جام بلند شدم 
 هیچ: -
 .اده شو آممی بردی باگهی ساعت دمین: -
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انقدر . دمی سرسختو چقدر دوست دارم احساس کردم دارم از دستش مبی رقنی من اایخدا.  کردم فوق العاده شده بودنگاهش
   رفته بود برادرم داره ازم جداادمیمحو بهانه بودم که 

 
 رفتیرادمهر داشت از اتاق م. از جام بلند شدم تا حاضر بشم.  بشهيزی متوجه چخواستمینم.  دلم گرفت سخت گرفتشهیم
  دم در مکث کرد برگشت و منو نگاه کردرونیب

  حالت خوبه؟یتو مطمئن: -
 .  فرو دادمبغضمو

 خوبم: -
  شونه ام منو چرخوند طرف خودشي کردم به کمد تا لباس بردارم دستش اومد رورومو

  گونه امي رودی کشدستشو
 ه؟ی اشکها چنیپس ا: -

  برادرم تنگ شده بوديدلم برا.  رو قورت داده بودمی بغض لعنتنیمن که ا.  صورتمي بود روختهی اشکهام ری کدمینفهم
  کردمنگاهش

 . دلم برات تنگ شده رادمهر: -
  بازوهامو نگاهم کردي گذاشت رودستاشو

 ی آدم زندگنی فراموش نکن مهمترنوی نداره ای فرقادی بشی که پیهر جا که برم هر چ.  باهاتمشهی تا همنی رادنجامیمن ا: -
 یمن

 عوض یچی بهم بگه هخواستمیم.  تو بغلش گم بشمخواستیدلم م.  کردم تا حاال انقدر احساس عجز نکرده بودمبغلش
  چقدر ازش دور شده.  اونو هم از دست بدمخواستمینم. نشده

 
ببخش . سرمو بلند کرد و اشکهامو پاك کردم.  به هق هق افتاده بودمدادیمحکم بغلم کرده بود و مثل بچه ها تکونم م.  بودم

  هی گردمی نگفت نگاهش که کردم دیچیشبتو خراب کردم ه
 

 رومو برگردوندم.  بودسی بودند و صورتشون از اشک خستادهی و مامان دم در اانی شده بود راسیانقدر که موهام خ. کرده
 .  موها زده بودم پاك شدنی ژل به ای هر چ؟ي سر موهام آوردیی چه بالنیبب: -

 دیخند
 ي کردسی خرهنموی تمام پیگی میخودتو چ: -
  بودسی خسی لباسش خي لباسش نگاه کردم جلوبه

 . رونی کلمه حرف از اتاق رفتن بکی و مامان بدون انیرا.  عوض کنهراهنشویرفت به اتاقش که پ. میدی خندهمه



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 298 

 کردن تو هیانگار گر. نییسرمو انداختم پا. بهانه فوق العاده شده بود.  ساعت شش بودی فراهاني آقاي خونه میدی رسیوقت
 . بغل رادمهر محکمم کرده بود

 اونها ی شروع کردم به شوخشهیمثل هم.  چه خبره خودتو نگه دارفهمهی کس نفهمه باران مچی هنی باش رادمراقب
  موم شد تزی و خنده همه چی شوخنی گفتن و بطشونویشرا
 

   تحمل کنم؟دی باگهی سال دکی من یعنی خدا يوا.  بهانه درسش تموم بشهی وقتي افتاد برایعروس
  کنارم نشست و گفتباران

 فهممیحستو م: -
  خودمو کنترل کردم و لبخند زدمی به سختدهی فهمزوی لحظه فکر کردم همه چکی
 واقعاً؟: -
 نمیبی مشونوی شادی اما وقتدهی واقعا عذابم مشهی سال داره ازم جدا منهمهی خواهرم بعد از انکهی حسو دارم انیمن هم هم: -

 .برمی مادیواقعا خودمو از 
  و گفتمدمی کشیقی راحت شد نفس عمالمیخ
 درسته: -
رفتم به اتاقم و . می زود برگشتبایتقر.  خوشبختانه اون هم ادامه ندادنیی نگفتم و سرمو انداختم پایچی ادامه بدم هخواستمینم

   بالشي سرمو گذاشتم رویوقت. لباسهامو عوض کردم
 

 .  خوابم بردعیسر
  و گفتم سکوت کرد و فقط گفتزی شده و من همه چی بدونه چخواستی بود منی شدم آفرداری بلمی زنگ موباي با صداصبح

   رادمهر خوشحالميبرا: -
 ممنون: -
 نمت؟ی ببتونمیامروز م: -
   بدهمی دلدارخوادیم دونستمیم: -
 .  شبهازدهی خونه امی دارم تا بفتی شگهی دمی ساعت و نکینه : -
 رمیگیبعدا باهات تماس م. باشه: -
 . کنمی محبتهاتو فراموش نمنی اچوقتی هنیممنونم آفر: -
 . ریروزت بخ. برو پسر کمتر تعارف کن: -

.  برگشتهدیدرو باز کردم و به آشپزخونه رفتم فکر کردم حتما مامانه که از خر.  که زنگ درو زدنرونی برفتمی از در مداشتم
 دمی مهرنوشو شنيصدا

 ؟یستین. صاحبخونه: -
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 رونی آشپزخونه اومدم باز
 سالم: -
 سالم: -

 کردی مکاری چنجای اي زودنی شدم صبح به انگران
  تو؟امی بی تعارفم کنيخواینم: -

  پاچه شدمدست
 . تعجب کردم که آداب معاشرتو فراموش کردمدنتیببخش انقدر از د.  توایب: -
  مبل نشستيرو
 ست؟یمامان ن: -
 دینه رفته خر: -
 بهتر شد: -
  بهتر شد؟یچ: -
  باهات حرف بزنمخواستمیم: -
  شده؟يزیچ: -

 نیی و سرشو انداخت پادیخند
 ياومدم بگم شرطو برد: -
 نی بهترنیا. دمیخند.  که تو چشماش بود متوجه موضوع شدمینگاهش کردم از برق.  هگی می چدمی لحظه نفهمکی يبرا

  بهم دادشدی مطی شرانی بود که تو ايخبر
  اون مرد خوشبخت؟هیواقعا خوشحالم ک: -
  سپهر: -
 ؟ي زودنیواقعا؟ به ا: -
 می زود تصمنمی تا ببهی سپهر چجور پسری اومدم بهم بگنی همي دارم برامانی اومدم سراغ تو من به صداقتت انی هميبرا: -

 . نهایگرفتم 
   که قبال داشتي در مورد سپهر بهش گفتم اال مسئله ادونستمی میهر چ: -

 دیخند
 یپس جز صداقت راز دار هم هست: -
 ه؟یمنظورت چ: -
  ندارمی مشکلچیمن باهاش ه.  بهم گفتهزویخودش همه چ.  سپهرهي ساله نیمنظورم همون عشق چند: -
 رو به پات ای دنی احساس نثارش کنيخوب خدا رو شکر سپهر زخم خورده است مهرنوش هواشو داشته باش اگر ذره ا: -
 .  بابت مطمئنمنی از ازهیریم
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  بلند شدمهرنوش
  بهترهنطوری برم اومدهی راحت شد حاال تا مامانت نالمیخ: -
 .  سالم برسونیبه خانوم سهراب. باشه: -
 .ممنون: -
 نی از بموی تو روز نتونست شادزی چچیه.  شادم کردقای خبر عمهیبعد از مدتها .  شکرتای رو شروع کردم خدایروز خوب.  رفتو

   نگاهي به عشق بهانه هم با شادیببره حت
 
 . کردمیم

 کرده بودن رادمهر که دلش ری و درونی رفته بودن بدی خري دنبال بهانه و باران برامی روز مونده به بله برون با رادمهر رفتدو
   باشه ازمرونی بهانه اون موقع شب بخواستینم
 

 هم شاد بشه هم ی کسدنی آدم از دشهیمگه م. شهی عذاب تموم منی ایک.  فرحزادمی شام رفتيبرا.  دنبالشونمی برخواست
   منو با خودم روشن کن خسته شدم ازفی تکلایخدا. ناراحت

 
 .  احساسنیا

  اومد تو اتاقمانی رارفتمیو اتاقم راه م بود و تپنجشنبه
 ؟یشیچرا حاضر نم: -
  بخورم تب کنم؟ي بدي نداريزیچ: -

  کردنگاهم
  شدم نه؟وونهید:-
 .  شدهرید. نیحاضر شو راد: -

 حرفها زده شد و باربد بلند شد.  آدم اونجا جمع بودی کلمیدی رسیوقت. نیی پامی شدم و رفتحاضر
 کجا برادر عروس: -
 دمه؟یاسم جد: -
 آره چه خوش آهنگم هست: -
  دنبال عاقدرمیدارم م: -
  نهای دی صدامو شندونمی دادم نموا
 عاقد؟: -

 انیرو کردم به را.  جواب ندادو رفتباربد
 .تی محرمي غهیص: -
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 کی شدمیداغ م لحظه کی.  چطور گذشت گر گرفته بودمدمینفهم.  زن برادر منشهیپس از امشب اون م. نیی انداختم پاسرمو
   رادمهریوقت. باربد با عاقد برگشت . لحظه سرد سرد

 
 و عاشقانه اش واقعا خوشحال شدم تمام وجودم گوش شده بود قی نگاه عمدنیاز د.  بهانه بودينگاهش رو.  رو گفتبله
   تو ذهنم نگهشهی تا همگهی بهانه رو که بله مي صداخواستمیم
 

 انویانقدر دست را.  محکم دستمو گرفتانیرا.  بله رو گفت چشمامو بستمیوقت.  شدمرونی بمونه چطور وادمی خواستمیم. دارم
  اش دستمو گرفتگهیفشار دادم که با دست د

  متوجه نبودمانیببخش را: -
 . ندارهیاشکال: -

 مشت هی ي که داريزیام چ تمییای نه رویینه آرزو. يدی نمونده نه امی برات باقیچی هگهید. نی تموم شد رادزی چهمه
   بود وستادهی رادمهر ايبهانه جلو. سرمو بلند کردم. حسرته

 
  و گفتدی باربد خندکردی برداره بهش نگاه مینیری شنکهی رادمهر بلند شده بود و بدون اکردی تعارفش مینیری شداشت

 ی خانومتو نگاه کنیتونی مگه چشمات به پاهات وصله؟ نشسته هم مرهیگی آقا رادمهر پاهات درد منیبش: -
 قی لبخند عالمو داشت عمنیباتریز. نگاهش کردم.  رو گرفت جلومینیریش.  با خنده نشست و بهانه به طرف من اومدرادمهر
 .نیی برداشتم و سرمو انداختم پاینیری شهیو پاك 

. باشه اون از امشب زن برادر منه بار آخرم دمیبهت قول م.  نگاه کردمنطوری منو ببخش رادمهر ببخش من به همسرت اایخدا
 .  برادردمیقول م. دمی بهت قول منویا

 آخر عمو حسام شدنی مشغول حرف زدن بودن خسته نماطی زودتر برگردم خونه اما بهانه و رادمهر که تو حخواستی مدلم
 صداش در اومد

. زنهی که با بهانه حرف مدمیشنیاقش م رادمهرو از تو اتيشب تا صبح صدا.  می خونه شدی دل کند و راهی به سخترادمهر
  رفتم تو هال و. شدمی بخوابم  داشتم داغون متونستمینم
 
 مارستانی بی به رادمهر سر بزنم راهنکهیساعت هفت صبح به اتاقم برگشتم و حاضر شدم و بدون ا. دمی کاناپه دراز کشيرو

 . شدم
 مارستانی بودم بدهی ساعت هشت صبح زنگ زد تازه رسنیآفر
 ؟ییکجا: -
 مارستانی بدمیرس: -
  سرت خلوت تره؟یچه ساعت: -
 حدود ظهر: -
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 نمتیبی مامیم: -
 . ممنون: -
 يبا: -
 .خداحافظ: -

 . نشستی سوال تو ذهنش می کلنی آفردنی نداره واال با دفتی رو شکر کردم که رادمهر شخدا
  اومدنی نشسته بودم تو اتاق که آفرمارهای بتیزی دو بعد از وساعت

 سالم: -
 .يسالم خوش اومد: -

 ی صندلي رونشست
 حالت خوبه؟: -
 خوبم: -
 ؟يتو چطور: -
 . منم خوبم: -
 زمی هم گذاشتم کنارش و نشستم پشت متییسکوی و گذاشتم جلوش بختمی از فالسک ري چاهی
  رفت؟شیاوضاع چطور پ: -
 گهی سال دکی حدود یعنی. کننی می خوندن بعد از تموم شدن درس بهانه عروستی محرمغهیص: -

 کردی مي که تو دستش بود بازي و با فنجون چانیی انداخت پاسرشو
  تو حالت چطوره؟نطوریکه ا: -
 که سخت نمیبی ملمی فهیانگار دارم . کنمی غصه عادت منی دارم به اگهی دکنمیفکر م. دونمیخودم هم نم. نی آفردونمینم: -

  دونمینم کنارشونم از همشون دورم ی وقتدهیعذابم م
 
  نهای حسمو بهت برسونم تونمیم
 تا دی رسخواستی که می رادمهر به کسنکهیا.  ی فکر کنهی به وجه مثبت قضدیتو با.  کردشهی نمي کارچیه. فهممیکامال م: -
  ي رو برانهای بهتریگفتی مشهی تو همادمهی که ییجا
 

 يخوای مبرادرت
پس بهتر که رادمهرو .  نسبت به من نداشتی حسچی مطمئنم هخواستیاگر بهانه رادمهرو هم نم. نی آفرمیاالن هم راض: -

  خواستی که ميزیدوست داره و حداقل رادمهر به چ
 

 دیرس
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 . زی مي در آورد و گذاشت روفشی برگه از کي سرکی
 رفتم برات برگه ی وقتخواستمی مرمی مگهی دو ماه دیکیمن . هیلی تکمي کالسهاي توتی درخواست عضوي برگه هانهایا: -

   تاکشهی سال طول مکی حدود یها رو بفرستم ول
 

 . برگه ها رو برات بفرستهنی از بچه ها خواستم ایکی از نی همي برايای بی درست بشه تا بتونکارهات
 ممنونم: -

 .  وارد شدانی به در خورد و راي اتقه
 سالم: -
 ي دارضی مردونستمیببخش نم: -
 ستی نماری بنی تو آفرایب: -
 بود چشم زی ميبرگه ها رو.  مبلي نشست روانیرا.  کردمشونی کرد و اومد جلو به هم معرفنی به آفری با تعجب نگاهانیرا
  به من انداختی افتاد به برگه ها و بعد نگاهانیرا
 ؟ي بريخوایتو واقعا م:-
 .کشهی سال طول مکینترس برادر کوچولو : -
   بلند شدنیآفر.  از خودش از مسائل من خبر دارهشتری بنی آفردونستی نگفت نمیچیه
 . نی برم رادگهیمن د: -

  طرفشدمیدو.  مبل و گرفتيکه رنگش مثل گچ شد و دسته .  جوابشو نداده بودمهنوز
  شدیچ: -

 ومدیصداش در نم.  مبلي جواب بده نشست رونتونست
 . نهییا فشارم پکنمیفکر م.  نگران نباشستی نيزیچ: -

 دادی هاشو فشار مقهی شقي گذاشته بود رودستشو
  شدرهی نبضشو گرفت و به صورتش خانیرا
 ؟يسر درد دار: -
 .رهیگی میآره گاه: -
 بهش شک انی هست که رايزی چهی دونستمی جوابهاش مثبت بود ميو چند تا سوال ازش کرد همه .  اش کردنهی معاانیرا

 دی خندنیآفر. کرده
 رم؟یمی دکتر دارم مهیچ: -
 . نوشت و مهر زدي ام آر آهی براش انیرا
 يدی و انجامش ميری االن منیهم: -

  از جاش بلند شدنیآفر
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 . مال فشار کارهستی نیچی هدونمی سر دردها رو دارم منی وقته ایلی دکتر من خالی خیب: -
 می مطمئن بشدی بای ولنی باشه آفرنی که همدوارمیام: -

 .  مبلي رفت تعادل نداشت نشست روجی سرش گدوباره
 . شما رو هم نگران کردم. دیببخش: -

 گفتم
  به زور ببرمت؟ای ي ام آر آيریم: -
  چمهدونمی مستی نيازین: -
 ستینه مال فشار ن: -
 .دونمیم: -

  گفتانیرا.  کردمنگاهش
 بگو چند وقته؟: -
 .  پنج ماهقایدق: -

  شده بودمیعصب
  پنج ماهه؟یچ: -

  گفتانیبه را نیآفر
 ؟يدیاز کجا فهم: -
 . حالت چشمات مشکوکم کرد. نیمن جراح مغزم آفر: -

  زدمداد
  شده؟ی چدیگیچرا به منم نم: -

  هم گذاشتي و دو تا انگشتشو رودی خندنیآفر
  تومور کوچولو تو سرمههی اندازه نی به همقای دقنیبب: -

  گفتانیرا.  حرف بزنمتونستمینم.  شدی مغزم خالانگار
 ؟يخوری مییچه داروها: -

   گفتانیرا.  در آورد و نشونش دادفشی داروهاشو از کنیآفر
 گه؟ی میدکترت چ.  خوبهیلیخ: -
 ی درمانیمی شای ی جراحای تحمل ایگفت : -
 انتخاب تو؟: -
 تحمل: -

 .  دوست من بودنی مرگشو نداشتم اون بهتردنیطاقت د.  خودمو کنترل کنمتونستمی زدم نمداد
  ن؟ی آفری چیعنی: -
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  زنده بمونم؟شتری خودمو خانواده مو عذاب بدم که چقدر بی درمانیمی شری برم زنی رادیکه چ: -
 دی خندانیرا
 یمی ها با شیلی زنده بمونن؟ خشتری بخوانی که مهی مال کسانی درمانیمی شیکنی چرا فکر میشی گفته خوب نمیک: -

  خوب شدنیدرمان
 رمیپذی و نمسکی رنیمن ا: -
   بشه جلوشو گرفتدیشا. نی باشه آفرمی خوش خدیشا: -
 د؟یشا: -
  چند درصده؟یدونی مدی شانی همی ولدیآره شا: -
 نمیمن واقع ب. انیاحتماالتو ول کن را: -

 گفتم
  تا برنده شد؟دی جنگی با زندگدی کنار اومد باطی با شرادی بایگفتی که می تو همونیستینه ن: -
 . با مرگ و ندارمدنی اما قدرت جنگجنگمی میهنوزم با زندگ.  کنار اومدمطیآره من همونم با شرا: -
  گفتانیرا.  بشهی بگم که راضی چدونستمینم
 نم؟ی پرونده تو ببتونمیمن م: -
 . نهی تو خونه نبی صندوق عقب که کسذارمیم. نهی تو ماشمیمدارك پزشک: -
  بلند شدانیرا
 درسته من ی گرفتشی که در پی راهگمی نباشه بهت ميدیباور کن اگر ام. نمی مدارکتو ببخوامیم. میهم بربلند شو با : -
 . کنمی نمتتیاذ

   بلند شد و نگاهش کردنیآفر
 .میباشه بر: -

 . بود به همختهیاعصابم ر. می کدوم حرف نزدچی هنیتا ماش. دمی که دنبالشون دورونی دو از در رفتن بهر
 نگاه شهاشوی دونه دونه و با دقت چکشون کرد من هم داشتم آزماانیرا.  صندوق عقب و باز کرد و مدارکشو در آورد در
  و گفتدی خندانیرا. کردمیم
 ؟ی چند تا دکتر رفتشیپ: -
 .یکی: -
  ره؟ی دکتر مهی شی آدم پییماری بنی چنيبرا.  به تونیآقر: -
 ستی نيازی معلومه نزی همه چیخوب وقت: -
 یشی عمل ساده خوب مهی تو با یشی تو خوب نمگهی میک. دهی از تو بعنی آفريتو خودت دکتر: -

  برق زدنی آفريچشمها
  نکنیباهام شوخ: -
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 کنترلش شهی نباشه اگر هم باشه ممی بدخدوارمی کشت که اممی بعد از عمل تومورو بددیفقط با.  ندارمیمن باهات شوخ: -
   کهیکنی مي کاري دارتی وضعنیاما تو با ا. کرد

 
 .  کردي نشه کارگهی بشه و دمی هم هست بدخمی اگر خوش خی حتتومور

 ؟یتو مطمئن: -
  تا اونها هم نظرشونو بگنمی جلسه با دکتر شوکت و دکتر سالمت بذارهی میتونی مي اگر شک داریمن مطمئنم ول: -
 کنمی من به نظرت اعتماد میگی اگر تو مستی نيازینه ن: -
 هستم پس بهتره نظر اونها رو هم ی چجور پزشکیدونی نمیشناسی تو منو نمستی بردار نی شوخهی قضنی انینه آفر: -

 .میبدون
  کم فکر کردکی نیآفر
 ی خودت عملم کنخوامی اگر قرار شد عمل کنم میباشه ول: -
 ... جراح مغزه تونیاما دکتر شوکت بهتر: -

  نذاشت حرفش تموم بشهنیآفر
 .  کسچی های یکنی تو عملم مای. انی رانهیمن همشرط : -
   نگاهش کردانیرا
 ؟يچرا اصرار دار: -
 اگر با ی کارو برام انجام بده حتنی دوست اهی خوامی در ضمن مدونمی کارشونو مي روی روزبهانيچون وسواس خانواده : -

 . نهی دوست بهترهی من ي نباشه برانیتجربه تر
 
 زنهی حرف اولو مطی شرانی آرامش تو ایدونی و تو بهتر از من مکنمی احساس آرامش مينجوریا

 . ذارمیمن با دکتر سالمت و دکتر شوکت قرار م. مارستانی بای مدارك بنیفردا با کل ا. نیباشه آفر: -
  شدهرمی دیلی برم خگهیمن د. ممنون. باشه: -

 دمیپرس
 ؟ی کنی رانندگیتونیم: -

 دی خندنیآفر
 .آره نگران نباش: -

  هم متوجه شدانیانقدر نگران بودم که را.  نشست و دور شدنی ماشپشت
 ن؟یچته راد: -
 مونه؟یراستشو بگو زنده م: -
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 تا مدتها کنترلش کرد و اگر خوش شهی باشه آره ممی اگر تومورش بدخی اگر زود عمل بشه حتگمی مقتوی حقشهیمن هم: -
 . شهی باشه که خوب ممیخ
 دوارمیام: -
 .به من اعتماد کن برادر: -
 . ی کنی دوستمو جراحنی بهترذاشتمیبهت اعتماد دارم اگر نداشتم نم: -

 دیخند
  بودمدهی دوستو ندنی بهترنی وقت اچی دوستت؟ من هنی شده بهترنی تا حاال آفریاز ک: -
 امیب کنار طی کمکم کرد که بتونم با شرایلیخ. انی کنارم بود رانی مدت آفرنیتو تمام ا: -
  تعجب بهم نگاه کردبا
 واقعا؟: -
 تونه؟ی بره آلمان میلی تکمي گذروندن دوره ي براخوادی اون میراست. آره : -
 دی سنجطوی شرادیبا.  بخواد عمل کنهی بخواد بره و کی داره کیبستگ: -
 . هنوز دنبال علم و دانشهکشهی که ميبا درد. زهی برانگنی دختر تحسنیواقعا ا: -
 نهیبیروحش روح آدمها رو م.  روانپزشکههیاون ذاتا . کنهی که آرومش مهیزی چنیچون ا:-
 و شکافهی مزوی اون همه چگذرهی نمهی که با دارو از قضنهی درك کنه و مهمتر اطوی شراتونهی راحت میلیاون خ.آره : -
 .  نسبت به مشکالت دارهی جالبيدگاههاید
  کنارت بودهی آدمنیخوشحالم که چن: -

  تومیرفت.  به اتاق منمی بوددهیرس. دهی کردم صداش رنجاحساس
 رادمهر ي براتی شادي غصه هام رودنی و شندنی با دخواستمینم. یبرادر رادمهر هم هست. یستی تو فقط برادر من نانیرا: -

   راحتم امایلی من باهات خیدونیم. اثر بذارم
 
 .  غصه هامو فراموش کنمتونمیمن هم م.  ی برادرت شاد باشي برادیتو با. رمی لذت برادر رادمهر بودنو ازت بگخوامینم
 .دونمی خوب منویا. شهی باشه اما نمنطوری که ادوارمیام: -

 .  داشتیقیچشماش غم عم.  کردمنگاهش
 ان؟ی راي داریتو مشکل: -
 نه چطور؟: -
 . ي آرامش ندارگهینگاهت بهم م: -
 خودم مقصرم توبهش فکر نکن: -
  شدهیبگو چ:-
  نهای که دارم مشکل سازه ی حسنمی تا ببخوامیفقط زمان م.  ندارمی من مشکلیچی باور کن هیچیه: -
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 ؟ی چیعنی: -
  بلند شدم و رفتم طرف درعیسر.  کردنجمی جوابمو بده پنکهی از اقبل

 .می باشه بعدا با هم حرف بزنادتی: -
 .مونهی مادمیباشه : -
 سره رفتم کی.  خونه انقدر توان نداشتم که بخوام شام بخورمدمی رسیوقت.  بودی سختیلیروز خ.  شب تو اتاق عمل بودمتا

 .دمیبه اتاقم و خواب
  دهمفصل

 کرد و قرار دیی و تأانی هم نظر رای پزشکونیسیکم. فردا روز عملش بود. کردمی فکر منی اتاقم نشسته بودم و داشتم به آفرتو
  انوی کم ناراحت بودم که جرکی.  عمل بشهنیشد آفر

 
 گپ ساده هم وقت هی ي برای نبود حتچوقتیه.  نبودگهیاون د. رونی افکارو از مغزم انداختم بنی بعد ای رادمهر نگفتم ولبه

  نی اون بهتردونستمی مکردی ناراحتم نمنیا. نداشت
 

 اون آدم پر شرو شور گهی ددونمیم.  تلخهیم حس ناکاهی که برام مونده یچند ماه گذشته و تنها حس.  گذرونهی مدورانشو
  بارها و بارها مامانو بابا بهم گفتن نامزد کردن. ستمین

 
 .  منو آروم کردهرادمهر

 ومدمیبعد م. تحمل کنمتونستمی نمشتری باشم که بودم اما با تمام تالشم چند ساعت بی همونکردمی می و سعدمیخندی ممنم
  نیتو ا. کردمی متیاس امن که احسییتنها جا.  اتاقميگوشه 

 
 . دادمی نمیتی رادمهر اهمي به رفت و آمدهاگهی بودم که دنی وقته هم انقدر نگران آفرچند
 انهی در بلند شد فکر کردم رايصدا

 .انی تو راایب: -
  درو باز کرد و اومد تورادمهر

 ؟یستی منتظرم نگهی منم حاال ديدیفهمی مزدمی در می موقعهی شده؟ یچ: -
 .  ستمینه ن: -
 چرا؟: -
 . نه توزنهی مانی روزها در اتاق منو رانی ایستی وقت نچیچون تو ه: -

 .  تخت کنارمي رونشست
  برادر کوچولو؟یاز دست من ناراحت: -
  من جواب دادميتو سوال کرد. نه اصال: -
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  گفته بودمرمی حرفهامو بگي بتونم جلونکهی بگم اما قبل از اخواستی که دلم نمزدمی میی بودم  حرفهایعصب
 رون؟ی بادیخوب حاال داداش من با من م: -

  کردمنگاهش
 کجا؟: -
 می شب آماده باشن بري برای بگيری با بهانه تماس بگشهیامتحان بهانه و باران هم تموم شده م. رمی درگیلیامروز من خ: -
 .  خسته انیلی خرون؟یب

 ؟یزنیچرا خودت زنگ نم: -
 .  نهای کنمی وقت مدونمی دارم نمیمن تا شب چند تا جراحاالن خوابه و : -
 امی اما من نمگمیبهش م: -
 . دعا کنمنی آفري و تا صبح برانمی بشخواستی اون جمع و نداشتم دلم مياصال حوصله  

  رادمهر رفت تو همياخمها
 چرا؟: -
 کار دارم: -
 کار؟یچ: -
 .   بهش دروغ بگمخواستمینم. کردیسوالهاش کالفه ام م-
  تنها باشمخوامیم: -
 رون؟ی بدیاری بفی و تشردی امشبو به ما افتخار بدهی شهیحاال نم: -
  اومد تو اتاقانیرا
 چه خبره؟: -
 .رونی بادی کنم امشب با ما بی برادرتو راضکردمی میداشتم سع: -
 اد؟یمگه نم: -
  داره خدا عالمهکاری کار دارم حاال چامی نمگهیم: -
  به من نگاه کرد و گفتانیرا
 . ادیم: -

  نگاه کردانی به منو رارادمهر
 .  مشغول بودن من باعث شده از شماها دور بشمنکهیمثل ا: -

  شد و رفت طرف دربلند
 . کردمی اما اشتباه ممی از هم دور ششهی باعث نمزی چچی که همیکی انقدر به هم نزدکردمیفکر م: -

 .  نگاهم کردیرگشت طرفمو عصبب. دمی بخوام خندنکهی ابدون
 حرفم خنده دار بود؟: -
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  طرف پنجرهرفتم
  رادمهرنجای اایب: -

 ستادی کنارم ااومد
 ؟ینیبی ماطی تو حدویاون درخت ب: -
 گهی دیگیهمون درخت خودمونو م: -
 .آره: -
 ؟یخوب که چ: -

  طرفشبرگشتم
  چند سالشه؟ادتهی: -
 همسن ماست: -
  دوبار بهش آب داده بشه تا خشک نشه؟ي هفته ادی حداقل بایدونیم: -

  شدکالفه
 . بزنتویحرف اصل: -
 بهش يکردی که فکر می و با کسیسی واي که حوصله ندارنیهم. تی کالفگنیهم.  حالتتنیهم. نهیحرف من هم: -

  اگر. قهی چند دقي به اندازه یحت. ی حرف بزني بودکینزد
 

. خشکهی داره واال میدگی به رسازی نزیهمه چ. خشکهی دوبار بهش آب داده نشه مي و نه سال هفته استی درخت بعد از باون
  می و نه سال نگهش داشتستی بمی کاشتمی که فکر کننیهم
 

 نیهمونها که برات بهتر. میی همون برادرهاانیمنو را. پس تصور تو هم اشتباهه.  اشتباههمونهی که هست منجوری همپس
   پا به پات اشکدنیباهات گفتن و خند.  داشتنآرزوها رو

 
 به شتری بدیبا. می قبول کردنویا.  از ما جدا شدهرتیحاال تو مس.  با تو گذروندنشونوی زندگيهمه .  غصه خوردنختنیر

  یول. می هم قبول دارنوی تا برادرهات ایهمسرت برس
 
 شده که تو فکر ي فاصله انی واقعا حالمون چطوره باعث همی از ما بپرسیکی و از ینی بشي فرصت نکردی چند ماه حتنکهیا
   که تو آب دادنمیما همون درخت. دهی بعيکردیم
 

 و نه ستی من که بیگی مشهی درخت داره زرد منی اینیبیحاال م.  سبز بمونهنطوری همي و انتظار داري فراموش کردبهشونو
  نطوری هم همندهی تا صد سال آدی بادمیسال بهش رس
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 .  و اشتباه نه فاصله گرفتن ماجاستیخوب توقع تو ب. ونهبم
 فکر کردی داده بود و با تعجب نگاهم مهی تکواری به دانیرا.  نشستی صندليبرگشت و رو. کردی و مبهوت به ما نگاه ممات

  چند ماه بود.  از دست رادمهر هم ناراحت باشمکردینم
 

 خوب نوی نبود امعرفتیحق داشت ب. مارستانی برفتمی با اون نمگهی عوض کردم و دفتموی بود من شدهی نفهمی حتکه
  جادی که خودش اي انتظار داشت با فاصله انکهی ای ولدونستمیم
 

 . کردی ممی عصبمی ما همون آدمها باشکرده
 نیبودم و ا از دستش ناراحت ی ناراحتش کردم ولدونستمیم. کنهی فکر میبرام مهم نبود به چ. دمی تخت و دراز کشي رورفتم

  توقعم.  به احساسم نسبت به بهانه نداشتی ربطچیه
 
 .  نبودجایب

  آورد باالسرشو
 دمیبهت قول م.  بشهنطوری اخواستمیباور کن نم.  فاصله شدم و واقعا متأسفمنی من خودم باعث انی رادیگیتو راست م: -
 . به شماها برسمشتریب

 .  برادر منستی کار ننی به ايازین: -
 يایحاال هم تو بهم قول بده امشب باهامون م. بهت قول دادم. نیخودتو لوس نکن راد: -

   جر و بحث نداشتمي حوصله
 ریروزت بخ. باشه: -

 از دلش ی و تا وقتشهی از دستش ناراحته کالفه میکی ی وقتدونستمی ناراحتم و من هم مدونستیم.  بهم نگاه کردنطوریهم
   کمکش کنمخواستیدلم نم. نهکی موضوع و رها نمارهیدر ن

 
 . کردی اعتراض می خونسرد بود گاهیلی بابا که خیحت.  ندادتی کس اهمچی ماه به هچند

 .  که صداش کردمرونی بره بخواستی مانیرا. مارستانی برهی مدونستمیم.  رونی اتاق رفت باز
 .رونی بمی بريایم:-
 مارستانی برم بدیبا: -
 ؟ي ندارفتیتو که امروز ش: -
 . دنی انجام مشهاشوی برم و خودم چک کنم که تمام آزماخوامی مشهی مي بسترنیامروز آفر: -

 .  بلند شدمعیسر
 امیمنم م: -
 .زود باش: -
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 یی تا جاکردمی می وقت بود سعیلیخ.  و قرار شبمون بودمنی و من همه اش تو فکر آفرمیتو راه بود.  بعد آماده بودمقهی دقده
 . کردی داغمو تازه مدنشید.  با بهانه روبرو نشمشهیکه م

 
 .  کهنه شدن نداشتالی که انگار خی عشقداغ
 دی خندنی تو آفرمیاز در که رفت.  خوب بود مادرو خواهرش هم کنارش بودنیلی خنی آفرهیروح

 .  روز خودمو دست شماها بسپارمهی کردمیفکرشم نم: -
 دمیخند

 . جاننی آفريمجبور: -
 . دمی رو تو نگاه مادرش دی جراحشه نگرانانی گفت رای کرد وقتی مادرو خواهرشو معرفنیآفر
  یفی خانوم شردینگران نباش: -

 که الزم بود و نوشت و به یی و عکسهاشهای تمام آزماانیرا.  نگفتیچی و هدی نگران خندي با همون چهره یفی شرخانوم
  ده و تا انجام بنوی آفري کارهاي همه عیپرستار گفت سر

 
 ما دی دی وقتنیمادر آفر. میزدی و باهاش حرف ممی نشستنی برسه کنار آفرشهای آزمایتا وقت.  رو بهش برسونهجهی نتظهر

   راحت شد والشی خمیکنی به دخترش توجه منطوریا
 

 نطوری ما همدنیبا د.  که درو زدن و رادمهر اومد تو اتاقمیکردی چکشون مانی و منو رادی رسشهایظهر تمام آزما.  خونهرفت
 . موندرهیبه ما خ

  بودنی که به خودش اومد آفری کسنیاول
 سالم آقا رادمهر: -

  اومد جلورادمهر
 ؟یکنی مکاری چنجایسالم تو ا: -

  اشاره کردانی به رانیآفر
   آقا بپرسنیاز ا: -

  گفتانی شد رارهی کرد و بهش خانی رو به رارادمهر
 ؟يدیتو از کجا فهم: -
 . دمی دي پرستارزی مي رونوی آفريبا دکتر سالمت کار داشتم اومدم تو بخش که پرونده : -
  کردنی به آفررو
  شده؟ی و اومدم سراغت چدمیفقط شماره اتاقتو د: -

 دی خندنیآفر



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 313 

 . موفق بشهدیااگر منو نکشه ش. ارهی تومور کوچولوئه که قراره  داداشتون درش بهی یچیه: -
 . بردی ازش اسم منی با تحسشهیتو دوران دانشگاه هم.  قائلهنی آفري برای احترام خاصدونستمیم. دی رنگش پررادمهر

 رونی بامی و سالم بحی صحدمی دکتر قول ميرنگت نپره آقا: -
   به من نگاه کردتی با عصبانرادمهر

 ؟ی به من نگفتیچیتو چرا ه: -
  نذاشت جواب بدمنیآفر
 ی دختر بهی فردا قراره مغز گفتهی داشته به برادرش مانیاز قرار معلوم آقا را. دهی خودش هم چند ساعته فهمنکهی ايبرا: -

  دهی هم فهمنی کنه و اسم منو برده رادیمغزو جراح
 

 . نهی اومده منو ببانی با رامارستانمی تو بمن
  شونه امي دستشو گذاشت رورادمهر

 . بخش داد زدمب: -
 .دمیفهمیحالشو خوب م.  دستشو فشار دادمي گذاشتم رودستمو
  گفتنیآفر. رونی همراه رادمهر رفت بانی رارونی اشاره کرد که برن بانی به رارادمهر

 .  حال من چقدر خرابهنهی ببخوادیم: -
 .هیعیطب: -
 . دونمیم: -
 دیخندیرادمهر م.  اومدن تو اتاقانی ربع بعد دوباره رادمهر و راکی
 . کنمی خودم خفه ات مي خودم با دستارونی بيایبذار از اتاق عمل ب: -

  و چک کرد و گفتنی آفريشهای آزماجی پرونده ها و نتابعد
. یشی عمل ممارستانی بنی اي دکترهانی از بهتریکی دست ری راحت زالتیخ.  ي آماده ای جراحيبرا.  رو به راههزیهمه چ: -

 رهیگی مری لوح تقدگهی که تا چند روز دیکس
  گفتنیآفر.  خبر داشتهانی از جردمی فهمدی خندانیرا
  ؟ی که کشتهیمارانی به خاطر تعداد بری لوح تقدنی حاال اگمی مکیبهت تبر: -
 . ناموفق باشههاشی از جراحیکی ی حتنکهی و داشته بدون ای جراحزانی منیشتری بنکهی اينه برا: -

 انقدر ی شلوغه ولیلی سرش خدونستمیم.  من انقدر تو کارش خبره باشهي برادر کوچولوکردمیفکر نم.  زده شدمشگفت
  تهاشی کدوم از موفقچی از هچوقتیمناعت طبع داشت که ه

 
 .می خبر نداشتهاشی جراحاتی جدا بود از جزئانیما هم که بخشمون از بخش را. زدی نمیحرف

 ؟یدونیتو از کجا م: -
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 . دارمینی برادر نازننی گفت که چنکی بهم تبرکردمی صحبت مسایبا دکتر شم: -
 انی راي شونه ي گذاشت رودستشو

 . انی رایباعث افتخار من: -
  دی خندانیرا
 . ممنون: -

  گفتنیآفر
 . رمیمی بدون درد مرمی اگر قرار باشه بمدونمیخوب خدا رو شکر حاال م: -
  گفتانیرا
 .  نه منیکنی رو تو میدر اصل کار اصل.  منهتی ضامن موفقنی خوبه و همیلی ات خهی روحگمی مکیبهت تبر: -
 . درخشانتو پربار تر کنمي کارنامه دمیقول م. يدی میممنون که بهم دلگرم: -

  گفترادمهر
 .زنمی باز هم بهت سر مفتمی من امروز شی کامال سر حال باشدی فردا بايبرا. ی تا استراحت کنمی بردیخوب با. هیعال: -
 نمتی ببشمیخوشحال م: -

  رفتن طرف در آروم گفتمانی و رارادمهر
 و با هم حرف مینی دوباره بشنمتی دوباره سرپا و سرحال ببخوامی مي ارزشمندیلی دوست برام خهی به عنوان ی بدونخوامیم: -

 .میبزن
  زودیلی خرسهی اون روز مدمیقول م: -
 .نمتیبیم: -
 ظخداحاف: -

 می اومدمارستانی ساعت بعد از بمین. کردی فرداشو چک مي هم داشت برنامه انیرا.  رادمهر رفته بود اتاق عملرونی باومدم
 . رونیب

 ؟يری با بهانه تماس بگيخواینم: -
 ؟ی چيبرا: -
 اره؟ی امشب بارانو هم بي براي رفت رادمهر گفت بهش خبر بدادتی: -
 .  بودمش نه باهاش حرف زده بودمدهی حرف بزنم مدتها بود نه دي صداشو بشنوم و عادتونستمی کم فکر کردم نمکی
 ری تو تماس بگتونمینم: -
 يخوای امشب چطور می باهاش حرف بزنیتونی که به تو سپرده شده من انجام بدم در ضمن اگر تو نمي نداره کاریلیدل: -
 ش؟ینیبب
 .  نگفتمیچیه
 ریباهاش تماس بگ: -
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 . زنمینگ مبعدا ز: -
 کنم که باهاش یهر چقدر تالش کردم خودمو راض.  از دوستانش و من رفتم به اتاقمیکی دنی رفت به دانی خونه رامیدیرس

   صداش داغونمدنی تصور شنی نتونستم حترمیتماس بگ
 
 .  نشون بدمي خودمو عادتونمی نمدونستمیحالم خوب نبود و م. کردیم

 .  نهای باهاش تماس گرفتم دیخوشبختانه رادمهر اصال نپرس.  طرف خونه شونمی رفتانی با رادمهر و راشب
 .  نهی همسرشو ببيرادمهر رفت که خانواده . انی تا اونها بمی موندنی تو ماشما
.  خواهرتهي جاگهی باشه اون دادتی دی داشته باش اما بايدوستش دار. یکنی رفتار میعیتو کامال طب. نیآروم باش راد "

  ی انقدر مرد باش که به همسر برادرت نگاه نکنحداقل
 

 ". ی احساستو کنترل کنیتونی نمیوقت
. شهی مثل همدیدرخشیم.  دی بود با شلوار سفدهی پوشدی سفي پالتوهی. می شدادهی پنیاز ماش.  زد بهم انی رارونی در اومدن باز

 .  که با خودم گذاشته بودم فراموشم شدییتمام قرارها
 

  باز زد تو پهلومانی بهمون رادنی رسیوقت
 .سالم: -

 اما من بدون کردی صحبت مانی با منو راییباران  با خوش رو. کردی رودخونه آرومم مهی ي جواب داد صداش مثل صدابهانه
  نکهی ايبرا.  بخوام تمام حواسم به بهانه بودنکهیا

 
 خواستمیبرخالف اونچه که م.  بهانه و رادمهر عقب کنار من نشست و باران وانی نگاهش کنم پشت فرمون نشستم رانتونم

   بهانه وي مانهیتمام حواسم به پشت بود و رفتار صم
 

 حواسم نطوری کردن ای شوخانیشروع کردم با باران و را.  دلم هم گرفتی خوشحال شدم ولتشونیمی و صمي از شادرادمهر
   رومیرفتم تو جاده چالوس نشست. به اونها نبود

 
.  بهانهي مثل صدادادی درختها بهم نفس ميسرسبز.  مثل حضور بهانهکردی آب آرومم مي که وسط آب بود صداییتختها

   برام مثلقهیهر دق.  سرگرم کردم انیخودمو با باران و را
 

 و کیساعت .  رستوران خاموش شدي که چراغهامی بلند شدی رفتن نداشتن وقتالی کدوم خچی و هگذشتی ساعت مهزاران
  ی شدن و خداحافظادهی پی در خونشون وقتمیدیرسربع 
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  دلم براش تنگ شدکردن
 دست ی احساس لعنتنی چرا ارمیگیاون زن برادر منه چرا آروم نم. هی کافگهید.  بسهگهید.  نجاتم بدهای منو ببخش خداایخدا

 .دارهیاز سر من برنم
 .  عمرم خسته بودمي تمام روزهاي بودم به اندازه خسته
 ازدهمی فصل

باربد تازه از سفر . زنهی مي نجات خودش دست به هر کاري آدم که براهی.  معرفتی بهی.  نامردمهیمن .  منو ببخشهخدا
   بهانه ویباز هم وقت.  مادرش ي خونه میبرگشته و ما رفت

 
 دفعه چشمم افتاد به هی.  خودمو کنترل کنمتونمی نمگهی دکردمی شده فکر مفیاعصابم ضع.  تو دلم غلغله شددمی درادمهرو

  چرا من به باران. دی به ذهنم رسي لحظه فکر بدهیباران 
 

 . رهی اونو برام بگي بتونه جادی با بهانه داره؟ شای مگه اون چه فرقشم؟ی نمکینزد
  اومد رفتم نشستم کنارششی که پی فرصتنی اولتو
 ؟یکنی خانوم؟ با درسها چه میخوب: -
 .  هستمیرستانی انگار من بچه دبیکنی مکاری با درسها چیگی منیهمچ: -

 بهش دی داشتم بای سهمهیمنم .  عاشقش باشمخواستمی عاشقم باشه مخواستمیم. بردمی که داشتم لذت مياز فکر. دمیخند
 . دمیرسیم
 یلی خي االن دوره شمی دلتنگ می خودم گاهنی همي برامی دانشگاه دور بودطی وقته از محیلینه به خدا فقط  ما خ: -

 شهی روزها تنگ منی اي دلت برای وارد کار که بشهیخوب
  دلتنگمگذرونمی ترم آخرو مکنمیمن از االن هم که فکر م: -

 دیدی همون شب منو مدیبا. اوردمی خودم ني اما به رودمیدیتعجب و تو نگاهش م.  رفتم و نشستم کنارشدنی شام و کشیوقت
   هممانیشهره و پ. شدی شکارم مدی باشیبا تمام سرسخت

 
 ي گرفتن هفته می صحبت شد و سفر رفتن که همه تصمدیدر مورد ع.  من تمام حواسمو دادم به بارانی کنار ما ولنشستن
  تا آخر شب از کنار باران تکون نخوردم.  شمالمیدوم بر

 
 . کردمی بره نگاهش مي کاري تا براشدی که بلند می زمانیحت
. ی دوستش داشته باشي همونقدر که بهانه رو دوست داریتونیم.  با اون ندارهی فرقچیه است ه اون خواهر بهاننی رادنه
 .  دوستت داشته باشهدیاونم با. یتونیم

 .  خونهمیقرارها گذاشته شد و ما برگشت.  دوباره به بهانه برگردمخواستمی نمکردمی باران کالفه شده اما ول نمکردمی ماحساس
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 که اون فکر کنه نظر کنمی مي دارم کاری من دوستش ندارم من بارانو دوست ندارم ولکنمی مکاری احمقم دارم چهی من
   بهی معرفتم که حتی نامرد بهیمن .  نسبت بهش دارمیخاص

 
 . مغزمو از کار انداختهی عشق لعنتنی منو ببخش اایخدا. کنمی دوستمم رحم نمخواهر

 . ببخش. ببخش باران گمیصد بار م.  صبح نتونستم بخوابمتا
   باهام تماس گرفتنی آفرصبح

 حالت چطوره؟: -
 کنه؟ی برادرت معجزه مي دستهایدونی میعال: -

 .دمیخند
   بهش بگمدیبا. یخوب شد بهم گفت: -
 .  انقدر زود بتونم سرپا بشمکردمیفکر نم: -
 ادی میجواب تست تومور ک: -
 .گهی دي هفته کی: -
 .  خوب باشهزی همه چدوارمیام: -
 . ممنون: -
 یستی تو لگهی ترم دي قبول شده براتتیتماس گرفتم بگم درخواست عضو: -

  گرفت سکوت کردمدلم
  سرعت؟نیبه ا: -
 .  کنننیگزی که بتونن جاي بدی درخواست مرخصگهی ماه دکی تا نکهیبه شرط ا.  عقبشی ترم هم بندازکی یتونیم: -
 . نیممنونم آفر. باشه: -
 مراقب خودت باش. کنمیش مخواه: -
 خداحافظ. تو هم: -
 .خداحافظ: -
بهانه با من .  نداره که کجا باشمی فرقدونستمی منکهی اي براشمی دور منجای از انکهی اينه برا.  اما نشدمشدمی خوشحال مدیبا

  صداش تو گوشم بود و من دائم باهاش.  چشمميجلو. بود
 

 نی اي نداشت که کجای داشتن فرقای رويبرا. گمی به خودش نمچوقتی هدونستمی که مگفتمی رو مییزهایچ. زدمی محرف
 .  باشمایدن
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 انیرا. شدمی داشتم ذره ذره ذوب مرفتمی ملیداشتم تحل. رونی و رادمهر مجبورم کرد باهاشون برم بدی اول عي هفته تمام
   نفهمه چقدری کسکردمی مموینگرانم بود و من تمام سع

 
 ي مغزی تاوان بدیاون نبا.  بهش نداشتی ربطچی که هدادی رو می تاوان عشقدیاون نبا. با باران عوض کردمرفتارمو . داغونم
 . بودیعی خوشبختانه رفتار اون هم طبدادیمنو م
 جمله رو بارها و بارها نی تموم شده ازیباور کنم که همه چ.  اونجا باور کنمتونستمی مدیشا. می دوم هم به شمال رفتي هفته

 چرا؟. کنمی چرا باورش نمیتکرار کردم ول
صبح شده و من .   باهامون اومدن سفری چه کساندمیانقدر تو فکر بودم که اصال نفهم. برهی اما خوابم نممیینجای اوله که اشب

  از دور. ایراه افتادم طرف در. هنوز نتونستم بخوابم
 

 . باران بود.  متوجه حضورش نشدمایتا لب در.  بزنمادی فرای تو دل درتونستمی و م نبودچکسیکاش ه. دمی رو دچادرها
 ریسالم صبح بخ: -
 ریصبح بخ: -
 د؟یزیشما هم مثل من سحرخ: -
  چرا خوابم نبرددونمی نمینه آنچنان ول: -
 .  بزنمادیخدا رو شکر کردم که باران اونجاست واال ممکن بود واقعا فر.  سنگ نشستميرو
 .  رو گرفتم و تشکر کردمیی هنوز سرد بود چادی شمال اونم تو عيهوا.  و داد بهمختی ریی استکان چاهی

  که باران گفتکردمی نگاه مای دربه
 
  بپرسم؟يزی چهی ازتون تونمیم: -

 .  طرفشبرگشتم
 
 . کنمیخواهش م: -
 دمی از حد جسارت به خرج مشی هم دارم بدی شادی جواب نددیتونیم: -
 . لبخند زدمی سختبه
   هستم بارانی من آدم رکدمی جواب نمگمی نخوام جواب بدم مدیراحت باش: -

 گفت
 د؟ی داری شما مشکل خاصزدمی منم راحتتر حرف مينجوریا: -
  بودهای شدم که انقدر نگاهم گوی از دست خودم عصبی از نگاهش معلوم بود ولنی اهینی بزی دختر تدونستمیم
 چطور؟: -
   بودهنی غمگیلی نگاهتون خدمتونیند وقته هر بار د چنیا: -
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   بودبهی غرهی بگم اما اون در واقع زوی لحظه دلم بهم گفت همه چکی ي  نگاهش کردم برادمی کشیقی عمنفس
  فقط خسته امدی ندارم شای مشکلچی گفتن ندارم هي برايزی بگم اما چخوادی بگم دلم می چدونمینم: -
 کنهی نمنی نگاهو غمگیخستگ: -
    نشده که دست روش بذارميزی دارم چون چی بگم چه حستونمی فقط مدونمیم: -

  گفتانی راختی ري منو گرفت و براش چایی چاوانینشست کنارم باران ل. دی به دادم رسانیرا.  جواب بدمخواستی نمدلم
 .  چسبهی میلی هوا خنیممنون تو ا: -
 . کنمیخواهش م: -

  حرف بزنمخواستی ادامه بده اما حاال که اون سکوت کرده بود من دلم مخوادی نمدمی نگفت فهمیچی هباران
 به عوض کردن دی کالفه ام شایلیخ. کنهی نمنمی غمگگهی دی حتکنهی شادم نمیچیه. بمیانگار غر.  تنها شدمکنمیحس م: -

   مشکلدونمی باران اصال نمدونمی دارم نمازیآب و هوا ن
 

 .م که بخوام حلش کنکجاست
 .دیفتی حال بنی از شما باعث شده به اشی دورنی که ادیکنی فکر نمدی با رادمهر بودشهیخوب شما هم: -
 .  شدهی طوالنیلی داره اما زمانش خیقی عمریاون تأث: -
 دی بدلی کامال مستقل از برادرتون تشکی زندگهی وقتشه شما هم کنمیدرسته فکر م: -
 می مستقل بودشهیما هم: -
 پس الزاما هیکی تخصصتون ی حتدیشما خواه ناخواه همه کارهاتونو با هم انجام داد.  منظورم کامال مستقل بوددونمی منویا: -

  دی حاال وقتشه بردی با هم بودی و نه سالگستیتا ب
 

 ذاردهی اثر میلی خودتونم خهی تو روحينجوری و وقت نشده ادی انجام بددی دوست داشتشهی که همییزهای چدنبال
 دمیخند.  بکنمتونمی که مهی کارنی بهتررانی رفتن از ادونستمی مگفتی مرستد
  مدت کوتاهکی ي برای برم حترانی دوست داشتم از اشهیمن هم.  حق با تو باشهدیشا: -
  و ترس گفتتی با عصبانانیرا
 
 ی فرار کنیتونیتو نم. نیبس کن راد: -
 . کردمانیرو به را 
 . نی همخوامی فرصت مهی من کنمی فرار نميزیاز چ: -
 ی عوض کنطتوی شرانکهی نه ای عوض بشدی تو خودت باشهی حل نمزهای چنی مشکالتت با ایدونیخودتم م: -
 یچیپی راحت نسخه منی همي براي نشدری مثل من درگدی شای هستی تو پسر کامال منطقانی رامیبارها با هم حرف زد: -
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 ی صورت مسئله رو حل کندی برادر من که تو باهی منطقنیا. چمیپی نسخه میکنی نشدم؟ چرا فکر مری درگیدونیاز کجا م: -
  ی پاك شدنییزهای چنیچون چن. ی پاکش کننکهینه ا
 
 . .ستین
 مطمئن شد ی به اون نگاه کرد وقتانیرا.  بودي بزنه از ما فاصله گرفت واقعا دختر باشعوری حرفنکهیباران بلند شد و بدون ا 

  گفترسهین نمصداش به گوش بارا
  اون خواهرشه؟ي نکرددای و بهتر از باران پچکسی درد دل هي برا؟ي شدوانهیتو د: -
 گمی دروغ مدیفهمی منکر بشم چون متونستمی نه که من گفتم خسته ام نمای مشکل دارم دی نگفتم پرسيزی که چيدید: -
 .زنهی راحت اون اصال حدس هم نمالتیخ
 ؟ي بريخوایحاال واقعا م: -
 . یستی من نطیتو تو شرا.  سختهیلی خانی تحمل کنم راتونمی نمرمی مگهیترم د.  گفت قبولم کردننیآفر: -
  نگفتیچی هانیرا

 بازار چرا دست از سر می برهیرادمهر گفت حاضر باشم که با بق.  شده بودن و مشغول خوردن صبحانهداری همه بالی ومیبرگشت
   بره منادشیکاش . دونمی نمداشتیمن برنم

 
 . بذار تو خودم باشم. بذار تنها باشم. برادرشم

 دمی نفس راحت کشهی. میما هم شبانه راه افتاد.  داره ي به عمل فورازی نمارهاشی از بیکی رادمهر تماس گرفتن و گفتن با
 .  بهتر بودیلی من خي شب زودتر براهی یحت

 شونی هفته بعد از عروسکی. شمی رها مي شکرت به زودایخدا. اشتن  رو گذی بهانه و باران تموم شده و قرار عروسامتحانات
 .  که خودم باشم و خودمیی جارمیم. رمیم

فقط .  بگم، بخندم و نشون بدم شادمنمشونی چطور تونستم کنار هم ببدونمینم.  آخري روزهانی اگذرهی سخت مچقدر
  حنابندونشون بود و من برادر.  کارو بکنمنی ادی بادونستمیم
 

 مراسم تموم یوقت. ی غمی بيخبری کردم فقط خودمو سپردم دست بکاری چدمی شنی گفتم چی چدمینفهم.  داماد بودميدوقلو
  با همون لباسها خوابم بردمیشد و به خونه هامون برگشت

  
 ی کسشدیباورم نم. دنیساعت پنج رس. ا مهمونها سرگرم کردم خودمو بانی که رادمهر و بهانه بیتا موقع. میدی موقع رسسر

   همون لحظهخواستیدلم م.  بهانه ستنمیبیکه جلوم م
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 بهم داده ی که چه عذابدیفهمیاگر با مرگم م.  و راحت بشمرمی جا بمنی من همشهی مای خداشه؟ی میعنی. رمی پاش بميجلو
 . رمیکه چقدر دوستش داشتم حاضر بودم همون لحظه بم

 
شروع کردم سر . ستی که حالم خوب ندنیفهمی همه مدادمی ادامه منطوریاگر هم.    نگاهش کنمتونستمی برگردوندم نمرومو

 دمی بارانو شنيصدا. دنیبه سر گذاشتن و خند
 
 نمتونیبیخوشحالم که شاد م: -
 . کردمدایچون راهمو پ: -
  راهه نباشهی بدوارمیام: -
 تنها راهه: -
 دی در اوج آرامش باشیطی تو هر شرادوارمیام:-
 .ممنونم: -
 . نداختی بهانه مادی اون منو نمی بارانو ببخواستی دلم نمی حتگهید. ازش دور شدم 

