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نام کتاب  :باران بی قرار
نویسنده ( MaheAsal77 :عسل_ح)

کاری از رمان سیتی
کانال تلگرام ما
@romancity
ایدی اینستاگرام
Roman.City
وبسایت رمان سیتی
Roman-city.ir
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به نام خدا

نام رمان  :باران بی قرار
نویسنده Maheasal77 :

به نام آفریننده زیبایی ها
مقدمه:
افسونگرچشمای من آی چشمای جادو
جادوگرگیسو
گیسوی توآرامش این دستای بی سو
آهای دخترآفتاب
شبهاکه موهات می ریزه روبالش مهتاب
بی تاب تواین پنجره باچشمای بی خواب
آهای ساعت بیدار
آهای ضربه ی تکرار
ازپرده می افته
گل نارنجیه خورشیدتواتاقم
صبح می رسه ومن
هنوزم منتظره یه اتفاقم
همین لحظه به دادم برس آی دخترآشوب
که مسلوب غرورت شده این عاشق محجوب
کودستای سازش؟کوعطرنوازش؟
کودستای سازش؟کجاست عطرنوازش؟
مهربون بیاقلب منوازنوبسازش
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* * *

سوشاباراناروازخودش جداکردوازشیشه کوچک به درون اتاق چشم دوخت،پزشک دستگاه شوک
راکنارگذاشت ومشغول چک کردن دوباره وضعیت کالله شدسوشاماتزده به صحنه نگاه
میکردپزشک معالج بعدازدادن دستوراتی به چندپرستارحاضردراتاق ازاتاق خارج
شدسوشاوبقیه جلوی پزشک ایستادندسوشاباصداز لرزانی ازدکترپرسید:
_ کالله خوبه؟
پزشک متاثرسری تکان دادوگفت:
_ عالیم حیاتیش برگشته امااگرتادوروزدیگه قلبی براش پیدانشه دیگه هیچ کاری
ازدست ماساخته نیست
سوشانگران دستی به موهاش کشیدوبادست دیگرش دست باراناروفشرد،بغض
سحرترکیدوباگریه گفت:
_ کالال مامان دلم خیلی برات تنگ شده عزیزم کالله
بی تاب کالله روصدامیزدکارن
کیاناآروم اشک میریخت،آقای
فرونریزه،لیال(مادرسوشا)باچ
رادرآغوش کشیده بود،به سمت
کنارزدوآرام نوازشش کرد

لبهاشوروی هم فشروسحروازبیمارستان بیرون برد
ارجمندلبهاشوروی هم میفشردتااشکهاش
شمان پرازاشک نظاره گرکودکی بودکه بی قرارپدرش
سوشارفت وباراناراازاوگرفت.موهایش راازپیشانیش

_ گریه نکن عزیزدلم گریه نکن گلم مامانی حالش خوب میشه
اماباراناهم چنان بی تابی میکرد
_ من مامانمومیخوام،مامااااان
سوشادوباره بارانارادرآغوش کشیدامیرپاکزادکه تاآن موقع ساکت
بودجلوآمدوکنارسوشاایستاد
امیر -میشه یه لحظه باهاتون صحبت کنم آقای ارجمند؟
سوشابه چهره مهربان امیرنگاه کرد دراین ده روزکه کالله دربیمارستان حضورداشت
اوراکنارخانواده اش دیده بودولی هرگزنپرسیده بودازکجاکالله رامیشناسدباصدای
گرفته وسردی جواب داد:
_ بله،بفرمایید
امیر-اگرمیشه بیرون صحبت کنیم اینجاجای مناسبی نیست
سوشاکالفه چنگی به موهایش زدونگاهی به باراناانداخت،پروانه سریع جلوآمدوگفت:
_ اگه میخوایدمن بارانارونگه میدارم
سوشاباشک نگاهی به پروانه وهمسرش امیدانداخت،اینبارهم پروانه سریع گفت:
_ باراناجان منومیشناسه،من دوست کالله هستم ودخترم پرنیاهم همبازی باراناست
سوشاسری تکان دادوباراناراکه هنوزهم گریه میکردبه پروانه دادوبه همراه
امیربیرون رفت،پروانه وباراناهم پشت سرشان ازمحیط داخلی بیمارستان خارج
شدندپروانه باراناراداخل ماشین نشاندوبااومشغول صحبت شد،امیرروی نیمکتی جای
گرفت وسوشاهم کنارش نشست
سوشا -میشه سریعتربگین چه کاری دارید؟
_ بله بله حتما،راستش میخواستم بپرسم میخوایدچیکارکنید؟یعنی تادوروزدیگه چطوری
میخوایدقلب ب...
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سوشاحرفشوقطع کرد:
_ میشه بپرسم شماازکجاهمسرمومیشناسید؟
امیرنفس عمیقی کشیدوگفت:
_ من رییس شرکت....هستم،همون جایی که خانم محمدی کارمیکردن
سوشالب پایینیشوبه دندان گرفت وسرشوپایین انداخت
_ نمیدونم چی کارکنم،نمیدونم نمیدونم
سرشوبین دستاش گرفت
_ من درحقش خیلی بدکردم،هیچ وقت خودمونمی بخشم،هیچ وقت
امیردستی به شانه سوشازد
سوشا_ میتونم روت به عنوان یه دوست حساب کنم؟
امیر_ البته
سوشانگاهشومستقیم به امیردوخت:
_ نه میتونم برای کسی ارزوی مرگ کنم نه میتونم پرپرشدنشوببینموهیچ کاری نکنم
اهی کشیدوبغضشوخورد.امیرلبخند زدوگفت:
_ درکت میکنم،منم این وضعیتوتجربه کردم
سوشاباتعجب بهش خیره شد،نگاه امیربه روبروبودامافکروذهنش جای دیگه ای سیرمیکرد
امیر -بیست سالم بودکه عاشق همکالسی دانشگاهم شدم دخترخیلی خوب ومتینی بودخیلی
ازش خوشم میومدازش خواستم باهم اشنابشیم اولش قبول نکردولی اصرارای من...
خنده غمگینی کردوادامه داد:
_ خالصه بعدازچندوقت اشنایی فهمیدم واقعادوستش دارم وازهرنظربرام
مناسبه،رهابرای من بهترین بودوقتی که مسعله روباپدرومادرم مطرح کردم پدرم
مخالفت کردگفت هنوزبچم،هنوززوده برام مسولیت یه زندگی روقبول کردن ولی بازم
اصرارکردم مادرموبارهاآشناکردم خیلی خوشش اومدباالخره مادرم تونست پدرموهم راضی
کنه سرتودردنیارم باالخره ازدواج کردیم وبعددوسال یه صاحب یه گل پسرشدیم
اسمشوگداشتیم راهی عاشقش بودم سه سال گذشت وهرروززندگیمون ازقبل شیرین
ترمیشد،اون روزمن برای یه قرارکاری رفتم شمال یه هفته ای کارم طول
کشیدرهاواراهی دوست داشتن بیان شمال اولش قبول نکردم ولی
رهااینقدراصرارکردکه...
نفس عمیقی کشیدوادامه داد:
_ اجازه دادم بیان،خیلی دیرکرده بودن هرچی به رهازنگ میزدم دردسنرس نبودبالخره
بعدازشصت باززنگ زدن یکی گوشیوبرداشت افسرپلیس بودگفت رهاتصادف کرده واالن
بیمارستانه سریع خومورسوندم بهش اماهردوشون همون جاتموم کرده بودن،به همین
راحتی پسرسه سالم پرپرشدرهای عزیزم پروانه شد،تنهای تنهاشدم تنهای تنها...
دوباره نفس عمیقی کشیدوبغضشوفروخورد.سوشا با صدای گرفته ودورگه ای گقت:
_متاسفم
امیرنفس عمیقی کشیدوازجای برخاست وروبه سوشاگفت:
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_ جناب ارجمندمن به بیمارستانای ددیگه هم سرمیزنم شایدیه فرجی شدوبرای خانم
محمدی قلب پیدابشه
سوشالبخندقدرشناسانه ای زدوگفت:
_ خیلی لطف میکنی....ممنون
_ خواهش میکنم وظیفست
باهم دست دادندوامیرازآنجادورشد،سوش اآهی کشیدوبه سمت ماشین پروانه رفت همان
احظه پروانه ازماشین پیاده شدوسوشارادیدوبالبخندمحزون ی گفت:
_ باراناخوابیدطفلکی توی خوابم سکسکه میکنه
سوشانگاهشوبه باراناکه معصومانه روی صندلی عقب به خواب رفته بود،سوق دادناگهان
فکری به ذهنش خطورکردوگفت:
_ پروانه خانم چندلحظه اینجاتشریف داشته باشیداالن برمیگردم
پروانه متعجب سری تکان دادومنتظرایستاددقایقی بعدسوشابه همراه امیدبه سمت
پروانه می آمدندسوشاتشکری ازپروانه وامیدکردوگفت:
_ خیلی ممنونم به خاطربارانا...راستش میخواستم اگه امکان داره آدرس خونه کالله
روبهم بدید
پروانه نگاهی به امیدکردوگفت:
_ بله حتما...چندلحظه صبرکنید
خم شدوازداخل ماشین کاغذودسته کلیدی خارج کردوبه سوشادادسوشابازهم
تشکرکرد.بارانارادرآغوش کشیدوهمانطورکه بوسه ای برپیشانی اش میزدبه سمت ماشین
خودش رفت بارانارابااحتیاط روی صندلی خواباندوخودش اطرف دیگرسوارشدوبه سمت
منزل کالله حرکت کرد.باراناازحرکت ماشین بیدارشده بودسوشاهنوزمتوجه
بارانانبودوتمام حواسش به رانندگی اش بودباراناخواب آلودگفت:
_ بابایی کجاداریم می ریم؟
سوشاازصدای باراناجاخوردوبه سمتش برگشت
_ کی بیدارشدی عزیزبابا؟
چشمهایش رابادست مالیدوگفت:
_ همین اآلن
سوشاخندیدوتوقف کردبارانانگاهی به خانه روبرویشان انداخت وگفت:
_ آخ جون اومدیم خونه مامان حتمن منتطرمونه
سوشالبهایش راروی هم فشروبارانارابغل کردوهردوازماشین پیاده
شدند.سوشاکلیدراتوی قفل درچرخاندودررابازکردواردخا نه که شدنفس عمیقی کشیدهمه
جای خانه بوی فرشته ی مهربانش رامی دادباراناباشوق کالله راصدازد
_ مامااااان....مامانی بیابابااومده
بعدازچندبارصداکردن که جوابی نشنیدبغض کردوبه سوشاگفت:
_ پس چرامامان نیومده خونه؟
سوشاکنارش زانوزدوصورتش رامیان دستانش گرفت
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_ مامان هنوزبیمارستانه فرشته ی کوچولوحالش که خوب شدمیاداینجا...خودمون میریم
دنبالش
باراناآرام وبی صدااشک میریخت سوشابرچشمان خیسش بوسه ای نشاندوگفت:
_ یادت رفته به مامان قول دادی گریه نکنی تازودخوب بشه
باراناسریع اشک هایش راپاک کرد،سوشادوباره اورابوسیدوگفت:
_ اینجوری میخواستی مواظب من باشی؟
باراناخندیدوسوشااورادرآغو ش کشیدباهم به سمت اتاق کالله رفتندباراناروی تخت
پریدوعکس مادرش رابوسیدسوشااتاق رابادقت ازنطرگذراندبادیدن عکس خودش کنارتخت
قلبش فشرده شدکناربارانانشست وعکس کالله رادردست گرفت باراناخمیازه ای کشیدوسرش
راروی پای سوشاگذاشت سوشابادست آزادش موهایش رانوازش می کرد عکس کالله راروی
سینه اش گذاشت
" ببخشیدنفسم ببخشیدگل یاسم خیلی ادیتت کردم"
نتوانست بیش ازاین خودش رانگه داردوبغضش ترکید
" گل یاسم خواهش میکنم تحمل کن من مطمعنم قلب برات پیدامیشه مطمعنم"
تانیمه شب دراتاق کالله نشسته بودوبه خودشان فکرمیکردبه اشتباهاتشان به همه
چیز...بارانامعصومانه خوابیده بودبه صورت کودک سه ساله اش نگاه کردانگارکه
تازه پی به شباهت اووکالله برده باشدخم شدوچشمانش رابوسید کنارش
درازکشیدوچشمانش رابست طولی نکشیدکه به خواب رفت.
باصدای زنگ موبایلش سریع چشماشوبازکردو تماسوجواب دادتابارانابیدارنشود
_ الو
صدای لرزان لیالدرگوشی پیچید:
_ سوشامامان کجایی؟
سوشانگران دستی به موهاش کشیدوگفت:
_ چیزی شده مامان؟
_ مادرفقط زودتربیابیمارستان...عجله کن پسرم
نگاهی به ساعت کردهفت وسی دقیقه صبح بودمبهوت ونگران ازجای برخاست
بارانارادراغوش گرفت وباسرعت ازخانه خارج شدوبه سمت بیمارستان حرکت
کردبارناازحرکت متشین چشماشوبازکردخمیازه ای کشیدوبه سوشاکه پوست لبش رامی
جویدنگاه خواب آلودی انداخت
_ سالم بابایی
سوشالبخندمحزونی زدوگفت:
_ سالم نفسم صبح بخیر
باراناخمیازه ای کشیدوروی صندلی ولوشدسوشاماشین رانگه داشت وپیاده شدمادروپدرش
بادیدن اوباعجله به سمتش رفتند
_ مامان چی شده؟کالله خوبه؟شماکی اومدیداینجا؟
لیالفقط نگاهش کردوآقای ارجمندبالبخندتلخی گفت:
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_ نگران نباش پسرم حال خانومت خوبه بروتومی فهمی چه خبره....راستی این نوه
خوشگل من کو؟
سوشابه ماشین اشاره کردوسوییچ رابه دست پدرش داد،اقای ارجمندبه سمت ماشین رفت
وبارانارادرآعوش گرفت وصورتش رابوسید
_ سالم باران خانم گلم...صبح بخیر
باراناخواب آلودخندیدوسالم کردلیالبه سمتشان رفت وچشمهای اورابوسیدوبارانانخودی
خندید.
سوشامضطرب به اطراف نگاهی کردکارن وبنیامین رامشغول صحبت بادکترکالله دیدباعجله
به سمتشان رفت وسالم کردهردوبه اوپاسخ دادند.
سوشا_چی شده؟کالله خوبه؟
بنیامین لبخندی زدودکترگفت:
_ بله حال خانومت خوبه یه خبردارم برات خوب یابدشونمیدونم
سوشامنتظربه دکترچشم دوخت
دکتر_نزدیکای صبح یه بیمارمرگ مغزی آوردن اینجا
سوشابه خودلرزید.دکترادامه داد:
_ ماباخانواده همین بیمارحرف زدیم ولی متاسفانه راضی نمیشن که اعضای دخترشون
روببخشن،ولی نگران نباش بروباهاشون حرف بزن شایدتونستی راضیشون کنی درازای
مبلغی،چیزی...هرچی اوناخواستن
سوشا_دختره....همین که...مرگ مغزی شده چندسالشه؟
_ بیست وسه
دکتردستی به شانه سوشازدوگفت:
_ هرچه سریع ترراضیشون کنی بهتره ماحداقل بتونیم چندروزیاچندهفته وضعیت
خانومتوثابت نگه داریم...ولی امیدتوازدست نده توکلت به خداباشه
سوشاسری تکان دادورفتن دکترراتماشاکردبنیامین باصدای آرومی گفت:
_ میخوای االن حرف بزنی؟
سوشاسرتکان دادوهمراه بنیامین به سمت جایی که خانواده بیمارمرگ مغزی
بودند،حرکت کردند.مردجوانی به همراه دوزن میانسال ازپشت شیشه نظاره
گردخترجوانی بودندکه مرگ مغزی شده بودسوشاباصدای لرزان مردجوان راصدازد
_ببخشیدآقا؟
مردجوان برگشت
_ بله بفرمایید؟
_ اه...شماهمراه این خانم هستید(وبه دخترجوان درون اتاق اشاره کرد)
مرداخمی کردوگفت:
_ بله من همسرشم...شما؟
_ اه میتونم چندلحظه باهاتون صحبت کنم؟
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مردباهمان اخم های درهم نگاه گذرایی به اتاق انداخت ودوباره به سوشانگاه کرد
_ شماکی هستید؟
_ من ارجمندهستم،سوشاارجمند
_بامن چیکاردارید؟
صدای ناله زن میانسالی که کنارمردجوان بودبلندشدوسوشاحرفی نزد:
_ خدایاچرااینطوری شد؟خدایامن دخترموازتومیخوام...نفس...نفس مامان چشماتوبازکن
زن دیگراورادلداری میداد.مرددوباره پرسید:
_ آقای محترم بامن کاری دارید؟
بنیامین جلوآمدوسریع گفت:
_ ایشون همسرهمون خانمی هستندکه بایدپیوندقلب بشه
مردبااخم غلیظی گفت:
_ آهابایدحدس میزدم...آقایون من قبالهم به دکترگفتم من اجازه نمیدم نفسموتیکه
تیکه کنن
سوشاسکوت کردبه جای اوبنیامین گفت:
_ کسی اینکارونمیکنه...آقای عزیزشمامیدونیدبااین کارتون جون چندنفرونجات می
دید؟برای اون مرحومم خیلی ثواب داره
بااین جمله آخربنیامین اشک درچشمان مردحلقه زدوچیزی نگفت به طرف دراتاق برگشت
وباردیگرازپنجره کوچک شیشه ای نفسش رانگاه کردوزیرلب زمزمه میکرد:
" نفسم چرارفتی؟چراتنهام گذاشتی؟نفس...نفس...نفس"
اشکی ازگوشه چشم سوشاچکیدنتوانست خودرابیش ازاین کنترل کندروی زمین
زانوزدوباصدای بم وگرفته ای روبه مردجوان گفت:
_ میدونم خیلی دوستش داری میدونم چقدربرات عزیزه...شایداگه منم جای توبودم هیچ
وقت راضی به این کارنمیشدم ولی االن...عشقم داره جلوم جون میده داره پرپرمیشه
ومن هیچ کاری نمیتونم براش بکنم...تنهاشانسم شمایی وخانومت...توروخدانزارفرشتم
پرپربشه کالله ی من بایدزنده بمونه اون االن نبایدبمیره...بچم
مادرمیخواد...توروخدانزارگل یاسم پر پربشه...
مردجوان باناباوری به سوشاکه اشک ریزان جلوی پایش روی زمین زانوزده بودنگاه
میکردهیچ وقت فکرنمیکردکسی به جزخودش ونفس اینگونه عاشق هم باشند.صدای زن
میانسال که مردجوان راصدامیزدبلندشد:
_ راستین مامان من راضیم اعضای دخترموببخشم...من حرفی ندارم...توهم قبول کن
ثواب داره
به اینجاکه رسیدگریه اش شدیدترشد:
_ نفسم که رفت ولی بزارخانوم این آقازنده باشه بزارقلب نفسموببخشم بزارفکرکنم
همیشه زندس بزارهرهروقت دلم تنگ شدسرموبزارم روی سینه خانوم تین آقاوصدای قلب
نفسموبشنوم...توهمسرشی اختیارشوداری...
همین لحظه صدای گریه بارانابه گوش رسیددکتربه همراه پدرسوشاکنارشان
آمدندسوشاازروی زمین برخواست وباراناراازدست پدرش گرفت ومحکم به
خودفشارداد.سکوت کوتاهی برقرارشدبارانابه محض رسیدن به آغوش سوشاآرام شدوسرش
راروی سینه اش گذاشت راستین باصدای لرزان پرسید:
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_ دخترته؟
سوشاباچشمهایخیس پاسخ داد:
_ باراناس دخترمن وکالله
زن میانسال باگریه خطاب به راستین گفت:
_ ببخش راستین جان...بخاطربچه خودت که دوماه نشده رفت...بخاطراین
دخترمعصوم...بزارسایه مادرباالسرش باشه...
راستین نگاه پرعشقی به نفس که آرام ومعصومانه به خواب رفته بود،ازپشت پنجره
انداخت اشکی ازچشمانش سرازیرشدوگفت:
_ نفسم دوماهه بارداربود...
سوشاوبقیه هیچ حرفی نزدند.راستین چشمهایش رابست وتالشی برای مهاراشکی که ازگوشه
چشمش چکیدنکردبالبهای لرزان گفت:
_ می بخشم...اعضای نفسومی بخشم...بخاطرخودنفس...بخاطربچ ه
دوماهم...بخاطربارانا
سوشابارانارابیشتربه خودفشرد،آقای ارجمندبزرگ زیرلب خداراشکرکرد،دکترلبخندی
زدوبنیامین برادرانه راستین رادرآغوش کشید.
سوشابی تاب ونگران پشت دراتاق عمل قدم میزدوبنیامین اورادلداری
میداد.کارن،سحر،لیالومیثاق( پدرسوشا)هم روی صندلی پشت دراتاق عمل نشسته
بودندوهرکسی زیرلب ذکری میگفت بعدازیک هفته حاالکالله پیوندمیشد.سوشابارانارابه
کیاناسپرده بوددوست نداشت دخترکوچکش دربیمارستان باشد.شش ساعتی ازوقتی که کالله
رابه اتاق عمل بردندمیگذشت ولی خبری نبودسوشامدام عرض راهروراطی میکردودوباره
به جای قبلی اش بازمیگشت دقایقی بعدپرستاری ازاتاق خارج شدسوشاسراسیمه به طرفش
رفت بقیه هم ازجای خودبرخاستندسوشاسریع پرسید:
_ کالله حالش خوبه؟
پرستارنگاهی به سوشاوبقیه که منتظربه دهانش چشم دوخته بودندکردوبدون اینکه
لحظه ای توقف کندگفت:
_ فعالمن نمیتونم چیزی بگم
وسریع ازآنجادورشدسوشادستش رامشت کردوبه دیوارکوبیدوزیرلب زمزمه کرد" :لعنتی"
بنیامین کنارش ایستادوگفت:
_ آروم باش اتفاقی نمی افته
سوشانگاه پراسترسش رابه بنیامین دوخت وگفت:
_ چرانمیزارن توبری تو؟مگه تودکتراینجانیستی
بنیامین لبخندغمگینی زدوگفت:
_ هستم ولی توکه میدونی تخصص من مغزواعصابه نمیتونم توکاریکی دیگه دخالت کنم
ممکنه براش سوتفاهم پیش بیاد
سوشاسری تکان دادونفس عمیقی کشیدلحظه ای احساس کرددلش برای دخترش تنگ شده
باقدم های بلندازآنجادورشدوبه محوطه بیرونی رفت وشماره کیاناراگرفت بعدازدوبوق
کیاناجواب داد:
_ بله؟
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_سالم کیاناخوبی؟
_ س...سوشاچیزی شده؟کالله روعمل کردن؟حالش خوبه؟
سوشادستی به صورتش کشیدوگفت:
_ نه چیزی نشده کالله هنوزاتاق عمله...راستش میخواستم باباراناصحبت
کنم...بیداره؟
کیانانفس آسوده ای کشیدوگفت:
_ اه آره االن گوشیومیدم...اگه خبری شدحتمابه من بگیا...فعال
_ باشه فعال
طولی نکشیدکه صدای شیرین وبچه گانه بارانادرگوشی پیچید:
_ سالم بابایی
_ سالم بارانای قشنگم خوبی بابا؟دلم برات تنگ شده عزیزم....
_....
بعدازچنددقیقه صحبت بابارانابااوخداحافظی کرددروجودباراناچیزی بودکه
سوشاراآرام میکرد،کالله نیزهمین دلیل رانسبت به باراناداشت.نفس عمیقی
کشیدودوباره به سالن داخلی برگشت به دراتاق عمل رسیدچیزی نگذشته بودکه دراتاق
بازشدودکترازآنجاخارج شدهمه باعجله به سمتش رفتن اینبارکارن پرسید:
_ آقای دکترحال دخترم خوبه؟
دکترلبخندی زدوگفت:
_ بله خوشبختانه.عمل موفقیت آمیزبود
سوشابی تاب پرسید:
_ دکترکی میتونم ببینمش؟
_انشاا ...خانومت تادوروزدیگه به هوش میادومیتونیدببینیدش
سحرباردیگراشک هایش سرازیرشدولیالمادرکالله زیرلب خداراشکرکرد.پلکهای
سوشاازخوشحالی خیس شدسریع موبایلش روازجیبش خارج کردوصماره کیاناراگرفت تابه
اوخبربدهد.
دوروزازپیوندکالله میگذشت،همگی برای مالقات دربیمارستان جمع شده بودندوسوشا برای
دیدن کالله بی قراربود.باالخره دکترپس ازمعاینه کوتاهی ازاتاق خارج شدوهمگی به
سمتش رفتندواطراف اوراگرفتند.سحرباصدای پزازابغضی پرسید:
_ آقای دکترحال دخترم خوبه؟
دکتربامکث کوتاهی گفت:
_ بله خوشبختانه فعالحالش خوبه ولی هنوزم بایدتحت نظرباشه
سحرباردیگرسریع پرسید:
_ کی میتونیم ببینیمش؟
_فعالکه نمیخوادکسی روببینه
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سوشاباتعجب گفت:
_ نمیخواد؟
سحرقدمی به عقب رفت وکارن اورابه خودفشردچهره بقیه هم گرفته وناراحت
بود.دکترباآرامش پاسخ دادوگفت:
_ بله خودشون گفتن میخوان استراحت کنن وفعالنمیخوان کسی روببینن
سوشاگیج وکالفه گفت:
_ولی من میخوام ببینمش
قبل ازاینکه دکترچیزی بگویدبنیامین دست روی شانه سوشاگذاشت وگفت:
_ سوشاجان دکترمیگه خودش گفته نمیخوادکسی روببینه
سوشاباناباوری گفت:
_ ولی من که هرکسی نیستم،من...من همسرشم...من باید...

حرفش رانصفه رهاکردوکالفه به موهایش چنگ زدواندکی به باراناکه آرام درآغوش
کیاناخوابیده بودنگاه کرد.
سوشا_ من بایدببینمش
دکترسرص رابه چپ وراست تکان دادوگفت:
_ متاسفانه نمیتونم بهتون اجازه بدم ببینیدش باتوجه به وضعیت قلبش واینکه تازه
عمل صده نمیتونم ریسک کنمرممکنه هیجان زده بشه ویابهش شوک واردبشه واین خیلی
براش بده البته فعال.بایدبدنشککامالاین عضوجدیدوبپذیره تامطمعن بشیم خطری تهدیدش
نمیکنه
سوشابانگاهی که هرلحظه امکان داشت بارانی شودبه حرف های دکترگوش می داد.بقیه
هم مغموم کناری ایستادندکارن سعی داشت سحرراآرام کندولی زیادموفق نبودخودش هم
ناآرام بود.کیان بعدازشنیدن حرف های دکترسریع ازبیمارستان خارج شدوکیانادرحالی
که بارانارادرآغوش گرفته بودوآرام اشک میریخت به سوشاکه بی اندازه بی تاب
ودلتنگ کالله بودچشم دوخته بود.النازهم باآن شکم بزرگ شده اش به چهره معصوم
کالله نگاه میکردوناراحت بودچقدردلش برای بهترین دوستش تنگ شده بود!میثاق
ولیالهم مانندبقیه بسیارنارحت ومغموم بودند سوشاخیلی ناگهانی
بارانارااازکیاناگرفت وباقدم های بلندی ازبیمارستان خارج شد.به اشک هایش اجازه
باریدن دادبه ماشین که رسیدآرام باراناراصندلی عقب خواباندوسپس خودش سوارشدوبه
سمت خانه کالله حرکت کردبعدازچنددقیقه به آنجارسیدبااحتیاط بارانارابغل
کردوباهم واردساختمان شدندبازهم بوی کالله دیوانه اش کردبه چهره بارانانگاه
کردوبه شباهت بسیارش باکالله لبخندی زد.پلک هایش رابوسیدواورادرتخت خوابش
خواباندخودش به اتاق کالله رفت وروی تختش درازکشیدوباتمام وجودش عطرکالله
رابویید.بازبرای روزهای گذشته خودش راسرزنش کردبرای هزارمین
بارازمهردادمتنفرشدوبه اولعنت فرستاد،حاالازخودش هم متنفرشده بودای کاش همان
اول عکسهارابه عکاسی می بردتاازجعلی بودن آنهاباخبرشود،ای کاش به خودش وفرشته
ی مهربانش فرصت داده بود،ای کاش هرگزهمدمش راازخودش نمی راندولی همه این افسوس
هااالن دیگرفایده ای نداشت ازوقتی که کالله اورارانده بودونخواسته بودهیچ کس
راببیندآشفته شده بود.به عکسهای کالله وباراناکه روی دیوارهای اتاق نصب شده
بودندنگاه کردودلش بیشترهوایی شد.نگاهش روی سی دی که روی دستگاه پخش
بودلغزیدوبه سمتش روان شدسی دی رادردستگاه گذاشت وان راروشن کردصدای مالیم وبم
بنیامین دراتاق پیچید،دست بردوکمی ولوم صداراکم کردتابارانابیدارنشودوبعدب
اتمام وجودبه آهنگ دل سپرد.گویی خواننده حرف دل اورامیزد.
" دلم قهوه میخواد
همین حاالباتو
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مثل قهوه آروم بنوشم صداتو
یه نورمالیم یه آهنگ آروم
به توخیره باشم باچشمای ...
