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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار ینام رمان : باران ب

 

 Maheasal77:  سندهینو

 

 

 

 ها ییبایز نندهینام آفر به

 

 :مقدمه

 

 جادو یچشما یمن آ یافسونگرچشما

 

 سویجادوگرگ

 

 سو یب یدستا نیتوآرامش ا یسویگ

 

 دخترآفتاب یآها

 

 روبالش مهتاب زهیر یموهات م شبهاکه

 

 خواب یب یپنجره باچشما نیتاب توا یب

 

 داریساعت ب یآها

 

 تکرار یضربه  یآها

 

 افته یم ازپرده

 

 دتواتاقمیخورش هینارنج گل

 

 رسه ومن یم صبح

 

 اتفاقم هیمنتظره  هنوزم

 

 دخترآشوب یلحظه به دادم برس آ نیهم

 

 عاشق محجوب نیمسلوب غرورت شده ا که

 

 سازش؟کوعطرنوازش؟ یکودستا

 

 سازش؟کجاست عطرنوازش؟ یکودستا

 

 منوازنوبسازش اقلبیب مهربون
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* * * 

 

کوچک به درون اتاق چشم دوخت،پزشک دستگاه شوک  شهیجداکردوازش سوشاباراناروازخودش

کالله شدسوشاماتزده به صحنه نگاه  تیراکنارگذاشت ومشغول چک کردن دوباره وضع

به چندپرستارحاضردراتاق ازاتاق خارج  ین دستوراتمعالج بعدازداد کردپزشکیم

 :دیازدکترپرس یلرزان ستادندسوشاباصدازیپزشک ا یجلو هیشدسوشاوبق

 

 _ کالله خوبه؟

 

 تکان دادوگفت: یمتاثرسر پزشک

 

 یکار چیه گهید دانشهیبراش پ یقلب گهیبرگشته امااگرتادوروزد شیاتیح می_ عال

 ستیازدست ماساخته ن

 

دست باراناروفشرد،بغض  گرشید دوبادستیبه موهاش کش یدست سوشانگران

 گفت: هیدوباگریسحرترک

 

 کالله زمیبرات تنگ شده عز یلی_ کالال مامان دلم خ

 

برد  رونیب مارستانیهم فشروسحروازب یلبهاشورو زدکارنیتاب کالله روصدام یب

 فشردتااشکهاشیهم م یارجمندلبهاشورو یخت،آقایریاشک م اناآرومیک

قرارپدرش  یبودکه ب ی)مادرسوشا(باچ شمان پرازاشک نظاره گرکودکالیزه،لیفرونر

 شیشانیراازپ شیهابود،به سمت سوشارفت وباراناراازاوگرفت.مو دهیرادرآغوش کش

 کنارزدوآرام نوازشش کرد

 

 شهیحالش خوب م ینکن گلم مامان هیگر زدلمینکن عز هی_ گر

 

 کردیم یتاب یچنان ب اماباراناهم

 

 خوام،مامااااانیمن مامانموم_ 

 

تاآن موقع ساکت  رپاکزادکهیدامیبارانارادرآغوش کش سوشادوباره

 ستادیبودجلوآمدوکنارسوشاا

 

 ارجمند؟ یلحظه باهاتون صحبت کنم آقا هی شهیم -ریام

 

حضورداشت  مارستانیده روزکه کالله درب نیکرد درا رنگاهیچهره مهربان ام سوشابه

 یشناسدباصدایبودازکجاکالله رام دهیهرگزنپرس یبودول دهیاوراکنارخانواده اش د

 جواب داد: یگرفته وسرد

 

 دیی_ بله،بفرما

 

 ستین یمناسب ینجاجایا میصحبت کن رونیب شهیاگرم-ریام

 

 جلوآمدوگفت: عیبه باراناانداخت،پروانه سر یزدونگاه شیبه موها یچنگ سوشاکالفه

 

 دارمیبارانارونگه م دمنیخوای_ اگه م

 

 گفت: عیپروانه سر نبارهمیدانداخت،ایبه پروانه وهمسرش ام ینگاه شاباشکسو

 