 دهی فادمیکشی مقی هرچقدر نفس عمومدینفسم باال نم.  نداشتمی حسنی وقت چنچیه. شونهی امروز روز عروسدی رسباالخره
   برداشتم که خودمومونوی بچگيآلبوم عکسها. نداشت

 
 .پنجره رو باز کردم و به آسمون نگاه کردم. رفتیبرادرم داشت م.  کنم اما حالم بدتر شدسرگرم

 . شمی ؟ دارم داغون ميدی چرا بهم قدرت نم؟يدی چرا بهم توان نم؟ی تمومش کنيخوای نمست؟ی بس نایخدا: -
 تا جون خواستیدلم م. ستهی همون لحظه زمان باخواستیدلم م. ودتو کت و شلوارش فوق العاده شده ب.  اومد تو اتاقمرادمهر

   هنوز به اندازهدمی تازه فهمدنشیبا د. دارم نگاهش کنم
 
 . اشک تو چشماش نشست.  داشتمی بود که تو زندگی آدمنیزتریهنوز عز. زهی تمام عالم برام عزي
 ي بخنددی شاه داماد تو که بایکنی مهیچرا گر: -

  دمیخند.  گونه ام و اشکمو پاك کردي رودیشو کش طرفم دستاومد
 ختن؟ی دعوت ری باز بنایاِ ا: -
 دارم خورد شمی دارم تو بغلش له مکردمیاحساس م. کردیبغض داشت خفه ام م.  تو بغلشدی دفعه دستمو گرفت و منو کشهی
 . کناردمیخودمو کش. شمیم
 برو داداش برو دنبال عروست: -

 و به اشکام مجال رونیسرمو از پنجره کردم ب. رونی از در رفت بعی شد سرمونی بگه که پشيزی چهی خواستی کرد منگام
  دادمختنیر
 . بودانی شونه ام احساس کردم برگشتم راي دست و روهی
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  آروم باش: -
 شده بودم بغض. شیشده بودم آت. ادی بودم فرشده

   روز من باشه؟نی روز برادرم تلخترنیبهتر نکهی انه؟ی ای سهم من تو زندگیعنی ان؟ی چقدر را؟یتا ک: -
  با سهمش بجنگهتونهی نمیکس.  سهمتهیگیخودت م: -
.  ازم نموندهیچیه. شمیدارم له م. انی رارمیمیدارم م. دمشی که ديلعنت به روز. لعنت به قلب من .  سهمنیلعنت به ا: -
   انقدر توان ندارم کهی بجنگم؟ من حتخوامی میگیم
 

 .  قبول کنم چه برسه بخوام بجنگمسرنوشتمو
  خودمو کنترل کنمتونستمینم
 .  بسهگهید. خدا بسه: -
 . سر منو گرفت تو بغلشانیرا
 . کنمیخواهش م. نیآروم باش راد: -

 .منو از خودش دور کرد. کردی دستام دستاش اشکامو پاك مي روختیری ماشکهام
 .  شب آخرو بتونم درست بگذرونمنیدعا کن ا. شمیاالن حاضر م. دونمیم.  آروم باشمدی بادونمی نگو میچیه: -
خودمو سپردم دست آب سرد اما انقدر بدنم داغ بود که .  گرفتمی دوش مدیبا. رونی حرف بزنه از در رفت بنکهی بدون اانیرا

 .کردمیاصال سرما رو حس نم
 رادمهر بود.  حمومو زدندر
 ه؟یچ: -
 ؟ی زودتر حاضر بشیتونیم: -
  شده؟یچ: "-
 . ياری بهانه رو بي همراههاشگاهی آرايای باهام بدیبا: -
 . امیاالن م: -

تمام .  حرکت کردملمبرداری فنی و گرفت و من پشت سر ماشنیماش. ی طرف گلفروشمی و با رادمهر رفتدمی لباس پوشعیسر
  گرفتی ملمی فلمبرداری که فیحرکات رادمهر تمام لحظات

 
 شگاهی آرايجلو.  شهی دلم براش تنگ مدونستمیم. نمشی با دل راحت ببنطوری اتونمی نمگهی ددونستمیم.  با دقت نگاه کردمو

 .نگه داشتم
باران .  شدن حرکت کردمنیتا باران و سارا سوار ماش. نمشی مخصوصا رومو برگردوندم که نبرونی با رادمهر اومد ببهانه

   داره دلم براش سوختی چه حالدونستمیساکت بود م
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.  داشتی شب و از نظر احساسنیو اون شب باران سختتر.  جواب احساس فقط احساسهستی کار ساز نی منطقچی هیگاه
   باهاش حرف بزنم آرومش کنمتونستمی مخواستیدلم م

 
 . میدیسکوت کردم تا رس. دیرسی به ذهنم نمی حرفچی هاما
 .  که اومدن تو اتاقکردمی عقد نگاه ميداشتم به سفره . نمشیتاق عقد که نب رفتم تو ادنی رادمهر و بهانه رسیوقت
 ممنوعه يای روهیچشمامو بستم و خودمو به . به تمام معنا عروس بود.  گفتمکی و بهش تبردمیبه زور خند.  کمکم کنایخدا

   اون عروسنکهی رادمهر باشم اي من به جانکهیسپردم ا
 

 .   چشمامو باز کردمدی دستام به دستش رسامی تو رویوقت.  باشهمن
 .ببخش.  منو ببخشایخدا

   بهانه به خودم اومدمي صدابا
 با توکل بر خدا بله: -
 .  دادمهی تکواریچشمامو بستم و به د.  برادر منی و دائمیاون شد همسر رسم.  واقعا تموم شدنباریا

 نشسته بود رنگش ی صندليچشمم خورد به باران که رو. نگاهش کردم .  شونه امي دستشو گذاشت روشمی اومد پانیرا
  رفتم به طرفش.  بوددهیپر
 مبارك باشه: -
 . شما هميبرا: -
 . پالکهاش اسم رادمهر و بهانه حک شده بودي مو بدم دو تا گردنبند که روهی هدخواستمی اتاق عقد رفتم مبه

.  قلبت حفظ کني بگم اسم رادمهر و روخواستمیم. مده خوشش اوهی هدنی از ایلی بهانه برق زد معلوم بود خيچشمها
   تمامي براي به من بدهکارنویخوشبختش کن حداقل ا

 
 . خواستمینم. برادرمه اما نتونستمی خوشبختخوامی که ازت ميزی که گذروندم تمام چی سختيروزها

 دمی شنانی اسم خودمو از راشدمی مکی بهشون نزدی وقتزدی داشت با باران حرف مانی دور شدم و به باغ رفتم راازشون
  خجالت دارهد؟یزنی در مورد من حرف مدیدار: -
  از جاش بلند شد و به باران گفتعی سرانیرا
  رو بگمنهای ادی و حس کردم بانمتونی موفق بشم ببی کگهی وقتتونو گرفتم معلوم نبود ددیببخش: -

  بلند شدباران
 . کنمیخواهش م: -
 .  گوشه نشستم و تا آخر مجلس تکون نخوردمهی. گذروندنی همه داشتن خوش ممی از باران دور شدانی رابا

 .   کنارم نشست و بابا و مامان پشتانیرا. میکردی می رادمهر و بهانه رو تا خونه همراهدی شب بود و باآخر
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. رادمهر جلوم بود.  کرد و دور شدی خوشبختي هم براشون آرزوانی برم جلو راتونستمینم.   آخر راه بودم،یشدی جدا مدی باگهید
  نی و تلخترنی که بهتریکس. میشگی همقیرف
 

 ي چشمم توي که روزشهی نمي برام اون رادمهرچوقتی هگهی ددونستمی که میکس.  باهاش گذرونده بودمموی زندگيروزها
 . رفتمی اون به خواب مي و با صداشدیچشماش باز م

  بارنی و آخرنی اولي بار اول بهانه رو لعنت کردم برايبرا.  حرف بزنمتونستمیم طرفش نرفتم
 ؟ی چرا اونو از من گرفت؟ی منو برادرم فاصله انداختنی زن به عنوان عشقم چرا بهی بهانه نه به عنوان ی برادرمو ازم گرفتتو

  ي خاطره نیباتری برادرم زی عروسیچرا نذاشت
 

   بشه؟ چرا؟میزندگ
 . کردمی اونو پاك مي صورتم و اشکهاي روختیریاشکهام م.  گرم بودشهی کردم مثل همبغلش

  نکن داداش بزرگههیگر: -
 رهی که نمادتیمن هنوز همون رادمهرم : -
 نه: -
 رهی که نمادتی يزتری عزای دنيتو هنوز برام از همه : -
 نه: -

 شهی تا همکردمی که فکر مییدستا. دستش تو دستام بود حرف بزنم ازش فاصله گرفتم و دستمودراز کردم ذاشتی نمبغض
   بخوادنکهی بدونه بدون انکهیپشت و پناه منه و اون بدون ا

 
 .  تو همون لحظه حاضر بودم دستشو ببوسم تا ازم دور نشهی ضربه رو بهم زده بود ولنیبدتر

 باران اومد طرف رادمهر و گفت. کردنی مهی بدجور گرنیی بهانه اومده بود پاشیآرا.  افتاد به باران و بهانهچشمم
 
تنها . دیکنی عشق و درك منی اییبای شما زدونمی عشقه و مرهیگی آدمها در نظر مي که خدا برای سهمنی قشنگتردونمیم: -
  ی آرامشه و همراهکنمی که براتون آرزو ميزیچ
 

 .تونیشگیهم
آره عشق .  دوشم برداشته بودني و از رونی بار سنگهیانگار  . باران آرومم کردي تو اون لحظه چقدر حرفهادونهی خدا مفقط
   بودبای و عشق زگرفتی بود که خدا در نظر میسهم
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 معامله کنم خواستمی عشق نبودم مقی برده بودم من النی ازبهاشی عشق و با تلخنی اییبای اش مهم نبود ومن زجهینت
  اون.  داشتیتی چه اهمیول.  عشقم حتما کنارم باشهخواستمیم
 

 . ذارهی واقعا به عشق احترام مدونستمی بود و هم مزی بود که هم برام عزی کسکنار
  بستم و تو دلم گفتمچشمامو

 . نیآم: -
 .دمی انقدر آروم شده بودم که بعد از مدتها راحت و بدون کابوس تا صبح خوابی دارم ولی شب سختکردمی مفکر

  دوازدهمفصل
  باهاتون صحبت کنم؟تونمیمامان م: -

  نگاهم کردمامان
 امیبله پسرم االن م: -

 که يزی مي و گذاشت روي چاینی مامان به سالن اومد و سکردی نگاه مونیزی به سالن بابا نشسته بود و داشت تلورفتم
  مبل نشستي من رويخودش روبرو.  بودانی راکینزد
  شده پسرم؟یچ: -
  کم کرد و به من نگاه کردونویزی تلوي سوال مامان بابا صدابا
  دوره برم آلماننی گذروندن اي براخوامیمن م.  گذاشتنی پزشکي تمام رشته هاي برایلی دوره تکمهیتو آلمان :-

  گفتبابا
  دوره چند وقته؟نیا: -
 دو سال: -

 گرفتنی ما رو نمشرفتی پي جلوچوقتی که هدونستمی هم منوی ای دارن ولی چه حالدونستمیم.  بابا به هم نگاه کردنمامانو
  و گفتدی کشیقی نفس عمبابا
 ؟يدرخواست داد: -
  گفتمی که بهشون اطالع ندادم ولشنی ناراحت مدونستمیم
 پارسال: -
 ؟یگیاونوقت االن به ما م: -
  دروغ گفتمبه
 . که قبول کردندی نامه شون به دستم رسشی پي هفته ی قبولم کنن ولکردمی فکر نمرنیگی سخت میلیاونها خ: -

  و گفتدی کشیقی نفس عممامان
 اد؟ی بتونهی هم مانیرا: -
 .  سال از دوره من گذشتهکی کنن ی بخواد درخواست بده و اونها درخواستشو بررسانیتا را: -
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  گفتبابا
 به بعد هم نیز ا و ادی که تا حاال موفق بودمیکنی و خدا رو شکر مدی باشنی بهترمی دوست داشتشهی همیدونیم. برو پسرم: -

  دیخواهی که میی که تو علم تا جامیکنی ميهر کار
 
 .دی کنشرفتیپ

 دمی شدم و دستشو بوسبلند
 ممنونم بابا: -

  بلند شد و بغلم کردبابا
  پسرمیموفق باش: -

 .دمشی بغل کردم و بوسمامانو
 دوارمی امذارمی کنار شما باشم اما من هم دارم تنهاتون مشتری بدی با رفتن رادمهر بادونمیم.  شما هستمونی مدشهیمن هم: -

 دیمنو ببخش
  با بغض گفتمامان

 هی درس بخون هر چقدر الزمه بمون فقط خوادیتا هر وقت که دلت م.  مطمئن باشنوی ايری مي که تو دارمیما خوشحال: -
  رو نکنيکار
  مادر؟ شما امر کنيچه کار: -
 اری نیبرام عروس فرنگ: -

  ام گرفتخنده
   مادرمدمیقول م: -
 . زای وي برارفتمی مدیصبح با. به اتاقم رفتم. گفتی نمیچی هانیرا
 کردم و ی به رادمهر معرفشونوی تعداددادمی سرو سامون ممارهاموی بدی باکردمی سر ممارستانی ماه بود روز و شبمو تو بکی

 .  کمشون کنمخوامی و مادهی زمارهامیبهش گفتم تعداد ب
 

 خوششو ي روزهاخواستنی انگار نمی ولدونستمی نملشویدل.  نگفته بودن یچیمامانو بابا هم ه.  بهش نگفته بودمیچی ههنوز
   که به دستمزامیو. کردی کمکم میلی خانیرا. خراب کنن

 
روز .کردمی جمع م بودومارستانی که تو اتاقم تو بموی خصوصلیداشتم وسا.  رفت ییمای به هواپطی گرفتن بلي براانی رادیرس

  باهام تماس گرفتانیرا. آخر کارم بود
 گه؟ی ديخوای پروازو منی کوتاهترنیراد: -
 آره: -
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 .گهی ده روز دي براي هست پرواز بعدگهی سه روز دي پرواز براهیخوب : -
 .  کم فکر کردمکی
  خوبهگهیهمون سه روز د: -
 ي زودنیبه ا: -
 . جمع کنملموی کنم و وسای با چند نفر خداحافظدی فقط باانی ندارم رايکار: -
  گفتي گرفته اي کم سکوت کرد بعد با صداکی
 .باشه: -

 سییرفتم اتاق ر. رونیآروم درو بستم و اومدم ب. شدی اتاقم هم تنگ مي دلم برایبه اتاقم نگاه کردم حت.  برداشتملمویوسا
  دمی رسیوقت. رونی کردم و اومدم بی و خداحافظمارستانیب

 
 کردی درست میی مامان تو آشپپزخونه بود و داشت چاخونه

  دیخسته نباش. سالم: -
 . سالم ممنون پسرم: -

 رفتم جلو و بغلش کردم.  شده بودریپ.  کردمنگاهش
   شده؟یچ: -
 فقط.  مامانیچیه: -

  نگاه کرد و گفتبهم
 ؟ي کارهاتو انجام بدیرسیم. يری مگهیسه روز د.  بهم گفتهانیرا: -
 دی داشته باشي شما با من کارنکهیمگر ا. آره مامان: -
 . کنمتی موفقي برات آرزونکهیجز ا.  ندارم مادريکار: -
 شماره شو گرفتم. دادمی به رادمهر خبر مدیبا.  تختيلباسهامو عوض کردم و نشستم رو.  و به اتاقم رفتم دمی بوسشویشونیپ

  سالم: -
 ؟یسالم داداش کوچولو خوب: -
  ؟یم تو خوبخوب: -
 .خوبم: -
  خوبن؟نایمامان ا: -
  بهانه خوبه؟رسوننیهمه خوبن و سالم م: -
 .رسونهیسالم م.  نشستهنجایخوبه ا: -
 . سالم برسون: -
 .  بگمدی باي چطوردونستمینم
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 نیالو راد: -
 نجامیهم: -
  شده؟يزیچ: -
 .نمتی ببخوامینه فقط م: -
  شده؟یچ: -
  الزمه؟لی دلدنتی ديمگه برا: -
  شدهيزی چهی گهی صدات مینه ول: -
 نمتی ببدی بایول.  نشدهيزیچ: -
 نجای اایباشه بلند شو ب: -
 نجای ااینه تو ب: -
 امی مگهی ساعت دکیتا . باشه: -
 . باشه منتظرتم: -

 سپرده مارستانی بسیی استعفام به ری خبر نداره حتيزی از چدونستمی چطور بهش بگم مکردمی فکر مدیحاال با.  کردمقطع
 . دلم گرفته بود.  نگهيزی رادمهر چی کس حتچیبودم به ه

 
 زی مي گذاشت روطویبل.  اومدانی که راکردمیلباسهامو جمع م.  رفتم و دو تا چمدون آوردم باالنی زمری زبه
 . طتتی بلنمی اایب: -
 دی کردم ببخشتتی اذیلیخ. انیممنون را: -
 .  نکردميکار. بس کن: -
  شده؟یاک: -
 و راحت يری منجای اونطرف از انطرفی دو روز ایکی راحت با التی خی نه ولای شهی می اکمینی تا ببرمیگیفردا تماس م: -
 یشیم
 . حرفو نزننی اانیرا: -
  گم؟یمگه دروغ م: -
 . نگفتمیچیه
 . در ضمن فرم استخدامت اومده: -
 بود که نی آفرشنهادی هم پنیا.  هامبورگ فرم درخواست فرستادميمارستانهای بنی از معتبرتریکی يبرا.  خوشحال شدمیلیخ

   واال انقدر ذهنم مشغولکردی کار ممارستانیتو اون ب
 

 .  آماده ست تا برم اونجازی کرده بود و گفت همه چدای خونه پهی برام نیآفر.  کردمی که فقط به رفتن فکر مبود
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 دی نبود و باي چاره اگهی حاال دی ولنمشی تنها ببخواستیدلم م.  بودبهانه هم باهاش. دی ساعت رادمهر رسکی سر قایدق
   خانوم شدهیلیبهانه خ. کردمی بهانه باهاش صحبت ميجلو
 

 کرده بود که جز رفتن يعشق اون کار.  برام نمونده بودیقلب.  تپش قلب نداشتمگهید.  خاص داشتتی جور معصومکی بود
 .  نداشتميچاره ا
 .  گذاشت و نشست کنار مازی مي و روي چاینی سمامان

  بهانه جان؟یخوب: -
   به آشپزخونه؟می برشهی باهاتون دارم مي کارهی من دیببخش. ممنونم مامان جان: -

  وگفتدیرادمهر خند.  بلند شد و با بهانه به آشپزخونه رفتنمامان
 . پارچه خانومههی.  رفت تو آشپزخونهي تو با من کار داردونهیم: -

 . نیی لبم نشست و سرمو انداختم پاي روی تلخدلبخن
 ؟ي دارکارمیخوب؟ چ: -

 يهر چند که اگر بهانه ا. کنهی منو پر می خاليخدا رو شکر کردم که بهانه جا. ومدی سر حال به نظر میلیخ.  کردمنگاهش
 . نبودی من هم رفتنينبود برا

 رمیمن دارم م.  سر اصل مطلبرمی راست مهی: -
 .  بهم نگاه کردمتعجب

 ؟يری ميکجا دار: -
 آلمان: -
 آلمان؟: -
 آره: -
 ؟ی چيبرا: -
 . مربوط به رشتمونهیلی دوره تکلمهی: -
 .چند وقت: -
 فعال که گفتن دو سال: -
 . دی دفعه از جاش پرکی
 دو سال؟: -
 آره: -
 داد زد. خودم از ترسم خنده ام گرفت. دمی که تو صورتش بود ترسی اول از خشمي دفعه يبرا
 .یکنی مخودیتو ب: -
  و گفتستادی بلند شد اانیرا.  داد رادمهر بهانه و مامان هراسان به سالن اومدنبا
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  رادمهریزنیچرا داد م: -
  زدادی فررادمهر

  لطفا شما دخالت نکن: -
 انی حق نداشت با راید زدنش سر من ناراحتم نکرد ولدا. کردی با ما صحبت منطوریبار اول بود که رادمهر ا.  نشستانیرا
 ستادمیبلند شدم و روبروش ا.  حرف بزنهنطوریا

 . برگردمنمی دوره ببهی رمی بمونم دارم مرمی من که نمیآروم باش رادمهر چرا با رفتنم مخالف: -
 ی گفتی پرفسور احتسابشی دوره پهی می برای نه گفتم حداقل بی گفتمی برای من بچه ام صد بار بهت گفتم بیکنیتو فکر م: -

  رفتن به سرت زدهالی دفعه خکی شده که ینه حاال چ
 لی علممو تکمخوادی کار کنم حاال دلم مخواستی دلم ممی شده بودلی ما تازه فارغ التحصیگی مي که تو داریاون زمان: -

  داره؟یکنم به نظرت اشکال
 ي بردینبا که يری مي داریآره اشکال داره چون موقع: -
  برم؟دیچرا نبا: -
 لیبه هزار دل: -
  بگوشویکی: -
 مامانو بابا تنهان: -
 . دارنانویاونها تو و را: -
 ستمی نششونیمن پ: -
 .زدی اون داد مزدمی بود به هم هر چقدر من آروم حرف مختهی بدجور اعصابمو رگهید
 کنم که تو راحت به ی زندگنجای اامی بیخواستیفکر کن منم ازدواج کردم حتما م.  تاوان ازدواج تو رو من بدمستیقرار ن: -

 ی برستیزندگ
  ندادمتی نگاهم کرد اهمي دلخوربا
 لی دلنیدوم: -
 ؟یمونیاونجا کجا م: -
   کردمدایجامو پ: -
 یگی بعد به ما مي فکر جاتم کردیتو حت. جالبه: -
 ت از ما احترام به خودته آرهاگر منظور: -
 ؟ی چیعنی: -
  شد و قبولم کردن به مامانو بابا هم گفتمفی کارهام ردی و وقتدونستی مانی گرفتم برم رامی که تصمي از روزیعنی: -

  دفعه فروکش کردکی ی صندلي رونشست
 فهممی نفر باشم که منی آخردیو من با: -
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 .  نه باهات حرف زدمدمتی چند وقته نه دنی که بهت بگم؟ اي بودیتو ک: -
 .  ساعته خودمو برسونمکی تا ی بهم بگي کارم داری مثل امشب که گفتیتونستی ميری باهام تماس بگیتونستیم: -
 میگرفتی ممی که با هم تصمی رادمهر گذشت موقعیستیتو چرا متوجه ن.  خودمو گرفتممی من تصمکردمی منکاروی ادیچرا با: -

   تعهداتي سرکی حاال تو میکردیعمل مو با هم 
 

 نطوری و من حق دخالت ندارم تو هم هميریگی ممی خودت تصميتو برا.  که من ندارميدار
  لحظه بهم نگاه کرد و بعد بلند شد و به بهانه اشاره کردچند

 میبلند شو بر: -
  گفتبهانه

 ... چراگهی راست منیرادمهر راد: -
  حرفشو تموم کنهنذاشت

 .میگفتم بپوش بر: -
 بهانه گفت. رونی از در رفت بیرادمهر بدون خداحافظ.  برداشت و به طرف در رفتشوی مانتو و روسرعی سربهانه

 زودتر بهش دیالبته تو هم با.  تحمل کنهتوی دورتونهی اون عاشق توئه نمری کدوم از حرفهاشو به دل نگچی هنیببخش راد: -
 یگفتیم

 .  نگاهش کنمخواستمیم ننیی انداختم پاسرمو
 .  نگفتنمو گفتملیدل: -

 .  سره به اتاقم رفتمکی.  رونی کرد و از در رفت بی لب خداحافظری نگفت زیچیه    
 زدهمی سفصل

چند بار هم زنگ زدم . انوی رای حتای نه مامانو بابا دادی منو جواب مينه تلفنها.  کرده بودم به جز رادمهری همه خداحافظبا
   به سفارشدونستمی و مستیخونه اش اما بهانه گفت ن

 
 . گهی داره بهم دروغ مرادمهر
 خواستیدلم نم. ساعت از دوازده گذشته بود و من هنوز نتونسته بودم با رادمهر حرف بزنم.  پنج صبح پرواز داشتمساعت

   رفتیشماره شو گرفتم گوش.  ازش جدا بشمنطوریا
 
 . شدممونی پشی قطع کنم ولخواستمی مریغامگی پيرو
 شب آخر باهات نی اخواستی من دلم می ولي صدامو بشنويخوای که نمي انقدر از من دلخوردونمیسالم داداش بزرگه م: -

   تادونمیم. ساعت پنج صبح پرواز دارم. حرف بزنم
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 خوشبخت شهی همدوارمیبه هر حال ام.  کنمیحافظ حداقل ازت خدای که نذاشتیمعرفتی و تو انقدر بنتیبی نمگهی سال ددو
   ناز بهم بگهي دختر کوچولوهی گردمی برمی و تا وقتیباش
 

 .خدانگهدارتون باشه. یشاد باش.  بهانه کنمی میاز تو هم خداحافظ.  اگر پدرش منو به عنوان برادر قبول داشته باشهعموالبته
هر .  کردمیساعت دو با همه خداحافظ.  برنداشت ی و برداره ولی گوشرمی دارم منکهی صدام و ادنی داشتم حداقل با شنانتظار

  انی بخوامیچقدر مامانو بابا اصرار کردن گفتم نم
 

 .  بودستادهی آماده اانیرا. دادیاومدنشون عذابم م. فرودگاه
 تو کجا؟: -
 امیباهات م: -
  کنمی خداحافظنجای ادمی محیترج: -
 . بشهيخوای تو می هر چستی قرار نگهید. يدی محی ترجخودیتو ب: -

 . کننجی تا پروازو پمینشست. می فرودگاه شدی کردم و راهیبا بابا و مامان خداحافظ. شمی نمفشی حردمیفهم
 زنمیبهت سر م: -
 یکنیخوشحالم م: -
 ؟يریگیتماس م: -
 آره: -

 دستمو انداختم دور شونه اش. زدی نگاهش کردم با بغض حرف مبرگشتم
 يای بخواستمی نمنی هميبرا: -
 .  نه رفتنتشهی رفتنت باعث بغضم ملیدل: -

 و نه کنهی می بگم نه اونو راضی هر چدونستمی نگفتم میچیه.  درونم نبودی حسچی هگهید.  پاره شده بودکهی خودم تقلب
  لحظه.  کردمی روبوسانیبا را.  کردنجیپروازو پ. خودمو

 
 کردم و به ی خداحافظعیسر.  بشممونی پشدمیترسی ماوردمی خودم ني گونه هاش به روي روختی آخر دو قطره اشکش ري

 . طرف سالن رفتم
  دستشي شونه ام دستمو گذاشتم روي دست اومد روهی
  کنمهی گرخوامی نمانیبرو را: -

 دمی رادمهر و شنيصدا
 .  کنمهی گري که برگردگهی تا دو سال دخوامیاما من م: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 333 

 که مدتها مجال شکستن بهش نداده بودم ی شونه اش بود و بغضي چطور بغلش کردم اما سرم رودمینفهم سر باز کرد بغضم
 کردیهق هق م. فوران کرد

 ي تنهام بذارادی چطور دلت م،یلیخ. نی رادی معرفتی بیلیخ: -
 یستیتو تنها ن: -
 االن حس نی از هميکتریتو از خود من به من نزد. شهی من تو نمي کس براچی هی باور کندی بایفهمی باور کن منویا: -
  یلی من خیبدون تو زندگ.  گم کردميزی چهی کنمیم
 

 هیخال
 .  برمدی برم داداش بادیبا: -

  به اشک نشسته نگاهم کردي از خودش جدا کرد و با همون چشمهامنو
 . ي بردی بادونمیم: -

 .  کردنجی مسافرهارو پدوباره
 بندنیو م برم االن دردیبا: -
 . برادريمنتظرتم تا برگرد.  قلبو روحم همراهتهی که باشای دننی اي فقط بدون هر جانیبرو راد: -

. کنمی حسش مي پرده اچی حجاب بدون هی بکردمیبعد از مدتها حس م.  من بودی آدم زندگنیزتریعز.  پاك کردماشکهاشو
   بود و بغض کردهستادهی من اي که جلوی کسکنمیلمسش م

 
 .  برادرم بودبود
 گردمیبرم: -
 . گردونمی برت مپای با تامی واال مي برگرددیبا: -

 . و بغلش کردمدمیخند
 مراقب خودتو همسرت باش: -
 تو هم مراقب خودت باش: -
 يممنون که اومد: -
 . امی که نشدیمگه م: -
 .خداحافظ: -
 .داری ددیبه ام: -

  نفس بکشمدادیبغض مجال نم. تم رفتی به طرف در رفتم و به سالن ترانزعیسر
 . تونمی برگردم نمتونمینم.  که گفتمی به خاطر دروغدی و منو ببخشدیخوش باش. سپارمیهمتونو به خدا م: -

  چهاردهمفصل
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 سال از کی.  دفترنی ای بهانه بندازه حتادی  منو زی چچی بعد از اومدنم هخواستمی هم بدون که نمنوی معرفتم اما ای بدونمیم
  ي بهم کمک کرد خونه یلی خنیآفر.  که اومدم گذشتهیزمان
 

.  که فوق العاده بودی تخصصيدوره ها. ی قلبمارانی مجهز و مخصوص بیلی خیمارستانیکار تو ب.  محل کارمکی نزدخوب
 .  امهی اال روحزخوبهیهمه چ. نمی آفرونیهمه شو مد

 
 اومدن ي بفهمم برانکهی و من بدون ادی من تماس گرفتم از دوره هام پرسایو هر بار رادمهر تماس گرفت  .  هم شروع شدباز

   روزهی کردم تا فی از دوره ها تعرکنمی مقشیتشو
 

 هنوزم نمی بهانه رو ببخوادی دلم نمی ذره شده ولهیدلم براش . اون روز مردمو زنده شدم.  اومدنش اقدام کنمي گفت برابهم
   بارها منونیآفر. کنهی مکهی تکهی اسمش قلبمو تدنی شنیحت
 
 دارم به بهانه مخصوصا به کردمی من تو همون لحظه احساس می کرد  ولی هم بودن معرفستهی که واقعا شایی دخترهابه

   به خودم دروغ بگم هنوز همتونمینم. کنمی مانتیعشقم خ
 
 سال از دوره کی فرار کنم هنوز تونمی نمنباری اچون. کنمی خواهش مایخدا. ادیخدا کنه بدون بهانه ب.  وار دوستش دارموانهید

 .  موندهمیلی تکمي
 . که تلفن زنگ خوردزدمی با درسها سرو کله مداشتم

 بله؟: -
 نیالو راد: -
 سالم رادمهر جان: -
 دیخندیم
 نمتیبی ميسالم خودتو آماده کن  به زود: -
  تو اون لحظه برام رادمهر مهم بود و بسی بهانه افتادم ولادی لحظه واقعا خوشحال شدم بعد کی يبرا
 ؟يای میک: -
 گهی ديدو هفته : -
  صبرانه منتظرتمیب: -
  نه منتظرمی منتظرمون باشدیبا: -
 ؟يایبا بهانه م: -
 .  برم اونم دو سال تمامیی من بدون خانومم جاشهیمگه م: -
 .پس منتظرتونم: -
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 ه؟یاالن اونجا وضع خونه چجور: -
 ستی نی مشکلمیکنی در موردش صحبت ميهر وقت اومد: -
 می مزاحم تو باشادی زخوامینم: -
  به حال خودم بکنمدی باي فکرهی من مزاحم شما باشم که اونوقت نکهی خونه مگر اامی من فقط شبها مدیستیشما مزاحم ن: -

 دمیشنی از ته دل رادمهرو مي خنده هايصدا
 دمی شد بهت خبر می اکطمونیهر وقت بل. باشه: -
 . منتظر خبرت هستم. سالم برسون: -
 خداحافظ: -
 .خداحافظ: -

 .  نمشیبی مي فراموش کرده بودم به زودزویهمه چ. زدی وار موانهیقلبم د.  چه خبرهدمی و که گذاشتم تازه فهمیگوش
  تماس گرفتمنیبا آفر. دمیخری ملهی وسی  کلدیبا.  کردمزی کارگر گرفتم و تمام خونه رو تمهی
 ؟يای خواب بخرم باهام مسی سروهی خوامی منیآفر: -
 فردا خوبه؟: -
 آره خوبه: -

 از لمی زنگ موبايصبح با صدا. شب خسته خوابم برد. ي تو انباررفتی مدی بودم که بایلی وسایی روز مشغول جا به جاتمام
  بودنی آفردمیخواب پر

 . بچه من پشت در خونتمیخوابیچقدر م: -
  خندهری من زد زدنی اومد تو با دیوقت.  از جام بلند شد و درو باز کردمکسل

 ؟يخندیچرا م: -
 ؟یخوابی لباسها منی با اشهیتو هم: -
 . بودمدهی که تمام روز کار کرده بودم و پر از خاك بود خوابییبا همون لباسها.  لباسهام نگاه کردم خودم خنده ام گرفتبه
 امی ممریگی دوش مهی من دیببخش: -
 کنمی منم صبحانه رو حاضر ميایباشه تا ب: -
 .ممنونم: -

دلم . رونی بمی صبحانه خوردم و اومدعی بود سردهی و چزی منیآفر. و رفتم تو آشپزخونهدمی دوش گرفتم و لباس پوشهی عیسر
  هی.  رو براشون بخرمزهای چنی بهترخواستیم
 

 که شیکی بهار بود و ي منظره یکیدو تا تابلو .  لشونی وساي دراور براهی شی آرازیم. یدو تا پاتخت.  خواب دو نفرهسیسرو
  کی ي مه آلود جلوي تو هوای عاشقش شد زننیآفر
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 بود و سرشو رو به آسمون گرفته بود ستادهی درخت اهی ری مرد زهی جنگل بود وداشت به  اونطرف آبشارکه هی که وسط آبشار
 .کردینگاه م

 و رو بالش با پرده ها ست ی رو تختمی پرده رفتدی خريبعد برا. مشونیدی چنیمنو آفر. مون فرستادن تا ظهر برالوی وساتمام
  هی.  برامون بفرستنشونگهیقرار شد سه روز د. شد
 

 آباژور هی و ینییدو تا گلدون بزرگ  تز.  داشتی و پرده ها هارمونی چرك بود و با روتختی اش صورتنهی که زمدمی خرفرش
 . شده بودکی هوا تارمیتا برگرد.   دمیهم خر

 من فقط با خاطراتش سر ای طپهی هنوز هم دلم براش مدمیفهمی مدی بادمشیدی مدی که منتظرش بودم باي اون روزدیرس
  ینیری شی عذاب دهنده بود ولشهی که همی خاطراتکنمیم
 

   ادامه بدممی که تا حاال باعث شده بود بتونم به زندگداشت
 ازی نی ولدمی زود رسدونستمی ساعت هفت فرودگاه بودم مرونیساعت شش از خونه رفتم ب. دندیرسیم هشت شب ساعت
  بارها و بارها عرض و.  کم به خودم مسلط بشمکیداشتم 

 
 مای نشستن هواپی کدمیاصال نفهم. شدی مشتریدم به دم اضطرابم ب.  بدتر شدمچیبهتر که نشدم ه.  کردمی فرودگاه و ططول

   سالن پر ازدمی به خودم اومدم که دیوقت. رو اعالم کردن
 دمی همون موقع بهانه رو ديرفتم دم در ورود. رونی بانی شد و تمام مسافرها دارن مآدم
 

 که ادهی قدرت عشق انقدر زیعنی.  بشمهوشی بود بکی نزددنشی با دست؟ی بس نه؟یشگی قسمت من عذاب همیعنی ایخدا
   نگاه بهانه بوددمیدی که می تنها نگاهم؟دی برادرمو ندیمن حت

 
 بد هم نبودم اگر فکر قلب ی نبودم ولگناهی نبودم بی ناخلفي من بنده ایخدا. صورتش معصومتر از برگ گل. شهی از همباتریز

   کن حداقل گناه نکنم اوني کاریکنی منو نمیو زندگ
 

  چرا؟؟ي خلق کردفیلعنت به من چرا منو انقدر ضع.  برادر منهزن
جا افتاده .  نگاهمو ازش جدا کردم و به رادمهر نگاه کردمیبه سخت.  از قبل شده بودباتری زدادی و دست تکون مدیخندی مبهانه

   انقدر خوشحال شدم که حالمودنشیبا د. شده بود
 

 دونستمینم. بغلش کنم نطوری ساعتها همخواستیدلم م.  بود بهمدهیمحکم چسب. تا از در وارد شد بغلش کردم.  کردمفراموش
   بادی طول کشقهی چند دقدونمینم. انقدر دلم براش تنگ شده
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  از اشک بودسیصورت هردومون خ. می بهانه از هم جدا شديصدا
  به من هم خوش آمد بگه؟ستی ننجای ایکی: -

  کردمنگاهش
 .  زن داداشيخوش اومد: -

 .دیخندی پاك و زالل تمام صورتش می غل و غشچی لبخندش مثل لبخند بچه ها بود بدون هی حتدیخند
 .ممنون: -

 و باران و مامان و انی از راریتو تمام مس.  خونهمیدی ساعت بعد رسکی. رونی کردم به بشونیی رادمهر و گرفتم و راهنمادست
 . میدیخندی و خاطراتمونو ممیبابا حرف زد

  دیدور خونه چرخ .بهانه با لذت به اطرافش نگاه کرد. می وارد خونه شدیوقت
 . ي داری قشنگ و دنجيچه خونه . نی ات فوق العاده ست رادقهیسل: -
 . اتاقتونو نشونتون بدمدیایب. ممنون: -
  تعجب به من نگاه کردبا
 اتاق ما؟: -
 .بله اتاق شما: -

  شونه امي و زد رودی خندرادمهر
 کنهی و مزی فکر همه چشهیداداش من هم. ي فکر کردیپس چ: -

رفت کنار پنجره . نمی ببتشوی رضاخواستیدلم م. کردیبهانه دور تا دور اتاقو نگاه م.  کردم به اتاقشونشونیی راهنمادی خندبهانه
 رادمهر گفت. کردی نگاه مرونیو به ب

 هی قشنگیلی اتاق خنیواقعا ممنونم راد: -
  فشار دادمدستشو

 .ه ام تجربی کم و کسر داره من واقعا بيزی اگر چدیببخش: -
  برگشت طرف من چشماش پر از اشک بود با بغض گفتبهانه

 کی هم نجای اي تو نشونم دادی آماده کرده بودم ولیی تنهاي خودمو براشمی از همه دور منجای با اومدنم به اکردمیفکر م: -
  ممنونم.  کنمهی به محبتش تکتونمیبرادر دارم که م

 
 . واقعا ممنونمنیراد

 من هم دی داره و هم ناراحت که بهم گفته برادر هرچند که در واقع بای هم خوشحال بودم که با کارم حس خوبدیلرزی مقلبم
  تنهاشون گذاشتم و.  داشته باشم اما ندارمی حسنیچن
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 کردم تمرکز کنم و شام درست کنم نتونستم آخر هم زنگ زدم یدرو بستم و به آشپزخونه رفتم هر چقدر سع. رونی باومدم
   ساعت بعد رادمهرو بهانه دوشمین. ارنی بتزایامون پبر
 

 در مورد کار و میتا ساعت دو داشت.  میکردی می و شوخمیخوردیغذا م. دی هم رستزاهایپ.  و سر حال به سالن اومدنگرفته
 . میزدی زبان بهانه حرف ميدوره ها و درس و کالسها

 
 .  گفتم و به اتاقم رفتمری دو شب بخساعت

باور .  باز هم آرامش داشتمستمی بهانه من ني نفسهاي بهانه دونستمی منکهی و با ادیکشی من بهانه نفس ميخونه  سقف ریز
   از قلبمتونمی دوستش خواهم داشت و نمشهیکردم که تا هم

 
 .  حال آرامش دارمنی کنم و در عرونشیب

 . ي شکرت که بهم آرامش دادایخدا
 اتاق لیفقط من نذاشتم وسا. دنی با بهانه خرلشونویتمام وسا.  برهنجای از اخوادی کرده و مدای تمام اصرار من رادمهر خونه پبا

  دمی که من خرییزهایخوابو بخرن و گفتم همون چ
 

 گهی رادمهر پنج روز ديدوره ها.  فاصله دارهقهی من ده دقيباالخره با اصرار من بهانه قبول کرد خونشون تا خونه . ببرن
   خودمون و اونجامارستانیردمش بب.  شهیشروع م

 
 ی مدارك رادمهر ابراز خوشحالدنی با دمارستانی بسییر. مونهی بهانه تنها نمنی خوشحال شد که با وجود آفریلیخ. دی دنویآفر

  گهی روز دستی حدود بیعنی هیکرد که از اول فور
 

 . شروع کنهمارستانی با بشویهمکار
 ادتی ننوشتم ناراحت نشو ادیاگر ز. باز هم خودمو سرگرم درسو کار کردم.  خوشحالم که رادمهر هم سرو سامون گرفتیلیخ

 .ی دوست مننینره تو بهتر
  پانزدهمفصل
 و تصور دمی بهانه رو دی وقتهیعی طبیلی رادمهر بهم گفت اول جا خوردم بعد فکر کردم خی بهانه بارداره وقتشه؟ی مباورت
  ی تمام عشقتونمی عمو و مگهی که به من مادی میکیکردم 

 
. االن شش ماهشه.  به اون بدم انقدر خوشحال شدم که تمام  غصه هامو فراموش کردمتونمی که نتونستم به مادرش بدم مرو

  ي صداگهی که ددمیو من انقدر براش عروسک خر
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 دنشونیم د برخوامی و مدمی عروسک خرهیامشب هم براش .  هم دراومدهرادمهر
  رفتم تو خونه رادمهر نبودی باشه اما وقتدهی داشتم رادمهر رسانتظار

 ن؟ی مامان بعد از ايچطور: -
  و نشستزی مي رو گذاشت روینیس. رونی اومد بي چاینی غرق لذت بهانه از آشپزخونه اومد با سي خنده يصدا

  خوبمیلیخ: -
  نگاه کردمبهش

  بهانه؟یشی بگم ناراحت نميزی چهی: -
  بگو: -
 .  رفته باالیلی وزنت خی شش ماهته ولنکهینسبت به ا: -
 دائم تو نی همي دور بشم براادی زترسمی مستمی محل و بلد ننی وقتشو گرفته منم که ایلی دوره ها خنی رادمهره اریتقص: -

 .خونه ام وتحرك ندارم
 رهیگی دوره ها وقت آدمو منیکار ا از شتری من تموم شد اون حق داره بيخدا رو شکر که دوره : -

 دمی رادمهرو شنيصدا
 . رهی بگادی طرفها رو هم نی کنه و اي روادهی کم پکی بهانه رو ببر ستمی نی جور برادرتو بکش وقتزیخوب برادر عز: -
  کرد و اومد به طرفزونی آويدی جا کلي رودهاشویکل.  جام بلند شدماز
 چه عجب: -
  افتاد اخمهاش رفت تو همزی مي رویی کادوي چشمش به بسته تا
 . کنار عروسکهاذارمتی کنن متییای مومدمی مکشمتی خودم می باشدهی به خدا اگر باز هم عروسک خرنیراد: -

 دمیخند
 ه؟ی بچه تون چدونمی منه که مریتقص: -
 ؟یدونی تو مدونهی که مادرشه نمنی ایدونی بابا از کجا ميا: -
 . مثل عموشنهیری دختر خوشگل و شهی اون دونمیم: -
 .میدادی سفارش میگفتیم. نیری هم دختر باشه هم خوشگل هم شي هم داری کنه چه انتظاراتریخدا بخ: -
 .  بهم بگه عموی دختر مامانهی خوادی دلم مدونستیخدا ته دل منو خوند م: -
  دورندازمشی مياری عروسک بگهی ديدفعه .  باشهشیآخر: -
 . ارمی مخرمی مونی کامارنبیباشه ا: -

 .  رفته بود از خندهسهی ربهانه
 با عروسکها حرف ی تو اتاق بچه و هيری مفهممی نمیکنی فکر مخوادی خودتم دلت دختر مدونمی بابا رادمهر من که ميا: -
 ن؟ی رادگهی می به عروسکها چیدونی م؟یزنیم
 گهی میچ: -
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در ضمن قشنگ . دای من خوشگلتري از دختر کوچولودی وقت دچار توهم نشکی اما دی هستی خوشگلي عروسکهاگهیم: -
   و هزار تادیکنی و سرشو گرم مدیکنی ميباهاش باز

 
  گهی دمونی پشرطو

 میدیخندی رادمهر مي بهانه به صورت قرمز شده منو
 ؟یکنی استراق سمع مگهیحاال د: -
 یزنی انقدر بلند حرف منمیبی می دنبالت بعد وقتامی که فقط عروسک توشه مسلما منم می تو اتاقيری تو میخوب وقت: -

 . یگی می با عروسکها چنمی ببکنمیگوش م
 ؟ینیبی رو مای دخترمم خلوت کنم دني ذره با عروسکهاهی تونمی خدا نميا: -

 گفتم
  دختر نه پسریگی ميدید: -
 .دیخندی خود رادمهر هم منباریا

چقدر اون لحظات قشنگ بود چقدر حس . می کردي روادهی با بهانه پروی مسنی بارها و بارها ازدمی قدم مابونی تو خداشتم
   اززدی باهام حرف منکهیهم.  داشتم که کنارش بودمیخوب
 

 لذت ی و حتدادمی گوش می حسادتنی که به رادمهر داشت من هم بدون کوچکتری فرزندش داشت و عشقي که براییآرزوها
   که به صورتهی من عشقي بهانه براگهی حاال دبردمیم
 
 ی وقتکنهیروحم پرواز م. خوشحالم که انقدر شاده.  هست داشته باشهای دننی در ای قشنگزی هر چخوادیدلم م.  دراومدهایرو
  زیمن چ. زنهی عشق از رادمهر حرف منی با انمیبیم
 
 از رونی برنی شدن و دارن منی سوار ماشدمی رادمهر که دي خونه  دردمیرس. گهی دزی چچیه. خوامی عشقم نمي براي اگهید

 همون فاصله داد زدم
 ؟یکجا به سالمت: -

  برگشت طرف منرادمهر
  ؟یینجایاِ تو ا: -
 .با اجازتون: -
 رونی بمیری ممی کرده داراریبهانه و: -
 خندهی مدمی بهانه نگاه کردم دبه
 امی برمی بهانه من برم بگيخوای میچ: -

  رادمهر گفتدی باز هم خندبهانه
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 .کنهی ماری خانوم ما هم وکننی ماری همه زنها و؟ینیبیتو رو خدا م.  کردهي سوارنی ماشاریو: -
 زیی تو پاالسیتو زمستون هوس گ. کننیخانومها وسط تابستون هوس انار م.  دردسرهی هم دلت بخواد زنت انقدر بیلیخ: -

  بهانه هوس.  تو بهار خربزهخوانیگوجه سبز م
 
 ؟یکنی هم متی حاال شکای کندای پي بگردای دور دنیستی رو کرده که مجبور نيزیچ

  گفتی ساختگی با اخمبهانه
  کم قدر بدونکی. بفرما: -

  کرد و گفتیی بلند باالمی تعظرادمهر
 ی چمونمی که مکنهی ازت مینچنان دفاع آنی ندارم اگر حق هم با من باشه رادی حرفنی کوچکترگهی چشم من ديبه رو: -

 .بگم
  گفتبهانه

  داداشگمی که بهش نمخودی ب؟ي فکر کردیپس چ: -
 رادمهر گفت. میدیخندی مهمه

 می بزني دورهی با هم می برایب: -
 . دی وقته شما برری دگهینه د: -
 نی پشت ماشنی بشای کردن ندارم بیبه جون تو من حال رانندگ: -
  کرده من جورشو بکشم؟ خودت جور زن و بچه تو بکشاریخانوم شما و: -
 ؟ياینم: -
 نچ: -
 ؟یکنیتعارف م: -
 . خونهرمیمنم م. دی خوش باشدیشما بر.  هم تعارف دارهي سوارنی ماشه؟ینیریمگه ش: -
 میپس ما رفت. باشه: -

 لحظه کی. کردمی بهانه به دخترش فکر مي داشتم حاال به جايادیآرامش ز.  کردم و برگشتم خونهی خداحافظباهاشون
   دخترش انگار واقعاگمیخودم هم خنده ام گرفت آنچنان م

 
 .  دخترهدونمیم

..... 
 بودم اگر رادمهرو ومدهی اگر من نبخشمی وقت خودمو نمچیه.... کاش . نجای بودن اومدهیکاش ن.  باهاشون رفته بودمکاش
  کاش مرده. فتادی اتفاق نمنی و اومدنی نکرده بودم نمقیتشو
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 . کاشبودم
 

  اولفصل
اشکهامو پاك کردم .  پسر نی ادی کشیچه عذاب. دمی عاشق بهانه بود؟ چرا من نفهمنی رادیعنی. شدیباورم نم. دفترو بستم   
   احساس گناهنی چرا رادی چیعنی جمله نی ایول
 
 هم عاشق نی که رادنیدونستن ا.  دفترو به من دادنیرا رادمهر ااصال چ.  دمیفهمینم.   به خاطر اون تصادف بوددیشا. کردیم

   به رفتار رادمهر با بهانه دارهیبهانه بوده چه ربط
 
 . دیبا. دمشیدی مدیبا. اوردمی سر در نمیچی هاز

 تونستمی نمدمیفهمی نمقتوی بخوابم تا حقتونستمینم. به ساعت نگاه کردم نه صبح بود و من تا صبح دفترو خونده بودم   
  یکی ي بهانه شد و بوی کجا رادمهر بدمیفهمیبخوابم تا نم

 
 تختم تا بهانه اونو ریدفترو گذاشتم ز. رونیبلند شدم و  اومدم ب.  رادمهر شد و غصه شد لباسشی رو گرفت و بهانه بگهید
  دست و صورتمو شستم و بدون.  ،هنوز خواب بودنهینب
 
 دی خري هم برادی شاي روادهی پرونی برمی شدم و مداری بهانه نوشتم صبح زود بيبرا .دمی بخورم لباسهامو پوشيزی چنکهیا

  دونستمینم.  نگران من نباشهيبرم به فروشگاه مرکز
 

 باشه ؟ چرا خواهرم نباشه؟ اگر رادمهر دی چرا بادونمی که نمینی ؟ آفرنی آفريبرم خونه .  کم فکر کردم کی.  برمدی باکجا
  گفت؟ینم.گفتی بهم مزوی همه چنیاونجا نبود آفر

 .  پام ترمز کردي جلوانی که رارفتمی می اصلابونی به طرف خداشتم
 ریسالم صبح بخ: -

  بودمآرومتر
 ریصبح بخ: -
 ؟يریکجا م: -
  برم؟دی کجا بانمی رادمهرو ببخوامیم: -
 .   تعجب بهم نگاه کردبا
 نمش؟ی ببدی نباه؟یچ: -

 گفت که اخمهاش تو هم بود نطوریهم
 سوار شو برسونمت. حتما. چرا: -
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 .  شدم و حرکت کردسوار
 . رمیمن اصال سر درنم: -

  گفتکردی می که با اخم رانندگنطوریهم
 ؟ياری سر در نمیاز چ: -
در ضمن . کنهی نمهی توجطی شرانی رفتنشو اونم تو ای حتنی ای ولدهی انقدر عذاب کشنیمن واقعا ناراحت شدم که راد: -

   به رفتار رادمهر با بهانهی چه ربطنیخاطرات راد
 

 داره؟
 .  من نگاه کرد و دوباره روشو برگردوندبه
 .  بوده که نتونستهنی اي ننوشته برايزیاگر تو دفترش چ: -
  ننوشته؟ویچ: -
  رفتار رادمهر با بهانه رولیدل: -
 خوندم؟ی خاطراتشو مدیپس چرا من با: -
  گرفتیمی تصمنیچن چرا ی راحتتر درك کننکهی ايبرا: -
 ؟یمیچه تصم: -
 . از خودش بپرس بارانمیبذار برس "-

 نداشتم اما هنوز نی نسبت به آفري حس بدچی هگهیحاال د. می بودنی آفري خونه کی اطرافم نگاه کردم نزدي ابونهایبه خ   
   برام پر از سوال بود چرنیهم بودن رادمهر با آفر

 
 فقط گلومو سبک ی بود که دلمو از غصه پاك کنه ولی نه سخت بود و نه آسون که فقط گاههی روزها که گرنی شک بودم ااز
 .نی و شونه هامو سنگکردیم

 درو باز نیآفر. زنگ درو زدم.  هم پشت سرم اومدانیرا.  شدم و به طرف خونه رفتمادهیبه سرعت پ. میدی بعد رسقهیپنج دق   
 . کرد و تعارف کرد برم تو انگار منتظرم بود

 
   مبلي نشست روی به راحتنیبرگشتم طرف آفر. به اطرافم نگاه کردم.  رفتم توی حرفچی هبدون

 ست؟ی ننجایرادمهر ا: -
 . ادی االن منیبش: -

 نی اون جواب ای اضطراب داره ، منم داشتم ولکردمی من نشست بار اول بود که احساس مي روبروانیرا.  مبلي رونشستم
   پس حق من بوددونستمی و من نمدونستیمعما رو م

 
   منهي روزهانی اضطراب که خوراك انیا
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 یاول تعجب کردم ول.  بود نه رادمهرنی اومد تو رادرونی که از در بیدر اتاق باز شد اما اون. شدمی داشتم کالفه می وقتقایدق  
 بلند شدم.  خوشحال شدمیلیبعد خ

 . سالم: -
 د طرفم لبهاش نشست و اومي روی تلخلبخند

 ؟یخوب. سالم باران جان: -
 ری بخدنیرس. خوبم: -

  کرد و خطاب به من گفتانی به راینگاه
 ممنون: -

 و موهاشو با ژل درست دیپوشی می آنچنانياما هنوز برعکس رادمهر لباسها.  بودبیرفتارش عج.  من نشستيروبرو   
   تر ازنی رادمهر سنگپی اومدم آلمان تیوقت. کردیم
 

 پشی تشهی از همشتری بنیحاال هم راد. کردی طرف شونه مکی صاف که به ي شده بود کت وشلوار و کراوات موهاشهیهم
   بهدنشونیاسپرت شده بود هر دو برادر تو لباس پوش

 
 . کردنی خودشون اغراق مسبک

  چه خبرهدمیفهمیاصال نم.  به هم نگاه کردندنی و رادانی و رانیآفر
   شده؟یچ: -

 بلند شدم که ای از جام بلند شدم بلند شدم که خودمو کنترل کنم ذاشتی اعصابم اثر مي نگاه کردند رفتارشون رو به همهمه
  انتی خلی ، بودن عشقش به بهانه دلنی بودن رادادی بادمی

 
  شه؟ی نمرادمهر

 پس رادمهر کجاست؟: -
 شد قتریلبخند تلخش عم.  نگاهش کردمنطوریم هستادیروبروم ا.  و بلند شد و به طرف من اومددی کشیقی نفس عمنیراد

 دیچی و پدیچیزهر مار شد و دلم پ
 من رادمهرم باران: -
 قصه واقعا نیمسخره بود ا. دمی تو اونها ندی از شوخي اثرچی نگاه کردم هنی و آفرانی تعجب چند قدم رفتم عقب به رابا

 مسخره بود
 ؟ی چیعنی: -
   زدمادی فراری اختی نگفت بیچیه
  ندارمی شوخي  ؟ من حوصله ی چیعنی: -
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  شدرهی کم ازم دور شد و بهم خکی
انقدر که . من رادمهرم االن مدتهاست که نقش رادمهرو دارم.  ستی نی موضوع شوخنی که انهی من هم هميتمام غصه : -

  در اصل خودمو فراموش کردمنویراد
 ی نگاهم هم به کسه؟ی به چی کمکم تا بفهمم چادی میکی.  مبل نشستيرفت و رو.  شده بودمجی گگهی می چدمیفهمینم

  ي برام بگه معنای از دلم  که کسیاعتماد نداشت چه توقع
 

   که خوره شد و درجا خورد منوي فشار فکر ری هست بود که من نفهمم و خم بشم زی ته هر چنیا.  و من باور کنم حرفشو
 .  باراننیبش: -
  شدمرهی مبل نشستم و بهش خي رواری اختیب

 دی کشیقی داد و نفس عمهی به پشت مبل تکسرشو
 .یکنی راحتتر درك میلی بدم خحی و توضزیپس اگر همه چ. يتو دفتر منو خوند: -

  کردمزمزمه
 و؟یچ: -

 بلند شد و به آشپزخونه نیآفر. دمی گونه هاش دي اما من رد اشک و رونیی سرشو انداخت پاانیرا. چشماش پر از غم بود   
 رفت

 .نیحرف بزن راد: -
 که یکاش اون شب باهاشون رفته بودم، همون شب.  که بهش خبر دادن من بودم ی کسنی اونا تصادف کردن اولیوقت: -

   خودمو بهیوقت.  کرده بودي سوارنیبهانه هوس ماش
 
  رسوندم گفتن هر دو تو کما هستنمارستانیب

 شدی مرفتیصداش هر لحظه ضع.  بودای بست انگار تو روچشماشو
.................. 