نگات حال منوخوب میکنه،خوب بلده
ببین فال من ازچشمای توخوب اومده
دلم خیلی داره ازدیدنت ذوق میکنه
توهم داره دلت به سمت من سوق میکنه
همین حاالمیخوام
به توخیره باشم
اونی که برای تومی میره باشم
فضانیمه تاریک،دوتاشمع روشن
تویه گوشه ی دنج
که توباشیومن
نگات حال منوخوب میکنه،خوب بلده
ببین فال من ازچشمای توخوب اومده
دلم خیلی داره ازدیدنت ذوق میکنه
توهم داره دلت به سمت من سوق میکنه"

بغض گلوشومی فشرد،لب هاشوروی هم فشردتااشکاش فرونریزه حاالکه حال کالله خوب شده
بوددیگه نمیخواست گریه کنه به ساعت نگاه کرددونیمه شب بود.آهی کشیدودستگاه
پخشوخاموش کردکاغذسفیدی که روی عسلی کنارتخت بودتوجهشوجلب کردکمی باتفکربهش
خیره شد،خودکاری روازجیبش خارج کردوروی کاغذنوشت:
" تمام این ترانه هادلتنگ تواند
مثل من که بیشترازهمیشه دلتنگ توام
ازطرف سوشا"
چراغ خواب راخاموش کردوروی تخت درازکشیدبدون اینکه لباسهایش راعوض کند.دودستش
راپشت گردنش قراردادوبه سقف خیره شد.ازته دلش خواست کالله حالش خوبه خوب بشه
مثل چهرسال پیش هرسه تایی زندگی خوب وعاشقانه ای داشته باشند.درافکارش غرق
بودکه دراتاق بازشدوباراناوارداتاق شدچون اتاق تاریک بوددرست چهره اش رانمی
دیدبارانالحظه ای به سوشاخیره ماندوبعدخودش رادرآغوشش انداخت وباگریه گفت:
_ بابایی پس مامان کجاس؟من مامانومیخوام...
سوشاجاخوردبعدازچندثانیه مکث باناباوری دستهایش دورباراناحلقه شدواورادرآغوش
کشیدوسعی کرداوراآرام کندولی بارانابی تابی میکردوکالله رامیخواست.
_ من مامانمومیخوام...بابایی من مامانیومیخوام...
سوشاازگریه بارانابازهم دلش فشرده شداورادرآغوش گرفت ودرحالی که به طرف اتاقش
می بردگفت:

13

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان باران بی قرار

_ گریه نکن نفسم گریه نکن االن باهم می ریم پیشش گریه نکن بارانم گریه نکن
قربونت برم
باراناکمی آرام ترشدولی درحالی که سکسکه می کردگفت:
_ راس میگی؟
_ آره باران خانم حاالدیگه گریه نکن زودلباستوبپوش منم میرم حاضربشم که باهم
بریم
باراناسری تکان دادوسریع ازآغوش سوشابیرون امودوبه سمت کمدلباسهایش دویدسوشابه
کارهای دخترش لبخندی زدوازاتاق خارج شدتابه سرووضعش رسیدگی کند.آبی به دست
وصورتش زدوموهایش راشانه کردباراناازاتاقش خارج شدوبه سمت سوشادویدوگفت:
_ بریم؟
سوشابه طرزلباس پوشیدنش نگاه کردوخندیدوگفت:
_ قربون اون لباس پوشیدنت بشم نفسم توکه دکمه هاتوجابجابستی!
بارانانگاهی به دکمه های پالتواش انداخت وخندیدسوشاخم شدودکمه هایش رادرست
بست.به چشمهای عسلی اش که درست شبیه کالله بودخیره ماندوآرام چشمهایش
رابوسیدوگفت:
_ بریم گل دختر
بارانادستهایش راازهم بازکردوسوشااورادرآغوش کشیدوباهم ازخانه خارج شدندوبه
طرف بیمارستان حرکت کردند.ساعت نزدیک به سه نیمه شب بودوسوشامی دانست محال است
این موقع شب به اواجازه بدهندکالله رامالقات کندامادلش طاقت بی قراری های
بارانارانداشت وهرجورشده بایداومارش رامی دید.ازنگهبانی به زحمت گذشت
وواردبیمارستان شدبه طرف ایستگاه پرستاری رفت پرستارهااوراخوب می
شناختند.پرستارجوان باتعجب وجدیت گفت:
_ آقای ارجمندشمااینجاچیکارمیکنید ؟
سوشابه بارانااشاره کردوگفت:
_ بچم بی تابی میکنه مامانشومیخواد
پرستارنگاهی به باراناکه باچشمهای درشت عسلی اش به اونگه میکرد،انداخت وگفت:
_ متاسفانه نمیتونم اجازه بدم ببینیدش االن موقع استراحته بیماره درضمن وقت
مالقاتم نیست
بااین حرف پرستارحلقه اشک درچشمان باراناجمع شدوبه طرف سوشابرگشت سوشابادیدن
چشمهای اشکی اش بی تاب شدوباکمی عصبانیت وصدای دورگه ازشدت بغض گفت:
_ من نمیرم ببینمش ولی توروخدابارانوببرپیشش بچم خودشوکشت بس که بی قراری
کنه...گناه داره طفل معصوم مادرشومیخواد
دستی به موهایش کشیدولبهایش راگازگرفت،پرستارمتاثربه باراناکه سرش راروی سینه
سوشاگذاشته بودنگاه کردچیزی نگذشته بودکه صدای هق هق بارانابه اوج
رسیدپرستاروسوشاهردوسعی درآرام کردنش داشتند
_ عشق گریه نکن دختزم نفسم گریه نکن تروخداگریه نکن
ولی بارانافقط یک چیزرامیگفت:
_ مامااااااانییییی
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سوشاهم همپای دخترش گریه میکرددلش اززبی رحمی صبح کالله به دردآمده بودحتی
نخواسته بوددخترش راببیند.پرستارباعجله ازآنهافاصله گرفت سوشاروی صندلی نشست
وبارانارابیشتربه خودفشرد
_ بابایییی من مامانومیخوام دلم براش تنگ شده
ودوباره هق هقش اوج گرفت.سوشاچیزی برای گفتن نداشت بارانارابیشتربه
خودفشرد.بارانابازهم باگریه نالید:
_ مامان
صدای آرامش بخشی هردوی آنهاراغافلگیرکرد
_ جان مامان؟
باراناباشگفتی به کالله که همراه پرستاردرچندقدمی آنهاایستاده بودنگاه
کردسوشااوراروی زمین گذاشت وبارانامشتاقانه به سمت مادرش دویدومحکم
درآغوششوجای گرفت کالله هم باگریه اورادرآغوش کشیدهنوزجای بخیه های روی سینه اش
می سوخت امامهم نبودمهم دخترش بود...مهم سوشایی بودکه گریه اش رابرای دومین
باردیده بود...مهم خودش بود....صورت باراناراغرق بوسه کردسوشالحظه ای به قامت
نحیف همسرش نگاه کرداشکهایش راپاک کردوازآنجاخارج شدوبه طرف ماشینش رفت طاقت
بی مهری های کالله رانداشت هرچندبه اوحق میداد.
باراناوکالله باهم به اتاقش دربیمارستان رفتندهرچندپرستاراصرارداشت که
بارانابیرون بروداماگریه های کودک سه ساله وخواهش های کالله باعث شدکه قبول
کندمدتی کنارمادرش بماند.
کالله صورت باراناراغرق بوسه کردحاالکه فکرمیکردمی دیدچقدردلتنگش بوده!یادبی
رحمی صبحش افتادوازخودمتنفرشداماسریع احساسش راپس زدوبه خودنهیب زد:
"بهترین کاروکردی کالله یادت رفته چجوری طردت کردن؟
اشک هایشوراپس زدواتمام وجودعطردخترش رابه ریه هایش فرستاد،پرستارمدام به
اوتذکرمیدادومی خواست باراناراهرچه سریع تراز اتاق وآن محیط خارج کند.
پرستار_ خانم شمااصلن حالت خوب نیست اجازه بده این خانوم کوچولوروببرم بیرون
این محیط براش ضررداره
اماباراناسریع گفت:
_ من میخوام پیش مامانم باشم
کالله هم تاییدکردوگفت:
_ راست میگه دیگه پرینازجون بزارباراناپیشم باشه میدونی چقدردلم براش تنگ شده
پرستارسری تکان دادوگفت:
_ کالله جان من بخاطرسالمتیت میگم مطمعنم االن سینت دراه دردمیکنه ولی توهیچی
نمیگی حاالکه همدیگرودیدیدبزاراین کوچولوروبدم به باباش چندوقت دیگه که حالت
بهترشددوباره میاددیدنت
بارانابیشتردرآغوش مادرش فرورفت وبابغض گفت:
_ مامانی مزارمنوببره
کالله اورابه خودفشاردادوگفت:
_ باباش که رفت
پرستار_ نه عزیزم پنجره رونگاه کن...اونجاست توماشینه
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کالله ناخودآگاه به سمت ماشین برگشت سوشاتکیه زده به ماشین
آنهاراتماشامیکرد،سریع نگاهش رادزدیدبغض کرده بودچقدردلش برایش تنگ شده
بودامابازآتش نفرتدرقلبش زبانه کشیدودلتنگی اش پس زده شدآرام گفت:
_ باران جان عزیزدلم خانم پرستارراست میگن اینجاخوب نیست بچه هابمونن ببین بچه
دیگه ای هم اینجانیست...؟
باراناباچشمانی که اشک درآنهاحلقه زده بوداوراتماشامیکرد.کالله ادامه داد:
_ گلم...بروپیش بابایی تاصبح راحت بخواب...دوباره هم بیادیدنم باشه نفسم؟باشه
بارانم؟
بارانابابغض سری تکان داد:
_ باشه
کالله صورت سفیدونازش رابوسیدوبارانابه همراه پرستارازاتاق خارج شد،سوشابادیدن
باراناکه دست دردست پرستاربه سمتش می آیند،سریع ترجلورفت ودخترش رادرآغوش گرفت
وموهایش رابوسید.
سوشا_ ببخشیدخانم پرستار؟
پرستاربرگشت:
_ بله؟
_ راستش...من ...من میتونم خانومموببینم؟
پرستاربالبخندسری به نشانه نفی تکان دادوگفت:
_ متاسفم آقای ارجمنداینبارم بخاطراین طفل معصوم که بی تابی میکردگذاشتم
بریدتو،اگررییس بخش این موضوعوبفهمه توبیخم میکنه
سوشاناامیدبادست آزادش به موهایش چنگی زدوآهسته گفت:
_ متاسفم
پرستارلبخنددیگری زدوازآنهادورشد.سوشابه سمت ماشین رفت وباراناراروی صندلی
جلونشاندوخودش ازطرف دیگرسوارشدبه محض نشستن درماشین صدای گریه
بارانابلندشدسوشاگیج به اوکه بی قرارگریه میکردنگاه کردوسریع اورادرآغوش گرفت
_ بارانا...باراناچراگریه میکنی عزیزم؟باران؟...بارانم؟
امابارانافقط گریه میکردسوشاهرچقدردلداری اش می دادودلیل گریه اش رامی
پرسیدباراناجوابی نمی داد.بعدازگریه طوالنی آرام ومعصومانه درآغوش سوشابه خواب
رفت.سوشاپیشانی اش رابوسیدواوراروی صندلی عقب خواباندوپالتوی خودش راروی
اوانداخت وآهسته زمزمه کرد:
_ چی شدی یهوبابایی؟
جوابش سکوتی تلخ بودکه سوشابه شدت ازآن بی زاربود.باردیگرباحسرت به پنجره اتاق
کالله نگاه کردچیزی نیافت وناامیدانه سرش راروی فرمان گذاشت قصدرفتن
نداشت.دیگردلش طاقت دلتنگی نداشت.
باضربه ای که به شیشه خوردچشمهایش رابازکردوبادیدن کیان که به شیشه ضربه
میزدسریع قفل دررابازکردوپیاده شد،نگاهی به باراناانداخت هنوزهم معصومانه
خوابیده بود.
سوشا_سالم چیزی شده؟
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کیان_ سالم نه نگران نشومامان وبابااومده بودن دیدن کالله یه لحظه اینجادیدمت
گفتم بیام بیدارت کنم
به بارانااشاره کردوگفت:
_ چرابچه رونیوردی خونه اینجاسرده
سوشانفسش رابیرون دادوبی توجه گفت:
_ دیدن؟
کیان باتعجب گفت:
_ چی؟
سوشاکمی کالفه گفت:
_ کالله...مامان وبابات دیدنش؟
کیان_ ها!نمیدونم ماتازه اومدیم
سوشاسری تکون دادوگفت:
_ یه لحظه پیش بارانابمون من برم تووبرگردم
کیان باشه ای گفت وسوشابه سمت داخل حرکت کرد،پدرومادرکالله رادرحال صحبت
باپرستاری دیدنزدیک شدوسالم کرد
_ سالم
کارن وسحرهردوبه سمتش برگشتندوجوابش رادادند.کارن لحظه ای باتعجب اورانگریست
وگفت:
_ چی کارکردی باخودت پسر؟چرااینقدرآشفته ای؟دیشب نخوابیدی؟باراناکجاست؟
سوشاخواست صحبت راخاتمه دهدوسریع گفت:
_ باراناتوماشین خوابه کیان پیششه.راستی...چرانرفتین پیش کالله؟
سحراین بارباناامیدی گفت:
_ خودش نمی خوادماروببینه
سوشاوارفت
_ یعنی چی؟هنوزم حاضرنیست هیچ کسوببینه؟
سحرسرش رابه نشانه نفی تکان داد.
سحر_ باراناروهم نمیخوادببینه؟
سوشاآرام گفت:
_ دیشب دیدش
سحر_جدی؟
_اره
کارن_چطور؟
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سوشاکالفه به موهایش چنگ زدنگاهش راباالآوردوروبه کارن گفت:
_ نمیدونم

کارن بادیدن حلقه اشک درچشمان سوشادیگرجرفی نزدخوب حالش رادرک میکرد،می دانست
چقدرسوشابه کالله عالقه دارد،می دانست چقدرعذاب می کشد ،می دانست غرورش شکستنی
شده...
سوشاجلورفت وازپرستارپرسید:
_ ببخشیدخانم؟
پرستار_بله بفرمایید
_ ماهمراه بیماراتاق  ...هستیم چرانمیشه ایشونوببینیم؟
پرستارلحظه ای تامل کردوگفت:
_ بیمارتون کالله محمدی؟
_ بله
_ ایشون خودشون خواستن کسیونبینن
دستش مشت شدولی سعی کردخودش راکنترل کند
_ ولی من میخوام ببینمش...بایدببینمش
دستی روی شانه اش نشست.توجهی نکرد
پرستار_ متاسفم نمیتونیدبرای مامسعولیت داره اگه خدایی نکرده اتفا...
_ نمی افته قول میدم
پرستار_ نخیرنمیشه
سوشابی ارده صدایش باالرفت
_ بی انصافازنمه میخوام ببینمش...میخوام باهاش حرف بزنم آخه چرانمیشه...
پرستارجری ترشدوجواب داد:
_ آقاصداتونوبیاریدپایین اینجابیمارستانه...
ولی سوشاولوم صدایش باالتررفت:
_ نمیشنویدچی میگم؟میگم میخوام خانومموببینم اشکالی داره؟
_ آقای محترم ایشون خودشون نمیخوان شماروببینن
سرش سوت کشیدخواست فریادبکشددکترکالله نزدیک شدومانع شد
دکتر_چه خبره آقای ارجمند؟بیمارستانوگذاشتین روسرتون؟
سوشا_ میخوام کالله روببینم...اینانمیزارن
پرستارسریع گفت:
_ آقای دکترخودشون نمیخوان کسیومالقات کنن
دکترسری ازروی تاسف تکان دادوگفت:
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_ لطفاآرومترباشید...اگر که ایشون خودشون خواستن مانمیتونیم کاری کنیم چون
ممکنه هیجان زده بشن وبرای ایشون که تازه پیوندشده خیلی بده...لطفامراعات
کنیدبزاریدباخودش کناربیاد...
سوشاسردوبی روح به اوخیره شده بود
دکتر_ بروپسرمن باهاش صحبت میکنم شایدراضی شدباهات حرف بزنه
دستی به شانه سوشازدورفت.کارن سحروسوشابه حرف های دکترفکرومیکردند.سوشا
دستهایش راروی صورتش گذاشت واندکی بعدبرداشت ونفس عمیقی کشید.وباقدم های لزران
وآهسته ازفضای گرفته داخل بیمارستان خارج شدوکارن وسحرپشت سرش.کیان درحالی که
بارانارادرآغوش گرفته بودوبااوبازی میکرد،به سمتشان رفت سوشاباراناراازاوگرفت
وصورتش رابوسید.کیان باسرازپدرش سوال کرد" چی شد؟"
وهمانطورجواب گرفت"هیچی"
سوشادوباره صورت دخترش رابوسیدوباصدایی آهسته گفت:
_ دخترباباچطوره؟
خودش رالوس کردوگفت:
_ خوبم
وشیرین خندیدسوشابرایش ضعف رفت ومحکم اورابوسید
_ فدای خنده هات
ازپدرومادرکالله وکیان خداحافظی کردوخودش وباراناسوارشدندتابه خانه
بروند،سوشاتشنه یک نگاه کالله بی آنکه بداندنگاهی پرعشق ازپنجره اتاق به
انهادوخته شده ازجلوی آن گذشتندوکالله ازآن سوی پنجره آنهارامی نگریست به
اشکهایش اجازه باریدن داد.
سه هفته به کندی گذشت.دراین مدت کالله هم چنان ازدیدن خانواده اش امتناع
میکردولی باراناراهرچندروزیکبارآن هم به مدداصرارهای خودش ومهربانی های
غیرمستقیم سوشامی دیدتاروزی که قرارشدازبیمارستان مرخص شودسوشامی دانست کالله
بازهم ممکن است لجبازی کندواجازه همراهی به کسی ندهدبه همین دلیل آن روزبه
بیمارستان نرفت ولی باراناراهمراه کیاناراهی کرد.کیان،بنیامین،کیانا ،سحر
،کارن،میثاق،لیال،سمیرا و همسرش،سینا و همسرش،امیرپاکزاد وپروانه وهمسرش
وبیشتراعضای فامیل هم مشتاقانه منتظردیدن کالله بودندکالله بعدازکلی کلنجاررفتن
باخودش به خودقبوالنده بودکه اینباربایدبااعضای خانواده اش روبه
روشود.دکتربعدازانجام معاینات الزم برگه ترخیص راامضاکردکالله لباسهایی راکه
روزقبل سوشابه باراناداده بودتابرایش ببردراپوشیدوحاضرشدرآینه کوچک انجانگاهی
به خودش انداخت خیلی الغرشده بودامابازهم چهره دل نشینی داشت وچشم های عسلی اش
درقاب صورتش می درخشیدند.شالش راروی سرش مرتب کردوآهسته دررابازکردسرکی به سمت
بیرون کشیدکسی درراهروبیمارستان نبودبه جزچندپرستارکه مشغول سرکشی به بیماران
بودندبه طرف استیشن رفت چشمش به پریناز(یکی ازپرستارهاخورد)که درمدت حضورش
دربیمارستان باآن آشناشده بودخوردلبخندی زدوبه سمتش روان شد.
_پری؟
پرینازکه مشغول نوشتن چیزی بودبرگشت ونگاهش کردوبالبخندگفت:
_ کالله؟مرخص شدی عزیزم؟
_ اره.پری؟
_ جانم؟
_ این چندوقته خیلی اذیتت کردم ببخشید
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_ این چه حرفیه گلم منم زیادمهربون نبودم
کالله جلورفت وپرینازرابوسیدوگفت:
_ منوبارانابهت سرمیزنیم،اشکالی که نداره؟
_ نه خیلیم خوشحال میشم گلم
_هاراستی؟
_ چیزی شده عزیزم؟
_ پول به حساب بیمارستان واریزشده؟
پرینازباتعجب نگاهشوکردوگفت:
_ آره مگه نمیدونی،شوهرت حساب کرده
کالله لبهایش راروی هم فشرد،اندکی بعدارام گفت:
_ دلم برات تنگ میشه پری جونم
_ منم همینطور
_ خداحافظ
_ به سالمت خانمی،امیدوارم دیگه هیچوقت تواین جورمحیطانبینمت
کالله لبخندی زدوبه سمت محوطه بیرونی راه افتادهنوزپایش راازدربیرون نگداشته
بودکه سیل جمعیتی به سمتش روان شدمبهوت فقط به چهره های آشنایشان نگاه
میکرد،هنوزذهنش داشت دیده هایش راتحلیل میکردکه احساس کرددرآغوش کسی فشرده می
شودبی حرکت فقط نگاه میکردکمی بعدپدرش اوراازخودجداکردوبوسه ای به پیشانی اش
زدوکالله تازه فهمیددرآغوش پدرش بوده است،چقدردلش برای این آغوش آشناتنگ شده
بودنتوانست خودراکنترل کندودوباره پدرش رادرآغوش کشیدصدای گریه مادرش راشنید
سرش رارازسینه پدرش جداکرداینباردرآغوش مادرش فرورفت سحرباصدای تقریبابلندی
گریه میکرداماکالله فقط عطرتنش رابومی کشید.نفربعدی کیان برادرش بودکه محکم
اورادرآغوش کشیدکیان باتمام غرورومردانگی اش اشک می ریخت النازجلوآمدکالله
انوکی اورانگریست چقدرچقدردلش برای دوست صمیمی اش تنگ شده بود،نگاهش روی شکم
برآمده اش سرخوردلبخندی روی لبش نشست وگفت:
_ الی جونم خوبی؟
النازمیان گریه خندیدوگفت:
_ توچطوری بی معرفت؟
کالله سرش رادرآغوش گرفت وگفت:
_ دلم خیلی برات تنگ شده بود
النازاشکهایش راپاک کردوگفت:
_ آره معلوم بودنه که هی راه به راه بهم زنگ میزدی
کالله پوزخندزدچشمهای عسلی بارانامنتظربه اودوخته شده بودبه سمت دخترش رفت
واورادرآغوش گرفت وصورتش راغرق بوسه کرد:
_ عزیزدلم خوبی؟دلم برات یه ذره شده بودمامانی...عزیزدلم...
صدای بنیامین باعث شدازبوسیدن بارانادست بردارد
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_ کاش یکم مثل دخترش ماروتحویل می گرفت!
جو،رفته کمی روبه بهبودی رفت.
بنیامین جلورفت وکالله وبارانارابوسیدوگفت:
_ خوشحالم که سالمی خواهرکوچولو
کالله لخندی زدکیاناهم جلوآمدوکالله رابوسیدکالله کمی چشم
چرخاندتاشایدسوشاراپیداکند بیشترازهمه دلش برای مهربانی های اوتنگ شده
بوداماناامیدسرش راچرخاندوحیدرابه همراه یک دخترجوان دیدکه به سمتش می آیند
وحید_ سالم کالله جان حالت چطوره؟
_ س...سالم ممنونم
وحیدبه دخترجوان کنارش اشاره کرد:
_ عاطفه همسرم
عاطفه لبخنددوستانه ای زدوخیلی گرم باکالله برخوردکردواورابوسیدکالله به
وحیدوعاطف تبریک گفت.فکرش جای دیگری بوددلش گواه بدمی دادنمی دانست
سوشاچرابرای دیدنش نیامیده اوکه تمام روزهاراتاصبح دربیمارستان به انتظاردیدنش
می ایستادحاالامروزنیامیده بودوکالله چقدرازاین بابت ناراحت بود،کارن دست کالله
راگرفت وگفت:
_ بریم خونه بابا؟
کالله آرام گفت:
_ میخوام برم خونه خودم
کارن سرتکان دادوگفت:
_ هرجورراحتی عزیزم،پس بزاربرسونمت
کالله مخالفتی نکردودنبال پدرش رفت کارن به بقیه گفت که به خانه بروندوخودش
وکالله وباراناهرسه به سمت خانه کالله رفتند.
~~~~~~~~~
کارن درخانه توقف کردکالله وباراناپیاده شدندکارن هم برای همراهیشان پیاده
شد.کالله چشمش به ماشین آشنایی خوردناگهان ازذهنش گذشت" سوشا"
وبرزبان آورد:
_ سوشااینجاست؟
پدرش دستش رافشردوآرام گفت:
_ توبیشترازاینکه ازسوشابدت بیادبایدازمن بدت بیادهمه این
اتفاقاتقصیرمنه،سوشابی چاره سردرگم بوداون موقع اون بی تقصیره
کالله می دانست امانمی خواست بپذیرد،حرفی نزدوبارانارادرآغوشش فشارداد
_میخوای امشب بارانارونگه دارم؟
بارانابیشتربه کالله چسبیدوبابغض گفت:
_ نه من موخوام پیش مامانی باشم
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کارن خندیدوگونه اش رابوسیدوگفت:
_ باشه کوچولوی من پیش مامانت بمون
کالله هنوزدرواردشدن مرددبودکارن بازگفت:
_ کالله به خاطرخودت وبچتون بهش فرصت بده باهات حرف بزنه اگه شنیدی قانع نشدی
اونوقت هرچی بگی قبوله
_ من االن نمیتونم...نمیخوام ببینمش
_ کالله بخاطرباران
باراناسرش راروی شانه کالله گذاشت،کالله سری تکان دادودررابازکردکارن خداحافطی
کوتاهی کردورفت،درراکه بازکردباراناازآغوشش بیرون پریدوبه سمت سوشاکه
روبرویشان ایستاده بوددویدوخودش رادرآغوشش انداخت سوشابی آنکه نگاه ازکالله
برداردبارانارابغل کردوبوسیدودوباره روی زمین گذاشت ولی دستش رارهانکرد.قلبش
دیوانه واربه سینه اش می کوبیداحساس دردنمی کردولی این حالش بدترازهردردی بود.
باراناباشادمانی گفت:
_ مامانی ببین بابایی پیدامون کرددیگه سه تایی باهمیم همیشه،مگه نه بابایی؟
_ آره نفسم
سوشاچندقدمی جلورفت اماکالله مانندمجسمه ای درجایش خشک شده بودحال سوشاهم دست
کمی ازاونداشت اماخودش راکنترل میکرد
_ سالم خانومم،خیلی خوشحالم که برگشتی...خیلی زیاد
کالله لبش راگزیدتااشکهایش فرونریزد.روبه باراناگفت:
_ دیروقته مامان بریم بخوابیم؟
باراناسری تکان دادوبه سمت کالله دویدکالله دستش راگرفت وبه طرف اتاقش
رفتندلباسهای باراناراعوض کردواوراروی تخت خواباندسوشادرچارچوب درحرکاتش
راتماشامیکردکالله متوجه نبود.برای باراناقصه گفت تاخوابش برد،پلکهایش
رابوسیدوبلندشدتابرودامادر جایش خشک شدتازمتومه سوشاشده بودکه درچارچوب
درایستاده است سوشابی حرف کناررفت وکالله ازاتاق خارج شدوبه سمت اتاق خودش حرکت
کرددررابازکردووارداتاقش شدلباس هایش راعوض کردیک بلوزآستین کوتاه تنگ طوسی
باشلوارورزشی آدیداش طوسی که درکناره هایش خط های سفیدداشت پوشیدوروی تخت نشست
چشمش به یادداشتی خوردکه روی دستگاه پخش اتاقش بودکاغدرابرداشت وچندبارآن
راخواند"تمام این ترانه هادلتنگ تواند،مثل من که بیشترازهمیشه دلم برای توتنگ
شده است ....سوشا"اشکهایش راپس زدتشنه بودآهسته آهسته ازاتاق خارج شدوبه سمت
آشپزخانه رفت چراغهاخاموش بودفکرکردسوشاخوابیده چقدرخوب بودکه به محض
وروداورابازخواست نکرده بود...چقدرخوب که درکش میکرد...دریخچال رابازکردوپارچ
آبی ازآن خارج کردلیوانی آب برای خودش ریخت ودوباره پارچ اب راریخچا گذاشت آب
رایک نفس نوشیدودهانش راباپشت دستش پاک کرد.لیوان راروی سینک گداشت وخواست
ازآشپزخانه خارج شودکه هیبت مردانه ی سوشاراروبروی خودش دیدسوشاسریع
اورادرآغوش کشیدومحکم به خودفشاردادوباصدای دورگه وآرامی که بغض درآن موج
میزدگفت _:گل یاسم...مهربونم...چقدردلم برات تنگ شده بود...کالله عزیزدلم...
کالله بی حرکت مانده بودوحرفی نمی زدصدای قلبش که دیوانه واربه سینه اش می
کوبیدگوشش رامی آزرد.سوشانفس عمیقی کشیدودستش راالبه الی موهای کالله حرکت داد:
_ کالله؟عشقم...منوببخش...خواهش میکنم منوببخش...
کالله خودآمدسوشاراپس زدوبه سمت اتاقش دوید به اتاق که رسیدپایش به پادری اتاق
گیرکردونزدیک بودزمین بخوردکه دستهای مردانه ای اورانگه داشتند.
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کالله به شدت می لرزیدسوشاهم لرزشش رااحساس کرده بودوحسابی نگرانراوبودکالله
بادستهای لرزانش اوراکنارزدسوشاکمی جلورفت کالله درحالی که سعی میکردصدایش
باالنرودگفت:
_ بروبیرون...خواهش میکنم ازاینجابرو...تنهام بزار
سوشاعقب رفت وگفت:
_ باشه باشه گل یاسم آروم باش ببین چجوری داری می لرزی؟توروخداآروم باش من
ازاینجامیرم نخوای دیگه هیچ وقت نمیام فقط آروم باش...
اشک ازچشمانش چکیدوآرام ترگفت:
_ آروم باش گلم...آروم...