 باراناست یهمباز اهمیدوست کالله هستم ودخترم پرن شناسه،منی_ باراناجان منوم

 

پروانه دادوبه همراه  کردبهیم هیتکان دادوباراناراکه هنوزهم گر یسوشاسر

خارج  مارستانیب یداخل طیرفت،پروانه وباراناهم پشت سرشان ازمح رونیربیام

 یجا یمکتین یرروینشاندوبااومشغول صحبت شد،ام نیشدندپروانه باراناراداخل ماش

 گرفت وسوشاهم کنارش نشست

 

 د؟یدار یچه کار نیعتربگیسر شهیم -سوشا

 

 یچطور گهیتادوروزد یعنید؟یکارکنیدچیخوایبپرسم م خواستمی_ بله بله حتما،راستش م

 ب... دقلبیخوایم
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 کرد: حرفشوقطعسوشا

 

 د؟یشناسیبپرسم شماازکجاهمسرموم شهی_ م

 

 :دوگفتیکش یقیعم رنفسیام

 

 کردنیکارم یکه خانم محمد ییشرکت....هستم،همون جا سیی_ من ر

 

 انداخت نییدندان گرفت وسرشوپا شوبهینییپا سوشالب

 

 دونمینم دونمیکارکنم،نم یچ دونمی_ نم

 

 دستاش گرفت نیسرشوب

 

 وقت چیبخشم،ه یوقت خودمونم چیبدکردم،ه یلی_ من درحقش خ

 

 به شانه سوشازد یردستیام

 

 دوست حساب کنم؟ هیروت به عنوان  تونمی_ مسوشا

 

 _ البتهریام

 

 :ردوختیبه ام میسوشانگاهشومستق

 

 نکنم یکار چینموهیپرپرشدنشوبب تونمیمرگ کنم نه م یارزو یکس یبرا تونمی_ نه م

 

 زدوگفت: رلبخندی.امدوبغضشوخوردیکش یاه

 

 کردم توتجربهیوضع نیا کنم،منمی_ درکت م

 

 کردیرمیس یا گهید یروبروبودامافکروذهنش جا ربهیشد،نگاه ام رهیبهش خ سوشاباتعجب

 

 یلیبودخ ینیخوب ومت یلیدانشگاهم شدم دخترخ یسالم بودکه عاشق همکالس ستیب -ریام

 من... یاصرارا یلاولش قبول نکردو میخواستم باهم اشنابش ومدازشیازش خوشم م

 

 کردوادامه داد: ینیغمگ خنده

 

واقعادوستش دارم وازهرنظربرام  دمیفهم یی_ خالصه بعدازچندوقت اشنا

که مسعله روباپدرومادرم مطرح کردم پدرم  یبودوقت نیمن بهتر یمناسبه،رهابرا

بازم  یروقبول کردن ول یزندگ هی تیمخالفت کردگفت هنوزبچم،هنوززوده برام مسول

 یمادرم تونست پدرموهم راض رهخوشش اومدباالخ یلیاصرارکردم مادرموبارهاآشناکردم خ

 میگل پسرشد هیصاحب  هیوبعددوسال  میباالخره ازدواج کرد ارمیکنه سرتودردن

 نیریازقبل ش مونیعاشقش بودم سه سال گذشت وهرروززندگ یراه میاسمشوگداشت

کارم طول  یهفته ا هیفتم شمال ر یقرارکار هی یروزمن برا شد،اونیترم

 یشمال اولش قبول نکردم ول انیدوست داشتن ب یدرهاواراهیکش

 ...نقدراصرارکردکهیرهاا

 

 داد: دوادامهیکش یقیعم نفس

 

دردسنرس نبودبالخره  زدمیبه رهازنگ م یبودن هرچ رکردهید یلیان،خی_ اجازه دادم ب

بودگفت رهاتصادف کرده واالن  سیافسرپل وبرداشتیگوش یکیبعدازشصت باززنگ زدن 

 نیخومورسوندم بهش اماهردوشون همون جاتموم کرده بودن،به هم عیسر مارستانهیب

 تنها... یتنهاشدم تنها یشد،تنها وانهپر زمیعز یپسرسه سالم پرپرشدرها یراحت

 