  دومفصل
نفسم باال .  سوم رسوندمي خودمو به طبقه عیسر.  اني بستروی یگفتن تو آ س. دمی به طرف اورژانس دوعیسر   
  هی خصوصژهی وي اتاق مراقبتهادونستمیم.ومدینم
  کجاست؟ی و رادمهر روزبهانیخانوم اتاق خانوم بهانه فراهان: -

 .  نگاهم کردپرستار
  هستنژهی ويتو اتاق مراقبتها: -
 دونمیم: -
  هستنی االن تو اتاق خانوم فراهاندی با دکترشون صحبت کندیتونی اما مدی مالقات ندارياجازه : -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 346 

 کدوم اتاق؟: -
 125اتاق : -
 .  خودمو بهش رسوندمعی سرومدی مرونیدکتر داشت از در ب.  دمی طرف اتاق دوبه
 سالم: -

  طرفمبرگشت
 سالم: -
 .  باهام تماس گرفتن رادمهر برادر منهمارستانی هستم از بی روزبهاننیمن راد: -

 .  به پرونده کرد و بعد به من نگاه کردی نگاهدکتر
 حالشون چطوره دکتر؟: -

 نذار.  اونها رو برگردونایخدا.  صد بار مردمو زنده شدممی کرد تا به اتاق برسییدکتر منو به طرف اتاق خودش راهنما    
  دمی قول مدمیقول م. برادرم و بهانه از دستم برن

 
 ادی بیی بالچکدومشونیفقط نذار سر ه...  دمیقول م.  برادر باهاش رفتار کنمهی مثل
   گذاشتزی مي شدم دو تا پرونده رو باز کرد و رورهینشستم و به دهانش خ. دکتربه مبل اشاره کرد    

 از می منتظر باشدی دارن فقط بای داخليزی شدن نه خونريما خوشبختانه نه ضربه مغز تو کما هستند ایخانوم بهانه فراهان: -
 . ادیکما در ب

 هم دیشا. ادی سالها طول بکشه که بهانه از کما در بدی شایعنی ی چیعنی نی ادونستمیخوب م. حس از تمام تنم رفت   
 فتهی اتفاق ننی اچوقتیه

  دکتر گفتامی به خودم بنکهی از اقبل
 د؟ی هستی برادر رادمهر روزبهاندیگفت: -
 بله: -
 کردنی به دره سقوط منی داشته ماشی وقتشونی انکهیمثل ا. ستی اصال حالشون خوب نشونیا: -

  زدمادی فرناخوداگاه
 سقوط؟: -
. برادرتون تو صورت فتهی نور چراغ مادی از روبروشون منی ماشهی که ادی به نظر منطوریا. نجاستی همسیبله گزارش پل: -

   چند لحظه از شدت نور چشمشونونکهیمثل ا
 
  شکستن و به دره سقوط کردنلویگاردر. ننیبی نمچوی و پبندنیم

 دمیکشی نفس می سختبه
 و بعد؟: -
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 تمام نی همي براخورهی هم با سر به کف دره منی همسرش ماشي روندازهی موقع سقوط برادرتون خودشو منکهیمثل ا: -
  شهی پرتاب منی که به ماشیی ها و سنگهاشهیخورده ش

 
 هم در اثر ضربه نی ماشيجلو.  خورهی جلو مي شهی و سر خودش هم محکم به شکنهی به سر برادرتون اصابت ممیمستق

   محکم هم بهیلی خي ضربه هی و باعث شده شهیجمع م
 

 چی همسرشون انداختن هيخودشونو روچون .  کمرش بشکنهي ضربه  باعث شده سه تا از مهره هانی بخوره که همکمرش
  به همسرشون نخوردهيضربه ا

 پس چرا بهانه تو کماست؟.... پس: -
 کما نی امی وجود نداره که بگی عالمتچی هم،ی ما نگراننی هميبرا. هی و عصبدی شدیلی در اثر شوك خشتری بشونی ايکما: -

 هی جسميماریدر اثر ب
 فهممیمن نم.... من: -
 بوده نشونی بيدی عشق شدشهی که برادرتون داشته معلوم ميبا رفتار.  برادرتون بتونه باهاش صحبت کنهمیدواریما ام: -
   همسر برادرتون شوکه شده احتماال تانی هميبرا
 

اگر .  به کما رفتهنی همي و فکر کرده که اون مرده برادهی همسرش دي آخر به هوش بوده و اثر ضربه رو روي لحظه
   حال باهاش صحبت کنه و بهشنی تو همبرادرتون بتونه

 
 دو روز نیچون تو ا.  نهای همسر برادرتون زنده بمونه ستی اگر نتونه معلوم نی ولادی مرونی از کما بي زنده است  به زودبگه

   ازی گونه عالئمچی هستن هيگذشته که بستر
 

 .ستی در اون نی به زندگیلی میعنی نشون نداده خودش
 دو روز؟: -
 بله دو روز "-
 د؟ی بهم خبر دادریپس چرا انقدر د: -
  کرد باهاتون تماس گرفتدای رو پی گوشنکهی به محض اسی پلرونی پرت شده بود بنی برادرتون از ماشیگوش: -
 . باور کنمتونستمی نفس بکشم نمتونستمینم
 رادمهر؟: -
 کمرش شکسته ي شده و هم مهره هاي هم ضربه مغزشونیا. می برادرتون انجام بدي برامیتونی نميادیمتأسفانه ما کار ز: -

  شهی همي کمه برایلیاگر زنده بمونه که احتمالش خ
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 . شهی مفلج
نه ...  خوابهستیدروغ هم ن.. نه.  دروغهنهای ايهمه .  کنهدارمی بیکی دیفقط با.  شمداری بدیفقط با... من خوابم... نه...نه

   مننکهی ايبرا. کنهی مهمیخدا داره تنب... کابوسه... خواب نه
 

. رهیگی همسر رادمهره حاال داره هر دوشونو ازم مگهی کنم چون نتونستم باور کنم اون درونی عشق بهانه رو از قلبم بنتونستم
  ارمی در منهیغلط کردم قلبمو از س.  غلط کردمایخدا
 

.  کندارمیب....  شمداریفقط ب.   احساس ادامه بدمنی اگر به اکشمی بهانه بطپه به خودت قسم خودمو مي براگهی بار دکی اگر
   خوابنیچرا ا.  کنهدارمی بیکی.... ایخدا.  کنهدارمی بیکی

 
 نیچشمام سنگ.  دفعه سوزش آمپولو تو بازوم احساس کردمکی کنه دارمی بیکی زدمیداد م. شمی نمداری چرا بنهی سنگانقدر

  ری زنطوری همشدیاما صورت رادمهرو بهانه محو نم. شدیم
 

 ....من.  من خوابمگفتمی ملب
 ي من لبخنددنی کرده بود که تمام صورتش سرخ شده بود با دهی سرم بود انقدر گري باالنی به هوش اومدم آفریوقت   

 ستادی لبش نشوند و اومد کنار تختم اي رویمصنوع
  دکتر؟ي آقایخوب: -
  جلومو گرفتنی کردم بلند شم که آفری چرا اونجام سعدونستمی نمومدی نمادمی یچیه
 ی استراحت کندیبخواب تو با: -

 دمی دراز کشدوباره
 کنمی مکاری چنجای شده؟ من ایچ: -

  شدرهی بهم خی با نگراننیآفر
 اد؟ی نمادتی یچیه: -

 خواستی منی ملحفه رو کنار زدم و بلند شدم آفرعیسر.  چشمم رد شدي از جلوزی کم فکر کردم مثل برق همه چکی   
  که زدمش کناررهیدوباره جلومو بگ

 ...رادمهر بهانه. ولم کن: -
 دیدکتر بهم نگاه کرد و خند.  در بزنم رفتم تونکهیبدون ا.  و به طرف اتاق دکتر رفتمرونی بدمی اتاق دواز
 خوشحالم که حالت بهتره: -
  برادرم دکتر؟: -
 .  بلند شد و اومد کنارمزی پشت ماز
 شینیوب هست که ببانقدر حالت خ: -
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  ستادمی اصاف
 .به خدا خوبم. آره خوبم: -

 . نگاهم کردقی عمدکتر
  آروم باشهدی اون بای اضطرابتو بهش منتقل کندی باشه نباادتی: -
 مگه به هوشه؟: -
 . نهی شما رو ببدی باگهی مرهیگی به هوش اومده و دائم سراغ شما رو مشبیاز د: -
 . مارستانی من که صبح اومدم بشب؟یاز د: -

 دی خنددکتر
 می کنقی بهتون آرامبخش تزرمی مجبور شددی زدادی فقط فردی شدداری هر بار بدیینجای و چهار ساعت کامله  استیشما ب: -
   دکتردیکردی منکاروی ادینبا: -

 .  پشت در بود جلومو گرفتنی آفررونی بدمی از اتاق دکتر دوعیسر
 ماری بی بود وقتي عادزهای چنی ادنیچقدر د.  صدها لوله و دستگاه بودریرادمهر ز.  کردییدکتر منو به اتاق رادمهر راهنما   

  برادرم نبود اما االن هر کدوم از لوله ها برام
 

دکتر .  نشستم رادمهر بسته بود رفتم کنار تختشيچشمها. کردیبغض داشت خفه ام م. زدی مشمی مار بود و داشت نهی مثل
   هقي  به رادمهر نگاه کرد صدانیآفر.  ستادی سرم ايباال
 

 . رونی و از اتاق رفته بود بارهینتونسته بود طاقت ب. دمی اش و بسته شدن درو شنهی گرهق
. بود سالم تو سرش نبود دور چشماش زرد شده بود و گود رفته ي جاهی.  بودهی بودن سرش پر از بخدهیتمام موهاشو تراش   

 تونستمی حرف بزنم اما نمخواستمیدستشو گرفتم م
 دی تا درست منو ددی طول کشقهی چشماشو باز کرد چند دقي آروم الرادمهر
  کنمکیصداش انقدر آروم بود که مجبور شدم سرمو به دهنش نزد.  نشسترنگشی بي لبهاي روي محولبخند

 سالم داداش: -
  جمع کردرومویتمام ن. شمیدارم خفه م.  بهم قدرت بدهایخدا

   چرا بدون من؟می با هم بودشهی ما هممارستان؟ی بيبدون من اومد.  معرفتیسالم ب: -
 به دکتر نگاه کرد و گفت. دی خندی سختبه
 شه؟ی با برادرم تنها باشم مخوامیم. دکتر من خوبم: -

  لبخند زددکتر
 قهیالبته فقط چند دق. ستی ني مسئله ادیاریر ن به خودتون فشادی اگر قول بددی حرف بزنادی زدیشما نبا: -

 رونیدکتر از اتاق رفت ب.  چشمهاشو به عالمت موافقت بسترادمهر
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  دستشو گرفتمدوباره
 رادمهر: -

  دستمو فشار دادآروم
  وقت ندارمادیز.  نگو بذار من حرف بزنم یچیه: -

  تو گلوم شکستبغض
   حرف نزنينطوریا: -

 بگم فقط نگاهش تونستمی نمیچیه.  دستمو محکم فشار داد چشماشو بست و چند لحظه سکوت کرد شیبا تمام ناتوان   
 . کردمیم

  دی قطعش کنم که رادمهر پرسخواستمیم.  زنگ خوردلمیتا اومد حرف بزنه موبا. دوباره چشمهاشو باز کرد   
 ه؟یک: -
 انهیرا: -
  جواب بده: -

 بفهمه حال رادمهر انقدر خواستمینم.  مختصر گفتم تصادف کردن یلی خنی هميراب. عجله داشتم قطع کنم. جواب دادم    
   حالشون خوبه و دکتری گفتم تو کما هستن ولمهیوخ
 
 .  خاموشموی حرف بزنم و قطع کردم وگوشتونمی و نممارستانمیبعد گفتم تو ب. انی به هوش مي به زودگهیم

 فکر کردم خوابش برده اما چشماشو باز کرد چشماشو بسته بود زدمی که حرف میتمام مدت   
 .  چون انقدر وقت ندارم که بخوام چند بار بگمنیخوب گوش کن راد: -
  بس کن: -
 فقط گوش کن.... فقط . کنمیخواهش م: -

 .کردی چند لحظه سکوت مگفتی که مي جمله اهی و هر اوردی کم منفس
 . دونمی مزویمن همه چ... من : -

   نداشتمي تمرکزچی هگهی می چدمیفهمی نماصال
 ؟یدونی مویچ: -
 يتو بهانه رو دوست دار...  تونکهیا.... نکهیا: -

 پرستار اومد تو اتاق.  نی خورد زمی صندلدمی تعجب کردم که از جام پرانقدر
 چه خبره آقا؟: -

  بودمجی بودم گدهی که شنيزی و نگاهش کردم هنوز از چبرگشتم
 دیببخش: -
 . رونی بدیبفرمائ: -
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  گفترادمهر
 من از دکتر اجازه گرفتم: -

 . و درو بسترونی به من نگاه کرد از اتاق رفت بنی خشمگپرستار
 چونه ام و سرمو ری دستشو آورد باال و گذاشت زیبه سخت.  تو چشماش نگاه کنمتونستمینم. دوباره نشستم. دستمو گرفت  

 گرفت باال
  به من نگاه کن: -
 نم هم نتونستم نگاهش کباز
 کنمیخواهش م: -

  بلند کردم و نگاهش کردم تو چشمهاش پر از اشک بودسرمو
 چیه... چی هی و شرعیهمسر قانون.  بهانه همسر من بودگهی که ددمی فهمیوقت... من. نیی سرمو بندازم پادی منم که بانیا: -

   کمترنی هميبرا.  بکنمتونستمی نميکار... يکار
 
 از خودم بهت اعتماد شتری بی و حتی از هر کسشتریکه به خدا من ب... ینی تو اونو نبنکهینه به خاطر ا.... نه...  اونجاومدمیم

   عذابدنشی با دخواستمینم... خواستمیدارم اما نم
 

 . یبکش
 ؟يدیاز کجا فهم... از: -
 اما دمیدی نمزوی چچی بهانه و عشقش بودم که هيا انقدر تو حال و هولی بگم اون اواتونمیفقط م..... فقط... ستیمهم ن: -
  تو... تو. دمی فهممونی سه روز بعد از عروسقایدق
 

اون شب من تا .... اون شب...  عشق پاكهی... اما بدون گناه ... با عشق... با حسرت... يکردی نبود چطور بهش نگاه محواست
  ي همه یوقت... یصبح نتونستم بخوابم وقت

 
 گهی دي کارهایلی خیلیخ... فرار کردنت از با ما بودن. عوض شدن رفتار تو.  چقدر کور بودمدمی مرور کردم فهمخاطراتمو

  يای بيخوای می گفتیوقت... یوقت. باعث شد بفهمم
 
 نیهم يبرا. دادمیداشتم تو رو از دست م...  شدمی انقدر عصباننی همي برایکنی فرار میاز چ... ی از چي داردونستمی منجایا

 ؟یبخشی من؟ی رادیبخشیمنو م.  شدمیانقدر عصبان
  کاش بغضم بشکنهدمیدستشو بوس.  دستشي گذاشتم روسرمو
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محال بود ...  محال بود دمیفهمیاگر م... اگر.. دمی به خدا نفهم؟یبخشیبگو منو م...  کارو نکننیا. نیبلند شو راد... بلند شو: -
   اگر از عشقشیحت... یباهاش ازدواج کنم حت

 
 ...نیعشقتو ازت گرفتم راد... تویزندگ...  تو رو نابود کردممیبا خودخواه... من. مردمیم

  پاکشون کردمختیری هاش مقهی شقيسرمو بلند کرد و نگاهش کردم اشکهاش پشت سر هم رو   
 يهر کار...  ی ببخشدیتو با. و بودبهانه سهم تو و حق ت. درسته دوستش داشتم اما اون عاشق تو بود.  حرف نزن نطوریا: -

   اومدمنی هميکردم نتونستم فراموشش کنم برا
 
 . ی منو ببخشدی که بایی تونیا.  کنمانتی خي تر بودکیبه تو که از خودم به من نزد.... به همسر تو خواستمی نمنجایا

  فشار داددستمو
 ؟یستی نریپس تو از من دلگ... پس.  نگاهت، دلت گناه نکردهچوقتی هدونمی دارم ممانیمن به تو ا: -
 لحظه کی ي برای وقت حتچیه.  داداشی و خوشبختيدی خوشحالم که تو به عشقت رسیلی ؟ من خیزنی مهی چه حرفنیا: -

   ازيحس نکردم بهانه مال من بوده و تو باعث شد
 

 . کنمی مانتی منم که دارم به تو خنی احساس کردم اشهی بدم همدستش
  از سر آرامش زديلبخند 
  چقدر سبک شدمیستی نری تو از من دلگدونمی حاال که میدونینم... یدونینم:-

 .دمی دستشو بوسدوباره
 .ی عشقتو ثابت کندیبا... دی که باهیحاال زمان... حاال... خوب حاال خوب گوش کن: -

 . ومدی داشت از حدقه در مچشمام
  ؟ی چیعنی..  یعنی: -

 ...دیخند
 نه اما بدون با تمام ی بهم بگیتونی خواهشه مهی و شنهادی پهی منتظره ست اما فقط ری غیلی خشنهادمی پدونمیمن م... من: -

 .ی قبول کنشنهادمویپ... شی پخوادیدلم م.... وجود
  رادمهرخوادی دلت می چ؟یچ: -

 بهش فشار یلی خدونستمیم. نیی پاومدی منطوریمنفس کم آورده بود ضربان قلبش ه.   و سرشو باال گرفتدی کشیقی عمنفس
  از جام بلند شدمادیم
 میکنی بعدا صحبت می استراحت کندی بااریبه خودت فشار ن: -

  مچمو گرفت و با نفس نفس گفتمحکم
 ...  بگمدی بانیبش: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 353 

 نشستم
 .یازدواج کن...  با بهانه  ازدواجخوامیم... خوامیم: -

 .دمیدی پر از خواهششو ميفقط چشمها. ی کرده بود به صندلخمی میکیانگار .  از جام بلند شمتونستمینم. مسخ شدم   
  ؟یکن... یقبول م: -

  امکان نداشتنینه ا.  تکون دادمسرمو
 يتو دوستش دار...  تون؟یچرا؟ چرا راد: -
 ؟یگی می چیفهمیاون زن توئه رادمهر م... اون: -
.... ی خوشبخت بشخوامیم....خوامیم.... خوشبخت باشهخوامیم..... من دوستش دارم  .مونمیزنده نم... من زنده... من: -
 ....پس....پس.

 ادیفر.. با همسرش ازدواج کنم خوادی و از من مکنهی داره ترکم مگهی برادرم مرهیمی مگهی داره به من مگفتی داشت میچ   
 زدم

 بس کن. بسه : -
 .  پشت در بودنیآفر. کردی نگاهم میپرستار عصب.  و درو بستمرونیبه سرعت از اتاق اومدم ب.  تحمل کنمتونستمینم    

 يچته؟ چرا داد زد: -
 . دیدنبالم دو. دمی دوی نگفتم و به طرف در خروجیچیه
 . نیصبر کن راد: -
 .     به نبودن رادمهر فکر کنمخواستمی لحظه نمکی ي برایحت.  فرار کنمخواستمیم.تونستمینم

 . زدی اون داشت در مورد ازدواج منو بهانه حرف ماونوقت
 .ستادی کنار من ازدی نفس نفس منیآفر
  چت شده؟ن؟ی رادي شدوونهید: -
  شدهوونهیاون د... اون: -
  شدهیچ: -

  بودم برگشتم طرفشیعصب
 یدونی مستی مهم ننهایحاال ا. دهی فهمشی بعد از عروسگفتی من بهانه رو دوست دارم مدونستهی منی آفردونستهیاون م: -
   با بهانه ازدواج کنم دارهخوادی مخواد؟ی از من میچ
 

 ....گهیم. وقت ندارهگهیم.  منوتنها بذارهخوادی مگهی داره مرهیمی که مگهی داره بهم منی آفرکنهی متیوص
 خون تو تنم بود هجوم آورده بود تو ی دستام گرفتم انگار هر چونیسرمو م. نی زميستم رو توان نداشتم دو زانو نشگهید   

 . دیترکیسرم داشت م. سرم
 .ي تنهاش بذاردینبا. بلند شو. نیبلند شو راد: -
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  نگاهش کردمبرگشتمو
 .  دست منسپرهی داره زنشو مکنهی می اون داره با من خداحافظ؟یفهمینم: -
 بره نی از بهاشیبذار نگران. ي بهش قول بددی باي گوش بددی باکنهی کار آرومش منیاگر ا.  فهممیخوبم م. فهممیمن م: -

 .  بتونه زنده بمونهدی بتونه مبارزه کنه شادیاونوقت شا
 
ش  بهدی باکنهیاگر سپردن بهانه به دست تو آرومش م. ستی شدن نی  اون برادرته االن موقع احساساتي تنهاش بذاردینبا

 .  توئهي فهی وظنی ايآرامش بد
 . ستادمیروبروش ا. زدی حرف مهی بغض و گربا
 تونمینم.  تونمیمن نم: -
 . ی بتوندیبا: -
 می برایب:  -
 . برادرتشی پي بردیتو با. میکجا بر: -

  تکون دادمسرمو
 امکان نداره: -

 زدی مادیفر. مارستانی از خودم نداشتم کشوند سمت بي اراده اچی بار اول دستم و گرفت و منو که واقعا هيبرا   
 . ي بهش قول بددیبا. ی آرومش کندیبا. ششی پي بردیبا: -

 یلی گفتگو خنی رادمهر اما دکتر گفت اشی اجازه خواست که من دوباره برم پنی باال آفرمیرفت. رفتمی اراده دنبالش میب   
  .دهی که بهش زدن خوابیخسته اش کرده و با مسکن

 و اون نمشی  که دوباره به اون حال ببارمی تاب بتونستمینم. دمیدی رادمهرو مشهیچهار روز گذشت و من فقط از پشت ش   
  تشیوضع. بهانه هنوز تو کما بود. حرفها رو بزنه

 
 شهیروز چهارم هم از پشت ش. زنهی دست و پا می مرگ و زندگنی اون بگفتی دکتر رادمهر می نکرده بود وليریی تغچیه
   انقدر باهام حرف زدهنیآفر.  خونه شدم ی و راهدمشید
 

 دارم اگر با رادمهر ی من چه حالدیفهمی کس نمچی بود خسته شده بود هدهی نرسجهی که برم با رادمهر حرف بزنم و به نتبود
   ورهی که برادرم داره مکردمی باور مدی بازدمیحرف م

 
 از من تو شتری بی گرفته بود و حتی هم مثل من مرخصنیآفر.  به حرفهاش گوش بدمخواستمینم. ور کنم باخواستمی نممن

  ی کرده بود با رادمهر حرف بزنه ولیسع.  بودمارستانیب
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 زی دفعه انگار صبرش لبرکی. می شدادهی پی  وقتمی نگفتیچی کدوم هچیتا خونه ه.  با خود من حرف بزنهخواستی مرادمهر
  زدادیشد فر

 شی بذاریشونی پرنی تو ايخوای مره؟یمی نمی اگر باهاش حرف نزنششی پي اگر نریکنیفکر م. نی رادی رحمی بیلیتو خ: -
  تو. یچیه. یستی نیچیتو ه. یی ترسوهی؟ تو 

 
 خورهی ؟ آدم؟ حالم ازت بهم مذارنی می اسم تو رو چی کني برادرو بازهی نقش یستی بلند نیحت
 .فقط نگاهش کردم.  باهاش حرف بزنمخواستمی نمی ولگهی درست مدونستمیم.  جر و بحث نداشتميحوصله   
 ره؟یمی داره میک: -

 . بودانی طرف صدا، رامی دو برگشتهر
  لحظه مبهوت موندمکی
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا... تو : -

  ینگاهش پر از نگران.  تو هم بوداخمهاش
 ؟رهیمی داره میجواب منو بده ک: -

  رفت طرفشنیآفر.  نداشتم بگمیچیه. نیی انداختم پاسرمو
 سالم: -
  همونطور با اخم نگاهش کردانیرا
   شده؟یسالم  بگو چ: -

 . نگاه کردم تا اون خبرها رو بدهنیالتماس آلود به آفر.  خبرها رو من بدمخواستیدلم نم.  به من کردی نگاهمی ننیآفر   
 . گمی تو بهت ممی برایب: -

 .  رفت طرف مبل و ساکشو گذاشت بغل مبل و نشستمی مستقانیرا   
  شدهیچ: -

  زدادی فرانی بگم رای چدونستمیمن هم نم.  سکوت کردنیآفر
 . سر رادمهر اومدهییچه بال. کنمی دارم ازت سوال منیبا توام راد: -

  بلند شد و داد زدی عصبنیآفر. شدمی کم آروم مکی کم فقط کی دی شاشکسنینتونستم بغض تو گلومو بشکنم اگر م   
تو حال منو به هم . ی بغضتو بشکنی نتونی به من نگو برادرت انقدر برات مهمه که حتاری در ني بازبمی ننه من غرخودیب: -
   نقش آدم شکست خورده و مظلوموشهی همیزنیم
 
  یکنی به برادرت ظلم مي که داریی تونی اقتی اما در حقیکنی ميباز
     زدمادی حرفهاشو تحمل کنم فرتونستمینم
  یبذار به حال خودم باشم لعنت: -
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  بلندتر از من داد زدانیرا
  دی شده بعد دعوا کنی چدیاول به من بگ: -

 انی طرف رابرگشت
نو  اوشهی از پشت شنتشی ببرهی نمی حتنی آقا رادی آقا حرف بزنه ولنی با اخوادی چهار روزه مستیحال رادمهر خوب ن: -
 .  خونهگردهی و برمنهیبیم

  به منروکرد
 نی که نتونه به برادرش اونم تو ای بهتره،کسيری اگر بمقتشی نه؟ حقيریمی برادرت مي از غصه ي داریکنیحتما فکر م: -

  بهترهرهیوضع کمک کنه بم
 . مبل نشست و گفتيدوباره رو.  به من نگاه کردانیرا
 نی آروم باش و بشنیآفر: -

  به من نگاه کردانیرا.  حق داشت دیچیپینشست به خودش م   
  شده داداشیبه من بگو چ: -
 صداش بلند شد.  هم سکوت کردمباز
 به من بگو حالش چطوره. اون برادر منم هست .  کم انصاف داشته باش مردکی: -

 که ي دختري رادمهر برايبرا.  بهانهي برادیلرزی مانیتمام صورت را.  و گفت از اول تا آخرزی بود که همه چنی آفرنیو ا   
   جلونیهر چقدر آفر. ومدی نای به دنچوقتیه
 
 کنم من انقدر تو حال خودم بودم هی مثل اون گرتونستمی حرف بزنه کاش متونستی نمانیرا. شدی مشتری بغض من برفتیم

   و آروم کنمانی راتونستمیکه نم
   آرومتر شد گفتیوقت
  ؟شینی ببيخوایچرا نم: -
 . که رادمهر گفته بودییزهای چيهمه .  و براش گفتمزی بغض همه چونیم

   نشست دستهامو گرفتکنارم
 ؟یکنیتو احساس گناه م: -

  حرف بزنمتونستمی تکون دادم نمسرمو
  درسته؟دهیاون خودش تو رو بخش: -
 اوهوم: -
 .  وقتچی ،هدمتیبخشی اون بودم نميمن  جا: -

   از جاش بلند شد و رفت کنار پنجرهدهیش چقدر عذابم م حرفنی ادونستیم     
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 که بهت یی تو لحظه هاي حاضر نشدنکهی اي برای دست خودت نبوده ولنی ای تو همسر منو دوست داشتنکهی اينه برا: -
  نکهی ايبرا. دمتیبخشی نمی دارم کنارم باشازین

 
 بخشهی و مطمئنم رادمهر هم نمدمتیبخشینه نم. دمتیبخشی نمي آرامش من به حرفهام گوش بدي برای حتي نشدحاضر

  طرف منبرگشت
 اون هم ي خواسته براش کردي هر کاري عمرت کنار اون بودي تو همه ن؟ی رادی کنکاری چيخوای عذاب وجدان منیبا ا: -

  یتونی لحظه که فقط تو منی تو همنطور؛حاالیهم
 

 رهی مشخصه که  چشم به راه توئه و تا ازت قول نگنی گفت انیه آفر کییزهای با چی بکننکاروی ايخوای نمي آرامش بدبهش
... 

  و چنگ زد تو موهاشدی کشیقی نفس عمارهی کلمه مرگ و به زبون بنتونست
 یستی طرف به خاطر همون دختر حاضر نکی از ي تو رو ببخشه که عاشق همسرش بوديخوای طرف ازش مکیتو از : -

   اگر اون همي برادرتو بشنويتهای وصنیآخر
 

 آرامش برادرم انجام بدم کاش اون از ي براي کارتونستمیکاش م.  مطمئن باشنویا.  نه خودتبخشمتی نه من مببخشتت
  ؟یفهمیم.  اون از تو خواستهی ولخواستی ميزی چهیمن 

 
 ی با گوش دادن به حرفهاش با قول دادن بهش آرومش کنیتونی که می هستی تنها کستو
  زدمداد
   ؟ي شدوونهیقول بدم با زنش ازدواج کنم؟ د:-

  زدادی بلند تر از من فراون
 تو به بهانه يمن اصال به عشق و عالقه . ی باشوونهیبهتره تو هم د.  شدموونهی آره دکنهی اونو آروم میوونگی  دنیاگر ا: -

   ندارم من االن به حال و روز برادرم کاريکار
 

  لب گفتمریز. دارم
 .  حق نداره. رهی بشنوم، اون حق نداره بمخوامی نمدمی قولو نمنیمن ا. رهی بمدی اون نبارهیمیاون نم: -

 ي بچه هی پناهم بده مثل خواستیدلم م. دمیشنی شو مهی گريصدا. از شدت بغض صدام دو رگه شده بود، محکم بغلم کرد   
   بهش قول بدم وی وقتدمیترسیم. دمیترسیکوچولو م
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 نی همي از بابت بهانه راحت بشه براالشی خخواستی اون فقط مدونستمیم.  با مرگ بکشهدنیست از جنگ آروم بشه داون
 .  کرده بودممی قاانیخودمو تو بغل را.  نمشی ببخواستمینم
 

 . دادی بچه تکونم مهی هم مثل اون
 . شده باشهری االن هم دنی همی حتدیشا. کنمی خواهش منی رادششی پي بردی تو بای ولي داری چه حالدونمیم... دونمیم: -

 نیی پاختی رقلبم
  حرفو نزننیا: -
خواهش . یجنگی با برادرت میجنگی با خودت مي تو فقط دارشی بندازقی به تعویتونی نم،ی با مرگ بجنگیتونیتو نم: -
   ازتیچی من تا حاال هکنمیخواهش م. نی رادکنمیم
 

 بذار رادمهر آرامش داشته باشه.  منهي خواسته نی و آخرنی اولنی انخواستم
اشکهاش پشت سر هم .  بودمدهی و شکست خورده ندفی ضعانوی پام زانو زد تا حاال انقدر رايفقط نگاهش کردم جلو   
  صورتشي روختیریم
اگر تو هم ...  اگراد؟یاون نگران همسرشه اون عاشقشه چطور دلت م. یتونیفقط تو م.   برهينطورینذار ا.  کنمیخواهش م: -
 .   مطمئنميکردی منکاروی همي رادمهر بوديجا
 

 که عاشقشه مطمئن بشه ی از آرامش همسرش، از زنخوادی اون مهیوونگی رادمهر دي خواسته نی نگو ایشناسی عشقو نمنگو
   وسپرهی دست تو مشوی فرد زندگنیزتریاون داره عز

 
 بهانه رو، زن يخوای میعنی ؟یکنی و که اون عاشقش بوده خوشبخت می کسی که بهش بگي ندارنانی انقدر به خودت اطمتو

  ؟ی رها کننطوری همی و که عاشقشیبرادرتو نه ،کس
 دلم که ي مثل رادمهر  بعد از اون زجر بکشه گور باباي زن برادرم اونم برادرذاشتمیمعلومه نم. سرمو محکم تکون دادم  

 هنوزم اول و آخرش اسم بهانه ست
  ؟یگی چرا بهش نميذاری تنهاش نمیگیبه رادمهر نمپس چرا : -
  باهاش ازدواج کنمخوادیاون م... اون: -
 دهی هم بهانه به آرامش رسي به رادمهر ادا کردنتوی هم دينطوری ا؟ی بخواد چرا نکننویاگر بهانه هم ا: -
  چه کنم؟دمی که به رادمهر میاگر بهانه نخواد با قول: -

 ستادی شد ابلند
 نکاروی اگر نکرد، اگر دوستت نداشت به خاطر خودش ای که بهانه قبولت کنه ولیکنی متویبهش بگو تمام سع. بهش بگو: -
  ی چون اگر تو رو نخواد به آرامش و خوشبختیکنینم
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 .رسهی نمخوادی اون مي رادمهر براکه
 ،صدام دمیشنی رادمهر و ميصدا. کردی با خشم نگاهم منیآفر. ومدی صداش در نگهی دستهاش گرفت و دونیسرشو م   
  دی بارفتمی مدی باکردیبرادرم داشت صدام م. کردیم
 
 .  رفتممارستانی و روشن کردم و به طرف بنی بهم برسه ماشنکهی صدام کرد قبل از انی آفردمیبه طرف در دو.  دمشیدیم

. دلم گرفت.  بود سرشو برگردوند ي دلخورای دنکی برگشت و نگاهم کرد تو چشماش ستادمی پشت در اتاق رادمهر ایوقت   
  انی نفر درو باز کرد و منو هل داد داخل اتاق راکی

 
 که خس خس ي انهی  و سفی ضعي رفت جلو، با صداانیرا.  لبهاش نشستي لبخند روانی رادنیبرگشت طرف در، با د. بود

  گفتکردیم
 .ياومد... ممنون که... مم. نمتیبیخوشحالم که م... خوش: -

 رادمهر نهی رادمهر لرزش اشکو تو چشماش ببخوادی نمدونستمی مکردی سرشو بلند نمدی دوال شد و دست رادمهرو بوسانیرا   
 دی خندیبه سخت

 .... مرد... بلند شو : -
 .  و کنارش نشستدی رادمهر و بوسیشونی سرشو بلند کرد پانیرا
 ؟یخوب: -

 اه کرد به من نگرادمهر
 . یمعرفتیجز ب... جز... قابل تحمله... ها قا...  درديهمه : -

 .دمشی جلو و بوسرفتم
 ؟يباالخره اومد... بل: -

 . نیی انداختم پاسرمو
 . ببخش. ببخش داداش: -
 منم رهیگیچرا هر وقت نفسش م.  دستشو گرفتم و نشستم کنارشیکی نگفت من هم اون یچیچشماشو بست چند لحظه ه  

   چشماشوستم؟ی اون ني چرا االن من به جاره؟ینفسم م
 
  لبهاش نشستي رویقیبه ما نگاه کرد و لبخند عم.  کردباز
 ... که... که...  خوشحالمیلیخ... یخ: -
ن  نگاهشوشهیاز پشت ش.  کردنرونی ما رو بعی تو اتاق سردندی دستگاه بلند شد دو تاپرستار و دکتر دويصدا.  نفس افتاد از
  انی منو رايدستا. دادنیداشتن بهش شوك م. میکردیم
 
 کردمی لب دعا مری هم قالب شد زتو
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 . کنمیخواهش م. بذار با آرامش بره.  فرصت کوتاه بهش بدههیفقط . دمی بخواد بهش میمن غلط کردم هر قول.   نذار برهایخدا
 پرستارها دور شدن دکتر گفت.  که در باز شدکردمی بسته بودم و دعا مچشمامو

 .دی تو اما خسته اش نکندی بردیتونیم: -
 دی پرسانیرا
  دکتر؟ي شد آقایچ: -
 خوادی اما اون شما رو مدشینی ببدادمیاگر به من بود اجازه نم.  بار شوك برگشتکی با فی بود اما خفی قلبستیا: -

 و می طرف نشستکی و هر کدوم میرفت.  بوددهی پریلیرنگش خ.   بسته بودچشماشو.  تو اتاقمیرفت. سرمو تکون دادم   
  نفسهاش.  باز کردی چشماشو به سختمیدستهاشو گرفت

 
 . کردی خس مخس

 ...نیراد... کن ... گوش: -
  تکون دادمسرمو

  کنمی مي بخوايحرف نزن ، هر کار: -
  سرشو تکون دادآروم

 ..یتمام قلبت کنارش باش...  با خوامیم.... ی عاشقش باشخوامیم...یم... نه... نه: -
 نیی انداختم پاسرمو

 با عشق اونو خوامی می بکننکارویا... نی به خاطر من اخوامیاما  نم... اما .. ي دوستش داردونمیم.... خجالت نکش ...خ: -
  قیاون ال... نهاستیبهتر...  بهقیاون ال... يبخوا

 
 ...عشقه

 از آرزو و ی لحظه قلبش خالکی دم مرگ ی که حتی بود برادر من ،کسیمثال زدن.  عاشق بودکی کامل يونه رادمهر نم   . 
 . همسرش نشده بودي براایرو
  دمی بوسشویشونیپ

 باشه داداش اما شرط داره: -
  کردنگاهم

   انجام بدمنکاروی استمی اما اگر اون نخواد حاضر نکنمی بتونم ميمن هر کار... من: -
  لبش نشستي روخندلب
 ن؟ی راديدیبهم قول م... بهم. من مطمئنم... من...  یشیاما تو موفق م... اما . باشه: -
   رادمهردمیقول م: -
  لب گفتریز



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 361 

 .... راحت شدالمیخ... حاال: -
      لحظاتنی بود ای چقدر طوالنی ولهی چند ثاني برادی و چشماش و بست شادی کشیقی عمنفس

 انی کرد به رارو
  ؟يتخم مرغها رو تو سرمون خورد کرد... ادتهی: -
 ومدیصداش در نم.  تمام وجودش بغض بودانیرا
 .اوهوم: -
 ...نیراد: -
 جانم؟: -
 ؟ی تو سونا سرخم کنیخواستی مادتهی: -
 ی استراحت کندی تو باکنمی رادمهر حرف نزن خواهش مادمهی: -
 .زود گذشتچقدر ... چقدر... بود... ییچه روزها... چه: -

 شونه ي دستهاشو دور گردنمون حلقه کرد و سرمونو روی به سختمی شدکی  هر دو بهش نزددی و کشانیدست منو را   
    رادمهر خودموي هنوز بوکردمیهاش گذاشت، بوش م

 
 دستهاش سفت شد لب زد.  هام هی بوشو بکشم تو رخواستمی ،مدمی برادرمونفس کشي بودادیم
 . دوستتون دارم: -

دوباره پرستارها و .  بلند شدمعیسر.  تخت افتادي بوق بلند دستگاه که بلند شد دستهاش از دور گردنمون باز شد و رويصدا   
   کردنرونمونیباز ب.  به اتاقدندیدکتر دو

 
 زدی که داد مدمیشنی دکتر و ميصدا.  شوك و آوردندستگاه

 ولی 300: -
 .  رو تختخوردی و دوباره مشدی بلند مرادمهر

  زدادی بلندتر فردکتر
 ولی 400: -

 . شدی بوق دستگاه قطع نميصدا
 دوباره: -

  بوق بلندتر شديصدا
 .دوباره: -
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 به ما نگاه کرد سرشو با تاسف شهیدکتر از پشت ش. دیکشی تو گوشم سوت میکیانگار . شدی قطع نمی لعنتي صدانیا   
   رادمهر و بست و ملحفهياومد عقب چشمها. تکون داد

 
  ملحفه رو زدم کنارو داد زدمرهی بمذاشتمینم. فتادی اتفاق نمنیا.  تودمیدو.  صورتشي رودی کشرو
 ولی 500  انیرا: -

 ای بودن رو سرم انگار تمام دنختهیهمه ر. خوردی تخت، تکون نمي اش بلند شد و خورد رونهی سيدستگاهو گذاشتم رو    
  ستهام رو شونه هاموزنه شده بود رو د

 .... برادرمیولم کن لعنت. رهیمی برادرم داره مدیولم کن: -
 زدمی مادی فرکردنی ولم نمیول. کردی و اونا رو دور مزدی داد مانیرا.  تکون بخورمذاشتنیچند تا دست نم   
 . دیولم کن...  دیولم کن... رهیمی بگو ولم کنن رادمهر داره مانیرا...  انیرا: -

 دنیدی چرا جلومو گرفته بودن؟ مگه نمگنی می چدمیفهمی نمدم،یفهمی نمیچی دکتر و پرستارها هی و آلمانیسیاز زبان انگل   
   کارو با من نکننی اای خداره؟یمیبرادرم داره م

 
تمام . دنیفهمی و اونها نممردیرادمهر داشت م. کردنی داشتن از رادمهر دورم مرونی بدنیکشیداشتن منو م. کنمی مالتماست

   طرفدمی جمع کردم و همه رو پرت کردم، دوروموین
 

 اما دمیشنی کشمکشو مي نشه صداکی کس بهم نزدچی هگفتی که مدمیشنی و مانی راادی فري شونه هاشو گرفتم صدارادمهر
   اونی تنم ولي وصله گنی برادرم مدمیدی جزاون نمیچیه
 

 .  بود نه وصلهخودم
 لبهاش لبخنده يحس کردم رو.  سرخ بود اون نمرده بود مطمئن بودمشهی نبود مثل همدهی رنگ لبش پرگهید.  کردمنگاهش

  گوششکیسرمو بردم نزد. زنهی که مرده که لبخند نمیآدم
  بلند شو خودتو لوس نکن؟يحاال که بهت قول دادم چرا باهام قهر کرد. بلند شو داداش : -

  بلند تر گفتمدیشنی صدامو نمدی شا،ديشا. زدیحرف نم.خوردی نمتکون
 .  بلند شو. رادمهر: -

 منو تنها بذاره تونستینم.  بذاره و برهنطوری منو همتونستی نمشدی بلند مدیباز هم تکون نخورد شونه هاشو تکون دادم با   
  ی بی اصال زندگکردم؟ی مکاری،من بدون اون چ

 
 دمیدیآره حتما داشتم خواب م.  کابوس بود هی بود ی لعنتی شوخهی نی هم من بلد نبودم ، اشدی اگر مشه؟ی مگه مرادمهر

   بشم اماداری خواب بنی از ادیمحکم زدم تو صورت خودم شا
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 دم؟یشنی خودمو ميپس چرا صدا.  دارم منینیچه خواب سنگ...  شمی نمداریمحکمتر چرا ب.... محکمتر.  ادامه داشتکابوسم
 زدم؟ی مادیمن بودم که فر

 خودت دی لعنت به من اگر تو صورت بهانه نگاه کنم با؟ي بهت قول بدم ؟ که زودتر تنهام بذاریچرا خواست.  ی لعنتبلند شو: -
   بهشی من چی خودت کنارش باشدی با،يایب

 
 ستمی معرفت بگو برادرت نیبهم بگو نامرد بگو ب.  رمیگی قولمو پس م؟یستی نگهی بگم دي چطور؟ی بگم رفتي ؟ چطوربگم

 . اما برگرد.  ستمیبگو اصال آدم ن
 رفتی مدی نباشدی بلند مدی بادادمی محکم تکونش مکنمی مکاری چدمیفهمینم
 . کنمیبلند شو، خواهش م: -
تمام سرم گر .   چشماشو باز نکردسوزوندمی داغ که قلبمو منهمهی التماس و انهمهیا. نه چشماشو باز کرد نه جوابمو داداما

   هق هقيصدا. گرفت، حس از تنم رفت، به زانو افتادم
 
  داد زدمکردی ام موونهی داشت دنی و آفرانیرا
 بلند شه خواهش دی بهش بگدیایب.   ندارهنکارویاون حق ا.  برهتونهیاون نم.  برگردهدی بهش بگدیای بد؟یکنی مهیچرا گر: -
   به حرف شما گوشدیشا. دهیاون جواب منو نم. کنمیم
 

 کنمیخواهش م. بده
 دمیشنی خودمو نمي من صدادمی شاومدی در نمگهی صدام ؟ صدامم درفتی مجیسرم گ. ومدی باال نمنفسم

 ..خواهش... کنمیخواهش م... کنمیبلند شو رادمهر خواهش م: -
  بغلمو گرفت و به زور بلندم کردری زانیرا
 بلند شو عذابش نده. بلند شو: -
 ادیفر..  متنفر بودمایاز تمام دن.  وضع گذاشته بودنی از خشم بودم، پر از نفرت، از خودم، از رادمهر که رفته بود و منو تو اپر

 زدم
 و منو تو کابوس دهی راحت خوابالی آقا که با خنی شده؟ از ای باعث عذاب کیمن؟ من عذابش ندم؟ از اون بپرس ک "-

   گذاشته
 زدی لبخند منطوری که ادیدی مای بود و داشت روقی خواب عمهیانگار تو . آروم بود  
 گهی شد دی معنی بزی شدم همه چیخال.  رو بدون اون تحمل کنم ای دننی اتونستمی نمنمش،ی حرکت ببی بنطوری اتونستمینم
   برام مهمزی چچی کس و هچی کس و دوست نداشتم هچیه
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 ي صدای وقتگمی می چدونستمی خودم نمزدمی لب حرف مریعقب عقب رفتم ز.  خواستمیبدون اون بهشت و هم نم. نبود
   اسم بهانه تو گوشم نشست خنده ام گرفت مندمیخودمو شن

 
 یچی شدم بدون اون هرهیبهش خ.... خوامی داداشم ميمن بهانه رو برا.... منخوامی بهانه رو بدون رادمهر نمخوامی رو نمبهانه
   بهانه رویحت.... ی حتخوامی کس و نمچیو ه

 ی بد کسيرو. یباخت.  برادریتو باخت.  نهای زنده بمونم خوامی بعد از تو ميدی اما نپرسیازم قول خواست. باشه آقا رادمهر: -
   که بخوام کنارمونمیمن نم. ي کردي گذارهیسرما

 
 .  باشمعشقت

 چی هگهید.  اما برام مهم نبوددمیشنی و منی و آفرانی راادی فري دم در صدادمی چطور رسدمینفهم. رونی بدمیاز اتاق دو   
 .  بهانه که عاشقش بودمیحت.  کسچیه. کس مهم نبود

 
 .  کس نباشه مخصوصا خودمچی هخواستمی رادمهرو داشت حاال که رادمهر نبود می من معني برابهانه
.  بودمارستانی بکی که نزديرفتم طرف جاده ا.  گازي و روشن کردم و پامو گذاشتم رونیپشت فرمون نشستم و ماش    

 . دمیدی اطرافمو نمينهای بود که ماشادیانقدر سرعتم ز
 

 .  کردم و چشمامو بستمادی بودن سرعتمو زدهی دره کشي که جلولی گارد رهی به دمیرس
 . دمی قول منوی امیری مای با هم از دنمیومد اایبا هم به دن. شتی پامیدارم م.  داداشیتو باخت: -

 .دمی نفهمیچی هگهی و دشهیسرم محکم خورد تو ش.  رو احساس کردمضربه
  سومفصل

 بود نی راددمشی چند وقت دنی که من ای رادمهر مرده بود ؟ پس اونیعنی گهی می چدمیفهمی بگم اصال نمی چدونستمینم   
  باورم.  نگاه کردمانی از اشک راسی؟به صورت خ

 
 کس خبر چی رادمهر مرده باشه و هشهی نذاشت فکر مو جمع کنم، شوکه شده بودم برام قابل باور نبود مگه مانیرا. شدینم

  گفتانینداشته باشه؟ را
  چطورمیدینفهم.  کنهکاری چخوادی که ممیدی هر دو فهممیدی و حرفهاشو شنمیدی و دنی اون حال رادنی منو آفریوقت: -

  ی بود هر چادی سرعتمون زمی رسوندنیخودمونو به ماش
 

 کردم ادی کنم، فقط سرعتو زکاری چدی بادونستمی  نملی طرف گارد ردیچی  پدمی دی وقتدیشنی نممیکردی و صداش ممیزدی مداد
   من کهنی جلوش انقدر محکم خورد به ماشدمیچیو پ
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 از اون سمت نی خودشو انداخت طرف من که باعث شد وزن ماشنی آفرنیی پاشدی و شکست و  داشت پرت ملی گاردرنیماش
  نیی پامی پرت کردنی خودمونو از ماشعیکم بشه و سر

 
 ي ضربه مغزی پاش شکسته ولهی گفتن فقط سرشو مارستان،ی بود رسوندمش بهوشی بنیراد.  تو دره سقوط کردنی ماشو

   کهیمارستانیتو همون ب. مینشده بود خدا رو شکر کرد
 

 .  شدي بود بستري بستربهانه
از .  مسخره ست یلی قصه خنی مسخره ست ایلیخ.  باور کنم رادمهر مردهتونستمی هنوز نمدمیفهمی نگاه کردم، نمنی رادبه

  جام بلند شدم
  مرده باشهتونهی امکان نداره رادمهر نمنیا.... نه: -

 که من باور کنم؟ قصه زشت تر کردیخودش باور م. ود بنی رادنی پس ازدیاشک تو چشماش سو سو م.  دیکشی سوت ممغزم
   بلد نبود برام ببافه رادمهر خائن؟نی بدتر از انیاز ا
 
 .   باور کنمخوامی نمکنم؟ی نکنه دارم باور مشه؟ی مای زنده باشه و فقط خائن باشه؟ خداشهی باشه؟ مشهیم
 رفته شهی همي دارم اون رفته اون برای چه حالیدونیکاش زنده بود نم.  رفته باران، کاش نرفته بودشهی هميرادمهر برا: -

 .منو تنها گذاشت. اون منو تنها گذاشت باران
 حرف تونستمی باور کنم، نمتونستمیاما هنوز هم نم.   سر باز کنهدمی مدت ندنیبغضشو که تو تمام ا. دمیدیشکستنشو م   

   نشست کنارشوانیرا. هاش خم شد زانويرو. بزنم
 

 تازه انگار باورم شد که نی نگاه صادقانه و غرق در اشک آفردنیبا د.  به من نگاه کردنیآفر.   اشنهی سي گرفت روسرشو
  دیچرا با. رادمهر مرده ،اون بهانه رو تنها گذاشته بود

 
 چکسیشوهر خواهرم مرده بود و ه.... راحت شم ؟ اما بهانه بترکه و شهی مترکهی زن اعتماد کنم؟ چرا؟ قلبم داره منی نگاه ابه
 .  مبلي نشستم رواوردیزانوهام تاب ن. دونستینم
 
.  بوددهیچی بغض و ناله تو گلوم پختیری گونه هام مي رولی اشکهام مثل سارمی نتونستم طاقت بگهی دانی راي اشکهادنی دبا

 . مبل نشست و دستامو گرفتي دسته ي رونیآفر
 .ستی االن زمان خود باختن نی مشکالتو حل کنیتونی که می هستیتو تنها کس. آروم باش : -

 بهت و بغض و ی حجم تموم نشدننی اي بکوبم براواری خودمو ببازم و سر به دشهی می وقتشه؟ کیپس ک.  پس زدمدستشو
 .  کنمهی گرخواستمی بزنم، مادی فرخواستمی ؟  ميناباور
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 ي اگر بفهمه؟  براي سرش اومده و نگاهش انقدر پوچه که اگر بفهمه وایی چه بالدونستیبهانه که نم ي رادمهر، برايبرا
  با.  نشده بودبشی جز باختن نصيزی که تا حاال چنیراد
 

 نه ؟  داشتم گنی مرد منی مرد؟ اسطوره به انی خلق شده بود ایاز چ. و هم از دست داده بود تشی هوی رادمهر اون حترفتن
   داشت همسر خواهرم کهییچه آرزوها. شدمیخفه م

 
 دفعه انگار عمق فاجعه رو کی. ومدی نای به دنچوقتی که هي دختري بهانه و براي خودش برايبرا.   نبود از برادر برامکم
  موند؟ی زنده مرفتی از دست مدیفهمی اگر بهانه مدمیفهم

 
  زدمادی و فردمیاز جام پر.  زنده نبودموندمی اگر مکه
 . رهیمی خواهرم مرهیمی اون بدون رادمهر مرهیمیاون م.  بدونهدی بفهمه نبادیبهانه نبا. نه: -
  بلند شهتونهی که نمخورهی منی زمي جورهی شهی هم بکنم بهانه بلند نمي هر کارنباریا

 .  کنارمستادی و رها کرد و انی دست رادانیرا
 ي بازنیا.  ادامه دادي بازنی به اشهی نمگهی حاال دی ولادی کنار بهی قضنی با اتونهی بهانه نممیدونیما هم م. آروم باش : -

  ي نقش رادمهرو بازتونهی منی رادی مگه تا کهیخطرناک
 

 بکنه ،کاش نکاروی حاضر شد اشی روحطی به خاطر بهانه و به خاطر شرانیراد. رهی منی که داره از بنهی وسط رادنیا.  کنه
 .  بهش گفتشدی اون وقت مدادیدخترشو از دست نم

 
 آدمها نی تري قوي از دست داد و کنار اومدن با مرگ همسر و فرزند برازمی اون دو تا عزی ولومدی کنار مهی قضنی با اباالخره

  ی سخته چه برسه به بهانه که از نظر عاطفیلیخ
 

 فکر کرد شوهرش ی اون وقتگفتیدکترش م. فتادی ميمعلوم نبود به چه روز ستی رادمهر هم کنارش ندیفهمی  اگر مفهیضع
   رادمهردیفهمیمرده به کما رفته حاال فکر کن اگر واقعا م

 
 شهی دخترش کنار اومده ومهی گذشته و بهانه با قضهی قضنی االن مدتها از ایول. ارهی طاقت بتونستی مي کرده  چطورفوت

   کار فقط کار توئه نه مانی ایول. هیبهش گفت مسئله چ
 
 یی انتخاب تونی مسئله بهترنی گفتن اي برای ولمیذاری شونه ات مي رو روینی سنگتی که مسئولدونمی سخته میلی خدونمیم

  اون واقعا درمونده شدهی باشنی به فکر رادخوامیازت م
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 و ممنوع بهانه و مرگ بی نصیشق ب گرفت عشیدلم براش آت. داغون بود.  دوختم اون شکسته بودنینگاهمو به راد   
   اوليچرا همون لحظه . برادرش داغونش کرده بود

 
.  پا بودي پسر که هنوز رونی داشت ایتی چه ظرفای ؟خدازنهی که خط به خط رادمهر و نقش منهی و رادستی رادمهر ندمینفهم

  کنارش نشستم و نگاهش کردم چشماشو به چشمام
 

 که يبرادر  مرد. اون برادر رادمهر بود عشق خواهرم. دوباره اشک تو چشمام نشست. زدی مادیغمو درد تو چشماش فر. دوخت
 . من مثل برادر دوستش داشتم

 . نکنهیگر. نی نکن رادهیگر: -
 که نفسم یگاه....  بهانه يوا...  بهانه ي لبخند بزنم شب جلودی بامارستانیاز صبح تا شب تو ب.  کم آوردمگهید. داغونم : -
 ... شهی اما نمادی با بغض با فرنجای اامی مرهیگی میلیخ
 
 کنم کاری چدونمی نمگهیتو رو خدا کمکم کن د.  کنار بهانه بمونم تو رو خدا بهش بگو تو بهش بگو و منو خالص کنتونمینم
   کمکم کنشم،ی هم بکنم سبک نمي هر کارشمیسبک نم. 

 درست تونستمی نمی بود که حتنی انقدر مسائل سنگکردیه ذهنم کار نم کارو بکنم اما تو اون لحظنی همدی بادونستمیم   
  اصال مگه.  کنمکاری چدی بادونستمینم. هضمش کنم

 
 روحش ستی قلبش نستی وجودش نستی دلش باهات ننکهی نه استی که رادمهر ننهی برم بگم بهانه مشکل تو اتونستمیم
  گهی حاال آروم باش خواهرم دستی غاشقانه هاش نستین

 
  گفتنی که بگم؟ آفرشهی نخور مگه مغصه

 ؟يری کجا میباران به بهانه گفت: -
  از جام بلند شدمعیسر.  ساعتم نگاه کردم اصال متوجه گذر زمان نشده بودمبه
 . برم االن بهانه نگران شدهدیمن با: -
  و برداشت و شماره گرفتی گوشانیرا
 الو سالم بهانه جان: -

.......... 
 .می کم با هم صحبت کنکی رمی امروز قرضش بگخوامی مدمی دابونی خواهرتو تو خنی بهت بگم من استمخوایم: -

.............. 
  آره حالش خوبه: -

 دیخند
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 . گردونمیتو هم مراقب خودت باش آخر شب برش م. مطمئن باش مراقبشم: -
............. 