کالله ازدیدن اشکهای سوشاجاخوردولی االن واقعااحساسش قابل کنترل نبوددستش راروی
سینه اش گذاشت وگفت:
_ من خوبم برو...خواهش میکنم برو
سوشانگران به دست کالله که روی سینه اش بودنگاه کردوگفت:
_ دردداری خانومی؟قرصاتوخوردی؟
کالله عصبی شد:
_ دبرودیگه لعنتی
سوشاهم اشکهایش راپس زدوگفت:
_ جان بارانااگه حالت بدشدبه خودم زنگ بزن...باشه؟
کالله سرتکان دادسوشاازاتاق خارج شدوبه فاصله کوتاهی صدای بسته شدن درشنیده
شدبابسته شدن دربغض کالله هم ترکید.سوشابه محض خارج شدن ازخانه بازهم چشمهایش
باریدچقدرخوب بودکه کالله خوب بود...وچقدربهتراگرمی توانست اوراببخشد...
سوارماشین شدوپخش راروشن کردوبه سمت خانه سابق خودش وکالله رفت.باواردشدن به
خانه انگارتمام خاطرات سه سال زندگی مشترک ازخوب تابدبرایش زنده شدوبرای
چندمین باراشک به چشمانش هجوم آورد.ضبط خانه راروشن کردوصدایش راهم روی متوسط
گذاشت روی مبل نشست وعکس مشترک خودوکالله رادردست گرفت وبه ان خیره شد
یه مدت مدیده ها
چشام توروندیده ها
باانگشت اشاره اش لبخندکالله رالمس کرد
" وای خانومم چقدرخوب که حالت خوبه...عزیزدلم کاش می فهمیدی چقدردوستت
دارم...کاش می فهمیدی منم کم عذاب نکشیدم...کاش متوجه می شدی منم فریب
خوردم...کاش میزاشتی حرف بزنم گل یاسم"
پریده رنگ عشق تو
رنگ منم پریده ها
تمام خاطرات مثل برق ازذهنش عبورکردازروزی که برای اولین بارترس ونگرانی ودوست
داشتن رادرنگاه کالله دیدهما ن زمانی که لیوان دردستش شکسته شد تازمانی که گریه
میکردوفریادمیزد همه عکسهاوحرفهای مهرداددروغ است واوچه بی رحمانه به فرشته
کوچکش سیلی زده بودوچه ظالمانه به اوگفته بودبایدازهم جداشوند.
کمک کنیدستاره ها
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منویادش بیاره ها
همون...
تاحاالعاشق شدی؟به کسی شده دل بدی؟یهوازدستش بدی؟
دورت بگردم
یادش امدآن موقع که به خانه برگشت وفرشته ی زندگی اش راندیدحس وحشتناکی قلبش
رافراگرفت انگارقلبش رفته باشد...عین دیوانه هابه اتاق کالله رفت وتمام وسایلش
رازیروروکردوقتی متوجه شدکالله تمام مدارکش راباخودبرده دیوانه شدانقدربه این
وآن زنگ زدوشنیدکسی ازاوخبرنداردکه کالفه شدان روزتاصبح پلک روی هم نگذاشت صبح
عکسهارابه عکاسی دوستش بردوباکلی خواهش ازاوخواست برایش توضیح دهداین
عکسهاواقعی اندیانه؟
باحرفهاوتوضیحات دوستش انگارپتک برسرش فروآمده باشدبه طرزفجیعی بهم ریخت
باعصبانیت به دنبال مهرداد می گشت دراین بین هرجایی که میرفت مشخصات کالله رامی
دادوازاومی پرسیدولی دریغ حتی یک نفرهم اورانه دیده بودونه می شناخت انقدرعصبی
وداغون وکالفه بودکه هیپ کس اورانمی شناخت وقتی ازپیدانکردن مهردادعاجزماندبرای
شکایت به پلیس مراجعه کردوتازه آنجابودکه فهمیداولین نفری نیست که ازهمچین
آدمی شکایت می کندوتابه حال چندین نفربه هزاردلیل مختلف ازاوشکایت کرده
اند.حال وروزش تعریفی نداشت مادرش هرروز به دیدنش میرفت ذه ذره آب شدن فرزندش
رابه چشم می دیدولی حرفی نمی زدوبه جزغصه خوردن کاردیگری نمی توانست انجام
دهدوقتی سوشا جریان دروغی بودن عکسهاوحرفهای مهردادرابه کارن گفت کارن
صدهابارایخودمتنفرشدهمه خانواده به یکباره به سمت فروپاشی رفت سحربه شدت بی
تابی میکردهمه بسیج شده بودندوبه دنبال کالله می شتندیک سال که ازنبودن کالله می
گذشت دیگرهمه ازیافتن اوناامیدبودنداماسوشاهم چنان شهررازیرورومی کرد،یک سال
دیگرویک سال دیگر به همین منوال گذشت تاروزی که کیانابرای شرکت درمراسم دفاع
پایان نامه اش به اوزنگ زد.
اصراری برای مهاراشک هایش نداشت همراه آهنگ زمزمه کرد:
"تاحاالشده دستتوبزاری روی قلبتو
یکیم نیست بگه به تو
دورت بگردم
تاحاالشده قبلتو
بگیری روی دستتو
بت بگن عاشق باش
تاحاالشده قبلتو
بگیری روی دستتو
بت بگن عاشق نشو
تاحاالعاشق شدی به کسی شده دل بدی؟ یهوازدستش بدی؟
دورت بگردم....
دوباره به یادآوردآن روزراکه به اصرارکیانابرای دفاع ازپایان نامه اش رفته
بود،به یادآوردفرشته کوچک زیبایی راباچشمهای عسلی که بی مقدمه اوراصدازده
بود"بابا"
وسوشامبهوت مانده بوددربرابراین همه محبت...عشق...وفرشته ی کوچکی را که کپی
برابراصل گل یاس خوشبوی ودوست داشتنی خودش بود...به یادآوردبغض دوست داشتنی
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فرشته کوچک را" مگه نگفتی این بابامه؟مگه نگفتی خیلی دوسمون داره؟مگه نگفتی
وقتی منوببینه خوشحال میشه بغلم میکنه پس چرا اینجوریه؟"
"مگه توبابام نیستی؟"
وبه یادآوردحس شیرینش رابعدازفهمیدن آنکه پدراین فرشته کوچک است...به
یادآوردلحظه دیدن کالله را...به یادآوردچهره سرخ شدخ ازدردش راکه
باعجزازاوخواسته بودازبارانانگه داری کند...به یادآوردحس تنفرازخودش راهنگام
لرزیدن صدای کالله...صدای عشقش...به یادآوردگریه هاوبی قراری های کودک سه ساله
اش را...کودکی که تاسه سال ازوجودش آگاهی نداشت...به یادآوردغم درون چشمان
راستین را...به یادآوردنفسی راکه اعضایش رااهداکردند...به یادآوردپس زده شدن
خودش راازطرف کالله...به یادآوردعطرموهایش را...همه وهمه چیزرابرای هزارمین به
خاطرآوردوبازحق رابه کالله داد...اومستحق این همه تنبیه بود...ولی دلش دیگرطاقت
نداشت...قلبش برای باکالله بودن می تپید...برای تکیه گاه یک فرشته بودن قلبش می
تپید...برای پدربارانابودن قلبش می تپید...
قاپ عکس راروی سینه اش گذاشت وچشمهایش رابست انقدرگریه کرده بودکه به ثانیه
نرسیده خوابش برد...
پنج روزگذشته بودسوشاهمان طورکه کالله خواسته بوددیگربرای دیدنش نیامده بودولی
زنگ میزدوبرای دقایقی باباراناصحبت میکرد،بارانادلش میخواست سوشاراببیندومدام
این راتکرارمی کردکالله تقریباباخودش کنارآمده بودبااینکه هنوزازخانواده اش
دلگیربوداماآنهارودوست داشت دراین دوروزپدرومادرخودش وسوشاوکیان وبنیامین
وکیانا،پروانه وامیربه دیدنش آمدند،کالله دوست داشت سوشاهم برایددیدنش می
آمدولی خودش خوب می دانست سوشاتاخودش نخواهددیگربه آنجانمی آیدشب به علت
اصرارهای زیادبارانامبنی بردیدن سوشاباالخره راضی شدکه به سوشااجازه آمدن
بدهدباراناازشدت خوشحالی گونه کالله رابوسیدوگفت:
_ میسی مامانی!حاالزنگ میزنی به بابایی؟
کالله اخم طریفی کردوگفت:
_ من فقط شماره روبرات می گیرم خودت بگو
بارانادستهایش رابه هم کوبیدوگفت:
_ باشه
کالال شماره همراه سوشاراگرفت هنوزبه بوق دوم نرسیدا بودکه جواب داد:
_ جانم؟
صدای باراناسوشاراخوشحال کرد:
_ سالم بابایی!
_ سالم بارانم...بابابه فدات خوبی؟
کالله صدای سوشاراکم وبیش می شنیدبایان حرف سوشاآرام دردلش گفت" خدانکنه"وخودش
خنده اش گرفت
_ بابایی فردامیای اینجا؟
سوشاتعجب کرد:
_ بیام اونجا؟
_ آره مامانی گفت بیای واسه ناهار
کالله میان خنده چشم غره ای نثارباراناکردبارانابی توجه،به سوشاکه حسابی شوکه
شدبودگفت:
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_ میای بابایی؟
_ چرانیام نفسم؟فرداخیلی زودمیام گلم...
باراناازخوشحالی جیغ کشید:
_ دوستت دارم بابایی
سوشاخندیدوگفت:
_ قربونت برم من عاشقتم بارانی!
باراناخندید،سوشاگفت:
_ بدوبروبخواب دخترگلم فرداصبح زودبیداربشی به مامان کمک کنی باشه عمربابا؟
_باشه
_ کاری نداری بابایی؟
_ نه
_ خداحافظ عزیزکم
_ بابا؟بابا...بابا؟
_ جانم؟چی شده؟
_ بوست نکردم
سوشاازته دل خندیدباراناماچ صداداری ازپشت تلفن برایش فرستادسوشاهم مثل
باراناهمین کارراتکرارکردکالله حسابی خنده اش گرفته بودولی خودراکنترل می کرد
_ خداحافظ باباجونم
_ خداحافظ بارانم
تلفن راکه قطع کردمحکم درآغوش کالله فرورفت وگفت:
_ دیدی راضیش کردم بیاد؟
کالله بینی اش رابه بینی کوچکش مالیدوگفت:
_دخترخودمی دیگه
ومحکم گونه اش رابوسید.
صبح روزبعدسوشاسرحال ازخواب بیدارشدوزودترازهمیشه به شرکت رفت کارهایش راسریع
انجام دادبعدازاتمام کار به خانه برگشت تالباسهایش راعوض کندوبعدبه دیدن کالله
وبارانابرود.پیراهنی بازمینه سفیدوطرح های مشکی وقرمز،باشلوارجین مشکی
پوشیدعطرزدوموهایش رابه سمت باالشانه کردوقتی ازخودش مطمعن شدرضایت دادوازخانه
خارج شدسوارماشینش شدوحرکت کردبین راه برای باراناعروسک بزرگ وزیبایی گرفت
وبرای کالله هم یک دسته گل میخک ویک دسته گل رزقرمزخریدودوباره حرکت
کرد.بااسترس خریدهاراازماشین خارج کردوزنگ خانه رافشردکلیدداشت امااستفاده
نکرد.بعدازچندثانیه صدای شادباراناازآیفون شنیده شد:
_الو؟
سوشاخندیدوگفت:
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_ الوسالم شماباران خانم هستید؟
باراناهم خندیدوگفت:
_ نه من بارانام شما؟
_ فکرمیکنم پدرتون باشم باراناخانم
صدای جیغ باراناراکه گفت:
_ بابایی اومد

شنیدوبعدازان هم صدای"تیک"بازشدن در.درراباپایش بازکردوهمانطورهم بست درورودی
بازشدوکالله وبارانادرچارچوب درنمایان شدندسوشانفس عمیقی کشیدواول روبه کالله
سالم کرد:
_ سالم خانومی
کالله هم آرام گفت:
_ س...سالم
بعدهم به طرف بارانارفت وصورتش رابوسیدوعروسکی راکه برایش خریده بودبه
اودادباراناباخوشحالی سوشارابوسیدوتشکرکرد.دسته گلهارابه سمت کالله گرفت وگفت:
_ قابل شمارونداره گل یاسم
چشم های کالله برقی زد،دسته گل هاراگرفت وباصدایی که سعی می کردنلرزدگفت:
_ خیلی ممنون
سوشابه همراه بارانابه پذیرایی رفتندوکالله هم گلهارابه آشپزخانه برددقایقی
بعدبرگشت وگلهارادرگلدانی روی میزعسلی گذاشت سوشاخیره به اونگاه میکردازاینکه
حالش بهترشده بودخوشحال بود.یک بلوزبافت آستین بلندصورتی باشلوارجذب صورتی
پوشیده بودوموهایش رادم اسبی بسته بودبه نظرهم نمی رسیدآرایش کرده باشدسوشااین
حسنش رادوست داشت همیشه ساده بوداماشیک ودوست داشتنی!کالله باسینی شربت
آلبالوبرگشت کمی زیرنگاه های سوشامعذب بوداماخونسردی اش راحفظ میکردسوشاکمی
نگران حالش بود.همانطورکه سرگرم بازی بابارانابودپرسید:
_ کالله خوبی؟سینت دردنمیکنه؟
کالله نگاهش راباالآوردوبه نگاه سوشادوخت:
_نه دردندارم خوبم
صدای دورگه سوشاحالش رادگرگون کرد:
_ قرصاتوسرموقع میخوری خانومم؟
اینباربدون اینکه نگاهش راباالبیاوردگفت:
_آره
باراناازآغوش سوشابیرون آمدوبه سمت اتاقش دویدسوشاکمی تعجب کردکالله باته خنده
ای درصدایش گفت:
_تعجب نکن حتمایه چیزی یادش اومده داره میره بیاره
سوشالبخندزد:
_ کی وقت دکترداری؟
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کالله کمی مکث کردوسپس گفت:
_ پس فردا
_ خودم می برمت باشه؟
خواست مخالفت کندکه صدای جیغ وبعدازآن گریه باراناهردویشان راازجاپراند.
سوشازودترخودش رابه اتاق رساندباراناروی زمین نشسته بودومچ پایش رابادودست می
مالیدسوشاکمی خیالش راحت شده بودآهسته به طرفش رفت واورابغل کردکالله نگران
جلوآمدبی توجه به اینکه سوشااورابغل کرده است صورتش رابوسیدوموهایش رانوازش
کردوبابغض گفت:
_ چی شدی مامانی؟عزیزدلم چراگریه میکنی؟
باراناکه کمی آرامترشده بودولی هم چنان هق هق میکردگفت:
_ افتادم ازروصندلی
سوشاگونه اشورابوسیدعاشق لحن بچگانه وشیرینش بود
_ بابایی رفتی اون باالچیکار؟
_رفتم عسکاموبیارم ببینی
سوشابلندخندید:
_ منظورت عکسه بابایی؟
باراناخودش رابیشتربه اوچسباندوگفت:
_ اوهوم
کالله بیشترجلوآمدوروی باراناکه درآغوش سوشابودخم شدپای کوچکش رادردست گرفت
وگفت:
_ پات خیلی دردمیکنه بارانا؟
باراناسرش راتکان دادوگفت:
_نه،دیگه خوب شد
سوشابازهم خندیدوگفت:
_ دختربابانازمیکنه آره؟
باراناهم خندیدوکالله لبخندزد.هرسه به سمت پذیرایی رفتندکالله کمی نشست
امابعدبلندشدوگفت:
_ موافقین ناهاربکشم؟من که دارم ازگشنگی می میرم
سوشاآرام گفت:
_ خدانکنه
کالله شنیدولی به روی خودش نیاوردباراناباصدای بلندگفت:
_ منم گرسنمه
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سوشاهم سری به نشانه ی تاییدتکان داد.کالله هنوزچندقدمی بیشترنرفته بودکه
بارانااوراصدازد:
_ مامانی ماهم میایم کمک
کالله سوشاوبارانارادیدکه به دنبالش می آیندقبل ازاینکه بتواندحرفی
بزندسوشاگفت:
_ نمیشه که شماتنهایی سفره روبچینی ماهم میخوایم کمک کنیم،مگه نه بارانا؟
_ بله
کالله خندید،سوشاهم ازخنده کالله لبخندپهنی روی لبهایش نشست وباراناطبق معمول
جیغ کشید.میزرابه کمک هم چیدندوهرسه دورمیزنشستندباراناازاینکه دورهم نشسته
بودندبسیارخوشحال بودواین ازرفتارش کامالمشخص بود.سوشاوکالله روبروی هم نشسته
بودندوباراناکنارکالله .ناهاردرفضایی شادباشوخیهای سوشا،کارهای جالب
باراناولبخندهای کش دارکالله خورده شد.بعدازناهارباهم میزراجمع کردندوسوشابه
اصرارخودش ظرف هاراشست باراناوکالله هم کلی به طریقه ظرف شستن
اوخندیدندبعدازشستن ظرفهاسوشاوبارانابه نشیمن رفتندومشغول دیدن فیلم شدندکالله
باسینی چای به جمعشان پیوست:
_ دستت دردنکنه خانوم گلم
کالله زیرلب خواهش میکنمی گفت.یک ساعتی گذشته بودوهرسه مشغول فیلم دیدن
بودندسوشابه کالله نگاه کردکه درفیلم غرق شده بودلبخندی زدونگاهش رابه سمت
باراناسوق دادکه مثل فرشته های کوچک خوابش برده بود باصدای آهسته گفت:
_ کی خوابیدی عمربابا؟
کالله متوجه سوشاشدکه به سمت بارانامی رفت.خنده اش گرفته بودباراناهمیشه موقع
فیلم دیدن خوابش می برد.سوشابااحتیاط بارانارابغل کردوبه اتاقش بردپتوراتاروی
سینه اش باالکشیدوپلک هایش رابوسیدوازاتاق خارج شدباچشم دنبال کالله گشت
امااوراندیدمی دانست هنوزهم برای تنهاشدن بااونیازبه فرصت داردبی حرف به سمت
کاناپه رفت وروی آن درازکشیدیک دستش راروی پیشانی اش گذاشت ودست دیگرش راروی
سینه اش وانقدربه کالله فکرکردکه نفهمیدکی خوابش برد.باحس اینکه کسی داردقلقلکش
می دهدچشم گشودچهره خندان بارانارامقابلش دیدباراناروی شکمش نشسته بودوباانگشت
های کوچکش اوراقلقلک میدادبارانابادیدن چشمهای بازسوشاجیغ کشیدوخواست
فرارکندکه سوشامحکم اورادرآغوش کشیدوپرمهرصورتش رابوسیدوگفت:
_ اذیت میکنی وفرار؟
دریک حرکت جای خودش وباراناراعوض کردوشروع کردبه قلقلک دادنش صدای خنده های
بلندباراناتمام خانه راپرکرده بود.کالله بعدازآوردن کلی تنقالت ومیوه وچای
وشیرینی کنارشان نشست وبه باراناکه هنوزهم دردستان سوشااسیربودگفت:
_ دیدی بهت گفتم شکست میخوری باران خانم؟
بارانامیان خنده جیغ زدسوشادست ازقلقلک دادنش کشیدوگفت:
_ تومیخواستی منوشکست بدی وروجک؟
بارانابازهم خندید.سوشاسرانگشت های کوچکش رابوسید.باراناکه حالش حسابی جاآمده
بودگفت:
_ بابایی؟
سوشابه لحن خودشیرین بارانادقیق شدوگفت:
_ جان بابا؟
_ امشب بریم شهربازی؟
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سوشانگاهی به کالله انداخت وگفت:
_ هرچی مامان خانم بگه
بارانابه ازروی مبل پایین پریدوبه سمت کالله رفت:
_ مامان بریم؟بریم؟بریم؟
کالله خندیدوگفت:
_ باشه چون دخترخوبی هستی قبول میکنم
باراناباشوق خندیدوکالله رابوسید.
_ خیلی دوست دارم مامانی
کالله هم صورت سفیدش رابوسیدوگفت:
_ عاشقتم بارانم
سوشاهم به حرکات انهانگاه میکردوازاین همه محبت غرق لذت می شد.
ساعت یک وخورده ای بودکه ازشهربازی به خانه برگشتندبه اصرارخودسوشاشام راهم
بیرون خورده بودندباراناازشدت خستگی درماشین خوابش برده بودسوشاماشین راروبروی
خانه پارک کردوپیاده شدکالله هم آهسته دررابازکردوپیاده شدسوشابارانارادرآغوش
گرفت وبه سمت دررفت کالله باکلیددرابازکردباتعارف سوشااول واردشدوالمپ های خانه
راروشن کردسوشابارانارابه اتاقش بردچشمهایش رابوسید،المپ راخاموش کردوازاتاق
خارج شدکالله درآشپزخانه ایستاده بووسوشابه طرفش رفت واهسته اوراصداکرد:
_ کالله؟
کالله برگشت قلبش به شدت میزدبازهم باسوشاتنهاشده بوداین حالت رادوست داصت ولی
هنوزنمی توانست باخودش کناربیادبین دوراهی گیرکرده بودباصدای لرزان جواب داد:
_ بله؟
_ میخوام باهات حرف بزنم...گوش میکنی؟
سرتکان داد.سوشابه اتاق اشاره کردوگفت:
_ بریم تواتاق می ترسم ازصدای مابارانابیدارمیشه
کالله بازسرتکان دادوباقدم های لرزان به سمت اتاق رفت ازضعف خودش متنفربودهمیشه
سعی میکردمحکم باشدامااالن درمقابل فرددوست داشتنیه زندگی اش نمی توانست محکم
باشد.سوشاپشت سرش واردشدودررابست.لحظاتی درسکوت وبعدسوشاکه سکوت راشکست:
_ هیچی نمیخوای بگی؟نمیخوای ازم گله کنی؟نمیخوای بگی ازم متنفری؟نمیخوای بزنی
توگوشم بگی بدت میادازم ؟نمیخوای بگی منه عوضی االن توخونت چیکارمیکنم؟نم...
کالله وسط حرفش دوید:
_ بسه دیگه این چیزارونگو...
سوشابازهم ازخودش متنفرشد
_ من یه عوضیم خودتم خوب میدونی...خیلی زودبه تووعشقت شک کردم به زندگیم به
همه چی...بخاطرهیچ وپوچ بخاطریه مشت عکس الکی بخاطرحرفای اون مهردادلعنتی...
کالله گریه میکردسوشانزدیک شد:
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_ کالله به جان خودم گریه کنی میزارم میرم نیومدم اینجا که بااین
حرفاگریتودربیارم اومدم اینجاهرچی سوتفاهمه برطرف کنم توروخداگریه نکن کالله
کالله سریع اشکهایش راپاک کردوگفت:
_ چرابه عشقم،به وفاداریم،به خودم شک کردی؟چرابهم فرصت ثابت کردن
ندادی؟چراسریع خواستی ازهم جداشیم؟چرا؟چرا؟چرا؟
_ کالله نمیدونی چه حالی شدم وقتی اون پسره ی عوضی اون عکساروجلوی منوبابات
گذاشت،کالله باغیرتم بازی شدیک آن فکرکردم همه ی اون سه سال بازیم دادی اون
لحظه ازت متنفرنشدم نمیدونم چه حسی بوداماهیچی ازرفتارم دست خودم نبودحسابی
قاطی کرده بودم نمیدونم چرادرخواست طالق دادم،حتی بعدش خودمم ازکارم پشیمون
شدم...کالله وقتی برگشتم ودیدم رفتی دیوونه شدم تازه فهمیدم چیکارکردم تازه
فهمیدم ازخودم بیشتربهت اعتماددارم...خیلی دیرفهمیدم ولی باالخره فهمیدم...دربه
دردنبال مهردادوتومی گشتم کل تهرانوزیرپاگذاشتم ولی پیدات نکردم کالله..یادته
بهت گفتم اگه تونباشی می میرم؟من به معنای واقعی اون روزامرده بودم هرروزبه
امیداینکه یه خبری،نشونی چیزی ازت پیداکنم چشماموبازمیکردم...نفس
میکشیدم...حتی ازنفس کشیدن خودمم بدم میادکالله...
اشکهایش دل کالله رامی لرزاند...
_ وقتی عکساروبردم عکاسی دوستم...وقتی گفت همش ساختگیه...وقتی فهمیدم پاک ترین
آدم دنیایی..وقتی فهمیدم چیکارکردم باخودموزندگیم...وقتی تنهاشدم
قدرتودونستم...وقتی نبودی باهمه خاطراتت زندگی میکردم...همه بسیج شده بودیم
براپیداکردنت ولی هیچ اثری ازت نبود...میدونم مستحق این تنبیه بودم ولی دیگه
بسته ...اینکه سه سال نمی دونستم پدرشدم...اینکه سه سال ازم دوربودی...اینکه
سه سال آرزوی مرگ خودتوبکنی،اینکه سه سال یه خواب راحت نداشته باشی خیلی
سخته...من ظرفیت این همه مجازات ندارم کالله...ببخشوتمومش کن این عذاب سه ساله
رو
_ ولی منم کم عداب نکشیدم مس...
اولین دکمه پیراهنش رابازکرد...احساس میکردداردخفه می شود...
_ میدونم توهم کم عذاب نکشیدم...تنهایی یه بچه روبزرگ کردن...کارکردن...همه
ایناخیلی سخته ولی توروبه همه مهربونیات منوببخش...میدونی کالله اون روزاکه توی
بیمارستان بودی ازهمه این سه سال برام زجرآورتربودخیلی برام سخته که صدات
بلرزه...خیلی برام سخته که اونجوری ببینمت...ذره ذره آب شدنتومی دیدموهیچ کاری
نمی تونستم بکنم...کالله به حرمت سه سال زندگیمون...به خاطربارانامنوببخش...
اشکهای کالله باردیگرباریدن گرفت.
_ باشه باشه اصن نبخش من ارزش ندارم فقط توروخداگریه نکن نمیتونم
اشکتوببینم...گل یاسم گریه نکن...گریه نکن...
سوشاهم همپای کالله اشک می ریخت والتماس میکردکه کالله گریه نکند.
کالله سعی میکردگریه نکندامانمی توانست خودش راکنترل کندسوشاازدیدن اشکهای کالله
بی طاقت شده بود
سوشا_عشقم...نفسم گریه نکن خواهش میکنم
کالله_ سوشامی...میشه بری...میخوام تنهاباشم...لطفا؟
سوشابادست اشکهایش راپاک کردنفس عمیقی کشیدوباصدای دورگه ای گفت:
_ قول میدی گریه نکنی؟
_ باشه قول میدم بزار...بزارتنهاباشم میخوام فک کنم
سوشاسرتکان داد:
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_ باشه خانومم...هرچی توبخوای...تصمیم باخودته...خداحافظ
کالله اهسته پاسخش راداد:
_ خداحافظ
صدای بسته شدن درنشان می دادکه سوشارفته است،کالله به سمت اتاق بارانارفت
کنارتختش زانوزدوموهایش رانوازش کردپلکهایش رابوسیدوآهسته ازاتاق خارج
شدقرصهایش راخوردوبه اتاقش برگشت،سوشارابخشیده بودولی هنوزفرصت می خواست
تاافکارمنفی راازخودش دورکند...درهمین فکرهابودکه پلک هایش سنگین شدوروی هم
افتاد.
* * *
سوشایک روزتمام پلک روی هم نگذاشت می ترسیدحال کالله بدشده باشدبااینکه می
دانست هنوزبرای حرف زدن بااوزوداست ولی بازکارخودش راکرد...
"اه...خودخواهه عوضی"
غلت زدوبه پهلوی راست خوابیدکه چشمش به قاپ عکس کالله که روی عسلی کنارتخت
بودافتادبامحبت به اونگاه کردناگهان یادش افتادامروزصبح کالله وقت
دکترداردلبخندمحزونی زدوناخودآگاه چشمانش بسته شد.
باحس سوزش گلویش ازخواب بیدارشد،به بارانانگاه کردموهایش راازروی صورتش
کنارزدبه ساعت نگاه کردچهاروسی دقیقه بود.ازجایش بلندشدبه طرف آشپزخانه
رفت،برای خودش لیوانی آب ریخت،حالش که جاآمدبه طرف اتاقش برگشت ورویوتخت
کناربارانادرازکشیدوچیزی نگذشته بودکه خوابش برد.
اینبارباصدای آالرم موبایلش چشم گشود،کمی چشمهایش رامالیدوازجابرخاست به سمت
سرویس بهداشتی رفت آبی به دست وصورتش زدبه ساعت نگاه کردساعت هشت وسی دقیقه
بود،ساعت ده وقت دکترداشت.به آشپزخانه رفت تاصبحانه راحاضرکندبعدازانجام دادن
کارهایش به اتاق بارانارفت تااورابیدارکند.دست وصورتش راشست وموهایش راشانه
کردوساده باالی سرش جمع کردلباس مناسبی به اوپوشاند،صبحانه اش رادادوخودش به
اتاق رفت تاحاضرشودپالتوی بلندمشکی رنگ باشال مشکی وجین آبی رنگش راپوشیدکیف
دستی اش رابرداشت وازاتاق خارج شد،بارانامشغول بازی باعروسکی بودکه سوشابه
اوهدیه داده بود.