 گقت: یگرفته ودورگه ا ی.سوشا با صدادوبغضشوفروخوردیکش یقینفس عم دوباره

 

 _متاسفم

 

 برخاست وروبه سوشاگفت: یدوازجایکش یقیعم نفسریام
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خانم  یشدوبرا یفرج هیدیشا زنمیهم سرم گهیدد یمارستانای_ جناب ارجمندمن به ب

 دابشهیقلب پ یمحمد

 

 زدوگفت: یا سوشالبخندقدرشناسانه

 

 ....ممنونیکنیلطف م یلی_ خ

 

 فستیوظ کنمی_ خواهش م

 

پروانه رفت همان  نیسمت ماش دوبهیکش یاآه رازآنجادورشد،سوشیدست دادندوام باهم

 گفت: ی دوبالبخندمحزونیشدوسوشاراد ادهیپ نیاحظه پروانه ازماش

 

 کنهیخوابم سکسکه م یتو یدطفلکی_ باراناخواب

 

عقب به خواب رفته بود،سوق دادناگهان  یصندل یباراناکه معصومانه رو سوشانگاهشوبه

 به ذهنش خطورکردوگفت: یفکر

 

 گردمیبرم داالنیداشته باش فینجاتشریندلحظه ا_ پروانه خانم چ

 

سمت  دبهیبعدسوشابه همراه ام یقیستاددقایتکان دادومنتظرا یمتعجب سر پروانه

 :دکردوگفتیازپروانه وام یآمدندسوشاتشکر یپروانه م

 

اگه امکان داره آدرس خونه کالله  خواستمیممنونم به خاطربارانا...راستش م یلی_ خ

 دیروبهم بد

 

 :دکردوگفتیبه ام ینگاه نهپروا

 

 دی_ بله حتما...چندلحظه صبرکن

 

خارج کردوبه سوشادادسوشابازهم  یدیکاغذودسته کل نیشدوازداخل ماش خم

 نیسمت ماش زدبهیاش م یشانیبرپ یبوسه ا دوهمانطورکهیتشکرکرد.بارانارادرآغوش کش

سمت  گرسوارشدوبهیخواباندوخودش اطرف د یصندل یرو اطیخودش رفت بارانارابااحت

بودسوشاهنوزمتوجه  دارشدهیب نیمنزل کالله حرکت کرد.باراناازحرکت ماش

 اش بودباراناخواب آلودگفت: یبارانانبودوتمام حواسش به رانندگ

 

 م؟یر یم میکجادار یی_ بابا

 

 باراناجاخوردوبه سمتش برگشت یسوشاازصدا

 

 زبابا؟یعز یدارشدیب ی_ ک

 

 :دوگفتیرابادست مال شیچشمها

 

 اآلن نی_ هم

 

 انداخت وگفت: شانیبه خانه روبرو یکردبارانانگاه دوتوقفیسوشاخند

 

 خونه مامان حتمن منتطرمونه می_ آخ جون اومد

 

 ادهیپ نیهم فشروبارانارابغل کردوهردوازماش یرارو شیسوشالبها

 دهمهیکش یقیقفل درچرخاندودررابازکردواردخا نه که شدنفس عم یدراتویشدند.سوشاکل

 دادباراناباشوق کالله راصدازد یمهربانش رام یفرشته  یخانه بو یجا

 

 ابابااومدهیب ی_ مامااااان....مامان

 

 کردوبه سوشاگفت: دبغضینشن یکه جواب بعدازچندبارصداکردن

 

 خونه؟ ومدهی_ پس چرامامان ن

 

 دستانش گرفت انیزانوزدوصورتش رام سوشاکنارش
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 میری...خودمون منجایادایکوچولوحالش که خوب شدم یته فرش مارستانهی_ مامان هنوزب

 دنبالش

 