 باشه خداحافظ: -
 می کدوم لب نزدچی غذا آورد که هنیآفر.  بودمجیهنوز گ.  از بابت بهانه راحت شده بودالمیحاال خ.  و قطع کردیگوش   
   رو کهییچا.  غذا رو برگردوندي ظرفهانطوریهم
 

 زد و چشماشو یبه من نگاه کرد لبخند تلخ. خسته بود.  نگاه کردمنیبه راد.  مبلي رومی همه دوباره نشستزی مي روگذاشت
   مرد دق کرده که فقطهیتجسم  نبود دق بود یتلخ. بست

 
 .کشهی منفس

 ؟ی شو بگهی بقيخواینم: -
 . نگاهم کردقیدق.  باز کردچشماشو

 ؟یکنی م،یکنیتو باور نم: -
 و؟یچ: -
مدتها .  بودم یمن مدتها خال.  عشقمای کردم به خاطر بهانه و به خاطر رادمهر بود نه به خاطر خودم ي که من هر کارنیا: -

  چاره.  کنمی اون زندگيایم با روعادت کرده بود
 
 دمشیدی می وقتی حتگهی عذاب و دوست داشتم دنی ایی جوراهی بگم تونمی برام عادت شده بود مدنیعذاب کش.  نداشتميا

   چشمامو کهی ولدمیدی من زن برادرمو مدمشیدیهم نم
 
 ،همونطور نمی دوباره بهانه رو رو پا ببنکهی نداشتم جز ایتی نچی که من هی باور کنخوامیم. دمیدی ماهاموی روي بهانه بستمیم

 .سر حال و شاداب
  دادمهی مبل تکی پشتبه
 .  رفتشی پنجای تا اهی قضنی شد که ای چدی شد که بهش نگفتی فقط بهم بگو چي بدحی توضخوادینم.  نی راددونمیم: -

 ي قودی باکردمی با خودم تکرار مدمیکشی مقینفس عم. ستادمی بلند شدم و اومدی مرگ رادمهر افتادم نفسم باال نمادیدوباره    
   باشم ،به خاطر بهانه، به خاطري قودیباشم ،با

 
 قامتش شکسته ی محافظ بشه وقتشهی دستا نمنی ادی نفهمدی که قلبشو تو دست برادرش گذاشت و شايبه خاطر مرد. نیراد

 ست
 ....کنمیباور نم... نی رادمهر رفته رادکنمی نمباور...کنمیباور نم... من.... من: -

 نی زمي مجال نداد نشستم رواشکهام
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  آخه چرا؟ چرا اون؟ چرا رادمهر؟ چرا خواهر من؟: -
 .  بلندم کردنی زمي از رونیآفر
 دونمی مي خوردي حرفها چه ضربه انی ادنی با شندونمیم.  توئهي االن تو دستانی خواهرت و رادیزندگ. بلند شو باران: -
   کههی االن زمانستی االن وقتش نی ولی ناراحتیلیخ
 
 ی راه حلهی مشکل نی اي و براي رو بشنوهی امروز تمام قضنی همدی بای و به خواهرت کمک کنی جمع کنروتوی تمام ندی باتو
 .  بشهدیواال بهانه از تو هم نا ام. دی کندایپ

  کردمنگاهش
 
 .  باور کنمتونمینم. تونمینم: -
   محکم فشار داد فشارش از فشار قلبم کمتر بودستمود
 . ی بتوندیبا: -
     توان بدهای خداکردمی کمکش مدی ازهمه ضربه خورده بود باشتری بنی رادهی قضنی نگاه کردم تو انی رادبه
  به خودم نگاه کردمنهی تو آ،ییرفتم تو دستشو.  جام بلند شدماز
 شب تو خلوت هی درست شد زی همه چنکهیبعد از ا "ي مهلکه نجات بدنی از انوی خواهرتو، راددیبا.  باران ی باشي قودیبا "

   که مثل برادرت بودی کسي کن براهی و گرنیبش
 
انقدر ....ادیز....ادهی زهی گري باش باران وقت براي که تمام جون و عمرته قوي خواهرت، خواهري که له شده و برانی راديبرا
  ی باهاش رنگ کنتویط زندگ که خط به خادیز
 
 .  باشي رنگ باش، قوی االن بشهی رنگ می ولاهی سدیشا

  نگاه کردمنی شده بودن به رادرهیهمه به من خ. مشت آ به صورتم زدم و برگشتم تو سالن چند
 . شو بگوهی بقنیبگو راد: -
  و شروع کرد گفتننییسرشو انداخت پا 
 داشتم دشوی رادمهر کليداغون بودم رفتم خونه .  رادمهر بزنم ي که من خودمو جامیکردی فکر نمنیما اصال به ا: -
 ،  برادرمو مرور کنمي بالششو بو کنم بوخواستمیم
 
 که بدنشو دمی لباسشو پوشنی خاك بود، ساده ترری که زی لباسهاشو لمس کنم که بدن برادرمو لمس کرده بود بدنخواستمیم

  خواستمی تنشو مید گرم بدنم حس کنم قلبش که نبويرو
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 غم نگاهش  ی ولنمی ببشهی بهانه رو از پشت ششهیرفتم که مثل هم.  بوش بود خاطره اش بودی تو لباسشم نبود ولکه
   در بمونم اومدم برگردم که برگشت طرف در ورونینذاشت ب

 
.  اومد تو عی ضربان قلبش رفته بود باال پرستار سری رفتم توو نشستم کنارش روشو برگردوند ولاری اختیب. دی دشهی از شمنو

   کرد و دکتر و خبر کرد بعد که دکتر اومدرونیمنو ب
 
 انی رای بشه ولجانزدهی هدی من بادنی چرا باددمی هم اونجا بود من نفهمانیرا.  شده جانی من دچار هدنی گفت با درونیب

   به کرد کهدییدکتر هم تا.  و نظرشو به دکتر گفت دیفهم
 

 مخصوصا به طی تو اون شرای کردن ولیدرسته که سالها با هم زندگ.  بهانه منو با رادمهر اشتباه گرفتهادی زیلی خاحتمال
   منوي ظاهرزیخاطر نوع لباسهام که تنها وجه تما

 
 افتادم دکتر گفت بهانه لب مرزه اگر بفهمه همسرش ي بازنی بخوام تو انکهیبدون ا.  بود بهانه منو اشتباه گرفته بودرادمهر

   وشهی دوباره دچار شوك مادی زاریفوت کرده احتمال بس
 

.  بشمهی قضنی وارد اادی زخواستمی بهانه چون نمدنی درفتمی نمادیمن ز. شهی حاد می نگاه کنن دچار افسردگنانهی خوشباگر
  تونستمی نمی کردن سخت بود من حتينقش رادمهر و باز

 
 منم شش،ی حاضر باشم که اگر منو خواست برم پدی بودم چون دکتر گفته بود بامارستانی کنم همش تو بهی برادرم گريبرا

   تانمشی ببرفتمی نمی بودم  ولي اونجا بستریعنیبودم 
 

 که اون میو ما مطئن شد هاش رادمهر و خواسته بود هیبعد از گر.  و اون بغضش سر باز کرد ي که تو با بهانه حرف زديروز
 .   کنمکاری چدی بادونستمینم. منو اشتباه گرفته 

 
 به خودم یه.  زدی کنم مخصوصا حاال که بعد از مدتها داشت حرف مسکی بهانه ری رو سالمتقتی با گفتن حقتونستمینم
  دی شای ولرهی منو با رادمهر اشتباه بگشهی مگه مگفتمیم
 
 که عاشقش بود ، که همسرش دیدی می منو همون کسنی همي رادمهر و دفن شده تصور کنه براالشی تو خی حتتونستینم

 . بود
 

دستاشو .  دنبالش مارستانی هفته بعد بهانه هم مرخص شد رفتم بکیمن مرخص شدم و . شدیکم کم بهانه بهتر م    
 دمیشنی صداشو می صورتش به سختيگذاشت رو
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  چهارمفصل
 ببرمش خونه و خواستمیم.  زل زده بودابونهای به خنطوریهم. گفتی نمیچیه. گرفتم و سوارش کردم بغل بهانه رو ریز   
   بهشانوی دو سه روزه جرتای حالش بهتر شد نهایوقت
 

 . که اونها تصادف کردنرمی میابونیانقدر تو فکر بودم که حواسم نبود دارم از همون خ. بگم
  بهانه به خودم اومدمي صدابا
 نگه دار رادمهر: -

 نجای ادمی شدم تازه فهمادهی پیوقت. ستادی الی شد و رفت کنار گاردرادهی پنیاز ماش.  پارك کردمابونی و کنار خنیماش    
  بهانه. ستادمیکنارش ا.  که تصادف کردنهییجا
 
 که خواستمی نمنی جز ایچیتو اون لحظه ه.  بغضشو فرو بدهکردی می تو چشماش اشک نشسته بود و سعی ولگفتی نمیچیه

   شدهرهی آرومش کنه، به افق ختونستیرادمهر بود و م
 

  دوباره حالش بد بشهدمیترسی بود ، متی نهایدرد چشماش ب.  دمیترسیاز سکوتش م.  بود
 ؟یبهانه خوب: -
  بغض گفتبا
 چرا من نمردم؟ چرا؟. می دخترمونو از دست دادنجای رادمهر همینیبیم: -

 برام نمونده که بهانه ی عشقو خفه کرده بودم که خودم هم باورم شده بود قلبنیمن هنوز عاشقش بودم هر چند که انقدر ا   
  دنی تو همون لحظه با دیرو دوست داشته باشه ول

 
 هم ردممی اون وقت اگر منمی لبهاش ببي لبخند و روگهی دکباری ی همه درد احساس کردم حاضرم تمام عمرمو بدم ولنیا

 مهم نبود
  ندارم؟یی معناچی تو هي بهانه؟ من برایپس من چ:-

     زدی که اشک تو چشماش بود لبخند تلخی و به من نگاه کرد در حالبرگشت
 از آرزوهام زدمی ساعتها باهاش حرف مي که تو نبودییروزها.  اون دخترم بودی من چقدر دوستت دارم ولیدونیخودت م: -
  هی روز هیدر دوست دارم  چقنکهی از اگفتمیم
 

 .... امای کنم که بهش افتخار کنتی تربي دخترخواستمیم.  بشهی دکتر درست و حسابخانوم
  نمی عذابشو ببتونستمی نمشکستی بغضش مونی انقدر بغض داشت که جمله ها ش مصداش

  لحظه خودم هم  باورم شده بود که رادمهرماون
 . مونهی تو قلب منو تو زنده مشهیاون هم. میسازی ممونویدوباره زندگ.  بهانهمیشیما دوباره بچه دار م: -
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 دستمو گرفت   
 و شهی سرت خورد به شي چجوردمی دی وقتیتو اون تصادف لعنت. ي منو تنها نذارچوقتیقول بده ه. بهم قول بده رادمهر: -

 ....فکر کردم...  فکر کردم یاز هوش رفت
 دمیخند

  مردم؟يفکر کرد: -
 نکهی اي برادیشا. اما خدا نخواست، خدا نخواست تو رو از دست بدم. ی رفتشهی همي آره فکر کردم برایول. تکرارش نکن: -
  حاال بهم قول.  زنده بودنم بدون تو محالهدونستیم
 

  يذاری تنهام نمچوقتیبگو ه.  رادمهربده
 ؟ي بهش قول بدم؟ چجورتونستمی ميمن چجور. رادمهر بهانه رو تنها گذاشته بود. رفتی مجیسرم گ   
 . کنارتم. من باهاتم. دمی بهت قول میمونی تنها نمچوقتیه.  بهانهچوقتیه: -

  آشوب بوددلم
طور  نامحرم و لمس نکرده بودم چهی که تا حاال دست ی نداشتم ، منیکی نزدنهمهیعادت به ا.  کردکی بهم نزدخودشو

  دمی کنم ؟ خودمو کشانتی به اعتماد بهانه و رادمهر ختونستمیم
 

 . کنار
 . زشته خانوم: -
قبل . تا شب بارها و بارها بغضش شکست.  خونهمی و برگشتمی شدنیسوار ماش.  دمی مانتوشو گرفتم و کشنی و آستدمیخند  

   رو کهیلی تمام وساانی ببرمش خونه رانکهیاز ا
 
 . و بغضش سر باز کردنی زمي نشست رودی دی اتاقو خالیوقت. بودند جمع کرده بود دهی بچه خريبرا
 چرا خدا نخواست؟. چرا رادمهر: -
اون . دیکوبی ام منهی سواری قلبم خودشو به درو دکردم؟ی مکاری چدی من باای داد خداهینشستم کنارش سرشو به شونه ام تک  

   پروا به منینامحرم بود اون زن برادرم بود و انقدر ب
 

 بود که من سالها بود ی پاکي ازش دور بشم روبروش نشستم تو چشماش نگاه کردم همون بهانه نکهی ايبرا. شدی مکینزد
  يبرا.  دیتپی وار براش موانهیهنوز قلبم د. عاشقش بودم

 
 . دمیدزدی روش داره نگاهمو ميری بفهمم چه تأثنکهی و بدون ادمشیدی بار بدون حجاب منیاول
 . به من بدهی قولهیحاال تو : -

  پاك کرداشکهاشو
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 زم؟ی عزیچه قول: -
  که طاقتشو ندارم؟یدونیم. نمی رنگ غمو وتو چشمات نبگهی دخوامیم. ی هر چه زودتر خوب بشخوامیم: -

 حرف همسرشو دیشنی منو نمي اون حرفهازدمیحاال که داشتم حرف دلمو بهش م.  که با عذاب بودیقتیحق. گفتمی مقتویحق   
   و سرشودیدراز کش.  بهم طاقت بدهایخدا. دیشنیم
 

  بلند شدمعیسر.  مني پاهاي بود روختهیموهاش ر.  پاهامي روگذاشت
 یچی هکردی نگاهم منطوری سرش همری بالش براش آوردم و گذاشتم زهی. اوردمی خودم نيبه رو. با تعجب بهم نگاه کرد   

  وهی آب موانی لهی و رفتم آشپزخونه. نداشتم بهش بگم
 

 . آوردم و دادم دستشبراش
 دمیخند.  شد و نشستبلند

 . لبهاش نشستيلبخند رو.  منم ناهارو آماده کردمی بشداری تو بخور و برو استراحت کن تا بوهی آب موانی لنیا: -
 تونستمینم.کردمی طاقتم مینگاهش ب. کردی نگام مدمیکشی روشو میوقت.  رو خورد کمکش کردم بره تو تختشوهی مآب

 . اون امانت رادمهر بود.  تو  چشماش نگاه کنممیمستق
 
 از ي ندونسته باعث بشم ذره ای حتخواستمی من سپرده بود نمهیاون بهانه رو پاك .  کنمانتی در حق امانتش خخواستمینم

   که صدامرونی بومدمیداشتم از اتاق م. کم بشهتشیمعصوم
 

 داره اما من همسرش ازی همسرش نی اون به نوازشها و همدلدونستمی بود  مدهینگاهش رنج.  ،برگشتم و نگاهش کردمکرد
 نبودم لبخند زدم

 . زمیاستراحت کن عز: -
  لب گفتریز
 دوستت دارم: -

 بزنم از ی حرفنکهیبدون ا.  تونستمی نمی ولدونمی نمادی فرای بغض بود تونستمی بگم منم دوستت دارم اما نمخواستیدلم م   
   ساعت بعد ناهار حاضر بودکی رونیاتاق اومدم ب

 
 دارشی بومدی بود که دلم ندهینشستم کنار تختش انقدر زالل بود و انقدر آروم خواب.  خوابهدمی تو اتاق صداش کنم که درفتم
 . بلند شم که دستمو گرفتخواستمیم. کنم

 ؟ی خانومي شدداریب: -
 هاش نشست لبي رولبخند

 .کنمی تو خواب هم حست میحت: -
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  بلند شدم و دستشو گرفتمعیسر.  شد و روبروم نشستبلند
 . درست کردهی شوهرت برات چنی ببایبلند شو ب: -

کم کم . کردمی می باهاش شوخمیخوردی که ناهار میتمام مدت. بلند شد و دنبالم اومد. کنمی که دارم ازش فرار مدینفهم   
   و من از ته دل خوشحالشدیش بلند تر م خنده هايصدا

 
 بالش هی.  ظرفها رو بشوره که نذاشتمخواستیبعد از ناهار م.  لبهاش بشونمي که بعد از مدتها تونستم خنده رو روشدمیم

   کاناپه گذاشتميرو
 . ارمی بیی تا من ظرفها رو بشورم و چایکنی نگاه مونیزی و تلویخوابی منجای دختر خوب همهیمثل : -
 .زمی رادمهر، من حالم خوبه عزیکنی لوسم ميدار: -
 .   اما امروز روز استراحتتهی خوبدونمیم: -

  روشن کردونویزی دستش گرفت و تلوکنترلو
 ی شما بگیهر چ: -
 نیآفر: -
 . روبروش که نشستم بلند شد نشست. زی مي و بردم گذاشتم روختمی رییظرفها رو شستم و دو تا چا  
 .نیم بش کنارایب: -

 دی بادونستمی نمگهید.  خوردشوییآروم آروم چا.  رو برداشتم و دادم دستشییفنجان چا. بلند شدم و رفتم کنارش نشستم   
  مثل دختر بچه ها از تنها بودن باهاش.  کنمکاریچ
 
 گهی دزی برنجونمش و از هزار تا چنکهی بکنم که بفهمه، از اي برخوردنکهیاز ا. دمیترسیم

تا آخر شب .  هم تعجب کرده بودانی خود رایانقدر خوشحال شدم که حت.  اومد اونجاانی تموم نشده بود که راشییهنوز چا   
   رفت دوباره همونانی رایوقت.  برهانینذاشتم را

 
. ببخش دستاشو لمس کنم ی حتدی بای ببخش که گاهایخدا. کردمی مهی قضنی به حال اي فکرهی دی افتاد تو دلم باهراس

  دستشو گرفتم و بردمش به اتاق. ببخش بهانه، ببخش رادمهر
 

 . باالدمی گلوش کشری تخت خوابوندمش و پتو رو تا زي روخواب
 .زمی بخواب عزریبگ: -
 به من نگاه کرد 
 ؟ی بخوابيخوایتو نم: -
  هم زنگ بزنمنهای به مامان ادی کم کار دارم باکی نه االن یچرا ول:  -
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 براش روشن دی باکنمی فکر کنه دارم ازش فرار مخواستمی و نمکنهی فکر می داره به چدونستمی نگاهم کرد منطوریهم   
 هی که مشکل چکردمیم
 من زی که همسر عزی تا زماننی همي برای چه جسمی چه روحی استراحت کندی بایدکترت گفته تا مدت. زمی عزنیبب: -

 وابمخیکامال حالش خوب بشه من تو اتاق مهمون م
 ...میتونیم.  تختمون هم استراحت کنمي روتونمیمن م.  داره رادمهریخوب چه ربط: -
 . نداشتمي چاره ای ولزهی ونستم کارم شک برانگدی بگه و مخوادی می چدونستمیم
 .   بهترهنطوری اکنمیفکر م: -

 .ستادمی سرش ايبلند شدم و باال.  روشدمی ، پتو رو کشدیخواب
 کردی نگاهم مداشت

 ؟ي ندارازی نيزیبه چ: -
  بوددهیرنج

 نه: -
چراغو روشن گذاشتم که اگر .  تختي رودمیلباسمو عوض کردم و خواب.  و رفتم   تو اتاق مهمونرونیاز اتاق اومدم ب   

   رادمهريدلم برا. دارمیخواست صدام کنه فکر کنه ب
 

 کردمی لب صداش مریز. کردی بغضم سر باز نمدیکشیپرم
 ي آخه من چجوردم؟ی دست من؟ چرا من؟ کم عذاب کشي چرا بهانه رو سپرد؟ي بود کردي چه کارنی ؟ ایتآخه چرا رف "
   بهشتونمی مي چجوررم؟ی تو رو بگي جاتونمیم
 

 یدونی  خودت مینیبی مزوی حق من نبود داداش حاال که همه چنی ایی عشقش تویی ؟ همسرش توستمی من همسرش نبگم
   با دردتونمی نمنمی دردو عذابشو ببتونمی نمهیشیتو قلبم چه آت

 
 به موند؟ی وا مکری درو پی بيای دننی اي کجامردمی تو نمردم ؟ چرا؟  آخه اگر من مي چرا من به جاامی داغ تو کنار بو

   دارهازی اما بهانه به تو نفتادی نمی اتفاقچی خدا هيخداوند
 
 کارو با من و اون نی ادی بهش بدم نباتونمی نمچکدومویات من ه عاشقانه ي به بودنت به نفسهاتی نوازشت به همراهبه
   دلهی تونمی نمی من حت؟یفهمینم... دینبا. ... دی نبايکردیم
 
 نمی گوشه بشهی برم تونمی نمیحت....  دنبالت بگردم تونمینم....  یستی داد بزنم که کنارم نتونمی کنم نمهی نبودنت گري براریس

  یتو نرفت... رمیو انقدر اسمتو صدا بزنم تا بم
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 ...دینبا....دینبا.... يکردی نمنکارویکاش ا... ي مرده سپردهیمن با تومردم تو بهانه رو دست ...منم مردم...رادمهر
 .  باهاش حرف زدم تا خوابم بردانقدر

 بود ومدهیهنوز آب جوش ن.  مني خونه رفتیشبها م اونجا اون ادی خواسته بودم صبح زود بانیاز را.  شدمداریصبح زود ب   
  نکهیخوشحال شدم که قبل از ا.  اومدانیکه را

 
  ختمی خودمون ري براي رو دم کردم و دو تا چاییچا.  اومدانی بشه راداری ببهانه

 حالش چطوره؟: -
 .. یبهتره ول: -
 ؟ی چیول: -
 هی قضنی اال امی و کرده بودزی فکر همه چمی منو اون نامحرمانیرا: -
  رفت تو فکرانیرا
 ؟ي کردکاری چشبید: -
 . جسما و روحا استراحت کنهدی بهش گفتم که دکترش گفته بایچیه: -
 .  بکني فکرهی خودت دونمیواال نم:-
 . خوامی میی راهنمای منو بگو از کيدیزحمت کش: -

بهانه اومد تو .   که راه انداخته بودمي بازنی ندارم جز همي چاره اچی هگفتی بهم مشناختمی که می آدمنیسکوت پر مغزتر   
   شدنداریآشپزخونه تا حاال صبح زود بعد از ب

 
 احساس دیترکیقلبم داشت م. دی بار اول بعد از اون تصادف دلم براش لرزيبرا. دیمالی بودمش مثل بچه ها چشماشو مدهیند
  نبودحواسم . رونی بزنهی ام منهی قلبم االن از سکردمیم
 

 .  به خودم اومدمانی راي با صداکردی نگاهم منطوریبهانه هم هم.  شدمرهی خبهش
 .  سالم: -

  و اومد جلودی نگاهشو از من دزدبهانه
 .  سالم: -
  به من کردرو
 .ریصبح بخ: -

 ارمی نگاهشو تاب بتونستمی نمنیی انداختم پاسرمو
 ریصبح بخ: -

  دنبالم اومد کنارم نشست و آروم گفتانی ،رارونی و گذاشتم جلوش و از آشپزخونه اومدم بختمی براش ري چاهی شدم بلند
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 نیمراقب باش راد: -
  بودم برگشتم و تند نگاهش کردمی و عصبکالفه

  مثل رادمهر نگاهش نکنم؟نکهی ا؟یمراقب چ: -
  نیی انداخت پاسرشو

 ينطوری تو ای که بهانه رو دستت بسپره ولشناختتیانقدر م رادمهر هم شناسمتی من خوب منی سخته رادیلی خدونمیم: -
 . يدیفقط خودتو عذاب م

 يخوای میاز من چ.  کنارشمگهی کنم؟ سالها ازش دور بودم و نتونستم عشقشو تو قلبم خفه کنم حاال که دکاری چیگیم: -
  ی ولتونمی وانمود کنم دوستش ندارم خوب نمنکهی اانیرا
 

 ای آقا رادمهر نه؟ خداتی مأمورنی کنم نه؟ اي که نقش عاشق دلخسته شو بازنجامی بکنم من انکاروی ادی بتونم هم چرا بااگر
 ؟یکنیچرا تمومش نم... 

  محکم فشار داددستمو
 فهممیم: -
 یی برم جاخواستیبرم سر خاك رادمهر و باهاش درد دل کنم دلم م.  فرار کنمتونستمی مخواستیدلم م. از جام بلند شدم  

  فقط. خواستمیمن برادرمو م. نمی نبچکسوی هگهیکه د
 

 رادمهرو
 .یدونی نمهی چه عذابیدونی نمیفهمینه نم:  -

  گفتانی صدام رفته بود باال راناخوداگاه
 آرومتر: -

 دمی بهانه رو شنيصدا
  عذابه رادمهر؟یچ: -
  گفتانیرا.  بگمی چدونستمی نمکرد،ی داده بود به چهارچوب آشپزخونه و نگاهم مهیبرگشتم طرفش تک  
 کردی گله منی داشت از رادیچیه: -
 اومد طرفم و دستمو گرفت 
 یتونینم.  داشتهی که از طرف تو راحت شده رفته حتما کار مهمالشیخ.  اون که دو سه روز اول بودهزم،ی عزستیمهم ن: -

 ی شده اونو متهم کنی چی بدوننکهیبدون ا
  مبلي و نشستم رورونی بدمی از دستش کشدستمو

 .  معرفتهیلی باشه اون خالی خی انقدر بدی نبایول: -
 . نشست کنارم 
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 . اومدهشی براش پی کنارت بوده حتما مشکلشهی همنیراد.  در مورد برادرت حرف نزن رادمهرنطوریا: -
 اون شب هم تا آخر انیرا .موضوعو عوض کردم .  که کنارش نشسته بودزدمی حرف می در مورد کسدیتو دلم غلغله بود با   

  هر چقدر اصرار کرد کار داره. شب با ما بود
 
 ایخدا.  من که همسرش نبودمی با همسرش تنها باشه ولخوادی مدونستمی مکردی بره من نذاشتم بهانه دلخور نگاهم مدیبا
 .  کهنجای بکشونم اانوی هر روز راتونمی کنم نمکاریچ

  نجای اانی فرصت بنی تا دم در رفتم که گفت موضوع رو به مامانو بابا گفته و  قراره در اولانیآخر شب با را   
 وونه؟ی دی گفتیچ: -
 گهی دگفتمی مدی بان؟ی رادمیمگه قراره مرگ پسرشونو از اونها هم پنهان کن: -
مامان .  شدهریس کردم ده سال پ احسادمی مامانو دیوقت.  من مستقر شدني هفته بعد مامانو بابا اومدن و تو خونه کی  

   عاشق رادمهر بود فرداش بردمشون سرخاكشهیهم
 

بعد منو .  سر پا بودی زبونری و با زگرفتیبابا هم دائما قلبش م.  براش نمونده بودی رمقگهی کرد که دهی مامان انقدر گررادمهر
  مامان. می براشون گفتانوی جري همه نی و آفرانیرا
 
 موی مدت من تمام سعنیتو ا. رانی ماه برگشتن اکیبعد از . می کنکاری چدی بده که باي نتونست نظریبود ول کار ما مخالف با

  یلیکردم که بهانه دوباره حالش خوب بشه که شد ،خ
 

 شی بودم تو زندگهی که عاری نبود به منگهی که دي به من وابسته شده بود به من نه به رادمهریلی حاال خی از قبل ولبهتر
   اگر ازش دورگرفتیمثل دختر کوچولوها دائما بهانه م.

 
 بهش عالقمند شتری هم بترسوندی کارهاش هم منو منیا. گرفتی خونه ده بار باهام تماس مامی تا بمارستانی برفتمی و مشدمیم
   بهشانوی کم کم جردی کالفه شده بودم باگهید. شدمیم
 
 .  بوددهیچی تو خونه پي قورمه سبزيبو.  کالفه بودم زودتر رفتم خونهیلی روز که خهی. گفتمیم
  دم در داد زدماز
 ؟ییبهانه؟ کجا: -

 قاب هی تخت و ينگاهش کردم نشسته بود رو.  تو اتاق خوابش باشه در اتاق باز بوددی بازدمی باال حدس ميرفتم طبقه    
 . کردی مهیعکس دستش بود و گر



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 379 

 که ی فراموش کنیتونی نمی منو ببخشیتونی نمدونمی میکنی از من فرار مفهممیدمهر فکر نکن من نم رای معرفتی بیلیخ   
  اگر من هوس گشتن. من باعث مرگ دخترمون شدم

 
 من خوب ی ولیکنی مي برام نقش بازي خوب داریلیتو خ.  و حاال دخترمون کنارمون بودمیکردی تصادف نمزدی سرم نمبه
  ی بگمیم. ی بشکی که بهم نزدیکنی که رغبت نمفهممیم
 

 چرا بهم ؟ي چرا تو شروعش کردمی به هم دروغ نگفتچوقتی منو تو هي داری چه احساسیگی بهم نمنکهی اي برایمعرفت
   من قاتلیگی نم؟چراي از من متنفر؟يزاری از من بیگینم
 

 عذابت بدم خوامینم.  رمی مادی بدت ماگر مطمئن بشم از من.  کنمکاری چدی بادونمینم.  یکنی و خودتو راحت نمدخترتم
   که من کشتمشي دخترادی دائما دنمی با بودنم و با دخوامینم
 
 يدی برزخ نجات نمنی نگاههاتو که گرمتر و عاشقانه تر از سابقه چرا منو از اای کارهاتو باور کنم دی بادونمی  اما نمیفتیب

  ؟ چرا؟یکنیرادمهر چرا راحتم نم
 ی بهش بگم ولتونستمینم.  مبل نشستمي و رونییآروم از پله ها اومدم پا.  درست نفس بکشمتونستمینم. کردیهق هق م   
  نی به من کم بشه بهترشی که وابستگکردمی مي کاردیبا
 

 ی حتتونستمی انقدر عاشقش بودم که نمگهی کنم حاال دکاری چدی بادونستمی نمی ولادی کنم از من بدش بي بود که کارنی اراه
   که تو قلبم بودیعشق. نمی لحظه اشک و عذابشو ببکی يبرا
 
 خواستمی نبود که می ترم کرده بود کاش بهانه اونچارهی بنی و اکردمی می نبود حاال من با بهانه زندگسهی قبل قابل مقابا

   کم سنگدل بشم و بهشکی منم تونستمی کم بد بود تا مکیکاش 
 

 از روز شتری کردم هر روز بی که باهاش زندگي تو اون دوره ای ولمی دنبال زندگرفتمی رفته و منم مشهی همي رادمهر برابگم
   خودمگهیحاال د. قبل بهش وابسته شدم عاشقش شدم

 
 . دادی منو عذاب منی و اخواستی رادمهرو مخواستی اون منو نمی ترکش کنم ولخواستمی نمهم

 دمیداشو شن کنم که صکاری چدی باکردمی فکر مداشتم
 ؟ي اومدیسالم ک: -
  جام بلند شدماز
 .رونی بی االن ،فکر کردم رفتنیهم. سالم: -
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  و رفت طرف آشپزخونهنیی انداخت پاسرشو
 .نه باال تو اتاق بودم: -

 دستمو ی حتگهی دنی همي از خودم دورش کردم براي جورهی شد کی هر بار بهم نزدلیاوا. شدی نمکیمدتها بود بهم نزد   
 . حق داشت من غرورشو شکسته بودم. گرفتیهم نم

 
   لب گفتمری رفت تو آشپزخونه زیوقت
  منو ببخش بهانه اما مجبورم: -
 ی ولنمشی خودمو برسونم خونه و فقط ببخواستی و دلم مدمیکشی ازش دور بودم عذاب می ازش دور بشم وقتشتری بدیبا

  کردی کالفه ام مستی مال من ننکهی باهاش بودم عذاب ایوقت
 

 .خسته شده بودم.  فرار کنمخواستی که دلم مانقدر
 هی از دی باالخره بای کنارش بمونم ولخواستی دلم مدیچی مزوی و رفتم دم در آشپزخونه داشت مدمیبلند شدم کتمو پوش   
  گهید. شدمی ازش دور مدی باکردمی شروع مییجا
 
  ادامه بدمتونستمینم
 ؟ي نداريبا من کار: -
  تعجب نگام کردبا
 ؟ي االن اومدنیتو که هم: -
  برمدیبا.  تماس گرفتنمارستانیاز ب: -
  ناهارتو بخور بعد برونیحداقل بش: -
 خداحافظ. شهی مری دتونمینه نم: -

 انیار. انی راشی خودم پي پرسه زدم و شب رفتم خونه ابونهایتا شب تو خ. رونی منتظر جوابش بشم از در اومدم بنکهی ابدون
 .  کنه برگردم خونه نرفتممی کرد راضيهر کار

 
  و که برداشت صداش گرفته بودی گرفتم که نگران نشه گوشتماس

  سالم:-
 سالم: -
 .امیمن امشب نم: -

  کردسکوت
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 هم کنهی هم نگرانش منکاری ادونستمیم.  شب هم بهانه رو تنها نذاشته بودکی که اومده بود آلمان یرادمهر از موقع   
  کندی از رادمهر دل منطوری ادیشا.  بس بودگهیناراحت اما د

 
 از بهانه ي جز دوري رفته بود که چاره اشی پي طوراناتی جری که رادمهر ازم خواسته ولستی نيزی اون چنی ادونستمیم

   تمامدونستمی مشمی خودم داغون مدونستمینداشتم م
 

 کرده، عاشقش بوده ی که سالهاست کنارش زندگستمی نی بهش بگم من اونتونستمی اما نمبرمی منی اونو از بمانی اعشقو
  درد از دست دادن.  رفتهشهی همي بگم رادمهر براتونستمی،نم
 

 خود ی به عشق رادمهر از دست بده حتمانشوی بهتر بود ادی اونو دچارش کنم شاخواستی بود که دلم نمنی انقدر سنگرادمهر
  نفهمه اون تنهاش گذاشتهیرادمهرو ول

 ؟يدیالو شن: -
 .باشه. دمیآره شن: -

 . دی نپرسی خونه ولرمی چرا نمای کردم انتظار داشتم حداقل بپرسه کجام تعجب
 مراقب خودت باش: -

  بغض داشتصداش
 باشه: -

ش دارم بگم تمام  خودمو برسونم بهش بگم چقدر دوستعی و قطع کنم و سری گوشخواستمیانقدر دلم براش سوخت که م   
   اما در عوضرمیمی منه بگم بدون اون ميایدن
 

 کردی نگاهم می عصبانی و گذاشتم و سر جام نشستم رای کردم و گوشیخداحافظ
   ؟هیچ: "-
  که رادمهر ازت خواسته بود؟هیزی چنی ایکنی رادمهرو خراب مي چهره ي دارينجوریتو ا: -
 ستی هنوز موقعش نیگی طرف بهم مکیاز . زنمی و دم نمکشمی چطور عذاب منهیرادمهر کجاست که بب. انیبس کن را: -

  آقا.  نشمکی بهش نزدیگی طرف مکی از میبهش بگ
 

 داغون کنمی مي چند وقته که من به ظاهر ازش دورنیبهانه تو هم. دونهی اون که نمستمی من شوهرش نمیدونی منو تو مجون
   کنارش بغلش کنم ونمی کنم؟ برم بشکاریشده چ

 
 ؟يخوای منوی کنم؟ تو انوازشش

 .  نگفتیچیه
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 ي کنم و ازش دوري ساده است که کنارش باشم براش نقش همسرشو بازیکنیمن عاشقشم فکر م. انیکالفه شدم را: -
   بار بدون احساسکی خوادیکنم؟ منم آدمم به خدا دلم م

 
 ی من که آدم آهنتونمی عاشقش بودم و هستم اما نمشهیو بهش بگم هم شونه مي بار سرشو بذارم روکی رمی دستشو بگگناه

   رادمهروي چهره یگیم.  به خدا منم احساس دارمستمین
 

 . همسرشو از درد و رنج دور کردمنکهی کار کردم جز ای چکنم؟ی مخراب
  ازت دور بشهشهی کارها باعث منی ایدرسته ول: -
  نه؟ای بهش بگم دی با؟ی باالخره که چی ولدونمیبله م: -
  باهاش نکن عذابش ندهنکاروی ای بهش بگو ولمی برو مستقستی راهش ننیا: -
  کارو تو بکنهی نیا.  بهش بگمتونمینم. انی راتونمیمن نم: -
 امکان نداره. نه داداش من: -
 .باشه پس بذار من کار خودمو بکنم: -
 ی هر چزدمی روز بهش سر می طدیکشیدلم براش پر م . خونهرفتمی شب مکی ي هفته اگهینه تنها اون شب که د  
   باهام حرفی حتگهی درونی بومدمی و بعد مدمیخری مخواستیم
 

 که تنهاش ییتمام روزها و شبها. دیکشی دلم براش پر مدمشیدیهر بار م.  من هنوز جرأت نداشتم بهش بگمیزد،ولی نمهم
   بهمانیرا.  که تنها نباشهششی پفرستادمی مانوی راذاشتمیم
 
  برام عذاب بودنی هنوز دوستم داره و ای ولدهی ازم رنجیلی که خگفتیم

 و رفتم ارمینتونستم طاقت ب. دیکشی بهانه پر مي بودم روحم برادهی بحث کردم که به مرز سکته رسانی شب انقدر با راهی   
   باشمی اون شبو مهربون باشم اونخواستمیم. خونه

 
 وار وانهی معصومش نگاه کردم دي به چهره ستادمی سرش اي بود باالدهی کاناپه خوابيدرو باز کردم رو. خوادی اون مکه

 .  کمکم کنایخدا.  بودميدوستش داشتم و ازش فرار
 

  مبلي بعد اخمهاش رفت تو هم نشست روی لبش نشست ولي من اول لبخند رودنی باز کرد با دچشماشو
 ؟ي اومدیک: -

  کنارشنشستم
 .  االننیهم: -

 دی مالچشمهاشو
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 ي نکرددارمیچرا ب: -
 رفتی دلم براش ضعف مکردمی حرکات کودکانه اش نگاه مبه
  کنمدارتی بومدی که دلم ني بوددهیانقدر راحت خواب: -
  خوابم نبردنی همي برادمی اصال نخوابشبید: -
 ؟يدیچرا نخواب: -

  زد و بلند شد و به طرف آشپزخونه رفتيزیلبخند تمسخر آم.  کردنگاهم
 کردی کم سرم درد مکی نبود ی مهمزیچ: -

 دلم گرفت اونو تنها گذاشته بودم خودم دهی بهم بگه چرا نخوابخوادی که نمدهی انقدر رنجدونستمی مگهی دروغ مدونستمیم   
  ی سوخت حتتشی مظلوميدلم برا.  کردمنکارویا

 
 از يبا دو تا چا. کردی مهی داشت خودشو تنبی اونم به نوعدیشا. کنمی رفتار منطوریرا باهاش ا که چدیپرسی نمکرد،ی نماعتراض

 نشست روبروم. رونیآشپزخونه اومد ب
 ؟ي ساعت وقت دارکی: -

 کردم؟ی مکاری چدی ازم جدا شه باخواستی اگر مشهی بهتره بگم احساس کردم قلبم داره پاره پاره مدم،یترس. نگاهش کردم   
  تو رو به... نه....  تنهام بذاره ؟ نهخواستیاگر م

 
  التماسش کنمخواستمیم.  با من نکننکاروی اخدا

 با توام رادمهر: -
 بفهم.... نی ،رادنمیمن راد.  زدخیدلم .  سنگ شدمدمی اسم رادمهرو شنیوقت
 بگو: -
 ی بهم گفتمیشی منو تو دوباره بچه دار میت تو به من گفی من باعث اون تصادف شدم ولدونمی کردم ، متتی اذدونمیم: -

  ی بهم گفتیمونی که بدون بچه هم کنارم میانقدر عاشقم
 
 ...اما. یشی وقت ازم جدا نمچیه

  شرح حالمي نبود برای و کالفه کافیعصب
  مگه ازت جدا شدم بهانه؟ مگه من بچه خواستم؟: -

  بود صداشو برد باالی از من عصبشتری باون
 بهم يای میگاه.  داشته باشمی برات رنگکنمی که فکر نمی البته به ظاهر نه، اما انقدر ازم فاصله گرفتيدا نشدنه ازم ج: -

   مگه من از تو پوليری و میکنی مدی خریزنیسر م
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.  و که سالها عاشقش بودمی رادمهر ،همسرمو کسخوامی خونه ام برسه ؟من تو رو مي و خواستم به کارهای مگه کسخواستم؟
  رادمهر من کجاست ؟ کجا گمش کردم. عاشقم بود

 
 دم؟ی خودم نفهمکه
 . زدیتو چشماش اشک موج م. اومد کنارم نشست.  کنمکاری چدی بادونستمینم.  بگمی چدونستمینم    

 ... دونمیم.  کردمتتی اذدونمیم.  بهم بده رادمهر گهی فرصت دهی: -
  جام بلند شدماز
 یدونی نمیچیتو ه: -
 .ی منو ببخشیتونی نمدونمی مدونمی نمیکنیفکر م: -
  زدمادیفر
 به يدی ربط مزوی چرا همه چيگردی نمشی اصللیچرا دنبال دل. می که تصادف کردي تو همون لحظه ايتو چرا قفل کرد: -

 تصادف؟
  تعجب بهم نگاه کردبا
 .می نداشتی مشکلمی هم افتاده؟ منو تو خوب بودي اگهیمگه اتفاق د: -
  من باهات چطور بودم؟ي اومدمارستانی از بی وقتمیبه قول خودت خوب بود: -
  خوبیلیخ: -
  مربوط به همون تصادفهزی همه چیکنیخوب پس چرا فکر م: -
 ؟ي شدينطوریبهم بگو چرا ا.  مربوطهیخوب بهم بگو به چ: -

 انتظار نداشتم منو بشناسه ستم؟ی من رادمهر ندیفهمیبود چرا نم اون که عاشق رادمهر دیفهمیچرا نم. موهام ي زدم الچنگ
  هی انقدر شبیعنی.  رادمهرو بشناسهتونستیاما اون م

 
 کرد؟ی مارو راحت نمدویفهمی نداشت؟ چرا خودش نمی شکنی هم بود که کوچکترهی انقدر رفتارهامون شبم؟یبود
 عذاب نهمهی نداشتم طاقت اشویطاقت دور. نگاهش کردم. ذاشتیمنو تنها م. کردی ترکم مشهی همي برادیفهمیاگر م... نه ....نه

   کهفتهی قلبم از کار میک.  تحمل کنمتونستمینم. نداشتم
 

 .   شمراحت
 .  به من نگاه کن: -
  اشک آلودش نگاهم کردي چشمابا
  فاصله؟ نفرت؟؟ي دور؟ینیبی می من چيبه من بگو تو چشما: -
  با بغض گفتشدمی چشماش گم متو.  شدرهی بهم خقیدق
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 ....اما.  جز عشقنمیبی نمیچینه ه: -
 ی کنارعصبدمی دستاشو باز کردم و خودمو کشعیسر.  ام و دستشو حلقه کرد دور کمرمنهی سي دفعه سرشو گذاشت روکی  

 رفت عقب
 . شمکی من بهت نزدي طاقت نداری باشه که حتتونهی جز نفرت نمیلیرادمهر من همسرتم دل.  کارهاتنیهم... نیهم: -
 . یدونی نمیچی تو هگمی منی هميبرا. به خدا نه بهانه.... نه: -
  اومده، بگو رادمهری چمیانقدر عذابم نده مرد بذار بفهمم سر زندگ. خوب بهم بگو بدونم: -
  زدمادیفر
  کالفه شدم. انقدر بهم نگو رادمهر: -

  نگاهم کردمتعجب
 کنه؟ی اسمت کالفه ات مدنیشن: -

  بندو آب داده بودمبدجور
 کنهی حرفها خسته ام منی تکرار ایول... نه: -

  بهم نگاه کردرهی مبل و خي رونشست
 ؟يریگی چرا انقدر ازم فاصله می بهم بگيخواینم: -
 . دستور دکترته. بهت گفتم: -

 دیخند
  من بچه ام؟يفکر کرد: -

اما خفه شدم و فقط .  بزنمادیعشقمو فر.  اشکهاشو پاك کنمخواستمیم.  بغلش کنمخواستی پاهاش دلم مينشستم جلو   
  نگاهش کردم

 ....یلعنت به زندگ...  به منلعنت
 .  فقط فرصت بدهگمی به خدا مگمی و بهت مزیهمه چ. بهم فرصت بده بهانه: -

 . نگاهم کردمظلومانه
 باشه: -

 نداشتم یچی هگهی و آرومش کنم اما دششی برم پخواستمیم.  تو آشپزخونهدینه دوبها. از جام بلند شدم و رفتم طرف در   
  تا درو.  بمونمششی پنی از اشتری بخواستمیبهش بگم نم

 
 ....اگر. شناختیاگر منو م. گفتیاگر اسممو م.  باربد دستپاچه ام کرددنید. دمی و باربد و دم در دانی کردم راباز

   طرفماومد
  سالم: -
 . دیخندیم.  نگاه کردمانی رابه
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 .  گاه بودهی برام تکی و هر دستي روزها هر شونه انیا. بغلش کردم. رفتم طرفش چقدر دلم براش تنگ شده بود   
 زد پشتم 
 ؟یخوب: -

 بودم بهش که منو از خودش جدا کرد و بهم نگاه کرد نگاهش و چرخوند طرف دهیانقدر محکم چسب.سرمو تکون دادم   
 دی خندانیرا. انیرا
  تو خونه داد زدمدمیدست باربد و گرفتم و کش.  دلش برات تنگ شده بوده؟ی رادمهر احساساتیدونیتو نم: -
  اومدهی کنیبهانه بدو بب.... بهانه: -

 میسرشو تو بغل باربد قا.  طرفش و محکم بغلش کرددیتا چشمش به باربد افتاد سرخ شد بعد دو. رونیاز آشپزخونه اومد ب    
 کردیده بود و اسمشو تکرار مکر
 ....یداداش... باربد: -

 سر بهانه رو بلند کنه که بهانه خواستیم. کردیموهاشو نوازش م. چشماش پر از اشک بود. باربد محکم بغلش کرده بود   
 دیمحکمتر بهش چسب

 ...باربد. بذار آروم شم. بذار حست کنم.... نه... نه: -
. نییسرمو انداختم پا.  به من نگاه کردی بار اول باربد برگشت و عصبيبرا.  اش گم شدهی هق هق گرونیصداش م   
  هی از دست من عصبدونستمیم.  اومدهی چي برادونستمیم
 

 .  حال بهانهنی با امخصوصا
لت بهانه خوش به حا. کردیبهانه با بغض نگاهش م.  اش جدا کرد و اشکهاشو پاك کردنهی سي سر بهانه رو از رویبه سخت   

  ذاشتمیکاش بود و سرمو م. کاش برادر منم بود
 
 بهانه و يباربد دستشو انداخت دور شونه . شکستیبغض تو گلوم نشسته بود و نم. کردمی مهی گرتونستمی اش و تا منهی سيرو

   اشارهانیبه را. بردش طرف مبل کنار هم نشستن
 

  شونه اميزد رو. رونی هم پشت سرم اومد بانی رارونی توجه از خونه اومدم بیاخم کرد، من ب. رمی که من مکردم
 ؟يریکجا م: -

  بهش نگاه کنم گفتمنکهی ابدون
 .گردمی کم هوا بخورم برمکی رمیم: -
 دهیباربد تازه رس. ستیدرست ن: -
 اد؟ی میدونستیتو م: -
 . ادی باهام تماس گرفت و گفت مشبی دنیهم: -
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 .گردمیبرممن زود . باشه: -
 .باشه: -

 در رفت کنار رفتم تو و خودمو ي از جلوی حرفچی حال من بدون هدنیبا د.  درو باز کردی وقتنی آفريرفتم طرف خونه    
 . مبل نشست روبروميانداختم رو

 باربد اومده: -
  دی کشیقی نفس عمنیآفر
 منتظرش بودم: -
 اد؟ی میدونستیم: -
 دای پشونیکی ي زود سرو کله ای ری که بهانه داره دي خواهر و برادرن با حال و روزنهای به هر حال اادی باران بزدمیحدس م: -
 خدا رو شکر کن که باربد اومده. شدیم
  کنم؟کاری چدیحاال با: -
  بتونه کمکت کنهدی شای و بهش بگزی همه چدیبا: -
 ي اما چجورمی بگدیآره با: -
 .اومدنش به نفع توئه.  کمکت کنهتونهیاتفاقا م.  که خودشو ببازهستی اما مثل بهانه نشهیباربد ناراحت م.   ندارهيچجور: -
 رونی بود و بدجور نگاهم کرد که از خونه زدم بیاونم هم انقدر عصبان.  کردي اهی چه گردی باربد و دی بهانه وقتیدونینم: -
 .  توئهری تقصکنهی فکر مدهیبهش حق بده اون بعد از مدتها خواهرشو داغون شده د: -
 . دونمیم: -
 . بلند شو برگرد خونه اومدنت درست نبود: -
 .  با هم حرف بزنندیاونها با: -
 . اولينه همون لحظه : -

 .  شدمبلند
 . آره بهتره برگردم: -
  برو به سالمت: -

 با مرگ رادمهر کنار دونستمی ؟ به هر حال مگفتمی میبهش چ.  با باربد روبرو بشمتونمی نمدونستمی اما مرونیاز خونه زدم ب   
   بودقشی کنار اومدن نداشت اون فقط رفادیم
 
 یلی کردم درکش خي من نقش رادمهرو بازنکهی ای  ولکنهیقبول م.  از دل منيوا.  دیفهمی از دل بهانه اگر مي وایول

 . که درك کنه.  بگم که بفهمهی چدونستمینم. سخت بود
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بعد .  انی برگشتم خونه باربد نشسته بود کنار رارونیدو ساعت بود از خونه اومده بودم ب. فت که برگردم باهام تماس گرانیرا
  از. دمیدیاز مدتها بهانه رو خوشحال و خندون م

 
  باربدينشستم روبرو.  اش شاد شدمخنده

 .گهی ديایخوب آقا باربد حاال بدون خبر م: -
  گفته بودمانیبه را: -
  نگفتیچیاون که به ما ه: -
 .بهش سپرده بودم: -
 ي خوشحالم که اومدیلیخ: -
  طرف آشپزخونه و برگشت طرف مندیسرك کش: -
 ؟یمطمئن: -
 ؟یاز چ: -
  اومدمی خوشحالنکهیا: -

  کردم و سرمو تکون دادمنگاهش
 آره مطمئنم تو هم زود قضاوت نکن: -
 حی برام توضخوامی می ولبردمشی و مگرفتمی دستشو مدمی دنطوریهرمو ا اول که خواي همون لحظه شناختمتیاگر نم: -
 .  سرتون اومدهیی چه باليبد
 گمی بهت مزوی همه چمی تنها شدیوقت. به موقعش: -

  و نشستزی ميظرف و گذاشت رو.  رونی از آشپزخونه اومد بوهی با ظرف مبهانه
 مامان و بابا خوبن؟: -

  لبخند زدباربد
 خوبن و سالم رسوندن: -
 باران؟: -
 یعال: -
 سارا: -
  منم گفتم خوبنيدیتا حاال صد بار حالشونو پرس.  بابا همه خوبن تو نگران نباشيا: -
  تنگ شدهیلی براشون خیلیآخه دلم خ: -
 . دل اونها هم برات تنگ شده: -
 ؟یمونی میتا ک: -

 دی خندباربد
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 ؟ی کنرونمی بيخوای مدهی هنوز نرسهیچ: -
 دی خندی به سختبهانه

 . باهات برگردمخوامیم... نه: -
 دی چرا بانهیبی از من نمی محبتچی هی وقتکنهیمعلومه که فرار م.  نکرده بودمنجاشویفقط نگاهش کردم فکر ا.  بهتم زد   

   که صادقانه مهرشونو بهشیی جارهیکنارم بمونه م
 

 شت طرف بهانهباربد برگشت به من نگاه کرد و بعد برگ.  بدن
 مگه رادمهر کارش تموم شده؟: -
 .نمی خانواده مو ببامی بخوامی من میول... نه: -

 رفت چقدر تالش ادمی. نی رفت من رادمهرم نه رادادمی. دمی دارم از دستش مدونستمیم. گردهی برنمگهی اگر بره ددونستمیم   
   که عشق رادمهرورهیکردم از من فاصله بگ

 
بلند شدم و . ومدینفسم باال نم.  ازم دور شهخواستیم.  تنهام بذارهخواستی مرفتیداشت م.  بشهدی کنه که ازم نا امفراموش

 .  صورتمي روختیریاشکهام م.  رفتماطی به حعیسر
  " نروگهیتو د. رمیمیمن بدون تو م. تنهام نذار.... تنهام نذار.  کارو با من نکن بهانهنیا "
 .  اشکهامو پاك کردم و برگشتم ،باربد بودعیسر. ونه ام شي دست اومد روهی

 .نیی انداختم پاسرمو
  شده؟ينطوری شده رادمهر؟ چرا بهانه ایچ: -

 .  کردمنگاهش
 ؟يخسته ا: -

  نگاهم کردی حرفچی هبدون
  نهای جا هی يای با من بیتونی امشب میستی اگر خسته ننمی ببخواستمیم: -
 . امی میهر جا بگ.  ندارهی برام معنیپس خستگ.  سر شماها اومدهیی تا بفهمم چه بالنجایمن اومدم ا: -
  موندن برام سختهنجایا. رونی برمیمن م: -

  تو همدی کشاخمهاشو
 .  دنبالتامیشب م. تا امشب بهم فرصت بده. قضاوت نکن: -

  تکون دادسرشو
 . باشه منتظرتم: -
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 می با هم مشورت کردیوقت. نی آفري خونه میهر دو رفت. رونی بمی از خونه زدانیبا را کردم و یخداحافظ. اومدم تو خونه   
   و همهنی آفري خونه میاریقرار شد که باربد و ب

 
 . می بدحی و براش توضزیچ

اونو از . بردی به بهانه بگه اونو متونستی اگر می حتيچجور... اما.  که باربد بتونه به من کمک کنهکردمیدعا م. خسته بودم   
   بهزوی همه چدیبا. طاقتشو نداشتم. بردی من مشیپ

 
 بردشی و نمومدی دلش رحم مدیشا.  بزنمادی فرنویمن عاشق بهانه بودم و حاضر بودم همه جا ا. زویهمه چ. گفتمی مباربد
  پنجمفصل

 .  دنبالشفرستمی و مانیگفتم را. ساعت نه شب با باربد تماس گرفتم گفت منتظرم بودن و چون نرفتم خونه شام خوردن   
 .  رفت طرف باربدنی آفرستادی دم در انی آفردنیباربد با د.  وارد خونه شدنانی ساعت بعد باربد و راکی   
 سالم: -

  بکنهي نذاشت فکر بدنیآفر.  جوابشو داد و با تعجب به من نگاه کردباربد
 د؟یشناسی منو نمی فراهانيآقا: -

  دفعه برق نگاهش عوض شدکی.  نگاهش کردقی دقباربد
 ؟یی تونیآفر: -

 دی خندنیآفر
 . کنمی خودمو معرفدی اونم فقط تو جمع فکر کردم بامیدی دگروی کم همدیلیمنو تو خ.  حافظهنی به شما با انیآفر: -

  لبش رفتي اما باز خنده از رودی خندباربد
 نجا؟یا... تو: -

  شدرهی خنی مبل و به آفريباربد نشست رو.  کرد تو سالنیی باربد و راهنمانیآفر
 .  اومدمنجای انیمن قبل از راد: -

 . نگاه کردانی به منو راباربد
 دی ارتباط دارگهی با همددونستمینم: -
  گفتنیآفر.  هم نداشتم که بگمیچی بکنه اما هي فکر بدخواستمینم
  دی خندانیرا.  مغز پوك منو عمل کردانی رانکهی و البته امی داشترانی که تو اهیارتباط ما همون ارتباط: -
 باربد گفت.  کردفی و تعرنی تومور آفرانیجر 
 . نمتیبی خوشحالم که خوب و سر حال میلیخ: -

 .  تشکر کردنیآفر
 . رو به من کردباربد
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   شده؟ی آقا رادمهر حاال به من بگو چخوب: -
 برده نیتمام ترسمو نسبت به برداشت باربد از ب. احساس از دست دادن بهانه. کردیدرکم م.  بودقمینگاهش کردم اون رف   
 . بود
 .عاشقشم. من عاشق بهانه ام باربد: -

 دیخند
 رنگ دی باگردهی گفت با من برمی وقتیک کردم ول عشق شنی بهانه با اون حال و روز به ادنیبا د. دونمی خوب منویا: -

   کهکردی من بود شک نمي هم جای هر کسيدیدیخودتو م
 

 .... پس چرانطوری اون عاشقته تو هم همدونمیم. فهممی نمتوی وضعنی الی من دلی ولیعاشقش
 ستادمی شدم و روبروش ابلند

   بلند شو: -
 .  نگاهم کردباربد

 .بلند شو به من نگاه کن باربد: -
 نگاهم کرد. ستادی شد و روبروم ابلند

 نمتایبی من نشسته هم م؟ي شدوونهیخوب؟ د: -
 توینه واقع. دینیبی مدی بهتره بگم باور دارنی رو که دوست داريزی اما چدونمیم: -

