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سوار ماشین شدم و درومحکم کوبیدم بهم و حرصم وعصبانیتم رو روی در ماشیت خالی کردم.استارت زدم و حرکت کردم.بی هدف توی خیابون 

.بنابر این گوشه ای پارک کردم.سرم رو گذاشتم روی فرمون ها دور میزدم.پرده ای اشک جلوی چشمامو گرفته بود نمیگذاشت مسیرمو ببینم 

چرا باید این جوری بشه همه چیز مثل خواب بود مثل رویا یک رویای شیرین.روز اول اشناییمون.روزی که ?ماشین واروم اروم گریه کردم.چرا

روز بعد از من بود.تفریح هایی که باهم اولین بار عاشق شدمو به عشقم ایمان اوردم.روز جشن تولدم روز جشن تولدش که دقیقا یک

ش میرفتیم.بدترین روز زندگیم.روزی که بزرگترین راز زندگیشو بهم گفت وکاخ ارزوهام فرو ریخت و تبدیل شد به یک خرابه وهمین چنددقیقه پی

کابوس تموم میشه.نمیتونستم  که همه چی برای همیشه تموم شد.انگار یکسال فقط توی خواب بودم اما این رویا هم مثل همه رویاها با

نمیتونستم فراموشش کنم.باید میرفتم.باید برای چندوقت از این شهرو خاطره هاش دور میشدم.رفتم داخل پارکی وصورتم رو شستم.اگر بااین 

 وضع میرفتم مامانم شروع میکرد به سوال و جواب منم دالم نمیخواست بهش دروغ بگم.سوار ماشین شدم ورفتم.

یستادمو یک نفس عمیق کشیدم تا یکم به خودم مسلط بشم.لبخندی زدم تا مامانمم متوجه نشه ناراحتم.از تظاهر به شادی بیزار پشت در ا

 بودم.درو بازکردمو رفتم.داخل:

 سالم بر اهل خونه._

 مامانم از تو اشپز خونه اومد بیرونو گفت:

 سالم.دختر گلم خوبی مامان خسته نباشی._

 وای مامان چه عطری راه انداختی.نگو که غذا همونی هست که بهش فکر میکنم.ممنون مامان جون _

 دقیقا خودشه برو لباست عوض کن االن بابات میاد منم برم سفره بچینم._

 باشه مامان جون._

پایین.بابا هنوز نیومده  رفتم سمت اتاقم باید همین امروز موضوع رو به بابام میگفتم.هرطور شده باید فردا میرفتم.لباسام عوض کردمو رفتم

 بود.رفتم کمک مامانم میز بچینم که صدای بابا اومد:

 سالم بر اهل منزل._

 منو مامانم باهم گفتیم.
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 سالم پدر منزل._

 بابام.اومد داخل اشپز خونه و گفت:,

 میده.ایول به این هماهنگی.به به چه بویی میاد خانوم زود غذا بکش که روده کوچیکه بزرگه رو داره زجر _

 باشه برو یه اب به دستو صورتت بزن تا بیای همه چی امادست._

 چشم خانوم._

 بعدشم چشمکی به من زد و رفت.

 بابام کال ادم شوخی بود سر میز همش حرفهای خنده داری میزد ومارو میخندونداما من فقط به زور لبخند میزدم.یکم بعد که بابام دیگه حرف

 چنگال میومدرو به بابام گفتم: نمیزد وفقط صدای برخورد قاشق

 بابایی!_

 جونم دخترم._

 بابایی یه خواهشی ازت داشتم._

 بگو عزیزم._

 ?بابا اجازه میدین من برم شمال ویال عمو جواد اینا میخوام تا قبل از شروع شدن ترم جدید برم شمال.عمو جواد اینا االن شمالن.میشه_

 میشه.ذهنت بیشتر واسه درس متمرکز میشه.اره دخترم برو حال و هواتم عوض _

م تو دلم گفتم بابا نمیدونی خیلی وقته ذهن من متمرکز یک چیز دیگس.باخوشحالی از سر میز بلند شدمو گفتم:ممنون بابا جون من میرم وسایال

 جمع کنم.

 ??االن میری_

 نه فردا._

 ,?بلیط گرفتی_
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 نه با ماشینم میرم._

 ت بود.گفت:با ماشین خطر ناکه.مامانم تا اون موقع که ساک

 نه مامان جون قول میدم هیچ اتفاقی نیفته._

 اما جاده خیلی خطر ناکه._

 قیافم داشت میرفت توهم که بابام.گفت:

 ساله نیست که تازه گواهی نامه گرفته باشه .مطمعن باش هیچی نمیشه.18نه خانوم هیچی نمیشه بچه 

ه نگرانی توی چشمهاش موج میزد اما هیچی نگفت.تشکر کردم و به سمت اتاقم رفتم.کولمو از داخل کمد مامانم رو حرف بابام حرف نمیزد.بااینک

دراوردم ولباس هایی که الزم داشتم داخلش گذاشتم.به اطراف نگاه کردم تا ببینم دیگه چیزی نمیخوام که چشمم خورد به حباب شیشه 

ذاشتم.تا شب خودم رو با تلوزیون و رایانه و کارای خونه سرگرم کردم و شب هم بدون ایم.برش داشتم و همراه دفتر خاطره ام داخل کیفم گ

 اینکه شام بخورم به خواب رفتم.

صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدارشدم.ساعت هنوز شیش بود پس هنوزوقت داشتم.یک دوش پنج دقیقه ای گرفتم واماده شدم.یک 

داشتم ببخیال شدم.کولمو برداشتم و رفتم پایین.مامان بیدار بود.چون صدای استکان از اشپزخونه لباس ساده پوشیدم و چون حوصله آرایش ن

 میومد.رفتم سمت اشپز خونه فهمیدم بابام هم هست.

 سالم.بر پدرو مادر_

 عزیزم.صبح بخیروشادی.

 بابام:سالن دختر گلم.صبح تویم به خیرو شادی.

 مامانم:سالم عزیزم صبح تویم بخیر.

 بیا یه چیزی بخورجون داشته باشی رانندگی.کنی.مامان:

 نه مامان من چیزی نمیخوام._
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 مگه میشه دیشم شام نخوردی .االن بری فشارت میفته نمیتونی رانندگی کنی خدای نکرده اتفاقی برات میفته._

همراه قران بیرون رفتیم.جای ماشین بودیم که بابا  نگرانی و از تو چشای مامان میخوندم برای همین چندلقمه به زور خوردم.بعد با مامان و بابا به

 اومد کنارمو یک مقدار پول گرفت طرفم:

 باشه پیشت الزمت میشه._

 ولی بابا جون من خودم دارم._

 اشکال نداره اینم.باشه.الزمت میشه._

 ممنون بابا جون._

 چشماش نم اشک.بعد مامانم اومد طرفم منو بغلم کرد.توی صداش رگه هایی از گریه بودوتوی 

 مامان جونم.ناراحت نباش دیگه من نمیتونم با خیال راحت برم.قربونت برم مامان گلم._

 نه دخترم نگران نباش باالخره من مادرم این رفتارام طبیعیه تو با خیال راحت برو فقط یادت نره.رسیدی زنگ بزنی._

 چشم مامان جونم._

 ارامش بخش منو راهی سفر کردند. بعد منو از زیر قران رد کردن وبا یک لبخند

 .توی راه فقط به شهاب فکر میکردم.اصال نمیتونستم ذهنمو روی رانندگی متمرکز کنم.ضبط و روشن کردم تا یکم از این حال و هوا بیام بیرون

 یکی بود که یه روزی منو دوست داشت حاال رفته

 یکی نبود بدونه بی خبر اون کجا رفته

 همه قصه این بود

 اسون چقد زودچقد 

 یکی قلبت رو برده

 سرمون چی اورده
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 ازدست تو دلگیرم

 از قصه تو سیرم

 دیوونه شدم بی خونه شدم از دست تو میمیرم

 این قصه ما دوتاس

 میبینی چقد کوتاس

 تقصیر تویه اشک تو چشام دیوونه بی احساس

 یکی بود که از امروز شده عکس تو اتاقم

 سراغمیکی نبود بدونه نمیاد دیگه 

 چقد این قصه تلخه بخدا اشتباهه

 توچیکار کردی با این دلی که بی گناهه)یکی بودیکی نبود از مرتضی پاشایی(

یمو اه این دیگه چه اهنگی بود مثال گذاشتم حال و هوام عوض شه بهتر نشد هیچ بدتر شد.ای وای اصال یادم نبود به آوا زنگ بزنم خبر بدم.گوش

 درآوردم و بهش زنگ زدم.

 به باران خانوم شماره تلفن گم کردی._

 علیک سالم منم خوبم شما خوبی._

 سالم خدارو.شکر چه عجب یادی از ما کردی._

 آوا یه جوری حرف میزنی انگار ده سال مااز هم خبر نداریم._

 خب حاال واسه من سه روزم سه روزه._

 ?چه خبرا خوش میگذره_
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 نه بابا از تنهایی دق کردم._

 بوقه اونجامگه ارش _

 نه ترمزه _

 هه هه بامزه حاال یه خبر_

 چی بگو_

 دارم میام اونجا._

 کجا._

 گیجی ها باران خب اونجا ینی چی به نظرت._

 حوصله شوخی ندارم راستشو بگو._

 به جان رجب راست میگم)سرایدار ثابق اوا اینا(_

 خوشحالم کردی بیا تکمیلش کن و سرراهت لواشکم بگیر.وای باران خیلی خوشحال شدم پس دیگه تنها نیستم.خب حاال که انقد _

 بگو پس واسه من خوشحال نشدی واسه لواشک خوشحال شدی ای خدا از چی شانس اوردیم که از دوست شانس بیاریم._

 دلتم بخواد اتفاقا من خودم خریدم فقط تموم شد االن حکم اینایی رو دارم که باید بهشون مواد برسه _

 تاد بزار بیام میبندمت به تخت تا ترک کنی حاالم پرو نشو برو شارژم بر باد رفت.باشه بدبخت مع_

باشه عشقولم خودت نیومدی نیومدی فقط لواشک بفرست وگرنه از بی موادی میمیرم بعد علت مرگم نرسیدن مواده بعدتحقیق میکنن میبینن _

 م علیخوانی ازت میپرسه چرا دیررفتی..قرار بوده تو مواد بیاری بعد نیاوردی بعد میبرنت ماه عسل احسا

 اه چقد حرف میزنی کمتر چرت و پرت بگو خدافظ._

 خدافظ عشقم.
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از دست این آوا.من قبلش مطمعن بودم بابا میزاره برم شمال چون عمو جواد دوست خانوادگی ماست و برای بابام حکم برادر داره.فقط دلم 

 م خودمو پیدا کنم.میخواد زودتر برسم تا حداقل یکم اونجا بتون

شب بود که رسیدم.ویال خاله وحیده.از ماشین پیاده شدم مو کولمو برداشتم ورفتم سمت در خواستم زنگ بزنم که آرش دورباز کرد اومد 

 بیرون.اول که تعجب کردوچشاش شد قد دوتا گوجه فرنگی.

 ?باران_

 کنی باید به خاله وحیده بگم بیشتر روی ادبت کار کنه.سال از خدا عمر گرفتی هنوز یاد نداری سالم.25سالمت کو بی ادب _

 ?نفس بکش باران باز نیومده شروع کردی.سالم.تو این جا چیکار میکنی_

 ?علیک سالم اومدم خونه خالم مشکلیه_

 قدمت رو تخم چشام.?نه ابجی کوچیکه چه مشکلی_

 داشتم خیلیم دلم واسش تنگ شده بودنمیدونم چرا یه دفعه ای گریم گرفت.آرش مثل برادرم بود واقعا دوسش 

 ?ای بابا گریه چیه ابجی کوچیکه.ینی اینقد دلت تنگ شده بود_

 برو بابا دلتنگی چیه از این ناراحتم که مجبورم دوباره تورو تحمل کنم._

 این جوریه باران خانوم دارم برات._

 یک بالی اسمونی سرمون نازل میشه. از جمله دارم براته آرش خیلی میترسیدیم منو آوا چون.میدونستیم بعدش

 خب حاال. بی جنبه.کجا میری اومدن من رفتن تو._

 دارم میرم واسه سرکار خانوم آوا لواشک بگیرم.ازبس این بشر سوسوله._

 هوی درمورد خواهر من درست صحبت کنا._

 بله یادم نبود بای جلوی شما نهایت ادب رو رعایت کنم خانم ناظم._

 نی حاالم بیا برو بعدا باهم حرف میزنیم.خوبه خودت میدو_
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آرش رفت و.بعد.من رفتم توحیاط رو پشت سر گذاشتم ورسیدم به در ویالودر زدم.بعداز چندثانیه صدای خاله وحیده رو میشنیدم که میاد سمت 

 ا باز کردن در حرف تو دهنش موند.دورچیزی میگه .یکم که نزدیک تر شد فهمیدم داره میگه آرش چندبار بگم که میری بیرون کلید ببر که ب

 سالم?خاله جون اخه منکه کلیدندارم به منم کلید میدین_

 خونه مال خودت عزیزم کلید چیه؟سالم عزیزم خوبی.ببخشید فکر کردم آرشه اخه بیشتر وقتا کلیدنمیبره بیرون حرصمو در میاره._

 اشکال نداره خاله بزرگ میشه درست میشه._

 ?ز این دیگه.راستی چرا تنهایی مامان اینا کجانخاله جان بزرگ ترا_

 خونه متاسفانه نتونستن بیان._

 اومده. داشتیم صحبت میکردیم که اوا از باال پله ها داد: زد کیه مامان حتما همین دختره مزاحم که. اینجام دست از سرمون برنمیداره ودنبالمون

 آوا چه طرز حرف زدنه خاک برسرم.درست حرف بزن._

رش یال خاله جون این حرفا چیه منو آوا باهم این حرفا رو نداریم.بعد آوا اومد جلو همدیگرو در اغوش.گرفتیم.داشتیم باهم حرف میزدیم که آبیخ_

 رسید.

 ?مامان شما که هنوز جای درین نمیخواین این طفلکو راهنمایی کنین داخل_

 ?آوا:آرش خریدی داداشماز بس مشغول حرف زدن شدیم متوجه نشدم بریم تو باران جان._

 آرش:بیا خودشیرین خانوم برای این جوزچیزا داداشم دیگه._

 نه عزیزم تو همیشه داداش منی._

باش منم گوشام درازه.بعد همگی با خنده وارد نشیمن شدیم و خاله وحیده رفت برامون ازون شربتای بهار نارنج مخصوصش درست کردو آورد _

 ت بودیم که عمو جواد اومد.عمو جوادو مثل یک عموی واقعی دوست داشتم.وما نوش جان کردیم.مشغول صحب

 سالم عمو جون خسته نباشین._

 ?چرا تنهایی مامان اینا کجان ?به سالم دختر گلم خوش اومدی عزیزم.خستگی چیه توی هوای شمال مگه آدم خسته میشه_
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 شاهلل جبران میکنن.مزاحم میشن.خونه متاسفانه شغل بابام این موقعیتو ایجاب نکرد که بیان.ان _

 مزاحم چیه دخترم قدمشون رو چشم._

 وبعد به سمت دستشویی رفت.بعد آوا که فکر کنم خستگی رو توی چشمهام دیده بود گفت:باران پاشو بریم باال یکم استراحت کن.

 باشه بریم._

 وبه سمت اتاق آوا رفتیم.

 او الال چه شیکه اینجا._

 قابل نداره._

 که.چی االن برفرضم که قابل نداشته باشه من میتونم بردارم ببرم.خب _

 کال گفتم._

 منم کال گفتم._

 تازه مال آرش ندیدی.ازاینجا قشنگ تره._

 اونم میرم میبینم._

 باران _

 ها_

 لباستو عوض کن بریم شام._

 مگه نیومدم استراحت کنم._

 چرا اومدی.ولی االن شامه._

 ?از کجا میدونی_
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 ?ایی که اخالق مامانم میدونم.ینی میخوای بگی تو اخالق مامانم نمیدونیاز اونج_

 چرا خاله وحیده ساعت نه و نیم شام میاره._

 االن ساعت چنده؟_

 نه و بیست و شیش دقیقه .اها_

 بنابر این_

 خاله وحیده:بچه ها بیاین شام.

 بدو لباستو عوض کن.منم میرم آرش صدا کنم._

 میکنم. نه توبرو من میرم صداش_

 باشه هرجور راحتی پس بدو من میرم پایین._

 باشه._

 لباسمو پوشیدم و رفتم.سمت اتاق آرش_

 رفتم جای اتاق آرش و در زدم.

 بیا تو._

 داخل شدم

 میگم ادب نداری میگی برای چی.بیا تو چیه بی ادب مردم میگن بفرمایین._

 گیر دادیا باران.کال امروز خانوم ناظم شدی._

 ?میگم اومدیمو جای من مامانت پشت در بود بعد چیکار میکنیمگه دروغ _

.فقط آوا در میدونی مامانم اصوال در نمیزنه. درو باز میکنه میاد داخل.بابامم کارم داشته باشه اصال اتاقم نمیاد تک میزنه خودم میفهمم کارم داره_

 میزنه اونم مث تو خانوم ناظمه.
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 میخوای بگم دیگه در نزنه._

 ون تنها کسی که منو توی این خانواده آدم حساب میکنه آوایه.نه ممن_

 میگم آرش ادب نداره سلیقه قشنگی داری._

 چطور؟_

 دیزاین اتاقت خیلی قشنگه._

 خب اینو که میدونم یه چیز جدید بگو._

 رو تو برم به سنگ پا قزوین گفتی برو من هستم._

 تازه با اتاق آوا عیان ترم میشه.?یان استخب مگه دروغ میگم چیزی که عیان است چه حاجت به ب_

 ?راستی باران بگو چیشد

 ?چیشد_

 پیرو صحبت های چند دقیقه قبلت .یه بار داشتم آهنگ و زیر لب زمزمه میکردم.هدفون تو گوشم بود.هواسم نبود صدام یه خورده رفته بود باال_

 بعد دیدم مامانم به شدت درو باز کرد اومد داخل با جارو.

 ?مامان چیشده گفتم_

 گفت زلیل مرده داشتی برا کی آهنگ میخوندی .من نیم ساعته پشت درم هی ادامه میدی بگو وگرنه شیرم حاللت نمیکنم._

حاال هرچی میگم مامان به جان بچم من هیچکار نکردم داشتم داسه خودم میخوندم مگه باورش میشه اخرشم به مدت یک هفته من 

عه اومدی خونمون من تو حموم پاچه هام ورمالیده بودم داشتم یه کوه لباس میشستم.در دوران تنبیه بسر میبردم لباسارومیشستم.یادته اوندف

 .داشتم تاوان بی گناهی پس میدادم.

خودمو  از خنده کف اتاق ریسه میرفتم.ارشم که انقد بامزه تعریف میکردو کلمه های اجق وجق به کار میبرد که دلم از خنده درد گرفته بود.یکم

 کنترل کردم و اشک گوشه چشممو پاک کردم وباخنده بهش نگاه میکردم.
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 هرهر واسه چی میخندی._

 ینی آرش دمش گرم خاله وحیده چی کار کرده.نمیدونستم خالم ازین کارا بلده._

 عوض خندیدن باید االن دلداریم میدادی من گفتم که تو دلداریم بدی.نه اینکه بهم بخندی._

 لت قهر سرشو برگردوند طرف مخالف من.بعدشم با حا

 آرش بی جنبه شدیا صد رحمت به شهاب یه چیزی بش میگفتی.قهر نمیکرد._

 ?شهاب کیه?شهاب_با تعجب بهم نگاه کردو گفت :

 ای وای حاال فهمیدم چه سوتی بزرگی دادم.دستپاچه شده بودم گفتم:

 هی...هیچی .....بریم پایین خاله میزو آماده کرده._

 بعدشم با حالت دو از اتاق اومدم بیرون.

 سرمیز شام آرش با چشمای پراز سوال منو نگاه میکرد.اصال نمیتونستم غذابخورم.برای همین زود شامم رو تموم کردم .

 خاله جون خیلی ممنون خیلی خوشمزه بود_

 وا!توکه چیزی نخوردی اخه.بشین یه بشقاب دیگه برات بکشم._

 تکمیل تکمیلم.دستتون درد نکنه.نه خاله جون ممنون _

 نوش جان دخترم._

 وبه سمت پله ها رفتم.وقتی رفتم داخل اتاق تازه یادم اومد به مامان زنگ نزدم.بنابراین گوشیمو برداشتم و بهش زنگ زدم.

 ?الو_

 ?سالم مامان جون خوبی_

 ?سالم دخترم خوبی_
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 .مرسی مامان جون مامان من رسیدم خیالت راحت نگران نباش_

 میدونم_

 ?میدونی_

 آره میدونم.میدونستم یادت میره زنگ بزنی برای همین من وقتی که رفتی به وحیده زنگ زدم گفتم وقتی تو رسیدی به من بگه._

 زیر لب گفتم ایول خاله وحیده چه خوب نقش بازی میکنه.

 ?چیزی گفتی باران_

 یزم.نه مامان .مامان به بابا سالم برسون.من باید برم.فعال عز_

 برو دخترم خوش بگذره اصال نگران این نباش که یک وقت دیر شده به من زنگ بزنی .از تعطیالتت استفاده کن._

 فدای مامان گلم چشم مامانم خداحافظ._

 خداحافظ دخترم._

 ل.تلفن و قطع کردم.بعد رفتم سمت کولم تا به وسایالی پخش شده روی تخت سامون بدم که در باز شدو آرش اومد داخ

 ?تو کال با اداب رسوم در مشکل داری نه_

 ?براچی_

 نمیتونی در بزنی شاید داشتم لباس عوض میکردم._

 اخه کی وقتی داره با تلفن حرف میزنه لباسم عوض میکنه._

 ?فالگوشم که می ایستی!خجالت نمیکشی تو بشر_

 ?برای همینه من اون بال سرم اومد.وگرنه مامانم از کجا میفهمیدفالگوش کجا بود دلت خوشه .درو دیوارای اینجا پفکیه صدا قشنگ میرسه _

 بایاد آوری حرفای آرش خندیدم برگشتم بهش گفتم:
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 ?خب حاال پفکی کو آوا _

 کمک مامانم داره ظرفارو میشوره_

 اخ اصال یادم نبود برم کمکشون._

 خواستم برم که بازومو کشید و مانع از رفتنم شد.

 داری.اسم دارم تویم زبون _

 ?شهاب کیه_

 یکدفعه ای حس کردم نگاهم تغیر کرد اما بعد سریع مثل قبل شدمو موضع خودمو حفظ کردموگفتم:

 ?شهاب کیه?شهاب_

 ?برگرد برگرد کوچه علی چپ دارن اپارتمان میسازن بن بسته.شهاب کیه_

 اهاشهاب هیچی بابا یه رمان خوندم اسم شخصیت رمانش بود.همین._

 ?نگاه کن.همینتو چشم های من _

 بزار نگاه کنم.نه چیزی نیست مثل همیشه ابیه._

 باش باران خانوم نگو.ولی من خودم میفهمم به من میگن آرش نه برگ.چغندر._

 نگو آرش نگو بالنسبت برگ چغندر._

 آرش اومد چیزی بگه که آوا داخل اتاق شد.

 که من واسه بخورو بخواب اومدم. بیا انقد نذاشتی برم که کارشون تموم شد.االن خاله فکر میکنه_

 مگه غیر از اینه._

 اوال که نیست.دوما اگرم باشه از تاثیرات پرورش یافتن زیر سایه شماس._
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 آوا کالفه رو به منو آرش گفت.

 بسه دیگه از کی دارم صدای کل کل کردنتونو میشنوم.آرش برو پایین میخوایم بخوابیم._

 منو آرش همصدا گفتیم:خشم آوا.

 بعدآرش گفت:بیا دیدی گفتم دیوارامون پفکیه.

 بعدشم یک نگاه عاقل اندرسفیح بهم کرد و رفت بیرون.منم نگاهش کردمو براش ادا درآوردم.

 ?آرش اینجا چیکار داشت_

 هیچی بابا اومده بود ببینه برای چی شام کم خوردم._

 ?همین_

 ?اره .آوا من خیلی.خستم بخوابیم_

 نه._

 ,?چرا اونوقت_

 اول لواشکو رد کن بیار بعد._

 ?نمیشه حاال فردا_

 ن هه من االن خمارم نیاز به مواد دارم._

 خیلی خب بابا باید ببندمت به تخت ترکت بدم معتاد بدبخت._

گرفتیم بعد رفتم از داخل کیفم در آوردم و بهش دادم.آوا مثل بچه ها ذوق میزدو میخورد منم یکم خوردم و یکم باهم حرف زدیم و تصمیم 

 بخوابیم.آوا سرش نرسیده به بالش خوابش برد.اما من نه. همش درگیر اتفاقی که افتاده بود بودم .انقدر توی جام غلط زدم تا خوابم برد
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سه روز میشد که ویال خاله اینا بودم.عصر بودو همگی توی تراس نشسته بودیم.همه ساکت بودن،کسی چیزی نمیگفت.خیلی دلم میخواست به 

گم.اما نمیشد.انگار تا میخواستم حرف بزنم یک نیرویی مانع میشد تا من دهنمو باز کنم.یک لحظه حس کردم هوا کم آوردم.از جام بلند یکی ب

 شدمو گفتم:خاله جون با اجازتون من میرم ساحل .میخوام یکم کنار دریا راه برم.