_ باران؟بریم مامان؟
باراناسری تکان دادوبی حرف به سمت مادرش رفت ودستش راگرفت.کالله به کلی فراموش
کرده بودکه سوشاقراراست به دنبالش بیاید.دررابست .وقتی میخواست درراقفل کندبه
ناچاردست بارانارارهاکرددرراقفل کردوبرگشت تادست بارانارابگیردکه صدای
فریادبارانا،ترمزماشین وصدای سوشابهت زده قدمی به عقب رفت انقدرشوکه شده بودکه
نمی دانست چه کارکند.سوشابارانارادرآغوش گرفته بودوکنارجاده زانوزده بودراننده
ماشین به سرعت پیاده شدونگران به سمت سوشارفت وپرسید:
_ آقاحالتون خوبه؟چیزی نشده؟
سوشاسرتکان داد"نه"
راننده نفس راحتی کشیدخواست حرفی بزندکه بادیدن حال سوشاازگفتنش پشیمان
شد.سوشاباراناراکه هنوزشک زده بودازخودجداکردوبه صورتش دقیق شد:
_ خوبی بابا؟
بارانا_ اوهوم
پیشانیش رابوسیدوباردیگرمحکم اورابه خودفشرد
_ بابایی دیگه هیچ وقت اینجوری ندووسط خیابون،باشه؟
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_آخه میخواستم بیام پیش تو
_ حتی اگه من،مامان یاهرکس دیگه اونوربودوتواینورخیابون هیچ وقت ندوباشه عمرم؟
_باشه
سوشادرحالی که بارانارادرآغوش گرفته بودازجابلندشدشلوارش راتکاندوبه سمت کالله
که مبهوت ورنگ پریده به آنهاخیره شده بودرفت ازدیدن حالش کمی نگران شدنزدیکش
که شدبارانارازمین گذاشت دست کالله راگرفت وکمی تکانش داد:
_ کالله؟....کالله خانومم؟...خوبی؟
کالله به خودآمدوباترس به بارانانگاه کرددستش راازدست سوشابیرون کشیدوبه سمت
باراناخم شد:
_ یهوکجارفتی عشق مامان؟
بارانافقط نگاهش رفت.اشکی ازگوشه چشم کالله چکیدوسوشارابی تاب کرد
_ کالله گریه نکن چیزی نشده...کالله؟
ضعف کرده بودونمی توانست سرپابایستد.سوشامتوجه حالش شدوبازویش راگرفت وبادست
دیگرش دست باراناراهم گرفت وبه طرف ماشین رفتند.راننده هنوزآنجابود
_ آقامن برم دیگه؟چیزی که نشده؟
سوشاچشم غره ای نثارش کردودرحالی که درماشین رامی بست گفت:
_ میتونیدبریدولی دفعه بعدبیشترحواستون روجمع کنیدوتوخیابون های فرعی آهسته
تررانندگی کنید
وخودش سریع ازسمت دیگرسوارشدوبه غرزدن راننده توجهی نکرد.ماشین راروشن کردوراه
افتادکالله سرش رابه عقب تکیه داده بودوچشم هایش رابسته بود.سوشاکمی
بعدایستادوپیاده شدچیزی نگذشته بودکه باچندکیک وشیرکاکایوبرگشت به بارانانگاه
کردکه روی صندلی عقب خوابیده بودولبخندی به چهره معصومش زد.شیری رابرای کالله
بازکردوبه همراه کیک به سمت کالله که چشمانش بسته بودگرفت وآهسته اوراصداکرد:
_ خانومم؟...کالله؟
کالله چشمهایش راازهم بازکردوبه سوشاومحتویاتی که دردستش بودنگاه کرد
_ بگیرایناروبخورضعف نکنی...
کالله_ نه...ممنون نمیتونم
_نمیشه کالله...بایدبخوری...چرااصلن به فکرسالمتیت نیستی خانومی؟جان
سوشابخوردیگه
کالله لبش راگزیدوکیک وشیرراازدست سوشاگرفت وبانگاهش ازاوتشکرکرد.سوشالبخندمحوی
روی لبهایش نقش بست وبالذت به خوردن کالله چشم دوخت.
معذب،زیرنگاه های سوشاتانصفه کیک راخوردوبقیه اش راکنارگذاشت.صدای اعتراض
سوشابلندشد:
_ اه اینجوری که نمیشه که بایدتاآخرش بخوری...
ودوباره کیک رابه طرف کالله گرفت
_ باورکن نمیتونم
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سوشاکمی نگاهش کردسری تکان دادوگفت:
_ اگه ضعف کردی بگو
کالله سرتکان دادوسوشاحرکت کرد.

دکتر_ خوشبختانه اینجورکه آزمایشات نشون میده وضعیتشون نرماله...ولی بازم
تاکیدمیکنم بایدازهیجان واسترس دوری کنیداینجوری برای خودتون بهتره
کالله لبخندی زدوسوشاهم تشکرکرد.باهم ازمطب خارج شدندسوشاباراناراکه خوابیده
بوددرآغوش داشت وبادست آزادش دست کالله راگرفته بود.هردوسوارشدندوسوشابه سمت
رستوران مجللی حرکت کرد.هنگام رسیدن کالله باراناراازخواب بیدارکردباراناکمی
نسبت به صبح سرحال تربود
_ بیدارشدی دختربابا؟
باراناچشمهایش رامالید
_ سالم بابایی
_ سالم گل دختر
کالله هم بارانارابوسیدوسپس هرسه همراه هم واردرستوران شدندنه سوشاونه کالله هیچ
کدام حرفی نمی زدندوفقط گاهی باباراناخودشان راسرگرم می کردند،کالله درجدال
باعقل واحساسش،فعالبه همین رابطه سردهم راضی بودهمین که سوشاگاهی کنارش بودومی
داسنت مثل قبل دوستش داردبرایش دنیایی ارزش داشت ولی سعی می
کردباخودکناربیایدواورامثل قبل بپذیرد.ناهارشان راباشوخی وخنده های شیرین
باراناخوردند،کمی تفریح وسپس سوشاآنهارابه خانه رساند.دربرابراصرارهای دخترش
مقاومت کردوبرگشت نمی خواست کالله راتحت فشار بگذاردمیخواست اوباتمام عقل
واحساسش تصمیم گیری کند.
* * *
_ الو؟
_ سالم دخترم
مکثی کوتاه وسپس صدای خوشحال کالله:
_ سالم بابا.خوبی؟مامان خوبه؟
_ همه خوبن وبهت سالم می رسونن...خودت خوبی؟باران جان چطوره؟
_ سالمت باشن منوباراناهم خوبیم
_ هم زنگ زدم تاحالتوبپرسم هم دعوتت کنم شام بیای اینجا
_ مرسی ولی...
_ ولی نداره بابابایدبیای سحرکلی غذادرست کرده خودم عصرمیام دنبالتون
حاضرباشیا
_ چشم ممنون
کاری نداری بابا؟
_ نه ممنون
_ تعارف نکنیا اگه کاری بودحتمابهم بگو.پس تاعصرخداحافظ
_ چشم خداحافظ
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تلفن راقطع کردوبه باراناکه مشغول فیلم دیدن بودنگاه کرددردل قربان صدقه اش
رفت.نزدیک یک ماهی میشدکه سوشاراندیده بود،باباراناهم تلفنی حرف میزدکالله می
دانست ازندیدن باراناچقدرعذاب می کشد.تصمیمش راگرفته بوداماغرورش به اواجازه
عملی کردن تصمیمش رانمی دادبه اتاق رفت وروی تخت درازکشیدشقیقه هایش
رافشرد.باخودش کلنجارمی رفت"امشب بایدکاروتموم کنم"
نفس عمیقی کشیدوزیرلب گفت:
" من میتونم،بایدبتونم"
لبخندی زدوبلندشدبه آشپزخانه رفت وبه غذارسیدگی کردبارانارادیدکه هم چنان
مشغول نماشای برنامه های کودک بود.میزراچیدوبارانارا صدا زد :
_ بارانا؟دخترگلم بیاناهارحاضره
_بارانا؟
ازاینکه جوابی نشنیدنگران شدبه عقب برگشت که بادیدن باراناپشت سرش جیغ
کشید،باراناهم کمی ترسید
_ هین!...مامان تواینجایی؟پس چراحرفی نمیزنی؟
_ موخواستم بترسونمت مامانی
اورابغل کردوروی صندلی نشاندبوسه ای روی گونه اش زدوگفت:
_ عزیزدلم دیگه هیچوقت این کاروتکرانکن باشه دخترخوب؟
باراناسری تکان دادوگفت:
_ باشه
تمام حواسش به باراناوغذاخوردنش بودوخودش خیلی کم غذامی خورد.بارانا بی
هواپرسید:
_ مامان؟
_ جان دلم غذاتوکامل بخوربعدبگومامانی
باراناباحالت بامزه ای لقمه اش راقورت دادوگفت:
_ مامان من دخترخوبیم؟
_ آره عشق من توبهترین دختردنیایی
بارانابابغض ادامه داد:
_ پس چرابابایی دیگه نمیادپیشم باهام بازی کنه؟
کالله دست ازغذاخوردن کشیدوبه چشمهای دخترکوچکش که آماده باریدن بودندنگاه
کرد.چیزی برای گفتن نداشت:
_ دلم برابابایی تنگ شده
کالله بغضش راخوردوگفت:
_ امشب میگم بیادپیشمون
باراناخوشحال دست هایش رابه هم کوبید
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_ راس میگی؟
_ اره حاالغذاتوبخور

باراناسرش رابه معنای باشه کج کردوباولع مشغول خوردن ادامه غذایش شد.
ازخوابیدن باراناکه مطمعن شدبه اتاقش رفت،تلفن رابرداشت وبی معطلی شماره گرفت
دستهایش می لرزیدامابایدکارراتمام می کردبعدازچندبوق صدای گرفته وخش
دارسوشادرگوشی پیچید:
_ بله؟
_س...سالم
کالله صدای نفس های تندسوشارامیشنید.صدای سوشااوج گرفت:
_ کالله خودتی؟
کالله مکث کوتاهی کردوسپس باهمان لحن عاشقانه سال های نه چندان دورگفت:
_ سوشا؟
_ جان دلم؟
دل کالله بازلرزیدبابغض آمیخته درصدایش گفت:
_ امشب...
نفس عمیقی کشیدودوباره حرفش راازسرگرفت:
_امشب بابامنوبارانارودعوت کرده برای شام
صدای نفس های تندسوشاحالش رادگرگون می کرد
_ م...میشه بیای دنبالمون..ب..باهم بریم؟
نفس عمیقی کشیدوپاسخ داد:
_ چرانشه عشق من؟حتمامیام دنبالت گلم...فقط بگوساعت چند؟
بغض باعث شده بودکمی صدایش بلرزد،سوشاکامالحال کالله رادرک میکرد
_ساعت هفت خوبه؟
_ عالیه پس من هفت میام دنبالت
_ پس منتظرتم
_ مواظب خودت باش باراناروهم ازطرف من ببوس
_ باشه...کاری نداری؟
_ نه گل یاس
_ خداحافظ
_قربانت خداحافظ
بعدازتلفن کردن به سوشاباپدرش تماس گرفت وخواست که دیگردنبالشان نیاید.استرس
تمام وجودش راگرفته بود،ازخواب بودن بارانااستفاده کردوخانه رامرتب کرد.دوش
گرفت وبه خودش رسیدنزدیک ساعت شش بارانارابیدارکردواروانیزح اضرکرد.باصدای زنگ
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درقلبش انگارقلبش ازجاکنده شده باشدبه قدمهای لرزان به سمت اف اف رفت وبدون
اینکه چیزی بپرسددررابازکرد،باراناکه باموهای مدل خرگوشی اش بسیارنازشده
بود.خوشحال ازاینکه بعدازمدتی پدرش رامی بیند.باراناباشنیدن صدای قدم های
سوشاسریع ترازکالله به سمت دردویدودرواحدرابازکردوچیز ی نگذشته بودکه صدای
هردوی آنهاشنیده می شد:
_ سالم بابایی
سالم گلم...سالم دخترم
کالله اهسته ولرزان به سمت دررفت سوشابامحبت بارانارادراغوش گرفته بودومی
بوسید،لبخندی روی لبش نشست.نگاه سوشاباالآمدوروی چهره کالله ثابت ماند.لبهای
کالله تکان خورد:
_ سالم عرض شد
سوشالبخندزد...ازته دلش!
_سالم گل یاس
باکالله دست دادوهرسه باهم راهی خانه پدری کالله شدند...خندان وخوشحال!
کارن وسحرخشنوداز،ازسرگیری رابطه ی کالله وسوشاازآنهابه گرمی استقبال
کردند...همه خانواده خوشحال بودندازاین دورهمی بعدازچندسال...پدرکالله باتحسین
وتشکروقدردانی به کالله گفت:
_ خیلی خوشحالم کردی کالله جان،این بهترین کاربود
وبابغض وشرمندگی اضافه کرد:
_ امیدوارم منوببخشی
کالله گونه پدرش رابوسیدوگفت:
_ این حرفونزن بابایی این شمایی که بایدمنوبخشی
کارن پیشانی کالله رابوسیدوآنهارابه داخل دعوت کرد.
***
سحر_ بزارباران امشب اینجابمونه،بدخواب میشه بخوای هی جابجاش کنی
کالله دودل گفت:
_ می ترسم نصف شب بیدارشه گریه کنه نزاره شماهم بخوابید
کارن باخنده گفت:
_ اینقدرشیطونی کرده که مطمعنم اززورخستگی تاخودصبح تخت می خوابه
کالله هم خندید.سوشاگفت:
_ پس باراناامشب پیش شماباشه دیگه
سحر_ حتما پسرم
کالله مادرش رابوسیدوگفت:
_ ممنون مامان
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سحرلبخندپرمهری به چهره اش پاشید.کالله کیاناو پدرش راهم بوسیدوگفت:
_ ممنون بابت امشب خیلی خوش گذشت.اگه کیان والنازودیدیدسالم منوبهشون
برسونید...بنیامینم همینطور
کارن سرتکان دادبه معنی باشه
سوشا_ بااجازتون پدرجون،مادرجون
کارن وسحرهردوباهم_ به سالمت

کالله هم خداحافظی کرد.حال هردوکنارهم توی ماشین نشسته بودند صدای نفس های
هردوسکوت بینشان رامی شکست.باالخره سوشاسکوت راشکست:
_ کالله؟
_جانم؟
سوشالبخندزدوگفت:
_موافقی بریم خونه خودمون؟
_ معلومه که موافقم
سوشاباشعفی توصیف ناپذیردنده راعوض کردوبه سمت خانه مشترکشان حرکت کرد.
باکلیددررابازکردکنارایستا دوگفت:
_ بفرماییدخانمی
کالله لبخندی به چهره سوشاپاشیدوواردشد،سوشاکنار ش ایستادچراغهاراروشن
کردوآهسته کنارگوشش گفت:
_ به خونه خودت خوش اومدی گل یاس
کالله لبخندی همراه بابغض وتشکرزد.باقدمهای آهسته جلورفت وبه سرتاسرخانه نگاه
کردهیچ چیزتغییرنکرده بوددکورخانه همان دکورچهارسال پیش بوددست لرزانش جلورفت
ودستگیره اتاق مشترکشان رافشرد،بازهمان چیدمان چهارسال پیش!تالشی برای مهاراشکی
که ازگوشه چشمش می چکیدنکرد به سمتش برگشت وگفت:
_ سوشا!من...من...راستش...
گریه توان ادامه صحبت راازاوگرفته بودسوشادستهایش رادوطرف صورتش گرفت وگفت:
_ جان دلم آروم باش...گریه نکن حرفتوبزن عزیزم
وباانگشت شصت اشکهایش راپاک کرد.
کالله_من دیگه نمیخوام ازت جدابشم میخوام پیشت بمونم...هع ..میخوام محکم باشم
مثل خیلیای دیگه....هع....هع...میخوام همیشه کنارت باشم...هع...میخوام یه
همسرخوب ...هع...یه همسرخوب برای توباشم...هع...یه مادرخوب برای
بارانا...هع ...وزمزمه وارگفت:
_هستی توهمیشه خوب بودی،مهربون بودی بهترین مامانی برای بارانا،بهترین
همسردنیایی برای من
کالله سرش راباالاوردسوشابامهرگفت:
_ گریه نکن دیگه عشق من
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لبخندزدواشکهایش راپاک کرد.سوشاروبرویش زانوزدودرحالی که جعبه کوچکی رادرمقابل
کالله گرفته بودگفت:
_ازت میخوام کنارم بمونی،خانم خونم باشی،مادربچم باشی،همسرم باشی...میدونم الیق
نیستم ولی باتمام پرویی ازت درخواست میکنم...قبول میکنی؟
باچشمهای منتظرش به کالله نگاه کردکالله لحظاتی شوکه به سوشاخیره شد...به خودش
آمدوجعبه راازدستش گرفت،انگشترپرنگینی درون جعبه خودنمایی میکردباطمانینه
انگشتررادرانگشتش فروکردوبالبخندی دلگرم کننده به سوشاگفت:
_من اومدم اینجاکه همسرت باشم...
چشمهای سوشابرقی زد،ازجابلندشدوباشوق گفت:
_ االن دیگه مال خودمی؟
کالله باشیطنت گردنش راکج کرد.سوشابه شیطنتش لبخندزدوبالذت لبهایش رابوسید.کالله
دستهایش رادورگرن سوشاحلقه کردوگفت:
_همیشه تکیه گاهم بمون
سوشااورابیشتربه خودفشردوگفت:
_ قول میدم
ودوباره لبهایش رابوسیدوزمزمه وارکنارگوشش گفت:
_ خیلی دوستت دارم کالله
کالله بالذت خندیدولبهایی که دوباره وهزارباره بوسیده شد.
کالله سرش راروی سینه برهنه سوشاجابجاکرد،سوشااورابیشت ربه خودفشرد.کالله آرام
گفت:
_ سوشا؟
_ جان دلم؟
_ توخانواده ی کسی روکه قلبشودادبه من میشناسی؟
_آره چطور؟
_موافق بریم دیدنشون هم برای تشکرهم برای تسلیت
_ باشه
_سوشا؟
_جانم؟
_ اون...اونی که قلبشوبه من دادکی بود؟تودیدیش؟
_ آره دیدمش...یه دخترجوون،حدودابیست وسه ساله
کالله لبش راگازگرفت:
_ آخی!
سوشاصورت کالله رابه سمت خودبرگرداند:
_نبینم گریه کنیا!
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کالله آهسته گفت:
_باشه
وسرش رابیشتربه سینه اش فشرد،بازمزمه های عاشقانه ی سوشاارام آرام پلکهایش گرم
شدوبه خواب شیرینی فرورفت.
صبح زودتراازسوشابیدارشد،دوش گرفت ومیزصبحانه راآماده کرد،سوشاهنوزهم خواب
بود.کالله به آهستگی وارداتاق شدبادیدن چهره معصوم سوشادلش ضعف رفت لبخندی
شیطانی روی لبش نشست.پاورچین پاورچین به سمت تخت رفت وروی صورت سوشاخم
شدچندتارازموهای بلندش رانوازش وارروی بینی سوشاکشیدسوشاتکان خفیفی
خوردامابیدارنشد.کالله که سعی میکردجلوی خنده اش رابگیردبازهمان
کارراتکرارکرد،اینبارهم سوشافقط تکان خفیفی خوردوبیدارنشدکالله باردیگرکارش
راتکرارکردسوشاناگهانی وسریع چشمهایش رابازکردوکالله راقبل ازآنکه فرصت عکس
العملی داشته باشددرآغوش کشید.صدای جیغ کللله بلندشد:
_ آی آی آی ولم کن
باخنده لبهایش رابوسیدوگفت:
_ کجا؟آتیش به پامیکنیوفرار؟
درحالی که تالش میکردازحصاردستهای سوشافرارکندگفت:
_ کی؟من؟آتیش؟چی میگی؟
حصاردستانش راتنگ ترکردوگفت:
_ یعنی کارتونبود؟
_ چی کارمن نبود؟
سوشادسته ای ازموهای کالله رابه دست گرفت ودرحالی که آرام به گردن کالله
میکشید،گفت:
_ این کار!
کالله که ازشدت خنده اشک ازچشمانش میچکیدبادادگفت:
_ چراچرااعتراف میکنم کارمن بوده
اماسوشادست بردادنبودوبه قلقلک دادن کالله ادامه داد.کالله بازهم باجیغ گفت:
_ توروخدابسه دیگه قلقلکم میاد...سوشاااا
سوشادست ازقلقلک دادنش کشید،کالله باتمام سرعت ازاتاق بیرون دویدودرهمان حین
دادزد:
_ تابری دوش بگیری صبحانه حاضره
به کارهای کالله خندیدوبعدازبرداشتن حوله اش واردحمام شد.
سوشاسرش رادرآغوش کشید
درحالی که باحوله موهایش راخشک میکردواردآشپزخانه شدوازدیدن میزصبحانه چشمهایش
برق زد.سوتی زدوباتحسین گفت:
_به به چه کرده خانم خونه
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کالله لبخندی زدوبوسه ای روی لبهایش نشاندسوشاازاین حرکت اوغافلگیرشدوباخنده
گفت:
_ نمیدونستم جایزه تعریف ازشمااینقدرشیرینه
نخودی خندیدوگفت:
_ حاالمیدونی دیگه
سوشابه سمتش خم شدولی کالله جاخالی دادوباخباثت گفت:
_ چاییت سردمیشه ها
وباخنده پشت میزنشست،سوشاهم باخنده سری تکان دادوروبرویش نشست.هنوزچیزی نگذشته
بودکه بی مقدمه گفت:
_امروزبریم پیش خانواده ای که قلب دخترشونوبهم دادن؟
به مهربانی کالله لبخندی زدوگفت:
_ چرانشه،اول میریم دنبال بارانابعدسه تایی باهم میریم اونجا
_ بعدازاونجاهم بریم پیش پروانه برای تشکر
_ باشه خیلی خوبه.وقتی بیمارستان بودی همش مواظب بارانابودن خیلی زحمت
کشیدن.دوست خوب تواین دوره زمونه خیلی کم پیدامیشه بایدقدردوستاتوبدونی
لبخندزد:
_آره راست میگی...راستی سوشا؟
_ جانم؟
_ میشه یه چیزی ازت بخوام؟
_ شماجون بخواه خانومم
_ میشه...میشه اجازه بدی...ینی چیزه
_ راحت بگوکالله
_خوب راستش...میخوام بازم برم سرکار
جدی شد:
_ سرکار؟چرامگه مشکلی داری؟
_ نه چیزه..اصلن ولش کن مهم نیست بعداراجع بهش حرف میزنیم
_ نه نه چیزی نیست اگه توبخوای مشکلی نیست میتونی بری سرکار
_ راست میگی؟
_آره ولی پس تکلیف باراناچی میشه؟
_ خوب من فقط صبح سرکارم که اغلب باراناخوابه...برای اطمینان میتونیم یه
پرستارهم براش بگیریم
_باشه هرطورتوبخوای عشق من
_ وای ممنونم سوشا
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چشمکی زدوگفت:
_ خواهش میشودخانومم!
***
بافشرده شدن دستهایش توسط سوشاآرامش ازدست رفته اش رابازیافت به باراناکه به
اونگاه میکردلبخندی زدودست سوشارامحکم ترگرفت درباصدای تیک بازشدوهرسه
واردشدند.
سوشا_اینجاست طبقه سوم واحدهفت
زنگ دررافشردبه فاصله کمی چهره نامرتب مردچهارشانه ای درمیان درنمایان
شد،سوشاچهره آشنایش راشناخت اوراستین بودهمسرنفس،دختری که کالله زندگی اش
رامدیون اوبود.راستین درابتداباکمی تعجب به آنهانگاه کردوبعدبه خودآمدوباتعجب
گفت:
_ شماهمونی هستیدک...
سوشازودترگفت:
_ بله،درسته من ارجمندهستم وایشون هم همسرم کالله هستن
کالله سرش رابه نشانه آشنایی تکان داد.
_شمااینجاروازکجاپیداکردید
سوشا_باکلی خواهش ازپرستاربیمارستان آدرس اینجاروگرفتیم تاخدمتتون برسیم هم
برای تسلیت وهم تشکر
راستین تکانی خوردوازجلوی درکناررفت ومغموم گفت:
_ خواهش میکنم بفرمایید
هرسه واردشدند.راستین کنارشان نشست وباصدای گرفته ای گفت:
_ ببخشیداینجایه خورده بهم ریختس
کالله_ نه خواهش میکنم این چه حرفیه
سوشاهم حرفش راتاییدکرد،راستین نگاه خیره ای به باراناکردوگفت:
_ میشه بیای پیشم خانم کوچولو؟
بارانانگاهی برای کسب اجازه به مادرش انداخت وبعدازدیدن نگاه رضایتمندکالله به
سمت راستین رفت.راستین بی مقدمه اورادرآلوش کشیدوبابغضی آشکارگفت:
_ اگه...اگه نفس زنده بودمنم بایدتاچندوقت دیگه صاحب یه دخترکوچولومثل تومیشدم
کالله تعجب کردولی سوشابانگاهش ازاوخواست آرامش خودراحفظ کند،اماکالله نتوانست
بیشترازاین جلوی خودش رابگیردباصدای لرزانی گفت:
_ راستش...آقاراستین مااالن برای تشکرازشمااینجاییم...ینی من اومدم اینجاکه
خودم به شخصه ازتون تشکرکنم من زندگیمومدیون نفس خانم هستم
اشکی ازگوشه چشم راستین چکیدولی سریع آن رامهارکردوبوسه ای روی گونه
بارانانشاند،بارانابه طرزعجیبی مهراین مرداشفته به دلش افتاده بودواورادوست
داشت.
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راستین_همین که شماالن اینجاهستیدوداریدنفس میکشیدباعث خوشحالیه.مطمعنم نفس االن
خیلی خوشحاله
واردشدند.
سوشا_اینجاست طبقه سوم واحدهفت
زنگ دررافشردبه فاصله کمی چهره نامرتب مردچهارشانه ای درمیان درنمایان
شد،سوشاچهره آشنایش راشناخت اوراستین بودهمسرنفس،دختری که کالله زندگی اش
رامدیون اوبود.راستین درابتداباکمی تعجب به آنهانگاه کردوبعدبه خودآمدوباتعجب
گفت:
_ شماهمونی هستیدک...
سوشازودترگفت:
_ بله،درسته من ارجمندهستم وایشون هم همسرم کالله هستن
کالله سرش رابه نشانه آشنایی تکان داد.
_شمااینجاروازکجاپیداکردید
سوشا_باکلی خواهش ازپرستاربیمارستان آدرس اینجاروگرفتیم تاخدمتتون برسیم هم
برای تسلیت وهم تشکر
راستین تکانی خوردوازجلوی درکناررفت ومغموم گفت:
_ خواهش میکنم بفرمایید
هرسه واردشدند.راستین کنارشان نشست وباصدای گرفته ای گفت:
_ ببخشیداینجایه خورده بهم ریختس
کالله_ نه خواهش میکنم این چه حرفیه
سوشاهم حرفش راتاییدکرد،راستین نگاه خیره ای به باراناکردوگفت:
_ میشه بیای پیشم خانم کوچولو؟
بارانانگاهی برای کسب اجازه به مادرش انداخت وبعدازدیدن نگاه رضایتمندکالله به
سمت راستین رفت.راستین بی مقدمه اورادرآلوش کشیدوبابغضی آشکارگفت:
_ اگه...اگه نفس زنده بودمنم بایدتاچندوقت دیگه صاحب یه دخترکوچولومثل تومیشدم
کالله تعجب کردولی سوشابانگاهش ازاوخواست آرامش خودراحفظ کند،اماکالله نتوانست
بیشترازاین جلوی خودش رابگیردباصدای لرزانی گفت:
_ راستش...آقاراستین مااالن برای تشکرازشمااینجاییم...ینی من اومدم اینجاکه
خودم به شخصه ازتون تشکرکنم من زندگیمومدیون نفس خانم هستم
اشکی ازگوشه چشم راستین چکیدولی سریع آن رامهارکردوبوسه ای روی گونه
بارانانشاند،بارانابه طرزعجیبی مهراین مرداشفته به دلش افتاده بودواورادوست
داشت.
راستین_همین که شماالن اینجاهستیدوداریدنفس میکشیدباعث خوشحالیه.مطمعنم نفس االن
خیلی خوشحاله
واردشدند.
کالله تعجب کردولی سوشابانگاهش ازاوخواست آرامش خودراحفظ کند،اماکالله نتوانست
بیشترازاین جلوی خودش رابگیردباصدای لرزانی گفت:
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_ راستش...آقاراستین مااالن برای تشکرازشمااینجاییم...ینی من اومدم اینجاکه
خودم به شخصه ازتون تشکرکنم من زندگیمومدیون نفس خانم هستم
اشکی ازگوشه چشم راستین چکیدولی سریع آن رامهارکردوبوسه ای روی گونه
بارانانشاند،بارانابه طرزعجیبی مهراین مرداشفته به دلش افتاده بودواورادوست
داشت.
راستین_همین که شماالن اینجاهستیدوداریدنفس میکشیدباعث خوشحالیه.مطمعنم نفس االن
خیلی خوشحاله
_ این حرفونزنیدمیدونم حال شماهم مساعدنبوده شرایطتون رودرک میکنم،همین که
جناب ارجمندلطف کردن وبه مراسم اومدن باعث خوشحالیه
کالله نگاه قدرشناسانه ای به سوشاکردوگفت:
_ به هرحال من معذرت میخوام وبهتون تسلیت میگم
_ممنون
بوسه ای روی گونه بارانانشاندومیوه ای به دستش دادبارانابالبخندمیوه
راازاوگرفت ومشغول خوردن شد.
کالله_ آقاراستین راستش من دوست دارم مادرنفس خانم روهم ببینم شماآدرس خونشون
رامیدونید؟
_بله ولی مادرش االن مشهده،اینجانیست.میتونم آدرسشوبهتون بدم بعدابهش سربزنید
_بله ممنون میشم
* * *
دسته گل بزرگی راکه خریده بودبه پروانه دادوصورتش رابوسید.پروانه
وامیدهردوتشکرکردند.
پرنیاوباراناهردومشغول بازی بودند.