  کرداخم
 هیمنظورت چ: -
  من.... من: -
 یتو چ: -

 گفتمی بهش مدیبا. دهی نشون می مهم نبود چه عکس العملبرام
 . نه رادمهر. ی روزبهاننیراد....من . من عاشق بهانه ام باربد : -

دوباره نشست . تونستی حرف بزنه اما نمخواستیم. لبهاشو چند بار باز و بسته کرد. به سر تا پام نگاه کرد. دهانش باز موند   
  مبليرو
 ؟ی چیعنی... عی: -

 .  کنارشنشستم
 برادر رادمهر نه رادمهر.  باربدنمیدمن را: -

  دفعه سرخ شد از جاش بلند شد و داد زدکی. کردی نگاهم مرهی خباربد
  ه؟ی چهای مسخره بازنیا: -
 ستادی کنار باربد اانیرا
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 ن؟ی چه طرز حرف زدنه رادنیا: -
  شدم داد زدمبلند

   بگم؟ از کجاش بگم که بفهمهیچ: -
 دی دست منو گرفت و کشنیآفر. کردی به ما نگاه مجی گباربد

 دمیدستمو کش 
من . تو رو خدا باربد کمکم کن.  برهدینبا. تونهینم.  منو تنها بذارهخوادی اون مرهی بهانه رو بگي جلودی بفهمه بادیبا. ولم کن: -

 . رمیمیبدون بهانه م
 زدمی مادی بغلم کرد و منو کشوند طرف در فرانیرا
 نمییییییی من راددیچشماتونو باز کن. دیدی منو ندچکسی هچوقتی هنمیمن راد.  باربد نمیمن راد: -

از صبح که .  خودم نداشتمي رویکنترل. زدمی مادی فرنطوری همابونی دهنمو منو پرت کرد تو خي دستشو گذاشت روانیرا   
   شده بودموونهی ترکم کنه دخوادی بهانه مدمیشن
 

 دی باذاشتنینم.  بزنمادی فرخواستیدلم م. دمی دفعه ترککی.  فکر کنم نتونستمی کردم خودمو کنترل کنم منطقی سعهرچقدر
   سالهاست درد عشقشگفتمی مدی بارمیمی بدون اون مگفتمیم
 

 .  رمیگی تازه دارم جون مگفتمی مدی از پا در آورده بامنو
  محکم نگهم داشتانیرا
 . آروم باش. دمی تو رو به روح رادمهر قسم ممیبذار آروم آروم بهش بگ.  خرابش نکننیصبور باش راد: -
بغض داشت . نی زميچشمامو بستمو نشستم رو.  دمی نکشادی فرگهی دی ولدونمی نمانی قسم راایاسم رادمهر آرومم کرد   

 .  اسم نداشتمیمن حت.  نداشتمتیمن هو. کردیخفه ام م
 

. ذاشتی همسرشو تنها مدی نبارفت،ی مدی رادمهر بود نباری فراموش کرده بودم همه فراموشم کرده بودن همه اش تقصاسممو
 . ذاشتی برزخ منی منو تو ادینبا
.  مبل و به باربد نگاه کردم رنگ به رو نداشتينشستم رو. مطمئن شد آروم شدم دستمو گرفت و برد تو خونه ی وقتانیرا   

   کنارش نشسته بود ونیآفر. لبهاش کبود شده بود
 
 .  فوت رادمهرو بهش گفتهانی جردمیفهم. کردی مهیگر
 . مگه نهگهی دروغ منیآفر. نیتو بگو دروغه راد: -

  دست از سرم برداره؟ی بغض لعنتنی قرار بود ای بغض تو گلوم بود اصال کشهی هممثل
 ....نه... نه: -

 .دیکشی مقی عمي صورتش ،نفسهاي دستاشو گذاشت روباربد
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 . شهیباورم نم: -
  شدرهی صورتش برداشت و به من خيدستشو از رو. مو انداختم دور شونه اش نشستم کنارش دسترفتم

  رادمهریعنی....  یعنی: -
  تکون دادمسرمو

 .ستی نگهید.  ستی رادمهر نگهید.  مرده قتیرف. برادرم مرده باربد.  اون رفته: -
.  دستشي سرمو بلند کنم دستمو گذاشتم رونکهی شونه ام حس کردم بدون اي پاهام دست باربد و رويسرمو گذاشتم رو   

  سرمو بلند کردم.  پشتم يسرشو گذاشت رو
 . ترکهیداره م. ترکهی چرا؟ قلبم داره مشه؟ی چرا دردم کم نمشه؟یچرا غمم سبک نم... ایخدا: -
 کنم که هیصال گرا.  من بارم نتونستمی ولکردی مهیباربد گر. هم بود ي شونه يسرمون رو.نشست روبرومو محکم بغلم کرد  
   حالنی چند ساعت تو اای قهی چند دقدونمی نم؟یچ
 

  باربد اشکهاشو پاك کرد.  نبودانی و رانی از آفري خبرمی سرمو بلند کردم فقط منو باربد تو اتاق بودی وقتی ولمیبود
 ؟ي بال سرمون اومد چطورنی ايچطور... بهم بگو چرا. نی کن رادفیبرام تعر: -

 ی احساسمو حتي بودم همه دهیاز همون لحظه که بهانه رو د.  گفتمزوی همه چقشی عمي هاش و نفسهاهی گرونیم   
  انگار. کردمی خودم مرور نمي رو که خودم هم براییحسها

 
 در موردم ی اگر قرار به از دست دادن بهانه بود برام مهم نبود که چه کسکردی کمکم مدی حرف بزنم باتونستمی از سالها مبعد
   وزی نگاهش کنم همه چنکهیبدون ا. کنهی میه قضاوتچ
 

 دستمو گرفت. صورتش غرق اشک بود. نگاهش کردم.  حرفهام تموم شد صبح شده بودیوقت.  گفتمبهش
 بلند شو. قیبلند شو رف: -

 . مبل نشستمي رفتم کنارش رونی زمي بودم رونشسته
 ؟یچرا به من نگفت: -
 ت؟ داشی باربد؟ چه فرقگفتمی میچ: -
 .  تو خودتیختیری نمنهمهیحداقل ا: -
 . کمکم کنهتونستی نمچکسی باشه چون همی سهکشمی که می تو عذابی کسخواستمینم: -

 .  گذشتقهیچند دق.  سکوت بودنمونی محکم فشار داد بدستمو
  سر خاك ؟يبریمنو م: -

 .  تکون دادمسرمو
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 به سنگ قهی چند دقستادی سر خاك رادمهر اي باالیوقت.  به قبرستان مسلمانهامیدی که رسکردی داشت طلوع مدیخورش   
  نشستم کنار. شدیانگار هنوز باورش نم. قبرش زل زد

 
  رادمهرقبر
 ی رفتشهی هميخودت بگو برا.  یستی نگهیخودت بهش بگو د.  نجای آوردم اقتویرف. امروز دست پر اومدم. سالم داداش: -

   و برادرتو تو چهي راه بودمهی نقیخودت بگو رف
 

 . ی و رفتی انداختیچاه
 . مثل قلب بهانه نسبت به من.  منی خالشهی هميمثل دستها. سنگش سرد بود.  سنگيسرمو گذاشتم رو   
اون . کنهی داره ترکم مرهیاون داره م.  و بهم کمک کنای حاال بي چجوری عشقتو تنها نذارم اما بهم نگفتیازم قول گرفت: -

  کاری رادمهر تو بهم بگو چذارهیداره مثل تو تنهام م
 

 . کنم
 که نطوریانگار تازه باورش شده بود هم. زدی  به سنگ و زار مدیکوبیسرشو م.  هق هق باربد زمزمه هامو قطع کرديصدا   

  ي سنگ بود دستمو انداختم دور شونه يسرم رو
 

 باربد
 . رادمهر... يبرا...  رادمهر ي برادرم براي عشق خواهرت براي جوون مرگت براقی رفي کن  براهیگر: -

 شکستی هق هق منو باربد سکوت قبرستان و ميصدا.  بغضم شکستباالخره
  ششمفصل

 زدی دفعه داد مهی کم با ما کی زدی کم با خودش حرف مکی. ومدی و مرفتی مرغ پر کنده طول و عرض اتاق و منیباربد ع   
  گفتی دفعه مهی بهانه رو ببره و گرفتی ممیو تصم

 
 اون هم ی دو بار با روانشناس بهانه صحبت کرد ولی حتشدی ممونیباز پش.  می بکننکاروی ادی نداره به بهانه بگه و ما باتوان

  ي بهانه براتی وضعنکهی رو زد ایشگیحرف هم
 
 سکشوی و رمی که آروم آروم بهش بگنهیا کرد شهی که مي و حداقل کارستی خوب نینی سنگنی به اي اگهی درد درشیپذ
  تی که وضعمیدی و تازه ما اونجا از زبون دکتر شنمیریبپذ
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 به تونهیباالخره  بعد از روزها فکر کردن گفت نم.  رهی از ما بگشهی همي تا اونو براهی شوك کافهی و ستی بهانه خوب نقلب
   کنه وسکی به بهانه رقتی با گفتن حقتونهیبهانه بگه نم

 
 .  موند و رفتيچند روز. بخشهی اونو از دست داد تا آخر عمرش خودشو نماگر
 ی من ازش ممنون بودم درسته که مشکل ما حل نشد ولی بمونه ولگهی مدت دهی کرد که ی چطور بهانه رو راضدونمینم    

   باربد رفتیوقت. حداقل نذاشت بهانه ترکم کنه
 

 . ده بود ساکت ششهی از همشتری ببهانه
 تو رفتی خونه مرفتمی هر وقت هم که می با من صحبت کنه ولکردیقبالً تالش م.  موندی منتظر من هم نمی حتگهید    

  هرچند که خواب.  بخوابمای تا برم بستیاتاقش و درو م
 
 کرد،ی مهی و ناراحت از من گری در فاصله از من عصبانهیبهانه با .  بودم دهی رسچیبه ه. نابود بودم.  ومدی چشمم نمبه
   که به رادمهری و من برخالف قولشدی مداری و بدیخوابیم
 

 لب گفتیکاش دکترش نم.  گرفتی بهانه منو با رادمهر اشتباه نمچوقتیکاش ه.  بشم کی بهش نزدتونستمی بودم نمداده
   گفتیکاش نم.  برسهی به خودکشدی حاده که شاهیمرز افسردگ

 
 دونستمی نمشدمی موونهیداشتم د... کاش....  و کاشي بودنجایکاش تو ا. کاش رادمهر زنده بود.  هیوك کاف شهی قلبش يبرا
 .تا روز تولد بهانه.  کنم کاری چدیبا

 که براش یکی لب به کنکهی اون بدون ایول.  شهی گرفتم و رفتم خونه زودتر از همهی بود براش هدادمیتولد بهانه رو     
   اش رو بازکنه رفت تو اتاقهی هدی حتای بزنه دمیخر
 

 من براش مرده بودم دی شاای که انگار مردن، کردی نگاهم میمثل کسان.  کرد وانمی ددمی که تو چشماش دیغم.  بستودرو
   بودم منیاز دست خودم عصبان.  رادمهر مرده بود یعنی

 
 ی من اومدم که به قولدادمی که مدتها بود داشتم انجام مي حق نداشتم رادمهر و خراب کنم کاری ناراحتش کنم ولتونستمیم

  انتی داشتم بهش خیکه به رادمهر دادم عمل کنم ول
 
 ی افسردگنکهیبهانه سرتا پا بغض بود از ترس ا.  کردمی داشتم عشقشو نابود مکردمیداشتم تو چشم بهانه نابودش م. کردمیم

  میگفتی بهش نمستهی قلبش ناای نکنه ی خودکشای رهینگ
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نتونستم خودمو کنترل کنم .   کشتمیاعتقادش به عشق و م.  کشتمی چشماش رادمهر و مي داشتم جلوی فوت کرده ولرادمهر
   سرد وي لبخندی حتای ی اشکچیرفتم تو اتاقش بدون ه

 
از دلش در  مدت و نی اي جورهی کنم ی ازش عذرخواهخواستمیم.  چشماش غرق شده بودم ي نگاهم کرد من تو معنایخال

   بذارمتونمی باز هم نمدونستمی و متونستمی اما نمارمیب
 
  شد و گفترهیهنوز حرف نزده بودم که بهم خ.  بمونهی مچاله شده و داغون باقنطوریا

 یستیتو رادمهر ن: -
 ....  زدمخی
 ؟ی چیعنی
 ي ابهی غرهیتو : -
 .     شدیاصال لبهام باز نم.  نشون بدم ی چه عکس العملدی بادونستمینم.  حرف بزنم تونستمینم
 نی که ذات عشق معشوق و دوست داشته باشه اهی عاشق کسگفتیباران م.  ي تو عوض شدای درست نشناختمت دونمینم: -
   و دوست داشته باشم؟ اگری چدی من بایعنی

 
 دونمی نمیچی هیگفتی و دائم نميزدی کلمه باهام حرف مکی ی حتای ی شکی بهم نزدیتونی و فقط نمي دوستم داردونستمیم

   کهیی دلمو به روزهاتونستمی مدی شاي بدحی توضنکهیبدون ا
 

 نه اگر بمونم هم ای کنم ی زندگتونمی مدونمی کنم اگر بذارم برم نمکاری چدی بادونمی حاال نمی خوش کنم ولمی داشتقبال
  کنم؟کاریتو بگو من چ.  رمیمیم
 دونهی نمیچی راحت شد که هالمیخ
  اومدم حرف بزنم کف دستشو گرفت رو به منتا
 تو جرأت دونمی نمیکنی مجیتو منو گ.  حرفهاتو باور ندارم گهی من دی رو تکرار کنیشگی همي حرفهاخوامینه رادمهر نم: -

  ای و برات تموم شدم ي دوستم نداری به من بگيندار
 

پس .  زنهی و به من و خودت مبی آسنی بدتری گرفتشی که پیاه رنی بدون انوی ای ندارم ولدنشوی من جرأت شنیکنی مفکر
 رهام کن

  لب گفتمری فقط زتونستمی که نمخواستی ازم ميزی بند اومد چنفسم
 چوقتیه: -
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 دهی بلندشو نشني صدای بودم حتدهی بهانه رو ندتیمن عصبان.  شد ی بود که انقدر عصبانی چه جوابدنی منتظر شندونمینم   
 .  دمی هم شندمی بار اول هم ديبودم و اون شب برا

 
  زدادیفر
 ی اصال به ک؟ي که با تمام نفرتت باهام موندي بعد از اون تصادف و مرگ دخترت انقدر وفاداری که ثابت کن؟یکه چ: -
   انتقام اونيخوای مدی نه شاای ؟ی ثابت کنيخوایم
 

 ی ولرمیمی تو می من چه با تو چه بينطوری نه ای بکش ولی ؟ خوب بکش لعنتی منم بکشيخوای م؟يری و از من بگتصادف
 . زجرکشم نکن

  زدی پاهام زانو زد هق هق مي دفعه جلوهی
 گهی که دخترمون مرد از دست دادم ديمن تو رو همون روز.  عذاب بکشمنی از اشتریبذار برم رادمهر، بذار برم نخواه ب: -

  ی قشنگيت روزهابه حرم.  کردني بازلمیبسه ف
 

 .  بذار برممی داشتکه
 دی باای موندمیاگر م.  باهاش بمونم تونستمی بذارم بره نه متونستمی ؛ نه متونستمینم. کردیمغزم مثل ساعت داشت کار م   

   بانی که انمی که رادمهر رفته و من رادگفتمیبهش م
 

 ی ولکردمی مفای شوهر خوب و اهی نقش دی و اونوقت بارفتمیپذی نقش رادمهر و مدی باای خودشو من همراه بود ينابود
  ی دلم چفی تکلرفتی اگر می بره ولذاشتمی مدی پس با؟يچطور

 
 بگم بمون نه تونستمینه م.  کردی مچارمی که تو چشماش بود بياشکهاش و عجز.  کردمی مکاری ؟  قولم به رادمهر و چشدیم
   به حالش و بهنکهی بگم برو فرار کردم بدون اتونستمیم
 
  بدمی هاش و درخواستش جوابهیگر
 خواستمیم.  گرفتم بگم برهمیتا تصم...  ای دنياز بهانه از خودم از همه .  شدممی قانی آفريفرار کردم سه روز تو خونه    

   چهمی و به کمک شما بهش بگرانی اامیبذارم بره بعد ب
 

 رو بهم داد انگار بهانه رو بهم ای انگار خدا دندمتی دیوقت.  دمی بهش بگم که تو رو دنوی افتاده اومدم خونه که ایاتفاق
 .  ي بودشمونی باران کاش پيومدیکاش زودتر م. برگردوند
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 دوستش انهیکاش رادمهر زنده بود کاش هنوز همونطور مخف. کاش من انقدر درمونده نبودم .  تنها نبودنجای بهانه انقدر اکاش
 ....داشتم کاش

  هفتمفصل
حداقل تو . گفتمی و اونجا بهش مرانی ابردمشی مدیبه هر حال مرگ که نبود بود؟ با. بردمی بهانه رو مدیبا.  بردمشی مدیبا   

  میتونستی مامان و بابا بودن ، باربد بود مرانیا
 

 . ومدی از دستم برنمي کارنجای ای ولمی کنشی آروم آروم حالمیتونستی ممی نذارتنهاش
 از شتری از خواهر خسته ام بشتریب. سوختی دلم براش می از هر کسشتریب.  که مچاله شده نشسته بود نگاه کردمنیبه راد   

  ي که تا حاال قصه ی از هر کسشتریرادمه ب
 

ش  تالدی و تموم کنم بازی و همه چستی به بهانه بگم رادمهر نخواستمی من نمکردمی کمکش مدیبا.  بودمدهی شندردناکشو
  دی نباتونستم،ی مدیبا.  می رادمهر بشوني و به جانی رادمیکردیم
 

 . دی عذاب باشه نبانهمهی انی سهم راددینبا.  دی باشه نبای و افسردگیی خواهر من تنهاسهم
 رانی بهانه رو ببرم ادیبا: -
  گرفتشی انقدر مظلوم گفت باشه که دلم براش آتکردی نگاهم مرهی خرهیخ
. ی آماده باشدی و تو بافتهی براش بي اتفاق بدذارنی خانواده هستن و نمي اونجا همه گمی و اونجا کم کم بهش مبرمشیم: -
   فرصتیی تنهانی ای با خودت معلوم کنفتوی تکلدیبا
 

 . يخوای می واقعا چی که بفهمهیخوب
 کردی نگاهم مرهی خرهیخ
 ؟ی چیعنی: -
   بهانه رونی همای ی و آرزوشو داشتی دوستش داشتيه روز کي بهانه ا؟يخوای تو بهانه رو میعنی: -

  رو لباش نشستی تلخلبخند
   برام مهم نبودهطشی نه شراتشی نه موقعچوقتی من بهانه ست هيبهانه برا: -
 ؟یکنی مکاری با حست نسبت به رادمهر چی رو قبول دارم ولنهایا: -
 ؟یچه حس: -
 . یکنی مانتی به رادمهر خیکنی حس منکهیا: -

 . نیی انداخت پاسرشو
 . یکنی مانتی به رادمهر خي داریکنی که هنوز حس منهی تو همي از دردهایکی: -

  آورد باالسرشو
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 ؟یکنی فکر نمنطوریتو ا: -
 وارد يتو به قداست بهانه خدشه ا. ي کردي ازش دوری تا تونستی که به بهانه داشتی با تمام احساسنکهیاول ا. اصال: -

   واقعا برادرانهنی شدکی نزدی وقتنکهیدوم ا.  ينکرد
 

 که تو خودتو میکنی رادمهر خودش بهانه رو برات حالل کرده حاال فرض منکهی و سوم و مهمتر از همه ايدی رسبهش
 فته؟ی می کنار چه اتفاقيدیکش
  نگاهم کردجهای گمثل

 و ی احساس اشتباه هم بهانه رو تنها گذاشتکی و تو به خاطر پوسهی و ممونهی بهانه تا آخر عمرش با خاطرات رادمهر مای: -
  و. ي محروم کرددهی که نجاتش میاونو از عشق

 
 دوباره ازدواج ي و باالخره روزگردهی برمی به زندگای و  ي زدي که به رادمهر دادی قولری و زي خودتو از بهانه محروم کردهم

   اون آدم قدر بهانهیکنی منی تو تضمایآ.  کنهیم
 
  بدونه و برادرتو به آرزوش برسونه؟رو
 . کردی خشم بهم نگاه مبا
 ی بگشهی می ولستی مهم ننیخوب حاال ا. ارمی نداره کنار بهانه بی وجود خارجی و که حتی اسم کسي تحمل نداریتو حت: -

  ای ي کردانتیدر هر دو صورت تو به رادمهر خ
 

 نته؟ای خی باهاش ازدواج کناگر
 . دی موهاش کشي دستشو الی کالفگبا

  طرف دررفتم
 با فتی که تکلینی بهانه رو ببي اجازه داری بدون موقعی ولی چون حقته که بدونذارمی مانی تو رو در جرمیری ميما بزود: -

 یستیخودت معلوم شده باشه و روش با
   افتادميزی چهی ادی دم در که دمیرس
 ستن؟یدر مورد تو و بهانه مامان و بابا مخالف ن: -
  خودماری گذاشتن به اختمویتصم:-
 ت؟ی رضای بای تیبا رضا: -
  امی بهانه بر نی خوشبختي من از عهده ترسنی که منهی اي نباشه برایتیاگر رضا: -
  یتونیم:-
  تا خوب بشه قول گرفتن تنهاش نذارمامی باهاش راه بدیگفتن با:-

 دمی و شنانیا ريصدا
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 ی عمل کني که به برادرت دادی به قولدی بانکهی و ارنیگی ملی و سالم ازت تحوحی بهانه رو صحنکهی قول به انضمام انیا: -
 ي اگر کار به جاهاخواستمی پسر مجرد نمهی نی و رادشدی محسوب موهی بهیبه هر حال بهانه االن .  راحت شد المیخ   

   پدرو مادر رادمهر مخالفت کنن اونوقتدیدرستش رس
 

 . شکستی مبهانه
 کمکم ي بعدي قدمهاي بردارم و از خدا خواستم برادی قدم و چطور بانی اولدونستمیم.  راحت به طرف خونه رفتمالیبا خ   

 .کنه
 که یی فکرم مشغول کارها انقدرسوختی دلم براش نمگهیحاال د.  وارد خونه شدم بهانه مچاله شده رو مبل نشسته بودیوقت   
  دی و چطور باهی چدونستمی و نمدادمی انجام مدیبا
 

 لباسهامو عوض کردم و کنارش نشستم ی و سکوتش نشدم وقتیمتوجه افسردگ.  دمیدی بدم شده بود که بهانه رو نمانجام
 . کنارش نشستم.  گونه هاش شدم ي رويتازه متوجه اشکها

 
  سرد سرد بوددستاش

  شده خواهر کوچولو؟یچ: -
  نگاهم کردمظلوم

   شده بارانیتو به من بگو چ: -
  اومدم حرف بزنم دستشو گرفت جلومتا
 رادمهر ، باربد و حاال تو.  دیگی به من دروغ مدیهمتون دار.  من بچه امدیکنیچرا همتون فکر م.  کنمیخواهش م: -
  بهت گفتم؟یمن چه دروغ: -
 مسئله انقدر براتون دونمیوم.  فهممی خوب منوی شده من ايزی چهی.  ی دروغ نگفتی ولي پنهان کرددیشا. هنوز نه : -

 . هیرادمهر ازم فرار. دی چطور بهم بگدیدونی که نمنهیسنگ
 

 و یرونی فقط بي که اومديتو هم از روز.  منو با خودش برگردونه ی حتای رو حل کنه ی مشکلنکهی اومد و رفت بدون اباربد
  ابونهای خي تمام مدت دارکنمی من باور میکنیفکر م

 
 .  یستی نتی مسئولی تو ب؟يگردی مرو
 دمی بغض خندبا
 .  بودمدهی ندیآخه من تا حاال کشور خارج: -

  زدی تلخلبخند
  حقبقتو بهم بگوکنمیپس خواهش م. شناسمیمن خواهرمو م: -
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 . حرف بزنمتونستمی االن نمی سکوت نگاهش کردم ولتو
 ستی نیچی هی وليگردی می دنبال چي داردونمی بهانه نمتسی نیچیه: -
  تو بهم بگوکنمیباشه پس من ازت سوال م: -
 زمیبپرس عز: -
 ختست؟ی که رادمهر انقدر بهم رنهی همي نه؟ براشمی بچه دار نمگهیمن د: -

 .  بودی سادگنی ام گرفت کاش مسئله به اخنده
 ه؟ی چه فکرنیا: -
  بارانیقرار شد راستشو بگ: -
 .  ستی نيزی چنیباور کن اصال چن: -
 دی کشی نگاهم کرد بعد نفس راحتقیدق
   شده؟ی بهم بگو چهیپس چ: -
 یشی مبی تو هم مثل باربد فقط غی ولی مشکل وحل کنی بتوندی شانکهی اي برانجای ايایمن ازت خواستم ب: -
  فرقهیبا : -
 ؟یچه فرق: -
  ببرمتخوامی من می ولین بمونجای باربد گذاشت تو انکهیا: -
  مدت لبخند رو لبش اومدنی بار اول تو تمام ايبرا
 جون بهانه ؟: -
 جون بهانه: -
  دفعه ساکت نشستهی
 ....یول: -
 ؟ی چیول: -
 آخه رادمهر: -
 اجازه داد: -

  بغض کرده بودن،ییبعد سرشو انداخت پا.  و واج نگاهم کرد هاج
 پس باالخره خسته شد: -
  کردم؟شی راضیی به چه سختیدونی م؟ي باف شدیتو چرا انقدر منف: -
  شدی راضیول: -
 له و دیفقط تصور کن من رادمهر و بزنم خوب بدبخت ترس. زدمشی مخوردی تا مشدی نمی نشه اگر راضی راضتونستینم: -

 .  لورده بشه
  زدلبخند
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 م؟یری میک. باشه: -
 ؟ی جمع کنلتوی وساکشهی چقدر طول میکنیتو فکر م.  طول بکشه شتری چند روز بکنمی دنبال کارها فکر نمرمیفردا م: -
 فقط لباسهام.  ندارم نجای ايزیمن چ: -
 . برگشتي برارمیگی مطی بلعتری و هر چه سررمیباشه ، پس من فردا م: -

  شدبلند
 باشه: -
 ؟يریحاال کجا م: -
 .   بخوابمرمیم: -
 . برو استراحت کنزمیباشه عز: -
 .  در کسوت رادمهر وارد شدنیراد.  ادی بی کسمی انتظار نداشتچکدومیه.  طرف اتاق رفت که در باز شد به
 سالم: -

 من ي روبرویقیبا نفس عم.  انقدر نگاهش کرد تا وارد اتاقش شدنیراد.  لب جواب داد و به طرف اتاقش رفتریبهانه ز   
 .نشست

 ؟یبهش گفت: -
 اوهوم: -
  گفت؟یچ: -
 .  رانی برگرده اي انتظار نداشت بذارنکهیل امث: -
 .شهی ناراحت مدونستمیم: -
 .  کردم حواست باشهتی راضیگفتم به سخت: -
 .  باشه: -

  دفعه سرشو گرفت باالهی کردی مي بازچشیی با سوری و سر بزمظلوم
  ؟دیری میک: -
 طی دنبال بلرمیفردا م: -
  دنبال کارهارهی مانیتو زحمت نکش را: -
 رمینه خودم م: -
 لی تحويری کردنش می اکي برایکنی رزرو می و تلفنطی بلنجایا. ستی نرانی مثل انجایدر ضمن ا.  یستی رو بلد نییتو جا: -
 يریگیم
 . باشه: -

 .   شد و رفتبلند
  هشتمفصل
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 .  شلوغ بودیلی برش خدورو
  پس فردا؟یگفت: -
 آره: -
 ست؟یزود ن: -
 .  نه: -

 انگار باور نداشت ی تو دو روز گذشته  تمام لباسهاشو جمع کرده بود ولنکهیبا ا. کردی به دهان من نگاه مرنطویبهانه هم   
 .   برگردهخواستی دلش نمدی شاای گردهیداره برم

 . باشه: -
 خواسته بودم دقتر خاطراتشو تا همون لحظه نیاز راد. کردمی جمع مزی خورده ري سرهی دیمنهم چمدونم و بسته بودم و با   
  به مامان و بابا.  شدی الزم مدی و بهم بده شاسهیبنو
 

 بردمشی بعد مدمیرسی کم بهش مکی خونه باربد بردمی بهانه رو مدیبا.  دونستیفقط باربد م. گردمی بودم با بهانه برمنگفته
 . کردنی مامان و بابا سکته مدنشیخونه واال با د

 فردا؟پس : -
 آره: -
 ؟ي نداریتو که مشکل: -
 خوبه. نه: -
 ؟ی کنی ازش خداحافظي هست که بخوایکس: -

 . دی تلخ خندچقدر
 .... آره: -
 ؟یک: -
 دلم: -

  گرفتمدستاشو
 نیهم. دی کم بهم زمان بدکی دیباور کن رادمهر عاشقته فقط شما دو تا با.... خواهرم.... زمیعز: -

  رونی بدی از تو دستام کشدستاشو
 . باشه: -

 اوردی خودش نميبهانه به رو.  نگران شدمومدی روز بعدش هم عصر شد و نی وقتومدی نی ولادی بنیمنتظر بودم شب راد   
  رفتم تو اتاق و شماره.  کشهی انتظار مدمیدی میول
 
  گرفتمانیرا
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 سالم: -
 سالم: -
  شماست؟شی پنیراد: -
 نه: -
  ؟ادی بخوادی نممی کنه؟ شب آخره ما ظهر پرواز دارفای امشبو نقششو درست اهی نداره الیخ: -
 .  اونجاادیراه افتاده که ب: -
  راحت شدالمیخ
 خداحافظ. باشه: -
 خداحافظ: -

 نشست کنار بهانه و نیراد.  دوباره نشست سر جاشی ولدیبهانه از جاش پر.  درو باز کردنیدر اتاق و نبسته بودم که راد   
   صدامنی رادیمن برگشتم که برم به اتاقم ول

 
 .کرد

 . باران کارت دارمنی بشایب: -
  روبروشوننشستم
 نیی انداخت پاسرشو

 . نبودم بهانه برگردهی که راضیدونیم: -
 رادمهر ي مهری بنی دور خودش از اچهی بود انقدر بپدهی ندي مهری بچوقتی که هي بهانه تلخ بود حق داشت خواهرزهرخند

 .  گم کنهشویکه مثل کالف سر در گم سر و ته زندگ
 

     صحبتشو ادامه دادی برگشت و نگاهش کرد ولنیراد
  مراقبش باشکنمیخواهش م. مراقبش باش : -

 .  از جاش بلند شدبهانه
 .  آره باران جان مراقبم باش چون شوهرم نتونست مراقبم باشه: -
 نگاهش کرد تا رهی خنی انقدر رادی ولنییبهانه سرشو انداخت پا.  ستادی بهانه اي و بلند شد روبرودی کشیقی نفس عمنیراد  

   صحنه هانیکاش ا. باالخره بهانه سرشو باال آورد
 

 هی که از جونش براش ماي و سپردتش دست برادرستی تا بهانه بدونه نکردی که رفته انقدر رعا مي داشت رادمهرتیواقع
   و از چشماشنی رادقی عشق عمی کاش معنذارهیم
 

  نخورده بود براشنی زنگ آمیی دعاچی که هینی رادشهی که اگر نفهمه نابود مبفهمه
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 بمونه ، تک تک کلماتم ادتی لحظه رو نی و همیبدون..... ی بدونخوامیم.  فقط گوش کن بهانهی بگيزی چنکهیبدون ا: -
   وی هر اسم ، دور ازیخارج از هر نسبت.  بمونهادتی

 
 .  فراموش نکننویا.  وار عاشقتموانهید.... من عاشقتم....  مندهی که منو به تو نسبت ميزی چهر
  نشست و داد زدنی رو زمهیهنوز در کامال بسته نشده بود که بهانه با هق هق گر.  رفت رونی از در بعیگفت و سر   
   کارهاشو؟ای باور کنم؟ نگاهشو ؟ حرفهاشو ؟ وی من چایآخه چرا؟ خدا.... پس چرا؟: -
 .   بلندش کردمنی رو زماز
  زمیبلند شو عز: -

   مني گذاشت رو شونه سرشو
 تو بهم بگو چرا ؟: -

 . کردمی موهاشو نوازش مآروم
 .   بهانهشهی درست مزیباالخره همه چ: -

 .  آورد باالسرشو
  ؟يدیقول م: -
  خواهرههی قول نیا: -

 .  منو گذاشتم دلشو سبک کنهيرشو گذاشت رو شونه  سدوباره
  نهمفصل

     بودهداریمعلوم بود که ب.  تماس گرفتم انی زود با رایلیصبح خ.  صبح خوابم نبرد تا
 سالم: -
 . سالم: -
 ؟یگی برم سر خاك آدرسو بهم مخوامی مستمی رو بلد ننجاهایمن ا: -
  دنبالتامی اونجا مرفتمیخودمم داشتم م: -
 منتظرم: -

 فکر نی فکر ؟ به رادنهمهی مغزم سبک بشه از اشهیم.  دی رسانی کم قدم زدم تا راکی رونی  از خونه رفتم بنیآروم و پاورچ   
   برم تو اتاقم و دوبارهتونمی می بهانه؟ کایکنم 

 
 رادمهر پیانگار به ت.  هم باهاش بودنی اومدو راد؟ی بدون نگراني خودم؟ بدون درد بدون دلسوزي برارمی باران بگيمعنا

   مواقع با کت وهی بقکباریعادت کرده بود چون جز 
 

 . دمشیدی مشلوار
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  سوار شدمعیسر
 .  نشدهداری تا بهانه بمیسالم زود بر: -
  پا رو گذاشت رو گازانیرا

 میدی باال سر خاك رسیوقت.  به قبرستان مسلمانها میدی بعد رسي قهی دقستی ببایتقر.  می حرف نزدچکدومی و هریتمام مس   
   لبری زنیراد.  میهر سه فاتحه خوند.  مینشست

 
 اگر ومدی میی بالنی لحظه فکر کردم اگر سر بهانه چنکی ي براکردی با غم فقط به سنگ قبر نگاه مانی و راکردی مزمزمه

  اصال. کردمی مکاری باربد چایبهانه رو از دست داده بودم 
 
 ي درد و دلسوزنی همخوامی باران شدن نمخوامی کنج اتاق نمدی ببخشای خداشدی به خود خدا که نمشد؟ی می زندگمی زندگگهید

   چون هستکشهی خوبه چون خواهرم نفس میو نگران
 
 .   ادی سر خواهرم بیی اون نذاشت بالکردمی ازش تشکر مدیبا.  باهاش حرف بزنم خواستمیم.   بغضم سرباز کرداری اختیب.

 د؟ی منو تنها بذارشهیم: -
  دو ازم فاصله گرفتنهر
 برش دی که تو بایی جابرمشی میهمون که جونتو براش گذاشت. برمیاومدم بهت بگم دارم همسرتو م. سالم داداش: -
   گله کنم که چراومدمین. خدا نخواست.  نشدی وليگردوندیم
 

 رادمهر تا هر دمی  بهت قول ميتو خواهرمو خوشبخت کرد. ونمیچون بهت مد.  قول بدم هی اومدم بهت یستی و چرا نیرفت
  ذارمینم.  ستمیای بهانه مي که طول بکشه من پایزمان
 
  فقط بهم کمک کن و برام دعا کن. ارمی و درست کنم و لبخند و  رو لبهاش بزی همه چدمیبهت قول م.  آزارش بدهيزیچ

  دمی و شننی رادادی فري که صدازدمی داشتم حرف منطوریهم
  ؟یکنی مکاری چنجایتو ا.... نه بهانه.... نه: -

 خودشو از دست کردی میاون داشت سع.   نشون بدم ی چه عکس العملدونستمی بهانه نمدنیبا د.  دمی از جام پرعیسر   
  مغزم کار. زدی مادی فرنطوری آزاد کنه همانی و رانیراد
 
 . دادی پاهام فرمان نمانگار مغزم به. کردینم
 دفنش کردن وخودتم ي دادی قبر دخترمونه نه؟ تو که گفتنجاست؟ی ایک.  بفهمم چه خبرهدیمن با. برو کنار رادمهر: -
   ؟ی جاش کجاست؟ چرا بهم دروغ گفتی بدونيخواینم
   عقبدادی هلش منمیراد
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 خواستمینم. يری بگی افسردگدمیترسی منجای ايای دائم بدمیترسیم. غلط کردم . غلط کردم بهت نگفتم . آره قبر دخترمونه: -
... 

 نی رادي نهی تو سدی مشت و کشبهانه
 ؟ی چرا انقدر سنگدل؟ی رحمیتو چقدر ب: -
 .  می برنجای از اای فعال بی ولارمتیبه خدا بعدا م.  می برنجای از اایتو رو خدا بهانه ب: -
 رو کنارب. رمی جا نمچیمن تا با دخترم حرف نزنم ه: -
 سنگ سرد کی ي رودشوی که اسم همسرشو تمام امنطوری افهمهی منطوری که انمی شم و نبهوشی بشهی مسته؟ی زمان باشهیم
   و رو کنهری کالف و زنی هر چقدر اگهی و بفهمه که دنهیبب
 

  کرد؟ی رادمهر برام دعا مگرفتمی جلوشو مدی باشه؟ی گره خورده اش باز نمسروته
 . می برایب:-
 .   انصافهای بنمی بچمو ببدی بذاری تو هم بهم دروغ گفتيدید.  ییدستتو بکش باران تو هم دروغگو: -

. کردی نگاهش مرهی بود و خستادهی جلوش انیراد.  هم انیمن کنار رفتم را.  شدرهی خنی و به رادستادی دفعه آروم اهی   
 دیلرزیصداش م

 دکترت قدغن ستیبه خدا برات خوب ن.  ترسمیم. دمیترسیم.  بگم تونستمی جون بهانه نمدمی محی و توضزی همه چمی برایب: -
 .     کرده

 عکس العمل نشون می بتونانی و منو راادی اون به خودش بنکهی دفعه بهانه با تمام قدرت کوبوند تو صورتش و قبل از اکی  
   دمی و شننی بلند راديصدا.  طرف قبر دی دومیبد
 .حم کن رایخدا: -

خواهرم تموم شد آرزوهام تموم شد . تموم شدزیهمه چ. تموم شد. کردمی و دنبال بهانه نگاه منی و رادانی رادنیمن فقط دو   
   سکته کنه؟یکی کشهیچقدر م. آرزوهاش تموم شد

 
  هنوز رم؟ی که بمره؟ی تا بمبرهی چقدر وقت منمی ساعت داره تا ببی کسن؟ی شوك ، شوك بدتر از اهی دکتر گفته رم؟ی بگزمان

  هیچرا اون . بود که پاهام حرکت کرددهیبه قبر نرس
 

  رسم؟ی چرا بهش نمه؟ی مرگ و زندگي که انگار مسابقه دوهی ميجور
 هم انی رانهی اش که اسم و رو قبرو نبنهی جلوش سر بهانه رو گرفت تو سستادی وادی هم رسنی رادستادی باال سر قبر ایوقت   

 ده بود داد زدمقبر و پوشش دا
 تمومش کن.  می برگردایب. بس کن بهانه: -

  به من نگاه کردرهی و خبرگشت
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 هم شده کباری ي بذار براامی بتونمی نمگهی دیعنی امیباشه نم.  سر خاك دخترم امی من حق ندارم بیعنی ؟یزنیتو چرا داد م: -
 .  کنمیباهاش خداحافظ

 . هی گرری ززد
 .  کنمی باهاش خداحافظدیبذار. آخه اون دخترمه: -

 به خودت قسم اگر ایخدا. رونی بزنهی تمام وجودم قلب شده و داره از تو گلوم مکردمی احساس مشدی مکهی تکهی داشت تقلبم
   اگر بهشهی راه خواهرم مي لبخندم بدرقه يریجونمم بگ

 
 .ادی فاجعه بار بي جونم نذاريبها
 سنگ هی پاش به لب نی بهانه با تمام قدرت هلش داد عقب رادیول. ر دورش کنه عقب تا از قبدادی هلش منطوری همنیراد   

  انیبهانه رفت جلو را. نی کرد و خورد زمریقبر گ
 

 به سنگ رهیخ.  بخونه تونستی سنگ عمود حک شده بود از همون فاصله هم مکی ياسم رادمهر رو.  عقب دی کشخودشو
  ي الدی دستشو کشنیراد.  شدکیو قدم به قدم نزد. نگاه کرد

 
 به حرفم گوش کن نبارمیا.  داشتم دیهنوز ام. رفتم کنارش.  کنمکاری چدی بادونستمی من نمکندیموهاشو محکم م. موهاش

   بره باشه بهانه؟ادتی شو بعد هوشی بیشوکه شو ول
 

  فراموش کن باشه؟ی ولي تو بخوای هر چشمیم.... شمی خاطراتت مشمی خودم مری بگیفراموش
 .  زمیعز.  خواهرممی برایب: -

 حرف چکدومی هقهی دقکی.  هی ثانیس.  هی ثانکی.  شدرهی و به اسم رادمهر خکتریرفت نزد. دیشنی منو نميانگار صدا   
  اصال.  به سنگ مونده بودرهی بهانه هم فقط خمیزدینم
 

 .  منو به خودم آوردنی راديصدا.  گمی می بفهمم چنکهی بدون ازدمیفقط حرف م.  چقدر گذشتدمینفهم
 ؟یبهانه؟ بهانه؟ خوب: -

 دهی کشي دفعه صداکی. رنگ لبش کبود . رنگش مثل مرده ها شده بود. داشتیچشمم از سنگ برنم. ومدیصداش در نم   
 .   تو صورت بهانه زد منو به خودم آوردنی که راديا

 
 هی.  من بود دوباره برگشت طرف سنگيو دستا که شونه هاش تنطوریهم.  بود ینگاهش خال.  گردوندم طرف خودم برش

   صداشیهر چ.  نگاه به سنگ هی کرد نینگاه به راد
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 و سنگ نی رادنیفقط هر لحظه نگاهش ب.  دمیمن مرگ خواهرمو د. دستم از رو شونه هاش افتاد  . دادی جواب نممیکردیم
  حرفمو گوش. شدی تر مدی و رنگش سفزدمیقبر دور م

 
 بهش نی و رادشدی دور منیقدم به قدم از راد. کم کم حرکت کرد.   خدا ي رادمهر، کمک نکردي بهانه ، دعا نکردينکرد
 .  و گرفته بودنیاشک صورت راد.  کینزد
  زمیصبر کن عز... صبر کن بهانه: -

 ی بگه ولخواستی ميزی انگار چخوردیلبهاش تکون م.  کردمیمن پا به پاش حرکت م.  عقب رفتی بهانه باز هم میول   
 .  دستامو گذاشتم رو صورتش. ومدیصداش درنم

 . حرف بزن.... حرف بزن بهانه: -
 چه رسم نی ؟ انمی و ببی داره؟ اومدم چدنیچرا اومدم؟ خاك د. چرا اومدم سر خاك . کردیاضطراب داشت خفه ام م   

   سري احترام بري برادی که بامی که ما دارهیمسخره ا
 

 که ي رادمهرگمی بهش می چدیشنی هر جا که بودم مدیشنیاز همون خونه بهش قول داده بودم مگه آزاد نبود؟ م ، کاش خاك
   ازرهیمی لحظه دوباره و دوباره داره منی تو همدونمیم
 

 موقع نی کنجکاو شده ایباور کرده بود ول... نه .  از حرفهامونو باور نکرده بودچکدومیپس ه.  کردهبمونیحتما تعق.   بهانهدرد
  من گردن شکسته اگر...  اومده دنبالم رمیصبح کجا م

 
 ... خواهرم...خواهرم ...  کنمکاری چایخدا. شدی نمنطوری سر مزار اومدمینم
 .  بهانه حرف بزنکنمیخواهش م: -

 تو بغلم کردیدمهر و تکرار م که اسم رادمیشنی زمزمه اش رو ميفقط صدا. چند بار لبهاش حرکت کرد.  زدمی مادی فرگهید   
   بغلش کرد و بهعی سرنیراد. از هوش رفت 

 
 پام خی.  بودم با دست اشاره کرد که برم ستادهی انطوری برگشت طرف من که همدی زودتر از اون رسانی رادی دونی ماشطرف

 . در و باز کرد کنار بهانه نشستم.  دمیباز شد و دو
 

. کنمی دارم سکته مایخدا.  ارمی بهانه رو به هوش بکردمی میو من سع.  رفتی ممارستانی با تمام سرعت به طرف بنیراد
  انگار.  انگار نبودی چقدر زدم تو صورت بهانه ولدونمینم
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 انی پاي نقطه تونمی نمی اگر قراره بره منو زودتر ببر وقتی منو زنده نگه دار که بتونم بهانه رو سرپاکنم ولایخدا.  نبودچوقتیه
   بکن جوني کارهی ایداش و براش بذارم ببر بدر
 

  می زجرش به خودت قسم راضنهمهی اانی پاي نقطه شمی اونو برگردون خودم می ولری بگمنو
 .  زدادی دفعه فرکی کردی نبضشو چک مهی به ثانهی بود و ثانانیدست بهانه تو دست را. زدمی مداد
 . گاز بده.  نیگاز بده راد: -
 حرف مارستانی با بدمی فقط فهماوردمی دستور دادن که من ازش سر درنمي سرهی تماس گرفت و شروع کرد هی شیبا گوش  
 زنهیم

 که بگن مرده؟ که سکته میدیرس. میدی رسدمی فهمنی زمي روکی شدن الستدهی کشيبا صدا. دمیدی دورو برمو نمگهید    
  چند تا پرستار که معلوم.  درو باز کرد نیکرده؟  راد

 
پشت در .  میدیدویهمه دنبال بهانه م.  داخلدنی دوعی و بهانه رو رو برانکارد خوابوندن و سردنی آماده و منتظر بودن دوودب
 .   داخلمی نذاشتن ما برگهی از اتاقها دیکی

حتما سکته کرده . بهانه مرده.  بهت زده مونده بودمنطوریمن هم. کردی گرفته بودشو از اتاق دورش مانیرا.  زدی داد منیراد   
   بهانیاگر نمرده پس چرا را. دونمیمن م. 
 

 عشقش ، شی عاشقش، پشی پرفتی مدیبا.  بهتر باشه نطوری ادی کنم؟ شاکاریخوب چ.  گاز بده؟ آره حتما مردهگفتی منیراد
   که آسمونی سرنوشتنیراحت شد از ا.کنار دخترش 

 
از تصور بودن اونها کنار هم خنده ام .   تا تموم شددی داد و قطره قطره ذوبش کرد و خواهرمم باهاش چکی خوشبختآسمون
 .  خوبیلیخ. خوب شد.  ییبای زریچه تصو. گرفت 

 
 هی.  دمیخندی و مدمیخندیم.  بشهیزنده بمونه که چ.  اونجا بردمشی زودتر مدیاصال با.  مرگ نی اباستیچقدر ز.  دمیخندیم

   بوده که صورتی چنمیدفعه بازوم سوخت برگشتم بب
 
 .  جلوم محو شدانیرا

   دهمفصل
کم کم صدا واضح . تونستمی بلند شم اما نمخواستمیم.  زدی باال سرم داشت حرف میکیانگار . دمیشنی می گنگيصداها   
 .  بودانی رايصدا. شدیم
 ری تو مسمیتونیما فقط م.  کار خداستنهای ايهمه .  باشهنجاشیا قصه دست منو تو بوده که نی ايکجا. خودتو جمع کن : -

 میدرست شنا کن
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 گفتمی زودتر بهش مدی باان؟ی ما درست بود راری مسيکجا: -
 تا حاال خودتو ، خداتو گم ی از ک؟ي چرا تو توکل به خدا رو فراموش کردم؟ی نبودنجای االن امی اگر گفته بودیتو مطمئن: -

  ي برایخونیهفده رکعت نماز م.  برادر منيکرد
 

 نی ایدونی و درست کنه از کجا مزی که همه چی از خدا خواستیکنی فراموش مفتهی پاش که می ولیکنی نذر روزه مشیسالمت
   آدمنهمهیا.  دیفهمی مي جورهی دیراهش نبوده؟ بهانه با

 
 تو ی بگيخوای مقدر نبوده؟ می بگيخوای مدیفهمی منطوری ادی بادیشا.  نتونستن چکدومی بهش بگن هي جورهی که اومدن

 ؟يزدی سرنوشتشو رقم مدیبا
  کنار؟يدی اصالً تو چرا خودتو از سر راهش کشنمی که انقدر زشته؟ ببهیری چه تقدنی اد؟یفهمی مدی باينطوریا: -
 ش؟ی به زور ببریخواستی مش؟ی بزنیخواستیم. داشتی باز هم بهانه دست برنممیکردی مي تو اون لحظه هر کارنکهی ايبرا: -
   نبود؟ تو همی عالمت سوال براش کافنهمهیا

 
 من برعکس تو دوست دارم و البته برام یول.  يدیترسی مدونمیم.  يکردی متوی سعی داشتی ولستی اون ول کن نیدونستیم

  بهانه هر زمان. معقولتره که زودتر با ترسم روبرو شم
 
 یلی براش خيکردی رادمهر و نابود می نره داشتادتی نمی ای ولي کردتویتو تمام سع.  حال و داشتنی همدیفهمی هر جور مو

   تا از درد نبودنشرهیبهتر بود از درد مرگ رادمهر بم
 
 مگه ی نکنه ولی خودکشی از افسردگنکهی از ترس امی ما به خاطر قلبش  بهش نگفتشی به شک به عشقش به تمام زندکتا

   توي که با کارهاي نبود ؟  اون همه غصه ابهانه افسرده
 

  قلبش ضرر نداشت؟ي براخورد
 کردم؟ی مکاری خبر؟ چی از خدا بکردمی مکاری چ؟یدونیتو هم منو مقصر م: -
 نهمهی رادمهر نبوده که ادونهی حاال حداقل مي عذابها رو بهش دادنی تو در کسوت رادمهر سخت تری ولينگفتم تو مقصر: -

  کردهيازش دور
  بحث و عوض کردرهی داره راه مدمی فهمنی رادي کالفه ي صدااز
  نگفتن حالش چطوره؟: -
 خوبه: -
 چرند نگو: -
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 ی که تصور کرده همسرش فوت کرده رفته تو کما وقتی کسکردمیمن فکر م.  بهترهمی از اونچه ما انتظار داشتیعنیخوب : -
   اون نهیول. بفهمه واقعا اتفاق افتاده کارش تمومه 

 
 . هوشی کماست نه بتو
 .  ی باال سر باران و رفتی به هوش اومد؟ تو که منو گذاشتیک: -
 .  از بهانه نداشتی حال باران هم دست کمنکهی ايبرا: -
  ي و خبر ندادی گفتم رفتینگفتم چرا گذاشت: -
  که خوبهگمیدارم م: -
 ه؟ی تو چه وضعی مثل آدم بهم بگشهی مانیرا: -

  خواهرم دلمو شاد کنی تمام عمرم نذر سالمتای کردم خدازی تگوشهامو
 چون خواب رهی و دوباره به خواب مکنهیچشماشو باز م.  میدی به موقع رسی تو کما ولرفتهیفشارش رو چهار بوده و داشته م: -

   آرامبخشهانیبا ا.  نهی سنگیلیآورهاش خ
 

 .  خوبهیلی خنی شه و اداری بکنهی می شه داره سعداری بخواستی که نمشی پي اون برعکس دفعه ی شه ولداری بدی نبااصال
 کنار پنجره نی کنار تخت نشسته بود و رادانیرا.  چشمامو باز کردمی به سختدمی و که شننی رادقی نفس عميصدا   

 .  بودستادهیا
 . ستادی کنارم اانیرا
 حالت خوبه؟: -

 . کردمنگاهش
 لبخند رو لبش نشست.  گرفتنبضمو

 . می کنار بهانه بخوابوندی تو رو هم بامیما فکر کرد. ي بهتریلینه خ: -
 .  هم خودشو کنار تخت رسوندنیراد
 ؟یخوب: -

  لب باز کردمیبه سخت.  تلخ بوددهنم
 تشنمه. خوبم : -
 . اد دستم آب و دوانیتخت و بلند کرد و من نشستم ل.  آورد خچالی آب از وانی لهی انیرا
 ؟يبهتر: -
  کنار تختزی رو گذاشتم رو می خالوانیل

 .  خوبم: -
 ؟ی حال خواهرتو بپرسيخواینم: -
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  لبخند زد و گفتانیرا
 . دهی حرفهامونو شنياون همه : -

. ه  داري مؤثریچه حضور آرام ول. زهوشهی ، مهربون و تی آدم چقدر صبور و منطقنی دغدغه ها فکر کردم ايدور از همه    
 .  بودمیفقط من به شدت از دستش عصبان

 
 بودم؟ خوب باشم ی منطقریغ. رومو برگردوندم.  بودم نه بهانهنجای بهم گفته بود چه خبره االن نه من الی اگر همون اوااصال

  کنمی خشممو خالتونمیحداقل م
 صحبت نی با رادی شروع کرد آلماننطوریدکتر نبضمو گرفت و هم. نی مسن  وارد اتاق شد و پشت سرش آفريخانم دکتر   

   و دکترکردی پشت سر هم سوال منیراد. کردن
 
نفس راحت .  نشستنی لبخند رو لب رادیوقت.  می مونده بودرهی خنی به دهان دکتر و رادانیمنو را. دادی آرامش جواب مبا

 . پس حالش واقعا خوبه. دمیکش
 دیو ذهن من بود و پرس که تی سوالنی رفت آفررونی دکتر از در بیوقت
 اوضاع چقدر خوبه چقدر بد؟: -
 خوادی نمنکهی و بدتر اخورهی نمیچی که هنهیخبر بد ا.  شده و با پرستار حرف زده داری بهانه بنکهی اياوضاع خوبه برا: -
 نهی از ما رو ببچکدومیه

 . دی بلند خندنیآفر
  شکرتایخدا: -
 جواب نگاه پرسشگر منو داد.  تعجب نگاهش کردمبا
 ازی بدنش ننکهی اي بخوره براشهی مجبور ميبه زود. زنهی و حرف مدارهیبهانه ب.  خبرها خوبه باراننی ايباور کن همه : -

   از شما ها روچکدومی هخوادی نمنکهیو ا. داره
 
 . هی بهتري مخصوصا تو رو نشونه نهیبب

   بلند داد زدي و صدای با کالفگنیراد
 و ی کسخوادی نمگنی حاال می باشششی داشت پازی که اگر بهانه بهت ننجای ايای گفتم بن؟ی آفرهیاالن وقت مسخره باز: -
  هاتیری گجهی نتشهی خوبه؟ چرا همیگی و تو منهیبب
 

  کمک کنه؟نکهی اي به حابرهی آدمو منفس
  کاش منم آرامش اونو داشتمدیخند

.  باور کرده یعنی.  احساس داره یعنی هی عصبانیکی ی و وقتهی اون عصباندهی نشون منکهی اي خوبه برانیبله خوبه آقا راد: -
 .  آقاهی خوبيخشم نشانه 
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 .   قلب خوشحال شدممیاز صم. گفتی مدرست
 .  نشستنیراد
 م؟ی کنکاری چدیدرست بگو با: -

  کنار تخت نشستنیآفر
 یچیه: -
  رو به من کردنیآفر.  نگاهش کردم که خنده اش رو جمع کردیعصب. دی خندانیرا
 موضوع  اجازه درمان تی رفتم و با شرح حساسامی بنکهیمن قبل از ا.  شناسهیبهانه منو نم. دی انجام بديچکاری هدینبا: -
  ی و سعششی پرمیم.  گرفتممارستانی از بمارمویب

 
 مجبوره به خاطر تای و نهاهی چانیجر.  شدهی بدونه چخوادیاون م. ا شما حرف بزنهبه هر حال اون مجبوره ب.  حرف بزنهکنمیم

   و باادی کنار بهی قضنی هم که شده با اشیکنجکاو
 

 . با هر کدومتون حرف بزنه مشکل حله.  حرف بزنهشما
 .ششی پيریپس چرا نم: -
 نمیاومدم اول بارانو بب: -
 باران حالش خوبه تو برو: -

  اومد کنار تخت و دست منو گرفت تو دستشنیآفر
 دیاالن با. ی عکس العملها رو داشته باشنی ادی نباگهی دیول.  بوده یعی عکس العمل تو کامال طبی هستیفی آدم ضعگمینم: -

   از هرشتریب. ی باشي قوتی تمام زندگيبه اندازه 
 

 زی که همه چیهر لحظه آماده باش.  ی آماده باشدیبا.  یی قبول کنه اون توی رو از کسيزیپس اگر چ.   تو رو باور داره یکس
  آماده. ی کنترلش کنی و بتونی کنفیو براش تعر

 
 ؟يا

 بهانه يبه خودم قول دادم که لبخند و به لبها.  داشتم؟ من به رامهر قول دادم کاریپس من اونجا چ. بودمی مدی بودم ؟ باآماده
  ي براکردمی اداش مدیر کردم بامن جونمو نذ. برگردونم