 این جوری که خطر ناکه عزیزم.بزار ارشم باهات بیاد.?تنهایی_

 خاله جون قول میدم چیزی نشه میخوام تنها برم.نه _

 خب خانوم چیکارش داری بچه که نیست ساحلم دو قدم اون طرف تره.بزار بره._عموجواد:

خاله نگاهی به من کردو سرشو تکون داد.سویی شرتمو پوشیدمو رفتم.سمت دریا.صدای آب و خیلی دوست داشتم.دریا و نسیمی که میومدبهم 

نفس عمیق کشیدمو ریه هامو پراز هوای دریا کردم. داخل آب رفتم.موج های کوچیک به سمتم میومدو پاهامو نوازش ارامش میداد.یک 

 میکرد.چشمامو بستم.غرق لذت بودم که دیدم از پشت سرم داره صدایی میاد تا برگشتم پشتمو ببینم آوا اومد جلو گفت:

 پخ._

 ?.اینجا چیکار میکنیزهر مار.زهر ترک شدم براچی مثل دزدا راه میری_

 اومدم بهم بگی._

 ,?چیو_

 همون دلیلی که به خاطرش کوبیدی اومدی اینجا._

 دلیل خاصی نداره._

ارواح جدت .من بارانو نشناسم به درد الی جرز دیوار میخورم.باران درست حرف بزن همون موقع که زنگ زدی فهمیدم یه چیزی شده اونم _

اشیم همون وقت که ما راه افتادیم تو باهامون میومدی.بعدشم که اومدی و دیدمت فهمیدم یه مشکلی یکدفعه.چون اگر میخواستی باهم ب

 داری.حاال بگو چیشده.

 راست میگفت .اگر میخواستم همون موقع میرفتم.ظاهرا خیلی تابلو بودم.

 ?خب منتظرم بگو.با مامان بابات مشکلی داری?دیدی یه چیزی هست_
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 به هر سازی که میزنم میرقصن.نه بابا اون طفلکا که _

 اوه اوه پس دو تا رقاص ماهر تو خونتون داری._

 ?براچی_

 چون سازای تو تمومی نداره._

 خیلی لوسی آوا._

 باران یا زود بگو یا دریا میشه جایگاه ابدیت._

 جایگاه ابدیم تو حلقت._

 اه باران بگو دیگه ._

 باشه بابا چرا رم میکنی.خب راستش...._

 ?چیراستش _

 آوا من......من ...من عاشق شدم._

 ?خب مثل آدم زودتر میگفتی انقد من من داره_

 آوا عکس العملت تو حلقم._

 خب مگه چیه.شتریه که در خونه همه در مزنه._

 از من در زده فرار کرده._

 اوه نه بابا چه شتر مزاحمی بوده پس._

 کاش هیچوقت نمیومد._

 ?خب تعریف کن چندوقته میشناسیش_
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 یک سال ._

میدیدم مشکوک میزدی ولی فکر میکردم به خاطر درسه.خب حاال چجوری باهم آشنا ?نامرد تو یک.ساله اینو از من پنهون میکردی?یک سال_

 ?شدین

 ?که خواستیم بریم مریض شدی نیومدی.فجیه سرما خوردی اعصابت داغون شد?تولد پریسا یادته_

 آره آره قشنگ یادم اومد._

 اشناهای پریسا بودن.همونجا از _

 خب بعدش_

 بعدش_

****************** 

 ?سالم ببخشید میتونم مزاحم شم_

 بفرمایین._

 ?مزاحم نیستم_

 نه اصال کاری داشتین_

 بله یه عرضی داشتم.راستش من دنبال یک نویسنده با قلم خوب میگردم .با پریسا مطرح کردم ایشون شمارو معرفی کردن .میشه کمکم کنین._

 کمکی از دستم بر میاد چه_

 من فقط موضوع میدم شما در موردش شعر یا دلنوشته یا متن میگین._

 میشه یکم فکر کنم._

 ,?بله حتما کی خبر میدین_

 دوروز دیگه._
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 ?عالیه.شما ادبیات میخونید_

 نه من دانشجوی پزشکی هستم._

 ?واقعا_

 ,?آره چطور بهم نمیاد_

 ایی دارین حتما ادبیات میخونید.چرا ولی فکر میکردم چون قلم توان_

 ?نه من ادبیات دوست دارم .اما پزشکی چیز دیگه ای.شما دانشجو هستین_

 خیر بنده درسم تموم شده .مهندس عمران هستم._

 اها امیدوارم توی کارتون موفق باشین.راستی شما معرفی نکردین من شمارو نمیشناسم._

 آه.ببخشید .من شهابم شهاب شایسته ._

 آشنایی باهاتون خوشحال شدم.از _

 منم همین طور ببخشید بیشتر وقتتون رو نمیگیرم.منتظر جوابتون هستم خدا نگهدار. ._

 حتما خدانگهدار_

 پس این طوری بود._

 یه جورایی آره.اما ای کاش هیچوقت باهاش آشنا نمیشدم.که االن به این روز بیفتم._

 ا وجود آرش.هاهاها.االن مگه چیشده خیلی هم خوبی تازه اونم ب_

 آره واقعا._

 ?خب بعدش چی_
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توی خونه نشسته بودم داشتم تلوزیون میدیدم که موبایلم زنگ خورد.شماره رو نگاه کردم ناشناس بود.گذاشتم رو حالت سکوت و جواب ندادم _

 گوشی و برداشتم و جواب دادم..قطع شد دوباره زنگ زد.بازم جواب ندادم.اما از رو نمیرفت.مدام زنگ میزد.اعصابم خورد شد 

***************** 

 ?بله_

 ?ببخشید خانم شریفی_

 ?بله شما_

 ?ببخشید.قصد مزاحمت ندارم لطفا عصبانی نشید من شایسته هستم یادتون اومد_

 ?اها بله بله .ببخشید تند جواب دادم .اخه شماره آشنا نبود.ببخشید شماره منو از کجا اوردید_

پریسا گرفتم.البته میدونم کار اشتباهی کردم.اما چاره ای نبود شما به من خبر ندادید گفتم خودم تماس بگیرم.حاال نظرتون  به یک بدبختی از_

 چیه؟

 قبول میکنم اما در مدت محدود.چون من درس دارم وباید ذهنم روی درسم متمرکز باشه._

 ون ممنونم.حتما حتما.من هم تا اون موقع یک شخص دیگه پیدا میکنم.از لطفت_

 خواهش میکنم پس فعال خدانگهدار._

 خدانگهدار._

*************** 

وای آوا موضوع هاش انقد سخت بود.نمیدونم اینکه مهندس عمران بود اینارو میخواست چیکار .کلی روی مخم فشار می آوردم تا بتونم دوخط _

 بنویسم.

 ?س وضوع ناراحت کنندمجبورت که نکردن.قبول کنی.باران من نمیفهمم کجای این م_

 ?اجازه میدی حرف بزنم_
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 بفرمایین._

یک مدت موضوع هارو برام ایمیل میکرد.بعد از اون پیام میداد.کم کم تلفن میزد.یک مدت بعد برای تشکر میبرد رستوران و شام میداد.توی _

واست بخندونه فکر میکردم لودگی میکنه.اما همین مدت با هم صمیمی شدیم.اولش ازش خوشم نمیومد.وقتی حرفی جهت مزاح میگفت یا میخ

 بعد بهش یک حسی پیدا کردم.خب هرکیم جای من بود بهش حس پیدا میکرد خیلی تحویلم میگرفت.

 اوا دستاشو زد بهم.و با ذوق گفت:

 وای تازه جریان اصلی شروع شده بگو بگو._

 آوا کنترل کن خودتو پس نیفتی.تازه هنوز تا جریان اصلی مونده._

 ب بگو بگو منتظرم.خ_

 اوا خدا شفات بده.چه طرز رفتاره مثل بچه ها که مامانشون میخواد براشون قصه شنگول منگول تعریف کنه._

 داستان دوست دارم اونم از نوع لیلی مجنون.?خب چیه _

 دلت خوشه ها _

حتما خیلی شیک ?.خب بگو.تیپش قیافش چجوری بودباران هر لحظه که از گفتن داستان غفلت کنی سه قدم به جایگاه ابدیت نزدیک تر میشی_

 ?بوده که این جوری شیفتش شدی

 نه اتفاقا ._

 ?ینی زشت بود_

 نه قیافش معمولی بود.اندام متوسط.نه چاق نه الغر.خوش لباس بود.فرم صورتشم بامزه بود._

 میدیدم که تلفن کنی به کسی.در مورد چی باهم حرف میزدین.چه موقع باهم حرف میزدین.من که وقتی باهات بودم ن_

 میدونی وقت هردومون زیاد آزاد نبود برای همین نمیشد زیاد همو ببینیم یا تلفن کنیم بیشتر شبا حرف میزدیم._

 ?حرف کم نمیاوردین_
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 نه موضوع خود به خود پیش میومد._

 ?مثال_

 قیافش رفت توهم. تا میخواستم حرف بزنم آرش اومد و من حرفمو قطع کردم.به آوا نگاه کردم که

 ?بسه دیگه چقدرحرف میزنید خسته نشدین_

 نه چرا خسته.تازه صحبتامون جای حساسش رسیده بود که مزاحم شدی._

 مزاحم چیه.اختیار دارم مراحمم._

 اعتماد به نفس._

 دیگه لطفیه که خدا در حقم کرده چیکار کنم.درجریانی که._

 اره اگر نبودمم در جریان قرار گرفتم._

 میگما باران این خواهر من اصال صداش در نمیاد جیک نمیزنه.با توکه هست اصال دیگه نمیشه کنترلش کرد.مثل ور وره جادو مدام حرف میزنه._

 آوا نگاهی به آرش کرد.خیلی دلش پر بود اخه میخواست بقیه ماجرا بفهمه.رو کرد به ارشو گفت:

 ستم حوصله حرفای مسخره تو رو ندارم.نه خیرم بلدم حرف بزنم. فقط من مثل باران نی_

 رو کردم به ارشو گفتم:

 حاال هستشو تف کن.?خوردی_

 ?راستشو بگو چی بهش  گفتی انقد توپش پره._

 به جان رجب هیچی._

 ?باش باور کردم.حاال در مورد چی حرف میزدین_

 حرف خصوصی._
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 حاال دیگه حرف خصوصی دارین دیگه.باشه باشه._

 ?شدیا.یکم دقت کن به خودت. داشتیم در مورد رشتمون حرف میزدیم.میخوای در مورد رشته تویم حرف بزنیمآرش خیلی بیجنبه _

 نه حرفشم نزن فعال تو تعطیالتم._

 نه برادر تو همیشه تو تعطیالتی._

 این جوریه؟اون دارم براته هنوز سر جاشه ها._

 دیگه بچه نیستم بترسم هرکار میخوای بکن._

 باش.باشه پس منتظر _

 منتظرم._

ین آوا نگاهی کرد به ما و.گفت :بسه دیگه چقد باهم بحث میکنید خسته شدم هی نگاه میکنم که از رو برین اما بد تر میکنین.خجالت بکشین بیا

 بریم داخل شب شد.

 منو آرش نگاهی بهم کردیم و گفتیم:خشم آوا.

 آوا کالفه نگاهی بهمون کردو رفت داخل ماهم رفتیم داخل.

رو با حضور دعواهای با مزه آوا و آرش در محیطی کامال شاد خوردیم.بعد از شام منو آرش باهم فوتبال دستی بازی کردیم و شرط گذاشتیم  شام

 فرد بازنده باید همون شب بستنی بده.هرچند فوتبال دستی یاد نداشتم اما از شانس خوبم توی این یک مورد سه صفر از آرش بردم.اونم مجبور

ی همه بستنی بگیره.نزدیک ساعت دو شب بود که همه رفتیم بخوابیم.آوا که طبق معمول تا رفت تو تخت خوابید.اما من خوابم نمیبرد شد برا

 هرکار کردم خوابم نبرد.مثل همیشه ذهنم در گیر شهاب و حرفاش بود با یاد آوری حرفاش لبخند محوی زدم.

***************** 

 شهاب._

 بله_
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 ی هستی؟متولد چه ماه_

 ?چطور میخوای واسم کادو بخری_

 حاال تو بگو اگر بچه خوبی بودی. شایدخریدم._

 من متولد نه بهمنم. _

 چه جالب!_

 ?چی جالبه دقیقا_

 اخه من متولد هشت بهمنم یک روز قبل از تو._

 ?این واقعا جالبه ها.چه تصادفی.دقت کردی ما چه وجه اشتراک هایی باهم داریم_

 اب امروز یک سوتی دادم.آره.خیلی .شه_

 ?چی_

امروز خالم واسه بچش خرگوش خریده بود من به جای اون انقد ذوق کردم.ابروم.رفت.دختر خالم اسمش فرنازه بهم نگاه کرد سری به نشونه _

 تاسف تکون داد.یه ذره بچه.

 ?خب عزیزم یکم کنترل میکردی خودتو.مگه تو.خرگوش دوست داری_

 ست.آره خیلی.خیلی بامزه ا_

 منم خیلی دوست دارم.رفتیم سر خونه زندگیمون یک پرورش خرگوش راه میندازیم._

 فکر خوبیه.راستی اون عکسی که گفتی سر پروژه جدیدت گرفتی بفرست ببینم منم._

 باشه صبر کن االن میاد._

 اومد.بزار ببینم._

 دیدی._
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 آره._

 چجوری افتادم.?چه شکلی شدم_

 یکم.سایه افتاده.ولی فضای پشت سرت خیلی قشنگه .خیلی سبزه جایی که هستی. عالی شدی فقط قسمت چشم هات_

 وای باران._

 ?چیشده_

 اصال ترکوندی منو منم برداشتم از عکسم همین بودکه تو گفتی اینکه جای چشمهام سایه افتاده._

 محو خاطراتم بودم که خوابم برد.

*** 

 باران باران پاشو.ظهره_

 ?چیمیگی ظهره کیه_

 خدا باران پاشو دیگه خجالت بکش چقدر میخوابی باران برنامه هامو ریختی بهم پاشو دیگه. ای_

 کالفه بلند شدم نشستم.

 ?چیمیگی?چته_

 باران دوست دارم خفت کنم.آرش رفت خب._

 کجا رفت.براچی رفت.اصال به توچه که رفت._

 پولشو حساب کنه .خب جناب عالی خواب نازتو ول نکردی آرشم رفت.ساکت شو مگه قرار نبود امروز بریم خرید بعد من هرچی خریدم آرش _

 تازه مغزم شروع به کار کرده بود.حاال یادم اومد با دست زدم.روی پیشونیمو گفتم:

 ?ساعت چنده_
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 ساعت ده خانوم.محکم تر بزن .باران حقته پرتت کنم وسط جایگاه ابدیت.;

 یم.خب بابا ناراحتی نداره.االن دوتایی باهم میر_

 بله ولی باید از جیب خودم خرج کنم.دلم میخواد بزنمت پاشو بپوش بریم ._

 باشه برو االن میام._

ده آوا رفت بیرون و در اتاقو محکم کوبید .فکر کنم از دیروز تا حاال خیلی رفتم رو اعصابش .رفتم سمت رو شویی و دستو صورتم رو شستم واما

 شدم ورفتم پایین.

 خورند.اما از آوا خبری نبود. و و خاله وحیده روی مبل نشسته بودنو چای میوقتی رفتم پایین عم

 سالم صبح ظهری تون بخیر _

 عمو جواد:سالم دخترم صبح ظهری توهم بخیر.

 خاله وحیده:سالم دخترم صبحت بخیر.

 ببخشید دیر از خواب بیدارشدم.اصال نفهمیدم کی صبح شد._

 تراحت.پادگان نیستش که سر صبح از خواب حرکت کنی.عمو جواد:اشکال نداره دخترم اومدی اس

 خاله وحیده:بیا دخترم بشین یه چای بخور.

 رفتم بشینم پیششون.که آوا از آشپز خونه پرید بیرون و گفت.:

 نه مامان این باید تنبیه بشه تا شب هیچی بهش نمیدین بخوره._

میدونستن چرا آوا ناراحته برای همین هیچی نگفتندو فقط لبخند زدن.داخل  بعدشم دست منو کشید و با خودش سمت در برد.خاله وحیده اینا

 پاساژ آوا از هرچیزی خوشش میومد میخرید فکر کنم تا االن کل پاساژو خرید .داخل هر مغازه ای میرفتیم اگر چیزی نمیخرید کارت مغازه رو

 میگرفت.کلی پاکت و نایلون دستش بود.من دیگه واقعا خسته شدم.

 .بسه دیگه خیلی خرید کردی بیا بریم.آوا_
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 کجا ولی توکه هنوز چیزی نخریدی._

 خب نظرمو جلب نکرد هیچی.بیا بریم ارتروز دست میگیری از بس پاکت دستته._

 آره راست میگی.فردا میام هنوز نصف خریدام مونده._

 با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:

 زای به درد بخور نداره میرم یه جای دیگه.خب حاال کجا بریم.چیه خب هنوز نصفش مونده دیگه تازه اینجا چی_

 اینجا یه پارک هسته بریم بشینیم اونجا _

 باشه بریم._

 دوتا آب پرتقال گرفتیم ورفتیم داخل پارک.

 خب باران بقیش._

 ?بقیه چی_

 جریان تو جناب شایسته.باران تا حاال کاری کرده که بخواد حس حسادتتو تحریک کنه._

 دلت بخواد.تا _

 مثال چجوری._

**************** 

 باران امروز بهم از آموزش پرورش زنگ زدن پیشنهاد کار دادن._

 آموزش پرورش به تو چیکار داره.خب حاال پیشنهادشون چیه؟_

 برم دبیر کالس فوق العاده بشم._

 جداً،چه خوب._
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 میدونی چیه؟ دبیرستانی که میخوام برم داخلش دخترانس._

 تو کال از اینکه منو حرص بدی احساس خوبی داری.?نهدخترا_

 نه باور کن فقط میخوام در جریان کارام قرار بگیری._

 حاال نمیشه نری ._

 ?حسودیت میشه?برای چی_

 حرفا میزنیا?من و حسودی_

 ?خب باشه پس مشکلی نداری_

 نه موفق باشی_

 

 ?همین_

 نه بابا.مشاورش وهمسایشونو.فامیلشونم بودن._

 ?ربطی به مشاور دارهچه _

 اخه مشاورش دختر بود.رزیتا.همسایشونم یک دختر سمج بود._

 ?که این طور.از مدرسه ای که داخلش درس میداد چیزی میگفت._

آره بابا فکر کنم واسه در آوردن حرص منم بود میگفت.مثال میگفت سر کالس از همه چی سوال میپرسن به غیر از درس.گفت یکبار ازشون _

 ن گرفته همشون پشت برگه براش نامه نوشته بودن.امتحا

 ?وای چه رویی داشتن بعد.چجوری روشون میشده تو.صورت شهاب نگاه کنن.نگفت چی میپرسیدن_

اینکه زن داره نداره.واز این جور سواال.یکبار بهش زنگ زدم داشت از مدرسه برمیگشت.گفت یک امتحان سخت ازشون گرفته که فکر میکنه از _

 ن نمره نمیارن.امتحا
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 دلت چقد خنک شد راستشو بگو._

هیچی.خب یکم چرا دلم یخ کرد.بعدش داشتیم باهم حرف میزدیم در مورد مدرسه میگفت از یکی از دانش اموزا خوشش میادچون دختر ساکت _

 و ارومیه.مثل بقیه نیست.

 ,?باران احتماال وقتی این حرفو زد تو زنگ.نزدی آتش نشانی_

 ,?چرا_

 کر میکنم شدید آتیش گرفتی.چون ف_

گفتم بهش .گفت ناراحت ?نه ولی یک جوری برخورد کردم انگار ناراحتم.میدونی هروقت هرکدوممون ناراحت میشدیم میگفتیم باشه کار نداری_

ت نه من بعد لحنش انقد بامزه شد سه بار پشت سر هم گفت شوخی کردم.بهش گفتم معذرت خواهی کن گف?گفتم نه ناراحت برای چی?شدی

 از بابام معذرت خواهی نمیکنم .تکیه کالمش این بود عمرناش.گفت عمرناش ازت معذرت خواهی کنم.

 ?آخرش چی معذرت خواهی کرد_

 نه بابا انقد مغرور بود معذرت خواهی نکرد._

 ?تولدت یادش بود کاری نکرد_

 یادش بود چون روز قبل از تولد من بود._

 چه جالب.?واقعا _

اما فکر نمیکردم یادش بمونه چون خیلی مشغله داشت.اما با کمال تعجب وقتی رفتم داخل صفحه اینترنتیم دیدم برام پیام تبریک آره جالبه._

 فرستاده.یک شعر روز بعدش هم داخل کافی شاپ برام یک جشن کوچیک گرفت.

 ?تو چی گفتی_

 گفتم خیلی ممنون._

 ?همین_



 

 
31 

 

 ?امیزانتظار داری چی میگفتم دکلمه تشکر _

 ?نه ینی هیچی ولش کن.کادو چی خرید_

 حباب شیشه ای رو از داخل کیفم بیرون آوردم و بهش نشون دادم.

 اینو._

 ?وای چه قشنگه.خیلی نازه.خب تو واسه تولدش چیکار کردی_

 من واسه تولد شهاب سکتش دادم._

 ?ینی چی_

کردم.بعد هم به دوستم گفتم زنگ بزنه به شهاب بگه باران اصال حالش خوب رفتم طبقه باالی یک کافی شاپ مال دوستم بود قشنگ تزیینش _

نیست زود خودتو برسون.آوا نمیدونی دوستم چجوری پشت تلفن حرف میزد نزدیک بود بزنه زیر گریه.بعد از قطع تماس به ده دقیقه نکشید 

 شهاب اومد.اول تعجب کرد.بعد کم کم صورتش قرمز شدو عصبانی شد.

 ,?اون بدبخت بودم میزدم لهت میکردم.چیزی نگفتمنم جای _

 یکم ناراحت شد اما وقتی فهمید براش تولد گرفتم خیلی خوشحال شد._

 ?هدیه چی گرفتی_

 یک ساعت._

 وای باران همه چیزت عجیب غریبه پاشو ظهر شد باید بریم خونه.مامانمم نگران میشه.توی خونه بقیش تعریف کن._

 باشه بریم_

 نا مرکز خرید یکم زیاد بود برای همین یک ساعتی طول کشید تا رفتیم خونه.وقتی خاله وحیده آوا رو دید گفت:فاصله ویال _

 اوا مادر کل بازارو خریدی دیگه._

 نه مامان جون اینا چیزی نیست تازه نصفش مونده هنوز._
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 حتما میخوای فردا آرشو یا خودت ببری._

 ان شاهلل فردا تالش میکنم.آره دیگه امروز که به لطف باران نشد _

 بعد خاله رو کردبه منو گفت:

 باران تو چرا دست خالی هستی؟_

 خاله جون من چیزی نظرمو جلب نکرد برای همین چیزی نخریدم._

 یکروز باهم میریم همه چی میخریم فعال برید لباساتونو عوض کنین یک غذای شمالی پختم براتون._

 ?خاله آرش کجاست_

 بح که رفته هنوز نیومده چندتا از دوستاش اومدن شمال برای همین میره ویالی اونا.نمیدونم از ص_

 که این طور.خب ما بریم باال._

 بعد با آوا رفتیم سمت اتاقش.

 وقتی اومدیم پایین آرش و عمو جواد اومده بودن.

 سالم عمو جون_

 آوا:سالم بابا جون

 ?سالم دخترای گلم خوبین_

 ممنون عمو جونم._

 مرسی بابایی خسته نباشی._

 آرش یک نگاهی بهمون کردو گفت:

 بنده هم که اینجا بوق تشریف دارم._
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 چقدر عجولی آرش .سالم.خوبی.ستاره سهیل شدی کم پیدایی._

 چیکار کنم دیگه حتما سعادت ندارین. منو مالقات کنین._

 یکم یواش تر برو باهم.بریم.?جدا_

 کردو گفت:خاله وحیده از آشپز خونه صدامون 

 بچه ها انقدر باهم بحث نکنین.بیاین میزو چیدم._

 بعد رو کردم به ارشو گفتم:

 فقط به خاطر خاله وگرنه من کم نمیارم._

 بهانه نیار باران خانوم.خداروشکر کن مامانم به دادت رسید وگرنه نمیدونستی دیگه چی بگی._

 عمو جواد از روی مبل بلند شدو گفت:

 تام و جری.فعال که ضعف کردین بیاین ناهار بخورین بعد ادامه بدین.از دست شما دوتا _

 و.به سمت آشپز خونه رفت.من و آرش هم نگاهی بهم کردیم و رفتیم.بعد از ناهار تصمیم گرفتیم کخ صبح فردا بریم گردشو تفریح.با اوارفتیم

 .سرش توی کتابش بود.یکدفعه سرشو آورد باال و پرسید:داخل اتاق پشت میز کامپیوتر نشسته بودم داشتم فیلم نگاه میکردم آوا هم

 باران یک سوال ._

 چه بی مقدمه._

 لوس نشو دیگه جوابمو بده._

 ?خب بگو در مورد شهابه_

 خب راستش اره تا جایی که تعریف کردی همه چی خوب بود .چیزی که تورو ناراحت کرده چیه؟_
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یخوام یک حقیقتی بهت بگم.گفت توی خانواده مادریش رسم اینه واسه پسری که به سن توی همین رفت و آمد هایی که داشتیم.بهم گفت م_

م ازدواج رسیده مادر بزرگشون زن انتخاب میکنه گفت براش یکی زیر نظر دارن.دختر یکی از اقوامشون بود.آوا وقتی این حرفو زد دنیا روی سر

 خراب شد.