 نشاندوگفت: یبوسه ا سشیسوشابرچشمان خ ختیریصدااشک م یوب باراناآرام

 

 تازودخوب بشه ینکن هیگر یرفته به مامان قول داد ادتی_ 

 

 :دوگفتیراپاک کرد،سوشادوباره اورابوس شیاشک ها عیباراناسر

 

 ؟یمواظب من باش یخواستیم ینجوری_ ا

 

تخت  یبه سمت اتاق کالله رفتندبارانارو دباهمیش کش دوسوشااورادرآغویباراناخند

عکس خودش کنارتخت  دنیرابادقت ازنطرگذراندباد دسوشااتاقیمادرش رابوس دوعکسیپر

 دوسرشیکش یا ازهیقلبش فشرده شدکناربارانانشست وعکس کالله رادردست گرفت باراناخم

 یکرد عکس کالله رارو یرانوازش م شیموها زادشگذاشت سوشابادست آسوشا یپا یرارو

 اش گذاشت نهیس

 

 کردم" تتیاد یلیخ اسمی دگلیببخش دنفسمی" ببخش

 

 دیخودش رانگه داردوبغضش ترک نیازا شیب نتوانست

 

 مطمعنم" شهیدامیتحمل کن من مطمعنم قلب برات پ کنمیخواهش م اسمی" گل 

 

اشتباهاتشان به همه  کردبهینشسته بودوبه خودشان فکرمشب دراتاق کالله  مهیتان

بودبه صورت کودک سه ساله اش نگاه کردانگارکه  دهی...بارانامعصومانه خوابزیچ

کنارش  دیبه شباهت اووکالله برده باشدخم شدوچشمانش رابوس یتازه پ

 به خواب رفت. دکهینکش یرابست طول دوچشمانشیدرازکش

 

 دارنشودیچشماشوبازکردو تماسوجواب دادتاباراناب عیسر لشیزنگ موبا یباصدا

 

 _ الو

 

 :دیچیپ یالدرگوشیلرزان ل یصدا

 

 ؟یی_ سوشامامان کجا

 

 :دوگفتیبه موهاش کش یدست سوشانگران

 

 شده مامان؟ یزی_ چ

 

 ...عجله کن پسرممارستانیابی_ مادرفقط زودترب

 

برخاست  یصبح بودمبهوت ونگران ازجا قهیدق یبه ساعت کردهفت وس ینگاه

حرکت  مارستانیبارانارادراغوش گرفت وباسرعت ازخانه خارج شدوبه سمت ب

 یسوشاکه پوست لبش رام دوبهیکش یا ازهیچشماشوبازکردخم نیکردبارناازحرکت متش

 انداخت یخواب آلود دنگاهیجو

 

 یی_ سالم بابا

 

 زدوگفت: یسوشالبخندمحزون

 

 ری_ سالم نفسم صبح بخ

 

شدمادروپدرش  ادهیرانگه داشت وپ نیولوشدسوشاماش یصندل یدورویکش یا ازهیباراناخم

 اوباعجله به سمتش رفتند دنیباد

 

 نجا؟یدایاومد یشده؟کالله خوبه؟شماک ی_ مامان چ

 

 گفت: یارجمندبالبخندتلخ ینگاهش کردوآقا الفقطیل
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نوه  نیا یچه خبره....راست یفهم یبروتوم_ نگران نباش پسرم حال خانومت خوبه 

 خوشگل من کو؟

 

رفت  نیارجمندبه سمت ماش یرابه دست پدرش داد،اقا چییاشاره کردوسو نیماش سوشابه

 دیوبارانارادرآعوش گرفت وصورتش رابوس

 

 ری_ سالم باران خانم گلم...صبح بخ

 

 یدوبارانانخودیابوساور یسمتشان رفت وچشمها البهیکردل دوسالمیآلودخند باراناخواب

 .دیخند

 

 دباعجلهیرامشغول صحبت بادکترکالله د نیامیکردکارن وبن یبه اطراف نگاه سوشامضطرب

 به سمتشان رفت وسالم کردهردوبه اوپاسخ دادند.