 
  نفسم بشم مهمه؟ی که نفسش نفسم بود بي خواهریسالمت

 آماده ام: -
 . لبخند رو لبش نشست. چشم از چشمش برنداشتم .  بهم نگاه کردرهی و خمیمستق  
 . هیعال: -
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 .   طرف در رفتبه
 . گردمیبرم: -

 رفت کنار پنجره و من چشمامو بستم و شروع کردم به شهی مثل همنیراد.  نشستی رو صندلانیرا.  حرف نزدچکسیه   
  با خودمو بهانه حرف زدم با رادمهر و. دعا کردن

 
 نیراد.  خسته درو باز کرد و وارد شدي با چهره انی آفری شده بود وقتکی هوا تاردونمی فقط مدونمیچقدر گذشت نم....  خدابا

 .  از جاش بلند شدعیسر
  یرو صندلخودشو انداخت   
  غتی تری برم زدیفکر کنم دوباره با.  مغزم از هم باز شدهي و مهره هاچی آب به من بده که پوانی لهی مغز کیمکان: -
  و گفتدی کشیقیبعد از خوردن آب نفس عم.  آب داد بهشوانی لهی عی سرانیرا
  خوبهشیحال جسم.  راحت التونیخ: -
 ش؟یو روح: -
 کردم به زمان ی خودشو برده تو خاطراتش هر چقدر سعکنهیداره انکار م. دمیترسی که ازش ميزیچ. اون تو گذشته است: -

  من فقط خودمو. حال برگردونمش اجازه نداد
 

شروع کرد از .  خوبه نجاشی خوشحال شدم گفتم تا ایلیخ.  بهم تعارف کرد یصندل.  کردم گفتم روانپزشکش هستم یمعرف
 .   دانشگاه قبول شدنشوناز.  با باران برام گفتشیبچگ

 
 .  یچی هگهی و دنجایاومدنشون به ا.  با رادمهر ازدواجشون شییآشنا

  صدام دراومدباالخره
 ؟ی چیعنی: -
 چون بچه گفتی حرفهاش همش مونیم.  کنهی انکار مدهی رو که ديزی داره چیعنی.  دهی دی چادی بادشی خوادی نمیعنی: -

   ونجای شده و آوردنش افی اومده ضعایاش مرده به دن
 

 .می از جاش بلند شه که من نذاشتم و گفتم ما به رادمهر خبر دادخواستیده بار م.  زودتر برهدیبا.  که رادمهر نگران بشهاالنه
 .  کردنی به رادرو
 ي نقشتو ادامه بددی باکنمیفکر م: -

  زدمادی فرناخوداگاه
 امکان نداره. دیاصال حرفشم نزن: -

  طرف من برگشتنهمه
  شه؟ی می چه حالنهی و ببنی اگر راددیکنی باور کنه فکر مخوادیفقط نم.  دونهی مگهی حاال اون دد؟یفهمیچرا نم: -



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 416 

  فکر کرد و گفتی کمنیآفر
 .ستی ني رادمهرگهی ددونهی چون تو ناخوداگاهش مشهی تو شوکه مدنی با دای از نو ي دوباره روز از نو روزای. درسته: -

  که فقط منتظره بهش دستور بدن و اجرا کنه گفتي مثل بچه انیراد
  کنم؟کاریچ: -
 .  تو نهیول.  دنشی بره ددیباران هم با. ذارمیمن تنهاش نم.  فرصت بده يچند روز.  دونمیهنوز نم: -

 ازدهمی فصل
سه روز بود . کردین م چشمان خمارش روزمو روشدنی خنده هاش و دي که روزي خواهريدلم براش تنگ شده بود، برا   
  نوی انیآفر. دادیخودش اجازه نم.  بودمش دهیند
 

 ادشی خوادی فقط نمدهی که از دست تو رنجادی مادشی و اون دارهی قسمت از ذهنش بکی گفتی مدونستی می خوبي نشونه
   کهی نبود سه ساعتیگشتی که مموی زندگيسرتا پا.  چراادیب

 
 که قلبم با قلبش نزنه حاال ي ازم دور بود نبود لحظه ای وقتی که همدردش نباشم حتي باشم نبود سه روزخبری بازش

   منم براش مردم؟نهی منو ببخواستینم
 مراقب حرفام باشم و اگر ازم دی فقط بادنشی برم دلشی گفت بهتره برخالف منی کالفه بودم که آفریروز چهارم حساب  

 . قدم بشم شی خودم پدی نبای کرد جواب بدم ولیسوال
 اههی سیلی به خودت قسم خاههی قلم توش ببرسهی ی که براش نوشتي طومارنی بذار خوب شه اکنمیخدا دارم التماست م     
  ی هر چگمی کفر نميدی پاششی که رو زندگیرنگ
 
 نی نبض مرگم ااینبض دلم بود . زدی و قلبم تو گلوم مشهی نخواه که پسم بزنه که اگر بزنه خودش نابود می ولي بخواتو

   لب از خدا کمک خواستم در وری زستادمیصدا؟  پشت در ا
 
 رهیروشو برگردوند و خ.  تخت کنارش نشستم يرو. نگاهش سردرگم بود. روشو کرده بود به پنجره.  کردم و آروم رفتم توباز

   نگفتم و فقط جواب نگاهشویچیه. بهم نگاه کرد
 

 نیدستشو ب.  دی دستشو نکشی دست من قفل شد ولي دستش گذاشتم نگاهش روبه خودم جرأت دادم و دستمو رو. دادم
 دستهام گرفتم

  من؟ي بهانه یخوب: -
  نگفتیچی نگفتم، هیچیه.  برگردوند طرف پنجرهروشو

 اونم نکهیمثل ا. کردی اون شروع مدی بازدمی حرف مدی اما نباگذرهی تو مغزش می چنمی ببخواستمی مشدمی داشتم کالفه مگهید
  از سکوت خسته شد
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  خورنی نشستن و تکون نمنطوری باران؟ از صبح همینیبیکالغها رو رو شاخه ها م: -
  برگردوند طرف منروشو

  درسته؟نیا...  ادیخبر بد م....  کالغ شومهگنیم: -
  چشمامو بستمآروم

 نطورهی اگنیآره، م: -
 شنوم؟ی منم خبر بد میعنی: -
 دیشا...  بهانهدیشا: -
  تو چشماش پر شدشکا

  بدتر از  مرگ دخترم؟يخبر: -
 کردمی و کنترل مبغضم

 . دیشا: -
 ؟یمثال چ: -

اگر .  افتاد خودشونو برسونن گرم بودی که آماده بودن تا اگر اتفاقی پزشکمی کنم؟ دلم به تکاری چایخدا.  بگمی چدونستمینم   
 . بودنجای اومدی کنار مشی بهانه با زندگدی باییجا

  کردی نگاهم مرهی خرهی خنطوری کردم به خودم مسلط باشم همی و سعدمی کشیقی عمنفس
  برات از مرگ دخترت بدتره؟يچه خبر.  به تو دارهیبستگ: -

 دوباره روشو برگردوند.  نگاهم کردقیعم
 . دونمینم: -
 کرد دوباره شروع قهی بعد از چند دقیول. میدیفکر کردم به بن بست رس. دوباره سکوت کرد  
 یینجای تو که ایول. مثل خبر نبودن تو : -

  نگاهم کردکنجکاو
 ؟یستی تو باران ن؟یستین: -

 دستشو محکم گرفتم. رهی درگنی رادمهر و رادتی تو ذهنش با هودمیفهم
 .   منيدردونه .  خواهرمنجامیمن ا: -

  دوباره لبخندش محو شدی زد ولی کم رنگلبخند
 ؟یخوب پس چ: -
  مهمه؟ی برات تو زندگیچ: -
 ؟ی کای یچ: -

  فرو دادمبغضمو
 ؟یک: -
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 ...خوب.... باربد ... بابا.... مامان .... خوب تو: -
 . سپرمی خواهرمو به خودت مایخدا. دهی موقعش رسدونستمیم.  کرد سکوت

 ؟یرادمهر چ: -
 حاال ی ولکنهی داره فرار مدونستمیم. کردی مي من بازي و تند تند با انگشتاکردی مهربونش به دست من نگاه ميبا چشما   

 کردمی تمومش مدیکه باهام حرف زده بود با
 ؟ی ؟ رادمهر چیخوب نگفت:-

  شدرهی باال آورد و به سقف خسرشو
 .  کهیدونی دوست دارم میلیرادمهر و خ: -

   زدملبخند
 زمی عزدونمیم: -

  بودي اهی باز هم لبخندش ثانی لبخند زد ولاونم
  خبر بد در مورد رادمهره؟یعنی: -

 . گفتمی مدیبا. آخر قصه بود.  شده بودنی شده بود ، زبونم سنگنی سنگسرم
 .   آروم تکون دادمسرمو
 ه؟ی لبخند چنی پس ارفتی مشی پی معقول و منطقیلیتعجب کردم داشت خ.  برگردوند و لبخند زد روشو
 دمی آرومشو شنيصدا

 دوستم گهید. اون کم کم ازم دور شد. بعد از مردن دخترم. بعد از تصادف.  دمی من خودم رادمهر و د؟یگیچرا دروغ م: -
 رانیحاضر شد با تو برگردم ا. نداشت
 شدی مفی داشت ضعصداش

  وانمود کنه که مرده؟ي طورهی خوادی منو از سر خودش باز کنه منکهی ايحاال برا: -
  برگردوندم طرف خودم چانه اش گذاشتم و صورتش وری زدستمو

  بهانه؟یپس کالغها چ: -
 رونی فوت کرد بنفسشو

 گنینگفتم درست م.... گنیگفتم که م: -
 گنی رو درست منجای دست بر قضا ایول: -

  خشن شدلحنش
 .  دمشیخودم د.  کردمی هم دست رادمهر؟ بابا من خودم با رادمهر زندگي تو هم شد؟ی بگنوی که اي داريچه اصرار: -
 ستمیمن هم دستش ن: -
 اون زنده ست.  پس تو رو هم گول زدهیستیاگر ن: -

  و نگمرمی رو گفتم که حاضر بودم بميزی محکم کردم و چصدامو
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 .اون چند روز بعد از تصادفتون فوت کرد. ستیزنده ن.  بهانهستیزنده ن: -
  گرفتم تو دستاش و محکم فشار داد رو تخت نشست و صورت منورونی بدی خنده و دستشو از دستم کشری زد زبلند

 باهاش حرف زدم.  دمشی دگمی ؟ میفهمینم: -
 سرد سرد بود محکم گرفتمشون.   صورتم برداشتم ي از رودستاشو

  بود نه رادمهرنی راديدی که تو دیاون: -
 دی تر خندبلند

  بدتر شد که دختر: -
  داد زدتی و با عصباننیی پادی تخت پري دفعه از روکی
  ن؟یراد: -

  من نگاهش کردمي چانه ری زد زنیی انداختم پاسرمو
 ن؟ی رادیگفت: -
 نیبله راد: -
 کی نه دمی اون دي من عشق و تو چشماکنه؟ی نگاهشم عوض می عوض کنه ولپشوی تدی شانی رادیگی می چیفهمینم: -

  بوده؟نی اون رادیگیبار صد بار  اونوقت تو م
  بودهنیبله راد: -

 نی بچه ها پاشو کوبوند زممثل
 شناسمیبفهم من اون نگاه و م.  گمی میبفهم چ: -

  روبرو بشهقی حقاي بود بهتر بود با همه دهی رسنجای حاال که حرف به ای وقتش نبود ولدی شاای و زدم به دردل
   که رنگ نگاهتو عوض کرديدی و دی تو فقط رنگ نگاه کسی  بوده ولیکی نی رنگ نگاه رادمهر و رادشهی همدیشا: -
 ؟ی چیعنی: -
  زدادیدوباره و بلندتر فر. تو سکوت نگاهش کردم  
 ... کهی چیعنی.  بودهیکی رنگ نگاهشون ی چیعنی بده؟ حی ؟ توضی چیعنی گمیم: -

 يرا بیی اگر اشتباه کرده بودم هم جای نداشتم بگم حتیچیه.  شدرهی دفعه سکوت کرد باشتاب برگشت و به من خکی   
  کیبعد از چند لحظه آرام آرام به من نزد. برگشت نبود

 
 .شد
   ؟ی چیعنی: -
  نگفتمیچیه
 ستادمیبلند شدم و کنار تخت ا.  شدرهی و دوباره به پنجره خدی تخت دراز کشيرو
 ؟یخوب: -
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  نگفتیچیه
 خواهرم ؟ بهانه؟: -
  برگشت و نگاهم کرد.  و آروم زدم تو صورتشدمیترس.  هم سکوت باز
 تنهام بذار: -
 ؟یخوب: -
 گفتم تنهام بذار: -

 .  و درو بستمرونی که نگاهم بهش بود از در  رفتم بنطوریهم.  آرام از تختش فاصله گرفتمآرام
 . پشت در منتظرم بودنیآفر
  شد؟یچ: -

 و دی رسانی همون موقع رای بهم بده ولیحی توضهی که کردمیمغرق فکر شد داشتم نگاهش .  دادم حی و براش توضزی چهمه
   دکتر اومدی گفت که دکتر و خبر کنه وقتعی سرنیآفر
 

 .  نشستمکتی باهاش صحبت کرد و بعد آروم رو ننیآفر
 می دو طرفش نشستانی رامنو
 ؟ی گفتی به دکتر چنی شد آفریچ: -
 تو خودآگاهشم دونهی و مزیاون االن همه چ.  مراقبش بوددی بای ولشهی مری ختم به خزیاگر بهانه امشبو بگذرونه همه چ: -
   بوده که بهنی اي سواالتش از تو فقط برادونهیم
 

  برسهنانیاطم
 ؟ینسبت به چ: -
 به کل فکر کرده مرگ رادمهر دروغه و تو ناخودآگاهش نی همي رادمهر بوده براي به جانیاون نتونسته هضم کنه که راد: -

   که توی با حرفی فکر و انکار کرده ولنیهم ا
 

 . دهی و فهمنی هم مرگ رادمهرو باور کرده هم احساس رادي زدبهش
  کردم گفتم؟يکار بد: -

  رو دستم گذاشتدستشو
 .  هم بهتر باشهیلی خنطوری ادی شای نداشتيچاره ا: -

  کنهریخدا بخ.  رو صورتم گذاشتمدستمو
 

  دوازدهفصل
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 از دی تعداد روزها رو بادونمی نمکردمی اتاق بهانه نگاه مي نشسته بودم و به در بسته نجایچند روز بود ا. چقدر خسته بودم    
   دو بار بودي بابا و مامان که روزيتماسها

 
  ا بود؟ واقعی و سالمه ولحی گفتم مراقبشم و قسم خوردم که صحمارستانهی شده و بفی بهشون گفتم بهانه ضعشمردمیم

 من تا نی همي و برارهی خدا نخواست که خواهرمو ازم بگی هر روز با بهانه بود همون شب بهانه تا مرز سکته رفت ولنیآفر
  دیشا.  خوندمی هر روز نماز شکر مدیعمر داشتم با

 
هرم بمونه و  خوانکهی به شرط ادمی حونمو می که خواستی جون طلبت خدا هر وقت سر هر کسهی نذرمو قبول کرده خدا

  قهی دقکی نشستی کنارم منجای هر روز انیراد.  کنهیزندگ
 

 نی و آفرانی رادیفهمی از مرگ برادرش و نخواستن بهانه خودش حال خودشو نمقهی دقکی گفتی و از عشق مکردی دل مدرد
 .  سر پا نگهداشته بودندی و به سختنیمنو راد

 هی گردی نه نبای بزنم؟ ولادی فرتونمی کنم؟ مهی اجازه هست گرای باشم خدافی ضعتونستمی منمشی ببدادی که بهانه اجازه نمحاال
  خوامیم.... کنم کاری فکر کنم چدی فکر کنم باخوامیکنم م

 
 کدومو ندارم چی االن که هی کنم ولی مواقع دلمو خالنجوری که ارمی بگادی ساز هی دی بادمی کنم خوبه؟ شای ، نقاشسمیبنو
  کاری چي ساز و بشکنم واهی بزنم تونمی کنم می خط خطشهیم
 

 کنم؟
  زودتر از من به خودش اومدنی رادمیستادی انیمنو راد. دیخندی چشماش می اومد ،خسته بود ولرونی از اتاق  بنیآفر
   شده ؟یچ:_

   به من نگاه کردنیآفر
 نتتی ببخوادیم:_
  هنوزم ناباور بودممونمی پشت در اتاقش مشهی هميرا فکر کردم بشدمی مدی داشتم ناامگهیزبونم بند اومد د   
  منو؟:_

  شدقتری عمنی آفرلبخند
 بله تو رو: _
 دمی سرشو رو به آسمون گرفت زمزمه اش رو شندیخندی نگاه کردم بعد از نه روز داشت منی رادبه
  اشکرتیخدا:_
  دمیترسیم
  کارکنم؟یچ:_
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  مکتی ني رومیدستمو گرفت باهم نشست   
 ادی کنار بهی قضنی با ای کنی و سعی و آرومش کنی کنارش باشدی و به شدت افسرده است بادونهی و مزیاون االن همه چ:_
  ی نزننی از رادی مراقب باش حرفیول

  مارستانی بدی سنگ سفي رودیکشی بود و پاشو آروم منیی سرش پانی برگشتم سمت رادعیسر
  می برشی قدم به قدم پدی و بانی هم رادرهی در آن واحد هم مرگ رادمهرو بپذتونهی داره نمازیاون به زمان ن:_

  شدمبلند
  االن برم؟. باشه:_

   دستشو گذاشت رو پشتم و به سمت اتاق بردنیآفر
 .  برو: _
  ستادمیروشو برگردوند سمت من رفتم تو و درو بستم و همونجا ا. آروم در اتاق و باز کردم بازم روش به پنجره بود    
 برم جلو نکهیقدرت ا.  خودشو جمع کرده بود شهی هفت ساله که رو تختش جمع مي بچه هی شده بود مثل فیچقدر نح   

  نداشتم انگار قلبم مچاله شده بود و نفسهام کوتاه بهم
 
  ری پذبیپاك و آس نکرده بود همونطور يریی تا االن تغی چشماش از بچگي که معنای شده بود نگاهش آشنا بود نگاه زنرهیخ

 رفتم طرفش اری اختی لمسش کنم ؟ بدهی منه که بعد از نه روز اجازه مي بهانه نی ایعنی ایدستشو به سمتم دراز کرد خدا   
  دستشو گرفتم و کنارش نشستم نگاهم نکرد فقط

 
 .   تو دستام محکم کرد نفسم باال اومددستشو
 دمیشنی می بود ولفی ضعصداش

   زودیلیخ.  زود گذشت باران:_
  نداشتم بگم ادامه دادیچیه
 ی که من چند وقتفتهی بی اتفاقدی حالت شانی در بدترکردمی فکر مشهیهم. دمیدی رو نمیی روزهانی کابوسم چننیتو بدتر: _
 ....   اتفاقنی ای ولنمشینب

  دادنیی پای کرده بود بغض کردم  بغضشو به سختبغض
  اتفاق افتادنی چرا اکنمی درك نمفهممیهنوز نم: _
 گفتمی ميزی چهی دیبا
  ي گرفت خواهرشهی رو نمزهای چی بعضيجلو:_
 دستمو ثابت يدستشو گذاشت رو.  گونه اش ي رودمیبرگشت و نگاهم کرد تو چشماش اشک حلقه زده بود دستمو کش   

   صورتشي دستاش از گرماينگهش داشت از سرد
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   بد شدحالم
   ؟امی برم بعدا بيخوای ماریبه خودت فشار ن:_
 دیلرزی سه ساله لبهاش از بغض ميحرف نزد فقط به شدت سرشو تکون داد که نرم ،مثل دختر کوچولوها   

   شدمکتری تو دستام گرفتم و بهش نزددستشو
 ؟ی حرف بزنيخوایم:_
  ندارم بگمیچی هی ولخوامی بگم؟ میچ: _

   نرهادتی قول و قرارمون و ای غصه بازم نقطه سر خط خدانهمهی از ادی ترکدلم
 ي که دوست داريزی راجع به هرچخوادی دلت میهرچ:_

   رو به پنجرهبرگشت
   باران ؟ادتهی:_
  زم؟ی و عزیچ:_
  دمش؟ی که دیبار اول_

  بغض نشست تو گلومبازم
 اوهوم:_
 راحت المی کرد انقدر کنارش نشستم تا خقی نگفت تو خاطراتش غرق شده بود پرستار اومد و آرامبخشش و تزریچی هگهید   

  رونی بعد آروم از اتاق اومدم بدهیبشه خواب
 
  نگاهم کردنی هم اومده بود آفرانیرا
  نهی غمگیلی نگفت فقط خی خاصزی چچیه:_
  هیعیطب:_
   پوزخند زدنیراد
   نه؟گذرهی ماتیعی شکل با طبنیتریعی طبری ما داره به غیکال زندگ:_

  خط نگاهمو به هم زدنی آفري  صدارونی همراه شد و رفت بنی دستشو گرفت با رادانیهش کردم رامتعجب نگا    
 هیعی طبنمیا: _

  کنارشنشستم
   نه؟هیعی برات طبزیکال همه چ: _

  نگاه کردنی رادي رفته ری و به مسدی خندتلخ
  دمی ندنی رادی حال شکنندگنی و مقاومت و در عی رو به سرسختي مردچیه:_

  نگاهشو دنبال کردمریمس
  آره: _
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   ناراحت شد ؟ی از چیدونیم: _
   ؟یچ:_
 امکان نداره االن بهانه بهش فکر کنه دونهی برادر بوده مشهی بهانه همي برادونهیم.  دونهی و مانی جرگهی بهانه ددونهیم: _
   از توبشنوه که بهانهخواستی حال منی در عیول
 
   نگفته ناراحت شدیچی هدی دی باشه وقتادشی به خواستی میول تلخ ی حتی ازش گفته هر حرفيزیچ

  شدی نمقی برام عمي فکرچی انقدر ذهنم مشغول بهانه بود که هی ولکردمی مدرکش
   ؟نی کنم آفرکاریمن چ:_
 پزشکش ی اون افسرده ست وقتی کمه ولادی بشی براش پی مشکل جسمنکهی بعد از نه روز احتمال امی منتظر باشدیبا:_

   مادرتدی بارانی کن و ببرش اصشیموافق بود ترخ
 

   دارهازی باشه اون االن به خانواده نکنارش
  ؟يایتو هم م:_
 مراقب کمر پدرم دی بادونمی مراقب قلب مادرمم باشم مدی بهانه رو ببرم بای وقتدونستمی تنها باشم مدمیترسیمثل بچه ها م   

   باربد باشم کهي مراقب دستادیباشم که خم نشه با
 

 دی بادونستنی رادمهرو نمانی هنوز پدرو مادرم جرفتهی می بهانه چه اتفاقاتدنی با ددونمی بهانه رو گم نکنه که نشکنه ميدستا
  میگردی بهشون بگه که تا ما برمگفتمیبه باربد م

 
 که با چشمک ستاره شروع شد و حاال داره مرگ ی سرنوشتنی از اگهی من ددمیترسی بازم می سبک شده باشه ولشونیعزادار

  نگاه کردمنی به آفردواری امدمیترسی مزنهیماه و رقم م
 ترسمی میلی خنی آفرترسمی من می ولهیادی زیلی انتظارم خدونمیم:_

   و دستشو رو دستم گذاشتدیخند
 میگردیما همه با هم برم:_

  از مدتها واقعا شاد شدمبعد
 واقعا؟:_
   بهانه بودطی کرده بود شراندی پانجای که  مارو ايزی وقته تموم شده تنها چیلی خنی منو راديدوره :_

   فشردمدستشو
  من واقعا به خاطر برخورد اولم شرمنده ام.....  مندی شدتی اذیلیشما خ. واقعا ممنونم :_
 .  نکنتی خودتو اذکردی فکر منطوری تو بود همي جایهر کس:_
   ؟میری میک:_
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   ؟می االن با دکترش صحبت کننی هميخوایم: _
   جام بلند شدماز
  میبر:_
 خواست که ی نداشت ولی مشکل جسمچی با ما صحبت کنه و بگه بهانه مرخصه اون هخواستهیدکترش گفت خودش م   

  صی ترخي ادامه بده داشتم کارهانیدرمانشو با آفر
 

 دی رسنی که راددادمی رو انجام مبهانه
   افتاده ؟یاتفاق:_

  نگاهش کردمشاد
  مشی ببرمیتونی مشهیداره مرخص م:_
  ستادی انی پشت سر رادانیرا
  ط؟ی برم دنبال بلیک:_
  برگشتانی به سرعت به سمت رانیراد
  ران؟ی اشی ببريخوای ؟ مگه می چیعنی:_
 دی خندانیرا
   دارهازیپس کجا بره برادر من اون به خانواده اش ن:_

 رفت دوباره به نی به من کرد و به سمت رادی نگاهانی رفت رای و کم کم به سمت درب خروجنیی سرشو انداخت پانیراد    
  ی عکس العملنکهیسرعت برگشت قبل از ا

 
   پاتند کردنی برگه نوشت گذاشت تو دستمو و به سمت رادکی ي روعی که سري با رمزشوی بدم کارت اعتبارنشون

 دستام حس ری که زی استخوننهمهی از اکردمی داشتم لباسهاشو تنش می رفت که بهش بگه وقتنیبهانه مرخص شد و آفر   
  هی بغض نشست تو گلوم پوستش فقط شده بود کردمیم
 
 دمیسرشو بلند کردم و چشماشو بوس.  پوشوندن استخوانهاش محکم بغلش کردم آروم دستاشو دور کمرم حلقه کرد ي براهیال
   االنکنهی بغضم سرباز مدونستمی نگاهش نکردم مگهید
 

 حداقل نه تا چوقتی زدم هادی تو دلم قرشه؟ی نوبت من میک.  بشم؟ االن وقتش نبودهوشی دوباره بتونستمی نبود موقتش
  که زهر لبخندش بره تو خاطراتیزمان
 انی راحت شد راالمی خدمی دانیرا نگاهشو به ي گرمای بودم وقتانی اومدن تو اتاق نگران برخورد بهانه با راانی و رانیآفر   

 ساك بهانه رو برداشت
 دم در منتظرتونم:_
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 دی با ترس پرسستادی لحظه بهانه اکی
  م؟یریکجا م:_

   بهانه رو گرفتگری دست دنیآفر.  می فکرشو کرده بودقبال
  مني خونه میریم:_
 بگه یکی شهی منهی بهانه رو ببتونستی نمی حتگهی غصه دنهمهی بعد از انی غم رادي برادی دلم پر کشدیدی و منی راددینبا   

   بوده که دل خوش کنم بهی قصه به نفع کنی ايکجا
 

 تموم نی تن رادي مهی عذاب نبودن نشه؟ی غم رادمهر تو دل بهانه سبک مشه؟ی منی شدنش؟ تموم بشه بهانه مال رادتموم
  شه؟یم

 کردی به بهانه نگاه می که با چه حسرتدشمی محوطه  دي درختهاي نگاه رو حس کردم البالینی سنگمیدیدم در که رس   
   گرفت چشمامو با درد بستم که حجم دردشوشیقلبم آت

 
 نی و رفتم سمت رادرونی از در پشت رفتم بمارستانی گرفتن داروهاش رفتم تو بي به بهانه می بهانه رو سوار کردی  وقتنمینب

 داش خش دار شده بودبرگشت طرف من ص
 دونمی منمشیبی نمگهید: _
  ه؟ی چه حرفنیا:_

   لبخند زدتلخ
  شیبری ميتو دار:_
 يایتو هم م: _

  سرشو بلند کردعیسر
 ي نداري کارنجای تو که امیریهمه با هم م:_
   خاموش شدعی سری لحظه چشماش برق زد ولکی

  حداقل برادرمو دارمنجای ؟ اکاری چامیب:_
  کنهی کم نمتتی از مسئولیچی هشینی ببی مدت نتونهی نکهی اياونجا هم امانت برادرتو دار: _
 ستادمی غصه نگاهم کرد روبروش ابا
 که ی باشدی بای که به موقعش خودتو به بهانه برسونی باشدی بانی رادی آماده باشدیمن تو صحنه ام و تو پشت صحنه با: _

  تونمی نمیی من تنهایکمکم کن
   باربد هست خانواده ات هستني به من نداريازیتو ن:_
  کنهی نه درك بلکه حس می از هر کسشتری درد بهانه رو بدونمی که می کسیستیاما تو ن: _
 ...آخه:_
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  فاصله گرفتمازش
 برو فکر کن قرار ی ولی بهانه حذف بشی از زندگیتونی ،می نباشچوقتی هگهی دیتونی ،مي بریتونی مای نخوادیاگر دلت نم: _

   تا چندتای ما نهای رو بگجهی و نتیشد فکر کن
 

 شمی خوشحال مي اگر با عذاب وجدانت کنار اومدی باشيخوایاگر واقعا م. نی تا اون موقع فکر کن رادمیری مگهی دروز
   سالهانی برو تمام اشهی همي اگر نه که برای کنمونیهمراه

 
 نمونده ی وقتگهی دی با عذاب وجدانت چه کنی بفهمیتونستی می مدت که بهانه رو داشتنی تمام ای فکر کنی داشتوقت

   هميای اگر نی ولي برگرددوارمی امنی رادری بگمتویتصم.
 

  کنمی مدرکت
  نی نگاهش نکردم و رفتم به طرف ماشگهید

 نه گوش زدیکاناپه نشسته بود، نه حرف م گوشه رو هی نخوره سه روز بود که ایبراش مهم نبود کجا باشه مهم نبود بخوره    
   اگردیخوابی و نه درست مخوردی نه مکردیم
 

 غذا بخوره شدمی نمفشی بردمش حمام و حاال حری همون کاناپه بود همون روز اول به سختي روبردی هم مخوابش
   ساعت باهاشکی ي روزنی کنم آفرکاری چدی بادونستمینم
 

 ي من روزی ولارمی بهش فشار نگفتی منی آفردیخندی نه مکردی مهی نداشت نه گری عکس العملچی اون هی ولکردی مصحبت
   که تودیدی که کاش باربد سارا رو نمکردمیصدتا آرزو م

 
 کردمی آرزو مکردنی کاش تصادف نمرونی برفتنی آلمان کاش نمادی بذاشتمی بهانه و رادمهر آشنا شن کاش نمشونیعروس

   همهنمی روز صبح بلند شم ببهیه زمان به عقب برگرد
 
 که تو قبرستان ی اون کالغ از سرنوشت بهانه پاك بشه که اون سنگي که صدانمی لبخند رو لب بهانه ببهی خواب بوده زیچ
   روبرومو بگه باالخرهنهی نابود بشه و رادمهر بشدمید
 

   بچههی با ی برگردوندم ولخواهرتو
با بغض .  دمی تو صورتش ندی حسچی همیگردی برممی به بهانه گفتم داری و وقتمی فردا پرواز داشتذاشتی تنهامون نمانیرا   

   داده بود ولی خونه رو تحونیچمدانها رو بستم آفر
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 ادی رو داد و گفت صبح مطهای اومد بلی وقتگفتی نمیچی هنی از رادانی جمع کرده بود رالشوی  وساشدی مهی فردا تخلدیبا
   در باهاش رفتم از پشتي فرودگاه تا جلومیه بردنبالمون ک

 
 دمیدی و مدی سفي موي تو موهاش رگه هادمشی دقی برگشت و نگاهم کرد تازه دقی کردم چقدر الغر شده بود وقتنگاهش

   دلمي و دلخوری بار اول بعد از اون همه ناراحتيبرا
 

  سوختبراش
 بپرس:_
 ن؟یراد:_
 نپرس:_
 ادیپس نم:_
   مطمئنمادی به خودش مستی با نبودش روبرو شه تا بفهمه واقعا ندی باادیبه موقعش م:_
 کشمی عذاب مدهی خودشو عذاب منطوری انکهی از ای ولدونمیم:_
 واقعا؟:_

 ستادمی شدم و روبروش اکشی به هم نزدختی اعصابمو رپوزخندش
 نداشته دلم ی سهمی جز تلخی تونسته کرده ولير انسان که هر کاهی ي براادی برادرم نگران باشم؟ بهم نمي براادیبهم نم:_
   ؟ادی ؟ بهم نمرهی بگشیآت

   و باز کردنی و تلخ نگاهم کرد در ماشسرد
  ادینه بهت نم:_

 دورش کردم و در نی بکشمش و بعدم بخندم حرکاتم دست خودم نبود از ماشتونستمی که االن مگنی حال من منی به اجنون
  دمی و محکم کوبنیماش
  اونوقت چرا ؟:_

  تو همدی کشاخمهاشو
  برو کنار بذار برم. خودتو کنترل کن : _
 درست نگاهت ی حتتونمی که انقدر از دستت ناراحتم که نمیفهمی القلبم چون می قسیکنی به کنترل ندارم اگر فکر ميازین:_

   تو ربط دارهي به من نداره به کارهای ربطنیکنم ا
  در گذاشت و آروم گفتي رهی دستگي دستشو رودوباره

   تنهاستنی برو کنار بذار برم رادیگیتو درست م:_
  کناردمی کشخودمو
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 بهت اعتماد کردم ی آشنا،ولهی دوست هی من شهی ختم نمی خوني بدون تمام نسبتها به نسبتهایبرو کنار برادرت برو ول:_
   تو نعش اونویهمخونمو، خواهرمو دستت سپردم ول

 
 ي دادلمیتحو
  و باز کرد و سوار شدنینفسهاش تند شده بود دستشو گذاشت رو چشماش و فشار داد در ماش   
 در ومدیصدام در ن. دی اومد طرفم دستمو گرفت و منو کشعی سردمی و شننی در ماشيرفتم سمت خونه که دوباره صدا   

   در و محکمنی و باز کرد و منو هل داد تو ماشنیماش
 

  ر شد و حرکت کرد سواعی هم سردبهیکوب
  بهانه باشمشی پدیمنو بذار خونه با: _
   و خاموش کرد و برگشت طرفمنی باالتر پارك کرد ماشابونی تا خدو
  چرا؟:_
  ؟یچرا چ:_
   ؟ی کنار بهانه باشدیچرا با:_
  دارهازیچون بهم ن:_
 یگی چرا می باشنی رادشی پيخوایچرا نم بدتر از بهانه است یلی خنی رادی وضع روحخورمیاالن قسم م.  نهیهم. درسته :_

 بهانه؟
 خوب اون خواهرمه:_
  زدادیفر
 .  برادرمهنیراد. رادمهر برادرم بود.  اونم برادرم بود ،یفهمی منویپس ا:_

  بلندش جاخوردمي از صدادی فهمنیی آورد پاصداشو
   ؟یفهمیم: _

  بردم باالصدامو
 ي قول دادي تو به من قول دادي خودتون کرداالتی خي تو بهانه رو فدای بهانه کن؟ نگفتم ولي و فدانیمن گفتم راد: _

  یبرش گردون
 از شتری از قسمت بشتری بری از تقدشتری بی از هر کسشتری وسط بنی بودم اادی پر از فری ولکنمی می انصافی دارم بدونستمیم   

  ری ناراحت و دلگانی از رازیهر کس و هر چ
 

  بودم
 . يخسته ام کرد:_
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  و گفتدی کشیقی تعجب نگاهش کردم لبخندش تلخ بود مثل زهر مار  نفس عمبا
   خورد شده نابود شدهنی له شده رادنی ؟ راددمی دی چدمی رسی وقتیدونیم: _
 کی.   رهی التماس کردم بذاره رادمهر در آرامش بمنی کردم ؟ به رادکاری چیدونی مرهیمی رادمهر داره مدمی شنی چیدونیم   

   ؟ رادمهر تو بغل منو برادردمی دیساعت بعد چ
 

 یکی اون ی خودکشي جلودی حس کنم برادرم رفته ؟ چون بای کنم ؟ وقت نکردم حتهی وقت نکردم گریدونی مرد مدوقلوش
   و رسوندمنی رادی وقتیدونی مگرفتمیبرادرمو م

 
   ؟یدونی ؟ مدمی شنی چمارستانیب
   زدادی نگفتم فریچیه
  ؟یدونیم: _

   به در باز صداش آروم شددمیچسب
  سکوت کرد...بهانه امانت.... بهانه خواهرم .... نی راديبهانه ....  رادمهريبهانه .....  بهانهدمیشن:_

  برگشت طرفمی زد تو موهاش و عصبچنگ
  تادسیتو خواب تو کما قلبش ا... بهانه امانت تو : _
 یکی و شدی لحظه ها تموم نمنی تار شد چرا ازی لحظه همه چکی لحظه فکر کردم بهانه مرده کی لحظه قلبم نزد، کی   
   صدام تودمشیدی زنده ست؟ نمگفتی توگوشم و نمزدینم
 

 ادهی پی کدمینفهم. کردمی می آب احساس خفگرونی که افتاده بیی نتونستم مثل ماهی بزنم ولادی فرخواستمی خفه شد مگلوم
   تو صورتم شوكدی آب برگشت آب و پاشي شهیشد و با ش

 
  دمی خودمو شنغی جي صداشدم

 بهانه:_
  ؟يبهتر:_

  ی زدم رو صندلچنگ
  ؟ی بهانه چیگفت: _

   سرد نبودنگاهش
   با شوك برش گردوندنستادهی بهانه قلبش ادمیشن:_

  دهیو هم د بهانه مرگ یعنی من ي خداي گذاشتم رو صورتم وادستمو
   توجه به من ادامه دادی نزنم بادی دهنم که فري مشت کردم جلودستامو
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 دمی دی بهانه برگشته وقتدمی شنیوقت.  نه ای ارهی قلبش دوام مدونستمی نمدیفهمی منوی انی اگر رادنی و آفردونمی من منویا:_
   بهتر شده تازه تونستم حس کنم رادمهر مردهنیراد
 

 سمت دمی روش دوختنی خاك و که رنی وقت نکردم براش فاتحه بخونم اولی کفن و دفنش و انجام دادم حتي کارهاعیسر
  مارستانیب

  زدادی طرف من باز هم فربرگشت
 به ی چه برسه حتی کنهی چه برسه گری فاتحه بخونهی ی برادرت حتي برای نتونی اگر حتیدونی ؟ می چیعنی یدونیم:_

  ستی برادرت نگهی دی کن که باوريخودت اجازه بد
 
   ؟ی چیعنی سر امانت برادرت ي بااليبر
   بگم عمق دردش قلبمو به درد آورد صداش آرومتر شدتونستمی نمیچیه
 غلط مغزم کار ي درسته چه کاري فکر کنم چه کارتونستمی نمی پام پشت در اتاق بهانه حتهی بود نی پام تو اتاق رادهی:_
   رادمهر گرفتي و به جانی بهانه رادی وقتکردینم
 

 عمق فاجعه تا دمی نبود تازه فهمشتری چند لحظه بی خوشحالنی اموندی تموم شد بهانه زنده مگهی شدم فکر کردم دخوشحال
  کجاست
  رو به منبرگشت

 من بودم که مخالف نی اشد؟ی روم پرپر مي برادر من بود که داشت جلونی ای بهانه شاد بود؟ وقتی وقتگفتمی میبهت چ: _
   که بهانهدمی به بهانه بودم چون فقط من دقتیگفتن حق

 
   آرامش بهانه امانت تو کردمي و برادرمو فدانی و زنده شد اونم فقط به خاطر تصور نبودن رادمهر من رادمرد
 .  انصاف بودمی چقدر من بسوختمیشرمنده بودم داشتم م.  بگم ی چدونستمینم.  شده بودم الل

 تونستم کردم که بهانه رو ي هرکارهاشی بهانه و بعد افسردگيهای ، دلخورنی رادي سخت شد فاصله هاطیکم کم شرا:_
   التماسشنیدور از چشم راد.  تو شی پرانیبرگردونم ا

 
م و تو  برادر شدی و اونجا بهت بگم ،بهت بگم بامی باهاش بخواستمی خانواده اش مشی آوردم که برگرده پلی براش دلکردم

   باربد اومد بهیوقت.  ومدی نی ولي خواهرتو نگه داردیبا
 

 نشد نه بهانه واقعا ی خواهرش ،ولشی بهانه رو ببر پی با من ولنی ؟گفتم رادنی هم گفتم، گفتم ببرش گفت راداون
   آماده بود بهانه به باربد گفت باهاشنی نه رادادی که بخواستیم
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 نشد که برگرده شی رادمهرو برگردونه به زندگخواستی داشت ،هنوز مدی برگرده هنوز امخواستی واقعاٌ نمی ولگردهیبرم
  ي چند شب تا صبح جلویدونیم. نخواست که برگرده 

 
 مرد و دمی به خاطر بهانه که دنی نه به خاطر راددمی ترسی راه رفتم از خدا شجاعت خواستم که برم و بهش بگم ؟ ولخونشون
 زنده شد
 زدیه بود نفس نفس م شدفی ضعصداش

 جلوت آب بشه ذوب بشه و ي اگهی دزی عزنکهی ،ای حس نکنی ولي از دست بدزتوی عزنکهی باران ؟ انهی سنگی چیدونیم:_
   که برات همهی امانت کسنکهی ای بکني کارینتون
 
 که ی و به کسي بردی و باستی نی راهگهی دیکنی حس می شد و وقتينطوری چرا ای بهش بگی داغون باشه و نتونزهیچ

  نی و تو رو از اادی باد،ی بیخواهرشو بهت امانت داده بگ
 

   و طلبکار باشه که کم کرده که نبوده که خائن بودهادی باد،ی ها و چه کنم ها نجات بده خودش بدونمی نمجهنم
  شدرهی برگشت رو به من و تو چشمام خکامل

 خواهرتو سالمت خواستمیل خواهرش دوست داشته که دوست داره م که خواهرتو مثي مرديتو خواهرتو دست من سپرد:_
   قلب بند زده وهیبهت برگردونم نه افسرده نه با 

 
 ی بي سوالهانی دردها تمام انی تمام اخواستمی دور نگهت دارم مخواستمی نشد فقط میول. از اون نه احتماالً  جسدشو بدتر

  حی صحمخواستی رو خودم جواب بدم مدونمهایجواب و نم
 
 ی به اصطالح مرد انقدر بنی تونستم کردم باران حاال اگر به نظرت  اي نشد که بشه من هر کاری ولارمشی سالمت بو

   برادرش کرده مني خواهرتو فدایکنیمعرفته که فکر م
 
  نکهی ندارم بگم جز ايزیچ

  اشاه اش رو گرفت رو به آسمونانگشت
 نباشه بهانه نی از دستش دادم قسم اگر بدونم رادی کدمی که هنوز حس نکردم ،نفهمي خدا به خاك برادريبه خداوند:_

   راهشوبرمی بهانه می و از زندگنی راديسالمت و خوبه پا
 

  کنمی کارو منی به خاطر بهانه ای ولمونهی براش نمیچی هدونمی مشهی نابود مدونمی مرهیمی مدونمیم. کنمی مسد
  نیی آورد پادستشو
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برو به خواهرت .  خوردن هم ندارم شی لحظه نکی ی زدن بردار انقدر درد دارم که توان حتهی و کناشی از نپس دست:_
   با خواهرتدیبرس منم به برادرم برسم چون با

 
   خودمي برادر تنها و نابود شده شی امانت تو باشم نه پشی امانت رادمهر، پشی پخوامی چون مرانی ابرگردم

  نییفقط سرمو انداخته بودم پا.  حرف بزنم تونستمینم
  گفتم برو:_
 .  زدغی تو سرم جکهای الستکافی تي شدم درو نبسته بودم که پاشو گذاشت رو گاز صداادهی حرف پیدرو باز کردم و ب   
 

   زدهی سفصل
 
 بودم و نگاهش دهی بهانه خوابي پانیی پاکهی شب در حالمهی تو صورتش نگاه کنم تانشدی اومد دنبالمون روم نمانی رایوقت   
   خودمو گذاشتم بهکردمی به حرفاش فکر مکردمیم
 
 رو دوره کنم چه برسه به ي اتفاقات بعدذاشتی فکر کنم بهانه نباشه نمی حتنکهی تصورش هم دردناك بود ای اون حتيجا

  ی کدونمینم.  کرده رو انجام بدم انی که رایی کارهانکهیا
 

 گردمیبرم.  رانی امیگردی انداخت که امروز برمنی اادی بهانه منو ي خسته و گرفته ي شدم چشماداری بی وقتی برد ولخوابم
   روز خواهرم شاد از اونجا رفت تا کنارهی که ییجا
 

  جز غم نداشتیچی االن هی ولرهی آروم بگهمسرش
 مثل خرچنگ گلومو، نی سنگی جلو بغضادی بهتونی نمدونستی می ولدمشی بودم تو فرودگاه دنی آخر به فکر راديتا لحظه    

  انقدر چشماش درد داشت. کردیقلبمو پاره پاره م
 

 لبخند زد ستادمی روبروش که انی رادشی بهانه بفهمه رفتم پنکهی گفتم و بدون انی بهانه رو فراموش کردم به آفرکه
  اشک تو چشماش همراه بوديلبخندش با حلقه 

   ؟یمراقبش هست:_
  تو دستمرفتی مشت شده بود ناخنهام فرو مدستام

 هستم:_
   ؟یمراقب عشق برادرم هست: _
 هستم:_

   داد به ستون و چشماشو بستهی تکسرشو
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   منهياون تنها بهانه :_
  باز کردچشماشو

   ؟یمراقبش هست: _
 هستم: _

 دی کشقی عمنفس
   برو باران برو: _
   ؟يگردیچرا برنم: _

  نگاه و تاب نداشتمنی ای ولدونمی درد نمای کرد نگاهش عشق داشت  و به بهانه نگاهبرگشت
  دیشا.  برگردم رمی بمنکهی روز قبل از اهی دیشا:_
   ؟یمراقب خودت هست:_

   زدزهرخند
  هستم: _
 و من نگاهش کردم دی که خورده بود خوابیتمام طول راه بهانه با قرص.  بهانه شی نکردم برگشتم پیباهاش خداحافظ   
  عوض کردن پرواز و.  شب بود مهی ن2 میدی رسیوقت
 

حاال که همه همه .  باال می و برسونه آروم درو باز کردم و رفتنی ما رو رسوند و رفت که آفرانی خستمون کرده بود رارشیتاخ
   معنای باربد بي رفتن به خونه دونستنی و مزیچ
 

 .  دی لباسهاشو عوض کنه افتاد رو تخت و خوابنکهیبهانه بدون ا.  بودن دهی خوابنی هميمامان و بابا خبر نداشتن برا. بود
 شدم بهانه هنوز خواب بود رفتم دوش گرفتم لباسهامو و عوض کردم و رفتم داری صبح ب7 دمی خوابیبعد از مدتها چند ساعت   
   آشپزخونه نشسته بود وزیمامان پشت م. نییپا
 
 .  شستی صبحانه رو مي پشتش به من بود بابا هم داشت استکانهاکردی خورد مازیپ

  سالم:_
  شده بودن بهمرهیهر دو خ.  نکی استکان از دست بابا افتاد تو سدی پرزی از پشت ممامان

 دمیخند
   ؟دی فراموشم کردي زودنی من بارانم دخترتون به ان؟یدیجن د:_

  دی بوسمویشونی صورتم پي اومد طرفم دستشو گذاشت روبابا
   بغل باباایب.  دخترم يخوش اومد: _
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 کجا خودمو جا دونستمی داشتم و نمازی چقدر بهش ندونستمیتو آغوش گرم و امنش پناه گرفتم چقدر خسته بودم و نم   
  هیگذاشته بودم؟ ازش جدا شدم و رفتم طرف مامان که گر

 
  سرمو فرو بردم تو گردنشستای آرامش تو دنی هر چي بودادی مادر مي بغلش کردم بوکردیم
   آرامشي مامان بويدی مادر ميبو:_

   شد ازش جدا شدمشتری هقش بهق
  ستی نهی نکن قربونت برم االن وقت گرهیگر:_

   مامان گذاشتي پر بغض دستشو رو شونه بابا
  می محکم باشدیخودتو جمع کن خانم با:_
 ي و چه خطرهی تو چه حالقای خبر نداشت که بهانه دقچکسی چند ه هردادی با آرامشش به ما درس استقامت مشهیمثل هم  

 رو به من کرد. رو پشت سر گذاشته 
  بهانه حالش چطوره ؟ کجاست ؟:_
  به باال اشاره کردم 

 تو اتاقش:_
  و بازوشو گرفتمدمی به طرف راه پله پرواز کرد دنبالش دومامان

 مامان جون صبر کن بذار استراحت کنه:_
  هی گرری زد زباز
  آخه دلم طاقت نداره مادر دلم طاقت نداره:_

   بازوشو گرفت و بردش طرف مبلبابا
  دو ساعتم روشیکی ي صبر کردنهمهی خانم انیبش:_
 داشت شهی بود و مثل همستادهی بهانه باال امیهمه به راه پله نگاه کرد.  در اتاق دوباره بلند شديتا مامان نشست از صدا   

   آدمو عوضنهمهی و اشدیرا عوض نم چدیمالیچشم م
 

 به دونستمی احساس کردم نفسش قطع شد مستادی ادی پله ها که رسنییپا. طرفش دی و دواوردی طاقت نگهی بود؟ مامان دکرده
   واقعا بهانه ست؟ بابا با دهاننی انکهی اکنهی فکر میچ
 
   طرف پله ها لبخند رو لبش نشوند از مامان به خودش اومد رفتعتری سری ولکردی به بهانه نگاه مباز
   بابايبه خونه ات خوش اومد: _
 اومد مامان دستاشو باز کرد بهانه به نیی حس از پله ها پای بهانه آروم و بادی مامان و فشار داد که به خودش بيو بازو  

  يمامان نگاه کرد و آهسته به طرفش رفت فاصله 
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 حس بود ی صورتش کامال بیبهانه دستاشو دور کمر مامان حلقه کرد ول. کرد و اونو در آغوش گرفت ی رو مامان طماندهیباق
   نرهای کنه بره طرف بهانه کاری چدونستیبابا نم.