پروانه_ خیلی ممنونم کالله جان،جناب ارجمندخیلی خوش اومدید
هردوباهم پاسخ دادند:
_ممنون،لطف دارید
وبه هم لبخندزدند.امیدباچهره ای گشاده ورفتاری گرم باآنهاصحبت میکردگویی
هزارسال است انهارامیشناسد.بعدازدقایقی خوب وناب که به گپ زدن وصحبت های
متفرقه گذشت کالله وسوشاقصدرفتن کردند،بازهم کالله صورت پروانه
رابوسیدوازاوتشکرکردوبه همراه باراناوسوشابه خانه بازگشتند.
***
بعدازخواباندن باراناکالله به اتاق خودشان آمدوکنارسوشادرازکشید،چیزی نگذشته
بودکه دستهای سوشادورکمرش حلقه شد،سرش رابه سینه اش فشردوگفت:
_ دیدی باراناچه خوشحال شده بودازدیدن خونه جدید؟
سوشاچشمهایش رابوسیدوگفت:
_ اره خونه جدیدبرای اون ویه خونه ی قدیمی وپرخاطره برای منوتو
_سوشا؟
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_ جان سوشا؟
_ من..راستش من میترسم
_ ازچی خانمی؟

_ از...ازاینکه مهرداددوباره بخوادبالیی سرمون بیاره...ازاینکه زندگیمون دوباره
ازهم بپاشه...ازا...
لبهایش رابوسیدوگفت:
_هیس خانمی این حرفونزن اون عوضی هیچ غلطی نمیتونه بکنه تاوقتی من کنارتم
ازهیچی نترس باشه؟
_سوشامن زندگیمونوخیلی دوست دارم دلم نمیخواددوباره...
بازهم سوشانگذاشت حرفش راکامل کند:
_ گفتم که!تاوقتی من کنارتم ازهیچی نترس...اون آدم پست اگرم بخوادنمیتونه هیچ
غلطی بکنه پلیسادربه دردنبالشن اونقدرجرم مرتکب شده که حاالحاالهابایدفرارکنه
بیشترخودش رابه سوشافشرد:
_ خوشحالم که توکنارمی
سوشازمزمه کرد:
_ عاشقتم عشق من!
* * *
_مرسی مادرجون خیلی زحمت کشیدیدبخداراضی به این همه زحمت نبودیم
لیال_ خواهش میکنم کالله جان وظیفمه کاری که نکردم
سوشاباقدردانی به مادرش نگاه کردوگفت:
_ شماخیلی خیلی زحمت کشیدیدمامان جان ماکه غریبه نیستیم میتونستیدجای این همه
غداهای خوشمزه ورنگارنگ یه شام مختصردرست کنیداینجوری ماهم راضی بودیم
بخداخیلی خسته شدیددست تنها
لیالجلورفت وصورت هرسه نفرشان رابوسیدوگفت:
_ این چه حرفیه می زنین من برای شماسه تاعزیزم هرکاری بکنم بازم کمه اصلنم
خسته نمیشم
کالله لبخندزدوباراناباشیطنت درآغوش میثاق فرورفت وباشیرین زبانی خاص خودش
مشغول دلبری شد.
بعدازتمام شدن میهمانی دورهمیه کوچکشان قصدبازگشت به خانه راکردند.چقدراین
روزهابرای همه شیرین بودروزهایی ناب وبه یادماندنی!
کالله تاحدزیادی خیالش ازبابت مهردادراحت شده بودولی دایمادلشوره غریبی داشت
ولی سعی میکردآن راکنابزندکه بیشتراوقات موفق میشد.شش ماهی ازآغازدوباره زندگی
مشترکش باسوشامی گذشت دراین مدت تغییررفتاربارانابه خوبی دیده میشدازقبل سرحال
تروشادتربود،اخالق ورفتارش بسیارشیرین وجذاب بود.بااینکه سه سال بیشترنداشت اما
متانت خاصی درهمه حرکاتش نهفته بودکه نشان ازپختگی اش می داد!کالله ازصبح
تاحدودیک بعدازظهربه شرکت می رفت ودراین مدت پرستاری برای نگهداری ومراقبت
ازبارانابه خانه شان می آمد،سوشاهم حدودچهاربعدازظهربه خانه برمیگشت ونیم
روزباقی مانده راسه نفری کنارهم می گذراندند.
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کالله خسته وکالفه کلیدرادرقفل درچرخاندودرراگشودبارانابا شوق به استقبالش رفت
اورادرآغوش کشیدوماچ آبداری ازگونه اش گرفت حس میکردبادیدن باراناتمام خستگی
اش ازبین رفته است.به پرستارهم سالم کردوبه اواجازه مرخصی دادباعجله درحالی که
هم باباراناصحبت میکردوهم غذادرست میکردشماره سوشاراگرفت.بالفاصله تماس جواب
داده شد:
_ جانم؟بله؟
_ سالم سوشا
_ سالم خانمی،خوبی عشقم؟چیزی شده؟
_ ممنون ،نه چیزی نیست زنگ زد...
بارانا_مامان ببین نقاشیم قشنگه؟
کالله سری تکان دادوحرفش راازسرگرفت:
_زنگ زدم ببینم به مامانت ایناخبردادی یانه به سیناوسمیراچی؟
_ آره آره به همشون زنگ زدم ودعوتشون کردم برای شام خیالت راحت باشه خانمی
_خوبه منم به مامان اینازنگ زدم.راستی؟
بارانا_مامان؟
کناربارانانشست،گوشی رادست به دست کردوگفت:
_یه لحظه باران جان دارم باباباحرف میزنم وبعددوباره ادامه داد:
_ لیست اون چیزایی روکه نوشتم یادت نره تهیه کنی ها باشه سوشا؟
_ چشم چشم ،اون کوچولوی باباچی میگه اونورخط؟
_ هیچی بابا،داره نقاشیشوبهم نشون میده
_ باباقربونش بره،ازطرف من ببوسش گل دخترمو
_ چشم حتما،کاری نداری
_ نه گل یاس
_پس فعال
_ فعال
گوشی راقطع کردوبوسه ای روی لپ باراناکه منتظربه اونگاه میکردنشاند
_ این بوس ازطرف بابا
بارانالبخندزدودوباره نقاشی اش رابه سمت کالله گرفت:
_ نقاشیم قشنگه مامان؟
کالله متفکربه نقاشی کودکانه ورنگارنگش نگاه کردوگفت:
_ محشره قشنگ ترین نقاشیه که توعمرم دیدم
باراناباشوق خندید،سرانگشت هایش رابوسیدوگفت:
_ دستت دردنکنه هنرمندکوچولو
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بارانانخودی خندیدوکالله برایش ضعف کرد.لپش رابوسیدوگفت:
_ قربون خنده هات بشم مامانی
_ مامی؟
_ جان دلم؟
_ امشب دایی کیانم میاد؟
_آره قشنگم
_ آخ جون پس نی نی کوچولوشونم میارن؟
_آره عزیزم،نی نی کوچولودوست داری؟
_ آره مامی خیلی نازن،منم دوست دارم یکی توخونمون داشته باشیم
کالله کنارش زانوزد:
_ راستکی دوست داری خواهربرادرکوچولوداشته باشی؟
_آره خیلی دوست دارم،برام یه نی نی کوچولومیاری مامان؟
کالله هنوزجوابی نداده بود که صدای سوشاازپشت سرشان هردوراغافلگیرکرد:
_ چرانیاره؟دخترکوچولوی من یه نی نی خوشمل بخوادمامانش براش جورمیکنه مگه نه
گل یاس؟
بارانابه سمت سوشادوید.سوشاخریدهاراروی زمین گذاشت واورادرآغوش گرفت.کالله
بالبخندگفت:
_علیک سالم چقدرزوداومدی!
جلورفت وکالله رابوسیدوگفت:
_ سالم خانمی!بخاطرشمااومدم که بهت کمک کنم خسته نشی
لبخندگرم کالله پاسخ مهربانیش بود،بارانارابوسیدوآرام اورازمین گذاشت
تالباسهایش راعوض کند.
پذیرایی ازمهمانهابی خوبی انجام شدمیهمانی خوبی بودوحسابی به همه خوش گذشت هم
مادرکالله وهم مادرسوشاهردوبه نوعی ازکالله خواسته بودندتافرزنددیگری
بیاورد،باراناباشوق کودکانه اش کنارالنازآرام نشسته بودوبه حرکات آرتین یک
ماهه نگاه میکرد،همه چیزاین کودک برایش جالب بود!
کالله غلتی زدوبه پهلوخوابید،نفسهای منظم سوشاروی صورت وگردنش میخورد،استرس بدی
داشت.عالوه برباراناسوشاهم بااوبرای داشتن فرزنددیگری صحبت کرده ونظرش راخواسته
بوداماپاسخ کالله سکوت بود.استرس داشت،می ترسید.بااینکه بارانارابه شدت دوست
داشت امابرای اویادآورسختی های گذشته اش بود،یادآورروزی که
فهمیدبارداراست،یادآورروزی که پرستاربارانای کوچک ومعصوم راکه تازه به
دنیاآمده بودبه دستش داد،یادآورروزهای تلخ بدون سوشا...دوباره غلت زدوبه پشت
خوابیدمیخواست افکارمزاحم راازخودش دورکنداماموفق نبوددانه های عرق روی پیشانی
اش نشسته بودندوقلبش به شدت می زد.دستهایی که دورکمرش حلقه شدنداورابه
خودآورد،سوشابایک حرکت اورابه خودش چسباند،ازضربانهای تندوبی وقفه قلب کالله
نگران شد،دستی به صورتش کشیدوگفت:
_ کالله؟خانمی خوبی؟
کالله بابغضی که برگلویش چنگ زده بودآهسته ولرزان گفت:
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_آره
ولی حقیقتاخوب نبودوسوشااین رابه خوبی فهمیدسریعاآباژورکنارتخت راروشن کردوبه
کالله نگاه کردازدیدن حالش جاخوردفورااورابه حالت نشسته درآوردولیوان آبی برایش
آوردوآرام آرام اوراوادارکردتابنوشد.کالله نفس نفس میزد.بانگرانی گفت:
_ خانمم چی شدی یهو؟قرصاتوخوردی؟اه لعنت به من نبایدمیزاشتم تنهایی این همه
کاربکنی
کالله دست لرزانش راباالاوردوبازویش راگرفت:
_ نه خوبم حالم خوبه نگران نباش
دستش راروی سینه کالله گذاشت وگفت:
_ اگه خوبی پس چراقلب اینقدرتندمیزنه؟
_ چیزی نیست خوبم یه خورده ترسیدم
_ مطمعن باشم خوبی؟آخه ازچی اینجوری می ترسی نفسم؟
ومحکم اورادرآغوش کشید.
_ خیلی خسته شدی امروزببخشیدعزیزم...همش تقصیرمن شد
بامهربانی موهایص رانوازش کردوگفت:
_ نخیردیگه این حرفونزن من اصلن خسته نشدم...گفتم که یکم ترسیده بودم االن خوب
خوبم
سوشابه سرانگشتهای نوازشگرش بوسه زدوگفت:
_ نکنه مهردادمزاحمت شده وتوهیچی نمیگی؟
_ نه نه اصلن اینطورنیست
_ پس چی؟
_راستش..راستش من خب چیزه
_چی شده؟
_ من میترسم ازاینکه...ازاینکه
نفسش رابیرون دادوگفت:
_ بچه داربشم
سوشااندکی باتعجب به چهره اش که درزیرنورآباژورهم رنگ پریدگی اش مشخص بود،دقیق
شد
_ واقعا؟
کمی دستپاچه شدوبامن من گفت:
_ خب راستش...سوشامیدونم خیلی بچه دوست داری ولی من...من می ترسم
لبخندمهربانی زدودرحالی که موهایش رانوازش می کردگفت:
_ ازچی می ترسی عشقم؟توکه قبالیه بار...
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میان حرفش دوید:
_آره ولی..ولی سوشامن می ترسم باراول تجربه خوبی برای من نبودنمیدونی چقدربرام
سخت بود.روزی که خواستم خبرپدرشدنتوبدم روزی که میتونست بهترین روزعمرم باشه
شدبدترین روزمن تنهایی خودم وبچم ازهمه چی برام سخت تربود،همه یه جوری نگام
میکردن...نمیدونم نمیدونم
اشکهایش که چکیدسوشاطاقت نیاورداورادراغوش کشیدوگفت:
_ عشقم،نفسم،خانومم گریه نکن میدونم چقدربرات سخت بوده خیلی ازت معذرت میخوام
بابت اوروزاخیلی شرمندتم بخدا
باهق هق گفت:
_ من که اینارونگفتم که توازم عذزخواهی کنی گذشته ها گذشته مهم االنه که پیشمی
_پس جان من گریه نکن باشه
سریع اشکهایش راپاک کرد،سوشاآرام خندیدوگفت:
_آفرین به خانم حرف گوش کن خودم
هنوزهم درچشمهایش ترس ونگرانی رامی دیدبرای اینکه خیالش راراحت کندگفت:
_ دیگه نبینم سرچیزای بیخودی خودتواذیت کنی اگه مشکلی بودفقط به خودم بگودلیلی
نداره مخالفت کنم،من اگه تونخوای محاله حرفشوبزنم ماباراناروداریم اگه تومی
ترسی برای منم مهم نیست دیگه حرفشونمیزنم
_ ولی...
_هیس...ولی نداره دیگه ،تودیگه خیالت راحت باشه من دیگه عمراحرفی ازبچه
بزنم.حاالهم باخیال راحت بخواب به جان خودم یه باردیگه خودتواذیت کنی من
میدونموتو
' کالله '
ازاون شبی که سوشاباهام حرف زدخیالم راحت شدولی نمیتونستم خودموراضی کنم
میدونستم که سوشاعاشق بچس اینوازنگاهش به بارانامیفهمم باتمام خستگیش وقتی
ازسرکارمیادمیشینه کنارباراناوباهاش بازی میکنه ازتمام وجودش برای منوباران
مایه میزاره...خیلی فکرکردم وبه این نتیجه رسیدم که برم پیش یه روانشناس
باکیاناهم حرف زدم اونم موافقت کردنمیخواستم فعالسوشاچیزی بفهمه می ترسیدم
ازاینکه این جلسات روانشناسی هم جواب ندهونتونم به ترسم غلبه کنم دوست نداشتم
امیدوارش کنم وبعدناامیدش کنم...
***
سه ماه ازرفتنم به جلسه های مشاوره می گذره خیلی عالی بودوحاالدیگه هیچ ترسی
ندارم میخوام به سوشابگم که آمادگیشودارم میدونم خیلی خوشحال میشه...وای
خدایاممنونم!صدای درکه اومدازافکارم بیرون اومدم باراناطبق معمول سریع
خودشوانداخت توبغل سوشا.بالبخندبه سمتشون رفتم.باراناروبوسیدوروی زمین گذاشت
بالبخندبه طرف اومدوگونموبوسیدباخنده بهش سالم کردم واونم جوابموداد:
_سالم بانوی من!چیه چراخوشحالی؟
اخم ظریفی کردم وگفتم:
_چیزی نیست تورودیدم خوشحال شدم!
دوباره لبخندمهمون صورتش شد.باراناهی توی دست وپاش می پیچیدواتفاقات
امروزوتندتندبراش تعریف میکرد.رفت تواتاق تالباسشوعوض کنه باراناهم
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دنبالش!بهشون لبخندی زدم ودوباره رفتم توی اشپزخونه ومشغول چیدن میزشدم بشقاب
آخروکه روی میزگداشتم سروکله ی پدرودخترهم پیداشد
_ به به ببین خانمم چی کاراکرده دستت دردنکنه
لبخندزدم.باراناتندگفت:
_بابامنم کمکش کردم دوتایی ناهاردرست کردیم مگه نه مامی؟
_ اره قشنگم
سوشابه نوک بینیش اروم ضربه زدوگفت:
_ آفرین به دخترنازم دستت شماهم دردنکنه
خندید.برای هردوشون غذاکشیدم ودرآخربرای خودم باراناسریع غذاشوخوردورفت تابازی
کنه سوشاهنوزمشغول خوردن بودمنم غذاموخورده بودم وداشتم بهش نگاه
میکردم.یهوسرشوبلندکرد و قافلگیرم کردبالبخندبهش خیره شدم خندش گرفت وگفت:
_ اینجوری نگام میکنی هیچی ازگلوم پایین نمیره خانمی
بانازگفتم:
_ خب چیکارکنم دوست دارم عشقموخیره خیره نگاه کنم حرفیه؟
پشت چشمی هم براش نازک کردم لیوان آبی برداشت وگفت:
_ فدات بشم عشق من
وآبویه نفس سرکشید.دوباره بهم خیره شدیم.
_سوشا؟
_ جانم؟
_ میخوام یه چیزی بهت بگم
_ توده تاچیزبگو
لبخندزدم وانگشتامودورلیوان روبرون حلقه کردم وآروم گفتم:
_ ببین من اآلن دیگه آمادگیشودارم که...
_ که چی؟
_بخوایم دوباره بچه داربشیم
بهش نگاه کردم اخم طریفی داشت
_بچه؟مگه تونگفتی که می ترسی؟
_ اره ولی االن دیگه هیچ ترسی ندارم
_ آخه چطورمیشه نکنه بخاطرمن میگی من که گفتم اگه تونخوای من حرفشونمیزنم توی
این سه ماهم حتی...
پریدم وسط حرفش:
_ آره آره میدونم سوشا...ولی باورکن اینطوری که توفکرمیکنی نیست من دیگه
واقعااالن هیچ ترسی ندارم اصال استرس ندارم
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_مگه میشه اون شب تواونجوری گریه میکردی ولی حاال...
نفس عمیقی کشیدوگفت:
_ کالله راسشوبگوچی شده یهویی؟کسی چیزی گفته؟
گفتم:

_نه اصال خب راستش توی این سه ماه من میرفتم پیش یه روانشناس برای
مشاوره...خیلی خوب بودتونست قانعم کنه...سوشامن حاالمی فهمم...گذشته قرارنیست
توآینده هم باشه وتکراربشه
اخم روی پیشونیش عمیق ترشدوخیلی ناگهانی ازجاش بلندشدوبه سمت اتاق رفت ودروبهم
کوبید.ازرفتارش جاخوردم تاحاالاینجوری ندیده بودمش!ولی مگه بچه دوست
نداشت!ازصدای برخورددرباراناازتاقش بیرون اومدرفتم کنارش وبغلش کردم ودوباره
بردمش به اتاقش
_ باراناعزیزم بمون همین جابازی کن باشه گلم؟من بابابایی یکم حرف دارم یه وقت
نیای بیرون باشه؟
_چشم
صورتشوبوسیدم وازاتاقش بیرون اومدم.نفس عمیقی کشیدم ودراتاق
مشترکمونوبازکردم.روی تخت نشسته بودوسرشوبه تاج تخت تکیه داده بودوپاهاشم
درازکرده بود،چشماش بسته بود.رفتم ولبه دیگه تخت نشستم اصالفکرنمی کردم
اینقدرناراحت بشه.درحالی که سعی می کردم بغض نکنم گفتم:
_ سوشاچی شدی یهویی؟من چیزبدی گفتم؟
جوابی ندادحتی چشماشم بازنکرد،بهش نزدیکترشدم
_ من فکرکردم بچه دوست داری برای هم...
چشماشوبازکردوانگشت اشارشوگذاشت روی لبام وگفت:
_آخه عشقم،من که بهت گفتم تواگه نخوای منم نمیخوام،چرااین همه خودتواذیت
میکنی؟
یه لحظه جاخوردم پس بخاطرمن ناراحت شده!خودش ادامه داد:
_ چراقبلش بهم نگفتی؟ها؟
مظلوم نگاش کردم وگفتم:
_ خب اونموقع خودمم نمیدونستم چی پیش میاداگه قانع نمی شدم مم...
باقرارگرفتن لباش روی لبام حرف تودهنم ماسید...یه بوسه طوالنی...ازم جداشدگیج
شده بودم.گفت:
_ گاهی وقتاازخودم بدم میاد...انقدرمهربونی،اینقدر مهربونیات زیاده که
دربرابرت کم میارم کالله
لبخندزدم وروی پاش درازکشیدم اونم لبخندزد.درحالی که باانگشتای دستش که روی
سینم بودبازی میکردم گفتم:
_ من نفهمیدم...توواقعابچه دوست داری؟
_ توچی فکرمیکنی؟
لباموجمع کردموگفتم:

51

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان باران بی قرار
_نمیدونم
خندیدوخم شدروم ولباموبوسید،منم خندیدم وگفت:
_جواب سوالموبده دیگه
دسته ای ازموهاموتودستش گرفت وگفت:
_ شیطونی نکن دخترخوب
نازکردم وگفتم:
_ پاسخ سوالم
نفسشوفوت کردبیرون وگفت:
_آره من عاشق بچم ولی کالله بخدامهم نیست برام اگه تواذیت میشی ب...
_ نه مطمعن باش من اصالاذیت نمیشم ازجانب من خیالت تخت

خندیدنفهمیدم به چی!روبروش نشستم نگاش روی حرکاتم بودبهش خیره شدم اونم
همینطورآغوششوبرام بازکردبااشتیاق توآغوش فرورفتم سرموفروکردم توگودی
گردنش.موهاموبوسیدوکنارگوش� � آهسته گفت:
_خیلی دوست دارم...
گلوشوبوسیدم وگفتم:
_ من بیشتر
* * *
عروسی میالدپسرعموم بودهمه خیلی خوشحال بودم باالخره میالدبعدیک عمرتصمیم به
ازدواج گرفته بود،زن عموکه ازخوشحالی روپابندنبود،عموهم همینطور.منم خیلی
خوشحال بودم ولی ازطرفی یه ناراحتی هم داشتم اونم شکم برامدم بود که دختر هفت
ماهم اونجاقل میخورد!باسوشاکل مغازه هاروزیروروکردیم تایه لباس مناسب بخرم
اماهیچی به هیچی آخرسرهم یه لباسوبه سلیقه سوشاخریدم ولی زیادبه دلم ننشسته
بود!توآرایشگاه زیردست خانم آرایشگربودم باراناقبل ازمن کارش تموم شده
بودوداشت توسالن بالباس عروسش چرخ می زدباعشق بهش نگاه کردم چقدرتواین لباس
سفیدخواستنی شده بود!درست عین فرشته ها
_ خانم حاالمی تونیدخودتونوتوآینه ببینید،دیگه تمومه
تشکری کردم وبلندشدم توی اینه به خودم نگاه کردم حسابی خوشمل شده بودم،لباسمم
شیک بوددستی به شکمم کشیدم .بارانااومدطرفم وگفت:
_مامی چه قشنگ شدی!
_ ولی توکه قشنگ تری فرشته ی ناز
نخودی خندیدتودلم قربون صدقش رفتم بارانای عزیزم پنج ماه بودکه چهارسالش شده
بود...هی!چه زودگذشت!دست باراناروگرفتم وروی صندلی نشوندم به سوشازنگ زدم
وگفتم که بیاددنبالمون.
چنددقیقه بیشترنگدشته بودکه اس داددم درمنتظره باراناتندرفت بیرون ولی من
آهسته آهسته وخرامان خرامان قدم برمی داشتم ویابه قول النازمثل پنگون هاراه می
رفتم!ازفکرم خندم گرفت ولبخندی گوشه لبم نقش بست باالخره رسیدم به ماشین
باراناتوی ماشین نشسته بودوسوشاایستاده بودبیرون ماشین.فداش بشم چقدرخوشتیپ
شده عشقم! بادیدن من لبخندزدوبه طرفم اومد
_سالم خوشگل خانوم
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بانازگفتم:
_سالم عزیزم
پیشونیموبوسیدوگفت:
_ قربون اون نازکردنت بشم من
بازوموگرفت وآروم آروم بردم سمت ماشین
_ نی نی کوچولوچطوره؟مامانشوکه اذیت نمیکنه؟
_نه دخترمامان خیلی گله
خندیدودروبرام بازکرد.کمکم کردتابشینم خودشم دروبست وازاون طرف سوارشدماشینوکه
روشن کردباراناگفت:
_ بابایی؟
_ جانم؟
_خیلی خوشتیپ شدیا!
هردومون خندیدم سوشاگفت:
_ شماهم خیلی ملوس شدی بارانای گلم
نخودی خندید ازفاصله بین صندلی ها سرشوآوردجلووصورت سوشاروبوسیدوبعدم منو،نگهش
داشتم وچندباراون لپای توپولیشوبوسیدم آخ که چقدردوستش دارم!
سوشاخوشحال بودخیلی زیاد!میدونستم چقدرباراناروبچه توی راهودوست
داره.ازخوشحالیش منم خوشحال بودم واین یعنی خوشبختی یه خوشبختی
کامل!خدایااینوازمون نگیر...
باراناورجه ورجه کنان بدون توجه به مااول رفت تو،صدای موزیک خیلی
زیادبودوازچندمتری تاالرهم شنیده می شدمنم که طبق معمول آهسته آهسته قدم برمی
داشتم سوشاهم بخاطرمن آهسته راه می رفت،قدمامون هماهنگ بودودستم توی دستش باهم
واردسالن شدیم اووووووچه جمعیتی سالن داشت می ترکید!اکثراوسط بودن وداشتن می
رقصیدن به آشناهاواونایی که می شناختم واغلب فامیالی پدریم بودن سالم
کردم،خیلییارونمی شناختم!واردرختکن شدم ولباسموتعویض کردم بارانابدواومدپیشم
وگفت:
_ مامی موهام خراب نشده؟
دستی به لباسم کشیدم وبالبخندگفتم:
_ نه عزیزدلم
لباشوغنچه کردوگفت:
_ یه خانومه محکم خوردبهم
_وای عزیزم!بیشترمواظب باش مامام
_چشم
دستشوگرفتموباهم ازرختکن خارج شدیم،النازوکه دیدسریع پریدتوبغلش،النازبوسیدش
واومدطرف من
_ سالم خانم خانما
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دستی به شکم برآمدم کشیدوگفت:
_نی نی کوچولوچطوره؟
_سالم هم خودم هم دخترم جفتمون خوبیم
دستموگرفت وکشیدرویوصندلی نشوندم وشروع کردفک زدن:
_وای نمیدونی کالله کلی خبربرات دارم
سری به نشونه تاسف براش تکون دادم وگفتم:
_ هی ...توهنوزازفضولی دست برنداشتی؟خیرسرت ازدواج کردی بچه داری تر..
پریدوسط حرفم:
_اه ببرصداتوبه من گوش کن...ببین اون پسره رومی بینی؟
_کدومومیگی؟
به سمتی اشاره کرد
_همون که کت وشلوارنقره ای تنشه کردواتشم راه راه
بهش نگاه کردم،بهش میخوردسی ساله باشه.پوفی کردموگفتم:
_خب که چی؟
_ اسمش ساسانه خواستگارآرامه!قراره باهم ازدواج کنن
_درووووغ!آرام که می گفت من نمیخوام ازدواج کنمواین حرفا
_ خودت داری میگی دیگی ایناهمش حرفه ونازدخترونه خیلی وقته باهاش دوسته خودش
گفت چندوقت دیگه هم نامزدیشونه تا...
سوشاحرفشوقطع کرد:
_النازجان یه چنددقیقه خانمموبهم قرض میدی؟
چشم غره ای نثارش کردوبااکراه گفت:
_باشه حتما
وازروی صندلی بلندشدورفت وسط وشروع کردقردادن!سوشاکنارم نشست ودستموتودستش
گرفت وگفت:
_چی میگفت این الی توگوشت؟
خندیدموگفتم:
_نتایج فضولیهاش توزندگی مردم
خندیدودستموبیشترتودستش فشرد
_کاش میتونستی برقصی
_خودمم خیلی دلم میخوادولی نمیشه بهاراکوچولواذیت میشه
دستشوگذاشت روشکمم وگفت:
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_وقتی دخمل بابابه دنیابیاداینقدرباهم می رقصیم تاتالفی این چندوقت دربیاد
خندیدم ازته دل!
_فدای خنده هات...
_خدانکنه عشق من...راستی اگه تومیخوای بروبرقص عزیزم
دستشوروی صورتم کشیدوگفت:
_ من بدون توهیچ وقت نمی رقصم...هیچ وقت
لبخندتشکرآمیزی زدم
النازبازپریدوسط عاشقانه هامون:
_اگه کارتون تموم شده خانمتونوپس بگیرم
سوشاخندیدوگفت:
_کارم که تموم نشده ولی خب برای اینکه ناراحت نشی بهت میدم
بازبرای هردومون چشم غره اومدسوشاگونموبوسیدوازجاش بلندشدورفت سمت
مردا،النازسریع نشست پیشموگوشیشودرآوردوشماره گرفت:
_ آخه دختره ی خل تواین سروصدابه کی داری زنگ می زنی؟
_ به کیان...نمیدونم آرتینوکجابرد....اه جواب نمیده
_آرتینوچرادادی به کیان مگه اینجانیست؟
_توراه باکیان دعوام شد،منورسونداینجاوخودش وآرتین نمیدونم کجارفتن
_تونپرسیدی کجامیره بابچه؟
_نه اعصابم خوردبود
_واقعاکه!حاالنگران نباش پیداش میشه
_دلم شورمیزنه
ازروصندلی بلندشدم ورفتم پیش سوشاکه کنارچندنفردیگه ایستاده بودوصحبت میکرد
_سوشاجان؟
برگشت سمتم،لبخندزدوگفت:
_جانم؟چیزی شده؟
_کیانوندیدی؟
_کیان؟ چرااونجاست
به سمتی که اشابه کردنگاه کردم ودیدمش خوشحال شدم پس اومده بود!کناربنیامین
وباباایستاده بودآرتین کوچولوهم بغلش بود!درست اونطرف سالن
_بریم پیشش؟
بازوموتودستش گرفت وگفت:
_بریم گل یاس
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تانزدیکش شدم بلندصداش زدم:
_کیااااان!