 

 شده؟کالله خوبه؟ ی_چسوشا

 

 زدودکترگفت: یلبخند نیامیبن

 

 دونمیابدشونمیخبردارم برات خوب  هی_ بله حال خانومت خوبه 

 

 دکترچشم دوخت سوشامنتظربه

 

 نجایآوردن ا یمغز مارمرگیب هیصبح  یکای_نزددکتر

 

 .دکترادامه داد:دیخودلرز سوشابه

 

دخترشون  یکه اعضا شنینم یمتاسفانه راض یول میزد مارحرفیب نی_ ماباخانواده هم

 یدرازا یکن شونیراض یدتونستینگران نباش بروباهاشون حرف بزن شا یروببخشن،ول

 اوناخواستن ی...هرچیزی،چیمبلغ

 

 شده چندسالشه؟ یکه...مرگ مغز نی_دختره....همسوشا

 

 وسه ستی_ ب

 

 به شانه سوشازدوگفت: یدکتردست

 

 تیوضع اچندهفتهیچندروز میبهتره ماحداقل بتون یکن شونیترراض عی_ هرچه سر

 نده توکلت به خداباشه دتوازدستیام ی...ولمیخانومتوثابت نگه دار

 

 گفت: یآروم یباصدا نیامیتکان دادورفتن دکترراتماشاکردبن یسوشاسر

 

 ؟یاالن حرف بزن یخوای_ م

 

 یمغز مارمرگیکه خانواده ب ییبه سمت جا نیامیدادوهمراه بن سوشاسرتکان

نظاره  شهیازپشت ش انسالیبه همراه دوزن م یبودند،حرکت کردند.مردجوان

 لرزان مردجوان راصدازد یوشاباصداشده بودس یبودندکه مرگ مغز یگردخترجوان

 

 دآقا؟ی_ببخش

 

 برگشت مردجوان

 

 د؟یی_ بله بفرما

 

 )وبه دخترجوان درون اتاق اشاره کرد(دیخانم هست نی_ اه...شماهمراه ا

 

 کردوگفت: یمرداخم

 

 _ بله من همسرشم...شما؟

 

 چندلحظه باهاتون صحبت کنم؟ تونمی_ اه م
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 به اتاق انداخت ودوباره به سوشانگاه کرد ییدرهم نگاه گذرا یاخم ها مردباهمان

 

 د؟یهست ی_ شماک

 

 _ من ارجمندهستم،سوشاارجمند

 

 د؟یکارداری_بامن چ

 

 نزد: یکه کنارمردجوان بودبلندشدوسوشاحرف یانسالیناله زن م یصدا

 

 کن...نفس...نفس مامان چشماتوبازخوامیدخترموازتوم امنیشد؟خدا ینطوریاچراای_ خدا

 

 :دی.مرددوباره پرسدادیم یگراورادلدارید زن

 

 د؟یدار یمحترم بامن کار ی_ آقا

 

 گفت: عیجلوآمدوسر نیامیبن

 

 بشه وندقلبیدپیهستندکه با یهمسرهمون خانم شونی_ ا

 

 گفت: یظیغل مردبااخم

 

 کهینفسموت دمیمن قبالهم به دکترگفتم من اجازه نم ونی...آقازدمیم دحدسی_ آهابا

 کنن کهیت

 

 گفت: نیامیاوبن یکردبه جا سوشاسکوت

 

 یکارتون جون چندنفرونجات م نیدباایدونیزشمامیعز ی...آقاکنهینکارونمیا ی_ کس

 ثواب داره یلیاون مرحومم خ ید؟براید

 

نگفت به طرف دراتاق برگشت  یزیاشک درچشمان مردحلقه زدوچ نیامیجمله آخربن نیباا

 :کردیزمزمه م رلبیسش رانگاه کردوزنف یا شهیکوچک ش گرازپنجرهیوبارد

 

 ...نفس...نفس"؟نفسیگذاشت ؟چراتنهامی" نفسم چرارفت

 