 حتت کنم.باران ترو خدا گریه نکن.ببخشید نمیخواستم نارا_

 نه آوا اشکال نداره تقصیر تو نیست._

 ?همه چی همیت جوری تموم.شد_

ون نه تا چند وقت میگفت من با هیچکس ازدواج نمیکنم به غیر از تو و.قصد ازدواج ندارمو ازین حرفا .منم ساده باور کردم  دوسم داره.رابطم_

دادم گفت تا سه روز نه میتونم ببینمت نه بهت زنگ بزنم.چون کار دارم.حرفاش  ادامه داشت تا چند روز قبل از عید نوروز .یکشب که بهش پیام

گه بوی رفتن میداد.من هم گفتم باشه.بعد از سه روز بهش پیام دادم جواب اومد آقا شهاب رفته همه خط هاش رو هم رد کرده لطفا به این خط دی

رده .چقدر راحت از همه چی گذشت.دیگه نه پیام دادم نه زنگ زدم اما همیشه بهش نه پیام بدین نه زنگ بزنین.آوا مردم با خودم گفتم چقدر نام

فکر میکردم تا چند وقت ازش بی خبر بودم تااینکه یکشب پیام اومدسالم باران منم شهاب اگر بیداری جواب بده.من هم با عصبانیت براش 

یران این رسم مهمون نوازی نیست گفتم کجا بودی گفت برای کاری رفته نوشتم بگو چیکار داری.از برخوردم ناراحت شد گفت من تازه اومدم ا

 بودم اروپا اتریش.

 چه بی خبر._

آره خیلی .دوسه شب همین جوری پیامکی باهم حرف میزدیم که یک شب گفت باید برگرده خداخافظی کردو رفت دیگه هم پیام نداد.یک ماه _

دادم .جواب اومد من دوست شهابم.شهاب حالش خوب نیست بردنش بیمارستان.شوکه گذشت آخرش خودم دلم طاقت نیاورد و بهش پیام 

 شدم حاال هرچی میگم شهاب حالش خوبه یانه پسره میگه خانوم شما شهاب دوست دارین یانه.

 چقد خنگ.بوده پسره .خب وقتی نگرانشی حتما دوستش داری دیگه._

 آره حاال بیخیال .خون خودتو کثیف نکن._

 ار بود شازده پسر.حاال چیک_
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توی ناحیه شکمش دچار مشکل شده بود اما زود خوب شد آوا میدونی این رفیقش خیلی اصرار داشت من شهاب و فراموش کنم میگفت باران _

انه خانوم.شما دختر خوبی هستین بهتر از شهاب لیاقتتون هست .اسم دختری که براش انتخاب کرده بودن ترانه بود میگفت شهاب باید با تر

ازدواج کنه نمیتونه خودش زنش رو انتخاب کنه.میگفت شهاب باید باترانه ازدواج کنه شما هم با یکی دیگه.خیلی اصرار داشت اما من قانع 

 نمیشدم.اما آخرش موفق شد.

 ?یعنی قبول کردی که فراموشش کنی_

ت ایران تا حرف کن میاورد از ترانه حرف میزد اینکه چی بهش گفتم باشه اما نتونستم .وقتی شهاب برگش?به نظرت من االن فراموشش کردم_

 براش کادو برده و از این جور حرفا فقط میخواست حرص منو در بیاره.

 ,?باران شهاب ترانه رو دوست داشت_

 رفیکبار ازش پرسیدم گفت مجبوره دوسش داشته باشه اما آوا اون واقعا ترانه رو دوست داشت .یک روز رفته بودیم بیرون ح_

 ?باران اگر روز های آخری باشه که باهمیم چیکار میکنی_

 شهاب تروخدا این جوری نگو._

ترانه  اما باران باید عادت کنی ما نمیتونیم باهم.باشیم.ببین من نه بنده خوبی برای خدا بودم نه همراه خوبی واسه تو میخوام شوهر خوبی برای_

 باشم میخوام عاشقانه عاشقش باشم.

 ?لت جای دیگه گیره خیلی نامردی توکه از اول دلت جای یکی دیگه بود چرا اومدی سراغ من چرا بامن بازی کردیپس بگو.د_

 چون برام مهم بودی.چون نمیخواستم ناراحت بشی من ازاول عاشق ترانه نبودم باور کن نبودم اما نمیدونم چیشد یک دفعه دیوونش شدم ._

 وشبخت بشی و عاشقانه عاشقش باشی.هه که این طور پس امیدوارم باهاش خ_

******************* 

 بعدشم رفتمو دیگه خبری ازش ندارم همون شبی که اومدم اینجا روزش با شهاب همه چیزو تموم کردم._

 باران تروخدا گریه نکن .تموم شده دیگه همه چی.خودتو اذیت نکن. دعا میکنم هرچی حقشه سرش بیاد._
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 به شهاب قول دادم اگر از هم جدا شدیم نفرینش نکنم. نه آوا این جوری نگو من_

 بخدا هرچی میکشی از این دیوونه بازیاته._

 سخته آوا بهترین روزای عمرمو داشتم.چجوری فراموشش کنم._

 میدونم باران میدونم اما توهم تا چند وقت دیگه ازدواج میکنی فراموشش میکنی_

 من تا آخر عمرم ازدواج نمیکنم.?ازدواج_

 ?چرا اونوقت_

 چون من.شهاب دوست دارم چجوری وقتی یکی دیگه. ذهمنه ازدواج کنم.بسه دیگه نمیخوام این بحث و ادامه بدم._

 هردو.ساکت شدیم چند دقیقه که گذشت آرش در اتاقو باز کرد اومد داخل.

 دخترا حاضر شین بریم بیرون._

 چشمش به من افتادو گفت:

 ,?باران گریه کردی_

 نه بابا گریه چیه _

 پس چرا صورتت قرمزه._

 خیلی خندیدیم.مگه ساعت چنده؟_

 ساعت هفت._

 چقدر حرف زدیم.?هفت_

 بله دیگه دوتا وروره بیفتن بهم معلومه زمان از دستشون در میره.پاشین من میرم ماشین روشن کنم ._

 واز اتاق بیرون رفت.رو کردم به آوا گفتم 
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 نگی. آوا قول بده به کسی چیزی_

 خیالت راحت به هیچکس نمیگم حتی آرش.?دیوونه شدی_

ن بعد آماده شدیم و رفتیم بیرون .به آوا و آرش خیلی خوش میگذشت ظاهرا اما به من نه فکرم خیلی مشغول بود.خیلی درگیر بود.ینی شهاب اال

نه همه رفتیم بخوابیم.اما منو آوا بیدار موندیم باهم ساعت دوازده بود که برگشتیم خو?داشت چیکار میکرد.ینی واقعا هیچ حسی به من نداشت

 حرف زدیم اصال خوابمون نمیبرد .انقد حرف زدیم تا باالخره خسته شدیم و به خواب رفتیم.

اله وحیده صبح زود که البته خیلی هم زود نبودبیدارشدیم وسیله هامونو برداشتیم و رفتیم بیرون.رفتیم کنار ساحل زیراندازپهن کردیم و نشستیم.خ

 شیرینی درست کرده بود.همه نشسته بودیم شیرینی میخوردیم و.از هوای شمال لذت میبردیم.

 ارش:وای چه هواتوپیه

 آوا:آره واقعا هوای خوبیه اگر نمیومدیم دیگه نمیشد بیایم.ینی فرصت نمیشد.

 عمو جواد:لذت ببرین که این رویداد به تاریخ پیوست.

 ??خاله وحیده:وا چرا

 واد:اخه بچه ها که دیگه وقت نمیکنن این خانوما که سرشون با مریضاشون.گرمه اون اقام که دیگه مهندسن وکلی کار دارن.عمو ج

 ?خاله وحیده:اها از اون لحاظ.باران چرا اینقدر ساکتی

 داشتم از هوا لذت میبردم.خاله جون دستت درد نکنه واقعا خیلی خوشمزه شده._

 خترم .خاله وحیده:خواهش میکنم د

 آوا:کاش یه دوربین بود عکس میگرفتیم.

 من دوربینم توی ماشینه میرم بیارم._

م بلند شدم و رفتم سمت ماشین تا بیارمش.داخل کیفم هرچی نگاه کردم نبود باالخره بعد از کلی زیرو رو کردن ماشین پیدا کردمش.وقتی برگشت

 دیدم هیچکس نیست فقط آرش بود.
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 ?خاله اینا کجا رفتن_

م وقتی رفتی یک نفراومد گفت قایق داره به مامان اینا اصرار کرد سوار شن .اونام رفتن گفتن من بمونم بعد با تو سوار شم.باران میای بری_

 ??دریا

 نه میترسم._

 از چی میترسی قول میدم مراقبت باشم._

 نه نمیام بگو باشه._

 بیا دیگه بشین روی تیوپ نمیری زیر آب _

 مواظب باشی ها._

 باشه بریم._

 نشستم روی تیوپ و آرش منو تا وسط های دریا برد.یکم ایستاد بعد یکدفعه داد زد:

 مار آبی وباران مار آبی._

 ومنو ول کرد رفت.

 آرش کجا میری من میترسم بیا منو ببر._

 منم ازمار آبی میترسم._

 آرش قول دادی مراقبم باشی بیا دیگه._

 لی نداره.حاال یکدفعه بزنم زیر قولم.اشکا_

از ترس گریه میکردم.این همون بالیی بودکه آرش میخواست سر من بیاره.با گریه بهش التماس میکردم بیادکمکم.بعداز گذشت ده دقیقه 

 اومد.وقتی رسیدیم کنار ساحل با عصبانیت دستمو کشیدم و رفتم.

 خیلی مزخرفی آرش._
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 شوخی سرت نمیشه ها بعد به من میگه بی جنبه._

 داشتم از ترس سکته میکردم.?شوخی بوداین _

 بعدشم پشتمو کردم بهش و رفتم تا ازش دور بشم که گفت:

 چیزی که عوض داره گله نداره.وقتی یکی رو سکته میدی توقع داشته باش سکته کنی._

 منظورت چیه؟_

 ?خوب میدونی چیه که شهاب داستانه آره_

 چرند نگو آرش._

 موضوع بهم بگی.فکر میکردم به عنوان برادر میتونم محرم اسرارت باشم اما نیستم. حداقل از تو توقع داشتم که این_

 ,?تو از کجا میدونی_

 از زیر زبون آوا کشیدم بیرون._

 میدونستم به این آوای دهن لق نمیشه اعتماد کرد._

 تقصیر آوا نیست من محبورش کردم._

 ,?چجوری_

 حاال بماند._

 کارت خیلی زشت بود آرش._

 یا خوشگل هرچی بود فهمیدم.اما دوست داشتم از زبون خودت بفهمم.زشت _

 اعصابم خیلی خورد بود گریه میکردمو میرفتم.آرش پشت سرم میومد وصدام میکرد.

 باران باران صبر کن.چند لحظه واستا._
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 ولم کن آرش نمیخوام ببینمت._

د میکنه و رفتیم خونه.مستقیم رفتم سمت اتاق و روی تخت دراز کشیدم.توی رفتم توی ماشین نشستم.تاخاله اینا بیان وقتی اومدن گفتم سرم در

 افکار خودم بودم که آوا وارد اتاق شد.

 یکدفعه چیشد باران_

 آوا ساکت باش اعصابم خیلی از دستت خورده._

 باران بخدا نمیخواستم این جوری بشه.آرش به زور از زیر زبونم کشید بیرون._

 مهمی بوده که تو مجبور شدی راز مهم زندگی منو به آرش بگی.من نمیدونم چه مسعله _

 شرمنده باران بزار برات توضیح بدم_

 نه نمیخواد دیگه ادامه بدی.بیخیال_

 یه چیز دیگه باران.عموم اینا زنگ زدن گفتن دارن برمیگردن ایران گفتن تا شب میرسن._

 ای خدا چرا خبرای بد تمومی نداره._

 م یادم نبود تو از سهیل بدت میاد.اها فهمید?واسه چی_

 اخه من چجوری اون پسره عصا قورت داده تحمل کنم._

 ولی بجاش سهیال هست با اون خوش میگذره.به خاطر اون تحمل کن._

 آره سهیال.خیلی وقت میشه ندیدمش. راستی سهیل زن گرفته._

 نه چطور._

 هیچی گفتم زن بگیره آدم شه._

 ین بدبخت داری .برم پایین کمک مامانم.نمیدونم تو چه مشکلی با ا_
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 بریم منم میام._

 وقتی رفتیم پایین خاله داشت تدارک میدید واسه مهموناشون.تا مارو دید گفت:

 ?باران جان بهتر شدی_

 ?آره خاله جون ممنون کاری نداری انجام بدم_

 نه دخترم ممنون._

 بعد رو کرد به آوا و گفت:

 رفت.پیش دوستاش بیا اینو بگیر لیست چیزایی که الزم دارم.خیلی واجبه.برو بگیر.آوا بابات رفت بیرون.ارشم _

 نه مامان .برای خرید رو من حساب نکن.اصال حسش نیست._

 به آوا نگاه کردمو گفتم.

 واقعا تنبلی اوا خاله جون بدین من برم بخرم._

 نه اخه تو حالت خوب نیست._

 چرا خاله جون من خوبم بدین من برم._

 یست و از خاله گرفتم تا اومدم برم که آرش اومدو خاله او نو همراه من فرستاد.ل

 توی ماشین سکون سنگینی بود نه من چیزی میگفتم نه آرش.آرش سکوتو شکست و گفت:

 ?خیلی دوسش داری_

_.......... 

 کنه.باران با تواما.خداروکر شدی.شنیده بودم عاشقا کورمیشن اما در مورد تو برعکس صدق می_

_........... 
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 آرش ماشینو زد کنار برگشتم بهش نگاه کردمو گفتم:

 چرا ایستادی._

 خداروشکر فکر کردم الل شدی.اما نه فقط کم شنوا شدی._

 مسخره بازی در نیار آرش برو دیگه دیر میشه._

 تا جوابمو ندی جایی نمیرم._

 ?خوب باشم بعد از اون مسخره بازی که درآوردی انتظار داری بازم باهات_

 اوال من کاری نکردم.فقط حس کنجکاویم قلقلک دادتقصیر خودت بود میخواستی بهم بگی._

 خیلی رو داری آرش .دلم میخواد خفت کنم._

دوست م.میدونم کارم اشتباه بود اما باران من دلیل داشتم .فکر میکردم واقعا برادرتم.اما متاسفانه نیستم فکر میکردم میتونم محرم اسرارت باش_

 داشتم از زبون خودت بشنوم

 توقع نداشته باش همچی بهت بگم._

 شاید میتونستم کمکت کنم._

 ?چیکار. میکردی برش میگردوندی_

 ?کیو_

 ای وای دوباره سوتی دادم.آرش دوباره پرسید:

 ?خیلی دوسش داری_

 آرش اصال نمیخوام در موردش حرف بزنم لطفا._

 فقط سوال پرسیدم._
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 ?عاشقشم میمیرم براش خوب شدآره دوسش دارم _

 نه._

 ول کن آرش حوصله ندارم._

 خیلی خب بابا بی اعصاب._

تا مغازه حرفی بینمون ردو بدل نشد.وقتی داخل مغازه شدیم وسایل مورد نیاز خریدیم.داخل ماشین که شدیم آرش یک جعبه کوچیک گرفت 

 جلومو گفت:

 بفرمایین._

 ?این چیه_

 شیرینی اشتی دیگه._

 اشتی.باشه _

 اما تو که نگرفتی._

 جعبه رو ازش گرفتم وباز کردم و یک دونه شیرینی از داخلش برداشتم.آرش نگاهی به من کردو گفت:

 ?اشتی_

 دیر شدا.?باشه اشتی حاال بریم_

 امر امرشماست._

مهمونها آماده بشم.به محض اینکه کارهامو برگشتیم خونه و.خریدهارو در اختیار خاله قرار دادیم.نزدیک شب بود به اتاق رفتم تا برای اومدن 

انجام دادم زنگ خونه به صدا دراومد.وقتی رفتیم پایین همه داشتن همدیگرو در اغوش میگرفتن و باهم احوال پرسی میکردن.نگاهی به اطراف 

یعنی زن عموی آوا  صحبت میکردن که  بهتر اصال حوصلش ندارم.خاله و آوا داشتن با فریده. خانوم?کردم .خدارو شکر نبود .یعنی نیومده بود

 چشم فریده خانومو سهیال به من افتاد.یک نگاهی به خاله وحیده کردو گفت:
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 ?مهمون دارین_

 ?نه فریده جون.بارانه دیگه نشناختی_

 دوباره نگاهی به من کردن وسهیال گفت:

 یا نه .?واقعا خودتی_

 نه روحمه سهیال جون._

 کردو منو محکم توی بغلش گرفت. نزدیکم اومد دوباره اول نگام

 دختره دیوونه میدونی چقدر دلم برات تنگ شده .چندساله ندیدمت._

 منم دلم برات تنگ شده سهی جونم.تو بی معرفتی که یک خبر نمیگیری.آی آی ول کن استخونام شکست._

 حقته تا تو باشی دیگه منو بی خبر بزاری._

 باشه باشه حاال ولم کن._

مامانش اومد سمتم به آرومی با من احوال پرسی کرد.بعد از اون منو آوا و سهیال رفتیم داخل اتاق.یک ساعت میشد گرم صحبت بعد از سهیال 

 بودیم که یکی دراتاق در زد.آوا جواب داد:

 بفرمایین_

 فردمقابل:

 میشه بیام داخل._

 شدو اومد داخل.از صداش معلوم میشد ارس نیست.ای وای نه خود عصاقورت دادشه.سهیل!در باز

 سالم دختر عمو جون._

 ?سالم پسر عموجون.بی معرفت.خوش.گذشت_
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امضا نه بابا.مگه میزارن.تا پامو از در خونه بیرون میزاشتم همه دخترا میریختن دورم...منو با انریکی)خواننده. خارجی(اشتباه میگرفتن همش _

 میخواستن گرفتار بودم دیگه.

 یشد.بله بله کامال مشخصه.درست چ_

 هیچی دیگه خداروشکر تموم شد االن داری با یک مهندس برخورد میکنی.مراقب رفتارت باش._

ایش پسره از خود راضی چیمیشد همین نبود .چی از دنیا کم میشد.یک سالم بلد نیست به من بکنه.خیر سرش مهندسه.توی افکار خودم بودم 

 که با صدای سهیل به خودم اومدم.

 ?دینافتخار آشنایی نمی_

 نگاهی بهش کردمو با خودم گفتم نخیر تو کی باشی که بهت افتخار آشنایی بدم.در هرحال موضع خودمو حفظ کردمو گفتم:

 یادتون باشه باران هستم.سهیل خان_

 وای چقدر بزرگ شدی.چقدر تغیر کردی.?باران_

 اینکه خوشگل تر شدم میدونم یک چیز جدید بگو._

 امه داد:از حاضر جوابی من جا خورد.اد

 اونکه صدالبته اما خیلی کوچیک تر بودی که دیدمت._

 توی دلم گفتم آخی بابا بزرگ.خواستم جوابشو بدم که آوا فهمید وپرید وسط حرفامونو گفت:

 خب سهیل چیکار داشتی._

 آهان هیچی خواستم بگم بیاین شام._

رد دوباره زل میزد به من.این بشر دست هرچی جغد بود از پشت سرمیز شام سهیل یک.قاشق میخورد زل میزدبه من دوباره یک قاشق میخو

 بسته بود.به زور غذامو تموم کردم.بعداز شام داشتم ظرف هارو جمع میکردم که سهیل اومد کنارمو گفت:

 تو چقدر بزرگ شدی._
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 ?جدی بابابزرگ_

 ?چرا این جوری صدام کردی_

 زرگ تری.اخه یه جوری حرف میزنی که انگار بیست سال از من ب_

 منظورم از بزرگ.شدنت تغیر کردنت بود نمیگم از تو سنم بیشتره.._

 بعدش هم از آشپز خونه بیرون رفت.وا.برای همین ازش بدم میاد لوس و بیحنبس.مث دخترا سریع قهر میکنه.

 بعداز شام توی نشیمن نشسته بودیم که مامان سهیال از من پرسید:

 ?باران جان.تو ازدواج کردی_

 ?نه.من درس میخونم چطور_

 ?همین طوری پرسیدم چقدر دیگه از درست مونده_

 چیز زیادی نمونده.برای چند ترم آخر با آوا میریم داخل بیمارستان.دوره ببینیم._

 ?مگه درست چیه_

 من دانشجوی پزشکی ام.جراحی میخونم._

 آهان موفق باشی عزیزم._

 بعد رو کرد به عمو جواد وگفت:

 دا بریم کوه این طور که از وحیده شنیدم این چند روزی که اومدین زیاد بیرون نرفتید.موافقین فر_

 آره چراکه نه اگر بچه ها موافق باشن منم موافقم._

 ما ها اول یک نگاهی بهم دیگه کردیم و بعد برای اینکه صبح زودتر از خواب حرکت کنیم رفتیم تا بخوابیم.منم طبق معمول هرشب که خواب از

مام فراری بود خوابم نبرد.بلند شدم ورفتم داخل حیاط.کنار استخر ایستادم و به آب خیره شدم.عکس ماه توی آب افتاده بودو انعکاس چش

 زیبایی داشت.توی افکارم غرق بودم که دیدم یک نفر یک ژاکت انداخت روی شونه هام.به پشت سرم نگاه کردم دیدم آرشه.
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 ا میخوری.اخه دختر خوب این طوری که سرم_

 ?ممنون.چرا نخوابیدی_

 به همون دلیل که تو نخوابیدی._

 شیطون لو نمیدی ها.?پس خبریه_

 شوخی کردم بابا خوابم نمیبرد.اومدم هوا بخورم که دیدم اینجایی._

 لبخندی به آرش زدمو دوباره خیره شدم به آب.

 وچولوخودتو عذاب نده.اخه باران چرا این کارو با خودت میکنی.نابود میکنی خودتو ابجی ک_

 با این حرف آرش نا خوداگاه گریم گرفت دست خودم نبود.به آرش گفتم:

 سخته آرش خیلی سخته.فراموش کردن بهترین روزای زندگیم خیلی سخته _

 آره میدونم.ترو خدا گریه نکن.اما اون دیگه رفته .نیست داره ازدواج میکنه._

 گفتم:گریم به هق هق تبدیل شده بود.با هق هق 

 اون.....اونکه مید....میدونست من......من دختر حساسی ام.چرا باهام این کارو کرد._

 توی چشمهای آرش اشک جمع شد.اما سعی کرد خودشو کنترل کنه گفت:

 شاید چون فهمیده نخواسته بیشتر اذیت شی شاید دوست داره اما محبوره ازدواج کنه._

 نداشت. شهاب...شهاب هیچ وقت عالقه ای به من_

 گریه نکن باران جون آرش گریه نکن._

 وبعد یک قطره اشک از گوشه چشمش پایین چکید.

 آرش ببخش نمیخواستم ناراحتت کنم._
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 ?نه.تقصیر تو نیست.اصال من میرم پیداش میکنم.بیاد ازت معذرت خواهی کنه.خوبه_

 نه غرورش میشکنه._

 ?باران غرور تو شکست مشکلی نداره_

 رش .هیچکس نفهمید.هه!چی فکر میکردم چی شد.من دلم شکست آ_

 باران هرکس دلتو شکست صداشو درنیار یک روز دلش میشکنه صداش درمیاد._

 فقط امیدوارم خوشبخت بشه._

 دیگه بهش فکر نکن.شهاب رفت.واقعیتی که باید بفهمی.بفهمی و درکش کنی._

 میخورم.درس میخونم.هرچی.موندم چیکار کنم. وباید هضمش کنم.نمیدونی که هرکار میکنم یاد اون میفتم.غذا_

 حاال اونا دیگه موجهه ولی غذا خوردن چی ربطی به شهاب داره._

 میدونی اخه من شیرینی خامه ای که میخورم یادش میفتم._

 جلل الجالب.مگه جنسش از شیرینی خامه ای بوده._

 خیلی لوسی نه اخه شیرینی خامه ای دوست داشت خیلی._

 ردم خیلی خوابت میاد داری هزیون میگی پاشو پاشو برو بخواب.فردا باید زود بیدارشی.آهان فکر ک_

 ?میشه من نیام._

 ?کجا_

 کوه._

 ?کدوم کوه_

 آرش مسخره بازی درنیار._
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 ?خب برای چی نیای_

 حوصله ندارم_

 نیای مامانم ناراحت میشه._

 باور کن حسش نیست تازه جمعه باید حرکت کنم._

 بیا به خاطر آوا.به خاطر من _

 خب یک دلیل دیگه هم دارم.من از سهیل خوشم نمیاد._

 ?ما پنج تا که خیلی باهم خوب بودیم.یادت نیست چقدر باهم بازی میکردین تو سهیل?برای چی_

 چرا اما اصال ازش خوشم نمیاد._

 فقط همین یکبار.به خاطر من._

 باشه برو بخواب شب بخیر._

 خیلی تشکر ابجی کوچیکه._

 آرش ببخش به خاطر من ناراحت شدی._

 وظیفمه توی غم خواهرم شریک شم.برو بخواب.شبت قشنگ._

 بهش یک لبخند زدمو رفتم بخوابم.خدایا این خونواده رو از من نگیر خیلی دوسشون دارم.