به سمت صدابرگشت وبادیدن من خنده رولبش اومد
_به سالم پنگون خانم
لباموجمع کردم وبه سوشانگاه کردم که اونم داشت می خندیدبانگاه من خندشوقورت
دادوبه کیان گفت:
_هی آقابارآخرتون باشه به خانم من بی احترامی می کنید
یه دستشوباالبردوگفت:
_باشه باشه تسلیم
یهوباراناهم اومدورفت بغل سوشا.لپای آرتینوگرفتم وحسابی بوسیدم حیف که نمی
تونستم بغلش کنم دکترمنع کرده بود.یه نگاه کردم دیدن سوشابه بنیامین
وچندنفردیگه مشغول صحبته به کیان که به حرکاتم نگاه میکرد،نگاه کردموگفتم:
_کیان چراگوشیتوجواب نمیدی؟
_گوشیم؟مگه زنگ زدی؟من اصالحواسم نبودآخه سایلنته!
_نه ولی النازخودشوکشت بی که زنگ بزنه بهت
اخماش توهم شد
_گناه داره بخدامعلوم نیست کجایی دست بجه روگرفتی بردی بدون اینکه بهش بگی
_کجاس االن؟
_اونطرف سالن نزدیک جایگاه
خواست بره که دستشوگرفتم وباهم رفتیم النازهنوزم سرش توگوشیش بود نزدیکش که
صدیم خودم صداش کردم:
_الناز
متوجه نشد
_هی الناز،الییی
سرشوباالآوردوبه منوکیان خیره شد،عزیزم چشاش خیس اشک بوبه کیان نگاه کردم سریع
رفت طرفش آرتینوگذاشت روصندلیوالنازوبغلش کرد!آخی چه عاشقانه!منم رفتم صندلی
کنارآرتین نشستم!بعدچندلحظه ازهم دل کندن النازآرتینوبغل کردووهمراه کیان
ازسالن خارج شدن...خندم گرفته بود!وحیدودیدم که داشت باعاطفه می رقصیدلبخندی
بهشون زدم...آخرای مهمونی که فقط فامیالی خودی باقی مونده بودن همه دسته جمعی
ریختن وسط منم هی نگاشون میکردم حسابی کرمم گرفته بودومیخواستم برقصم
اماحیف...حرص میخوردم وبه النازوآرام ومستانه وبقیه فحش می دادم سوشاهم کنارم
نشسته بودوبه حرص خوردنم می خندید!اه به قول سوشابعدبه دنیااومدن
بهاراتالفیشودرمیارم دیگه!
ازهمه خداحافظی کردیم ،باران��روکه خوابیده بودگذاشت روی صندلی عقب دربرای
من بازکردوبعدازمنم خودش سوارشد.داشتیم باصحبت می کردیم،سوشاآهسته می
روندازصدای حرف زدن مابارانابیدارشدوهمونجورکه چشماشومی مالیدغرمی زد!سرپیچ یه
لحظه نمیدونم چی شد ییه آزارای نقره ای رنگ که باسرعت وحشتناکی ازعقب
مامیومدبه شدت ازعقب بهمون برخوردکردبه شدت هممون پرت شدیم سمت جلواون لحظه
لباس باراناروچنگ زدم که داشت میخوردبه شیشه جلوالبته زیادم موفق نبودم سرش
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محکم خوردبه شیشه منوسوشاکمربندبسته بودیم وچیزیمون نشدامابارانااصالنمیدونم چی
شدگیج گیج بودجیغ می زدم وباراناروصدامی کردم بیهوش شده بودسوشاسعی کردآرومم
کنه توشکمم دردبدی پیچیده بود،سوشاسریع ازماشین خارج شد،ماشینی که بهمون زده
بودسریع ازاونجادورشدباراناروازروی من برداشت وگرفت توبغلش،ازسرش خون
میومد،دردم نفس گیربودفقط دیدم سوشاداشت زنگ می زدبه کی وکجانمیدونم
انقدردردداشتم که ازحال رفتم...
"سوشا"
حسابی شوکه شده بودم مطمعن بودم ماشینه ازعمدبهمون زده ولی نمیدونستم کیه
وچرااینکاروکرده بادیدن صورت خونی باراناسریع ازماشین پیاده شدم کالله همش جیغ
می زدگیج بودم باراناروازروی کالله برداشتم وتوبغلم گرفتم سریع زنگ زدم آمبوالنس
به بابامم خبردادم چشمم به کالله بودکه آروم چشماش بسته شد
در ماشینوبازگذاشتم همونجورکه باراناتوبغلم بودکالله روصدامیزدم ته دلم فقط
دعامیکردم اتفاقی براشون نیفته...خدا...چیزی نگذشته بودکه آمبوالنس وپلیس رسیدن
هردوشون منتقل شدن بیمارستان اصالحال خودمونمیفهمیدم جوابای کوتاه به افسرپلیس
که مدام سوال می پرسیدمیدادم کالفه بودم خودشم اینوفهمیدوگفت فرداصبح برم
کالنتری برای یه سری سواالت وتشکیل پرونده...پدرمنوپدر کالله هم اومدن
بیمارستان...مدام راهروی بیمارستانومی رفتم وبرمیگشتم باراتااتاق عمل بودوکالله
هم چنان بیهوش بود...
میثاق_چه اتفاقی افتاد؟نتونستی پالک ماشینیوکه بهتون برخوردکردوبرداری؟
_نه بابامن اصالشوکه بودم تابه خودم اومدم رفته بود...وای بارانا...بارانا...
پدرکالله بااینکه خودش نگران بوداماسعی میکردمنوآروم کنه:
_ آروم باش انشاا...که چیزی نیست
_خداکنه
دربازشدودکتربیرون اومددویدم سمتش
_آقای دکتردخترم خوبه؟
لبخندی زدکه دلموکمی گرم کردوگفت:
_بله خداروشکرخوب بود.لخته خونوازسرش بیرون آوردیم فعالتحت مراقبت هستن
تاوضعیتشون مشخص بشه
دستی به شونم زدوراهشوادامه دادنفس راحتی کشیدم...خدایاباراناهمیشه سالم
باشه ...پدرخودم وپدرکالله هردواصرارداشتن شبوبرم خونه ولی اصالنمیتونستم حتی یه
لحظه اززن وبچم دوربشم خونه وزندگی من اونابودن.باالخره راضیشون کردم وهردوشون
برگشتن خونه.رفتم تواتاق پیش کالله مثل فرشته هاخوابیده بودخداروشکرگفت که ضربه
ای که به شکمش خورده زیادمحکم نبوده وهم خودش وهم بچه حالشون خوبه.
بخاطردردزیادش بهش مسکن زده بودن وحاالآروم خوابیده بود.سرموگذاشتم کنارصورتش
وچشماموبستم واصالنفهمیدم کی خوابم برد...
_آقا؟آقای محترم لطفابیدارشید،آقا؟
آروم چشماموبازکردم گردنم حسابی خشک شده بود.باصدای پرستارکه دوباره صدام
کردهوشیارشدم:
_بله؟
_اینجاکه جای خواب نیست آقای محترم لطفابفرماییداونطرف
دستی به صورتم کشیدم وروی کاناپه کنارتخت نشستم به ساعت موبایلم نگاه کردم پنج
صبح بود،دوباره چشماموروهم گذاشتم دوباره خوابیدم.
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_سوشاپسرم بیدارشو
خیلی آروم چشماموبازکردم که باچهره مهربون مادرم مواجه شدم
_ سالم مامان تواینجاچیکارمیکنی؟
_اومدم به شماهاسربزنم
_ممنون خیلی زحمت کشیدید

نگاهم به سمت کالله کشیده شدکه هنوزخواب بود،مادرشم کنارتختش ایستاده بودونگاش
میکرد:
_سالم سحرخانم
نگاه مهربونی بهم کردوگفت:
_سالم پسرم صبح بخیر
_ممنون،راستی مامان ساعت چنده؟
_هشت
باکف دست کوبیدم توپیشونیم وگفتم:
_وای دیرشده بایدبرم کالنتری
_عجله نکن مادرهنوززوده
باشه ای گفتم وسریع ازاتاق خارج شدم اول
مراقبت وبعدازبیمارستان زدم بیرون ورفتم
جواب دادم حتی قضیه مهردادم براشون گفتم
بیمارستان ویک راست رفتم پیش کالله هنوزم
موهاشونوازش میکردم واسمشوصدامیزدم:

به باراناسرزدم که هنوزبیهوش بودوتحت
کالنتری به سواالیی که ازم می پرسیدن
بعدازتشکیل پرونده دوباره برگشتم
خواب بودساعت یازده بود،آروم

_کالله...خانومم...گل یاس چشماتوبازنمی کنی؟نفسم؟
پلکاش تکون خفیفی خورد وآروم چشماشوبازکرد.
" کالله "
صدای سوشارومیشنیدم که داشت صدام می زد:
_کالله ...خانومم گل یاس چشماتوبازنمیکنی؟نفسم؟
سعی کردم چشماموبازکنم،پلکام سنگین شده بودامابه زورالی چشماموبازکردم چهره بهم
ریخته سواروبروم بودباصدای خیلی آهسته وگرفته ایوگفتم:
_من کجام؟
_اینجابیمارستانه عزیزم یادت نمیادخانمی؟دیشب تصادف کردیم ت...
همه اتفاقای دیشب ازجلوی چشمام ردشد،دوباره زیردلم تیرکشیدونالیدم:
_بارانا
نگاش نگران شدودستموگرفت:
_خوبی کالله؟دردداری؟
سرموبه نشونه نفی تکون دادم:
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_ باراناکجاست؟
_گلم باراناحالش خوبه نگران نباش
_نه دروغ میگی خودم دیدم دیشب سرش خونی بود
دوباره شکمم تیرکشید
_آخ!...
_کالله آروم باش...باورکن حالش خوبه االن خوابیده
_ میخوام ببینمش
_باشه باشه صبرکن سرمت تموم بشه
اشک ازچشمام جاری شدوبااصرارگفتم:
_همین االن
ازسروصدای من پرستاراومدتواتاق وباعصبانیت گفت:
_چه خبره؟یکم آرومتراینجابیمارستانه
توجهی نکردم دست سوشاروکشیدم وگفتم:
_بارانا...میخوام ببینمش
بانگرانی نگام کردوبه پرستارگفت:
_ کی سرمش تموم میشه؟
_چیزی نمونده چنددقیقه دیگه تموم میشه
بازم ازسوشاخواهش کردم:
_سوشاخواهش میکنم...
نگاش بی تاب شد،مامانودیدم که ازدراومدتوسرموتوآغوش گرفت وگفت:
_آروم باش عزیزم چراگریه میکنی؟قربونت بشم اروم باش
همنوجورکه گریه میکردم گفتم:
_مامان باراناکجاست؟میخوام ببینمش...
_عزیزم آروم باش حالش خوبه خوبه...بزارسرمت تمون بشه بعدبروببینش
_تودیدیش مامان؟
_نه ولی سوشاپیشش بوده میگه حالش خوبه؟
باچشمای اشکی بهش نگاه کردم سرشوتودستاش گرفته بود.به پرستارگفتم:
_ خانم خواهش میکنم میخوام دخترموببینم
فک کنم پرستاردلش برام سوخت که بی حرف اومدوسرموازدستم کشید،سوشابلندشدوکمکم
کردتابشینم اصل نمیتونستم صبرکنم سوشاتقریباعصبی گفت:
_ دیه دقیقه آروم بگیردخترخودتونابودکردی
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ازلحنش جاخودم میدونستم مقصرم ولی دست خودم نبوددلم شورمیزد...مامان به همراه
پرستارازاتاق خارج شد،سوشاصندلی روجلوکشیدوروش نشست دستموگرفت وگفت:
_ببخشیددست خودم نبود
چیزی نگفتموبهش خیره شدم
_آخه خانومم عشقم عزیزم من که گفتم خوبه این همه بی قراریت برای
چیه؟بخدازادیشب تاحاالصدبارمردم وزنده شدم توروخدایکم مراقب خودت باش
دستشوروی شکمم گذاشت وگفت:
_این کوچولوکه گناهی نداره ..قشنگم یکم بیشترمواظب باش
بابغض گفتم:
_خب دلم شورمیزنه...میدونی دیشب حسابی شوکه شده بودم همه سروصورتش خونی بود...
هق هقم اوج گرفت جلواومدوبغلم کردسرموگذاشتم روسینش وگریه کردم هیچی نگفت وفقط
موهامونوازش کرد.بعدازاینکه کلی گریه کردم خودش اشکاموپاک کردوبی حرف
دستموگرفت وکمکم کردازتخت پایین بیام وآهسته ازاتاق خارج شدیم هنوزدردداشتم
ولی نه به اندازه صبح...چندلحظه ای رفت وبادکترصحبت کردوبرگشت وباهمراهی یه
پرستارواردبخش شدیم چشمم که به باراناافتادکه روی تخت خوابیده بوددوباره اشکام
سرازیرشدسوشادستمومحکم تودستش فشارداد.باالی سرش ایستادم وصدای کردم:
_بارانا؟عزیزدلم...باران؟
پرستار_لطفازیادطول نکشه
سرتکون دادم ودوباره صداش کردم:
_بارانا؟
آروم چشماشوبازکردوولی سریع بستشون...خم شدم وپیشونیشوکه باندپیچی شده
بود،بوسیدم
_گلم چشماتوبازکن...ببین مامان اومده پیشت
دوباره چشماشوبازکرد،گریم شدت گرفت محکم بغلش کردم چقدربوی خوبی می داد.صدای
گریه ارومشومیشنیدم صورتشوچندباربوسیدم وگفتم:
_عشق من گریه نکن قربونت بشم گریه نکن عزیزکم
دوباره بغلش کردم سوشامنوازش جداکردوخودش بغلش کرد،روی صندلی نشستم
ودستاموگذاشتم روصورتم وآروم گریه کردم.صدای سوشارومیشنیدم که داشت باهاش حرف
میزدوبعدشم صدای خنده بارانا
_ مامی یکم بیااینجا
سرموباالاوردم وبهشون نگاه کردم هردوشون لبخندبه لب داشتن بهم نگاه میکردن همون
لحظه پرستاراومدتووگفت:
_لطفاسریعتروقتتون تمومه
بارانابابی تابی گفت:
_بیادیگه مامی
بلندشدم ورفتم پیشش دستاشوبازکردومحکم بغلم کردبازم بغض کردم ولی گریه نکردم
موهاشوبوسیدم اونم گونمومحکم بوسید بعدم شکممونازکردوبابغض گفت:
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_دوباره میای پشم؟
_اره عزیزدلم دوباره میام پیشت عصرمیام که باهم برگردیم خونه
_ مامی میترسم
سوشاخوابوندش وگفت:
_ازهیچی نترس گلم ببین خانم پرستاراخیلی مهربونن پیشت میمونن تاعصرکه بیایم
دنبالت.توهم بخواب،استراحت کن چشماتوکه بازکردی مابرگشتیم پیشت
بغضوتوتک تک کلماتش حس میکردم
بارانا_قول بابا؟
_قوله قول
* * *
سوشاباذوق بهاراروتوبغلش گرفته بودوگاهی به من وگاهیم به اون نگاه میکرد.
_دوساعته بی چی نگاه میکنی؟
_به دخترم
خندیدم وگفتم:
_به نتیجه ای هم رسیدی؟
_نشست کنارم وگفت:
_اره
_خب؟
_اینکه بهارااصالشبیه تونیست
_خندیدموگفتم:
_من که ازاول گفتم شبیه توه
_خیلی خوشحالم کالله...من خیلی خوشبختم چون یه خانواده عالی
دارم...تو،باراناوبهارای چندروزه
لبخندمهربونی بهش زدم.بهاراروکه خواب بودتوتخت مخصوصش گذاشت ونشست کنارم.گفتم:
_باراناخوابید؟
_اره اینقدربابهاربازی کرده بودکه خسته شده بودسرش به بالش نرسیده خوابش برد
_اخی بچم...خیلی خسته شده این چندوقته...بایدبراش یک کیک خوشمزه درست کنم به
عنوان هدیه
لباشورولبام گذاشتوگفت:
_پس من چی؟منم خسته شدم هدیه من چی میشه؟
خندیدم وگفتم:
_توکه حسودنبودی عشقم
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_چراین چندوقته خیلی حسودشدم
آخه تواصالحواست به من نیست همش پیش بچه هایی
لباموجمع کردم وباحالت بانمکی گفتم:
_آخی!...حسودخان
بغلم کردوگفت:
_خیلی دوست دارم عشقم
صورتشونازکردموگفت:
_منم دوست دارم
ولباموروی لباش گذاشتم...
* * *
" سوشا،چهارسال بعد"
اعصابم حسابی بهم ریخته بود،اه لعنتی بعدازهشت سال دوباره پیداش شده
بود...آشغال!دیگه تحمل شرکتونداشتم کتموبرداشتم وازشرکت زدم بیرون...باسرعت
سرسام اوری رانندگی میکردم حرفای سرگردهمش تومغرم اکومیشد
' بله ماپیگیری کردیم ایشون اصالازایران خارج نشده بودن...تواین هشت سال ایران
بوده'
'به احتمال زیاداین تلفنای مشکوکم ازطرف خودشه'
'بایدبیشترمواظب باشیدازاین آدم هیچ کاری بعیدنیست'
اه...لعنت به تومهرداد...جلوی خونه پارک کردم وپیاده شدم چندتانفس عمیق کشیدم
تابه خودم مسلط بشم هیچ دوست نداشتم کالله چیزی بفهمه مطمعنم حالش بدمیشدازطرفی
بچه هاهم که چیزی نمیدونستن ممکن بودارامش خونه ازدست
بره.اخماموبازکردم،باکیلدد� �وبازکردم سوارآسانسورشدم ودکمه طبقه روزدم
باصدای خانمی که میگفت رسیدیم خارج شدم وزنگ واحدمونوزدم چیزی نگذشته بودکه
صدای باراناوبهاراروشنیدم بارانادروبازکرد،بهاراکنار ش ایستاده بودبادیدنشون
عصبانیم یادم رفت وباعشق هردوشونوبغل کردم
_سالم وروجکای من
باراناجوابمودادولی بهاراچون پستونک تودهنش بودچیزی نگفت وبیشترخودشوبهم
چسبوند،بغلش کردم ودست باراناروهم گرفتم
_کالله جان؟خانومم کجایی؟
ازتوآشپزخونه بیرون اومدوبالبخندگفت:
_سالم خسته نباشی!زوداومدی!
بهاراروازدستم گرفت،خم شدم وصورتشوبوسیدم:
_ممنون،کارم زودتموم شداومدم خونه
خندیدوگفت:
_خوب کاری کردی بشین برات چایی بیارم
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چشمی گفتم وبه سمت اتاق رفتم ولباساموعوض کردم وبرگشتم توحال بهارابااون موهای
خرگوشیش حسابی بانمک شده بودوداشت بااسباب
بازیاش بازی میکرد.باراناهم مشغول نوشتن تکالیفش بودقربونش برم امسال کالس دوم
بود...عاشقش هرسه شون بودم همه زندگیه من بودن.روکاناپه نشستم کالله برام چایی
آوردلبخندی بهش زدموگفتم:
_ممنون عشقم
لیوانوبه سمت دهنم بردم که گفت:
_سوشاچیزی شده؟
دستم توزهواموند،سعی کردم به خودم مسلط باشم لبخندی زدم وگفتم:
_نه چراپرسیدی؟
لیوانوبه دهنم نزدیک کردم ویکم خوردم
_همینجوری.یه خورده کالفه به نظرمیای
_چیزی نیست خانومی یه خورده سرم دردمیکنه بخوابم خوب میشم
سرشوتکون داد:
_امیدوارم،من میرم میزوحاضرکنم
_باشه
میدونستم کالله فهمیده یه چیزیم هست ولی بازم سعی کردم به روی خودم نیارم
ناهاروباشوخی وخنده باهم خوردیم وازاونجایی که خیلی خسته بودم سریع
بعدازناهاربه اتاق رفتم وخوابیدم.
"کالله"
نگاش کردم حسابی غرق خواب بود،ازوقتی امده بودخونه حس میکردم کالفس یانگرانه
ولی خودش نمیخواست قبول کنه.مطمعن بودم یه چیزی هست که نمیخوادبهم بگه...
* * *
بهاراوباراناهردورفته بودن تواتاق ومیخواستن سوشاروبیدارکنن.آخرین فنجونوتوی
ظرف شویی گذاشتم ورفتم پیششون بهاراهمونجوری که پستونکش ازگردنش آویزون
بودداشت پتوروازروی سوشامیکشیدباراناهم همش صدای میکرداماانگارنه انگارآقاغرق
خواب بود،بهاراکه دیگه نزدیک بودگریش بگیره بابغض گفت:
_بابایی بیدال شودیگه چقدمیخوابی...پاشوبلیم شهل بازی
به لحنش خندیدم سه سال وخورده ای داشت وهنوز"ر"رونمیتونست تلفظ کنه.سوشاتکونی
خوردولی بیدارنشد،خودم دست به کارشدم وتکونش دادم:
_سوشاپاشوببین بچه هاچی میگن؟توقول دادی بهشون ببریشون شهربازی؟
غلتی زدوالی چشمشوبازکردوچشم غره ای به باراناوبهاراکه مظلومانه نگاش
میکردن،رفت وگفت:
_آره ولی االن خستم بزاریدیه روزدیگه
جیغ هردوشون بلندشد:
بارانا_باباخودت گفتی امروز میریم
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_بلیم دیگه بابا
سوشابغلش کردوصورتشوبوسیدوگفت:
_به یه شرط
هردوباهم گفتن:
_چه شرطی؟
خندم گرفته بود.باخباثت به بهاراگفت:
_ بهارابایدپستونکشوبهم بده

به بهارانگاه کردم،بچم عاشق پستونکش بودهیچ وقت ازخودش جداش نمیکرد.االنم بغض
کرده بودوباچشای اشکی به سوشانگاه میکرد.اروم گفت:
_نه نمیدم
_اذیتش نکن بچمو
باراناساکت بودسوشاخندیدوچشماشوبوسید:
_قربونت برم شوخی کردم بریدحاضرشیدتامنم بیام
بهاراخندیدوجیغ زدباراناهم خوشحال صورت سوشاروبوسید،باهم رفتن
تاحاضربشن.موهاشوبهم ریختموگفتم:
_پاشوبرودست وصورتتوبشورپسر
خندیدوازروی تخت بلندشد،به سمت دستشویی رفت منم رفتم اتاق بچه هاتاحاضرشون کنم
.خودمم حاضرشدم سوشاسریعتررفت پایین تاماشینوروشن کنه منم همراه بچه
هابعدازاون رفتم پایین.داشتم درومی بستم که بهارادستموول کردودویدسمت سوشاکه
اونطرف خیابون به ماشین تکیه زده بود باراناکنارم ایستاده بودهمین که برگشتم
دیدم یه ماشین باسرعت داره میادوبهاراهم وسط خیابونه سرجام خشک شده بودم لحظه
ای بعدصدای جیغ مانندالستیک های ماشین،فریادسوشا وجیغ بهارا وبارانادرهم آمیخته
شد ومن مات سرجام مونده بودم ماشینه سریع زدروگازوفرارکردازچیزی که جلوم می
دیدم شوکه شده بودم دست وپاهام می لرزید باراناپشت سرم روزمین نشسته بودگریه
میکردجلورفتم وبهاراروازروی سینه سوشابرداشتم ،داشت گریه میکردبغلش کردم چیزی
نگذشته بودکه مردم دورمون جمع شدن هرکس یه چیزی می گفت مات به سروصورت سوشاکه
خون ازش میرفت نگاه میکردم جیغ زدم:
_یکی زنگ بزنه اورژانس...خواهش میکم
خانومی کنارم نشست وسعی داشت آرومم کنه پسش زدم،کمی بعدآمبوالنس
رسیدوسوشارومنتقل کردن بیمارستان،بچه هاروسپردم به یکی ازهمسایه هاوخودم راهی
بیمارستان شدم.
توراهروی بیمارستان نشسته بودم وبه زمین چشم دوخته بودازچیزی که دکترگفته
بودسردرنیاوردم انقدرشوکه بودم که حتی گریه هم نمی کردم مغزم قفل شده بود،صدای
پاشنیدم سرموبلندنکردم چندلحظه بعدباصدای کیان سرموباالآوردم الناز،بنیامین
،مامان خودم وسوشا،بابای خودم وسوشا،کیاناوخواهرسوشاهم بود.کیان تکونم داد:
_چی شده کالله ؟چراحرف نمیزنی؟بچه هاکجان؟سوشا؟
مثل یه مجسمه سردوخشک درحالی که زل زده بودم به چشماش حرفای دکتروتکرارکردم:
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_تصادف کرد...گفت...گفت متاسفم...کمای مطلق...گفت همسرتون مرگ مغزی شده دیگه
برنمیگرده...گفت خاموشی مطلق یعنی یه جورایی مرگ باالتماس بهش نگاه کردم
وگفتم:
_یعنی چی؟هرچی فکرمیکنم نمیفهمم توبگو؟
همه شکه شده بودن،ازحال رفتن لیالجونودیدم ،جیغای مامان،النازوکیانا ولی فقط
نگاهشون میکردم کیان سرموتوبغلش گرفت:
_عزیزدلم خواهرم متاسفم قربونت بشم
پسش زدموگفتم:
_برای خودت متاسف باش چرااینجوری میکنی؟من مطمعنم سوشاحالش خوبه
منظوردکترازاون حرفاهم همین بودآره
دادزدم:
_سوشازندس حالش خوبه
النازباگریه بغلم کرد:
_آره عزیزم حالش خوبه توآروم باش قربونت بشم
_توهم فهمیدی اره؟دیدی سوشاحالش خوبه؟مثل منوتوداره نفس میکشه خودم دیدم خطای
روی مانیتوروکه حرکت میکردن...
گریش شدت گرفت
کیان_النازببرش بیرون هنوزتوشوکه میترسم حالش بدبشه
النازدستموگرفت وسعی داشت منوببره بیرون همراهش آهسته قدم برمی داشتم برگشتم
عقبونگاه کردم صحنه تصادف جلوی چشمم بود،قطره اشکی ازچشمم پایین چکیدتمام بدنم
بی حس شدودیگه چیزی نفهمیدم .چشماموبازکردم همه جاتاریک بودبه اطراف نگاه کردم
مامانودیدم که خوابش برده بود.سرم وحشتناک دردمیکردهمه اتفاقات تویه لحظه
ازذهنم گذشت اشک توچشمام جمع شدوآهسته زمزمه کردم:سوشا
سرموازدستم بیرون کشیدم ازتخت پایین اومدم بی سروصدادراتاقوبازکردم وخارج شدم
رفتم سمت بخشی که سوشابستری بودبازوم کشیده شدبرگشتم که باچهره آشفته کیان
مواجه شدم باصدای ارومی گفت:
_کجامیری خواهرگلم؟چراازجات بلندشدی؟
باصدای لرزون گفتم:
_میخوام برم پیش عشقم  ،میخوام ببینمش  ،میخوام باهاش حرف بزنم درددل کنم
صورت خیس ازاشکموبوسیدوگفت:
_عزیزم االن که نمیشه بزارفرداصبح
ازضعف زیادمی لرزیدم ودندونام بهم میخورد
_نه!من همین االن میخوام ببینمش همین االن!
بغلم کردوگفت:
_آخه عزیزم تواصالحالت خوب نیست ضعف کردی
بازم التماس کردم،زارزدم اون لحظه فقط دلم سوشارومیخواست که بانگاهش،باحرفاش
بازمزمه هاعاشقانش آرومم کنه اماافسوس...باالخره کیان باهربدبختی
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بودپرستاروراضی کردتامن بتونم برم پیش سوشا.بعدازپوشیدن لباس مخصوصی که بهم
دادن واردبخش مراقبت های ویژه شدم پرستارهم همراهم بودکنارتختش که رسیدیم گفت:
_فقط خیلی کوتاه باشه خانم عزیز
سری تکون دادم واون رفت،بهش نگاه کردم خونوازروصورتش پاک کرده بودن اماجای
زخماروی پیشونیوگونش بود اشکام دونه دونه پایین میوندن دستموجلوبردم
وصورتشونوازش کردم
_آخه عشق من توبین این همه سیم چیکارمیکنی؟
پاهام سست شد،روی صندلی کنارش نشستم چشماموبستم وهمه خاطره هایی روکه باهاش
داشتم ازاول مرورکردم،ازاولین باری که توی شرکت دیدمش،اونروزی که لیوان تودستش
شکسته شد،اون روزی که برای عیادت رفتم مالقاتش
سرموگذاشتم روسینش
_عشقم بیدارشو،چشماتوبازکن...تورو� �دا...من بدون تودیگه نمیتونم ادامه
بدم...سوشاچشماتوبازکن
صدام اوج گرفت:
_نامردمگه نگفتی هیچ وقت تنهام نمیزاری پس چی شد؟
_ دکترامیگن کسی که مرگ مغزی شده دیگه هیچوقت چشماشوبازنمیکنه...سوشایی تو
چشماتو بازکن به همشون نشون بده که میشه اگه خدابخوادمیشه....خدایا...
دستی روی شونم نشست باحالت زاربرگشتم ونگاش کردم پرستاره بودکه همراه من اشک
می ریخت
_عزیزم آروم باش
دستموجلوی دهنم گرفتم تاصدام باالترنره
_آخه من به باراناوبهاراچی بگم؟بگم باباشون کجاست؟
حالم خیلی بدبوددیگه نمیتونستم خودموکنترل کنم
_ آخه عشق من حتی صبرنکردی برای آخرین باربابچه هابریم شهربازی...