 
 من ی درد فرزندت ولهی چه دردی تا بفهمی پدر شی مادر شدی باگنی مکردی مهی و گردیبوسی سر و صورت بهانه رو ممامان

  دمی دست بابا رو کمرشه ددمینکردم د حس دی شادمید
 

  درد پدر و مادرودمی دزنهی داره پر پر ممامان
  ی از دلتنگمردمیداشتم م....  دخترمدیکشیدلم برات پر م.... قربونت برم..... زمیعز.... دخترم:_
 کی ی کلمه جواب حتکی از غی اما درکردی و دوباره بغلش مکردی و نگاهش مکردی رهاش مي لحظه ادشیبوسی منطوری همو

    بابادیکم کم مامان متوجه شد و خودشو کنار کش. لبخند
 

  طرف خودشدشیکش
  خانم جان ول کن دخترمو خسته ست:_

   دور کمر بهانه حلقه کرد و به طرف مبل بردشدستشو
  ارمی تا برات صبحانه بنی بشای بابا جون بایب:_

  میدی بهانه رو شني صداباالخره
 تو آشپزخونه امینه م: _
 که گنی از حرکاتش جگرم سوخت راست مختیری مي و چادیچی مامان تند تند صبحانه رو ممیهمه به طرف آشپزخانه رفت   

   دخترش پرپري چطور برانیمادرها بدبختن بب
 
   دو تا لقمه خورد و بلند شدی حواسم به بهانه بود به سختي و مشغول صبحانه شدم اما همه نیی سرمو انداختم پازنهیم
 ممنون مامان:_
  مادري نخورديزیاما تو که چ:_

   رو گرفتانهی معی سربابا
  شهی خانم کم کم سر معده اش باز مخورهیم:_
  دوباره دست گرفته بود که اگردشوی من رفتم آلمان باربد کلی به در انداخت از وقتدی که باربد کلرفتیبهانه از پله ها باال م   

   افتاد پشت در نمونه نگاهشو ازی شب اتفاقمهین
 

باربد و سارا آروم . پشت سرش اومدن داخل زدی و تک و توك حرف مرفتی که حاال راه مابی ها برنداشت سارا و کامپله
   حرف دست منو گرفت و فشار دادیسالم کردن باربد ب
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  می باربد متوقفش کرد همه به سمتش برگشتي که صدا توجه باال رفتیسارا بغلم کرد بهانه ب.  لبخند زدمی سختبه
   باالي بری سالم و احوال پرسی انتظار هم ندارم بی بغلم وليای بییانتظار ندارم بدو:_
.  رادمهر رفته و بهش نگفتهدونستهی که باربد مکنهی فکر منی داره به ادونستمی به باربد نگاه کرد مدهیبهانه برگشت و رنج   

   که بهیی شد و بعد با صدارهی باربد خچند لحظه به
 

 کنه برگرده و به قشی هم نتونست تشوابی کامي سرو صدای حترهی تا جواب بگستادی سالم کرد و ناشدی مدهی شنیسخت
  اتاقش رفت

   سارا دست باربد و گرفتمی مبل همه نشستي گره خورده نشست روي با ابروهاباربد
  ناراحت نشو:_
   خودش ناراحتميبرا:_

   به راه پله ها نگاه کرد انگار انتظار داره بهانه اونجا باشهسارا
  شهیخوب م: _
 شدم تو ی بهانه برگشته هجوم آوردن خونمون و من به شدت عصبنکهی ادنی با شنلی ساعت نشستن و رفتن تمام فاممین   

  آشپزخانه با مامن بحثم شد
  ؟ینیبیآخه مادر من االن وقت مهمون دعوت کردنه ؟ حال و روزشو نم:_
   به عموت ؟ای ادی کنم ؟ به خاله ات بگم نکاریچ:_
 .  به هر دو:_

   گونه اشي زد رومادر
   ؟ی چگهید... وا :_

   سرگرم کرده بودي نشسته بود و خودشو با چای صندلي روبابا
   ؟ي اصال خبرشون کردی چيبرا.  گهی دگهیراست م: _
 که ادتیخواهرم گفت چه خبر منم گفتم بهانه برگشته اون همه رو خبر کرد و خودشونو دعوت کردن .من خبرشون نکردم :_

  کنهینرفته شوهر خواهر من  با برادر تو کار م
 

 دهی از اون شنحتما
 طی شرای که بهشون بگی تعارف باشی انقدر بدی بای حاال گفتی بگدی نبایشناسی خواهرتو می من وقتزیخوب مادر من عز:_

   چهستی خانواده اش هم خوب ندنی ديبهانه برا
 

   با باربد برخورد کرد ؟ي صبح چطوريدیند.  به اونها برسه
   کنم؟کاری چیگیخوب حاال م:_
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 پس ادیم حرف پشت سرم دری کلشهی می که چیدونی و اونوقت مکنمی من می کنسلش کن اگر شما نکنریتماس بگ:_
  دی بکننکارویخودتون ا

کل خاندان . آه از نهادم بلند شد دمی که دفونویمامان کالفه دستهاشو خشک کرد به طرف تلفن رفت که زنگ درو زدن آ   
   پشت در خونه بودن انگار قرارسای و شمیروزبهان

 
  انی بودن که با هم بگذاشته
   و زدم و به سمت راه پله رفتمفونی آي دکمه کالفه

  کنمی خواهش مادی راه پله باال ننی از ای کسومدمی لطفا تا نیمهموناتون اومدن مامان ول:_
   دستشو چند بار زد به پشتمبابا
  ادی باال نمیبرو بابا جون کس:_
 شهیکالفه تر از هم. کردی مهیر و گرفتی بهانه مي که قربون صدقه دمی بلند خاله رو شني صدادمیپشت در اتاق که رس   

   تخت نشسته بوديدرو باز کردم و رفتم تو،  رو
 

  نگاه کردم و دوباره به خودش کنارش نشستمواری شده بود به درهی خواری بغل کرده بود و به دپاهاشو
   ؟ي کرددای هم پيزیچ:_

   نگاهم کردزی برگردوند طرفم و استفهام آمسرشو
   ؟ي کرددای هم پيزی چنمی ببخوامی میکنی با نگاهت سوراخ مواروی دي انگار داري شدرهی خواری به دنیهمچ: _

   شدرهی خواری روشو برگردوند و به ددوباره
   ؟نیی پايای مننتی اومدن ببنایخاله ا:_

   محکم تکون دادسرشو
  عمو؟:_

   سر تکون داددوباره
 ییدا:_

   نگاهم کردیعصب
  خوب بابا عمه:_
  به طرف در رفتم. دیی حرص دندون سابا
  ننی اونها اومدن تو رو ببستی درست ننی ای مزاحمت نشن ولگمیباشه م:_
 .  رونینفسمو با شدت دادم ب.  نگفتیچیه
 

   چهاردهمفصل
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 که يتنها روز.  دو روزي هفته اانی و رازدی بهش سر مونی روز درمکی نی آفرومدی نرونیسه ماه تمام بهانه از اتاقش ب   
   بود که پدرو مادريبهانه مهمان قبول کرد روز

 
 کردن و با توجه به حال ي اونها بزرگواری پدر و مادر همسرش ولدنی درفتی مدی اومدن هرچند اون بادنشی به درادمهر

   بهانهي هیبهانه خودشون اومدن بعد از مدتها اشک و گر
 
 وقت باالخره بهانه دل از آغوش مادر رادمهر کند مامان با حسرت و اشک به ریرادمهر د اونم فقط تو آغوش مادر دمی درو

 .  کردیبهانه نگاه م
 به نکاروی اي به جز همون روز اول بهانه اجازه ی ولرهی دخترشو در آغوش بگي لحظه اي که برازنهی دلش پر مدونستمیم   
   به منیحت.  دادی نمچکسیه

 تا ی ولذارهی تنهاش نمگفتی منی و آفرکردی نمي تو خونه ،بهانه اصال همکارنمی بشتونستمیارم نم سر کگشتمی برمدیبا   
   در ضمن اون بافتهی نمی اتفاقچی خودش نخواد هیوقت
 
 در و دی کم کم بای حتکننی می همه زندگنهی ببدی باشونی همه برگردن سر کارو زندگدی راحته باالشی خدنی توجه دنهمهیا

  دنشونی ديرو به خانواده که از همون روز که بهانه برا
 
   برگشتي عادی رفته بودن و برنگشته بودن باز کرد و به زندگنیی پاومدین

 منم رفتم ومدی ننیی پادی شهره و شهاب و نوي توجه به سرو صدای نگفت و بيزیمامان اول خاله رو دعوت کرد و بهانه چ   
   نگران بهانه بودمومدمی لحظه هم باال نکی و نییپا
 
 یشگی همي نرفتم داخل بعد از برگشتن من به سر کارو رفت و آمدهای برم باال بارها تا دم در اتاق رفتم ولخواستمی نمیول

   نکردریی تغچیبهانه ه
 
 همه نگران دی رادمهر رس هم سر شد و سالگردگهی به اتاقش بره دو ماه دذاشتی و هم جواب کرد و نمنیکم کم  آفر   
  ی داره خانم روزبهانی که بهانه چه عکس العملمیبود
 
 ادی مراسم همسرش ني برای قابل باور بود که بهانه حتری برام غنی رادمهر مراسم گرفت و همه رفتند به جز بهانه ايبرا
   فقط نگاهممی مراسم رادمهر بري برادی بهش گفتم بایوقت
 

 باربد تو رونی و اومدم بدمی شدم درو به هم کوبی بار اول عصبي براادی حاضر نشد باهامون بیت نگفت و وقیچی و هکرد
  سالن منتظر بود
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  امیمن نم:_
   تو همدی اخمهاشو کشباربد

   ؟ادی بخوادیاالن هم نم:_
  ادینم:_

   به طرف پله ها رفتی عصبباربد
   ؟ادی که نمی عروسمی برمی شورشو درآورده مگه گفتگهید:_

   گرفتمجلوشو
  ولش کن باربد:_

  زد کنارمنو
 که می ولش کنکنهی می زندگنطوری ساله داره اکی و ولش کن ی چی چشهی ولش کن که روز به روز داره بدتر مدیگی میه:_
   ؟شهی بشه ؟ بهتر میچ

  ستادمی جلوش ادوباره
   کردی فکر اساسهی دی االن ولش کن بای ولشهینه بهتر نم:_

   چنگ زد تو موهاشباربد
 بهانه که دلش ي حسرت نگاه مامان به دستاستی ؟ به خدا ننمی حال و روزو ببنی من راحته اي برایکنی فکر میداداش:_
 .  کشهی هم شده فقط لمسشون کنه داره منو مکباری خوادیم
 
   آسونه ؟یکنی فکر می ولگذرمی شده از خودم مدی ات سفقهی شقي بابا چقدر داغون شده ؟ خودت موهاینیبیم
  کنمی من مجبورش مخوادی شروع کنه اگر نمیی جاهی از دی ولش کرد به حال خودش باالخره بادی نباگمی منی هميبرا:_
 نیی پادمشی دستشو گرفتم و کشدمی نفس دنبالش دوی از پله ها باال بدیدو
  جون بهانه االن نه. جون باران: _

 چند قطره سرباز ي سال که فقط براکی تو هم بغضم بعد از میدیچیپ. غوشش و باز کرد دفعه آکیبرگشت و نگاهم کرد     
   تو موهاموزدیکرده بود منفجر شد باربد چنگ م

 
 دادی اش فشار منهی به سسرمو

   کنهیگر...  کن خواهرم هیگر:_
  زدمی فقط اسمشو صدا ممردمی خودم نبود داشتم مدست

  کنم؟کاری کنم باربد چکاریچ:_
  ببخش بارانم ببخش.  که تو رو فراموش کرده رهیباربد بم: _

  اش بلند کردمنهی سي از روسرمو
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 االن هممون ی حرفو نزن بهانه خواهر منم هست مگه من به تو فکر کردم که انتظار داشته باشم تو هم به من فکر کننیا:_
   هممونمیداغون بهانه ا

   اشکهامو پاك کردمنیی پامی دور کمرم حلقه کرد و اومددستشو
   وقته رفتن برو سارا رو بردار و برویلی مامان و بابا خشهی مریبرو باربد د:_
  پس تو ؟:_
   تنهاش بذارمتونمینم:_
 و نیی و بغضمو نگه دارم برگشتم پانمشی برم تو ببتونمی نمدونستمی در نزدم می باال رفتم وليباربد رفت و من به طبقه    
   ساعتکی کالفه بودم زی و نشستم پشت مختمی ريچا
 

 چند لحظه ي که برادمی وحشتناك از باال اومد انقدر ترسي صداکی دفعه کی.  سرگرمم نکرد که فکر نکنم یچی و هگذشت
   بودفتری دوم که ضعي با صدای شدم ولرهیفقط به پله ها خ

 
 دادم و بهانه رو صدا کردم جواب نداد رو فشار رهی باال هرچقدر دستگدمی خودم اومدم از پله ها دوبه
 باز کن بهانه باز کن:_
 ی نبود دوباره درو فشار دادم ولیی صدانی تو اتاق نبود کوچکترچکسی انگار هی نبود گوشمو چسبوندم به در ولیی صداچیه

 .  نشد
 یدرو باز کن لعنت.....  تو امی مشکنمیبهانه باز کن درو م: _
   کنم ؟کاری چایخدا.  حرکت نکرد دری به در ول دمی رو برداشتم و کوبهای از صندلیکی. انگار نه انگار  

 ستادمی ادی که به ذهنم رسي لحظه با فکرکی. به دادش برس.  به دادم برسای باال خدادمی دوباره دونیی پادمیدو
  کردمی مهی و گردمیکوبی درو مانهی سر خودش آورده ؟ وحشیی بالهی نکنه

 جون باران جون باربد رمی فقط صداتو بشنوم منمتی فقط ببرمیمی دارم منی بهانه ببنیبهانه جون باران درو باز کن بب:_
  بهانننننننه

  دمیچرخی طرف تلفن دور خودم مدمی دوومدی نمییصدا
   زدمادی بود فقط فر قرآن گم شدهي صدانی باربد و گرفتم صداش بي رو برداشتم و شماره ی خبر بدم ؟ گوشی به کایخدا
  باربد... باربد :_
   ؟یزنی باران چرا داد مهیچ: _
 . بهانه.... باربد بهانه:_

   حرف بزنم صداش مضطرب شدذاشتی نمهی هق گرهق
   ؟ی شده باران بهانه چیچ:_
  ای باربد زود بایب:_
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 از پنجره برم تونستمی اونطرف کاش منطرفی ادمیدوی ماطیتو ح.  و قطع کردی و قطع کنم باربد گوشی گوشنکهیقبل از ا   
   نردبان و گذاشتم لبي طرف انباردمیدو. تو 
 

   ؟نی لحظه مغزم هنگ کرد رادکی بودن نی و رادانی و رفتم باال وسط پله ها بودم که باربد درو باز کرد همراهش راپنجره
   طرف ساختموندی دوباربد

 باران. باراااان:_
  طرفش بازوهامو محکم گرفتدمی دونیی پله ها اومدم پااز
   باال باربد اول در زدمیدی شده فقط تونستم به باال اشاره کنم همه دوی شده؟ بهانه چیچ:_
 ... بهانه خواهرم:_
  جواب نداداما
  دهیصدبار صداش زدم قسمش دادم جواب نم...  دهیجواب نم:_
  خورهی که قرص میدونی خوابه مدیشا:_
  ترس سکسکه ام گرفته بوداز
   اومدم باز نکرد و جواب ندادی وحشتناك اومد وقتي صداهیاول .... اول:_
 ی داد و فشار داد وقتهی حرف شونه اش به در تکی باربد و زد کنار و بزدی شده بود و چشماش دو دو مدی که رنگش سفنیراد
   برداشت دوبار که زد به در درزی نشد خفیحر
 

   داخلمیدی همه دوشکست
 ختهی شکسته تو اتاق ري نهی آدیکشیانگار نفس نم...  نیبهانه غرق خون افتاده بود رو زم.... خوامینم...  نمی ببخوامینم...  نه

   دعامو قبولنهمهی ا؟ي نذرمم قبول نکردایخدا. بود 
 

 ي آرزو برانهمهی آدم انهمهین؟ ا بابا؟ حسرت ماماي کمر شکسته ؟ي اونم قبول نکردي رادمهر که خوب بود دعاها؟ينکرد
  دی دوانی چرا؟ را؟ي کدومو قبول نکردچیبهانه ه

 
  زدادی و نبضشو گرفت فرطرفش

   و روشن کن زود باش باربدنیماش:_
 دمی بود دوانی انداختم رو سر بهانه که تو بغل راي روسرهی تنم کردم و ی چدمی نفهمرونی بدیباربد به خودش اومد و دو   

  خوردی از جاش تکون نمنی رادیدنبالشون ول
 

   زدمادی و فربرگشتم
  بجنبنیراد:_
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  دمی گرفتم و کشنشوی زدن نبود آستدهی وقت التماس و داد و کشخوردی تکون نماما
 ایب:_
 پاره  مانتومونیی پاعیسر. رفتی بهانه تو بغل من بود از مچ هر دو دستش خون ممی همه نشستکشوندمشیدنبال خودم م   

  کی نزدمارستانیکردم و بستم به مچش خوشبختانه ب
 

 ساعت گذشت مین.  بره تو چکسی دکترها اجازه ندادن همیرفتیپشت در اتاق راه م.  بعد بهانه رو برانکارد بودقهی و ده دقبود
   طرفشمیدی دورونیپرستار اومد ب

   ؟دونهی مشوی گروه خونی داره کسازیبه خون ن:_
_:aمثبت  
 میندار:_
   داد زدانی بره که رادیدو 

  خورهی من بهش مهیگروه خون:_
  هی چتونیگروه خون:_
   طرف دردی  دوانیرا
_ :oمثبت  

   بود باربد نشست کنارشدهی پرانی گذشت تا اومدن رنگ رامی ساعت و نکی دنبالش رفت پرستار
   شد ؟یچ: _
 مونده بود ی تو دستش باقنهی تکه آهی زده و انهی ناشنکهی خورد با اهی بخهی بود سه القی عمیلی خدهی برنهیبا آ.  کردنهیبخ:_
  بزنهقی تونسته عمیول
  خوب ؟:_
  می منتظر بموندی از دست داده چون هر دو مچ و زده بايادیبهش سرم وصل کردن گفتن خون ز: _
 جی گزدی لبخند منیاد و چشماشو بست راد دهی تکمکتی به پشت نانیباربد موهاشو چنگ زد و سرشو رو پاهاش گذاشت را   

   من زندهي نمرده ؟ بهانه یعنی ؟ ی چیعنیبودم 
 

 درد نهمهی اگهید.... بسه.... ای شهی بهتر میعنی دی صبر کنگنی منکهی من زنده ست؟ اي بهانه نی زمي ؟ نشستم روست
   عذاب بسهنهمهیا.... بسه
  شدهوانهی دکنمی کنارم نشست هنوز لبخند رو لبش بود نگاهش کردم فکر منیراد
  دمیفهمی من مفتهی بی بهانه اتفاقياگر قرار بود برا:_
   قلبشي شدم دستشو گذاشت روجتریگ
 .   که بشهتونهی نمشهی نمیچی همونهی اون سالم مکنمیبا قلبم حسش م:_
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   جاش بلند شد و رفت نشستم کنار باربداز
   ؟یبه مامان و بابا گفت:_
   شدهی چدونستمی ؟ من که نمگفتمی و مینه چ:_
  می بگدینبا:_
  زدادیفر
   ؟فهمنی نممی نگی ازش دفاع کنيخوای دائم میستی جلوش بايخوای میبسه باران ه:_
 نی مثل رادی عاشقهی من به حس و الهام قلبمونهی من زنده مي مطمئنم کرد که بهانه نی لبهاش راديدستمو گذاشتم رو   

   که مجنون وار از تک تکی داشتم من به نگاه کسمانیا
 

   داشتممانی اگذشتی منفسهاش
   ؟ستی ؟ بسشون نادی سر مامان و بابا میی چه بالي دفاع از بهانه فکر کردي نه برامی نگگمیم. آروم :_
  فهمنی ؟ باالخره که میباالخره که چ: _
 دنی مبهوت شدم با دانی طرفش چند لحظه از حالت رادی دوانی اومد صورتش سرخ شده بود رانیجواب نداده بودم که آفر   
   بال درآوردنیآفر
   بدون سالم کردن سر من داد زدنی کرد آفرفی تعرنی آفري و براانی جرومدنی که به طرف ما منطوریهم  
   ؟يدیچرا جواب تلفنتو نم:_
   شدمجیگ
  ؟یزنیچرا داد م: _
 بهتر یعنی که بگم اگر امروز و به سالمت رد کنه ی صد بار باهات تماس گرفتم که بهت بگم مراقبش باششبیچون از د:_

   دادم با اتاقت تماسامی صد تا پي جواب ندادیشده ول
 

  گرفتم
 یگرفتی تماس مانیخوب با را:_
   شده بودری دیگرفتم ول: _
  دونستمی اتاق و بهانه قطع کرده من چه می دارم گوشی گوشگهید ادی نمادمی تو اتاقه و من اصال میگوش:_

  نشست تو گلومبغض
  منهری تقصذاشتمی لحظه هم تنهاش نمکی کردمی دستم بود اگر بود و باهات صحبت ممیکاش گوش:_

   انداخت دور گردنمدستشو
  داد زدمدیببخش.  نکن تیخودتو اذ: _
  رونی که اومد دکتر هم اومد بنی نداشتم بگم راديزیچ
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   گذشت به هوش اومدهری به خدیخدا رو شکر کن: _
 

  پانزدهمفصل
 بابا تا لب مرز سکته ختیریمامان روز و شب اشک م. ختی به هم رزی همه چدنی بود بابا و مامان که فهمی سختيروزها   

   ونی رادگهیبعد از مرخص شدن بهانه د. رفت
 
 بهانه رو تونستمی نمی ولنمشی ببخواستمی اومده مرانی هم به انی هفته بعد از اومدن ما رادکی دمیشن انی از رای ولدمیند

   بهش اعتماد نداشتمگهی در اتاق و برداشتم ددیتنها بذارم کل
 
. 

 با استادش در مورد بهانه صحبت کرد بردی نمیی هم راه به جانی آفرمشیدیدی کمتر مگهی شده بود دشهیساکت تر از هم   
   انجامنی الزم بوده آفري اونم گفت که هر کاریول
 

   دارهی به بهانه بستگزی همه چگهی و دداده
 اگر دمیرسی باز هم به کارم می باشم ولرونی انقدر وقت نداشتم که روز و شب برمی رو بپذیی جدي پرونده چی هتونستمینم   

 .  شدمی موانهی دنشستمیفقط تو خونه م
 می و سپرده بودزیهمه چ. کردی و قطع مدیپرسی فقط حال بهانه رو مکردی هر روز با من صحبت منی ماه گذشت و رادکی    

  خواستی اصال نمخواستیدست خدا بهانه کمک نم
 

 رفتن بابا نه سکوت من نه مارستانی مامان نه بي باربد نه اشکهاي نه حرفهادادی تکونش نمیچیه.  نهی و ببیکس
  خواستی و نمچکسی و هیچیه.  نی آفريهاییراهنما

 گفتم تا هامونی که برات از بچگي همون روزي گفت تصادف کردی وقتانی رانی کجا گم شدم همون روز تو ماشدونمیم   
  هی صداتو بهم هدی بزنادی شده فریلبهات باز بشه حت

 
من تو اون روزا گم . ی خورد بشنی از اشتری تا بهت برسم و نذارم بدمی و من دوای بیفتهمون روز که بهم گ. ي صدقه بد،يبد

   حجمنی اونی می بشم ولدای پگهی دکنمیشدم و فکر نم
 

 هم برات یاصال اشک.  نه اشکاتو پاك کنمرمی دستتو بگيذاری روزها نه منی که اي تو رو گم نکردم تو کجا گمم کرددلسوز
   اگر ببرمت تو باغدی شا؟ی کندامی پيخوایمونده؟ اصال م

 
 .  کندامی کن بهانه پدامیپ.  ی کندامی چشماتو ببندم بازم بشه که پو
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 به نفع ما بود خوشحال ی قاضي بود و تازه دادگاه تموم شده بود را11 ساعت رونیصبح دادگاه داشتم صبح زود رفتم ب    
   که باربدرونی بومدمیبودم داشتم از دادگاه م

 
  به جونمنداختی دلشوره می هر تماسگهی گرفت دتماس

   شده؟یسالم چ:_
 ؟ياز بهانه خبر دار: _

  دادگاه تمام خون بدنم هجوم آورد تو سرمي رو پله نشستم
 ست؟یمگه خونه ن: _
   کجا ممکنه رفته باشه؟یدونیتو م: _
  امینه االن م:_

 بابا دستش رو کردی مهیمامان گر.  تو سالندمی و دویکردم تو جاکفشکفشامو پرت .  خودمو چطور رسوندم خونه  دمینفهم    
  سارا داشت.  بود دهیقلبش بود و رنگش پر

 
 پله ها نشسته بود و ي رونی و رادکردی با تلفن صحبت مانی رارفتیباربد مضطرب راه م.  کردی مامان آب قند درست ميبرا

  سرش رو پاش بود
   هم اومدنی نگفته بودم که آفريزی چهنوز

   شده؟یچ _
   زدمادی نگفت فريزی چیکس
 رون؟ی تو خونه نبود که اون تونسته بره بی شده؟ مگه کسیچ:_

  بود انداخت بعد روشو کرد به مننیی که هنوز سرش پانی به رادی نگاهباربد
 همچنان دهی دیه وقت صبر کردشی خاموش بوده تا دو ساعت پتی با تو تماس گرفته که حال بهانه رو بپرسه گوشنیراد_

   با تلفن خونه تماس گرفته مامان داشتههی خاموشتیگوش
 

 زدن و غی به جکنهی شروع مشنوهی و از مامان منی اسم رادی بهانه پشت سرشه وقتنهیبی مگردهی که برمزدهی حرف مباهاش
   مامان بتونه جلوشونکهی و قبل از اپوشهیلباسهاشو م

 
  رونی برهی مرهیبگ
  ن؟یی دفعه اومده پاهی ذاشتی نمرونی بهانه که پاشو از اتاق ب؟ی چیعنی:_

  نشست
   و اسمشم بشنوهادی بکردهی صحبت منی که مامان با رادی زماندی باقای دقگهی شانسه ددونمینم:_
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 یلی براشون خنی همي خبر نداشتن برانی از احساس رادی کرده ولي نقش رادمهر و بازنی مدتها راددونستنیمامان و بابا م   
  دی اسمش انقدر شددنی بود که بهانه با شنبیعج
 

   العمل نشون دادهعکس
 شی پدونستمیم.  همشون سالها بود از بهانه خبر نداشتنی دوست مشترك بود تماس گرفتم ولی برداشتم با هر چمویگوش    

   خود داشتي که جالی فامرهیدوستان نم
 ریبابا رو با قرص ز. می نشسته بودنطوری چهار ساعت بود همخوردی تکون نمزدی کلمه حرف نمکی نیهمه نگران بودن راد    
  می رو پا نگه داشتي و استراحت اجباریزبون
 

 دلم می از جاش تکون هم نخورده بود با تمام اضطراب و نگراننی رادی ولکردنی همه تکاپو مشدی مامان قطع نمياشکها
 براش سوخت نشستم کنارش

  گردهیمبر:_
   بلند کردسرشو

  ؟یمطمئن:_
  ؟یکنی با قلبت احساسش میگفتی ؟ مگه نمیستیتو ن: _

   قلبش و چشماشو بستي گذاشت رودستشو
   بهش اعتماد ندارمگهید:_
  گردهی پس برمگردهی برمگهی اگر بهت مگهیقلب آدم دروغ نم:_

  سوخته و با التماس نگاهم کرددل
   ؟گهی میقلب تو چ:_

   نداشتمي اعتمادچی هزدمی که می زدم به حرفلبخند
 گردهیبرم:_
  نیی نگاهم کرد و بعد سرشو انداخت پاقیدق
  یستیخودتم مطمئن ن:_

 چی بند اومدن نداشت هالی و خدیباری سره مکیساعت از هفت گذشته بود از ظهر بارون . بگم تونستمی نميزیبلند شدم چ    
   بودابیم کاي فقط صدازدی حرف هم نمگهیکس د

 
  ساعت که از نه گذشت باربد بلند شدزدی سکوتو به هم مکه
  خبر بدمي کالنتررمی من مهی کافگهید:_
   بلند شدانیرا
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  امیمنم م:_
 همه رو گرفت به من اشاره ي که تلفن زنگ خورد همه به سمت تلفن هجوم بردن باربد جلودنیپوشی کفشهاشونو مداشتن

  کرد
  بردار باهاش آروم حرف بزن:_
  دیلرزی رو برداشتم خودش بود صداش می استرس و خداخدا گفتن که بهانه باشه گوشبا
 باران:_

  خفه ام کردبغض
  جان باران:_
   دنبالم؟يایم:_
  فقط آدرس بده: _
   کجامدونمینم:_
   بپرسیکیاز :_

   تا اونجا رفته اون سر شهر بودشدی صحبت کرد باورم نمیکی با آروم
 امیهمونجا باش بهانه االن م:_
 باران:_
 جانم:_
  ایتنها ب:_
  امیتنها م: _
  همه دنبالم باربد ساکتشون کرددمی سمت در دوبه
  کجاست؟:_
   استخرابونیخ. تهرانپارس:_
   رفته؟ادهی خدا تا اونجا پای:_
  حتما:_
 امیمن باهات م:_
   و بهم بدهچیی سورمینه تنها م:_

   و گرفت طرفمچییسو
 امیمن م:_

 کالفه داد زدم.  بود یعصب
  م؟ی کنداشی و بره از کجا پنتتی باربد اگر ببياینم:_
   جلو اومدانیرا
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   خونهدیدی که مطمئن شم رسي فقط در حدامی خودم دنبالت منیمن با ماش:_
   و برداشتمدمی تلفن زنگ خورد با کفش دودوباره

 بله:_
 ؟يومدیهنوز ن: _
  تو از جات تکون نخورامیدارم م:_
  دینیبی منو نمي روگهی دنمی نفرو باهات ببکی نفر فقط کیباران اگر :_
 رو گذاشتم و فکر یگوش.  حرصمو قورت دادم زدمشی مخوردی بود و تا مخواستی نشده بودم دلم میتا حاال انقدر عصب   

 کردم
  شد؟یچ:_
 به خاطر بهانه ست ، از درد بهانه دونستمی و من مشدی مدی داشت سفشهاشمی ری رو صورتش حتدینگاهم چرخ. باربد بود    

  د؟یفهمی همه بهانه بود چرا نميست آخه اون برا
 

 براش زده بود هنوز تو دستش بود انی که رای سمت بابا هنوز دستش رو قلبش بود و مامان رنگ به رو نداشت و سرمبرگشتم
  ری پکسالی من به خاطر بهانه در عرض يخانواده 

 
 .   رفتن نابود شدننی از بشدن

. شدی بدتر مزی همه چکردمی آرومتر برخورد می هر چنکهی مثل ای آروم باشم و بهش زمان بدم ولکردمی میتا امروز سع   
   تنمي درسته بهانه پاره کباری هم ونی شکباریمرگ 

 
   اون کنمي پدرو مادرمو باربد و فداتونستمی نمی درسته اگر نبود من نبودم ولبود
 یشگی همي با اون  غم رسوب شده ی وقتدمشی دی که شکسته و خسته و غمزده نشسته بود وقتنی رو راددینگاهم چرخ   

  ي هاهی و پادی ،لرزدی قلبم لرزدمشیتو چشماش د
 

 انی برگشتم طرف راومدی به خودش مدیبهانه با. وقتش بود گهید به بهانه رو لرزوند عشقم
  میبر:_

  دستمو گرفتعی سرستمی نیعی طبدی فهمنی طرف در آفررفتم
  ؟ی کنکاری چيخوایم:_

  نی طرف راددمی طرفش نگاهش نگران بود چرخبرگشتم
 نیراد:_

   شدبلند
   تا برگردميخوری تکون نمنجایاز ا: _



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 450 

  دی از روش پررنگ
  اما:_

   رفتم طرفشعیسر
  ینی رنگ امانت برادرتم ببذارمی نمگهی دخورمی سر ماست قسم مي که باالیی به اون خدانی رادياگر بر.  ياگر بر:_

  باز مونددهنش
   زدادیباربد فر .
   ؟ي شدوونهید:_

   سمت دررفتم
  نکنسکی پس رتونمی که میدونی نره مادتی: _

  زدادی فرباربد
 حماقت نکن باران:-

  گفتمدمیپوشی که کفشهامو منطوریهم
  کردمهی چانی جردونمی که میمی سال و نکی نیحماقتو تو ا:_
 نشی که داشت سوار ماشانی لحظه برگشتم به راکی ي و براستادمی انی هم دنبالم اومد دم در ماشانی رارونیاز در رفتم ب   
   نگاه کردم لبخند رو لبش بود چشماشو بهشدیم
 

 .  خوبیلی خدیفهمی که من تا نفس داشتم بهش بدهکار بودم خوب مي پسر ساکت صبورنیا.  تفاهم به هم زد عالمت
بهانه سرتاپاش .  دمی موندم تا رسکی ساعت و ربع تو ترافکی. راحتتر شد المی اون خقی انگار با تصددمینفس راحت کش   
   طرفش دستشو گرفتم ودمی دودیلرزی بود و مسیخ
 

 ساعت میدی رسی وقتمیگفتی نمیچی هچکدومیه.  دنبالمون بود انی و روشن کردم و راه افتادم رانی ماشي کردم بخارسوارش
   لحظه از بودنکی ي ،برادمی گذشته بود ترسازدهیاز 
 

 .   داخلادی باز گذاشتم و بهش اشاره کردم بانی راي و برا وقت درچی های امشب ای باز به خودم اومدم ی ولدمی ترسنیراد
   بغلش کرددی آروم کفشهاشو درآورد پشت سرش رفتم تو باربد دوبهانه

  من ؟ي بهانه ي ؟ کجا بوديکجا بود:_
 نیکتری کنج سالن تو تارنی شدم دور تا دور سالن و نگاه کردم رادی عصبشتری نداشت بی عکس العملنیبهانه کوچکتر   
   نداشت نشسته بود انقدر خودشودی که دیی و  جاهیزاو
 

   صبرنهمهی از اتی مظلومنهمهی شد از اشی رشیقلبم ر.   شدی مدهی دی کرده بود که به سختکیکوچ
  بهانه کف دستشو گرفت طرفشی اومد طرف بهانه ولمامان
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  دیراحتم بذار:_
 وانی دنبال بهانه رفت لنی تو آفرمی و رفتمیرم بود کفشهامونو و درآورد پشت سانیرا. و رفت طرف راه پله که بره تو اتاق   

 آب و گرفت طرفش
  دی آب و سر کشوانی و نگاهش کرد لبرگشت

   تو تموم نشده؟ي حرفام تموم شده حرفها؟یکنی مکاری چنجایا:_
 جلودارم نبود مانتومو پرت کردم رو مبل، رفتم چکسی هگهی بودم ددهی از بهانه ندي برخوردنی جاخورد تا حاال چننیآفر   

   بتونه خودشو نگه داره پرتشنکهیطرفش و قبل از ا
 

   وسط سالنکردم
 بزنه ی و حرفادی به خودش بنکهی و قبل از استادمی رفتم روبروش اکردیهاج و واج بهم نگاه کرد بدون پلک زدن نگاهم م    

   مبليآنچنان زدم تو صورتش که پرت شد رو
 
 نشست کنار بهانه و دستشو گرفت بهانه دستشو پرت کرد و نی عقب آفردی طرفم و منو کشدی همه بلند شد باربد دوادیفر
   به در برسه از دست باربدنکهی طرف در قبل از ادیدو
 

  کردم و گرفتمش دوباره پرتش کردم تو سالن به نفس نفس افتاده بودمفرار
  دلت خواست بکنی بعد هر غلطيدی به حرفام گوش میونه گم کن خنی گورتو از انکهیقبل از ا:_

  زدمادیفر.  دمیدی رو تو چشماش مي ناباورشدی باورش نمهنوز
 آدم هی فی آدم ضعهی یستی قابل ترحم هم نی چرا چون تو حتدونمی نمکنمی بهت رحم می حقته ولنی از اشتری بیلیخ:_

   چون عشقش رفتهرنی بمدی همه باکنهی که فکر مفیضع
 

 برهی رو داره آب مای مردم دنزدی مادی شد فری آب روش خالوانی لهی اون مورچه ست که تی تو حکاتی عشقش مرده حکاچون
   منوی رو گفت وقتای نه دنبرهیگفتن تو رو آب م

 
 .  برهی رو مای دنیعنی برهیم

   گرفتمنفس
   عمر رادمهر بودي شهی شي تو اندازه يای خودت، دني خودته کوچولو اندازه ي تو اندازه يایدن:_
  زدادیفر
 خفه شو باران خفه شو:_

  زدمادی فربلندتر
   و تو خفه شونباریا:_
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 دمی دستمو گرفت دستمو کشباربد
  ولم کن:_

   طرف بابادمشی طرف بهانه دستشو گرفتم و بلندش کردم کشرفتم
  نگاش کن:_

  زدمادی چونه اش و فرری دستمو زدم زنیی انداخت پاسرشو
 کارش قرآن خوندن و ی که تو رفتي از روزنشی ،خوب ببنیبب. ي سرش آوردیی چه بالنی نگاش کن ببینگاش کن لعنت:_

  نکهی اي و به جای تو بوده برگشتيدعا کردن برا
 

 ی کدونمی که بتونه بدون دارو سرپا باشه نمستی ني که حالش به هم نخوره روزستی ني روزي پناهت باشه لهش کرديبذار
   بشم بهمیتی نمونده تا يادی زمان زی ولیکنی پدرم میب

 
  توخاطر

 زدیمامان هق هق م.  طرف مامان دمشیکش
  نگاش کن:_

   زدمادی حرف بزنه که بلندتر فرخواستی طرف من مبرگشت
  اش کن نگگمی ميری تا بمزنمتی انقدر می گوش نکنیبهانه نگاش نکن:_

  طرف مامانبرگشت
 اسمتو به گهی دترسهی می  که حتي انقدر عذابش دادتی و با سکوتت با تلخیاسمت از رو لبش پاك نشد، نشد تا برگشت:_

   تو به مامان هر روز و هر روز هري هی هدارهیزبون ب
 

   و هر لحظه اشکه و خون دللحظه
   طرف باربددمشیکش
 اگر اسمت بدون جون دل و خانم به زبونمون کشتی من همون که هممونو مي بهانه گفتی همون که بهت منیبرادرتو بب:_
  شکسته ،نصف موهاش از دست تو..  شدهریپ. ومدیم
 

 .  شدهدیسف
   بودم که بغضم فقط باعث شده بود صدام نعره بشه و کرش کنهی انقدر عصبشکستی طرف خودم بغضم نمبرگردوندمش

  منو نگاه کن:_
   چشماش زل زد بهم اشک توبا
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 ندارم ی حسرتچی هی حتیی آرزوچی هگهی دي بودزمی همه چي چون تو معناادی نمادمی اسمم گهی نمونده دی ازم باقیچیه:_
   شب بدون استرس وهی ی و تو وجودم کشتزیتو همه چ

 
 کجا گمت کردم که انقدر ازم شهی سر نمفتهی برات می چه اتفاقنکهی روز بدون استرس از اکی خوابمی شده نمدی کليدندونها
   کجا؟؟يدور شد

 آوردمش جلو بهانه ی به سختادی بخواستی نمدمی گرفتم و کشنشوی رفتم طرفش آستن،ی پشت سر بهانه چشمم خورد به راداز
   خورد چشماشو گرفت و رفتنیتا چشمش به راد

 
  عقب
   چشماش برداشتمي از روی جلو دستاشو به سخترفتم

  ازتون جدا شده رفته خودشو گم و نکهی بوده جز ای دوستت داشته ؟ گناهش چنکهی بوده جز ایگناهش چ ....نگاش کن :_
   بزنهبی تو برادرش آسیگور کرده که مبادا به زندگ

 
  اره؟ی کنه مجبور شده تو رو به خودت بي برادرش عزاداري بتونه برانکهی برادرش مرد و قبل از انکهی بوده جز ایگناهش چ... 

 زدی مادی دفعه پرت شدم عقب بهانه داشت فرکی
   رادمهره گناهش چشم داشتن به ناموس برادرشهبی منه گناهش فربیگناهش فر: _
 و نی رادنی از اشتری خفه شه، خفه شه و بنکهی اي اراده زدم تو صورتش فقط برای بنباری اکنمی مکاری چدمی نفهمگهید   

  نبود نعره بودادی فرگهینشکنه صدام د
 دستتو کباری ي برای بره اگر چشم به ناموس برادرش داشت حتذاشتیاگر چشم به ناموس برادرش داشت نم.... خفه شو :_
  گرفتیم

   نگاهش نکردی ولستادی روبروش انی صورتش بود گرفتم و بلندش کردم پرتش کردم طرف رادي که رویدست
 دستتو ی با لذت حتکبارینگاه کن و بگو ...  بدجور نگاهت کرده کباری فقط کباریتو چشماش نگاه کن و بگو فقط .... بگو:_

  گرفته
  نیی انداخت پاسرشو
   روبروشرفتم

   ؟يبگو چرا الل شد:_
   نگفتیچیه
 ی بره سر خاك برادرشو خودشو خالنکهی اي برادرش مرده به جادی فهمی که وقتنهی خانوم؟ گناهش اهی گناهش چیدونیم:_

   تو اونو بای ولنتتیومد تو اتاق تو اومد که ببکنه ا
 

   چرا؟یدونی می که نذاشت سکته کننهی ؟ گناهش اهی گناهش چیدونی می اشتباه گرفترادمهر
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  رو بازوهاش بود و محکم تکونش دادمدستم
   برادرش عاشق توئهدونستی چرا؟ چون رادمهر عشقت، عشقشو دست برادرش سپرد چون رادمهرم مدونیم:_

   قدم رفت عقبچند
 دروغه:_
نمرد تا از .  صدتا شاهد هست که رادمهر تو رو دست برادرش سپردمارستانی تو اون بنجای دروغ باشه؟ ادیدروغه ؟ چرا با:_
   قول گرفت کنارت باشه فکر نکننیراد
 

 .  دهی و فهمزی بعد از ازدواج همه چامرزی نامرده نه اون خدابشوهرت
 ادمستی انی کنار رادرفتم

 عشقت کنارت باشه امانت برادرت کنارت ی وقتیدونی مده؟ی رادمهر چقدر عذاب کشی که بهش گفتي هر لحظه ایدونیم:_
  ی حتی نتونی ازش مراقبت کنی نتونیباشه ول

 
 نفس فقط کی تا ي تک تک نفسهاتو بدي حاضری پر بزنه وقتیکی ي روحت برای وقتیدونی م؟ی چیعنی يری بگدستشو

  ی بی مجبور شی ولنهی عشقت بشي نهی تو سشتری نفس بکی
 

  ؟ی چیعنی ی کننفسش
  زدادیفر
 چرا نگفت ؟ چرا نگفت مرده؟ چرا نگفت ؟:_
 تو چند روز تو ؟یفهمی مستادی مرز نه تو قلبت ای بار تا مرز سکته رفتهی تو يمردی می داشتی لعنتيمردی میچون تو داشت:_

   رادمهري فقط تصور کردنکهی اي برايکما بود
 

 بهت یگی مالیخی چقدر بگرفتمی جونشو مستادمی انجای من که انی همومدی سرت میی ؟ اگر بالگفتی بهت مي چطورمرده
   چقدر راحتگفتیم

   اون متوجه شد و رفت عقبی رفت طرفش ولنیراد.  بلند بلندکردی مهیگر
 ....خوامی نمنمتی ببخوامینم:_
   که مرد، حالم دست خودم نبود رفتم طرف بهانهدمی با چشمام ددمید خورد شدنشو ستادی سرجاش انیراد  
 ششی پبرمتی مای بيخوایرادمهر و م.  نشی باشه بهانه نبش؟ینی نبيخوایم:_

   باربد اومد طرفدمی دستشو گرفتم و کشدمیترسو تو چشماش د. بلند یلی خدمی خندبلند
   ؟یکنی مکاریچ:_
  دینیبی منو نمگهی طرف منو بهانه ددیای اگر هر کدومتون بکی نزددیایباربد اگر ب:_

  بابا بلند شدستادی ادهی رنگ پرباربد



            نوشته نازي نجمی                                                                رمان چترمن باش

 455 

 دخترم:_
 رونی بدی اصال بردی باشنجای بابا شما و مامان همکنمیخواهش م:_
   ؟ی چیعنی:_

   طرفش آروم دم گوشش گفتمرفتم
 ند لحظه که چشم از چشمم برنداشت سرشو تکون داد نگاهم کرد بعد از چرهیبرو بابا مامانم ببر رفت عقب و خ:_
   خانممیبر:_

 و بغل کرد و همراه بابا و مامان رفتن ابی و برداشت کامچیی حرف دنبالش رفت باربد به سارا اشاره کرد سارا سویمامان ب    
  رونیب

 حرف اومدن دنبالمون رفتم تو اتاق در کشو رو باز کردم دو یبردمش باال همه ب.  دمیدوباره دست بهانه رو گرفتم و  کش    
  دیباربد دو.  برداشتم چشماش چهار تا شدغیتا ت
 

   و گذاشتم رو مچمغی تطرفم
  زنمی باربد به جون بهانه رگمو مزنمی جلو ميایاگر ب:_

   عقبدی باربد و کشنیآفر
  به من نگاه کن باران:_

  م کرد و بعد باربد و برد عقب تر چند لحظه نگاهنی طرف آفربرگشتم
  دهی دفعه کار دستمون مهی شده وانهی نره جلو دیکس:_

  طرفموندی دونی رادنباری و دادم دستش اغی برگشتم سمت بهانه تدمی کنج لبشو دلبخند
   و بندازغیبس کن باران ت: _

  زدمپوزخند
  گرانته بازم ندهی که از دستت کشنهمهی ؟ با ايدی بهانه ؟ دینیبیم:_

   خودمم زدم باالنی تو دستش جا دادم آستغوی باال و تدمی کشنشویآست
   و گذاشتم رو مچ دستشغیت

 ي براکباری میریمی بهانه منو تو با هم ممیریمی مي کردی خودکشکباری و ی صدبار ما رو کشتي نه ؟ روزيری بمیخواستیم:_
   چهرهیبذار بابا سکته کنه بذار مامان بم. شهیهم
 

 تو رگ منو  بزن من رگ تو رمی ده بار بمي روزتونمی نمگهی نه ؟ من دهی مامان کهی بابا کستی رادمهر نی داره ؟ وقتیتیاهم
  رو

   رفت عقب رفتم جلووحشتزده
  م؟ی راضی زندگنی به ایکنی شدم ؟ فکر موونهی دي شد ؟ فکر کردیچ:_
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   گذاشتم رو مچ خودمغوی مچش برداشتم و تي و از رودستم
  ستی هر چند برات مهم نی بشه عذابت که تو خواهرتو کشتنمی بذار ازنمی من میزنی خوب اگر تو نمیلیخ:_

   طرفم داد زدماومد
 زنمی ماین:_
 هنوزم دوستم داشت، هنوزم زنده بود، دمیشنی بهانه رو مي من فقط صدای بود ولدهیچی همه پادی فري صدازدیهق هق م   

 .   نکرده بودگمم
 نکاروی نکن ایزنی مدونمیم.... نزن باران ... نزن: _
 با عذاب تونمینم.  تونمی نمگهی ؟ اگر شوهر تو مرده خواهر منم مرده  نه منم ددمی کمتر از تو عذاب کشيچرا ؟ فکر کرد:_

   آخرشهگهی دنجایا.   کنم یتو زندگ
  طرفمدیدو
  نکاروینکن ا...  ي بخوایهر چ...  کنمی می بگيهر کار:_
   شدهری دگهی شده بهانه درید:_
   طرف دردی ها مچمو گرفت و کشوونهی رو دستم خون از مچم باز شد مثل ددمی کشغویت

   ؟ي کردکاریباران چ...  ي کردکاری چوونهید: _
 بشی از جچشویی کرد سو چند لحظه مکثاوردی بود به مچم نگاه کرد سرشو باال نانی نفر دستمو از دستش درآورد راکی    

   زدادیدرآورد پرت کرد طرف باربد و فر
  نیباربد ماش:_
 با تعجب اومد نی آفرکرد،ی مبهوت به من نگاه منیراد. رونی بدیباربد دو.  نشست اشکش بند اومد نیبهانه وا داد و  رو زم   

   در آورد و نگاهانیطرفم و دست منو از دست را
 

   نگفتیچی هی ولکرد
 هرچند واقعا یهوشی جا که آشنا باشه سرشو تکون داد و من خودمو زدم به بهی خودتون مارستانیآروم دم گوشش گفتم ب   

  جهی نتدی بای بخوابم ولخواستی بودم و دلم محالیب
 
 دمیدی وارمو موانهی کار دي

  عقبدی دستمو کشانی رارهی نشست باال سرم تا خواست دستمو بگبهانه
  ادهی زشیزیونردست نزن خ:_
باربد به دکتر سفارش کرد که منو . باربد گفت ي و براانی جرانی بودم تو راه راهوشی من مثال بمارستانی بمیدیتا رس   

   همهی به بخازی نی کنه هر چند که زخمم حتيبستر
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   بو دادی زيزی بود   لحظات اول خونری حساسي چون جای بود ولی خراش سطحهی نداشت
 دمی اومد تو اتاق از جام پرانی شدم راي خورد و بسترهی ساعت که مثال دستم بخمی از نبعد
  حالش خوبه؟:_

  ی رو صندلنشست
  سرمهریفعال ز: _

   کردمکاری چدمی رو تخت تازه فهمنشستم
  تند رفتم نه؟یلیخ: _

  کردنگاهم
  به نظر من الزم بودی و محکم انقدر جسوره ولی اون دختر منطقکردمی فکر نمیلیخ:_
  کردی ترس زبونم درست حرکت نماز
   ؟زدی اگر رگشو مکرد؟یاگر سکته م:_
  شهی نمیچی بگه آروم شم کاش بگه هيزی چهی کاش کردمی بهش نگاه مرهیخ

  دیخند
 زدی نه رگشو مکردینه سکته م: _
  ؟یاز کجا انقدر مطمئن: _
 نی آفرمیدی که تا رسيدی که بده بهانه دنی دادم به آفری آمپول خوراکهی تو سرته ییزای چهی دمی فهممی برنکهیقبل از ا:_

  ی بشه ولیبهانه رو بست به آب انتظار نداشتم انقدر عصب
 

  خوردهترشوی االن خوابه آرامبخش هم بهش نزدن چون قونی همي دارو اثر کرده بود براگهی باال ددی رفتیوقت
  دمی خنداری اختیب

  ی قتل و گرفتيپس جلو: _
  زدلبخند

  ؟يخودت چطور: _
  بهترم: _

  اومد طرفمعی اومدن تو باربد سرنی و رادباربد
  بود ؟ي چه کارنی ا؟ي شدوونهیتو د: _

 دمیخند
   بشه ؟وونهی دتونهی فقط بهانه جونت ميپس فکر کرد: _

  محکم بغلم کرد.  کرد بغص
 یلیخ... دمی ترسیلی تو دختر خي اوونهید:_
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   دور کمرشدمیچی پدستامو
  میدی کشی هر چهی کافگهی دیالزم بود داداش:_

   عقبرفت
 یی جاهی دی قصه بانی انطوری داغون شدن باربد، خودتم همننیبی بابا و مامان مکسالهی حدود نمیبی دارم ممهی سال و نکی: _

  ی و کسانزهای بفهمه هنوزم چدی ،بهانه باشدیتموم م
 
  ادیاون فراموش کرده ما رو چقدر دوست داره اما من مطمئنم به خوش م. داره که دوستشون داره رو
  کردی داده بود و تلخ نگاهم مهی نگاه کردم که به در تکنی رادبه
  شهی درست مزی انقدر نترس من مطمئنم همه چنیمن اشتباه نکردم راد:_
 بهانه رو داشته باشم ي خنده ي آرزونکهی از اشتری ؟ حاال بنمی ببنی راديا لبهي من لبخند و روشهی مایخدا.  نگفت یچیه   

  نوی انمی ببنی رادي و تو چشمایآرزو داشتم خوش
 
 ی که از سر درد و نگرانیی روزانی فراموش بشه اشهی بشه؟ منی ته نششهی بودم من بهش قول داده بودم مونی رادمهر مدبه

 اشکو هم به مسلخ برده؟
 دی خندباربد

   بلهنمی راددونستنیاصال نم.  بچه ها بابا و مامان شوکه شدنایول:_
   تودی دونی دفعه آفرکی لبخند زد نیراد
  کنهی شده و داره باران و صدا مداریباربد بدو بهانه ب: _

   به من نگاه کردنی آفررونی بدی دوباربد
 ی هستی خوبي شهیحقا که هنرپ:_

  دمیخند
  د نبولمیهمه اش هم ف:_
  دونمیم:_

   شانزدهمفصل
 تو ادی بتونستی نمچکسی پشت در اتاق بست نشسته بود ،هنکهیبه خاطر ا.  مالقات دادنيبعد از دو روز به بهانه اجازه    

  انی که از دوستان راياتاق جز دکتر و پرستار
 

   بوددهی خندی از سالمت بهانه مطمئن شده بودن بابا حسابی به مامان و بابا گفته بود وقتانویباربد جر. بودن
   بودشمی که همون شب اول بهم داده بود پانی رای کرد گوشفی برام تعرامکهاشی رو باربد تو پنهایا   
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 سرشو گذاشت رو شونه ام هق دی دفعه بغضش ترککی که دور مچ دستم بود ي رو بانددیبهانه کنارم نشست دستشو کش   
  زدی و حرف مزدیهق م

  ؟کنمی مکاری بدون تو چی نگفترم؟یمی می ؟ نگفتي کردنکارویچرا ا:_
  خودم جداش کردم و با اخم نگاهش کردماز
  وقته مردمیلی تو خي من برامیگرفتی نفس مگهی که با نفس همدینه نگفتم چون مرد اون موقع: _
  دستاش صورتمو قاب گرفتبا
 ستین...  خواهرم ستی نی نفسی اگر نباشی تو خود نفسی بود ولمیرادمهر زندگ...  رمیمی میشبه خدا اگر نبا.... نه باران:_

  لحظه سکوت کرد و بعد محکمتر از قبل بغلم کردچند
  دیببخش..  بارانم دیببخش....  رفته بود چقدر دوستت دارمادمی....  شده بودموونهیمن د.... من غلط کردم باران :_

  رفت دور کمرش و بغلش کردم دستاشو محکمتر کرددستام
  یبخشیبگو خواهرتو م:_
   دفعه رفت عقبکی

   خوب شمدمی کنم قول می زندگدمی باران قول مدمیقول م:_
   صورتمي روختیری ماشکام

  قول؟:_
   خواهرهیقول :_

  بغلش کردممحکمتر
  خواهرمزمی عزی ولی فراموش کنیتونی نمدونمی میکشی عذاب مدونمیم.  ي بخواخوامیم:_

   ام گذاشتمنهی سي نوازش کردم و سرشو روي روسري از روموهاشو
   همه درد؟نی به اهی عذاب؟ راضنهمهی به اهی راضی فراموش کنیتونی همون که نمیهمون که عاشقش:_

   بلند کردسرشو
 ستی اما دست خودم ندونمیم:_

 شهی گرفتم نگاهم کرد هموتطور پاك مثل همدستاشو
  ؟ي مگه تو دوستش ندارخوادیاون آرامش تو رو م. هست شهی اون همنکهی به اياری بمانی اگر ایتونیم:_
  اوهوم:_

  بوددهی بچه کوچولوها لب برچمثل
   ؟ي با عذابت عذابش بدادی به عذاب معشوق چطور دلت مهی راضیخوب کدوم عاشق:_

   کرد پاكاشکهاشو
   ؟یکنیکمکم م: _

 دمی از مدتها از ته دل خندبعد
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 .   خواهرمکنمیمعلومه که کمکت م: _
 .   و با آرامش چشمامو بستمدمی کشیقی خودم بود نفس عمي هنوز خواهر کوچولودمیدستاشو بوس   
  همون روز مرخص شدم باربد ما رو برد خونه پا که تو خونه گذاشتم بابا بغلم کرد و در گوشم گفتيفردا    
  رسمیبعدا خدمتت م:_
  در خدمتم قربان:_

   بغلمو گرفت و منو کشوند طرف مبلری مامان با اخم زدی و سرمو بوسدیخند
   ؟يدیبار آخرت باشه باران فهم:_

  ال دو تا انگشتمو آوردم بادمیخند
  شمی خواهرم برگشته پگهی چون ددمیقول م:_
 بغلش کرد هر دو با هم دهی که به آب رسیقی طرف مامان، مامان مثل غردیبهانه دو. مامان و بابا برگشتن طرف بهانه    
  کردی بهانه زمزمه مکردنی مهیگر
 ببخش.... یببخش مامان:_
   مبکردهی و گردیخندی صورتشو مي انگشتاشو اجزا دونه دونهکردی لمسش مدیبوسیمامان تمام صورتشو م   
  دیلرزی کنارم نشست و سرمو گرفت تو بغلش صداش مبابا
   دخترمونتمی مدشهی هميبرا:_
   حرف و نزن بابانیا: _
 و دادی چند ماهه تابش مي دختر بچه هیبابا نشوندش رو پاش و بغلش کرد مثل . بهانه از مامان جدا شد و اومد طرف بابا    
   بهانه پر بغض بوددشیبوسیم
  بابا: _
 جون بابا: _
  بابا:_
 عمر بابا: _
 مردم بابا: _
  دونمی بابا مدونمیم:_
 سال کیبهانه سرشو گذاشت تو گردن بابا، بابا هم انقدر تابش داد تا خوابش برد بعد از .  و تابش داد دی و بوسشیشونیپ   

  میکردی مهیهممون گر. دیبهانه بدون قرص خواب
 

  که بابا نذاشترهی اومد بهانه رو از بابا بگکردی بود و نگاه مستادهی اول کنار در اي که از لحظه باربد
   ؟دمی چند وقته دخترمو ندیدونی بوش کنم نگاهش کنم مخوامیبذار بخوابه م: _
 با با دخترش تنها باشه تو آشپزخونه که بامی طرف آشپزخونه منو باربد رفتدی دوهی بلند گريمامان با صدا   
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   بغلم کردمامان
 .  ممنونم بارانم ممنونيتو دخترمو بهم برگردوند: _
  دی به من دادی خواهر پاك و خوبنی ممنون باشم که چندیمن خواهرمو برگردوندم مادر من با: _
هارشونه و محکم که  نگاهش کردم احساس کردم محکم شده، شده بود همون باربد چی ساعت بعد رفت وقتمیباربد ن   

  زدی مادی فرنیقدمهاش سر زم
   هفدهمفصل
 خودش نباری اینگاهش کردم پنج ماه گذشته بود و بهانه کم کم از الك خودش دراومد سخت بود ول. کنارم نشست       

   دوباره شروعنی درمانش با آفري دوره خواستیم
 

   لب خدا رو شکر کردمریز.  گرفته بود برگرده می واقعاً موثر بود چون تصمنباری و اشد
  ؟میحرف بزن:_
 زی و آورده و خواسته که همه چنی بهم گفته بود بعد از پنج ماه اسم رادنی بگه آفری چخوادی مدونستمی از ته دل، مدمیخند   

   گفته از باراننمیآفر.  بدونهنیو در مورد راد
 

   خوب بودیلی بود خی هر چی ولهی اش چزهی انگدونستمی بدونه نمخواستی بهتره حاال اون میبپرس
  میبزن:_

  از کجا شروع کنه گذاشتم فکرشو جمع کنهدونستیمن من کرد نم.  نشستم روبروش
  نیدر مورد راد.... در مورد :_

   کردسکوت
 ؟ی چنیدر مورد راد: _

  دیکشی کرد خجالت منگاهم
   ؟ از همون اولش ؟یگیبرام م:_
 که من مثال ي بعد از تصادف و  نوشته بود تا روزعی به درخواست من وقانیاز جام بلند شدم و رفتم طرف کمدم راد   

   منی خودکشنکهی کردم البته با سانسور ایخودکش
 

  بوده دفترها رو درآوردم و دادم دستشیالک
  رو بخوننهایا:_
  ه؟ی چنایا:_
   ؟ی و بدونزی همه چيخوایمگه نم: _
  آره:_
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  دمی رو خوندم که فهمنهایپس بخون منم ا:_
 کی ناهار صداش کنه که من غذاشو بردم تو اتاق و بدون ي براخواستیظهر مامان م. رونی و از اتاق اومدم بدمشیبوس    

  رونی و اومدم بی عسليکلمه حرف گذاشتم رو
 

 ومدیساعت از دو گذشته بود و اون ن. و صداش کردم  شامشو گذاشتم پشت درومدی نرونیتا شب ب.  حاطرات باربد بود غرق
   خوابم بردونیزی تلوي رو کاناپه روبرورونیب

 
  کردی و صدام مختویری سرشو گذاشته بود رو دستم اشک مدمی شدن دستم از خواب پرسی چهار بود که با حس خساعت

   شدم و نشوندمش کنار خودمبلند
  ؟ي شده خواهریچ:_
 گفتی میاالن بهانه هرچ.   اشاره کردم برگرده تو اتاقرونیمامان از اتاقش اومد ب. حرف بزنه، بغلش کردم ذاشتی نمهیگر   

  زدی و خودشو رقم منی رادندهی داشت آیهر حس
 
 دمی از مامان خجالت بکشه و نتونه حرف بزنه دستاشو بوسخواستمی من نمو
   مني شده بهانه یچ:_
  بدمیلیمن خ..... من:_

  ومد باال هوا چقدر پاك شده بود انفسم
  یستی تو بد نزمینه عز:_

  فاصله گرفتازم
 .....  بارانيوا..... نمشی ببخوامیگفتم نم.....  کردمنی بهش توهیلیمن خ..... من... بدم :_
 جان باران:_
  من بهش گفتم چشمش دنبال ناموس برادرش بوده: _
  یدونستی نميزی تو که چکنهیاون درك م:_
   خدا منو ببخشهيوا... گفتمی مدینبا:_

   بلند کردسرشو
   باران؟بخشهیمنو م:_
   ؟نی رادای بهانه خدا دونمینم:_
 هر دو:_

   صاف و  زاللي بچه هی زن بچه بود نی اچقدر
  ی کنی خودت ازش عذرخواهکهی در صورتبخشهی منی ببخشه رادنی رادکهی در صورتبخشهیخدا م:_
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  بند اومداشکش
  من ؟:_
  پس نه من:_
 آخه:_
   ؟شینی ببيخوای نکنه هنوزم نمهیچ:_
 چطور تو چشماش نگاه کنم آخه.  شهیروم نم:_
   خاطر احساسش نسبت به تو؟ابهی ي که زدییچرا؟ به خاطر حرفها:_

  فرو رفت تو گردنششتری بسرش
  هر دو:_
   شدی درست مزی همه چدیدی و منی رادکباری اگر شدی باهاش روبرو مدیبا
 .  ي حاللت کنه خواهردی بای درسته ندانسته بوده ولی تو دلش و شکستی باهاش صحبت کندیبه هر حال با:_
   جاش بلند شداز
  دونمیم:_
 ستادمی نگاهم کرد روبروش اقی و برگشت و عمستادی راه اي مهین

 جانم؟: -
   گرفتدستامو

.  خورده باشم سی خخوامی نمگهی نم نم تر بشم دنی وجودت از اي هی ساریگبار ز رنهمهیبذار بعد از ا. چتر من باش باران : -
 رمیچتر من باش تا آروم بگ

  دمی بوسدستاشو
 ي بدهی که بهش تکيواری دي پات اگر الزم باشه چترت اگر خسته شدری من اگر الزم باشه خاك زي هستم بهانه شهیهم: -

   بهم قولی خورده ولسی خای خسته بشم نکهیبدون ا
 

 ....  روزهی بده
  حرفمو کامل کنمنذاشت

 ي روزهی دی و شاشمی خوب منکهی اارمی ممانی که باور ندارم ايزی ممکنه انقدر که منم به چزی همه چی تو هستیوقت: -
   نشم نلرزم فقط بشمسی نم خوردن خنیدوباره از ا