شستم و رفتم سرمیز ومتاسفانه  صبح که از خواب بیدار شدم دیدم همه بیدارن.رفتم پایین دیدم همه داخل آشپز خونه هستن.دست و صورتمو

تنها میزی که خالی بود درست رو به روی سهیل بود.آرش منو دید لبخندی شیطانی بهم زد و با چشمهاش بهم اشاره کرد که برم بشینم.باز هم 

 ب کرد.سهیال گفت:سهیل مثل دیشب خیره شد به من .آرش هر از گاهی نگاهی به من میکرد و میخندید که در این کارش توجه بقیه رو جل

 ?آرش حالت خوبه_

 ?به مرحمت شما چطور_
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 اخه همش لبخند میزنی میخواستم ببینم خوبی یا نه._

 آره اتفاقا عالیم.میدونی یاد یک خاطره خنده دار افتادم.برای همین خندیدم._

 خب بلند بگو ماهم بخندیم._

 نمیشه دیگه اگر میشد میگفتم._

 ده.آروم در گوشش گفتم:منکه میدونستم.آرش به چی میخن

 آرش من تورو خفه میکنم._

 ?برای چی نیومدی این طرف بشینی.داری اذیت میکنی_

 باران طرف خیلی گلوش گیره.وقتشه واسه پسر عموم آستین باال بزنم._

 ساکت باش وگرنه میدونم باهات چیکار کنم._

 بعدش هم از زیر میز محکم زدم روی پاش که بلند گفت آخ!

 ر چیشد.آرش ماد_

 هیچی مامان دیروز پام پیچ خورد بعد االن تیر کشید._

 چرا نگفتی اخه یادم بیار دارو بدم بزنی روش _

 چشم مامان جون._

 با خودم گفتم تا آرش تالفی نکرده.

نوردی اما بعدش دیدم نه.رفتیم  فلنگو ببندم.رفتم داخل اتاق تا آماده بشم.بالفاصله بعد بعد از صبحانه راه افتادیم.من اول فکر کردم میریم کوه 

ما یک جایی که بیشتر شبیه تپه بود تا کوه.یک قسمتی که همواربود رو انتخاب کردن و رفتن اونجا زیر انداز پهن کردند.وقتی همه مستقر شدن 

 فت:جوونا رفتیم تا والیبال بازی کنیم.من و آوا یک گروه سهیل و آرش هم یک گروه .سهیال هم داور بود.سهیال گ

 بچه ها بازی شرطی._
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 آرش:حاال چه شرطی

 سهیل:گروهی که باخت باید تا عمق یک متری آب بدون کفش بره.

 بعد هم با نگاهی شیطانی به من نگاه کرد.میدونست من میترسم.حاال دارم برات.منم کم نیاوردمو گفتم:

 بغل بگیرن.این شرط گروه پسرا حاال ما.پسرا اگر باختن باید ده دقیقه یک گربه رو _

م آره عالی ترین فکر بود چون سهیل از گربه میترسید.این حرفو که زدم رنگ سهیل سفید شد اما سریع تغیر حالت داد.بازی شروع شد و باید بگ

خوب یا بازی پسرا عالی بود.دو دو مساوی بودیم توی ست آخر سرویس با گروه پسرا بود و اخرین امتیاز بود.بدنم مثل بید میلرزید.از بخت 

 شانس خوبم ،توپ از دست آرش رها شد وبه زمین افتاد و ما بردیم.قیافه سهیل دیدنی بود.آرش نمیترسید.بنابراین مثل عروسک گربه رو گرفته

بود توی بغلش.اما سهیل یک ثانیه هم نشد که گربه بدبخت و پرت کرد روی زمین.صورتش از عصبانیت مثل لبو شده بود.بهش گفتم جنبه باخت 

نداری بازی نکن.ظرفیت باخت داشته باش.هیچی نگفت و با ابرو هایی گره خورده از من دور شدو تا چند روز با من سرسنگین بود هرچند زیاد 

 برای من مهم نبود

ر عمو جواد.توی روز رفتن فرا رسیدو من و آوا و آرش آماده رفتن شدیم.خاله وحیده وعمو جوادمیموندن .اخه براشون مهمون اومده بوداز طرف کا

یدن بچه این مدت آوا و آرش میومدن خونه ما.با عمو جواد و خاله خداحافظی کردیم و راه افتادیم.ساعت نه و نیم بود که رسیدیم خونه.مامانم از د

 ها خیلی خوشحال شد.اوا تا رسید داد زد.

 سالم خاله جونم.خیلی دلم برات تنگ شده بود._

 دلم براتون تنگ شده بود.سالم دخترم.خوش اومدی خیلی _

 آرش:سالم خاله فرشته خودم.

 سالم آقا آرش خودم.چقدر بزرگ شدی._

 خاله جان مبالغه نکن دیگه دوماهه منو ندیدی._

 باالخره یک عمره._

 بله درسته._
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 من دیدم مامان اصال حواسش به من نیست گفتم:

 مامان یک زمانی تک دختری به اسم باران داشتی ها._

 ارم.خوش اومدی دخترم.بیاین تو بچه ها.هنوزم د_

 مامان بابا کجاست._

 امشب شیفت اضافه کار داشت .وایستاد._

رفتیم یکم استراحت کردیم و بعد شام رو خوردیم و خوابیدیم.بعداز چند روز آرش کارهامونو درست کردو قرار شد از اول هفته بریم 

ینکه جراحی قبول بشیم تالش کرده بودیم.وقتی که رفتیم یک نفر مارو به بخشی که مربوط بیمارستان.خیلی خوشحال بودیم اخه ما خیلی برای ا

به ما بود راهنمایی کرد.مسعول اون بخش یک خانوم مسن بود و اسمش زهرا بود.خیلی خوش اخالق و خوش برخورد بود.اول مارو داخل یک اتاق 

های اونجا معرفی کرد.آدم های خوبی بودند.طی دوهفته باهاشون آشنا شدیم.اولین برد و روپوش های مخصوص داد.بعداز اون مارو به کارکنان 

یک باری که با آوا رفتیم اتاق عمل،حالت تهوع بهمون دست داد.اما بعد روحیه خودمون رو جمع.کردیم و به خودمون این حرفو زدیم که میتونیم.

آوا اینها هنوز خونه ما بودن چون برای عمو جواد مشکلی پیش اومده بودو  شب بعدازاینکه شیفتمون تموم شد با کلی خستگی برگشتیم خونه

 خونشون توی تهران و فروخته بودن وخودشون در حال حاضر شمال بودن.وقتی داخل خونه شدیم آرش تا مارو دید گفت:

 شماها زنده نمیمونید._

 برگشتم جوابشو دادم و گفتم:

 ?عوض سالم کردنته_

 ری که از پا میفتید.خب خواهر من این جو_

برای رسیدن به موفقیت باید تالش کرد.نه اینکه مثل بعضی ها بشینی یه گوشه ومدام سرت توی گوشی باشه.تنها موجودی که از نشستن به _

 موفقیت میرسه مرغه.

 دستت درد نکنه یعنی من مرغم._

 نه خروسی._
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 کشید تا ببره داخل اتاق و گفت:مثل خروس جنگی همش باهم دعوا کنید.آوا که از بگو مگوی من و آرش به سطوح اومده بوددست منو 

 آرش کوسن.مبل و برداشت وپرتاپ کرد طرف من هم جاخالی دادم  خورد به گلدون وگلدون شکست.مامانم از آشپز خونه داد زد چیشد.

 هیچی مامان آقا آرش یک دسته گل خریده بود برای اینکه خشک نشه گذاشتن تو آب._

 قیافه مظلوم به خودش گرفت و چشماشو شکل گربه شرک کرد و گفت:آرش 

 ببخشید خاله جون یکی مثل همین براتون میخرم._

 اشکال نداره خاله جان.شکستنی باید بشکنه دیگه._

 به مامانم نگاه کردم وگفتم :

 مامان اگر االن من بودم.شما دیگه منو تو خونه راه نمیدادین._

 :آرش بهم نگاه کردو گفت

 ?حسودیت میشه خانوم کوچولو_

 آرش صددفعه بهت گفتم به من این جور لقب هایی نده._

 ?باشه خانوم بزرگ خوب شد_

 آرش._

 آوا:آرش خواهرمو اذیت نکن.بیا بریم باال باران جون.

 بعد هم با آوا رفتیم باال.

 .چون امروز چندتا تصادفی آورده بودن اونجا.وقتی رفتیم توی اتاق با آوا کف اتاق پخش شدیم.واقعا روز خسته کننده ای بود

 باران._

 بله._
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 میگم یادته چقدر روز اول سخت بود.هیچی یاد نداشتیم.اصال نمیدونستیم چی به چیه._

 آره ولی خدا زهرا خانوم رو خیربده .خیلی کمکمون کرد.یادته.میخواستی اشتباهی دستگاه رو به مریض وصل کنی._

میلرزه.وقتی یادم میاد که با اون اشتباه جون یک نفرو میگرفتم.بیخیال پاشولباس هامونو عوض کنیم.خیلی شدید بوی اخ نگو که تمام بدنم _

 بیمارستان گرفتم.

 درهمین حین مامانم در اتاق و باز کردواومد داخل.

 باران مامان یک چیزی میخواستم بهت بگم._

 آوا:خاله جون اگر میخواین من برم بیرون.

 جان .خصوصی نیست.باران راستش پس فردا یکی از همکار های پدرت میخواد بیاد برات خاستگاری.نه خاله _

 چشمهام چهارتا شد.

 ?خاستگاری?مامان چه بی مقدمه.پس فردا_

 آره جایی نری ها._

 اما مامان من خیلی کار دارم نمیتونم._

 مرخصی بگیر میتونی که._

 بیمارستانم.تازه من هنوز دانش جویم.مامان نمیشه.بعدشم من اصال نمیخوام ازدواج کنم.مامان من هنوز مدت زیادی نیست توی اون _

 تویک بار پسره رو ببین.نظرت عوض میشه.این جورکه معلومه خیلی خانواده خوبی هستن._

 مامان من نمیخوام ازدواج کنم._

 به من نگو به پدرت بگو.اون همه قرار هارو گذاشته._

 ?بدون اطالع من_
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 نمیدونم.به بابات بگو. من_

 وازاتاق بیرون رفت.

 آوا میبینی میبینی واسه زندگی آدم تصمیم میگیرن._

 اخه اون طفلکا هم حق دارن خوشبختی دخترشونو بیینن._

 نمیخوام من خوشبختی زورکی نمیخوام.)اینو دادزدم گفتم(_

 آرش اومد داخل اتاقو گفت:

 تر رفت. چه خبره صداتون تا هفت تا کوچه اون طرف_

 آوا سریع گفت:

 برای باران خاستگار اومده میگه نه._

 پس بادا بادا مبارک بادا._

 به آرش نگاه تندی کردم و گفتم.

 باران ساکت شو لطفا._

 اوه چه بداخالق.بیابزن حاال._

 الزم باشه این کارم میکنم.اگر ساکت نشی._

 خب مثال چرا میگی نه._

 چون میخوام درسمو بخونم._

 ?نی دلیل دیگه ای ندارهمطمع_

 نتونستم طاقت بیارم و به اشکام اجازه جاری شدن دادم.بلند شدم و رفتم سمت پنجره.آوا از اتاق رفت بیرون.آرش اومد کنارم و گفت:
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 باران این طوری فقط با زندگیت بازی میکنی._

زندگیم سخته.چجوری میتونم ازدواج کنم وقتی تمام ذهنم آرش خودتو بزار جای من.فراموش کردن دنیام سخته.فراموش کردن بهترین روزای _

 درگیر.یکی دیگس.بقیه نمیفهمن اما من دارم ذره ذره آب میشم دارم میمیرم.

 آرش اشک هامو پاک کردو گفت:

 خدانکنه دیوونه.این چه حرفیه میزنی.یعنی میخوای تا آخر عمرت همین جوری بمونی._

 با بیمارام گرم میشه.آره تازه من میرم بیمارستان سرم _

 من چیکار کنم تا تو اونو فراموش کنی._

 هیچکار.خودتو خسته نکن._

 منکه هرچی میگم تو حرف خودتو میزنی حداقل بزار بیان بعد نظرت رو بگو._

 به کی._

 به عمم.خب به شاهزاده سوار بر فرغون دیگه._

 باشه.ولی من نظرم عوض نمیشه همون که گفتم._

 لجباز.من برم بخوابم دیگه.باشه بابا _

 بعد بلند شدو از اتاق رفت بیرون.اما بعد دوباره سرش رو از الی در آورد داخل وگفت:

 یادت باشه من هیچوقت خواهر کوچولومو.تنها نمیزارم ._

 ممنون داداشی.شب بخیر._

 واز اتاق بیرون رفت.

 صبح سرمیز صبحانه نشسته بودیم که بابام گفت:



 

 
57 

 

 درت جریان رو برات توضیح داده.باران حتما ما_

 بله بابا اما من نظرم رو گفتم.من نمیخوام ازدواج کنم میخوام درس بخونم._

 خب ازدواج میکنی درستم میخونی._

 اما بابا من نمیخوام ازدواج کنم._

 آرش پرید وسط حرفمون وگفت:

رش رومیگه.اگر خوب بودکه هیچ.اما اگرمورد پسند نبودباران نبود عموجون ببخشید من دخالت میکنم.اما به نظر من اونا بیان،بعد باران نظ_

 بزارید خودش برای زندگیش تصمیم بگیره.

 فکر خوبیه عموجون.اما باران بابا باور کن بچه خوبیه.پسر خوب توی این دوره زمونه پیدا نمیشه._

 آرش:دستتون درد نکنه.عموجون دیگه.

 نکن. نه پسرم منظوری نداشتم اشتباه برداشت_

 داشتم شوخی میکردم.آوا باران پاشین شماهارو هم تا یک جایی برسونم._

از شانسم بخش اون روز اوضاع خوبی نداشت.همیشه وقتی اعصاب ندارم ماه و خورشیدوفلک دست به دست هم میدن و اعصاب آدم رو میریزن 

بود.مریم یکی از دوستان منو آوا بود که همونجا داخل بیمارستان باهم  بهم.باالخره بعد از کلی کار رفتم اتاق رزیدنت هاونشستم.مریم هم اونجا

 آشنا شده بودیم.

 خسته نباشی باران خانوم._

 خسته که هستم اما دیگه چاره ای نیست._

 ?قلت کجاست_

 ?قلم_

 آره دیگه._
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 اها آوا رو میگی توی پذیرش داشت با دکتر حسینی صحبت میکرد._

 راستی چنددقیقه دیگه باید بریم اتاق کنفرانس دکتر سمیعی برای دانش جوها سخنرانی گذاشته _

 ?خیلی مرد مهربونیه مگه نه_

 آره خودش میگه شماها مثل بچه هامین._

 مثل اون فکوری بدخلق و بدقلق نیست.اینقدر بدم میاد ازش با یک تن عسل هم نمیشه خوردش._

 ه.از سهام دارای بیمارستان_

 هرکی هست دکتر سمیعی هم رییس بیمارستانه اما مغرور نیست._

 وسط حرفمون زهرا خانوم اومد داخل اتاق و گفت :اینقدر غیبت مردم رو نکنیدبیاین برید دکتر منتظره.در طول صحبت دکترفهمیدم دکتر حسینی

 بعضی اوقات به خیره میشه به آوا.وقتی اومدیم بیرون زدم روی شونه اوا گفتم:

 ی عروسی افتادیم ها_

 منظورت چیه؟_

 ?یعنی تو نمیدونی_

 نه به جان باران._

 ندیدی حسین چجوری تو نخته.توی جلسه دیدم چندبار نگاهت میکنه._

 ?واقعا_

 به جان آوا._

 بیخیال حوصله آقا باال ندارم._

 مریم هم اومد جای ما وگفت:
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 چی دارین باهم پچ پچ میکنین._

 حسینی گلوش گیره._

 ?پیش کی_

 آوا_

 مبارک باشه.شیرینی یادت نره._

 بچه ها همین جوری میبرین و میدوزین تازه من گفتم اقا باال سر نمیخوام.اصال شاید طفلک منظوری نداشته باشه._

 از خداتم باشه.خوشتیپ پولدار.دکتر.دیگه چی میخوای.باران بیا زهرا جون این برگه ها رو داد به تو._

 انداختم وگفتم:نگاهی بهشون 

 ?چی هست_

 برگه مرخصی تو آوا._

 نگاهی به برگه ها انداختم و پوزخند زدم.به آوا گفتم:

 آوا بریم شیفتمون داره تموم میشه.خداحافظ.مریم جون._

 بود.وقتی رفتیم خونه ماشین آرش نبود.این احتمال رو دادم شاید خونه نباشه.وقتی رفتیم خونه حدسم درست بود ارش خان خونه ن

 سالم مامان و بابای گلم._

 آوا:سالم خاله و عموی عزیزم.

 مامانم:سالم دخترای گلم خسته نباشین.

 بابام :سالم خانوم دکتر ها.خسته نباشین.

 آوا:نه عموجون .رسیدن به هدفمون خستگی نداره اصال.
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 ?مامان آرش کجاس_

 گفت برای تحقیق پایان نامه اش چندجا کار داره._

 ?میگردهنگفت کی بر_

 نه چیزی نگفت._

 توی دلم گفتم حتما که برای تحقیق رفته.خدامیدونه این تحقیقش خونه کدوم دوستشه.آوا در گوشم.گفت:دوباره رفته دورهمی خونه دوستش.

کنید.ساعت  آوا هم فهمیده آرش چه جونوریه.بعداز شام خواستم ظرف هارو بشورم که مامانم  دستش درد نکنه نگذاشت و گفت برید استراحت

شتم و شروع ازدوازده هم گذشته بود و بنابراین رفتیم بخوابیم.خیلی خسته بودم اما انگار مغزم بیدار بیدار بود.بلند شدم و دفتر خاطره ام رو بردا

 کردم به نوشتن نامه برای شهاب:

استگار بیاد.همون اتفاقی قراره برام بیفته که وقتی قراره برام خو?سالم شهاب.خیلی دلم برات تنگ شده.شهاب میدونی قراره چه اتفاقی بیفته

بهت میگفتم عصبانی میشدی.شهاب یادته بهت قول دادم که غیر از تو هیچ پسری پاشو توی خونه ما نذاره.شهاب االن داری چیکار 

خورد و روی دفترم ریخت.اصال خوب معلومه االن تو با ترانه خوشبختی و من...........قطره های اشک از روی گونه هام سر ?میکنی.خوشحالی

 نبودم.فکر میکردم دارم خفه میشم.خدایا کم آوردم.

 ?آوا غلطی زدو وقتی دید بیدارم گفت:باران چرا نمیخوابی

 سعی کردم لرزش صدامو پنهان کنم گفتم:

 نمیدونم خوابم نمیبره._

 فکر کنم زیاد موفق نبودم توی پنهان کردن لرزش چون آوا گفت:

 بزار ببینمت.?ه میکنیداری گری_

 چونمو گرفت صورتمو برگردوند سمت خودش.

 آوا دنیا برام جهنم شده.دیگه طاقت ندارم وقتی به این راهی که میخوام برم نگاه میکنم خسته میشم._
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 سرمو گذاشتم روی شونه آوا و گریه کردم.اشکهام بی مهابا روی گونه هام میریخت.

 چ چیز توی دنیا ارزش اشکهاتو نداره.باران ترو خدا گریه نکن بخدا هی_

 نمیتونم نمیتونم بهش فکر نکنم.سخته خیلی سخته._

 بارانی.خواهرم گریه نکن دیگه.خدارو چه دیدی شاید این پسرو دیدی خوشت اومد ازش.این دیگه چیه؟_

 ?کدوم_

 این دفتره._

 دفتر خاطره ام هستش._

 اوه باریکاله.باید سر فرصت مناسب بخونمش._

 نه._

 ?چرا_

 چون دفتر خاطره یک وسیله شخصیه._

 ?آره_

 آره.درضمن هیچکس توی زندگی من بهتر از شهاب نیست._

باران .من اگر بگم درکت میکنم دروغ گفتم چون تاحاال احساس تورو تجربه نکردم.اما سعی کن یک جوری کنار بیای.باران زندگیتو خراب _

مامان و بابات باش.به این فکر کن که چقدر برات زحمت کشیدن که تو به اینجا رسیدی.به این فکر میکنی.حداقل به فکر خودت نیستی به فکر 

 کن که اونا تنها ارزوشون خوشبختی تک دخترشونه.بخدا باران ارزش نداره که به خاطرش مامان بابات و ناراحت کنی.

 آره اما باور کن سخته._

 سعی کن.تا خودت نخوای هیچ چیز درست نمیشه._

 نمیدونم.واقعا نمیدونم._
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 حاالم بگیر بخواب فردا خیلی کار داری خدا بزرگه._

 نگاهی بهش کردمو بعد آوا خوابید.منم باالخره بعداز کلی فکرو خیال خوابم برد.صبح ساعت ده از خواب حرکت کردم.خونه از تمیزی برق میزد

 تنها جایی که شلوغ بود اتاق من بود فقط میگفتی بمب ترکوندن.

 سالم مامان سالم اوا صبح بخیر._

 سالم مامان جان صبح بخیر بیا برو هرچی میخوای بخور که خیلی کار داری._

 ?چیکار_

 آوا گفت:

 قراره بریم خرید باران جونم._

 من حوصله سوپر مارکت ندارم.?خرید برای چی_

 باس بخریم.یک لباس مناسب شیک و جوون پسند برای شما.قرار نیست بریم سوپر مارکت قراره بریم پاساژ.به مناسبت امشب برای شما ل_

 من لباس دارم قرار نیست جایی بریم._

 اما باران...._

 اما نداره لباس هام خوبن من میرم اتاقم جمع کنم.ورفتم سمت اتاقم._

 ?وا این چرا این جوری کرد_

 عمو راضی شده وگرنه جوابش منفیه.خاله جون باران اصال راضی نیست اینا امشب بیان.االنم فقط به خاطر _

 برو باهاش حرف بزن حداقل ابرو ریزی نکنه امشب._

 مشغول جمع کردن اتاقم بودم که آوا اومد داخل.

 ناراحتیتو سر مامانت خالی نکن.?باران چته چرا این کاراتو میکنی_
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 مگه چیکار کردم خب یک عالمه لباس دارم نمیخوام لباس._

 ار میشدی کمکش میکردی.طفلک همه کارهارو خودش انجام داده.حداقل صبح زودتر بید_

 توکه بیدار بودی خب کمک میکردی._

 چته?منم ده دقیقه قبل از تو بیدار شدم تو چرا این جوری میکنی_

 مگه چجوریم._

 بداخالق شدی._

 اوا ولم کن حوصله ندارم._

 چرا اخه نهایتش اینه که میگه نه._

 .آره ولی باباموچیکار کنم_

 ?اون بینوا که میگه هرچی تو بگی.مگه نگفت_

 چرا اما....._

 اما نداره دیگه االنم پاشو لباسی که میخوای واسه شب بپوشی اماده کن بعدشم اتاقتو مرتب کن._

 باشه ولی نمیدونم چرا هرچی مرتب میکنم تمیز نمیشه._

 ?حتما االن از من میخوای بیام کمکت آره_

 آره دیگه._

 

 یخوام برم پایین کمک خاله  خودت کاراتو انجام بده.تا تو باشی دیگه وسایلتو این جوری کف اتاق پخش نکنی .اصال من م_
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واز اتاق بیرون رفت.لباسی که میخواستم بپوشم اماده کردم هراز گاهی آوا میومد ببینه چقدر پیشرفت کردم وقتی کارهام تموم شد یک حمام 

کرده بودم پوشیدم. لباسم یک ما و شلوار قهوه ای رنگ بود نه خیلی کمرنگ نه خیلی پررنگ.موهامو باال ی کوچیک رفتم وبعد لباسی که آماده.

 سرم ساده بستم وبعد  اوا رو صدا کردم تایباد ببینه چجوری شدم که به جای اوا آرش اومد داخل اتاق:

 ?به آقا آرش چه عجب چشممون به جمال شما روشن شد.تحقیقات خوش میگذره_

 ?علیک سالم منم خوبم.بله خیلی خوشمیگذره جای شما خالی.راستی اینجا چقدر تغیر کرده .دکورو عوض کردی_

 ?نه چطور_

 اخه قبال همه چی کف اتاق بود فکر کردم دکور عوض کردی ._

 خیلی لوسی اخه وقت نمیکنم جمع کنم._

 وقت میکنی که هرچی برداشتی بزاری سرجاش ._

 ازاین به بعد به نصیحتت گوش میدم.باشه بابا بزرگ _

 ?افرین نوه عزیزم.راستی باران یک شال رنگ شکالتی نداری_

 ?چرا دارم برای چی_

 اخه به رنگ لباست بیشتر میاد تا رنگ کرم.این که سرت کردی یک جوریه اخه._

 چرا دارم االن سرم میکنم._

 رفتم تا شال بردارم که صدای زنگ در اومد.

 ن میرم پایین فقط یادت باشه رفتار نا شایستی انجام ندی.باران اومدن م_

 باشه._

 واز اتاق بیرون رفت.من هم شال رو روی سرم انداختم و چند دقیقه بعد پایین رفتم.
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وضوع یک سالم کوتاه کردم و رفتم کنار اوا نشستم.اصال به قیافه پسره نگاه.نکردم.طبق معمول صحبت سر اقتصاد و ازین حرفا بود.کم کم.م

حرف کشیده شد سمت خواستگاری و با کسب اجازه از طرف پدرم رفتیم تا مثال سنگامون رو باهم وا بکنیم.قصد نداشتم که باهاش ازدواج کنم 

 اما با خودم گفتم بدنیست حاال که اومده ببینم چه جور آدمیه.اول که نشستیم هیچکدوم حرف نمیزدیم  من سرصحبت رو باز کردم و گفتم:

 ?یعنی دوست دارید چه خصوصیاتی داشته باشه?از همسر ایندتون چه انتظاری دارینشما _

زیاد اهل مقدمه چینی نیستم پس میرم سراصل مطلب.من زیاد دوست ندارم که همسرم خارج از خونه کار کنه.کار مال مرده.یعنی کار خارج از _

 خونه.