پرستاربه زوربلندم کردوکشون کشون بردبیرون دوباره برگشتم ونگاش کردم معصومانه
خوابیده بود.کیان سریع اومدوبغلم کردسرموگذاشتم روسینش ازشدت ضعف چشمام بسته
شدودوباره بیهوش شدم.
نمیدونم چندروزیاچندهفته گذشت ولی ازشدت شوکی که بهم واردشده بودبه محض
بیدارشدن بایادآوری اتفاقی که افتاده ازحال میرفتم.ازبچه هاخبرنداشتم اصالحال
خودمونمیفهمیدیم خیلی روزای وحشتناکی بودخیلی وحشتناک...این چندروزبه لطف سرم
وآمپول آرام بخش یه خورده بی تابیم کم ترشده بودوکمترازحال می رفتم.هرروزباکلی
حرف می رفتم پیش سوشا،پیش عشقم که دیگه قرارنبودچشماشوبازکنه وبهم
لبخندبزنه...رفتم وباهاش خداحافظی کردم برای آخرین بارصورتشوغرق بوسه
کردم،چشماشوبوسیدم چشمایی که یه روزی جذاب ترین چشمای دنیابودن برای
من...رضایت دادم اعضای عشقموببخشن برام مهم نبودبه کی...حاالکه دیگه سوشایی
نبودحداقل بااعضای بدنش چندنفردیگه نجات پیدامیکردن.باحالت زارازش جداشدم خیلی
سخت بودآخرین لحظه دیدارمون،آخرین لحظه ای صورت سفیدشومیدیدم آخرین باری که به
موهاش دست کشیدم توبغل باباضجه می زدم هیچ چیزنمی تونست آرومم کنه،آروم جونم
رفته بود...روزخاک سپاریوهیچ وقت یادم نمیره...وقتیوکه زندگیموسپردن به
خاک...به زوربه مراسم رفته بودم بابانمیخواست حضورداشته باشم می ترسیدمنم
طوریم بشه.لیالجونم حالش بهتراازمن نبودضجه میزدوسوشاروصدامیکرد،سیناه نوزم
باورنکرده بودتنهابرادرشوازدست داده،سمیرااززورگریه چشماش بازنمی
شد،مامان،بابا،کیان،بنیامی ن،کیاناهمه گریه می کردن...وقتی داشتن دفنش
میکردن...وقتی خاک می ریختن روبدنش منم شکستم،نابودشدم،مردم،همراه ش دفن شدم
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زیراون همه خاک.تومشتم پرازخاک بود...جیغ نمیزدم ولی اشکام صوتموخیس کرده
بودالنازشونه هاموگرفته بود آخرین لحظه باصدای مالیمی گفتم:
_خداحافظ عشق من
فک کنم اطرافیاشنیدن که صدای گریشون به اوج رسید...چشماموبستم وآرزوکردم دیگه
هیچ وقت بیدارنشم.
* * *
چهل وپنج روزازاون واقعه سهمگین می گذشت،هنوزمثل روزاول بی تاب بودم،اصالباورم
نمی شدکه دیگه سوشا،همسرم  ،یارم  ،عشقم پیشم نیست.تمام این چهل وپنج روزخونه
بابابودم نذاشته بودبرم خونه.بعدازمراسم که باراناوبهارامنوبااون حالم دیدن
وحشت کردن بارانادرک میکردوزیادپیشم نمیومد ولی بهارابچه بودمدام دورم
بودوباباشومیخواست.هیچ جوابی بهش ندادم یعنی نداشتم که بگم.شبانه روزتواتاقم
نشسته بودم وبه قاپ عکس سوشاتوی دستم نگاه میکردم وباهاش حرف میزدم.داشتم
باعکس سوشاحرف میزدم که صدای گریه باراناروشنیدم به ساعتم نگاه کردم یک وخورده
ای بود،بچم تازه ازمدرسه اومده بودبرای اولین باربعدازیک هفته ازاتاق بیرون
اومدم باراناکناردرورودی نشسته بودوگریه می کرد،مامان سراسیمه ازاتاقش بیرون
اومدوگفت:
_چی شده بارانا؟چراگریه میکنی عزیزم؟
جوابی نداد،چشمش به من خوردکه که توی راه پله خشکم زده بودکیفشوروی زمین پرت
کردودویدسمتم آغوشموبراش بازکردم ،پریدتوبغلم حس خوبی بهم دست دادتازه فهمیدم
چقدردلم برای تنگ شده،چقدردوسش دارم.
بوسیدمش وگفتم:
_چی شده مامان؟چی شده فدات شم چراگریه می کنی؟
هق هقش اوج گرفت وگفت:
_مامی باباکجاست؟چرادیگه نمیاددنبالم؟
اشکم دراومدپس باراناهنوزهیچی نمیدونست.
سرشوتوبغلم گرفتم وبوسیدمش؛اشکم دوباره دراومد.به مامان که روبروم ایستاده
بودنگاه کردم صورتش خیس اشک بود.ازم جداشدونگاه خیسشوبهم دوخت
_مامان بابا کجاست؟
لبموگازگرفتم.چی میگفتم به یه بچه هشت ساله..باصدایی که ازته چاه درمیومدگفتم:
_نمیدونم..نمیدونم
وبه سرعت به سمت اتاق رفتم،خودموپرت کردم روی تخت وبازمثل همیشه هق هقم توی
بالش خفه شد.
نمیدونم چندروزگذشته بود..دیگه حساب روزادستم نبود..بارانادیگه بعدازاون ازم
سوال نپرسید بهاراتامنومی دیدمیومدبغلم وازم جدانمی شدتاوقتی که خوابش
بگیره..کیان والنازهرکاری میکردن تایکم بخندم ولی دریغ ازیه لبخندمن!باباخیلی
باهام حرف میزد؛تااینجاخیلی باح فاش کمکم کرده بود.سعی کردم دوباره
زندگیموبسازم،غصه خوردن سوشاروبه من برنمی گردوند،فقط حالموخراب میکرد..عشق
سوشاتوقلب وروح منه وهمیشه هم میمونه.به خودم قول دادم زندگیموبسازم چون
مطمعنم اگه سوشاهم بودهمینومیخواست..بعدازسه ماه باالخره برگشتم به زندگی سابقم
امابایه تفاوت بزرگ..ایینکه دیگه سوشایی نبودکه تکیه گاهم باشه،همراهم
باشه،همدمم باشه.حاالفقط خودم بودموخودم..بایدیه زندگی مستقل می ساختم * * * ..
باچشای گردشده ازتعجب بهش نگاه کردم وبابلندترین صدای ممکن گفتم:
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_چــــــــــی؟
ازصدای بلندم جاخوردولی سریع خوشوجمع کرد،سرشوپایین انداخت وگفت:

_میدونم شایدخیلی بی پرده گفتم ولی لطفاراجع بهش فک کن..خواهش میکنم مطمعن باش
خوب بهش فکرکردم وبعدچنین درخواستی رودادم..تاهروقت که
بخوایدمیتونیدفکرکنیدو..
اخم کردم وگفتم:
_آقای مقتدر من نیازی به فکرکردن ندارم جواب من منفیه
ازجام بلندشدم وهنوزیه قدمم دورنشده بودم که دوباره صدام زد:
_خانم محمدی خواهش میکنم،میدونم برات سخته ولی خواهش میکنم یکم فکرکن
نفسموپرحرص بیرون دادموبرگشتم سمتش.
_چرااینقدراصرارمیکنی؟ خودت میدونی که هیچ وقت نمی تونم سوشاروفراموش کنم؛هیچ
وقت نمیتونم جاشوبه کس دیگه ای بدم پس چراازم میخوای بین توواون انتخاب کنم
اخم کردوگفت:
_نه نه اشتباه نکن منظورم من این نیست
_پس چی؟
اشاره کردکه بشینم.به ناچارنشستم.
_من ازت نمیخوام سوشاروفراموش کنی..من اصالهمیچین انتظاری ازت ندارم..توازگذشته
من خبرداری ازنفسی که چندسال پیش نفسم بودوخیلی وقته که دیگه نیست..نفس هیچ
وقت فراموشم نمیشه باالخره یه روزی همسرم بودوتویه برهه اززندگیم..
سرموانداختم پایین.ادامه داد:
_توهم عاشق سوشایی بودی وهستی که االن نیست...ازت نمیخوام فراموشش کنی ولی
خواهش میکنم به پیشنهادم فکرکن میدونم نمیتونم مردکاملی برات باشم ولی..
ادامه حرفشونزد.
_باراناوبهاراخیلی دوست دارم خودتم خیلی خوب اینومیدونی پس فک نمیکنم مشکلی
ازجانب اوناداشته باشی..پس لطفافکرکن تاهروقت که بخوای منتظرت میمونم..
آب دهنموقورت دادم.چطورمیتونستم؟ولی حاالکه ازم خواهش کرده بود...پوفی کشیدم
_باشه بهش فکرمیکنم
خوشحال شدولبخندزد
_ممنونم
سری تکون دادم وبه زورلبخندی گوشه لبم نشوندم.
_ولی کیان..
کیان_چهارسال گذشته چرایکم منطقی نیستی؟به خودت وزندگیت فکرکن به باران وبهار
الناز_کالله عزیزم حق باکیانه توهنوزخیلی جوونی حق زندگی کردن داری میدونم برات
سخته ولی خاطربچه هاهم که شده...اصالببین باران وبهارتویه سنی هستن که به
پدراحتیاج دارن..میدونم توهیچی براشون کم نمیزاری ولی توهم یه توانی
داری..خودتوهم به یکی نیازداری که تکیه گاهت باشه..
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حق بااونابودولی نمیتونستم خودموقانع کنم.
الناز_ازدواج دوبارت دلیل نمیشه که توسوشاروفراموش کردی؛تواگرم بخوای نمیتونی
گسی روکه نزدیک ده سال باهاش زندگی کردی فراموش کنی.باراناوبهاراناخودآگاه
تورویادش می ندازن.سوشاجزیی اززندگیته پدربچه هاته..ده سال هم نفس ثانیه هات
بوده.یه خورده فک کنم گلم تومگه چقدرجون داری که بخوای این همه زحمت بکشی همه
سختیای زندگی رودوشته توهم تک وتنهایی یه هم دم برات الزمه یکی به جزخودت الزمه
که باالسربچه هات باشه
لبخندزدم.حرفاش قشنگ بود.
_ممنون الناز
_خواهش میشودقابلی نداشت خانوم گل..حاالنمیخوای زنگ بزنی بهش جواب بدی بیچاره
سه ماهه منتظرته
_میدونی الی..هنوزیکم دیگه بایدفک کنم
خندیدوگفت:
_باشه عزیزم هرجورخودت صالح میدونی
* * *
بازم مثل یکی دوبارقبل خیلی زودترازموعدسرقراراومده بود..لبخندی روی لبم
نشوندم ورفتم سمتش غرق دنیای خودش بودومتوجه من نشد.صداموصاف کردم وروی صندلی
نشستم؛به خودش اومدوسرشوبلندکردوباتعجب گفت:
_اه..سالم،کی اومدی؟خیلی وقته؟
_سالم نه!تازه اومدم توفکربودی متوجه نشدی!
خنده کوتاهی کردوگفت:
_آره داشتم به توفکرمیکردم..
لبخندی گوشه لبم نشست.
_آقای مقتدرشماهنوزم سرحرفتون هستید؟
سریع گفت:
_درموردازدواج؟بله بله
ازهول بودنش خندم گرفت ولی جلوی خودموگرفتم.گفتم:
_ببینیدمن..من..خب راستش شماازگذشتم خبرداریداززندگیم ازسوشا .من هنوزم
سوشارودوسش دارم..ومطمعنم هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم؛راستش خب،شمانبایدازمن
توقع داشته باشیدکه براتون همسرکاملی باشم یا..یابهتون عالقه مندبشم.
پوفی کشیدموادامه دادم:
_من همیشه سوشاروتوقلبم دارم..حاالاگه شمااینجوری منوقبول میکنیدمنم حرفی
ندارم..
آروم گفت:
_یعنی توقع هیچ عشقی ازشمانداشته باشم؟
لب زدم:
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_نه!
زل زدتوچشمام ازنگاهش هیچیونمی تونستم بخونم.دستشوتوی جیب کتش کردوجعبه کوچیکی
راازش خارج کرد،به طرفم گرفتش وگفت:
_بامن ازدواج میکنی کالله خانم؟
سعی کردم مانع ریختن اشکام بشم،باصدای گرفته ودورگه ای گفتم:
_بله
لبش خندون شدوچشماش پرازاشک!حلقه رودستم کردوگفت:
_مبارکت باشه خانمی
درجواب فقط یه لبخندمهمونش کردم.
* * *
"بارانا"
باترس ولرزبه صانعی که داشت حرف میزدخیره شده بودم.بعدازتموم شدن سخنرانیش
باتته پته گفتم:
_چ..چــــــی؟مم..مـــــــن؟
سری تکون دادوگفت:
_بله تووتانیاومهسان هرسه تاتون باهام بیاید
مهسان وتانیاباهم گفتن:
_ مـــــا؟
صانعی که ازگیج بازیای ماخسته شده بودباتشرگفت:
_سریع دنبالم بیایدوگرنه هرکدومتون یه هفته اضافه کاری پاداش میگیرید!
وبه سمت بخش روان راه افتاد!بخشی که من تومدت چهارسال دانشجویی
پامواونجانزاشته بودم!خب مگه چیه؟!می ترسیدم!
باکشیده شدن دستم توسط تانیاهم دوره ایم به خودم اومدم هرسه مون مثل سه بچه
مودب ومرتب دنبال خانم صانعی راه افتاده بودیم.بادیدن تابلوی بخش روان کل بدنم
سرشد!نمیدونستم ریشه این ترسم کجاست؟باباترس چیه؟!توکه یه بارم اینجانیومدی پس
ازچی میترسی؟ازحرفای بقیه؟اه اصالگوربابای بقیه..مردم همه چی میگن!ببین این همه
پرستاردارن اینجاکارمیکنن همشونم خیلی سالم وسرحالن!
باصدای صانعی که گفت:
_اینجاست بریدتو
ازافکارم پریدم بیرون
هرچهارنفرمون رفتیم تواتاق!
به دورتادوراتاق نگاه کردم که چشمم روی یه خانم حدوداپنجاه ساله که روی تخت
درازکشیده بودودست وپاشم بسته بودن ثابت موند.بایه لبخندبسیاربسیارگشادبه
مانگاه میکرد،اینقدردهنشوبازکرده بودکه می تونستم ازهمون فاصله معدشوبامحتویات
درونش ببینم!به ناچاریه لبخندمسخره زدم که لبخندنبودیه جورایی کج وکوله کردن
لب ولوچم بود!هم چنان لبخندمیزد.صانعی جلورفت وبهش سالم کرد.یه چیزایی توی برگه
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معایناتش نوشت.بعدازچنددقیقه به ماکه عین میخ وسط اتاق ایستاده بودیم وبه
بیمارعزیزلبخندمیزدیم؛نگاه کردوگفت:
_خیلی خوب من دیگه میرم شمابهش رسیدگی کنید(به برگه معاینه توی دستش اشاره
کردادامه داد)همه چیوتواین نوشتم لطفاحواستونوجمع کنید
هرسه سرتکون دادیم.به سمت دررفت امایهوبرگشت وگفت:
_راستی یادتون نره هروقت کارتون تموم شددروحتماقفل کنید
بازهم سرتکون دادیم واون رفت.تانیاکه یه خورده شجاع ترازمابودجلورفت وبرگه
مطالعه روازکناربیمارعزیزبرداشت وباصدای بلندگفت:
_خیلی خوشبختم سیماخانم..من تانیاهستم
سیماباهمون لبخندگشادش نگاش کرد.تانیابه من ومهسان گفت:
_دبیایددیگه!باراناتوقرصشوب ده تامن آمپولشوبزنم توسرمش
آب دهنموقورت دادم بااحتیاط جلورفتم اول قرصوبهش دادم وبعدم یه لیوان آب خیلی
قشنگ وبدون دردسرخوردخوشحال ازاینکه بیمارآرومیه لبخندروی لبم نشسته بودکه
یهوحس کردم تمام تنم خیس شد!بعــــــــــله!بیمارعزی زمون قرصوآبی روکه بنده
بهش داده بودم دوباره به خودم برگردوند!شوکه شده بودم!مهسان وتانیاهم
بیشترازمن تعجب کرده بودن!به هربدبختی بودبودیه لبخندرولبم نشوندم وبهش نگاه
کردم.که بادادگفت:
_احمق بیشعورکثافت عوضی...
وکلی فحشای جورواجوردیگه که من به عمرمم نشنیده بودم!به زورآرومش کردیم ومهسان
آمپولشوزد..که بازشروع کرددادوفریادکردن وفحش دادن! دیگه کارمون تموم شده
بودومیخواستیم خارج بشیم.لحظه آخربرگشتم وبهش یه نگاه کردم که یهوساکت
شدوباچشای گردشده بهم گفت:
_زن داداشـــــــــ !
مهسان وتانیازدن زیرخنده!خودمم خندم گرفته بود.آخرین نفرازاتاق خارج شدم صداش
دوباره بلندشد:
_زن داداش منوتنهانزار!
دروسریع بستم وقفلش کردم!دیوونه به این میگن!سروصداش میومدبی توجه به
دادوفریادای اون هرسه تامون روی صندلیای سالن نشستیم تاکمی بلوتوث بازی کنیم
!کرممون گرفته بود.
_تانی اون کلیپ عروسیوبرام بفرس
_باشه صبرکن
همینجورغرق کارخودمون بودیم که صدای آشنایی غافلگیرمون کرد
_ آقــــــــــایون خـــــــــانــــــمــــــ ـا ســــلــــــام!
بابهت سرموباالآرودم وبادیدن بیمارعزیزکه باهمون لبخندگشادازجلومون
ردمیشدتقریباسکته کردم!باجیغ مهسان دیگه کامالسکته کردم!هرسه مون سیخ وایساده
بودیم وبه سیماکه داشت میرفت سمت اتاق آموزش نگاه میکردیم.باتته پته گفتم:
_تتت...تانی م..من دروقفل کردم بخدا!
_پس این اینجاچیکارمیکنه؟!
مهسان هم چنان جیغ جیغ میکرد یکی زدم پس کلش وگفت:،
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_دببنددهنتوپرده گوشم پاره شد!
خفه خون گرفت ودیگه جیغ نزد.هنوزهمونجورایستاده به بیمارعزیزکه سعی داشت
دراتاق آموزش روبازکنه نگاه میکردیم.اتاق آموزش مخصوص دانشجوهای دانشگاه
آزادبود،کمی بعدبیمارعزیزموفق شددروبازکنه ووارداتاق بشه وکمی بعدترصدای جیغ
دانشجوهابه آسمون رفت.بیمارعزیزازاین وردرهل می داد،دانشجوهاازاون طرف!اوضاع
خدایی خیلی خیط بود!دست مهسان وتانیاروگرفتم وهمونجورکه میکشیدمشون گفتم:
_مادست وپاشوبستیم ودراتاقوقفل کردیم.پس هیچ مشکلی ازجانب مانبوده.اوکی؟
دوتاشون گفتن:
_اوکی
وماخیلی شیک ومجلسی انگارکه اتفاقی نیوفتاده برگشتیم سرجای
اولمون!!آرمیتاوچندنفرازپرس تارای دیگه بدجورمشکوک نگاهمون میکردن ولی ماسه
تاانگارنه انگارتاپایان وقت اصالبه روی خودمون هم نیاوردیم!کسی هم چیزی
نگفت!وسایلموجمع کردم ولباساموهم تعویض کردم بادوستام خداحافظی کردم وبه سمت
بیرون راه افتادم.کلم توکیفم بودوداشتم دنبال سوییچ ماشینم میگشتم که گرومب
خوردم به یه چیزمحکم وپخش زمین شدم!
_ آخ!
همینجورکه سرمومی مالیدم طرفوبه فحش بستم:
_آخه مگه کوری؟دست وپاچلفتی!جلوتونگاه کن!گوسفند!
سرموباالآورم وبادیدن چهره روبروم یه هــیـــن بلندی گفتم!چهرش خیلی وحشتناک
بود به طرزخیلی فجیعی اخماشوتوهم کرده بودوباچشمایی که ازش خون می باریدبه من
وگاهی هم به کلی ورقه ی پخش شده روی زمین نگاه میکرد.میدونستم که االنه
منفجربشه!ولی خب!خودمونباختم وباصدای محکمی گفتم:
_لطفاازاین به بعدحواستونوبیشترجمع کنیدآقا
کیفموروی شونم گذاشتم وخواستم ازش دورشم که چنان دادی کشیدکه چسبیدم به دیوار!
_ مـــــن کـــــــــــورم؟هــــــــ ــان؟دآخه دخـــــتـره دست وپاچلفتی
جلوتونگاه کن همه مدارکم پخش زمین شدن
آب دهنموقورت دادم ونگاهموازچشمای مشکیش که ازشدت عصبانیت به قرمزی
میزدگرفتم.سعی کردم به خودم مسلط باشم وترسمونشون ندم ولی ناخودتگاه صدام می
لرزید:
_مم..من حواسم جمع بودشماسرت پ..پایین بود
به کیف وورقه های پخش شده روی زمین اشاره کردم وگفتم:
_حاالکه چیزی نشده یه مشت ورقه بی ارزشه که خودم االن براتون جمعش میکنم
خواستم خم شم که دوباره دادکشید:
_ هــــــــــه ورقه بی ارزش!دختره خیره سرتوروزروشن دروغ میگی؟من خوردم به
تو؟پرو!
وخودش خم شدودرحالی که ورقه هاشوجمع میکردغرزد:
_درضمن شماالزم نکرده جمع کنی حواستوجمع کن به یکی دیگه نخوری!
دوست داشتم دونه دونه موهای خوش حالتشوباهمین دستام بکنم!ولی حیف حیف که
جرعتشوندارم!باپام محکم کوبیدم به کیفش که کنارش روی زمین بود
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وسریع دررفتم اماصدای خشمگینشوشنیدم:
_دختره ی احـــــمـــــق!
تودلم بهش فحش دادم وخوشحال سوارماشینم شدم وتاخودخونه تخت گازرفتم!
دروبازکردم وباصدای بلندگفتم:
_ ســـــلـــــام به همگی
باباکه توی هال نشسته بودوتلویزیون نگاه میکردباصدای من به سمتم برگشت
وباخوشرویی جوابموداد:
_سالم به روی ماهت.خسته نباشی
صورتشوبوسیدم وگفتم:
_ممنون بابا
کمی سرموبه اطراف چرخوندم وگفتم:
_پس مامان کو؟
حس کردم چهره باباناراحت شد.
_سرش دردمیکردتواتاق خوابیده
سری تکون دادم وچیزی نگفتم.به سمت اتاقم رفتم،دروبازکردم که بادیدن بهاراکه
روی تختم خوابیده بودفکم چسبیدکف زمین.اه این اینجاچیکارمیکنه؟چرااومده تواتاق
من؟وسایلموهرکدوم پرت کردم یه طرف وباالی سرش ایستادم خواستم دادبزنم وبیدارش
کنم که بادیدن رداشک روی صورتش دهنم بسته شد!یعنی بهاراگریه کرده؟آخه واسه
چی؟مامانم سرش دردمیکرد.باباهم ناراحت بودیعنی چی شده؟
تندتندبهاراروتکون دادم تابیدارشه!الی چشمشوبازکردوبادیدن من ازجاپرید
_ هــــیـــــن!باران تویی؟
نگران وبی توجه به حرفای بهاراگفتم:
_چی شده بهار؟چراگریه کردی؟اتفاقی افتاده؟کسی چیزیش شده؟هـــــان؟دحرف بزن
دیـــگــه!
چشماشوبادست مالیدوخمیازه کشان گفت:
_ای بابا!توکه نمی زاری من حرف بزنم همش خودت یه سره داری می حرفی!
پوفی کشیدموگفتم:
_خیل خب ببخشیدحاالحرف بزن ببینم چیشده؟
یه تای ابروشودادباالوگفت:
_توازکجافهمیدی من گریه کردم؟
میخواستم بادستام موهاشوبکنم!
_آخه این جواب سوال من بود؟
_اول توبه سوالم جواب بده تابرات بگم
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چشم غره ای بهش رفتم وانگشتموگذاشتم روی اشک خشک شده روی گونش وگفتم:
_ازروی این فهمیدم والبته ازچشای قرمزوپف کردت!
چهرش مچاله شدوگفت:
_مامان وبابادعواکردن!
چشام گردشد.بی توجه ادامه داد:
_باورم نمیشه..تاحاالباباروانقدرعص بی ندیده بودم..مامان همش گریه میکرد...چیزی
ازحرفاشون نفهمیدم ولی همش یه اسموتکرارمیکردن
_چــی؟یه اسم؟
_اوهوم
_ بــــهــــــار؟اون اسم چی بود؟
سرشواوردباالودرحالی که توچشام زل زده بودگفت:
_مهرداد!
خیلی عجیب بود.این اسم برام آشناودرعین حال ناآشنابود.یعنی این مردکی بودکه
بخاطرش مامان وبابای من دعواکردن؟
_حاالتوچراگریه کردی؟
انگشتاشوتوهم قالب کردوبالحن مظلومی گفت:
_خب میدونی؛داشتم سعی میکردم چیزی ازحرفاشون بفهمم ازتواتاقم چیزی شنیده نمی
شداومدم توراه پله که بهتربشنوم که پام گیرکردبه میله نرده وبامخ خوردم
زمین!پامم پیچ خورد!خیلی دردم اومدبارانا!
ازخنده داشتم می ترکیدم:
_خیلی خلی بهـــــــــار!
_وای باراناهنوزم پام خیلی دردمیکنه فک کنم شکسته!
پتوروازروی پاش کنارزدم وهمونطورکه پاشومی دیدم گفتم:
_بزارببینم...امم...نه فقط ضرب دیده؟!چیکارکردی باخودت دختر!اوه ببین چه ورمی
کرده!
ازرویوتخت بلندشدم ورفتم سراغ وسایلم تابانداژوازتوش دربیارم
_بایدپاتوتاچندروزببندی تاورمش بیشترنشه
وخندیدم!
_دختره ی دیـــــوونـــــه!
بالششوپرت کردسمتم که روهواگرفتمش وپرتش کردم سمت خودش!
* * *
باصدای تق تق صدای کفش یکی سرموآوردم باالکه باچهره وحشتناک یه دخترجوون مواجه
شدم،ازبس آرایش کرده بودنمی تونستم قیافشوتشخیص بدم.سرتاپاموبراندازکردبا تن
صدای نازکش و گفت:
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_ببخشیدخانم دفتردکترحبیبی کجاس؟

حبیبی؟این اسم اصالبرام آشنانبود..مااصالتوبیمارستا ن دکتری به اسم حبیبی
نداشتیم!واه دختره حتمااشتباه اومده!بالحنی که خنده توش موج می زدگفتم:
_خانم مااصالاینجاکسی به اسم دکترحبیبی نداریم!
چشاش گردشدوباجیغ گفت:
_ چــــــــــی؟نداریـــد؟
اخمی کردم وگفتم:
_نخیرخانم،لطفا آرومتر خانوم اینجابیمارستانه
انگشت اشارشوباخشم به طرفم گرفت وگفت:
_نکنه بهت گفته اگه من اومدم راهم ندی آره؟اصال...اصالنکنه مخشوزدی
دیگه داشتم قاطی می کردم دختره ی دیوونه داشت چی میگفت؟!
ضربه ای به بازوی تانیاکه سرشوکرده بودتوتبلت زدم وباخشم گفتم:
_تانی به این خانم بگومااینجادکترحبیبی نداریم
تانیاباتعجب سرشوبلندکردوگفت:
_دکترحبیبی؟
سرموبه نشونه آره تکون دادم.نگاهی به دختره کردوسرشوخاروند.خیلی ناگهانی گفت:
_چراچراداریم...خانوم شماباهاش چیکاردارید؟
چشام چارتاشد.دختره نگاه خصمانه ای به من کردوباعصبانیت به تانیاگفت:
_به شماربطی نداره.دفترشون کجاس؟
تانیااخمی کردوگفت:
_انتهای سالن سمت راست
دوقدم راه رفته رودوباره برگشت وگفت:
_حالتومیگیرم دختره پرو
_مودب باشیدخانم محترم
دوقدم دیگه جلواومدوگفت:
_من مودب باشم؟
تانیاسقلمه ای به پهلوم زدوآروم گفت جوابشوندم ولی توجهی نکردموگفتم:
_مگه جزشماآدم بی ادبی هم اینجاهست؟
ویه پوزخندچاشنی حرفم کردم!به وضوح دیدم که داره ازدماغش دوددرمیاد،صورتشوبهم
نزدیک کرد و با صدای جیغ مانندی گفت:
_تو..توچطورجرعت میکنی بهم توهین کنی؟شم..
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صدای مردونه ای باعث شدخودشوعقب بکشه.باتعجب به مردی که روبروم بودوبااخم به
من واون دختره خیره شده بودنگاه میکرد.آب دهنموقورت دادم.روبه دختره گفت:
_اینجاچیکارمیکنی مستانه؟بازدنبال دردسری؟
دختره که اسمش مستانه بودباعشوه خودشوچسبوندبه مرده وگفت:
_ _پـــویــــا!دردسرچیه اومدم ببینمت!البته اگه بعضیابزارن
وبه من اشاره کرد،به چهرم دقیق شدواخم ظریفی بین پیشونیش افتاد
_توهمون دختره پرودیروزی هستی؟
مستانه چشاش گردشد:
_تومیشناسیش؟
_بله دیروزباهاش تصادف کردم!