 
  دی بهانه که دلش لرزهمون

  دستاش گذاشتميو دستامو رو دستاشو گذاشتم رو گونه هام کف
  هستمیدنمی نفس کشي تنها بهانه یهستم ، تا وقت: -
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   فرستادمامی پانی راي همون موقع از ذوقم برادمیرفت باال، منم همونجا رو کاناپه دراز کش   
  نهی و ببنی رادخوادی مبهانه
 ی پسره بدتر از من خواب نداره گوشنی ادمی بود خندانی رادی لرزی دوباه بخوابم که گوشخواستمی کردم و ملنتی و سایگوش

 و برداشتم
 سالم:_
  سالم:_
 ارمی تا صبح طاقت بتونستمی ام کرد که نمجانزدهی انقدر هامتی پی موقع مزاحمت شدم ولیب:_
  ستی موقع نیب: _
   ؟هی چانیجر: _

  دمی و شنانی سرخوش راي قهقهه ي بار اول صداي کردم برافی و تعرزی چهمه
  هجدهمفصل

 
   زدمادیفر
   ؟تونمی نمی چیعنی ؟ نی رادی چیعنی:_

  زدادی از من فربدتر
 تونمی نمیعنی: _ 

   ؟ياز حرفهاش ناراحت شد:_
  بفهمتونمی از دستش ناراحت شم ؟فقط نمتونمیمگه م: _
   ؟يومدی با خودت کنار نای ؟ ي شدمونیآخه چرا ؟ پش: _
 برگشتم نی همي ندارم برای عذاب وجدانچی با خودم کنار اومدم حاال هرانی ادی که شما برگشتیمن همون چند روز اول:_
 تونمی نمی ولرانیا

 فهممیمن نم:_
  ترسمیم:_
  آخه؟یاز چ: _
  بارانکنمی حرفهامو بزنم بشنوه و بعد بره اگر بره من دق مترسمیم: _
  ش؟یمگه االن هست ؟ مگه االن دار:_
  دارمدی امینه ندارم ول:_
  آخهیکنی ؟ تو چرا تو لحظات حساس فرار می کنی زندگدتی تا آخر عمر با اميخوایخوب م: _

   که رادمهر و تنها گذاشتهی اشاره ام به چند روزدیفهم
 دمی از دست مشمی و باهاش روبرو مجنگمی بعد از ابنکه با ترسم مشهیچون هم:_
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  جانزدهی هی شکسته بود خسته بود ولصداش
 ي قول داد،ي ؟ تو بهش قول دادیفهمی میونی به خودت و رادمهر مدنوی تو ای باهاش روبرو بشدی برادر من ،تو بانیراد:_

  ي دراومدنشی دری و اگر نشد از زیتالش کن
 
 ؟یکنی ادا منتوی دينجوریا

   نگفتمیچی هجنگهی داره با خودش مدونستمی کرد مسکوت
   کنکسیپس تو قرار و ف:_
   ؟ی چیعنی: _
  نمشی دفعه ببکی صداشو بشنوم بذار تونمی نمرهی بگو تماس نگنمشی دفعه ببکی بذار یعنی:_
 باشه:_
 ایتو هم ب: _
   ؟یچ:_
  دیای هم بانیتو و را: _
  ؟ی به شونزده سالگی برگشتایحالت خوبه :_
  بهترهدی باشانی بهانه حالش بد بشه تو و راترسمیحالم خوبه م: _

 رونی با شدت فوت کردم بنفسمو
 باشه:_
 با رون،یادبی داد بتی تا رضادمی دو روز با بهانه جنگمی بودنی و رادانی و منتظر رامیزدی قدم ممی  که قرار داشتیابونیتو خ   

  ی وقتی ولنهی و ببنی خودش خواسته بود رادنکهیا
 

 و می شد حاال سر قرار بودی من باهاش حرف زدم باربد حرف زد بابا حرف زد تا راضخوادی و گفت نمدی ترسدی رسزمانش
   درستتونستی نمدیلرزی من مي بهانه تو دستايدستا

 
  دادمی مشی بره و من داشتم دلدارراه
   شدادهی پانی تا رادیچند لحظه کش.  کنارمون پارك کرد بهانه دستمو چنگ زد انی رانیماش   
 سالم:_

  زدملبخند
 سالم:_
  دییبفرما:_
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 و خودم کنارش نی عمال هلش دادم تو ماشنی طرف ماشدمی و بده کشانی نتونست جواب سالم رایدست بهانه رو که حت   
  نکهی بدون انی هم سوار شد، رادانیرا. نشستم

 
  بلند جوابشو دادمي خفه سالم کرد با صدایی عقب با صدابرگرده

  دیخندی نگاهم کرد چشماش  منهی از تو آانیرا
  میخانمها کجا بر:_

  اوردی سرشو باال نی حتبهانه
  هیدیبرو جمش:_
 پارك ؟:_
   باشه ؟هیدی که اسمش جمشیشناسی میشما رستوران: _
 ي از پرونده هامیزدی حرف مانی و منو راری حرکت کرد تمام طول مسهیدی عوض کرد و به سمت جمشرشوی و مسدیخند   

   در اومدنی نه صدا از رادانی رايمارهایمن از ب
 
  دادمامی پنی رادي برداشتم و براموی از بهانه کالفه گوشنه
   ؟ي از دستش بديخوای ؟ می کنسکی ريخوای می موفق بشگهی دستی معلوم نیاگر امروز کارو تموم نکن:_
   کردنپی حرکت نشست بعد شروع کرد تای خوند چند لحظه باموی پی بلند شد وقتشی گوشيصدا   
   زدهي کنه که بهم تهمت ناموس دزدی احساس منو بدونه اومده عذرخواهومدهیاون ن:_
  کردمپی شدم با شدت تای عصبيدی و ناامی همه سادگنی ااز
 در ضمن نتتی ببومدی کارها و احساست نبود نمری اگر تحت تاثخواستی کنه اگر نمی عذرخواهرهی تماس بگتونستیم:_

   رادمهر اونو دستدونهی محرکش برادرته منیبزرگتر
 
 دشی نااميخوای مرهی براش در نظر بگنوی رادمهر انقدر عاشقش بوده که بهتردونهی منمی و ای سپرده و خواسته کنارش باشتو
  یلی تو بود خي کم جسارت برادرت توکی ؟ یکن
 

  شدی مخوب
  رفتمکتی برگشت و به سمت نانیرا. راه افتاد انی کنار رانی من کنار بهانه و رادمی شدادهی و پمیدیجوابمو نداد رس   
  امی برمی بگوهیبا اجازه من برم چند تا آبم: -

   بهانه مخالفت کنه بلند شدمنکهیقبل از ا   
  امیمنم م:-

  خندهری زد زانی رامیس نفس افتاده بود به نفمیستادی اننی که اونها ما رو نبمی انقدر فاصله گرفتی وقتمیدی هر دو دوبایتقر
   بودمدهی ندوينطوری انگار تا حاال تو عمرم امیاز دست خالفکارها فرار کرد:_
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   خندمون بلند شديصدا
 ادی نشی پیخدا کنه مشکل:_
   نشستمکتی ني روانیرا
 دلت ی هر چيدی صداشو بشنوه اگر تو خواهرتو تا شب دی حتای با بهانه چشم تو چشم شه هی کافادی نمشی پیمشکل:_
   بگوخوادیم
   خونهمیپس ما بر:_
   شدتنی به اگهینه د:_
  کردمی پرنده ها رو گوش مي تو سکوت صدامی دو راه افتادهر
   ؟یستی نی از دستم عصبانگهید:_

  نیی سرمو انداختم پاباخجالت
 نه:_
  خوب خدا رو شکر:_
  م تعجب نگاهش کردبا
   ؟نیهم:_
 هیکاف:_
  کردمنیمن بهت توه:_
  ی حق داشتدیشا:_
   ؟دیشا:_
  ی که حق داشتیپس مطمئن:_
  ی حق داشتدی شایگی تو می ولدمی نمی حقنی من به خودم کوچکترحاتتی که با توضنهینه منظورم ا:_
 ی کنی خالينطوری خشمتو ای حق داشتيآخه تو دختر:_
  ستادی روبروم استادم،یا

  بود ؟ی چنیاالن ا:_
 دی خندانهیموذ
   بود؟ی چیچ:_
  کنن؟ی رفتار می منطقری غی فقط دخترها گاهیعنی ؟ ي تو دخترنکهیا:_
  نطورنی دخترها اشتری بدمی که من دییخوب تا اونجا:_

  به جاش منم خنده ام گرفتی بزنم تو سرش ولخواستی دلم مدمی سرخوشش و که دي خنده
  يپس تو هم بلد:_

  راه افتادکنارم
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  خانمها؟زی ؟ آنالویچ:_
   کنهی بودم شوخدهی تا حاال ندشهی مشیزی چهی نی انه
   کل کل با خانمهادی اونو که همتون بلدرینخ:_
  ينه با هر دختر:_
   ؟ی بدو کنکهی با من یتونی که مياونوقت چرا فکر کرد:_
  یچون تو مثل من:_
  از چه نظر ؟:_
  ی بهش فکر کنی البته اگر وقت کنینیبی ميادیبه ز تشای کم فکر کنکی:_

  غم نگاهشنی نه به اون خنده هاش نه به اومدی مری نگاهش کردم به نظر دلگبرگشتم
   افتاده؟یاتفاق:_
  چطور ؟. نه :_
  يایبه نظر ناراحت م:_
 نی که چقدر افتهی مادتی تلنگر هی با ی ولي وقته بهش عادت کردیلی که خیشی مری دلگيزی از چی گاهستمیناراحت ن:_

  ی عادت کنی تا تونستي دادیعادت سخته چه تاوان
  شمیمتوجه منظورت نم:_
  ستادیا

   ؟می بخوريزی چهی می بريای مستیمهم ن:_
  میبر:_
 شد دو ساعت و یوقت. می حرف زدي از هر دری ساعتکی و می پارك نشستکی شاپ نزدی بحث و ادامه ندادم تو کافگهید   

  بهانه تماس نگرفت تماس گرفتم رد تماس داد به
 

   موندمرهی خیگوش
   چرا رد کرد ؟نیا:_
  کننیحتما دارن صحبت م:_
   ؟يری تماس بگنی با رادشهیم:_

  و گرفتم که جواب دادنی رد کرد من رادنمی گرفت رادتماس
 رسونمی من بهانه رو مدی باران شما برمیما خوب:_
 باشه: _

   ام گرفتخنده
   حدست درست بودنکهیمثل ا:_
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  بلند شدزی پشت ماز
   برسونمتمیبر: _
  میبر:_
.  خندهری زدم زدمشی با لبو نداشت تا دیانقدر صورتش سرخ شده بود که فرق.دیساعت از ده شب گذشته بود که بهانه رس  

  می خندمونو کنترل کنمیتونستیمنو باربد و سارا نم
 

   خندشونو جمع کنن بهانه هاج و واج نگامون کردکردنی می مامان و بابا سعدیخندی ما مي هم با خنده ابیکام
  ؟دیخندی می به چه؟یچ:_
 تا چشمش خورد به خودش دستاشو گذاشت رو گونه هاش و با خجالت سرشو انداخت ی جاکفشي نهی آيبردمش جلو   
  هم بلند مامان و بابا گهی دنباری و قرمزتر شد انییپا
 

  و بدو رفت تو اتاقشنیی سرشو انداخت پادنیخندی مبلند
 بارهی امشب آسمون نمدونمی می ولادی نمادمی دونمی نمچهی خونه بپنی خنده تو اي که صداي چقدر گذشته بود از روزایخدا   

   ماهیعنی زننی غم نداره ستاره ها چشمک میعنی
 

 . نمرده
 دمی شد از اومدن بهانه و دست زن و بچه شو گرفت و رفت منم همونجا رو کاناپه خوابدیباربد ناام   
 

  نوزدهمفصل
 
 بلند شم تونمی نمدمی بهانه اومدم بلند شم برم باال دي فکر کردم زلزله اومده والرزمیساعت پنج صبح احساس کردم دارم م   

   آدم افتاده روم بههی دمیدستامو آوردم باال و د
 

  از خودم جداش کردم بهانه بود داد زدمیسخت
  شمی بلند شو دارم خفه م؟ي شدوونهیتو د:_

 محکم بغلش ومدی بلند شدم و نشوندمش کنارم سرشو گرفتم باال اشکش بند نمی به سختکردی داشت هق هق منطوریهم
 کردم سرشو گذاشت رو شونه ام

 ....رادمهر....  تونمیمن نم..... من:_
   بلند کردمسرشو

   کنه ؟کاری رادمهر بعد از تو چی دوست داشتیرفتی رادمهر مي نکرده تو به جايبهانه اگر خدا:_
  کردی هقش کم کم سکسکه شد و اشکاش بند اومد فکر مهق
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   کنهی خوشبخت باشه زندگخواستمیم:_
   ؟یکنی می زندگياالن تو دار:_
  اون برادرشه:_
 شهی مشتریبهتر آرامش رادمهر ب:_
   نگفتیچیه
  صادق باشکنمی سوال مهیحاال من :_
   همون چشمان اشک آلود نگاهم کردبا
   ؟ی دوستش داشته باشیتونیم:_
  دونمینم.... ینم:_
   ؟ي فرصت بهش بدهی يدوست دار:_
 کنم  بهش اعتمادتونمی منکهی اي خاطراتش شناختمش براي البالنکهی اي اون برادر رادمهره برانکهی ايدوست دارم برا:_
   حالمشکنهی باران ؟ اون می اگر آخرش نتونستم چیول
 

 که متوجه حس و حال اون نشم اگر نتونم ستی انقدر حالم بد نی هنوز فراموش نکردم نه رادمهر و نه دخترمو ولستی نخوب
  انتی کردم و بهش خدوارشی کردم امانتیبهش خ

 
 کردم

  محکم گرفتمدستاشو
 که داره و ی بهش بگو، بگو ممکنه با تمام عشقي داری حسنی باشه اگر چنی ولانته؟ی خنیا گهی می من کيخواهر کوچولو:_
  ی ممکنه قلبا دوستش داشته باشنکهی با وجود ایحت
 

  نهای بکنه یسکی رنی باشه بذار اون انتخاب کنه  که چنی جوابت منفممکنه
 ...اما:_
   ؟ي نکردانتی بهش خي اگر بهش فرصت ندي باورش کردنکهی با وجود ایکنیاما نداره بهانه فکر م:_
   بلند شدقهی بعد از ده دقرهی بگمی تمام فکر کرد گذاشتم تصمي قهی ده دقدیشا
  ادی بشی پي بعداً دلخورخوامی نممی که صحبت کردیطی با همون شرای ولنطوری باران به خودمم همدمیمن بهش فرصت م:_

   بغلش کردمخوشحال
   بدهی قولهی بهم ی ولشناسهی قلبت قلبش و ممدونیمن م: _
 ؟یچه قول:_
 تی نه جواب منفنهی به رادانتی خنی به خاطر رادمهر نباشه در اصل اياگر قبولش کرد: _
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  ؟ی شناختيتو منو چطور:_
  گذاشت رو قلبشدستشو

 چشمم باشه ي رو انتخاب کنم تا رادمهر جلوی ندارم به خاطر چهره کسيازی خورده نوندیرادمهر تو قلب من با وجود من پ:_
  نمشی چشمام و ببندم تا ببهیکاف.

  کردی تو قلبم غوغا مي شاددمشیبوس
 همراهش بود بعد بغضش هی تا صبح بغض و گرداری بهانه بعد از هر دلی رفت و آمد داشت اوانیدو ماه بود که بهانه با راد   
   دو روز برقنی به اخم شد و حاال تو الیتبد
 

 برش ی به زندگنی شاد بود، عشق رادی ولشدی رادمهر ستاره بارون مي نه به اون شدت که چشماش برادمیدی مچشماشو
   از قلبیی جاهی کردمی ،حس مدمیدیهرچند که م.گردوند 

 
   کنهی زندگدی حاال که زنده ست بادونستی خودشم می با رادمهر دفن شده ولشهی همي براخواهرم

 ی ولومدی بابا داشت درمي بود کم کم صدايادی سه ماه زمان زشدی می ارتباط داشت طوالننی ادیباالخره اون روز رس   
   حالنی و در عرهی فرصت و از بهانه بگخواستینم
 

   بود اومد به اتاقمرونی بنی روز که بهانه با رادهی بود باالخره نگران
   دخترم ؟يدیاجازه م:_

   رو تخت و بلند شدم و گذاشتمکتاب
  دیی بابا جون بفرماهی چه حرفنیا:_
   تخت نشست کنارش نشستمرو
  افتاده بابا ؟یاتفاق: _
  نگرانم بارانیاتفاق نه ول: _
  بابا جون؟ینگران چ:_
   بهانهمیتصم:_
 دادی ملی بده همون اوای جواب منفخواستی اگر مرهیگی درست و ممی بابا من مطمئنم بهانه تصمیچرا نگران: _
 ؟ی رفت و آمد بازم بگه نه چنهمهیاگر بعد از ا:_
  حرف مردم؟ای نی بهانه، رادد؟ی هستیشما نگران چ: _
 که حقش جواب دهی کشی و برام گفته اون انقدر سختزیباربد همه چ. نمی از همه نگران رادشتری بینگران همه اش ول: _

  خوام که به خاطر از دخترم بتونمی نمی نباشه ولیمنف
 

  ستی هم خوب ننی رادي برانی جواب مثبت بده امن
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  باشهی گفته ممکنه در اوج تفاهم جوابش منفنیبهانه به راد: _
  بلند شدیعصب

  ي بودی رو از تو توقع ندارم تو دختر عاقلي سهل انگارنهمهیاز تو توقع ندارم باران ا:_
  کردم باباکاریمگه چ:_

  کردی صحبت منطوری تو گلوم هجوم آورد بار اول بود بابا با من ابغض
 سه ماهه دارن شهی می وجدان آدم چی ولکردی بود قبول می شانسشو امتحان کنه هر کسخواستهیاون قبول کرده چون م:_

   دوستشدهی تا حاال بهانه نفهمیعنی کننیرفت و آمد م
 

 درد عادتم دیخوای به جز عشق مادی داره اون صداش در نمي هم حدی ؟ خودخواه نهای کنه ی باهاش زندگتونهی نه؟ مای داره
  د؟یبه قلبش اضافه کن

 شناختشی نبود بهانه مبهی غرنی بشه رادی بهانه انقدر طوالنيری گمی تصمکردمی خودمم فکر نمگفتی و مقتیبابا تماماً حق   
  خواستیخانواده اش رو اخالق و رفتارشو فقط م

 
 بابا يبلند شدم جلو.  کردمی همون شب با بهانه صحبت مدی بود باادی زمی تصمنی اي نه و سه ماه براای رتشی بپذتونهی منهیبب
  نیی و سرمو انداختم پاستادمیا

 گهی هفته دکی تا تای نهاگمی و مکنمی بابا جون من متاسف و شرمنده ام خودم امشب با بهانه صحبت میگیشما راست م:_
   چه مثبت خوبه؟ینفجواب بده چه م

 دمیشنی امشب جواب بهانه رو منی همدی بودم بای رفت عصبرونی حرف از اتاق بی و بدی به صورتش کشیبابا کالفه دست    
  دی بای گرفتم تو سالن منتظرش باشم ولمیتصم

 
  شدمی مطمئن منی رادمی از تصمقبلش

  تماس گرفتمانی رابا
 سالم:_
  سالم:_
  د؟یخوب:_
  ؟یممنون چرا انقدر رسم:_
 میچون عصب: _

  لحظه سکوت کردچند
   منتظر بودمنیزودتر از ا:_

 شهی مشیزی چهی پسره نی اگمی ممن
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  چرا ؟:_
 چرا منتظر بودم؟:_
 د؟ی بودی منتظر چنکهی هم انیهم ا:_
  نی از رادای از من ای سوال از جانب شما حاال هیمنتظر :_

   کردهنشیزبی انقدر تنی نشست و برخاست با آفردی شاشدی روانشناس مدی آدم بانی باز موند ادهنم
 رنی بگمی خودشون تصمذاشتمی مدیبا:_
  ؟رنی بگمی خودشون تصمدی نذاردیخوایحاال م:_
 دنی از اندازه دارن طولش مشی کم بکی يری گمی تصميبرا:_
  رهی بگمی تصمتونهی بهانه نمنکهی مثل ای عوض نشده ولمشی که صمنیراد:_
   عوض نشده ؟مشی تصمنی رادیمطمئن:_
 که هیمی سخت تر از بهانه ست هر روز و هر لحظه منتظر تصمنی رادي براطی شرانی مصرتر هم شده باشه ادیمطمئنم شا:_

  زنهی رقم مشویزندگ
 دونمیم:_
   ؟ی کنکاری چيخوایحاال م:_
   بهانه مطلع بشممی از تصمدی امشب بانی من همی هفته زمان بده ولکی به بابا گفتم زنمیمن امشب باهاش حرف م:_
  شمی ممنون مي بذارانیمنم در جر:_
  ی نگنی به رادنکهیبه شرط ا:_
   خود داردي هفته که جاکی گذرهی مکسالی ي اون هر لحظه به اندازه يچرا؟ برا:_
  تو ای نه من رهی دوست دارم جواب و از خود بهانه بگی ولدونمیم:_

 دیخند
   ؟یستی نی عصبگهیپس د:_
 پرهی شاخه به اون شاخه منی شده از اوانهی پسره دوا
  چطور ؟:_
   شد به تولیشما تبد:_

   خنده ام گرفتخودم
  دمیبهت خبر م:_
 داری بيریمنتظرم و تا هر وقت تماس بگ:_
  منت نذاريداری بشهیتو هم:_

   کردسکوت
  خداحافظ:_
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  دارم؟ی بشهی هميچرا فکر کرد:_
  يدی جواب معی سردمی بهت مي خبرهی شب مهی که نیچون گاه:_
 خداحافظ:_

 جواب سالمشو از نکهیجوابشو دادم و قطع کردم  ساعت از ده گذشته بود که بهانه اومد خونه قبل از ا.  هی پسره جننیا    
   باال بادمشی دستشو گرفتم و کشرهیمامان و بابا بگ

 
   خوشحال بودی ولردکی به من نگاه متعجب

   شده باران ؟یچ:_
   شده ؟یتو بگو چ:_
 یچیه... وا:_
   چه خبره؟ی بگیتونی هنوزم نمیرونی که هفت شبه پنج شبشو بي بهانه سه ماهه هفته ادهی می کارهات چه معننیا:_

  نیی انداخت پاسرشو
  شناسمیمن سه ماهه اونو م:_
 ی به رفت و آمد داد ولتی نه بابا رضاای ی دوستش داشته باشیتونی مینی ببنکهی اي فقط برایشناسینه تو چند ساله اونو م:_

  يدی کشش ميادی زيتو دار
   کردبغض

   بارانترسمیم:_
  مانتوشو باز کردمي نشستم دونه دونه دکمه هاکنارش

 از رادمهر نباشه کمتر از اون دتربنی از رادمهر دوستت نداشته باشه کمتر دوستت نداره اگر پاشتری ؟ اون اگر بزمی عزیاز چ:_
   ؟یترسی میوفا نداره آخه تو از چ

   شونه امي از تنش درآوردم سرشو گذاشت رومانتوشو
 از آخرش:_
  آخرش؟:_
 ..... اگر اونم تنهام بذاره؟ اگر اونم نباشه:_
 با دلهره و دی با ترس شادی من دوباره عاشق شده شاي رفته بود خواهر کوچولوشی بهانه تا کجا پکردمی فکر می من چيوا   

   رادمهري نه به اندازه دی شده بود شایعذاب ول
 
 قتری پخته تر عمیول
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 بهانه ي به اشکهادونستنی که اشک از چشمام روون شد بابا و مامان اومدن تو اتاق نمدمی قهقهه زدم انقدر خنداری اختیب   
   من بلند شدم و خندون باباي به خنده هااینگاه کنن 

 
   بغل کردمرو
   بابا جونگمی مکیتبر:_

  کردی نگاه منطوری بهانه همدی قلب مامان خنددی بابا خنديچشما
  شما حالتون خوبه ؟:_
  با گفتن افکارم بترسونمش رفتم طرفشخواستمینم
 من که تو از آخرش زی عزدهیآخرشو د ی ؟ کيبری از خود قصه لذت مي داری آخر قصه ترس داره وقتي اوونهیتو د:_
   ؟یترسیم
  کهيدی ددمی من از دست می ولچکسیه:_
 ؟ ذارنی که تنهات نمی عشق ؟ دوستاننهمهی با انی ؟ مامان و بابا ؟ رادي باربد و ندار؟ي تو به من بگو منو نداری ولدمید:_

   بهيدی و اقبال چسبی خوش شانسنهمهی اونیتو م
 
   که فقط خدا ازش خبر داره چرا رقم خورده؟يری تقدکی ؟ به ياری بدبکی

 اما:_
  شنی کلمه از حضور بابا و مامانم خجالت نکش اونها خوشحال مکیجواب منو بده بهانه فقط :_
 بپرس:_
   ؟يدوستش دار:_
 لی تبديهق شاد بابا رو لبهاش اومد از قلب مامان به هق ي خنده از چشمانباری انییصورتش سرخ شد و سرشو انداخت پا   
  شد
   کارم کردمنی بزنم و اادی فرخواستی بودم که دلم مجانزدهیمحکم بغلش کردم انقدر ه   
   شکرتایخدا:_
   شدمرهی صورتش و با دستام قاب گرفتم و تو چشماش خدی بهانه هم بلند خندنباریا  
  کلمه بگو بگو که تمومه بگو بله فدات بشم بگوکیجون باران :_
   شد برگشت مامان و بابا رو نگاه کرد و دوباره  به منرهی چشمام ختو
  نه به خاطر من:_

   گذاشتم رو قلبشدستمو
  نیبه خاطر ا:_

  نیی انداخت پاسرشو
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 اوهوم:_
   بلند و رسا بله ؟لکردهی خانم تحصی چیعنیاوهوم :_

  دی خندبلند
  بله.....  منو باران بله یکشت:_
   ،هول نشوکباریدوبار نه دختر :_

 رو دمیچرخی مامان و گرفته بودم و مي کنم دستاکاری چي از شاددونستمیانقدر تو بغلم فشارش دادم تا صداش دراومد نم    
   بهانه روگشتمی دوباره برمدمیپریسرو کول بابا م

 
 و نگاهشون کردم داشتن  کم آرومتر شدمکی نبود از سکوت مطلقشون به خودم اومدم چکدومشونی حواسم به هکردمی مبغل
  کردنی مهیگر
   موهام مامان بغلم کردي صورتم روي رودی اومد طرفم دستشو کشبابا
  رهیمادر برات بم:_

 کنم قولشو به هی گرتونستمی و سرمو گذاشتم رو پام حاال منی نشستم رو زمرمی جلوشو بگتونستمیبغضم سرباز کرد نم    
  زی همه چی شب وقتهی ای روز هیخودم داده بودم که 

 
 ي تو بغلش مامان کنارم نشست و بهانه سرشو کنار سرم رودی بابا منو کشرمی جلوشو بگخواستمی کنم نمهی شد راحت گرخوب

  زانوهام گذاشت
  ببخش که انقدر عذابت دادم...... ببخش باران :_

 آروم شدم ساعت چند بود که اشکم بند  ی کدونمی من تو حال خودم بودم ،نمی کرده بود ولسی بابا موهامو خياشکها    
   مني مامان و بابا رفته بودن و بهانه جلویاومد ول

 
  دمی استخوانهامو شني بلند شدم بدنم خشک شده بود صدای بود سرش رو پاش بود و خوابش برده بود به سختنشسته

  شد تازه چشمم به ساعت افتاد پنج صبح بود تماس برقراری وقتدادمی بهش خبر مدی بارونی برداشتم و رفتم بمویگوش   
   ؟يکردی مشی راضیتا االن داشت:_
  بود گفتمهی که ارمغان ساعتها گري گرفته اي صدابا
  نه:_

  لحظه سکوت کردچند
  ي موفق نشدگهی گرفته مي صدانیا:_
 من نه:_

  دادمی ادامه منی از اشتری بدی نباکنهی داره بغضو غمشو کنترل مدونستمی مدمی نفس نفس زدنشو شنيصدا
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   شدنیمن موفق نشدم اما راد:_
   نفسش قطع شديصدا

   ؟یزنیچرا حرف نم..... الو ...... الو :_
   همراهشهي بغض شاددونستمی که مي با خنده انباری نفسش باال اومد اکدفعهی

   ؟نی آفرشی سر ببرمت پهی يخوایم:_
  چرا اونوقت ؟:_
 .  يدی آزار منکهی ايبرا:_
  ي نزدم خودت از صدام شک کردیمن که حرف:_
  ي کردهیآخه معلومه چند ساعت گر:_
   خودم دراومدمنی دری بودم حاال از زونی به خودم مدنویا:_
   ؟گهی منی به رادیک. خوشحالم :_
  زودتر بگهدی بای ولمی مورد حرف نزدنی در ادونمینم:_
   نگمدمی بهتره واال قول نمنطوریا:_
  ياااااا تو قول داد:_
   ؟یکنیم....  یکنی من حساب نميتو که رو قولها:_
   جور خلسه تو صداش بودهی آرومتر بود دی پر کشمینفسم رفت خجالت باعث شد نتونم حرف بزنم شاد   
   ؟یکنیحساب م:_
  کردمیمن که عذرخواه:_
   باران ؟یکنیحساب م:_
 طول شتری شناختم رجوع کردم چند لحظه بي کردم صادق باشم به همه ی؟ سع بگم االن دی بای چشه ؟ چنی اایخدا   

  ی از هر کسشتری تا جواب تو ذهنم چشمک زد بدینکش
 

  کردمی باربد روش حساب می حتی از هر کسشتری اعتماد داشتم و ببهش
  کنمیحساب م:_

   فوت کردنفسشو
  خدا رو شکر:_
  ریشب بخ:_
 نداره و من توش شناورم غرق یی هواچی که هیانگار تو تونل. جوابمو داد و قطع کردم ی شده بود وقتشتری صداش بيخلسه   
   لباسمو باز کردم تا راحتتر نفسي هیقی شدمیم
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   رو لبش بودي و لبخند بدکردی چشمم خورد به بهانه که داشت نگاهم مبکشم
   طرف اتاقرفتم

   ؟یکنی نگاه مينجوری چرا اهیچ:_
  پشت سرش بست و در
   چه خبره ؟رونی دنبالت اومدم بيدی ؟ اصال نفهمکنمی دارم نگاهت می از کیدونیم: _

   زدم به اون راهخودمو
  ستی نيخبر:_

 دی خندانهیموذ
   ؟ي و خبر بديری انقدر مهم بوده که تو پنج صبح باهاش تماس بگی از تو منتظر جواب من بوده و کشتری بیک:_ 

 چارهی بانیرا:_
  بزنه زدم تو سرشی حرفنکهی شد قبل از اظتری اش غلخنده

  کشمتی می کلمه حرف بزنکی:_
  دی گذاشت رو سرشو بلند خنددستاشو

  نگفتميزیمن که چ: _
  ی بگیخواستیاما م: _
   پشت تخت و مثال سنگر گرفتدیدو
   سوالهیجون باران فقط :_
   حالتش غش کردم از خنده بالش و پرت کردم طرفشاز
   موقوف فقط بخوابیفضول:_

   و رو هوا گرفت و خودشو پرت کرد رو تختبالش
 پرسمیباشه نم:_
   دختر خوبنیآفر:_

   جواب بده خوابم بردنکهی از اقبل
 

  ستمی بفصل
  يمثل ماه شد:_
 کاله سرش داشت که تمام هی ی بلند و ماکسنی آستی اشکي قهی بود یلباسش ارغوان.  دی نگاهم کرد و خندنهیاز تو آ   

   تادیچیپی کاله دور گردنش مي دنباله پوشوندیموهاشو م
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 پخته ی بود مثل قبل ولبای بود و جذابش کرده بود زتی الششی همرنگ لباسشو پاش کرد آراي محفوظش کنه کفشهاکامال
   دختر جوانهی گهی که دگفتیشده بود نگاهش حرکاتش م

 
  ستی نتجربهیب

 دستشو گرفتم سرد سرد دمی همرنگشو پوشي همرنگشو رو سرم انداختم و کفشهامی ضخری حردمی پوشدموی و دامن سفکت
 بود لبخند زدم

  آروم باش:_
  دیخند

   کم استرس دارمکیآرومم فقط : _
  دمی کشدستشو

  انی االن ممیبر:_
   خندهدی باربد زد زدی که زنگ و زدن بهانه از جا پرمی نشسته بودهنوز

   عروس خانومآروم:_
   خجالتزده نشستبهانه

   جلوای زشته بلند شو بیچرا نشست..... ا:_
   از دست تو باربديا:_
 رهی بگطنتهاشوی شي بدوه و جلوابی بچه دختر بود پنج ماهه بود و سخت بود دنبال کامنباری رو حامله بود و ایسارا دوم   

   طرف دردی دوسوزوندی مشی آتتونستی،اونم تا م
 

 نی باشه باالخره جلوشو گرفتم بغلش کردم سنگابی استقبال کننده کامنی مونده بود اولنی همرمی که جلوشو بگدمی دودنبالش
  ذاشتی نمدادی که به خوش می و تابچیشده بود و با پ

 
 يجه وورجه ها با وری ولنمی و بهانه رو ببنی روبرو شدن  رادي لحظه خواستمی چه خبره منمی جمع کنم و درست ببحواسمو

   از دستش دادمابیکام
 شونوی چطور جواب سالم و احوالپرسدونمی نمنهی که بشرفتی منی آروم شد که سبد گل تو دست بهانه بود و راديلحظه ا   

  دنیخندیداده بودم همه داشتن به من و تقالهام م
   وروجکتو آروم کن کمرم شکستنی اایخنده هم داره واال باربد ب:_

   شونه اشي و ازم جدا کرد اونم آروم سرشو گذاشت روابی کامباربد
   تو رو خدا انگار نه انگار همون زلزله ستدینیبیم:_

  گفتمامان
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  بگو ماشاءاهللا:_
  ماشاءاهللا:_

 داره از چارهی و بنهی کفش آفردمی که دهی چنمی برگشتم ببيزی چهی که درو ببندم که پام رفت رو رفتمی عقب عقب مداشتم
  پامو برداشتمعی سرچهیپیرد به خودش مد
 .  برامذارهی حواس نمابی کامنی تو رو خدا ادیببخش: _

   پاشي جلونشستم
   دستش بود نشست کنارشومیلی سبد بزرگ گل لهی هم که تازه اومده بود تو و انی شد همراه من رای چنمیبذار بب:_
   شد ؟یچ:_
  دی دردش کمتر شده بود خندنی برگشتم طرف آفرالیخی ؟ بارنی چرا دو تا دو تا سبد گل منای اوا
   نشده بابايزیچ:_

  شدمبلند
   ؟یمطمئن:-
  آره:_

   در آورد و بغلم کردکفشاشو
 دلم برات تنگ شده بود وروجک:_
   تو بغل باربدهيخوای اگر وروجک میاگر منظورت منم  دل منم  برات تنگ شده بود ول:_

  دنی خندهمه
 نگفتم من چه یچی گرفت و داد به من هانی سبد گل و از رانی خوشحال شدم آفردنشی از دی ولنمشیاشتم ببانتظار ند  
   چه خبره حتما از ذوقشون دو تا سبد گرفتندونمیم
  نی بشایب:_
 راهنی با پي سرمه اي کنار پدرش شلوار پارچه انی کنار بابا نشسته بود و رادی روزبهاني کردم طرف سالن آقاشونییراهنما   

  ي نوار دوزي و کت سرمه ایاسی يمردانه 
 

   نشست رو لبهاشمهی لبخند نصفه نهی باشه لکسی بود ،به روش لبخند زدم تا رجی نگاهش گومدی و اسپرت بهش مشده
 و راه ابی و باربد داشت کامی تکي و بهانه و سارا رو مبلهاانی کنار هم بودن رای نشستم مامان و خانم روزبهاننیکنار آفر   
  بردیم

 حی تشرگهی همدي و برامیکردی مزی هم نگاه همه رو آنالنی حرف زدن منو آفرشونیکم کم همه شروع کردن با بغل دست   
  ادی زیلی شاد بودم خیلی خمیدیخندی و ممیکردیم

 بهانه رو بکشم آخه من به کفش خواستی دلم ممی نشستی وقتمیکردی مییرای همه مشغول بودن منو مامان پذی ساعتکی   
  خودشيپاشنه ده سانت عادت نداشتم پاهام داشت برا
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    دامنم پنهانش کردمری آروم پاهامو از کفش درآوردم و زدیرقصیم 
   سر اصل مطلب ؟می برستیبهتر ن:_

  ادامه دادنی پدر راددنی خندهمه
 سر من طاقت نداره پنی ارونی بدی دست پر ما رو بفرستخوادیامشب دلم م:_

  دی لب گزی روزبهانخانم
   بکنتویتو خواستگار:_

  میدی خندهمه
 ي اگر بهم افتخار بده که تا نفس دارم براش پدرمونهی می خانم بهانه عروس من بوده عروس منم باقخوادی نميخواستگار:_

  کنم
 بلند شد و بهانه به نی رادنهی بذار دخترم کنارم بش بلند شو پسر برو اونورنی زد پشت رادی روزبهانيآقا. بهانه بغض کرد    

   رفتی روزبهانيطرف آقا
   دست بهانه رو گرفت و رو کرد به بابای روزبهانيآقا
 ی من مثل دخترم نه خود دخترمه خدا نخواست من دختر داشته باشم ولي که بهانه برایدونیکوروش جان خودت م:_

   بهم داد که هر روز به درگاهش شکر کنم که اگريدختر
 
   دادنوی داد بهتررید

  لبخند زد سر بهانه تو گردنش بود ادامه دادبابا
   کنمي پسرم خواستگاري دخترتو ، دخترمو براي اگر اجازه بدخوامیم:_

   شدقی بابا عملبخند
 از طرف ما کنمی پس اعالم ممی جمع بشنجای ما االن ا که باعث شدهدنی رسجهی بچه ها به نتدونمی که من مییتا اونجا:_

  داشته باشهيدی بهانه حرف جدنکهی مگر استی نیمشکل
   بهانه سرشو آورد باال و مضطرب به من نگاه کرد خنده ام گرفتدنی به طرف بهانه چرخهمه

  بابا من بگم ؟:_
   زدادی بهانه فرکدفعهی

 نه:_
  فت گکننی همه متعجب نگاهش مدی دیوقت
   بزرگترا بله ؟ي گفت من بگم بعد گفت با اجازه شی پي بابا دفعه ستی نادتونی:_

  شدی خنده قطع نمي رفتن از خنده صداسهی غش و رهمه
   خنده گفتونی مبابا
  ستی ننیمگه جوابت هم:_
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 .  نی باز سرشو انداخت پاببهانه
  من که گفتم من بگم:_

   آورد باالسرشو
  گمیشما زحمت نکش خودم م:_
  ي جون به لبمون کردگهیبگو د:_
   تا حاالمی نداشتی مدلنی و جواب ای مدلنی اي رو مبل بند نبود خواستگارچکسی هگهید
   بابا صالح بدوننیهر چ:_
 که همه ساکت  بود حاالنی بود راددهی که نخندی تا اون لحظه تنها کسکردی به بهانه نگاه مرهی خنیهمه دست زدن راد   

   و بلندنی از ته دل زدم رو شونه آفردیشدن اون خند
 

  گفتم
  داماد و جمع کنهیکی:_

   خنده شو خفه کردي گذاشت رو دهنشو و صدادستشو
   گذشتههی کارت از گردونمی مهیعیالبته طب:_

  گفتسارا
   صحت داشت در مورد بهانه هم صحت دارهی که در مورد باربد گفتییاگر حرفا:_
  مگه نداشت ؟:_
 تعارف کنم ینیری کفشامو بپوشم و شخواستمی پخش کنم مینیری من خندشون گرفت مامان اشاره کرد شییهمه از پررو   

  منو نشوند سر جامی روزبهاني آقايکه صدا
   تنها زحمت ما نبودنیاما ا:_
   چه خبره ؟یعنی دستمو فشار داد نی آفرنی بود و لبخند رو لب بهانه و رادنیی پاانی طرفش سر رامیهمه برگشت  
 کنم هم خودی بفی تعرخوامی نمهی آلدهی پسر خوب که مرد اکی نه تنها گمی به جرات مهی من پسر خوبانیکوروش جان را:_

   معرفتشی هم درآمدش و هم شخصدیدونیشغلشو م
 

  رنی و بپذانی راي باران جان اگر افتخار بدن همسرخوامی ممی هر دو دخترتو ببري اگر اجازه بدمی هست اومدحضور
 انتظارشو نداشت جز بهانه که لبخند و چکسی هکردی به من نگاه مي جدیلی خانی من ؟ راان؟ی گفت؟ رای چومدی در نمنفسم

   بودهانی کامال در جرگفتینگاهش بهم م
  حرف بزنه گذشت تا بابا تونست قهی دو دقیکی دیشا
   قرارمون نبودنی شدم اری غافلگیکی جان من روسیواال س:_
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 ي جدیلی خنوی ای ولمی حرفها رو بزني بذار همه میای طاقت نداشت گفتم حاال که مگهی منم دانی رای مرد مومن ولدونمیم:_
  دوارمی باشه که امی اگر جواب باران جان منفگمیم
 

 انی راي برانوی روابط ما با بهانه نداره اي رويری بذاره همونطو که تاثنی تو و رادي روابط پدر پسري رويری تاثخوامی نمنباشه
  شرط کردم و اومدم

 خودشو گرفته بود باربد زد رو شونه ي هرچند جلودیخندی و به مامان نگاه کرد کل صورت مامان مدی کشیقیبابا نفس عم   
   ؟ بابا بلهی چیعنی.  بله یعنی نی بابا و اي
 

  ی روزبهاني طرف آقابرگشت
 من بچه هامو تو انتخابشون آزاد ی سعادته ولتی من وصلت با شما نهاي ندارم برای مشکلچی من به شخصه هروسیس:_
   به بارانکنمی جواب و موکول منی همي براذارمیم

 جواب دی ؟االن بای چیعنی جمعش کردم ی هنوز دهنم باز بود به سختدادی دستمو فشار منیهمه برگشتن طرف من آفر   
   باانی راکردمی ؟ من فکر می چنیبدم ؟ پس آفر

 
 لحظه کی بودم که آرزوم شده بود دهی که تا حاال نددمیدی که می بار اول از شدت عشقي براانیبرگشتم طرف را....  نیآفر
   رفتجی عشق سرم گی نه حتنمی نگاهشو ببي گرمایحت
 
   طرف پله ها و رفتم تو اتاقدمی بغضم سرباز کرد نتونستم تحمل کنم دوکنمی مکاری چدمیهم امکان نداره نفنیا

 بهم بگه همه یکی طرفش کاش دمی که تو اتاقم بود بلند شد پرمی گوشي کردم صداهی چقدر راه رفتم چقدر گردونمینم   
  بودنی آفرستی خواب نهیقی حقزیچ
 حس خواهر به برادر در ضمن من نامزد هی استی ری بی دوستهی انی منو رانیب. يکردی اشتباه مشهیهم...  يکردیاشتباه م:_

   کهیدارم و خوشبختانه سالهاست عاشقشم تنها کس
 
 ری بگمی منو ببخش  حاال درست تصمی بدجنسنمی حستو تو چشمات ببانمی با رای وقتخواستمی چون مي تو بوددونستینم

   باانی کرد رای با عشق بهانه زندگنیفقط بدون اگر راد
 

 يری بگمی درست تصمدوارمی عاشقتر و پاکتر سربرآورد امیانی تو شد ققنوس هر لحظه مرد و از خاکسترش راعشق
 بودم چقدر دهی طرفه نبود ؟ چقدر با خودم جنگکی احساسم یعنی منو دوست داشت؟ انی نه ده بار صد بار خوندم راامشویپ   

  دونمیتونم خودمو کنترل کنم نمسخت بود که ب
 

   در از جا پروندمي بودم که صدارهی روبرو خواری گذشت و من هنوز به دچقدر
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   تو؟امی بتونمیم:_
  دوبارهای کنم خداکاری چدمی بود دور خودم چرخانی رايصدا

   تو ؟امی بتونمیم:_
 دیلرزی مرتب کردم صدام مشالمو

  دییبفرما: _ 
   ؟دیشنی اونم میعنی دمیشنی قلبمو مي من توش بود اومد داخل بعد خودش لبخند رو لبش بود صداي دستش که کفشااول
 نیی جامون عوض شده بود نشستم و سرمو انداختم پانمی نشست و اشاره کرد که بشوتری کامپی صندلياومد جلو و رو   
  نهی ببموی  ناباورموی شادخوامی نمنهی ببخوامینم
  درالنیکفشاتو آوردم س:_
 من ی منو برگشت نشست ولي پايناخوداگاه سرمو آوردم باال نگاهم تو نگاهش قفل شد اومد و کفشها رو گذاشت جلو   

 .   کفشمو بپوشم نداشتمنکهیتوان ا
 چی تو هگمی که به جرات میتی شدم شخصتتی مبهوت شخصی شدم ولوونهی دگمی نمدی دلم لرزگمی نمدمتی که دیبار اول:_

   شدشتری بنمی تحسدمتیهر بار که د.  بودم دهی نديدختر
 
 یلی خنی همي به خودم فکر کنم براتونستمی داشتن نمنی که رادمهر و رادیطی با شرای تمام مدت حواسم به تو بود ولگهید
   شدهی به عشقلی تبدنی تحسنی انکهی بردم ای به حسم پرید
 

 .  دمتیدی چه با چشم باز چه با چشم بسته مکه
 بدونم، بشنوم که فقط من نسوختم که فقط من سکوت نکردم که خواستمی نبود می خجالتگهی دکردمی نگاهش مقیدق   

  فقط من ذوب نشدم
   بودنیی پاسرش

 ی باهات حرف بزنم ولامی بخواستمی کم کم می به سرعت نه ولدی شاشهی درست مزی رفت فکر کردم همه چنی رادیوقت:_
   وزی همه چدمیترسی نه می بگدمیترسی مکردمیجرات نم

 
 هی نه دمیدی نمیچی رادمهر از تو هم هی پنی رادی ترسها بودم که رادمهر هم رفت دوباره حواسم رفت پنی کنم تو همخراب

   مطلقی خالیچی نگاه معنادار ههیلبخند نه 
 خواستی دلم ممیدی دردتو دیقت ومردمی داشتم مي شدهوشی بی خواستم حرف بزنم جرات نکردم تا اون اتفاق افتاد وقتهربار

   بشم و دردتوهوشی بزنم تا منم بواریانقدر سرمو به د
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 تونستمی گفتم اگر مقتوی خواهرتو برگردونم اون لحظه حقیازم قول گرفت.  بودمارستانی برادرم رو تخت بتونستمی نمی ولنمینب
  ی ولکردمی منکارویجونمو بدم و سالم برش گردونم ا

 
   قلبم دوستت دارمي هااختهی با تک تک می با رگ و پدمیتو که فهم.  فقط به خاطر بهانه به خاطر تو نه

 نداشتم فلج شده بودم ی عکس العملچی عمال هیول..... کنمهیگر....  بخندمدونستمی نمدیترکیسکوت کرد قلبم داشت م    
   بسته بودخی دستام سوختیصورتم م

 واال ستی نکطرفهی احساس من کردی بود که فکر منی آفريهایه پا جلو بذارم به خاطر دلگرماگر امروز جرات کردم ک:_
  يای کنم روی زندگای رونیحاضر بودم و حاضرم با هم

 
  ی احساسمو درك کنی بتونینی منو ببی بتوني روزهی دی شانکهیا

   و ادامه داددی تو موهاش کشی جاش بلند شد کالفه دستاز
 نگرفتم ادی کردم احساسمو بهت بگم چون ی و اونطور که من هر لحظه باهات زندگیقشی نتونم اونجور که تو الدیشا:_
   زبان ممکننی به ساده تری بود ولدهی دلم نلرزچوقتیه
 
  گمیم
 احساسم  که چقدر باي خودت شاهدای خداشدی باورم نمکردمی تخت بهانه نشست و من هنوز ناباورانه نگاهش ميروبروم رو  

   فکرشدی چقدر تو بالشم مشت زدم که شادمیجنگ
 
 دوستم داره باور کنم ؟ گهی چقدر فاصله گرفتم که حسش نکنم حاال اومده منمشی سرم بره چقدر چشمامو بستم که نباز
  ی ولدمی ؟ صداشو شنگنی باور کرد ؟ چشماش دروغ نمشهیم
 

  گفت ناخوداگاه بود سوالمی چدمینشن
  ؟یچ:_

  دیخند
   ؟يدی که نشنيکردی فکر میبه چ:_
  به تو:_
  ی صادقیلیخ:_

  دی کشقی عمنفس
  دوستت دارم: _
 بتابه بذار صداش تکرار بشه نگاهش تکرار دی لحظه ها رو تموم نکن نذار صبح بشه نذار خورشنی ااینفسم بند اومد خدا   

 بشه
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 ی ندارم ولغی من باشه دري لبخندت اشکاياگر بها.  دمی تو جونم باشه می خوشبختي خوشبختت کنم اگر بهاخوامیم:_
   بارانزمی در توان دارم به پات بریکنارم باش بذار هر چ

  زبونم بند اومده بودکردمی منگاهش
 قدم جلوتر اومدم بگو از دستت هی حفظ نکردم و توی بگو اشتباه نکردم که دوستکنهی اشتباه نمنی کلمه بگو آفرکیفقط :_
   باراندمینم
 تو شهی بتابه چه نتابه چه روز بشه چه نشه تا همدی لحظه چه خورشنیباالخره نفسم باال اومد نگاهش کردم و لبخند زدم ا   

   باورشکنهی و زنده ام مشهیذهنم تو قلبم تکرار م
 

  شهی تا همدارم
  کمی و ستی بفصل

  ترکهی االن خواهرم مانیبدو را:_
  نی طرف ماشدی دوزدی که قهقهه منطوری همانیرا
   چه طرز حرف زدنهنیا:_
  ادی باشه ؟ خانم دو روزه درد داره صداش در نمالیخی انقدر بدی که دوقلو بارداره بایخوب آخه زن:_
  دی سفنی رنگ بهانه از شدت فشار سرخ شده بود و رنگ راداوردشی بغل بهانه رو گرفته بود و مری زنینشستم کنارش راد  
 بابا قرآن ي خبرچی بدون همی ساعت پشت در بودکی بهانه رو به اتاق عمل بردن عی سرمی بودمارستانی بعد بقهیده دق   
   رفته بود تو نمازخونهانی راگفتی مامان ذکر مخوندیم
 

 هم کنار هم نشسته بودن یآقا و خانم روزبهان.  میومدی و ممیرفتی ممارستانی بي طول و عرض راهرونی بخونه منو رادنماز
 زدی تو چشماشون سو سو مشونی و شادینگران

   ؟ادی نمچکسی بابا چرا هيا:_
  کردنی رو به راددی منتظر حرف من بودن کاش زودتر گفته بودم پرستار خندانگار

   ممکنتی وضعنی خانومتونو دختر و پسرتون سالمتن و در بهترگمی مکیبهتون تبر:_
  به حرف اومدانی باالخره رامی و واج موندهاج

  دکتر گفته بود هر دو دخترن:_
  دیخند

  ادی مشی پزهای چنیا:_
   جلوشو گرفتانی آخر راکردی پخش مینیری شکردی سرمست و شاد اسکناس پخش منیراد
  ینی ببیتونی بچه هات و که مهیکاوری خانومت تو ریمرد حساب:_

  دی رو پرت کرد تو بغل منو دوینیری پنجم شجعبه
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  زنهی میینگاش کن تو رو خدا چه دو:_
   شد باردار شهی شد تا بهانه راضچارهیخوب حقشه ب:_
   از دست دادن بچهستی نیاونم حق داشت درد کم:_
  برگشت طرف من.  می موندرهی رفته بود خنی که راديری دو به مسهر
   ؟شهی نوبت من میک:_
   ؟ینوبت چ:_
   بابا بشمنکهیا:_
 ...... ااااااا:_
   اونم دوقلوخوادی خوب دلم بچه مهیچ:_

   تو بازوشزدم
   دوقلو دوقلویاصال فکرشم نکن چه خبره ه:_
   دختری هم خوبه ولیکی همون می اگر نشه هم راضی ولستی دست منو تو نکی خانوم جان ژنتهیارث:_
  پسررینخ:_
  بازوهامو گرفت منو برگردوند 
   دختر حرفم نباشهیعنی دختر گمیسربه سر من نذار م:_  

  ام گرفتخنده
   خدا بخوادیاگر شد ان شاءاهللا که سالمت باشه بعدم هر چ:_

   لبخند زدلجوجانه
   دختر شکل مامانشهی خوادی خدا دختر مدونمیمن م:_

   حلقه کردم دور بازوش انگشتشو قالب کرد تو انگشتام لبخند زددستمو
  هی که تو رو دارم کافنی اصال نخواد همدیشا. خدا بخواد یچهر :_
 خودم و ی مشترك عاشقش بودم و عاشقم بود و بابت خوشبختیقلبم پرواز کرد روحم آزاد شد هنوز بعد چهار سال زندگ   

  خوندمیخواهرم هر روز نماز شکر م
 دی افکارم بري صداش رشته با
   بابا ؟شهی نوبت من می کی نگفتیول:_

   گفتنی جواب بدم آفرنکهی از اقبل
   دکتري زود آقایلیخ:_

   طرفش اومد طرفمونمیبرگشت
   ؟یکنی مکاری چنجایتو ا:_
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 رفت ادتی سرکار از صبح دست منه شما به خاطر استرس فارغ شدن خواهرت شیباربد بهم خبر داد درضمن جواب آزما:_
   نرفتادمیمن که 

   از دستش قاپ زدشوی جواب آزماانیرا
   ؟یچته؟ هول:_
   رفت طرف اتاق بچه هانی نداد آفرتی اهمنی حرف آفربه
  برگردمدی باوشهی دارشی سپهر پنمیبی بهانه رو مامی و برم بعدا منمیمن برم بچه ها رو بب:_

   ؟شدمی نداشتم بدم زبونم بند اومده بود من داشتم مادر میجواب
آروم بود و گرم دستمو گرفت و . یقیشت طرفم چند تا ستاره تو چشماش بود ؟ چه لبخند عم جواب و نگاه کرد و برگانیرا

  فشار داد
  زمیعز:_
  مثبته؟:_
   ؟نمی خوشبخت تریدونیم:_
  مثبته؟:_
  عاشقتم:_
  مثبته؟.منم :_

  دی کف دستمو بوسنهی ببی کسنکهی و بدون ادیخند
  شمی و من عاشقش میکنی عشقمو بزرگ مي دستات ثمره نیبا ا:_
   بعدادیاوهو بذار ب:_
   حسوديا:_

  دی عاشق دوباره دستمو بوسهی با لذت دمیخند
   اومد طرفمونبابا
 زنهی شده چشماتون برق میچ:_
  هم بهش اضافه شدهگهی که دو تا چشم دنهی برق چشم دخترتون احتماال به خاطر ایواال من که خوشحالم ول:_
   ؟ی چیعنی:_
  زنهی بارانم پلک مي دخترم داره تو چشمايدخترم بابا چشما يچشما:_

 گهی می چانی رادی دهانش باز موند برگشت طرف من چند لحظه مکث کرد و انگار تازه فهمبابا
  آره بابا ؟:_

   خوبدمی خجالت کشنیی انداختم پاسرمو
   و بغلم کرددی با لذت خندبابا
 .   بده بابا جون به هر دوتونیخدا بهت سالمت:_
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  دمیچی پانی راي و برگشت که خبر و به مامان بده نگاهش کردم شاد بود  دستمو دو باره دور بازودی بوسذذذصورتمو
 ی نفسش بی بده همسرمو برام حفظ کن که بی به تمام خانواده ام سالمتری من نگي رو از خانواده ی خوشبختنی اایخدا   

   ورتی و سالمت خوش سحی و پسرمو صحشمینفس م
 

   و صالح به ما ببخشنتی طخوش
   گفتانی آخر و بلند گفتم چون راي جمله نی اانگار

  پسرم نه دخترم:_
 .   خدا بخوادیهر چ:_

   لحظه سکوت کردچند
  باران ؟:_
  جانم:_
  ؟ی بگيخوایهنوزم نم:_
 انقدر ی زمانهی نکهی اي برادی شاتونستمی نمیده بودم بهش بگم ول کری سعیلی که خيزی بشنوه چخوادی می چدونستمیم   

  خفه اش کرده بود و تو دلم دفنش کرده بودم که حاال
 

   بگم؟خواستمی می پس کگفتمی اگر حاال نمیول. بود شکستن، قفلش سخت
  نی حواسش رفت به رادانی طرفمون هر دو توبغلش بودن راومدی با بچه هاش منی شدم رادرهی چشماش ختو
  دوستت دارم:_

   برگشت طرفمشتابزده
   ؟یچ:_
 تا ابد نبودنم ی بودنم حتي لحظه نی تا آخرشهی من باران تا همهی ازم باقی تا اسمی اگر نباشم اگر نباشیتا هستم تا هست:_

 . دوستت دارم
 
 انیپا
 