 با کار کردن خانوم ها مخالفن.یا بهتره بگم مشکل دارن. این طور که پیداهست شما ازاون دسته مرد هایی هستین که_

ین من به بقیه خانوم ها کاری ندارم من خانوم خودم رو میگم .من دوست دارم وقتی میام خونه خانومم بوی قرمه سبزی بده بچه داری کنه و ازا_

 حرفا.

 درجریان هستین که من پزشکی میخونم _

 بله بله درجریانم._

 باید کار کنم خارج از خونه.واین یعنی من _

 بله میدونم اما میدونید زن باید بوی غذا بده این طبیعت زنه._

.بلند بااینکه اصال قصد ازدواج با اینو ندارم ولی داشتم عصبانی میشدم.اصال نمیفهمم پدرو مادر به اون با فرهنگی اما این پسره مال عهدقجره

 شدم ایستادمو گفتم:

 ونو پیدا کنید .از همین حاال متوجه شدم ما اصال به درد همدیگه نمیخوریم.از اشنایی باهاتون خوشحال شدم.امیدوارم همسر ایندت_

 پسره بلند شد ایستاد و گفت:

 ?نمیخوام دخالت کنم توی تصمیمتون اما نمیخواین بیشتر فکر کنین._

 نه نیازی به فکر نیست .متأسفانه ما هیچ تفاهمی با همدیگه نداریم._
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 اخه..... اما_

 اما نداره من جوابم منفی هستش آقا._

مبارکه نگاهی به من انداخت و بعد هردو از اتاق بیرون رفتیم .وقتی رفتیم پایین دیدم همه خیلی خوشحالن و میخندن.مادر پسره تا منو دید گفت :

 ?باران جان

 نگاهی به پدرو مادرم کردم و گفتم:

 واقعا متاسفم اما........نه._

 ?چی نه دخترمیعنی _

 عذرمیخوام اما اخالق من و پسر شما اصال با هم یکی نیست._

 پدر پسره گفت:

 ?دخترم نمیخوای بیشتر فکر کنی_

جای فکر کردن نداره پسر شما تمام خصوصیاتی که از همسر ایندش داشت رو گفت و متأسفانه هیچکدوم رو من نداشتم.امیدوارم همسر _

 دختری پیدا بشه با ایشون کنار بیاد.معذرت میخوام یا اجازه.شبتون بخیر. ایندشونو پیدا کنن.البته اگر

راز نگاه های متعجب مامان و بابا و آرش و اوا رو میدیدم اما خب کاری نمیدونستم بکنم .رفتم داخل اتاقم .لباس هامو عوض کردم و روی تخت د

شنیدم که داره از پله ها میاد باال .االناست که  ارن میرن.صدای پای اوا رو میکشیدم.نیم ساعت گذشت که با صدایی که از پایین میومد فهمیدم د

 بیاد داخل.در اتاق باز شدو اوا داخل شد:

 ?این چه کاری بود کردی?وای باران .خجالت نکشیدی_

 یعنی اصال حس مادربزرگ شدن تورو ندارم.خیلی خوابم میاد شب بخیر._

 نخواب یک خبر دارم برات._

 بگو.زود ?چی_
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 مامانم اینا االن زنگ.زدن فردا برمیگردن تهران._

 چه خوب.?واقعا_

 ?یعنی خوشحالی من دارم میرم_

 نه دیونه منظورم اینه..یعنی....._

 خب بابا انقدر مِن مِن نکن شوخی کردم._

 اما واقعا ناراحت میشم تو آرش میرید._

 الن پایین تر از خونه شماست .مبله خریدن.منهم دوست ندارم برم اما یک چیز دیگم هست.خونمون دو می_

 وای این جوری عالی شد شنیده بودم پشت هر خنده ای گریه هست اما نشنیده بودم پشت هر گریه ای خنده ای هست._

 ?یعنی چی_

 آی کیو.منظورم اینه من از اینکه امشب اینا اینجا بودن ناراحت شدم اما حاال با این خبرت خوشحال شدم.._

 م که خوشحالی.حاالم بگیر بخوام فردا خیلی کار داریم.شب خوش.خوشحال_

 ید.صبح آرش به عالوه من و اوا بابام رو هم رسوند اخه ماشین بابام خراب بود.هرلحظه منتظر بودم بابام چیزی بگه که انتظارم زیاد طول نکش

 باران رفتار دیشبت اصال درست نبود._

 تم.بابا من کاری نکردم فقط نظرم رو گف_

 اما نمیخواستی بیشتر فکر کنی.خانواده خوبی بودن._

 پدرو مادرش شاید اما پسره مال ده قرن پیش بود.مال عصر جاهلیت._

 آرش:خب تو از کجا میدونی.

 همه حرفای پسررو برای بابام و آرش گفتم.
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 عمو جون خداییش منم بودم همین کارو میکردم._

 روشن فکریه.همچین پسری بعیده ازش.به هر حال زندگی خودته دخترم هرکاری میخوای بکنی بکن.بابام:نمیدونم واال پدرش.خیلی آدم 

 ممنون بابا جون_

 آرش:عمو اگر با من کاری ندارید من برم خونه مامانم اینها کمکشون.

 نه پسرم اگر به چیزی احتیاج داشتین حتما بهم بگی._

 چشم خیلی ممنون._

د.به بیمارها سر زدم وبعداز انجام کارهام که خیلی هم طول کشید رفتم داخل اتاقمون تا کمی استراحت کنم.با اون روز بخش خیلی خلوت تر بو

 اوا نشسته بودیم که مریم داخل شد دو گفت:

 سالم بچه ها._

 آوا:سالم مریم خانوم

 سالم همکار گرامی._

 اوا برات خبر دارم._

 بگو?آوا:چی

 یگیره.میدونی چیه؟افتاده تو دام عاشقی.دکتر حسینی از صبح داره سراغتو م_

 آوا:بیخیال اوالً خبری نیست.بعدشم اگر خبری باشه من اصال نمیخوام ازدواج کنم.

 دیوونه ای بخداآوا._

 ?آوا:چرا

 پسر به این خوبی._



 

 
69 

 

 آوا:خوشبحال زنش.

 دلیلت برای نه گفتن چیه؟_

 آوا:از ازدواج با همکار اصال خوشم نمیاد.

 ود با کله قبول میکرد.هرکی جای تو ب_

 آوا:من که با کله قبول نمیکنم.خوشبحال بعدی.

 داشتم به مکالمه این دو نفر گوش میکردم که زهرا خانوم اومد داخل اتاق و فکر کنم که دوباره برامون مار اورده.

 برید رسیدگی کنید.۳۰۶یک بیمار جدید آوردن اتاقسالم دخترا .خسته نباشین.پاشین که خیلی براتون کار آوردم.مریم تو با من بیا.اوا و باران _

 وبعد بیرون رفت.با اوا رفتیم پذیرش وپرونده مریض رو گرفتیم.وقتی داخل اتاق شدم از چیزی که دیدم تعجب کردم .شهاب.!

 اون اینجا چیکار میکرد.همین طوری جلوی در ایستاده بودم.اوا بهم گفت:

 چراایستادی برو دیگه._

 بریم بریم._

 شهاب اول حواسش نبود تاوقتی که رفتیم جلو.

 آوا:سالم آقا.باران اسم این آقا چیه؟

 توی پرونده نگاه کردمو گفتم:_

 شهاب شهاب شایسته.درسته؟_

ساله وارد اتاق شد.حدس میزدم ترانه باشه.خیلی عادی ۲۰شهای مثل من متعجب بود.اوا هم همین طور.بعداز یک دقیقه یک دختر جوون تقریبا 

 فتم جلو گفتم:توی سابقتون نوشته قبال مشکل کلیه داشتید درسته؟ر

 دختره جواب داد:

 بله خانوم دکتر متأسفانه بیماریشون دوباره عود کرده._
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 درد ندارید._

 اول که متوجه نشد دوباره گفتم:

 ?آقا با شما هستم درد ندارید_

 نه نه یعنی زیاد نه.?بله_

 خوبه مشکلی داشتید صدام کنید._

 ممنون خانوم دکتر._

 هنوز خیلی مونده تا دکتر بشم._

 وبعد از اتاق بیرون رفتم.بغض کرده بودم .رفتم داخل اتاق رزیدنت ها و دوباره گریه کردم.اوا خودش رو رسوند داخل اتاق و گفت:

 باران...._

 نم.حتما خیلی درد داره.آره میدونم ..توهم تعجب کردی .چقدر من بدبختم باید این عذاب و تا اخر عمرم تحمل ک_

 ?باران ..سعی کن خودتو کنترل کنی.میدونم سخته.ولی اومده درمان بشه .گریه نکن االن یکی بیاد میخوای چی بگی_

 باشه باشه باران من امشب شیفت هستم تو برو خونه._

 اما باران.._

 اما نداره من امشب هستم._

 ?به مامان بابات چی بگم_

 دروغ بگی. بگو شیفته الزم نیست_

 ?باشه.به نظرت دختره کی بود_

 خب معلومه دیگه ترانه بود._
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 ?از کجا میدونی مگه ترانه رو دیدی_

 نه اما معلوم بود دیگه...من میرم پیش زهرا جون توهم نیم ساعت دیگه کارت تموم میشه برو خونه.خداخافظ._

 خداخافظ._

 زهرا جون توی پذیرش بود.اشک هامو پاک کردم و از اتاق رفتم بیرون.خداروشکر 

 زهرا جون._

 جونم دخترم._

 کن میخوام امشب شیفت بمونم._

 ?چرا_

 همین جوری دوست دارم ببینم چجوریه._

 ?هرجور راحتی اتفاقا یک نفر میخواست شیفت عوض.کنه برو جای اون.خوبه_

 آره عالیه.عاشقتم زهرا جون._

 خواهش میکنم دخترم االن برو یکم استراحت کن._

رفتم داخل اتاق و نیم ساعتی استراحت کردم اما فکرم فقط پیش شهاب بود.نتونستم بیشتر صبر کنم .رفتم پذیرش وپرونده شهاب رو برداشتم 

تا االن دیگه باید دکترش مشکلش رو نوشته باشه.پروندشو مطالعه کردم وبه یک چیزی برخوردم.نوشته بود احتمال از کار افتادن کلیه.وای 

 پرونده رو گذاشتم سر جاش و اومدم بیرون.مسعول پذیرش گفت:?اسمش.میره توی لیست انتظار.خدایا این چه بالیی بود سرش اومدنه!حتما 

 رو باالی سرشون بنویسید.۳۰۶خانوم شریفی میشه اطالعات بیمار_

 بله حتما._

اخل اتاق.بیدار بود نشسته بود.سعی کردم طوری رفتار کنم ساعت مالقات تموم.شده بود .شبا هیچکس اجازه نداره توی اتاق بیمار باشه.رفتم د

 که عادی باشه.



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

 

 
 

 ?حالتون خوبه آقای شایسته_

 بله ممنون_

 ?باید اطالعاتتون رو.روی وایت برد بنویسم.همراهتون رفتن_

 بله خسته بود گفتم بره.اما صبح برمیگردن_

 ?چیزی الزم ندارین_

 نه خیلی ممنون._

 از اتاق میرفتم بیرون که صدام زد: کارمو انجام دادم داشتم

 باران._

 خیلی ببخشید باران نه خانوم شریفی._

 چرا طوری رفتار میکنی انگار چیزی نشده._

 مگه چیزی شده؟_

ن باران ترو خدا این کاراتو نکن.عذابم نده .به اندازه کافی دارم میکشم.تو دیگه اذیت نکن.باور کن مجبورم مجبور.تو فکر کردی من با ای_

 ?ازدواج راضیم

تنها کسی که اینجا داره سختی میکشه منم نه تو.لطفا دروغ نگو. شهابی که من میشناسم با کلمه عذاب بیگانس.تو خیلی ترانه رو دوست _

داری.خودت گفتی میخوای عاشقانه عاشقش باشی.منو فقط برای تنهاییات میخواستی موقع هایی که با یکی تموم میکردی و کسی و 

 .فهمیدی؟نداشتی

 نه باران این جوری نیست .من این طور آدمی نیستم._

لطفا ساکت باش.از شانس بد من مراقبت و ویزیت و با منه اگر قرار باشه هردفعه میام اینجا برای کنترل بخوایم باهم بحث کنیم سنگ روی _

 دو روز بخوابی.کارم داشتی کلید باالی سرتو فشار بده .سنگ بند نمیشه.یکوقت دیدی مجبور شدم دوتا آمپول بیهوشی بهت تزریق کنم که تا 
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 واز اتاق رفتم بیرون.عجب کاری کردم گفتم میخوام شیفت باشم.تا صبح چند بار بهش زنگ زدم اما وقتی خواب بود.نمیتونستم تحمل کنم ببینم

 شهاب روی تخت بیمارستانه.صبح ساعت هشت از بیمارستان خارج شدم و رفتم خونه.

 سیدم خونه مامانم بیداربود.خبری هم از آوا و آرش نبود.وقتی ر

 سالم مامان من اومدم._

 سالم دخترم خوبی خسته نباشی.دیشب کجا بودی.چه بی خبر شیفت عوض کردی._

 آره یکدفعه ای شد.از این به بعد باید منتظر این کار های یهویی باشیم._

 بیا یک چای برات بریزم بخور خستگیت خارج شه._

 ?ه مامان خیلی خستم میرم بخوابم.اوا و ارش رفتنن_

 آره رفتن .من و پدرتم رفتیم تا خونشون وحیده گفت دوست داشته توهم باشی._

 دست خودم که نبود شیفت بودم.من میرم مامان ._

 باشه دخترم برو_

 داشتم از پله ها میرفتم باال که مامانم گفت:

 و با تو یکی کنه.راستی باران اوا بهت گفت میخواد شیفتش_

 ?یعنی امشب میاد_

 نمیدونم._

 باشه مامان من میرم بخوابم لطفا بیدارم نکن._

 توی عالم خواب بودم که حس کردم یکی داره صدام میزنه.

 باران..باران بیدار شو._

 جب شدم.....شهاب!چشمامو باز کردم .یکم طول کشید تا مغزم شروع به کار کنه.اطرافمو نگاه کردم و از چیزی که دیدم متع
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 ?تو تو اینجا چیکار میکنی_

 باران بیا من یک خبر خوب برات دارم._

من نمیتونستم چیزی بگم واقعا تعجب کرده بودم.از روی تخت بلند شدم و رفتم پایین.توی پذیرایی مامانم و بابام نشسته بودن و با لبخند به 

 نگاه میکردن.مامانم رو به من گفت:

 شهاب همه چیز رو برامون تعریف کردو تورو از ما خواستگاری کرد.خوشبخت بشی دخترم. باران دخترم آقا_

 ?چیمیگی مامان_

 شهاب به من نگاه کردو گفت:

 تعجب نکن درست شنیدی._

 اما....اما توکه دیشب بیمارستان بودی._

 خوبم نگران نباش.دکترم مرخصم کرد._

 کجا بریم؟_

 حاال بیا یه جایی میریم دیگه._

 هنوز باورم نمیشد.توی ماشین بودیم.شهاب یک آهنگ مالیم گذاشته بودوبا سرعتی متوسط توی خیابون ها دور میزد.گفتم:

 شهاب._

 جانم._

 ترانه چی میشه؟مامان بابات؟_

 بابا رو راضی کردم. من ترانه رو دوست ندارم.اون حرفا رو زدم تا تو از من بدت بیاد.باران من تورو دوست دارم.با کلی حرف زدن مامان و_

 باورم نمیشه._
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 باور کن عزیزم.باران دیگه هیچی نمیتونه من و از تو جدا کنه_

 شهاب خیلی خوشحالم._

 منم خوشحالم.باران خیلی هیجان دارم.باید یک جوری خودمو تخلیه کنم._

میکرد.ناگهان ماشین برخورد کرد به یک کامیون. وپاشو گذاشت روی گاز و به سرعت رفت.خیلی ترسیدم بهش اصرار کردم آروم بره.اما گوش ن

 و صدایی که شنیده میشد صدای جیغ ممتد من و صدای بوق ماشین ها.

**************** 

ه با وحشت از خواب بیدار شدم.خدایا این چه خوابی بود.کابوس بود یا رویا.حتما یک اتفاقی برای شهاب افتاده.سریع گوشیمو برداشتم و شمار

 رفتم.اوا رو گ

 آلو اوا سالم._

 سالم خوبی چیشده چرا صدات نگرانه._

 سریع برو اتاق آرش ببین حالش خوبه._

 برای چی؟_

 تو برو._

 باشه پس قطع کن من زنگ میزنم._

 نه من گوشی دستمه تو برو._

 باشه._

 صدای اوا رو میشنیدم که با پرستار ها حرف میزد.

 الو باران هستی._

 آره چیشد._
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 برای چی؟ هیچی خوبه_

 بعد بهت میگم._

 راستی امشب میایم پیشت._

 میاین ؟مگه چند نفرین؟_

 من و مریم._

 باشه خوبه .کی میاین؟_

 ساعت های شیش و نیم هفت._

 منتظرتم فعال._

وحیده اینا اینجا گوشی رو قطع کردم .خدارو شکر هیچی نبود.ساعت دوازده ظهر بود.بلند شدم و صورتمو یک آب زدم و.بعد رفتم پایین.خاله 

 بودن.

 سالم خاله جون رسیدن بخیر._

 سالم دخترم ممنون تو خوبی؟_

 مرسی خاله.شرمنده واقعا من شیفت بودم نتونستم بیام._

 وا این چه حرفیه خاله جون .دشمنت شرمنده.باالخره خانوم دکتریه دیگه._

 آرش گفت:لبخندی زدمو چیزی نگفتم برگشتم سمت عمو جواد هم سالم کردم.بعد 

 منم که اینجا برگ چغندرم باران خانوم باشه باشه بعد بگو من ادب ندارم._

 اِ مگه تو هم هستی؟_

 نه نیستم پنج دقیقه دیگه میرسم._
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 بامزه.سالم آرش خوبی چه خبر._

 به مرحمت شما .خبری نیست روزگار میگذرانیم._

 خدا شفات بده آرش._

 عمو جواد گفت:

 تی شیفت شب.؟باران چیشد یکدفعه رف_

 یک نفر میخواست شیفت عوض کنه به من پیشنهاد داد من برم جای اون .منم قبول کردم ببینم چجوری._

 خوب بود؟_

 آره شبها بهتره وخیلی آروم تره اخه مالقاتی نیست شبها خیلی خلوته.ببخشید من برم داخل حیاط یکم هوا بخورم.با اجازه._

 راحت باش عزیزم._

.هوا خیلی خوب بود.بااینکه سر ظهر بود.یک آالچیق داشتیم داخل حیاط رفتم اونجا نشستم.یکدفعه یاد خوابی که دیده بودم  رفتم داخل حیاط

پس چرا افتادم .خدایا دارم دیوونه میشم.این کابوس بود یا رویا.یعنی شهاب واقعا به زور داره با ترانه ازدواج میکنه؟یعنی واقعا دوسش نداره؟

ده.چرا گفت میخواد عاشقانه عاشقش باشه.سرم از این فکرای بی خود داشت منفجر میشد. سرمو خم کردم و گرفتم بین گفت دیوونش ش

 دستام.خدایا چیکار کنم.؟چیکار کنم؟

 باران ،باران کجایی؟_

 کی اومدی؟_

 چنددقیقه شیش ساعته دارم صدات میکنم کجایی؟_

 همینجا.راستی آرش پایان نامه ات چیشد؟_

 همین بگم باران اول شد.پایان نامه ام اول شد. اومدم_

 وای این عالیه.پس کو شیرینیت؟_
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 شیرینی هم میدم آبجی خانوم._

 خب حاال میخوای چیکار کنی؟_

 شرکت میزنم با شریکم._

 چه خوب فکر همه جارو کردی حاال شریکت کی هست؟_

 سهیل._

 آدم قحط بود رفتی با اون عصا قورت داده شریک شدی._

 ر عمومه ها،چرا از سهیل خوشت نمیاد.مگه چیکار کرده؟پس_

 بگم؟_

 پ ن پ._

وقتی بچه بودیم همون موقع هایی هممون باهم بودیم.سهیال یک دونه از گل موهاشو به من هدیه داد.سهیل اونو از من به زور گرفت گفت مال _

 .خورد زمین از دستش افتاد توی جوب.خواهرمه .هرچی گفتم خودش داده گفت نه مال خواهرمه.بعدشم داشت میدویید

 حرفم تموم شد آرش زد زیر خنده.همین جوری دلشو گرفته بودو داشت میخندید.

 براچی میخندی؟مگه خنده دار بود؟_

 خب آره دیگه باران توکه انقدر کینه ای نبودی._

 به کسی بگی من میدونم و تو ها._

 باشه به کسی نمیگم.پاشو بریم ناهار._

هار ماهی درست کرده بود خیلی خوشمزه بود.ناهار خوردم و رفتم خوابیدم.ساعت شش از خواب حرکت کردمو رفتم بیمارستان.وقتی مامانم نا

 رفتم داخل اتاق مریم و اوا نشسته بودن.

 سالم بر خواهر عزیزم خوبی._
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 سالم اوا آره خوبم.تبریک میگم داداشت مهندس شده دیگه._

 داشمبله دیگه مایع افتخاره دا_

 خیلی خوشحالم اومدی .شبها خیلی خلوت تره._

 مریم: فقط واسه اوا خوشحالی؟

 نه مریم جون این چه حرفیه؟چرا نشستید پاشین بریم کار داریم._

همون لحظه اسم اوا و مریم رو برای اتاق عمل پیج کردن.اونها رفتن من هم رفتم پذیرش.پرونده شهاب و نگاه کردم چیز خاصی اضافه نشده 

بود به غیر از چندتا داروی مسکن.حتما خیلی درد داشته.تا صبح همین جوری توی بخش میچرخیدم.صبح توی بیمارستان موندم و خونه 

 نرفتم.نزدیک ساعت مالقات بود.با دکتر رفیعی رفتم تا به چندتا مریض سربزنم.بعداز ویزیت مریض ها رفت پذیرش.

 رو بدین.۳۰۶خانوم شریفی لطفا پرونده مریض اتاق _

اسفانه اتاق شهاب بود.پرونده رو بهش دادم و بعد راه افتاد خدایا این چرا داره میره سمت اتاق شهاب .االن وقت مالقاته.رفتیم داخل اتاق و مت

 همه بودن.رفتیم جای تختش.

 سالم آقا شهاب حالت بهتره؟_

 سالم دکتر ممنون._

 میبینم که خیلی طرفدار داری اهل فامیل همه اومدن دیدنت _

 چه کنیم دیگه دکتر._

 خانوم شریفی میشه پرونده ایشون رو بدین._

 بله._

 وای خدا شهاب چرا این جوری نگاه میکرد.بهش توجه نکردم.پرونده رو دادم به دکتر.

 ا شهاب اینجا بستری شدن هرچند دقیقه یک بار به پسر شما سر میزنن.خانوم شریفی یکی از بهترین رزیدنت های ما هستن.از وقتی که آق_
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 وای دکتر این حرفا چیه.بیخیال جون مادرت 

 مامان شهاب یک نگاه به من کرد و گفت:_

 ممنون دخترم عاقبت به خیر بشی._

 خواهش میکنم خانوم وظیفه من هست._

 ایی با خانوادت خیلی برخورد میکنم.آقا شهاب معرفی نمیکنی؟باالخره توی این مدتی که  اینج_

 درسته .این خانوم مادرم هستن.اون آقا هم که اون جا هستن پدرم هستن.اون خانوم جوون ترانه نامزدم و این آقا پسر دوستم بردیا.بردیا و_

 ترانه رو زیاد میبینید.

 بله دکتر روز اول که برای ویزیت رفتم ترانه خانوم اینجا بودن.;گفتم

 ت:دمتر مگه وقت مالقات هم برای چک کردن میاین.؟شهاب گف

 نه اما من داشتم میرفتم گفتم به مریض ها یک سر بزنم.باران جان بریم دخترم._

 تا دکتر اسم من رو صدا زد بردیا به شکل عجیبی منو نگاه میکرد.بی توجه بهشون رفتم بیرون.

 آقای دکتر حالش چطوره؟_

 احتمال باتوجه به عکس ها و آزمایش ها_

 از کار افتادن کلیه زیاده.جوونه خوبیه.خب من برم خدانگهدار.

 دکتر چی میگفت.خدایا نه شهاب نه.بغض داشتم .گرمی اشکو داخل چشمام احساس میکردم.میخواستم برم سمت اتاق که یک نفر صدام زد.

 باران خانوم._

 برگشتم دیدم بردیاست.

 بفرمایین._
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 پس خودتونین _

 مرتون.بله .خودمم ا_

 از اینکه شهاب اینجاست ناراحت نیستین؟_

 نه.چرا ناراحت اونم یک بیمار مثل بقیه._

 خوشحالم تونستین با این موضوع کنار. بیاین._

 ممنون من باید برم خدانگهدار._

 خداحافظ._

 رفتم داخل اتاق و سرمو گذاشتم روی میز.خدایا دکتر گفت احتمال داره.خدایا ازت خواهش میکنم این احتمال رفع بشه.خواهش میکنم.اگر کلیش

 از کار بیفته دیگه پیوندی کم پیدا میشه .سرم روی میز بود که زهرا جون اومد داخل اتاق 

 باران جان حالت خوبه؟_

 میکنه. آره خوبم فقط یکم سرم درد_

 چرا موندی وقتی شیفتت و ساعت کاریت تموم شده بود._

 همین جوری ،نمیخواستم برم._

 خودت میدونی ولی با این بی خوابی ها اذیت میشی.االنم دیگه داره ساعتت تموم میشه.پاشو برو خونه._

 چشم._

خونه خاله وحیده اینا.میلی به غذا نداشتم برای همین یک مسکن بلند شدم آماده شدمو رفتم خونه.وقتی رفتم هیچکس نبود فکر کنم مامانم رفته 

 خوردم و رفتم که بخوابم.بیدار شدم ساعت پنج بود.رفتم پایین دیدم مامان و بابام و آوا نشستن دارن چای میخورن.