 نیزم یکنترل کندرو نیازا شیخودراب دنتوانستیازگوشه چشم سوشاچک یاشک

 روبه مردجوان گفت: یبم وگرفته ا یزانوزدوباصدا

 

 چیتوبودم ه یمنم جا داگهی...شازهیچقدربرات عز دونمیم یدوستش دار یلیخ دونمی_ م

 شهیداره پرپرم دهیاالن...عشقم داره جلوم جون م یول شدمیکارنم نیبه ا یوقت راض

وخانومت...توروخدانزارفرشتم  ییبراش بکنم...تنهاشانسم شما تونمینم یکار چیومن ه

...بچم رهیدبمیاون االن نبا مونهب دزندهیمن با یپرپربشه کالله 

 پر پربشه... اسمیل ...توروخدانزارگخوادیمادرم

 

زانوزده بودنگاه  نیزم یرو شیپا یجلو زانیبه سوشاکه اشک ر یباناباور مردجوان

زن  یعاشق هم باشند.صدا نگونهیبه جزخودش ونفس ا یکردکسیوقت فکرنم چیکردهیم

 :زدبلندشدیکه مردجوان راصدام انسالیم

 

ندارم...توهم قبول کن  یدخترموببخشم...من حرف یاعضا میمامان من راض نی_ راست

 ثواب داره

 

 :دترشدیاش شد هیدگریرس نجاکهیا به

 

آقازنده باشه بزارقلب نفسموببخشم بزارفکرکنم  نیبزارخانوم ا ی_ نفسم که رفت ول

قلب  یآقاوصدا نیخانوم ت نهیس یزندس بزارهرهروقت دلم تنگ شدسرموبزارم رو شهیهم

 ...یارشوداریاخت ینفسموبشنوم...توهمسرش

 

همراه پدرسوشاکنارشان  ددکتربهیبارانابه گوش رس هیگر یلحظه صدا نیهم

برخواست وباراناراازدست پدرش گرفت ومحکم به  نیزم یآمدندسوشاازرو

به آغوش سوشاآرام شدوسرش  دنیبرقرارشدبارانابه محض رس یخودفشارداد.سکوت کوتاه

 :دیلرزان پرس یباصدا نیاش گذاشت راست نهیس یرارو
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 _ دخترته؟

 

 پاسخ داد: سیخیسوشاباچشمها

 

 _ باراناس دخترمن وکالله

 

 گفت: نیخطاب به راست هیباگر انسالیم زن

 

 نیجان...بخاطربچه خودت که دوماه نشده رفت...بخاطرا نی_ ببخش راست

 مادرباالسرش باشه... هیدخترمعصوم...بزارسا

 

اب رفته بود،ازپشت پنجره به نفس که آرام ومعصومانه به خو ینگاه پرعشق نیراست

 :رشدوگفتیازچشمانش سراز یانداخت اشک

 

 _ نفسم دوماهه بارداربود...

 

که ازگوشه  یمهاراشک یبرا یرابست وتالش شیچشمها نینزدند.راست یحرف چیه هیسوشاوبق

 لرزان گفت: یدنکردبالبهایچشمش چک

 

بخشم...بخاطرخودنفس...بخاطربچ ه  ینفسوم یبخشم...اعضا ی_ م

 ماهم...بخاطربارانادو

 

 یخداراشکرکرد،دکترلبخند رلبیارجمندبزرگ ز یخودفشرد،آقا شتربهیسوشاباراناراب

 .دیرادرآغوش کش نیبرادرانه راست نیامیزدوبن

 

 یاورادلدار نیامیزدوبنیتاب ونگران پشت دراتاق عمل قدم م یسوشاب

پشت دراتاق عمل نشسته  یصندل ی) پدرسوشا(هم روثاقیالومی.کارن،سحر،لدادیم

.سوشابارانارابه شدیوندمیهفته حاالکالله پ کیبعداز گفتیم یذکر رلبیز یبودندوهرکس

که کالله  یازوقت ی.شش ساعتشدبا مارستانیبوددوست نداشت دخترکوچکش درب اناسپردهیک

 کردودوبارهیم ینبودسوشامدام عرض راهروراط یخبر یول گذشتیرابه اتاق عمل بردندم

به طرفش  مهیازاتاق خارج شدسوشاسراس یبعدپرستار یقیدقا گشتیاش بازم یقبل یبه جا

 :دیپرس عیخودبرخاستندسوشاسر یهم ازجا هیرفت بق

 