بادیدن نگاه سوالی مستانه گفت:
_حاالبعدابرات توضیح میدم،االن کاردارم عصرساعت پنج منتظرتم
_باشه پس من پنج اینجام
باالخره مستانه ازش دل کندوباهم خداحافظی کردن.
روبه تانیاگفتم:
_این دکی کیه؟کی اومده؟
به جای تانیامهسان گفت:
_توهم دیدیش؟اسمش پویاحبیبی،ازدیروزاستخدام شده.ازاهوازاومده!خیلی خوشتیپه!
لب ولوچموکج کردموگفتم:
_آخه کجاش خوشتیپه؟پسره گوسفند!
یکی زدبه بازوموگفت:
_ایش!توکجادیدیش؟
کلموخاروندموماجرای دیروزوبرای مهسان وتانیاتعریف کردم،مهسان ازخنده زیادکف
راهروپخش شده بود،تانیاهم دست کمی ازاون نداشت!
روپوشمودراوردم ولباساموعوض کردم؛ازبچه های بخش خداحافظی کردموازبیمارستان
خارج شدم،تومحوطه چشمم خوردبه حبیبی ومستانه که ازش آویزون بود،داشت بایه
مرددیگه که روبروش ایستاده بودحرف میزد.اصالدوست نداشتم باهاش روبروبشم اونم
بعدازگنددیروزم!ولی ازشانس گوسفندی من ماشینم دقیقاجایی پارک شده بودکه
اوناایستاده بودن.بالب ولوچه آویزون به سمت ماشین رفتم دزدگیرماشینوکه زدم
نگاه هرسه نفرشون به سمتم برگشت.بی توجه ازکنارشون ردشدم وخواستم
درماشینوبازکنم که صدای پویاروشنیدم:
_بازکه تویی دختره پرو
لباموروی هم فشاردادم ودرماشینوبازکردم که صدای پرازعشوه ی مستانه بلندشد:
_زبونتوموش خورده؟صبح که خوب زبون درازی میکردی!
اعصابم خط خطی شد به عقب برگشتم که یهو...
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که یهونگام به یه نگاه مشکی گره خورد!همون پسری بودکه پویاداشت باهاش حرف
میزد!نگاهش یه جوری بود!خیلی جذاب بود..والبته نافذ!به سختی نگاه ازش گرفتم
وسوارشدم وبی توجه به نگاه های خیره اوناازاونجادورشدم! اه...آدمای چندش!
مشغول نوشتن جزییات پرونده یکی ازبیمارابودم که صدای جیغ وفریادی که ازانتهای
راهرومیومدحواسموپرت کرد،پرونده روبستم وبه تخت وصل کردم وباعجله ازاتاق بیرون
رفتم تاببینم چه خبره...تخت بیماربه سرعت ازجلوم گذشت مات ومبهوت بهشون نگاه
میکردم،دکترحبیبی وچندتاازپرستارابه همراه مستانه ویه خانوم میانسال دیگع تخت
وهمراهی میکردن باضربه خانوم کمالی به خودم اومدم باهمون اخمای همیشگیش بهم
توپید:
_چراماتت برده دختر؟مگه نمی بینی سرمون شلوغه چرابیکارموندی؟سریعتربروات اق
عمل کناردست دکترحبیبی نیروکم داریم..یاال
نمیدونم چراهل کرده بودم.آب دهنموقورت دادم ورفتم باالی سربیمار..
خوشبختانه عمل موفقیت آمیزبودوتونستن لخته خونوازمغزبیمارخارج کنن،چندساعتی
میشدکه اورده بودنش آی سی یو..دکترحبیبی به شدت نگران ومضطرب بودوالبته حقم
داشت بیماربرادرش بودوتوی همین خیابون جلوی بیمارستان تصادف وحشتناکی کرده
بود.وقتی بیمارودیدم حسابی تعجب کردم کسی که اآلن بیهوش باوضعیتی نامشخص روی
تخت بیمارستان بود،صاحب همون نگاه نافذی بودکه چندروزپیش دیدم.آمپولوتوی سرمش
خالی کردم وبعدازچک کردن وضعیتش ازاتاق خارج شدم،هنوزچندقدم ازاونجادورنشده
بودم که خانم میانسالی باچهره آشفته وچشمای نگرانش بهم خیره شدوباصدای لرزونی
گفت:
_خانم خواهش میکنم شمابگیدحال پسرم چطوره؟این پسره خیره سرکه بهم نمیگه،خواهش
م...
حبیبی حرفشوقطع کرد:
_آخه مادرمن چیومیخوای بدونی من که گفتم پوریاحالش خوبه
خانم بی توجه به حضورحبیبی دوباره توی چشمام زل زدوگفت:
_خانم خواهش میکنم؟حال پسرم خوبه؟
درمانده نگاهی به حبیبی انداختم که نفسشوباحرص فوت کردوچشماشوبست دوباره به
چشمای منتظروپرازاشک خانم زل زدم وباصدایی آهسته گفتم:
_خیلی متاسفم ولی پسرتون وضعیت مشخصی ندارن،نه میشه گفت خوب ونه بد....
نی نیوچشاش می لرزید
_یعنی چی؟
_کما
توی جاش سرخوردکه حبیبی سریع گرفتش،متاثرسری تکون دادم وبرگشتم به جای قبلیم.
وضعیت خونه مثل قبل نبودبااینکه مامان وباباچیزی روبروزنمی دادن ولی مطمعن
بودم اتفاقی افتاده که خوشایندنیست..درکل هیچ کس میزون نبود...نزدیک به سیزده
روزبودکه پوریاهمون برادرحبیبی توکمابودوهیچ نشونه ای ازبهبودی نبود.نمیدونم
چراولی یه حس خیلی خاصی بهش داشتم وهمش بهش سرمیزدم یه جورایی...
آره یه جورایی حس میکردم نگرانشم البته فقط یکمی..خودموبابت این نگرانی
هرچندخیلی کوچیک سرزنش میکنم امادست خودم نیست احساسات مختلفی که به سراغم
میان اجازه تصمیم گیری نمیدن.
پـــــــــــــوف
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بازم مثل همیشه رفتم آی سیوتابه پوریاسربزنم درکمال تعجب دیدم که مادرش کنارش
نشسته وداره باهاش دردودل میکنه.ناخواسته ایستادم وبه حرفاش گوش دادم:
_قربونت برم توکه پسرحرف گوش کنی هستی تعجب میکنم به حرفم گوش
نمیکنی،توروخداپشماتوبازکن بازکن اون چشمای خوشگلتو
دستشوبوسیدودوباره گفت:
_توهم شدی مثل پویاکه حرف توگوشش نمیره؟نکنه باهام قهری که
چشماتوبازنمیکنی؟مگه بدگفتم؟دیگه سن ازدواجته ازپس اون پویای...الهللا االا...
برنمیام ولی تونه توخیلی آقایی روموزمین نمیندازی مگه نه؟
دیگه نتونست تحمل کنه وبغضش ترکید،جلورفتم ودست روی شونش گذاشتم:
_گریه نکن مادرجون،پسرتون حتمابه حرفتون گوش میکنه محاله روی شماروزمین بزاره
همین حین صدای بوق دستگاه بلندشد،دستپاچه نگاهی به دستگاه انداختم وبعدبه
خودپوریا...وای خدای من
پلکاش داشت تکون میخورد،نمیدونم چراولی اشک توچشام جمع شده بود،شایدبخاطریه
خاطره ازساالی خیلی دور..باشوق گفتم:
_دیدین مادرجون؟دیدن گفتم حرفتونوگوش میکنه؟
ودرحین اینکه به بیرون راهنماییش میکردم دکترروصداکردم.
خوشبختانه اون روزپوریابهوش اومداما...
یه مشکلی بود...اون نمی تونست ببینه یعنی دراثرضربه واردشده به سرش به عصب
بیناییش آسیب واردشده بودواون برای مدت نامعلومی بیناییش روازدست داده
بود،مادرش وحبیبی ازاینکه اون بهوش اومده بودغرق خوشحالی بودن واماپدرش که
تازه ازمکه برگشته بودمدام پیشش بودوبه زورگاهی وقتامی بردنش خونه،منم طبق
معمول بهش سرمیزدم وباهاش کل کل میکردم  ،درست عین برادرش حبیبی
لجبازوبدقلقه...
بعدازسرزدن به همه مریضاراه اتاق پوریارودرپیش گرفتم،خیلی آهسته دروبازکردم
وسپس بستم.روی تختش نشسته بودوزانوی پای راستشوکه سالم بودبغل کرده
بود.هیزنیستم ولی خوب نیمرخشم جذاب بود...محوتماشاش بودم که باصداش یکه خوردم
_دیدزدنتون تموم شد؟
اب دهنموقورت دادم ودستپاچه گفتم:
_ازکجافهمیدی من اینجام؟
روبروش ایستادم.جوابی نداد.سرشوبلندکردوبه جلوش خیره شد،البته نمی دید!
به چشمای خوش حالت وکشیدش نگاه کردم،چه چشمای قشنگ وخوش حالتی داره مشکی مشکی.
اخماشوتوهم کشیدوباصدایی که ته مایه های بغض داشت گفت:
_من خیلی بدبختم نه؟
دلم فشرده شد.سکوت کردم ازسکوتم شایدبرداشت کردکه باحرفش موافقم که گفت:
_آره دیگه اصالچراازتومی پرسم یه آدم که نتونه ببینه بدبخته من بدبختم ..
صورتشوبادستاش پوشوند.درکش میکردم آدمی که تاچندوقت پیش می دیدوحاالیه دفعه نمی
تونه هیچی ببینه خیلی سخته خیلی سخت...
درحالی که توی سرمش آمپول تزریق میکردم گفتم:
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_این حرفاچیه میزنی؟بدبخت کدومه؟چقدرناامیدی؟به این فکرکن که ممکنه تاچندوقت
دیگه بیناییت برگرده
عصبی گفت:
_آره...ممکنه ممکنه ممکنه...ولی اگه نشه چی؟
سرمونزدیک صورتش بردم وگفتم:
_توآدم بدبختی نیستی البته تازمانی که امیدتوازدست ندی...همیشه یه کورسویی بین
یه توده سیاهی هست که دل آدموگرم میکنه..اگه اون سوی کمودیگه توی زندگیت ندیدی
اونوقت خودتوبدبخت بدون
لب خندی به چهره آشفته ودرعین حال جذابش زدم وازتختش فاصله گرفتم وبه طرف
دررفتم که گفت:
_باورت میشه؟
به طفش برگشتم وباتعجب گفتم:
_چی؟
_امروزاولین روزی بودکه بدون دعواباهم حرف زدیم
خندم گرفت
_خب تقصیرخودته خیلی لجباز وزورگویی..
خندیدوگفت
_فکرکنم داشتی میرفتی
اخمی به چهره خندونش کردم ودروپشت سرم بستم تقریبامحکم..کارش همین
بودضدحال،دعوا،کل کل...
پوفی کشیدم وبه طرف استیشن رفتم..
نزدیک سه ماه بودکه توی بیمارستان تحت درمان بودالبته یه هفته دیگ قراربودمرخص
بشه وبیمارستانوازدست نق زدناش راحت کنه.همراهاش همه رفته بودن ودیگه وقت
استراحتش بود،طبق معمول بدون درزدن واردشدم دیگه به این حضورای بی موقع
ویهوییم عادت کرده بود
_بازتویی؟
_علیک سالم!
_سالم
داشت تالش میکردازتخت پایین بیاداماپای توگچش اذیت میکرد،عصبی گفت:
_چراماتت برده بیاکمکم کن میخوام برم بیرون
به خودم اومدم وجلورفتم،کمی مکث کردم وبااحتیاط بازوشوگرفتم وکمکش کردم
بیادپایین،عصاشودستش دادم
_کجامیخوای بری؟
_قبرستون
اخم کردم وگفتم:
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_اگه اونجابخوای بری که این همه دنگ وفنگ نداره یه اشاره کن خودم میفرستمت
اونجا
بااینکه خندش گرفته بوداماجلوی خودشوگرفت وگفت:
_خیلی دوست دارم ببینم قیافت چجوریه موقع زدن این حرفا
وآه سوزناکی کشید،کمی دلم به رحم اومدوبامالیمت گفتم:
_حاالبگوکجامیخوای بری؟
بازم اخماشوتوهم کشیدوگفت:
_خسته شدم ازاین اتاق وهوای گرفتش میخام برم بیرون یکمی هوابخورم
_این وقت شب؟
_مشکلیه؟
_نه
_راستی اسمت چی بود؟باد،بوران چی؟
دوست داشتم موهاشوازسرش بکنم تاحاالشونصدباربهش گفته بودم ولی هنوزدرست نمی گفت
_نخیر،باراناخانوم
تک خنده ای کردوگفت:
_اوه بله!باراناخانوم میشه بنده روتامحوطه همراهی بفرمایید؟
لبخندی ازسرذوق زدم ولی سعی کردم توصدام هیچ شوقی نباشه
_حاالکه اصرارمی کنیدقبول میکنم تامحوطه همراهیتون کنم
پوزخندی زد وقدمی جلواومد،عصاشوگرفتم وآروم به کمک هم واردمحوطه شدیم.نفس
عمیقی کشید...زمستون بودوهواسرد...ولی گوشش بدهکارنبودفقط میخواست بیادبیرون
تاهوابخوره
_خب دیگه هواتوخوردی یکمم بزاربرای بقیه حاالبریم داخل تااین کمالی منوندیده
_ازش می ترسی؟
_اوالحرفوعوض نکن دومانخیرازش نمی ترسم ولی اگه اخراجم کنه دیگه مشکله
کارپیداکنم.
لبخندروی لبش اومدولی فقط چندثانیه
_یعنی تااومدن بهارمیتونم دوباره دنیاروببینم؟
لباموروی هم فشردم وبعدازمکث کوتاهی گفتم:
_آره چراکه نه،مگه نشنیدیددکترحبیبی چی گفت،دکترپارساتایک ماه دیگه برمیگرده
ایران واونوقت میتونه شمارومعاینه کنه تااون موقع هم ازشراین پای گچی وزخمای
دیگه خالص میشید
_یه چیزبگم بارانا؟
اولین باربودبدون پسوندیاپیشوندصدام میکردهمیشه یامیگفت باراناخانوم
یاارجمند...
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_بله؟
_ازپویاخوشت میاد؟
باتعجب گفتم:
_پویا؟
_برادرم
متفکرازاین سوالش...چرااینوپرسید؟
_چرامی پرسی؟
_حس میکنم ازش خوشت اومده
قیافمومچاله کردم وگفتم:
_حست اشتباه میکنه
وبالحن خنده داری گفتم:
_یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟
_نه اصال
_راستش من یه جورایی ازش بدمم میاد
یهوزدزیرخنده
جاخوردم،مثه اینکه دیوونه هم شده!
_چیزخنده داری گفتم؟
_نه نه یه چیزی یادم افتاد
ایشی گفتم ومجبورش کردم برگرده اتاقش وخوشبختانه قبل ازاینکه کمالی متوجه بشه
برگشتم سرپستم!
یه هفته دیگه مثل برق وبادگذشت وفقط یه روزمونده بودبه مرخص شدن
پوریاازبیمارستان..امشبم شیفت بودم ولی ازصبح تاحاالحتی یه بارم به پوریاسرنزدم
راستش نگرانم،می ترسم ازرفتنش،نه اینکه دوست نداشته باشم سالمتیشوبدست
بیاره،نه!اما...
دروغ چرامن دوسش داشتم..تواین سه ماهی که اینجابوداونقدربهش سرزدم،باهاش حرف
زدم،خندیدم ،گریه کردم که حاالجدایی ویهویی رفتنش برام سخته.بدجوری وابستش
شدم.هعی روزگار!
تویه تصمیم آنز ازجام بلندشدم وبدون توجه به نگاه های پرازتعجب وکنجکاوی
آرمیتاوبقیه به طرف اتاقش راه افتادم.طبق معمول بدون درزدن واردشدم،کنارپنجره
اتاق ایستاده وبه عصاش تکیه داده بود.
_توهنوزیادنگرفتی دربزنی بعدبیای تو؟
بین اون همه احساسات مختلف،بغض،دلتنگی،ترس ونگرانی یه لبخندنشست روی
لبم.دوباره خودش گفت:
_سالمتم که خوردی!
آهسته لب زدم:
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_سالم
خیلی آروم وبااحتیاط روی تختش نشست
_صبح منتظربودم که بیای ولی نیومدی..
یه قطره اشک ازچشام پایین چکیدآروم وبی صدا
_سرم شلوغ بود
نزدیکش نشستم وگفتم:
_امشب آخرین شبیه که اینجایی
سرتکون دادکه میدونم.سکوت کردم وچیزی نگفتم ولی اشکام آروم وبی صداپایین
میومدن،دست خودم نبودازاالن احساس دلتنگی میکردم
_باراناخانوم یه سوالی بپرسم؟
_شمادوتابپرس
خندیدوگفت:
_باهمه بیمارااینجوری؟یعنی صمیمی هستی؟
اشکاموکه تندتندپایین میومدن پاک کردم وگفتم:
_نه،راستش...راستش...نمیدونم چراولی یه چیزی همش منوسمت اتاقت میکشوند،راستش
اولین کسی هستی که تاحاالاینقدرباهاش صمیمی بددم یعنی اولین پسری هستی که...
حرفموقطع کرد:
_دلم برات تنگ میشه
جاخوردم!آب دهنموقورت دادم
_فردابرای بدرقم میای؟
بازم اشکام سرخوردروگونه هام.نه من طاقتشونداشتم.باناراحتی گفتم:
_خیلی دوست دارم باشم ولی...
بازم حرفموقطع کرد:
_اشکال نداره...راستی ازت ممنونم بخاطرحرفات،همراهیات،حمایت ات.ازهمه چی
ممنونم خیلی بهم کمک کردی باخودم کناربیام
_میدونم!
خندیدوبرای بارهزارم دلم لرزید.چندثانیه به سکوت گذشت که گفت:
_خب دیگه نمیخوای بری؟من خوابم میاد
لبخندزدموگفتم:
_چراچرا،من دیگ مزاحمت نمیشم خیلی تواین چندوقتی که باهم بودی اذیتم کردی
وغرزدی ولی خب چون ذاتم خیلی مهربونه می بخشمت
خندیدومن باز...
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_خیل خوب خانم خودشیفته انقدازخودتوذات مهربونت تعریف نکن

ازروی تخت بلندشدم که مچ دستموگرفت،دوباره نشستم.دستاش باالاومدوصورتموقاپ گرفت
خیلی یهویی پیشونیموبوسیدوگفت:
_مرسی بابت همه چیز
وخیلی برام جای تعجب داشت که اشکاموباسرانگشتش پاک کردوگفت:
_بسه دیگه گریه نکن
بااینکه چشماش جایی رونمی دیدولی همه چی روحس میکردحتی
اشک ریختن منو...
این روزاخیلی بی حوصله وکسلم...بهاراهرچی سعی میکنه منوبخندونه بازم موفق
نیست.ازوقتی که اون رفته چهارماه میگذره راستش اونقدرم جرات ندارم که ازحبیبی
بپرسم وضعیتش چطوره،حتی نمیدونم چشماش خوب شده یانه.مامان وبابااین روزایه
پاشون دادگاهه نمیدونم برای چی شایدغیرقابل باورباشه ولی حس کنجکاویمم ازبین
رفته نمیدونم شایدمرض بی تفاوتی گرفتم وخودم خبرندارم.آرمیتاوتانیاهمش سربه
سرم میزارن ولی دیگه حتی حوصله اوناروهم ندارم اخالقمم بامریضابدترشده تایه
چیزی میگن می پرم بهشون،اصن ازوقتی که رفت همه چی خراب شد.
بی حوصله روپوشمودراوردم وبامانتوم عوض کردم شالموجای مقنعه پوشیدم
وبعدازگذاشتن وسایلم توی کیف ازبیمارستان خارج شدم،سرم توکیفم بودودنبال سوییچ
ماشینم می گشتم که...
که صدای آشنایی منوسرجام میخکوب کرد
_ببخشیدخانوم شماکسی به اسم باراناارجمندمیشناسید؟
ناباورسرموباالآوردم وبهش خیره شدم،اگه جاش بودهمونجاازسرذوق جیغ جیغ
میکردم.ولی صدایی که ازحنجرم خارج شدبی شباهت به جیغ نبود!
_وای پوریاخودتی؟
خنده ی بلندی کردوسرشوبا نشونه آره تکون داد.بالبخندپهنی که به لب داشتم مشغول
هیزبازی شدم.چشماش همون چشمای جذاب ونافذ.بینی کشیده وخوش فرم،اومممم لبای...
_پسندیدی؟
یه دفعه گفتم:
_وای پوریاچشمات؟میتونی ببینی؟
دوباره خندیدومن بازدلم لرزید.
_خیلی خوشحالم باراناخانوم،امروزیک ماهی میشه که می تونم دوباره ببینم.راستی
توبه من گفتی پوریا؟یادم نمیاداسمموتاحاالصدازده باشی همیشه میگفتی
اصالتاحاالصدام نکردی!
ودوباره خندیدومن ازخجالت سرخ شدم وسرموپایین انداختم بازبی جنبه بازی دراورده
بودم وازسرشوق دوباربهش گفته بودم پوریا!وای خدا!
_بایه قهوه چطوری؟
سربلندکردم وبه چشمای منتظروخوشحالش نگاه کردم
_من نسکافه میخورم هردوخندیدیم وباهم به کافی شاپی رفتیم که اون درنظرداشت یه
جای فوق العاده شیک.یه میزوکه جای دنجی بودانتخاب کرد.روبروی هم نشستیم
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خیلی تندگفتم:

_خب تعریف کن ببینم چی شداین چهارماه یه دفعه رفتی؟چشمات چجوری درس شد؟یه ماهه
خوب شدی وحاالاومدی دیدن من؟
بازم خندیدوبازدل من...
_خیل خوب صبرکن دونه به دونه برات میگم
یک ماه بعدازاینکه ازبیمارستان مرخص شدم باالخره دکترپارساازامریکابرگشت ومن
برای معاینه رفتم پیشش اول چیزی نمیگفت ولی بعدازچندبارمعاینه کردن گفت درصدش
خیلی کمه من دوباره بتونم ببینم می گفت ضربه واردشده خیلی سنگین بوده و...
گارسون اومدوسفارشامونوگرفت .بعد رفتنش ادامه داد:
_ولی من نامیدنشدم توخلوتم همش به حرفات فکرمیکردم...ازاون دریچه امیدی که ازش
حرف زدی
لبخندروی لبم نشست.ادامه داد:
_هنوزچندروزنگذشته بودکه دکترپارساباهام تماس گرفت وگفت یه راه وجودداره که
شایدبشه باهاش بیناییموبرگردوندگفت تواسپانیادکترای قابلی وجودداره وازاین
جورحرفا...تصمیم گرفتم برم اسپانیاشایدکه نتیجه بده نزدیک به یک ماهونیم
اونجاتحت درمان بودم وباالخره عمل آخری نتیجه دادوبیناییم بطورکامل برگشت.بعدشم
چندهفته تحت مراقبت بودم واالن دوروزی میشی که برگشتم ایران
_خیلی خوشحالم حالت خوبه ومی خندی اون موقع هاهمش نق میزدی وازغم وغصه وبدبختی
حرف میزدی...
_باراناشایدباورت نشه ولی توهمه لحظه هابه یادت بودم،حرفات واقعابهم آرامش می
ده
لبخندپهنی روی لبام نشست
_میدونم،اینوهمه میگن
لبخندی به شیطنت کالمم زد.
_راستی پور...ینی آقای حبیبی شماچطورمنوشناختید؟ینی شماکه اون موقع نمی
تونستیدببینیدوم..
_شناساییت کارآسونیه.هم برادرم نشونیتوخوب میدونه وهم خودم قبالیه باردیده
بودمت یه روزکه بابرادرم کارداشتم توروهم دیدم که داشتی ازبیمارستان خارج می
شی به همراه تعریفای پویاازتو..شیطونیات به چهرت میاد
گارسون سفارشامونوروی میزگذاشت ورفت.
_میدونی،راستش قبل ازاینکه بیام اینجابه مادرم گفتم که به مادرت زنگ بزنه
چشام گردشد
_مامانت به مامانم زنگ بزنه؟چرا؟
_که..که...چطوربگم؟..که..برای خواستگاری!
ازلحن هولش خندم گرفت وباخنده گفتم:
_خواستگاری ازمن؟
سرتکون دادکه ینی اره.کمی ازنسکافموخوردم وگفتم:
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_ببخشیدولی من  ...من...

به چشماش که بانگرانی بهم خیره شده بودن نگاه کردم.سرموپایین انداختموگفتم:
_من یه ماهه که نامزدکردم
به وضوح دیدم رنگش پرید.باصدای تقریبابلندی گفت:
_چی؟نامزد؟کی؟چطور؟
سعی کردم جلوی خندموبگیرم.باناراحتی سرشوپایین انداخت وگفت:
_منوببخشیدنمیدونستم.واقعام عذرت میخوام
_آقای حبیبی؟
بدون اینکه سرشوباالبیاره گفت:
_بله
_دروغ گفتم
اولش متوجه نشدولی بعدخیلی ناگهانی سرشوباالآوردوباعصبانیت آمیخته به خنده بهم
نگاه کرد.لبخنددندون نمایی زدم ومشغول خوردن بقیه نسکافم شدم
_تالفی کارت بمونه برای بعد
وچشمکی بهم زد.ازته دل خندیدم وتاآخرنسکافموخوردم.
* * *
اآلن به طوردقیق یک ماه ویک روزوسه ساعته که منوپوریابه عقدهم دراومدیم،پوریامی
خنده ودل من باهرخندش میلرزه وخیلی عجیب نیست که اونم نسبت به من همچین حسی
روداره.باصدای قاضی دادگاه که همه روبه سکوت دعوت میکنه لبخندپهن رولباموجمع
وجورمیکنم وبه متهم نگاه میکنم.ناخودآگاه اخمام میره توهم.این آدمی که توی
چندمتری ماایستاده وخیلی باغرورصفت قاتلویدک میکشه همون مهرداده!همون مردی که
زندگی مادرموبهم ریخت!همون کسی که عشق مادرموازش گرفت.همون کسی که پدرموازم
گرفت،همون کسیه که پنجاهو پنج نفرشاکی داره که همه نظاره گراونن به جرمهای
مختلف.ومن ازته دلم آرزومیکنم هیچوقت هیچ کس وهیچ چیزبین منو پوریافاصله
نندازه.
صدای بغض دارمامان ناخودآگاه باعث میشه منم بغض کنم،پوریادستموفشارمیده
بابودنش احساس امنیت میکنم.صدای وکیل مدافع اون قاتل بلندمیشه توضیحات
ودفاعیتاش بی منطقه،صدای دخترایی که باگریه ازجنایتای اون حرف میزنن
اشکمودرمیاره وبازگرمی دستای پوریاآرومم میکنه.رای قاضی مشخصه اون بایدبه سزای
اعمالش برسه اون بایداعدام بشه.
اینجانب(اسم قاضی)درتاریخ...مورخه..حکم نهایی متهم مهردادراسخ
فرزندمصطفی،متولد..اعالم می دارم.متهم نامبرده به دلیل ارتکاب جرم های بزرگ
وکوچک من جمله دزدی،ضرب وشتم،زورگیری،آزارواذیت درمحافل عمومی وقتل به صدضربه
شالق ودرنهایت به اعدام محکوم میشود.ولی بدلیل بیماری روانی وی ازاعدام صرف
نظرگردیده وبه حبس ابدمحکوم میشود.
وکیل متهم اعتراض میکنه،واردنیست.وماهمه خوشحالیم که یه عوضی به سزای اعمالش
می رسه.اون یه بیماری روانی داره یه مشکل خیلی شدیدکه حضورشودرسطح جامعه
خطرناک میکنه.یه جورروحیه انتقام جویانه داره وازدیگران وکسایی که بهش توجهی
نکنن انتقام می گیره ازمادرعزیزم انتقام گرفت چون مامان بهش توجه نمی کردچون
ازش بیزاربودوهمه سختی های زندگی مادرم تصادفی که باعث به کمارفتم مامان
شد،تصادف بابا،همه اونانقشه مهردادیه که االن جزیه دیوونه روانی نیست.هممون یه
لبخندرضایت رولبمونه ازمامان وبابای ناتنی ومهربونم گرفته تاپوریایی که تازه
یک ماهه به خونواده ماپیوسته ومن چقدرافتخارمیکنم به همسرم.
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پوریای من خیلی خاصه یه دونس ودنیامثل اون نداره،عاشقشم وتاابدمیمونم.مابه هم
قول دادیم وسرقولمون هستیم ومن این درس عشق خالصانه وبی دلیلوازکالله
مادرم،دختری که تاابدپای عشقش مونده وهست یادگرفتم ونیمیشوهم ازسوشاپدرتنیم
وراستینی که هنوزم باوجودمامان نفسوازیادش نبرده وپوریای خاص خودم آموختم
خوشبختانه رابطه من بامستانه وپویاکه همزمان باماعقدکردن عالیه،مامان آرامش
خاصی پیداکرده،باباهم همینطور،بهاراباجدیت درس میخونه وهمه چیزامن وامانه...
ودرآخرداستان این شعروصف حال منوعشق خاص منه که تازه رسیدیم به نقطه شروع:
♥من تنهایک لحظه عاشقت شدم
لحظه ای که ازهفته هاگذشت وتمام نشد
همان افسانه بانوی سرخ پوش میان شاهنامه
ساعت 4::6صبح
روزچهارشنبه 8131/6/81
نویسنده( MaheAsal77 :عسل_ح)
پایان
نام رمان  :باران بی قرار
نویسنده Maheasal77 :
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