 سالم به همه._

 سه هایی باهم جوابمو دادن.چه هماهنگ.
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 مامانم:بیا دخترم بیا بشین چای برات بیارم.

 ممنون مامان جون._

 رفتم کنار اوا نشستم .

 بابام:چه خبرا دخترم .از بیمارستان راضی هستی؟اذیت نمیشی؟

 نه بابا جون .خیلی خوبه.پرسنل خیلی خوبی داره.همچنین خیلی هم تمیزه._

 خدارو شکر دخترم._

 به اوا نگاه کردمو گفتم:

 تو چرا تنها اومدی؟_

 گفتم بیام باهم بریم._

 یه چای بخورم بریم. آها.پس من_

 خسته نیستی؟_

 نه خوبم._

 باشه پس بریم._

شب بود و.با آوا رفتیم بیمارستان.برعکس شب های دیگه بخش شلوغ بود.چون یک عمل پیوند قرار بود انجام بشه.برای همین هم از خانواده 

ل انجام میشد و من توی یکیش فقط حضور اون کسی که میخواست عضو بگیره بودند هم از خانواده کسی که میخواست بده.دوتا عم

داشتم.جراحی طوالنی بود.سه ساعت و نیم طول کشید.اما خوشبختانه با موفقیت انجام شد.خدایا چی میشد یک کلیه اهدایی هم برای شهاب 

 پیدا بشه.بعد از عمل لباس هامو عوض کردم و رفتم داخل اتاق فقط آوا بود.

 چطور بود؟_

 داره روحیم قوی میشه.دیگه دست و پاهام سست نمیشه.خوب بود خداروشکر _
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 خوبه .باران یادته میگفتین دکتر حسینی تورو میخواد و گلوش گیره و ازین حرفا؟_

 آره آره چیشد پیشنهاد داد؟_

زبانم خوبه.گفت اگر نه بابا چه پیشنهادی.برای خواهر زاده اش دنبال معلم خصوصی برای زبان میگشتن.نمیدونم از کجا فهمیده من بلدم و _

 میشه برم معلمش بشم.

 قبول کردی؟_

 نه بابا نه حوصله دارم نه وقت._

 که این طور پس ضایع شدیم._

 چجورم.تازه این نامزد داره زهرا جون گفت._

 چی فکر میکردیم چیشد.بیخیال آوا ناراحت نباش خدا بزرگه._

 خیلی مزخرفی باران._

 دیدمش.راستی زهرا جون کجاست چند وقته ن_

 درهمین لحظه زهرا جون با سه تا لیوان چای وارد اتاق شد.

 سالم دخترهای خوبم خسته نباشین._

 ممنون زهرا جون همین طور شما.چه حالل زاده اید االن داشتم میگفتم مدتی هست که ندیدمتون._

 خیلی کار هام زیاد بود.باران شنیدم گل کاشتی._

 چطور.؟_

 راضی هست میگه بااینکه تازه کاری ولی توی عمل هایی که باهاش داشتی خیلی دقیق کار میکردی. دکتر سمیعی خیلی از کارت_

 ایشون لطف دارن.من فقط وظیفه ام انجام میدم._

 اوا:زهرا جون هیچکس از من تعریف نکردم؟
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 زهرا جون:چرا اتفاقا.دکتر حسینی میگفتن خیلی رزیدنت خوبی هستن فقط یکم روحیشون کمه.

 شانس بدی که دارم توی همه عمل هایی که با دکتر حسینی داشتم حالم بد میشد همش سوتی میدادم.اینم از شانسم. آوا:از

 اوا حرص میخورد و من و زهرا جون بهش میخندیدیم.یکدفعه یک پرستات اومد و گفت:

 حالش بد شده.۳۰۶دکتر ثامن)فامیل زهرا جون ثامن هست(مریض اتاق _

بقیه حرفش چیبود .سریع رفتم سمت اتاق شهاب.صورتش از درد جمع شده بود و پهلوشو گرفته بود و ناله میکرد.بغض  دیگه نفهمیدم پرستار

 کردم اما باید خودم رو کنترل میکردم.آمپول و سرم رو توی اتاقش بردم .من و دید و بریده بریده گفت:

 دارم.....خی.....خیلی شد....شدیده.....با.....بارا.....باران......درد......درد _

 سعی کردم توی صدام هیچ احساسی نباشه .گفتم:

 باشه.سعی کن نفس عمیق بکشی .نفستو حبس نکن دردت بیشتر میشه.بهش اکسیژن وصل کردم._

اد بود چون مدام ناله دستمو گذاشتم رو پیشونیش تا ببینم تب داره یا نه.تب داشت خیلی هم تب داشت.بدنش داغ بود. دردش خیلی زی

میکرد.یک سرم وصل کردم بهش و یک مسکن تزریق کردم داخل سرومش.سوزن آمپول رو برداشتم و سرشو گذاشتم توی انژوکتی که داخل 

دستش بود ومواد داخلش رو آروم آروم وارد رگ هاش کردم .دکترش اومد پروندش رو نگاه کرد و چندتا قرص و داروی دیگه نوشت ویک چیزی 

 یادداشت کرد که نمیدونم چی بود.وقتی وقتی رفتیم بیرون از دکترش پرسیدم.:

 دکتر چرا این جوری شد.؟_

 چیز خاصی نیست.یک حدس هایی میزنم .فردا باید ببریمش رادیولوژی تا مشخص بشه ._

حال من چجوری بود .یک آب به دست و صورتم دکتر رفت.دوباره داخل اتاقش رو نگاه کردم و یکم آروم تر شده بود.خدا میدونه چند دقیقه پیش 

 زدم و به چندتا بیمار دیگه هم سر زدم وبعد رفتم داخل اتاق.

 اوا ومریم تو اتاق بودن.منو دیدن و اوا گفت:

 چیشده بود؟_
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 هیچی یکم درد داشت._

 زهرا خانوم از پشت سرم گفت:

 یکم درد داشت؟بیچاره داشت از درد میمرد.طفلک.جوون خوبیه._

 هرا جون دکتر گفت یک حدسایی میزنه.میشه بگین منظورش چی بود؟ز_

 گفت فکر میکنه کال کلیش عفونت کرده باشه و از کار افتاده باشه.احتمال میده این باشه._

رفی نزدم .یک خدایا زهرا جون چیمیگه.نه خدایا نه.اوا به نگرانی بهم نگاه میکرد.با نگاهم بهش فهموندم که خوبم.رفتم کنارش نشستم.دیگه ح

د ربعی گذشت و تقریبا بیکار نشسته بودیم.مریم و اوا باهم حرف میزدن و من فقط تو فکر شهاب بودم که چه کاری میتونم بکنم.یک پرستار وار

 اتاق شد وگفت:

 خانوم.شریفی اقای شایسته با شما کار دارن._

 آقای شایسته؟_

 ۳۰۶بله اتاق _

 االن میام._

 کردوگفت:مریم یک نگاهی به من 

 اون با تو چیکار داره؟_

 نمیدونم.وا چرا این جوری نگاه میکنی؟_

 ازاتاق بیرون اومدم و رفتم سمت اتاق شهاب .بیدار بود و انگار آروم تر شده بود.تقه ای به در زدم و وارد شدم.

 با من کاری داشتین آقای شایسته._

 سالم آره کارت داشتم._

 رین که این قدر راحت حرف میزنین؟ببخشید شما با من چه نسبتی دا_
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 باران،خواهش میکنم.عذابم نده.من به اندازه کافی مشکل داشتم.همین چند دقیقه پیش داشتم میمردم خوبه خودت دیدی._

دست بیماریت ربطی به اینا نداره.بعدشم یک حرفی بزن بهت بیا.تو و عذاب.هه!جالبه.از زندگیت جدا شدی؟از عشقت جدا شدی؟تو چیرو از _

 دادی؟باید خیلی هم خوشحال باشی که به عشقت رسیدی.

چرا این.جوری حرف میزنی.مگه من آدم نیستم ؟مگه من دل ندارم؟فکر کردی من ناراحت نیستم.هرچقدر که تو ناراحتی منم ناراحتم.منم دل _

 دارم.

قاعل میشدم توهم برای من ارزش  قاعل  آره دل داری اما مال یکی دیگس.میدونی شهاب کاش!کاش اونقدر که من برای تو ارزش_

میشدی.کاش اونقدر که توبرای من ارزش داشتی منم برات ارزش داشتم.کاش انقد که من دوست داشتم توهم دوستم داشتی.کاش یکم منو 

 میفهمیدی.درک میکردی.

 باران......._

ا نفهمیدی .یعنی نخواستی بفهمی.من فقط و فقط ساکت باش هیچی نگو.فقط.گوش کن من همیشه دوست داشتم همیشه دوست داشتم.ام_

 بازیچه دستت بودم.کاش برای تنهاییات یکی نفر دیگه رو انتخاب میکردی.

 دهنشو باز کرد تا حرف بزنه که با حرکت دست گفتم ساکت باشه.خواستم برم که گفت:

 باران ..._

 بگو_

 ممنونم واسه چند دقیقه پیش.لطف کردی._

 بود.لطف نبود.وظیفه _

دوباره خواست چیزی بگه که یک گوشی موبایل زنگ خورد.آهنگ زنگش برام آشنا بود.آهنگی بود که همیشه وقتی باهاش بودم میگذاشت و 

 بعضی وقتا باهاش میخوند.نگاهی بهش کردم واونم نگاهی به من کرد.دوتایی مون به یک چیزی فکر میکردیم.دستپاچه شده بود و گفت:

 اینجا جاگذاشته.موبایل بردیاست _
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 پوزخند زدمو نگاهی بهش انداختم و رفتم بیرون.

 اهی از اعماق قلبم کشیدم.حتما االن اونو واسه ترانه میخونه.توی افکارم غرق شدم و زیر لب اهنگو زمزمه کردم.:

 افسونگر چشمای من آی چشمای جادو

 جادوگر گیسو

 گیسوی تو آرامش این دستای بیسو.

 آهای دختر افرا

 شبها که موهات میریزه رو بالش مهتاب.

 بی تاب تو این پنجره با چشمای بی تاب.

 آهای ساعت بیدار.

 آهای ضربه تکرار.

 از پرده میفته گل نارنجی خورشید تو اتاقم.

 صبح میرسه ومن هنوزم منتظر یه اتفاقم 

 همین لحظه به دادم برس آی دختر آشوب

 که مصدوم.غرورت شده این عاشق محجوب.

 ودستای سازش ک

 کوعطر نوازش

 کودستای سازش 

 کو عطر نوازش
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 مهربون بیا قلب منو از نو بسازش.

 )آهنگ جادوگر گیسو از بنیامین بهادری(

 آه خدایا.چقد سخته.کی قراره تموم بشه؟کی.

 رسیدم جلو در اتاق.اشک هامو پاک کردم و.رفتم داخل.مریم سریع پرسید:

 چیکارت داشت آقای مهندس؟_

 کجا میدونی مهندسه؟از _

 دیگه دیگه بگو حاال چیکار داشت؟_

 شماره دکتر سمیعی میخواست._

 نصف شبی شماره دکتر سمیعی میخواست چیکار؟_

 من چمیدونم مگه فضولم._

شاید کمتر اوا باتعجب به من نگاه میکرد با سر بهش اشاره کردم که بعدا همه چیزو توضیح میدم.تصمیم گرفته بودم برگردم روز این جوری 

مسیرم به شهاب بخوره .همون شب رفتم ترتیب شو دادم واز روز بعدش من دوباره مثل ثابق کار میکردم.اوا و مریم نتونستن عوض کنن چون 

که کسی نبود که با اون ها شیفت تعویض کنه.مریم رو نمیدیدم اما اوا رو چرا چون هرروز خونمون بودن.یک روز رفتم تا چندتا بیمار چک کنم 

 دیدم آرش جای پذیرش ایستاده....

 ارش؟سالم تو اینجا چیکار میکنی؟_

 سالم آبجی کوچیکه.یکی از دوستام حالش بد بوده اینجا بستری شده نامرد یک ماهه بستریه هیچی به من نگفته._

 نامرده که نخواسته نگران بشی؟_

 آره دیگه.کجا میری؟_

 چندتا بیمار چک کنم ببینم مشکلی ندارن._
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 آها.خب من برم به این رفیقم یک سر بزنم._

 میدونی کجاس؟_

 آره االن پرسیدم._

 باشه پس فعال._

 فعال._

 اومدم برم که زهرا جون صدام کرد وگفت:

 باران دخترم_

 بله زهرا جون._

 یک تزریق داره براش انجام بده.۳۰۶من باید برم به چندتا مریض برسم جدید اوردن .بیمار اتاق_

 ون.چشم زهرا ج_

وای من هرچی میخوام دور باشم باز نمیشه.آمپول رو آماده کردم و رفتم سمت اتاقش.اخمام رو کردم توی هم هرچی غرور بود ریختم داخل 

 چشمام و  داخل اتاقش رفتم اما از چیزی که دیدم چشام از تعجب چهارتا شد.

 آرش تو اینجا چیکار میکنی؟!_

 گفتم که اومدم عیادت دوستم ._

 اما توی این اتاق چیکار میکنی؟آره _

 باران حالت خوبه؟دوستم همین آقاست دیگه داش شهاب._

 این آقا دوست تویه؟_

 آره دیگه تو حالت خوبه؟_

 رفتم تا آمپول و.بزنم .شهاب که گیج شده بود پرسید:
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 شما دو تا همدیگرو میشناسید؟_

 ببینم.شماها....آره .من و باران از بچگی باهم بزرگ شدیم.صبر کن _

 وبقیه حرفش رو نزد.

 سرمو با عصبانیت تزریق کردم داخل انژوکت که فکر کن شهاب دردش گرفت چون یک آخ محو گفت.به آرش نگاه کردمو گفتم:

 من این آقا رو نمیشناسم.همین جوری پرسیدم._

 وبه سرعت از اتاق رفتم بیرون.آرش هم سریع دنبالم اومد و گفت:

 بر کن.باران باران ص_

 چی میگی آرش کار دارم باید زود برم._

 فامیل شهاب چی بود._

 تو چیکار به فامیل شهاب داری؟_

 اومدم برم که بازومو کشید:

 گفتم فامیل شهاب چی بود.نکنه....نکنه....._

 اشکهام ریخت روی صورتم:

 اورده.آره آرش .شهاب رفیق شما همون شهاب منه.همون کسی هست که منو به این روز در _

 ورفتم سمت اتاق.آرش دنبال من اومد .نشسته بودم روی صندلی.آرش اومد زانو زد جلوی من ،دست هامو توی دست هاش گرفت وگفت:

 چرا همونجا نگفتی؟باران ترو خدا گریه نکن ._

 میگفتم که چی میشد.میخواستی چیکار کنی؟این عذاب لعنتی تمومی نداره._

 از کی اینجایه؟_
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 یک ماه.خودت گفتی _

 باران من بهش میگم راضیش میکنم بیمارستانشو عوض کنه._

 نه آرش میخوام جلوی چشمم باشه.حالش اصال خوب نیست._

 چطور؟مشکلش چیه اون طور که خودش میگفت مشکلش حاد نیست._

 گریم به هق هق تبدیل شد.

پیوندی پیدا نشده به خودشو خانوادش هیچی نگیم.آرش حالش خوب یک....یکی از کلی..کلیه هاش از.....ازکار افتاده....قرار شده تا براش _

 نیست.

 باران تروخدا گریه نکن فدات شم گریه نکن._

 وخیلی آروم منو توی اغوشش گرفت.گفتم:

دستش.همرو آرش اون ترانه رو خیلی دوست داره.میدیدم که چجوری با عشق به اون نگاه میکنه.چجوری دستای ظریف ترانه رو میگیره توی _

ین میدیدم.بعد......بعد میگه من دارم به زور ازدواج میکنم.این زوره آرش؟آره به این میگن اجبار ای کاش همه اجبارها این جوری بود.کاش ا

 جوری بود.

 وهق هقم شدت گرفت.آرش آروم سرم ونوازش میکرد وگفت:

 نم.هیس هیچی نگو باران آروم باش .من میدونم با این پسره چیکار ک_

 سریع سرمو آوردم باال وگفتم:

 نه هیچی بهش نگو._

 نمیشه.فکر نمیکردم رفیقم همچین آدمی باشه ._

 جون باران هیچی نگو.اون اذیت بشه انگار من اذیت شدم._

 اما......_
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 اما نداره.قول بده چیزی نگی._

 مستقیم توی چشمهام نگاه کرد .انگار التماس رو از توی چشمهام خوند چون گفت:

 باشه.اما فقط و فقط به خاطر تو._

 مرسی داداشی._

 اشکهامو به آرومی پاک کرد .بلند شد ایستاد و گفت:

 باران دیگه این جوری گریه نکن.چون با هر قطره اشکت دل من میلرزه._

 دست خودم نیست._

 میدونم اما سعی کن کنار بیای.هیچ چیز ارزش نداره این جوری اشک بریزی._

 فتم:سعی میکنم.لبخندی زدمو گ

 اونهم درمقابل لبخندی بهم زد و رفت بیرون.

 نشسته بودم روی صندلی که تلفنم زنگ خورد.

 بله بفرمایین.؟_

 سالم ببخشید خانوم شریفی؟_

 بله خودم هستم ،شما؟_

 محمدی هستم از موسسه.....زنگ میزنم._

 بله بله.تونستین کاری بکنین؟_

 وردی هست که گروه خونیش با بیمار شما یکی هست.میدونید که همچین عضوی کم پیدا میشهبله .باید بگم پیدا کردیم.تنها م_

 بله. عالی شد..خب حاال خانوادش چه قیمتی گفتن؟_
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 خبر خوب دیگه این هستش که اهدا میکنن ودرمقابل هیچ پولی نمیگیرن چون گفتم برای یک جوون میخوام. _

 ممنونم.اوه!این خیلی عالیه واقعا ازتون _

 خب کی انجام میشه؟_

 من باید با دکترشون صحبت میکنم خبرشو بهتون میدم.خیلی خوشحال شدم واقعا از شما متشکرم._

 خواهش میکنم خانوم .وظیفه ماست.لطفا زودتر خبر بدین .چون ممکنه از دست بره._

 حتما حتما.من چند دقیقه دیگه بهتون خبر میدم.فعال خدانگهدار._

طع کردم.از خوشحالی داشتم بال در میاوردم.دلم میخواست داد بزنم.خدایا ازت ممنونم ممنونم.اومدم برم پیش دکتر سمسعی که وگوشی رو ق

 اوا وارد اتاق شد.

 باران خوبی؟چقدر خوشحالی چیشده؟_

 آره خوشحالم خیلی االنم عجله دارم برگشتم بهت توضیح میدم.خیلی خوشحالم خیلی._

 تاق دکتر.با سرعت رفتم سمت ا

 سالم خانوم سبحانی.ببخشید دکتر سمیعی هست؟_

 سالم .بله هستن._

 میشه خبر بدین من اومدم کار واجبی باهاشون داشتم._

 حتما._

 منشی دکتر حضور منو گفت وبعد سبحانی گفت برم تو.تقه ای به در زدمو رفتم داخل.

 سالم دکتر خوبین._

 سالم دخترم بله خوبم.کاری داشتی دخترم؟_

 .۳۰۶بله یک خبر در رابطه با اتاق _
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 بله یک اتفاق خوب؟راستش یک کلیه پیدا شده برای ایشون.قرار شد هروقت شما اعالم کردین عمل آغاز بشه._چیزی شده اتفاقی افتاده؟_

 این خیلی خبر خوبی هستش.اگر همه چی آماده باشه فردا ظهر عمل شروع میشه._

 من برم خبر بدم که اون شخص ومنتقل کنن اینجا.بله همه چیز آمادس.پس با اجازه _

 بفرمایین._

 داشتم میرفتم که دکتر صدام کرد.

 خانوم شریفی._

 بله.؟_

 از کجا پیدا شده.اخه این عضو خیلی کم پیدا میشه.خودتون پیگیر بودین؟_

 بوده.راستش آره دکتر .فقط یک خواهش ازتون دارم اونم اینکه به خانوادش نگین که کار من _

 چرا؟_

 لطفا اجازه بدین نگم._

 هرطور مایلی.ازت ممنونم._

 با لبخند به دکتر نگاهی کردم و سرمو تکون دادمو بیرون رفتم.

 رفتم از اتاق بیرون وزنگ زدم .

 الو آقای محمدی._

 بله خانوم شریفی بفرمایین._

 همه چیز امادس اگر شماهم آماده باشین عمل فردا ظهر انجام میشه._

 بله ماهم آماده ایم.فقط کدوم بیمارستان._
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 بیمارستان ثنا._

 باشه.من میرم کار های نهایی رو انجام بدم.فعال._

 فعال._

 وای خدایا همه چیز داره به خوبی پیش میره امیدوارم تا اخر همین جوری باشه.رفتم داخل اتاق.

 باران میگی چی شده یا نه؟_

نهم خیلی خوشحال شد وگفت که امیدواره دیگه من ناراحت نباشم.هرچند من غم خودم رو داشتم.همه چیز همه چیز رو برای اوا تعریف کردم او

به خوبی انجام شد صبح که شد با دکتر رفتیم اتاق شهاب تا بهش خبر بدیم.وقتی حقیقت رو بهش گفتیم اول باورش نشد اما بعد خیلی ناراحت 

ش داد یکم آروم تر شد.اوا فکر کرد که من خودم هم میرم واسه ی عملش اما من تحمل نداشتم شداما با حرفای دکتر وامیدواری هایی که به

ببینم خون از دماغش میاد چه برسه به اینکه ببینم شکمشو پاره میکنن.ساعت شش عصر عملش به پایان رسید.خیلی دلم میخواست که توی 

و فامیل شهاب پشت در بودن علی الخصوص ترانه.وقتی دکتر اومد بیرون و  این مدت برم پشت در اتاق عمل اما هم کار داشتم هم همه فک

 گفت عملش موفقیت امیز هست نفسی از سر خوشحالی کشیدم ودویدم سمت اتاق رزیدنت ها تا خبرو به اوا بدم.

 اوا اوا_

 چیشده؟شهاب خوبه._

 برم ببینمش.آره خوبه همه چیز عالی پیشرفت.دیگه نه درد داره نه چیزی.دلم میخواست _

 بزار بهوش بیاد میری میبینیش._

 تا وقتی بهوش بیاد شیفت ما تموم میشه.بیخیال تا فردا باید صبر کنم دیگه._

 آره بابا هنوز حاال حاال ها اینجاست .باران امشب شام خونه ما هستین یکم دیگه شیفتمون تموم میشه برو آماده شو._

 اوضاعش یک سر بزنم بهش.باشه فقط بزار برم به بهانه چک کردن _

 باشه برو فقط زود برگرد._
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 باشه._

ود رفتم جای اتاقش .مامانش و باباش و بردیا ترانه و مامان بابای ترانه جای اتاق بودن رفتم جلو یک سالم کوچیک کردم و رفتم داخل.خواب ب

یز خاصی نبود.یک نگاه دیگه کردم بهشو رفتم یعنی بیهوش بود.آخ شهاب که تو بامن چیکار کردی.توی پروندش یک نگاهی کردم و چ

 بیرون.خانوادش حالشو پرسیدند ومن بهشون این اطمینان رو دادم که خوبه خوب.بعد آماده شدمو با اوا رفتیم خونشون.

تا بیمار سر زدم روز بعد که رفتم بیمارستان شهاب به هوش اومده بود.ساعت مالقات بود وهمه فامیل هاش دورش جمع شده بودن.رفتم به چند 

که تازه اورده بودنشون.کارم جای اونها یکم طول کشید.وقتی برگشتم که برم اتاقمون دیدم اتاق شهاب خالیه دکترش باالی سرشه.وقتی 

 دکترش اومد بیرون رفتم پیشش و پرسیدم:

 دکتر ایشون بهترن؟_

هاس .عوارض بعد از عمله.دوتا آمپول نوشتم توی پروندش لطفا تزریق  بله خانوم شریفی .حالشون خیلی بهتره فقط یکم درد داره که مال بخیه_

 کنین.

 بله چشم.حتما._

بهترین موقعیت بود که میتونستم ببینمش.توی پروندش نگاهی کردم وچیزهایی که الزم بود برداشتم.رفتم داخل اتاقش .فکر کنم خواب بود 

 تش که بیدار شد:چون چشمهاش بسته بود.سرم رو آماده کردم و زدم توی دس

 آخ._

 دردت اومد؟_

 آره یکم._

 معذرت میخوام._

 اشکال نداره.آخ آخ._

 چیشده درد داری؟_
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 یکم آره._

 االن یک مسکن بهت میزنم._

 نگرانمی؟_

 نه فقط دارم وظیفه ام رو انجام میدم.اونم که گفتم از بدشانسیمه._

 ناراحتی اون دربرابر ناراحتی من صفره.صورتش پکر شد.فکر کنم ناراحت شد.اما اشکال نداره 

 ترانه رفت؟_

 آره.دلت براش تنگ شد؟_

 نه._

 نه؟_

 خب آره یعنی.....اه باران چه سواالیی میپرسی._

اولن باران نه و خانوم شریفی.بعدشم جناب شایسته کمتر دروغ بگو که بعدا این طوری نمونی که نفهمی چی جواب میدی.امیدوارم زودتر _

 بری که دیگه نبینمت.مرخص شی و

 اومدم برم که صدام زد:

 باران چرا از من بدت میاد._

 خودت چی فکر میکنی؟_

 بخدا من....._

 بسه شهاب بسه خسته شدم از حرفای تکراری.از االن به بعدم هرکاری در مورد تو باشه و میسپرم به یکی دیگه تا گذرم بهت نیفته.خداحافظ._

 ه شدم خدایا واقعا خسته شدم .رفتم توی پذیرش که تلفنم زنگ زد مامانم بود.دیگه نمیتونم تحملش کنم .خست

 سالم مامان جان خوبی._
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 سالم دخترم ممنون .خسته نباشی._

 ممنون .شماهم_

 باران بعد از اینکه کارت تموم شد خونه نیا با اوا بیاین خونه وحیده ._

 وا!مامان دیشب اونجا بودیم._

 بابات با جواد آقا کار داره نمیدونم میخوام درمورد چی صحبت کنن .یادت نره ها.آره میدونم ولی امشب _

 چشم مامان._

 برو به کارت برس دخترم خداحافظ_

 خداحافظ._

جریان عمل شهاب رو به آرش نگفته بودم امشب حتما بهش میگم.اونم خوشحال میشه بفهمه رفیقش حالش خوب میشه.نمیدونم چرا اون روز 

بود همش احساس خستگی میکردم.زهرا جون هم اینو فهمید چون بهم گفت که برم خونه اما من قبول نکردم.تا وقتی شیفتمون حالم خوب ن

تموم شد من برای استراحت یک لحظه ننشستم.بیمارهای زیادی اورده بودن.وهمچنین دکتر سمیعی هم برای دانشجوها سخنرانی ترتیب داده 

د بود.شب شده بود ساعت کاری ماهم به اتمام رسیده بود وبا اوا رفتیم خونشون.وقتی رفتیم بالفاصله شام رو بود واینکه کارهامون خیلی زیا

 آوردن چون من و اوا خیلی گرسنه بودیم.بعد از شام آرش رفت توی اتاقش ومن هم دنبالش رفتم.تقه ای به در زدم که گفت:

 بفرمایین تو _

 ف طرف در اومده؟اوهوع!چه با ادب. آفتاب از کدوم طر_

 از طرف همیشگی اصال دلم میخواست امروز این جوری باشم یک پسر مودب و مظلوم._

 بابا مودب.ولی اصال بهت نمیاد همون آرش قبلی باشی بهتره.راستی آرش چیکار کردین با اون زی زی گولو؟_

 منظورت سهیله؟_

 آره دیگه.درست شد کاراتون؟_
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 ه شروع میکنیم.آره اگر خدابخواد از هفته دیگ_

 خیلی خوبه عالیه.این چیه؟_

 کدوم ؟_

 این کارته چه خوشگله._

 بازش کن._

 وقتی بازش کردم یک صدای موزیک نرم از داخلش بیرون اومد.

 بابا موزیک .چه باحاله.از کجا آوردی._

 خریدم برای آوا.میخوام غافلگیرش کنم._

 چیشده انقدر مهربون شدی._

 وام شد یکم بد حرف زدم باهاش گفتم برم معذرت بخوام.چند وقت پیش با اوا دع_

 پس بگو چرا یه مدته سرد رفتار میکنین .راستی اون روز وقتی برگشتی پیش شهاب چی گفت._

 هیچی ولش کن._

 آرش بگو دیگه._

 بیخیال باران درموردش حرف نزن._

 راستی اومدم یک چیزی بهت بگم انقدر حرف زدی یادم رفت._

 میخوای چی بگی درمورد عمل شهابه؟میدونم _

 آره تواز کجا میدونی؟_

 خودش گفت .زنگ زد بهم گفت تو براش پیدا کردی نه؟_
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 آره ._

 پس خوشحالیت برای این بود._

 آره دیگه._

 آرش نگاهی به من کرد و سری تکون داد.

 آرش چیه چرا این جوری میکنی._

 چون تو داری دیونم میکنی._

 اخه چرا؟_

 شهاب داره ازدواج میکنه میفهمی.فراموشش کن برای کسی بمیر که برات تب کنه.باران به نظرت ارزش داره؟باران _

 آرش این بحثو نمیخوام ادامه بدم پاشو بیا پایین میوه بخور.من رفتم._

 کارتو کجا میبری؟_

 خراب کنم.مگه نمیخوای بدی اوا منم میرم بهش بدم دیگه.به نوعی میشه گفت میخوام سوپرایزتو _

 باران اذیت نکن بیا بدش._

 نه تونستی بیا بگیر _

وبه سرعت دویدم بیرون .آرش هم دید بهش نمیدم اونم دوید سمت من با سرعت داشتم از پله ها پایین میرفتم که ناگهان پام پیچ خورد و از 

 یگه چیزی نفهمیدم.پله ها پرت شدم پایین سرم خورد به لبه پله ها وهمه چیز جلوی چشمهام سیاه شد ود

 چشمهام رو باز کردم نور مهتابی داخل اتاق یکم منو اذیت میکرد برای همین دوباره بستم.یکم که گذشت دوباره باز کردم.

 باران مادر.بهوش اومدی خدارو شکر._

 من....من کجام. چه اتفاقی افتاده._
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 دخترم از پله ها افتادی یادت هست؟_

 ن چیزی یادم نمیاد....نه...نه..شما کی هستین ..م_

 یعنی چی دخترم قشنگ فکر کن.من مادرتم._

 خانوم شما چی میگین.من شمارو نمیشناسم._

 یکی دکتر خبر کنه دختر من چش شده._

 یک دختر دیگه رفت شونه های او خانوم رو ماساژ داد و دلداریش میداد.بعد یک مرد میانسال با یک دختر جوون که هردو روپوش سفید داشتن

 اومدن داخل.اون مرده منو معاینه کرد و روکرد به اون ادمهایی که اونجا بودن وگفت:

متاسفانه خبر خوبی ندارم به دلیل ضربه ای که به سرش وارد شده حافظه اش رو از دست داده.باید کمکش کنین تا همه چیز یادش بیاد هرچند _

 خیلی زمان میبره.

 اومد جلو گفت:اینا داشتن چی میگفتن.یک آقای دیگه 

 بارن بابایی چیزی یادت میاد منو میشناسی؟_

 نه ....نه.....من هیچی و یادم نمیاد یادم نمیاد._

 مشروع کردم به گریه کردن.

 گریه نکن دخترم ..گریه نکن._

 اومد.دستمو گرفت و گفت:ساله جلو ۲۷واون مرد شروع کرد به گریه کردن.واز اتاق بیرون رفت.بعد دوباره یک پسر جوون تقریبا 

 باران آبجی کوچیکه.منم آرش داداشیت .یادت میاد؟گریه نکن باران گریه نکن.خودم بهت کمک میکنم همه چیزو از اول شروع کنی._

 من هیچی یادم نیست .اسمم چیه.من کی هستم._

پدرت هستن و اون ها هم که اون طرف ایستادن پدرو مادر  اسمت باران بارانه شریفی.اون خانوم که اونجاست خواهر من اوا.اون خانوم آقا مادر_

 من.یادت اومد؟
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 نه من چیزی یادم نمیاد.میخوام برم خونه .میخوام برم خونمون._

 باشه باشه گریه نکن._

ردم.اون پسری که با اون هایی که میگفتن خانوادم هستن رفتیم خونه.یک اتاق بهم نشون دادن و گفتن اتاق خودمه.رفتم داخلش و در رو قفل ک

 میگفت اسمش آرشه در زد .

 باران،باران درو باز کن._

 ولم کنین میخوام تنها باشم._

 یک لحظه درو باز کن._

 گفتم که ولم کنین میخوام تنها باشم.برو دست از سرم بردار.

چیز این اتاق برام آشنا نبود.هرچی فکر صداشونو میشنیدم که میگفتن ولش کن بزار تنها باشه براش خوبه.چرا من چیزی یادم نمیاد. هیچ 

میکردم باز هم چیزی یادم نمیومد.روی میزم یک حباب شیشه ای قشنگ بود.دکمه کنارش رو زدم ویک موزیک قشنگ داخل اتاق پخش 

 شد.سرمو گذاشتم روی میز وبه فکر فرو رفتم .کاش چیزی یادم میومد.کاش!!!

کردم.آرش و آوا آدم های خوبی هستن.یک دختر عمو وپسر عمو دارن به اسم سهیل و سهیال.اوا  چندوقتی میگذره ومن دیگه به همه چیز عادت

میگفت من و سهیال خیلی باهم صمیمی بودیم.باید هم همین جوری میبود اخه سهیال خیلی دختر خوب ومهربونی بود.آرش هم میگفت من از 

ب و بانمکی بود.ته دلم یک چیزی میگفت که اینها به من دروغ نمیگن.اخه همشون سهیل خوشم نمیومده.اما نمیدونم چرا .اتفاقا سهیل پسر خو

خیلی آدم های مهربونی بودن.مامان آرش وحیده خانوم ماهه.پدرو مادرم هم حرف نداشتن.اما ای کاش حداقل چیزی از گذشته به یاد 

 حاضر توی یک بیمارستان مشغول به کار میاوردم.تنها چیزی به یادم اومد اینه که من دانشجویه پزشکی هستم ودرحال

 یک روز که توی خونه خاله وحیده نشسته بودیم که آرش با خوشحالی وارد شد.

 سالم بر اهل خونه._

 سالم آقا آرش._

 سالم داداشی._
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 سالم پسرم._

 آرش چیزی شده کبکت خروس میخونه؟_

ذاری کردیم واولین کارمون کلی سود داشت.این هم برای ما وهم برای آره باران خانوم یک اتفاق خوب.با سهیل توی یک پروژه سرمایه گ_

 شرکت نو پامون خیلی عالیه.

 تبریک میگم داداشی.باید یک جشن حسابی بگیریم._

 اتفاقا میخوام همین کارو بکنم._

 بعد رو کرد به مامانش و گفت:

 جون آرش نه نیار همه رفیقامو دعوت کردم ._

 اد بکن.نه پسرم هرکار دلت میخو_

وز روز بعدش آرش کلی خرید کرده بود.طفلک همه کارهاش رو خودش انجام داد.من و اوا اخه کار داشتیم .این روزها بیمارستان خیلی شلوغ بود ر

جشن ،همه چی اماده بود.فقط میخواست منو اوا اماده شیم بریم پایین.هردومون یک لباس ساده اما در عین حال شیک پوشیدیم و رفتیم 

اشه ایین.وقتی که رفتیم دیدیم آرش کنار یکی از دوست هاش ایستاده.من و اوا هم رفتیم پیششون اما نمیدونستم چرا اوا میخواست کنار اونها بپ

 و میخواست ازشون دور بمونیم.

 آرش حسابی افتادی تو زحمت ها._

 چه زحمتی آبجی کوچیکه.شیرینی موفقیتمه.همه خوبه باران خانوم؟_

 بیست.راستی آرش این اقارو معرفی نمیکنی.عالی _

 آرش نگاهی به من وبعد نگاهی به اون پسره که کنارش ایستاده بود انداخت وبا اکراه گفت:

 ایشون یکی از دوستانم هستن.شهاب شایسته._

 بهش نگاهی انداختمو گفتم:
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 از اشناییتون خوشحالم._

 کون داد وگفت منم همین طور.نمیدونم چرا با تعجب بهم نگاه میکرد .سرشو آروم ت

 وا چرا این جوریه.ولی قیافش خیلی برام آشناست.

 ببخشید ما قبال همدیگرو جایی ندیدیم._

 نه....نه...فکر نمیکنم ._

 آرش پرید وسط حرفم و گفت:

 باران چیزی یادت اومده._

 شناختم.؟ نه مگه من ایشون رو می_

 نه گفتم شاید چیزی یادت اومده باشه._

 همین جوری مات و مبهوت داشت به من نگاه میکرد.خیلی برام آشنا بود خیلی.با اوا ازشون دور شدیم و رفتیم جای سهیل و سهیال.پسره 

 آرش باران چرا این جوری میکنه .منظورت چی بودکه گفتی چیزی یادت اومده._

 باران فراموشی گرفته._

 منظورت چیه._

 دست داده میفهمی؟ باران فراموشی گرفته .حافظه اش رو از_

 اخه چطوری؟_

وام از پله افتاد و سرش به پله ها خورد.برای همین.وگرنه شهاب مطمعن باش اگر باران هنوز مثل قبل بود دیگه اسمت رو هم نمیاوردم.ازتو میخ_

 نمیاد.چیزی بهش نگی.نزدیکش نشو.لطفا باران چند وقته که حالش خوب شده هرچند هنوز عذاب میکشه چون چیزی یادش 

 آرش._
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 بله باران._

 سهیل باهات کار داره بیا ببین چیمیگه._

آرش رفت پیش سهیل و دوستشم رفت سر یکی میز ها.تا وقت شام کلی با اوا خوشگذرونی کردیم دست آرش واقعا درد نکنه.به این میگن 

چندتا کارگر گرفته بود تا ریخت و پاش های مهمونی رو جمع مهمونی.هیچی چیزی کم نگذاشته بود کار مفید دیگه ای که کرده بود این بوا که 

 کنن .یعنی من و اوا و خاله وحیده دست به سیاه و سفید نزدیم .

 روز بعد وقتی از بیمارستان برگشتم مامانم اومد داخل اتاقم.انگار میخواست چیزی بهم بگه اما تردید داشت:

 بله مامان جون بگو._

 بهت بگم.دخترم میخواستم یک چیزی _

 خب بگو مامان چرا دل میزنی._

 باران برات یک خواستگار خوب پیدا شده .گفتم بینم اگر مشکلی نداری بهشون بگم بیان._

 نه مامان چه مشکلی بگو بیان._

 یعنی نه نمیگی؟_

 دیگه بستگی به طرفش داره._

 نمیدونم چرا مامانم انقدر ذوق زد.بلند شد صورتمو بوسید دو رفت بیرون.

سالش بود و مهندس بود.وقتی که باهم حرف زدیم دیدم واقعا آدم خوب و روشن فکریه.من 28واستگاری رسید.پسره اسمش شایان بود .خ

 نظرمو به پدرو مادرم گفتمو اونها خیلی خوشحال شدن.دلیل شادی بیش از حدشونو نمیدونستم.اما هرجور بود باالخره میفهمیدم 

قع خرید عروسی که رفته بودیم ،من دست روی هرچی میگذاشتم شایان بی چون میخرید.لباس همه چی خیلی سریع پیش رفت.مو

عروس،حلقه،کفش ،خالصه همه چیز.لباس عروس به سلیقه شایان خریدم وکت وشلوار اونو به سلیقه من.پدر شایان یک باغ داشت ومراسم 

 اونجا برگزار میشد.
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اد.از وقتی که از آرایشگاه اومده بودم هیچکس منو ندیده بود به غیر از مامانم و شایان.اوا داخل اتاق من داخل اتاق بودم ومنتظر بودم تا شایان بی

 شدو گفت:

 وای باران خودتی؟_

 نه دختر همسایست._

 خیلی خوشگل شدی دختر._

 اوا لباس عروسم قشنگه؟سلیقه شایان._

 خاب نمیکرد.خوشحالم که داری خوشبخت میشی.آره خیلی ناز شدی بعدشم شایان اگر بد سلیقه بود که تورو انت_

 با اوا صحبت میکردیم که شایان و آرش وارد اتاق شدن.

 آرش:به عروس خانوم.چه خوشگل شدی امشب.

 ممنون .آرش چقدر کت و شلوار بهت میاد.تا حاال تو کت و شلوار ندیده بودمت._

 ممنون خودم کیف کردم اخه همش تیپم اسپرت بوده ._

 ون موقع ساکت بود وفقط منو نگاه میکرد.بهش گفتم:شایان تا ا

 شایان قشنگ نتونستی منو ببینی.چجوری شدم؟_

 شایان:محشر شدی خانومم.خیلی خوشگل شدی.

 آرش دستشو زد روی شونه آرش و گفت:

 یستاده فرشتس اذیتش نکن.ببین اقایا شایان.حواست باشه.نازک تر از گل بهش نمیگی.وگرنه سرو کارت با منه .این خانومی که کنارت ا_

 نمیدونم چرا یکدفعه رنگ اوا برگشت.این حرف آرش خیلی برام آشنا بود.مطمعنم یک جایی شنیدم.

 شایان:حتما آرش خان .من به پدرو مادر باران قول دادم خوشبختم کنم.پس روی حرفم هستم مرده و حرفش دیگه.
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 لبخندی زدم وبعدش شایان گفت:

 ون.مهمونا منتظرن.عشقم بهتره بریم بیر_

 وباشایان رفتیم بیرون.

 آرش:اوا تو چرا یکدفعه رنگت سفید شد.

 حرفی که زدی.قبال شهاب به باران گفته بود ._

 چی؟کدوم.حرفو.؟_

 همین که گفتی اینی که کنارت ایستاده فرشتس اذیتش نکن.آرش اگر چیزی یادش بیاد همه چی بهم میریزه._

 که االن ببینه نیستیم میکشمون. نگران نباش چیزی نمیشه.بریم_

************ 

ید سفره عقدی که انتخاب کرده بودن واقعا عالی بود مهمونا برامون دست زدن و بعد رفتیم نشستیم سر سفره.اوا و مامانم باالی سرم پارچه سف

 گرفته بودن و خاله وحیده قند میسایید.عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد:

شاخه گل رزیک جلد کالم اهلل مجید یک اینه و شمعدان. ۱۳۷۰سکه تمام بهار آزادی.۲۱۴یفی آیا وکیلم شمارا با مهریه معلوم خانوم باران شر_

 به عقد داعم آقای شایان رستگار در آورم.

 اوا:عروس رفته گل بچینه.

 عاقد:عروس خانوم آیا وکیلم شمارا به عقد داعم آقای شایان رستگار در. .

 گالب بیاره. اوا:عروس رفته

 عاقد.:عروس خانوم وکیلم شمارو به عقد این شاه دومادی که اینجا نشستن در بیارم؟

 با اجازه پدرو مادرم وبزرگان مجلس بله._

 شایان حلقه رو دستم کرد و صدای دست زدن مهمونها در فضا پیچید.
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 شایان من امروز میرم خونه مامانم یکم از وسیله هام اونجا هست بیارم._

 باشه عزیزم مواظب خودت باش کی برمیگردی؟_

 نمیدونم برای چی؟_

 اخه اوا و آرش به من زنگ زدن گفتن میان اینجا._

 چرا به خودم نگفتن؟_

 نمیدونم کارت خیلی طول میکشه_

 نه مامانم همه چیزو برام جمع کرده .شاید چند دقیقه ای نشستم وبعد اومدم.نگفتن چه ساعتی میان؟_

 چهاروپنج. چرا ساعت های_

 تا اون موقع میام._

 باشه عزیزم من رفتم خداخافظ._

 خداخافظ._

شایان که رفت من هم آماده شدم و رفتم خونه مامانم.خیلی دلم براش تنگ شده بود.ازیکماهی میشد که ازدواج کردم اما یک بار بیشتر 

 نمیدیدمش.رفتم وزنگ درو زدم.صدای مامانم توی ایفون پیچید:

 کیه._

 مامان جون مهمون نمیخواین _

 وای سالم دخترم بیا تو._

در باز شد ومن رفتم داخل حیاط .بوی گل تمام فضای حیاط رو پر کرده بود.وسط حیاط ایستادم و نفس عمیقی کشیدم.خیلی دلم برای این حیاط 

د نمیاوردم.اما با کمک اطرافیانم تونستم خاطرات تنگ شده بود.هنوز هم به خاطر فراموشی عذاب میکشیدم چون هیچکدوم از خاطراتم رو به یا

 جدید و قشنگی برای خودم بسازم.مامانم اومد جلوی در صدام زد.
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 باران چرا نمیای داخل.بیا دیگه._

 چشم مامان االن میام._

 رفتم داخل نزدیک مامان شدم و بوسیدمش .

 خوبی مامان جونم._

 ممنون دختر قشنگم.تنهایی؟_

 ایان رفته شرکت.شماهم تنهایی؟آره مامان جون ش_

 آره بابات رفته سرکار.بیا بشین برات یک شربت بیارم._

 ممنون مامان .من اومدم وسیله هام ببرم._

 باشه دخترم توی اتاقته همه رو برات بسته بندی کردم._

 ممنون تا شما زحمت شربت رو بکشین منم برم بیارم وسیله هامو._

م رفتم سمت اتاقم.در اتاق و باز کردم و رفتم داخل.مامانم وسیله هامو گذاشته بود داخل یک ساک وگذاشته بود مامانم رفت سمت آشپز خونه من

روی تخت. رفتم سمت قفسه کتاب هام.چیز خاصی نبود فقط یک دفتر بود که وقتی بازش کردم دیدم اولش یک شعر نوشته.فکر میکنم این باید 

بودمش.اونو برداشتم با یک حباب شیشه ای که روی میزم بود.برداشتم گذاشتم داخل کیفم ورفتم پایین دفتر شعرم بوده باشه.تاحاال ندیده 

 .مامانم شربت آورده بود وخودش نشسته بود روی مبل.

 دست مامان گلم درد نکنه._

 خواهش میکنم.برداشتی؟_

 به ساک اشاره ای کردم و گفتم:

 مهمون دارم. بله مامان جون همه چیزو.راستی مامان امروز_

 واقعا؟کی هست؟_
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 آرش و آوا._

 چه خوب.بارانم.خیلی خوشحالم خوشبخت شدی دخترم من و پدرت تنها ارزومون همین بود._

ونم اشکی مهمون چشمهاش شد.میدونستم برای اینکه من ناراحت نشم جلوی خودشو گرفته تا گریه نکنه.شربتو برداشتم خوردم وبه بهانه اون 

 بحث و عوض کردم.

 چه خوشمزس مامان شربت چیه._

 بهار نارنجه وحیده اورده برامون._

 خیلی خوشمزس.مامان جون با من کار نداری من باید برم._

 نه دخترم برو .مواظب خودت باش._

 شرمنده مامان یک روز دیگه میام از صبح تا شب میمونم._

 دشمنت شرمنده دخترم .هروقت اومدی قدمت رو چشم._

بوسیدم و ساکمو برداشتم و رفتم بیرون.سرراه یکم میوه و شیرینی خریدم ورفتم خونه.همه چی مرتب بود.فقط میوه هارو شستم و گونه مامان رو 

 چیدم توی یک ظرف و همین طور شیرینی هارو.ساعت نزدیک پنج بود که زنگ در خونه رو زدن.

 رفتم ایفونو برداشتم و گفتم :بله؟

 صدای شاد آرش درونش پیچید.

 از کن عروس خانوم.ب_

 لبخندی زدم و کلید رو فشار دادم.صدای پاهاشون شنیده میشد که دارن از پله ها باالمیان.رفتم و درو باز کردم.

 به سالم آبجی کوچیکه خودم.قرار نشد عروس بشی دیگه ماروفراموش کنی._

 وبه ارومی منو در اغوش گرفت.

 گفتم:
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 ا.خوبه همین دوروز پیش باهم حرف زدیم ه_

 دوروز هم دوروزه._

 از آرش جدا شدمو به سمت اوا رفتم و بغلش کردم.

 خیلی دلم برات تنگ شده بود آوایی._

 منم دلم برات تنگ شده بود عزیزم._

 آرش نگاهی به ما کردو گفت:

 مگه شما دوتا همدیگرو توی بیمارستان نمیبینید؟

 نه اوا شیفتش عوض شده برای همین کم میبینمش._

 ان شایان کجاست؟آها بار_

 اومدم بگم االناست که دیگه بیاد دیدم صداش از پشت سر آرش اومد.

 سالم آقا آرش.افتخار دادین.باران چرا تعارف نمیکنی بیان داخل؟_

 آخ ببخشید بیاین تو._

 من وباقیافه ای جدی گفت: همگی رفتیم سمت پذیرایی.رفتم داخل آشپز خونه وچایی ریختم و بردم داخل اتاق.وقتی نشستم آرش رو کرد سمت

 باران یک سوال ازت میپرسم میخوام نترسی و راستشو بگی._

 شیطنت رو از چشمهاش خوندم برای همین به آرومی سرم رو تکون دادم.

 بپرس_

 شایان اذیتت میکنه یا نه؟_

 راستشو بگم._
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 آره._

روع شد.شبها دیر میاد خونه.دعوام میکنه.همش از غذاهام ایراد آرش دست رو دلم نذار که خونه.خوبیش همون دوروز اول بود.بعدش دیگه ش_

 میگیره.

 بعد پرتقالو برداشتم و گفتم:

 اینو میبینی.کلی التماس کردم تا یکم میوه خرید آورد._

 خورده گفت:من میگفتم و چشمای شایان لحظه به لحظه گرد تر میشد.وقتی حرفم تموم شد آرش رو کرد به شایان و با ابرو هایی.گره 

 راست میگه؟_

 شایان که گیج شده بود گفت:

 نه بخدا._

 بعد رو به من گفت:

 باران منو ببین من واقعا این کارهارو کردم من واقعا با تو دعوا میکردم؟_

 نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر خنده آرش و اوا هم همین طور.آرش با خنده روکرد به شایانو گفت:

 بامزه ای. وای شایان خیلی_

 شایان که دید همه چی فیلم بوده نفسی کشیدوگفت:

 داشتم پس میفتادم.خدابگم چیکارتون نکنه.یک لحظه فکر کردم باران از من خسته شده که این جوری میگه._

 بهش گفتم:

 دیوونه من براچی باید از دست تو خسته بشم.مثل تورو کجا میتونم پیدا کنم._

 نشسته.آرش:از ایشون بهتر اینجا 
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 وبعد به سمت خودش اشاره کرد.

 شایان:برمنکرش لعنت.

 وبعد رو به آرش و اوا گفتم:

 خب واسه شام چی میخورید؟_

 هیچی._

 چرا؟_

 چون شام مهمون من هستین به صرف پیک نیک._

 اما آرش....._

 اما نداره باران.ما به همین قصداومدیم خونتون که باهم بریم بیرون._

 ن جوری که نمیشه مثال شما مهمون مایین.شایان :اما آرش ای

 یک وقت دیگه جبران میکنیم.اوا باران شایان پاشین وسیله هاتون بردارین بریم._

همگی بلند شدیم تا بریم بیرون.قرار شد بریم شهر بازی وبعد بریم رستوران مهمون آرش.وقتی که رفتیم اولین چیزی که سوار شدیم 

ی بود.من و اوا فقط جیغ میزدیم اما آرش و شایان همش میخندیدن و حرفای خنده داد میزدن. شایان همش سالتوبود.خیلی باحال و هیجان

 میگفت:

 یا ابوالفضل پور عرب.جون مادرت نگه دار االن محتواهای معده ام میریزه باال سر ملت.

 منو اوا نمیدونستیم بترسیم یا به حرفای این دوتا بخندیم.

چرخ و فلک یا همون فانفار.ارتفاعش خیلی زیاد بود.همگی آروم ونشسته بودیم که ارش بلند شد.با حرکتی که کرد اتاقکی  بعد از اون رفتیم سوار

 که ماداخلش بودیم یک تکون خورد وهمزمان من یک جیغ کوتاه کشیدم.

 آرش آرش تروخدا بشین._
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 براچی دارم از مناظر لذت میبرم.شایان بیا ببین._

ودوباره اتاقک تکون خورد.ایندفعه اوا گفت:آقا شایان.آرش تروخدا بشینین.این همش تکون میخوره و انگار قلب منه تکون شایان هم بلند شد 

 میخوره.جون اوا بشین.

 آرش:وای چه ارتفاعی تهران زیر پاهامونه.

یلی حالت تهوع دارم شایان نگاهش ویک قدم دیگه برداشت.با قدمش اتاقک دوباره تکون خورد.از ترس داشتم.سکته میکردم.حس میکردم خ

 به من افتادو گفت:

 باران چیشده؟_

 هیچی فقط تروخدا بشین اینقد اینجا تکون نخوره._

 آرش منو دیدو گفت:

 وا باران چت شد؟چرا مثل گچ شدی._

 اوا :خب بشین دیگه.ببین چقدر ترسیده.

 توکه ترسو نبودی.آرش.که متوجه شد نشست وگفت:ببخشید باران فکر نمیکردم بترسی.اخه 

 اشکال نداره ولی لطفا دیگه حرکت نکن._

تا وقتی که پیاده بشیم.هیچکس دیگه از سرجاش بلند نشد وفقط حرف میزدیم.چندتا وسیله دیگه هم سوار شدیم وبعد رفتیم رستوران همگی 

 کوبیده سفارش دادیم.وقتی غذارو آوردن آرش گفت:

 بفرمایین اینم غذای مخصوص آرش._

 گفتم:

 مگه خودت درست کردی؟_

 چطور؟_
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 اخه وقتی میگن غذای مخصوص خودشون که خودشون درست کرده باشن._

 گیرنده دیگه باران.هرچی یادت رفته باشه این سر به سر گذاشتن من یادت نرفته._

 باران قرار بود که آرش اینا مهمون ما باشن اما االن ما مهمون اونا شدیم._

 همون توهم میشیم.نگران نباش داش شایان م_

 .موقع شام آرش و شایان حرفای خنده دار میزدن و همین باعث میشد شام رو با لذت بخوریم.کال شب خوبی بود.

 صبح وقتی از خواب بیدارشدم دیدم داره از داخل آشپز خونه صدا میاد.رفتم نگاه کردم دیدم شایان یک سفره چیده هفت رنگ:

 سالم صبح بخیر._

 صبح شماهم بخیر.بفرمایین بشینین.سالم خانوم _

 ویک صندلی عقب کشید ونشستم.

 آفتاب از کدوم طرف دراومده؟_

 از سمت شمال._

 واقعا؟_

 آره بهم نمیاد از این کارا بکنم؟_

 نمیدونم.اخه هیچوقت از این کارا نمیکردی._

 حاال بیا بشین ببین آقا شایان چه کرده._

 جلوم.وبعد یک ساندویچ کره مربا گرفت 

 بفرمایین._

 خیلی ممنون اما من کره دوست ندارم._
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 واقعا؟ببخشید.خب االن یکی دیگه درست میکنم._

 حاال که این همه زحمت کشیدی میشه یک لیوان چای برای من بیاری._

 نه_

 چرا؟_

 اخه چای اهن بدنو کم میکنه.بفرمایین آب پرتقال خودم گرفتم._

 مرم تا حاال صبحانه به این خوبی نخورده بودم.ممنون شایان همه چیز عالیه توی ع_

 وظیفمه عزیزم.خب بارانم اگر کار نداری من برم شرکت._

 روز تعطیل؟_

 آره امروز جلسه داریم یکی از اعضای مهم جلسه فردا پرواز داره امروز باید برم._

 باشه.مواظب خودت باش منم شاید برم همین مرکز خریدی که اینجاست._

 قط مواظب خودت خیلی باش.باشه برو ف_

لبخندی زدمو وبعد شایان رفت.دیگه میلی به صبحانه نداشتم.سفره رو جمع کردم وظرفهارو داخل ظرف شویی گذاشتم واماده شدم ورفتم 

ی کیفم بیرون.وقتی داخل پاساژ رفتم چیز خاصی نظرمو جلب نکرد.هوا خیلی گرم بود برای همین رفتم داخل یک پارک نشستم.خواستم از تو

ای بطری آب بیرون بیارم که دستم خورد به اون دفتری که از خونه مامانم اورده بودم.بیخیال آب شدمو دفتر رو برداشتم.فکر کنم داخلش شعر ه

قشنگی داشته باشه.اما فقط صفحه اولش شعر بود.بقیش خاطره بود.یعنی این یک دفتر خاطرس؟وقتی صفحه های جلوتر رو خوندم دیدم 

ه این خاطره هارو نوشته از شخصی به نام شهاب صحبت کرده.شهاب کی بود؟اصال این دفتر توی اتاق من چیکار میکرد.صفحه های شخصی ک

.این دیگه که خوندم دیدم برای شهاب نامه نوشته شده اینکه خیلی دوستش داره و نمیتونه ازدواج کنه.این چقدر شبیه خط منه.نکنه ......نکنه..

ه؟آره دفتر منه.پس....پس شهاب کیه.؟خدایا شهاب کیه؟......ناگهان یک چیزی توی ذهنم جرقه خورد...صحنه ها خیلی محو از دفتر ..دفتر من

ی جلوی چشمهام رد میشدن.مهمونی آرش اون پسره همون ....همون...وای نه..خدایا داری با من چیکار میکنی....صحنه ها و حرف ها کلمه ها خیل

 دور سرم رژه میرفتند....بیمارستان.....ترانه....عمل .....زیاد واضح نبودن و 
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بامن  سرمو گرفتم بین دستام..اشک بی مهابا از چشمهام سر خورد وپایین اومد.گذشته...گذشته....گذشته.....همه چیز داره یادم میاد......خدایا

 اینکارو نکن.

ستم افتاد...حلقه داخل دستم بود..من ازدواج کردم؟آره من ازدواج کردم.اما شعله عشق شهاب دوباره درون قلبم جوانه زد.ناگهان چشمم به د

 چطور؟چرااین کارو کردم.؟.....

دفترو برداشتم دوباره خوندم.همه چیز گذشته مثل روز برام روشن شد.فقط گریه میکردم.میخواستم برم نمیدونستم کجا اما فقط میخواستم 

م که بزارم داخل کیفم که چشمم خورد به اون حباب شیشه ای.هدیه تولدم.اشکهام شدت گرفت کیفمو برم.حلقه رو از داخل دستم بیرون اورد

برداشتم.بدون اینکه جلومو ببینم قدم برمیداشتم.رفتم داخل خیابون.هرچی اشکهامو پاک میکردم اما باز هم تمومی نداشت.کیفم از دستم 

 یغ الستیکهای یک ماشین وبعدبوق ممتدو..........افتاد.خم شدم که بردارم که ناگهان صدای گوشخراش ج

 شهاب:

 آقا چقدر شد؟_

 ....تومان._

 پول مغازه دار رو حساب کردم و اومدم بیرون داشتم میرفتم که گوشیم زنگ خورد.

 جانم ترانه._

_......... 

 آره گرفتم._

_...... 

 آره آره.خیالت راحت._

_.......... 

 نه نه همشو گرفتم خداحافظ._
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 اومدم  سوارماشین بشم که دیدم وسط خیابون شلوغه.رفتم جلو تا ببینم چیشده که باصحنه ای که مواجه شدم شوکه شدم.باران!

صورتش غرق خون بود همین جور بی جون روی زمین افتاده بودو چندتا زن دورش جمع شده بودن.رفتم جلو ودستشو گرفتم تا نبضشو چک 

 م:یکی اورژانس خبر کنه زود باشین داره میمیره.کنم.کند میزد اما میزد.داد زد

 یکی اومد جلو گفت :میشناسیش؟

 آره تروخدا اورژانس خبر کنین داره از دست میره._

 باران ترو خدا چشمهاتو باز کن.باران ترو خدا جون شهاب چشماتو باز کن.

 اورژانس اومد و بارانو با خودشون بردن بیمارستان.

 وقتی دکتر دیدش گفت:

 ایشون باید هرچه سریعتر عمل بشه.شما چکارشون هستید؟_

 یکی از دوستانشون._

 به پدر یا اگر همسر دارن زنگ بزنین باید اجازه عمل رو صادر کنن._

 نمیشه من این کارو بکنم ؟_

 نه لطفا زنگ بزنین یکی بیاد تا کار از کار نگذشته._

 فقط شماره آرش داشتم زنگ زدم بهش:

 ؟الو آرش کجایی_

 سالم خونه ام چیشده چرا صدات اینجوریه؟_

 آرش باران تصادف کرده .یکی باید بیاد اجازه نامه رو امضا کنه.زود بیاین باران داره از دست میره._

 صداش لرزید:
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 یعنی چی کجایی؟_

 بیمارستانم فقط بیاین زود ترو خدا._

 باشه باشه._

 ک مرد جوون که همراهش بود اومدن.اومدن سمت من و اون پسره پرسید.:وگوشی رو قطع کردم.چند دقیقه بعد آرش همراه با ی

 کجا باید برم؟_

 پذیرش اونجا راهنماییتون میکنن._

 ممنون ._

 واز ما دور شد.

 آرش:شهاب چیشده باران چه اتفاقی براش افتاده؟

 همه چیزو براش توضیح دادم وبعد پرسیدم:

 اون پسره کیه؟_

 همسر باران._

 کرد؟مگه ازدواج _

 آره._

 تعجب کرده بودم.اما توی دست باران حلقه نبود.

 چرا به پدرو مادرش خبر ندادین؟_

 خبر دادیم االناست که برسن _

 دارن باران رو میبرن اتاق عمل._
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 با آرش و اون پسره که بعد فهمیدم اسمش شایانه رفتیم سمت دکتره.شایان پرسید:

 آقای دکتر وضعیتش چجوریه؟خوب میشه؟_

 لی خونریزی داره باید براش دعا کنین همه تالشمونو میکنیم.خی_

 دکتر رفت.یک لحظه احساس کردم پاهای شایان سست شد .آرش زیر بازوشو گرفت و گفت:

 شایان حالت خوبه؟_

 آره خوبم.اگر بالیی سر آرش بیاد من میمیرم._

 نگران نباش حالش خوب میشه _

 شایان رو کرد به من و پرسید:

 منو رسوندین بیمارستان؟ شما همسر_

 آره._

 ممنونم ازتون._

 چند دقیقه بعد مادر پدر آرش و باران اومدن و من اونجا رو ترک کردم.

رفتم داخل ماشینم نشستم.کیف باران و یک دفتر روی صندلی ماشین بود.دفترو برداشتم و بازش کردم .دفتر خاطرات باران بود.اولش یک شعر 

 خیلی قشنگ  نوشته بود:

 اولین روز دبستان بازگرد....

 کودکی هاشادوخندان بازگرد.......

 درس های سال اول ساده بود........

 آب را بابا به سارا داده بود......
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 درس پند اموز روباه و خروس.......

 روبه مکار و دزد چاپلوس......

 باوجود سوزو سرمای شدید.....

 ریزعلی پیراهن از تن میدرید......

 نیمکت جا میشدیم..... تادرون

 ما پر از تصمیم کبری میشدیم.......

 کاش هیچوقت زنگ تفریحی نبود .......

 جمع بودن بودو تفریقی

 نبود........ 

 کاش میشد باز کوچک میشدیم........

 الاقل یک روز کودک میشدیم.......

باران برای من نامه نوشته بود.اون همه اتفاقاتی که افتاده بود رو تپی  شعر قشنگی بود برگه زدم وبقیه صفحه ها رو نگاه کردم.توی این صفحه ها

 غالب نامه برای من نوشته بود این رو هم وقتی داخل بیمارستان بودم برای من نوشته بود:

 سالم شهاب.

نم چه حالی میشم.شهاب شهاب من صدفعه به تو گفتم مواظب خودت باش.گوش نمیدی که.میدونی وقتی که تورو روی تخت بیمارستان میبی

فکر کنم ترانه خیلی دوست داره که مدام باالی سرته.که اون جوری دستتو میگیره که اون طوری نگاهت میکنه.مگه نه؟هنوزم میگی عاشق 

هیچکس نیستی.هنوزم میگی نمیتونی عاشق بشی.از چشات پیداس که چجوری دوسش داری.نمیدونم،نمیدونم چرا با من اون کارو 

یدونم من چکارت کرده بودم.شهاب فکر تو مدام توی ذهنمه لعنتی من به خاطر تو نمیتونم ازدواج کنم .همه خواستگار هامو رد میکنم کردی.نم

.شهاب من خیلی دوست دارم وداشتم خواهم داشت.انقدر دوست دارم که وقتی اون شبا حالت بدمیشد من میمردم.وقتی شنیدم کلیت از کار 

 ال عضو اهدایی برات میگشتم.اون عضوی که توی بدنت مثل ساعت داره کار میکنه رو من پیدا کردم.......افتاده دربه در دنب
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 ناخود آگاه دستم رفت روی پهلوم بقیه شو خوندم.

دارم دیو  من از دکتر خواستم که چیزی بهت نگه نه بهت.نه به تو نه به خانوادت.قصه دیو و دلبرو شنیدی.دلبرعاشق دیو میشه وبا جمله دوست

تبدیل به آدم میشه.حاال قصه منو گوش کن.یه روز عاشق یه آدم شدم تابهش گفتم دوست دارم تبدیل به دیو سنگدل شد.اما میدونی چیه 

 شهاب؟من هنوزم دوست دارم حتی اگر دلبرت یکی دیگه باشه.

 خدایا من چیکار کردم؟من بازندگی این دختر چیکارکردم؟یعنی این کلیه.....

 خدایا نه باران همه چیز یادش اومدن بود.باید به آرش میگفتم.زنگ زدم به آرش: خدایا

 الو آرش._

 بله._

 بیا جای ماشین باید یک چیزی بهت بگم._

 چی االن بگو._

 نمیشه باید بیای._

 االن میام._

که حلقه باران از داخل کیفش بیرون افتاد.خم  چند دقیقه بعد آرش اومد وکنار ماشین ایستاد.کیف و دفتر خاطره و از توی ماشین بیرون اوردم

 شدم وبرش داشتم.گرفتمشون سمت ارشو گفتم:

 وسایل بارانه._

 صدام کردی همینا رو بهم بگی._

 نه آرش باران همه چیز و.یادش اومده._

 منظورت چیه تو از کجا میدونی؟_

 دفترو سمتش گرفتم و گفتم:
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 یادش اومده.برای همین حواسش به اطرافش نبوده و تصادف کرده.دفتر خاطرشه همه چیزو خونده و همه چیز _

 آرش فکش منقبظ شد عصبانی بود خیلی شدید.حمله کرد سمت منو یقه مو گرفت شو با صدای بلند گفت:

با.کوچک شهاب وقتی فهمیدم که اون آدمی که باران ازش دم میزد تو بودی میخواستم از رو زمین محوت کنم.چون بد بالیی سرش آوردی _

تر ترین حرفی اشک باران جاری میشد.خواستم رابطمو باهات قطع کنم .اما گفتی کاری میکنی ازت متنفر بشه.که بعد اون اتفاق براش افتاد و به

یگذرم شد حداقل دیگه تورو فراموش کرده بود و من به حرمت کارایی که برام کردی کاری باهات نداشتم.اما حاال اگر بالیی سرش بیاد ازت نم

 شهاب ازت نمیگذرم.

 یقمو با عصبانیت ول کردو حولم داد عقب و بعد رفت.

 منم یکم ایستادم وبعد رفتم داخل بیمارستان .

شایان مدام پشت در از چپ به راست و راست به چپ قدم میزد.مادر و پدر و آرش وخواهرش و پدر مادر باران و شایان نشسته بودن و توی 

 میخوندن.آرش تکیه داده بود به دیوار.بعد از دوساعت دکتر از اتاق عمل بیرون اومد.همه دویدن سمتش شایان پرسید:خودشون بودن و دعا 

 ایشون قبال از ناحیه سر آسیب دیدن؟_

 ارش جواب داد:

 بله چطور مگه._

ریزی خیلی شدید بود.ما همه تالشمون رو دکتر:ایشون از همون قسمت اما داخلی خون ریزی کردن وما متاسفانه نتونستیم جلوشو بگیریم خون 

 کردیم.متاسفم.

 این حرف دکتر توی سرم اکو شد.)متاسفم(صدای شیون بیمارستان رو پر کرد.شایان افتاد.همه گریه میکردن .آرش اومد طرف منو داد زد:

واهرمو از دست بدم.گمشو از جلوی گمشو از جلوی چشام شهاب .خیلی عوضی هستی.حالم ازت بهم میخوره تو مقصری تو تو مقصری من خ_

 چشام بعدا به حسابت میرسم.
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ن و ونشست روی زمین وزار زد.حال منم بهتر از اونا نبود.عقب عقب رفتم و ازبیمارستان رفتم بیرون.رفتم داخل ماشین وسرمو گذاشتم و رو فرمو

ود از همه چی فکر میکردم با اشک میتونم خودم رو خالی کنم اشک ریختم.از عذاب و وجدانی که داشتم.از اتفاقی که هنوز باورش برام سخت ب

 پس اروم اشک ریختم.

پشت از وقتی دکتر خبر مرگ باران رو به من داد خواب ندارم.میاد به خوابم .اون چشمای معصومش بارونیه اما لبخند داره.میاد جلوم می ایسته.

 میکشه وتا میام پرت شم پایین از خواب بیدار میشم.سرش یک دره است.پاش لیز میخوره ومی افته وپیرهن منو هم 

روزی که میخواستن باران رو به خاک بسپرن من نرفتم چون آرش واوا حسابی از دستم شکار بودن.فقط از دور شاهد صحنه های دلخراش 

،آقا جواد،مادر و پدر شایان،آرش،اوا بودم.تابوت باران روی دستهای مردا بود.به وضوح میدیدم که کمر پدرش شکسته.مادرش پدرش،خاله وحیده

واز همه مهمتر شایان .همه گریه میکردن.وقتی میخواستن بزارنش توی قبر شایان خودش رو انداخت رو جسدش وداد زد:نه باران هنوز وقت 

اون تو دیگه نمیتونی بیای  هست پاشو بگو زنده ای عشقم ترو خدا بگو زنده ای.خانوم دکتر من .پرستار من.مهربونم بیدار شو.باران بزارنت

 بیرون.بلند شو خانومم بلند شو عشقم.

خونه های مردونش از شدت گریه میلرزید.ارش رفت زیر بازوشو گرفت و به کناری بردش دیگه نمیتونستم تحمل کنم.نمیتونستم بمونم.یک کلمه 

 "قاتل"مدام توی ذهنم تکرار میشد.

ش که آوا منو دید.یک سیلی زد توی گوشم که برق ازچشمام پرید.داد زد:تو خواهر منو کشتی تو یک روز بعد از تصادف باران رفته بودم پیش آر

 قاتلی قاتل .قاتل روح خواهرمی کسی که برای من همه چیز بود.تو کشتیش تو با روح و احساس اون دختر بازی کردی.امیدوارم هربالیی الیقته

 بشه.پست فطرت اشغال.خدا سرت بیاره.روزگارت با روزگار حیوون یکی 

آره من قاتل بودم.بعد از سه ساعت که توی ماشین نشستم و مطمعن شدم که همگی رفتن ،رفتم سر خاک باران.زانو زدم و نشستم.اشکهام 

 پهنای صورتمو پر کرد.این حس عذاب وجدان لعنتی امونمو بریده بود.دست کشیدم روی سنگ سرد و گفتم:

ا کلی شرمندگی.کلی عذاب وجدان که زیر بارش دارم له میشم نمیدونستم،نمیدونستم با ورودم توی زندگیت چه سالم باران .من اومدم.اما ب

بالیی سرت میارم.نمیدونستم آخرش به اینجا میرسه.باران من میخواستمت اما به عنوان یک دوست.میخواستم همراهم باشی و 

 کمکم.نمیدونستم عاشقم میشی.

 فتم :دستی به پهلوم کشیدم و گ
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 راستی بابت این ممنون.ممنون که جونمو نجات دادی.اما من نامرد بودم نا مردی کردم و .....

 اشک مهلت حرف زدن نداد.

باران من نامردی کردمو جونتو ازت گرفتم.متاسفم باران متاسف.منو ببخش که عاشقت نبودم.ببخش که با روحت بازی کردم.باران ازت میخوام 

ن عذاب وجدان لعنتی به پایان میرسه.باورکن خدا خودش حقمو میده.من ندونسته این کارو کردم واگر احتمال میدادم زندگیت که حاللم کنی تا ای

 به اینجا ختم میشه هرگز،هرگز پا توی اون مهمونی لعنتی نمیگذاشتم.

آوردم که قبال از صفحه اخر دفتر خاطره باران جدا چشمم افتاد به سنگ قبرو شعری که روش نوشته شده بود.یک برگه کاغذ از داخل جیبم بیرون 

 کرده بودم:دوباره نگاهی به سنگ کردمو شروع کردم به خوندن:

اگر قرار باشد با رسیدن به آخرین صفحات این دفتر عمرم من هم رو به اتمام باشد،از کسانی که این دفتر را مطالعه میکنند شاهد روزهای 

یک درخواست دارم.به عنوان تنها وصیتم از شما میخواهم شعری که در پایان این صفحه مینویسم را بر روی  سخت دوره جوانی ام هستند،تنها

سنگ قبرم حک کنید تا ان شخصی که این شعر را میخواند بداند وبفهمد ودرک کند که چه به روز من دراورده است.اگر به وصیتم عمل کنید از 

 کنم به جز شخصی که روزی پادشاه قلبم بود وحال جالد روحم است وان شعر این است:شما سپاس گذارم .همگی تان را حالل می

 عاقبت روزی مزار سرد من

 معبد دنجی برایت میشود

 عکس من با آخرین لبخند من

 شاهد شب گریه هایت میشود

 میگذاری سر به روی قبر من

 سنگ قبرم میشود دنیای تو

 از تمام آنچه باهم داشتیم 

 دو فردای تویاد من میمان
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کشیدم همون روزی که اوا اون حرفارو به من زد رفته بودم تا این  میخوندم و گریه میکردمو دست روی بیت به بیت این شعر روی سنگ قبر می

 برگه رو به ارش بدم.سرمو گذاشتم روی سنگ و گفتم:

شستم اما باران توکه مهربونی  یک خواهش دیگمم قبول باران ،باران شریفی،شرمندم،بخداشرمندم که اینو میگم،با پرویی اومدم کنارت ن

کن.فقط ازت میخوام منو ببخشی همین.روحت شاهد هست که خدا چطور انتقام تورو،خوبی هاتو،مهربونی هاتو ازمن میگیره من ببخش باران 

 ببخش.

 بلند شدم ایستادم و برای آخرین بار روی سنگ قبر باران رو نگاه کردم وگفتم:

 باران.اما رفتنم با اون دفعه فرق میکنه.قول میدم دیدنت بیام هرچند  االن دیگه خیلی دیره.اما قبول کن.منو ببخش.خداحافظ باران. دارم میرم

 خداحافظ تنها ملکه دنیای عشق.

......... 

فرمت های مختلف روی سایت کافه دوستان سرانجام این رمان به پایان رسید .من قلم اولم بود امیدوارم دلپسندتون بوده باشه به زودی با 

 نودهشتیا قابل دانلود هستش .اگر غلط امالیی داشتم ببخشید چون تند تند تایپ میکردم.امیدوارم خوشتون اومده باشه.

............. 

 با ارزوی موفقیت همتون:بهاره اسدپور نویسنده رمان تالطم بارانی.
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