 _ کالله حالش خوبه؟

 

 نکهیکه منتظربه دهانش چشم دوخته بودندکردوبدون ا هیبه سوشاوبق یپرستارنگاه

 توقف کندگفت: یلحظه ا

 

 بگم یزیچ تونمی_ فعالمن نم

 

 "یزمزمه کرد: "لعنت رلبیدوزیوارکوبیازآنجادورشدسوشادستش رامشت کردوبه د عیوسر

 

 :ستادوگفتیکنارش ا نیامیبن

 

 افته ینم ی_ آروم باش اتفاق

 

 دوخت وگفت: نیامیپراسترسش رابه بن سوشانگاه

 

 یستینجانیتو؟مگه تودکترا یتوبر زارنی_ چرانم

 

 زدوگفت: ینیلبخندغمگ نیامیبن

 

دخالت کنم  گهید یکیتوکار تونمیتخصص من مغزواعصابه نم یدونیتوکه م ی_ هستم ول

 ادیب شیممکنه براش سوتفاهم پ

 

دخترش تنگ شده  یاحساس کرددلش برا یا دلحظهیکش یقیتکان دادونفس عم یسوشاسر

بعدازدوبوق  اناراگرفتیرفت وشماره ک یرونیبلندازآنجادورشدوبه محوطه ب یباقدم ها

 داد: اناجوابیک

 

 _ بله؟
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 ؟یاناخوبی_سالم ک

 

 شده؟کالله روعمل کردن؟حالش خوبه؟ یزی_ س...سوشاچ

 

 :دوگفتیبه صورتش کش یسوشادست

 

باباراناصحبت  خواستمینشده کالله هنوزاتاق عمله...راستش م یزی_ نه چ

 داره؟یکنم...ب

 

 :دوگفتیکش یآسوده ا انانفسیک

 

 ...فعالایشدحتمابه من بگ ی...اگه خبردمیومی_ اه آره االن گوش

 

 _ باشه فعال

 

 :دیچیپ یوبچه گانه بارانادرگوش نیریش یصدا دکهینکش یطول

 

 یی_ سالم بابا

 

 ....زمیبابا؟دلم برات تنگ شده عز یقشنگم خوب ی_ سالم بارانا

 

...._ 

 

بودکه  یزیکرددروجودباراناچ یصحبت بابارانابااوخداحافظ قهیبعدازچنددق

 یقیرانسبت به باراناداشت.نفس عم لیدل نیزهمین کرد،کاللهیسوشاراآرام م

نگذشته بودکه دراتاق  یزیدچیبرگشت به دراتاق عمل رس یبه سالن داخل دودوبارهیکش

 :دیپرس نبارکارنیبازشدودکترازآنجاخارج شدهمه باعجله به سمتش رفتن ا

 

 دکترحال دخترم خوبه؟ ی_ آقا

 

 وگفت:زد یدکترلبخند

 

 زبودیآم تی_ بله خوشبختانه.عمل موفق

 

 :دیتاب پرس یسوشاب

 

 نمش؟یبب تونمیم ی_ دکترک

 

 دشینیدببیتونیادومیبه هوش م گهی_انشاا... خانومت تادوروزد

 

 یخداراشکرکرد.پلکها رلبیز المادرکاللهیرشدولیسراز شیها گراشکیسحربارد

تابه  اناراگرفتیخارج کردوصماره ک بشیروازج لشیموبا عیشدسر سیخ یسوشاازخوشحال

 اوخبربدهد.

 

 یجمع شده بودندوسوشا برا مارستانیمالقات درب یبرا یگذشت،همگیم وندکاللهیدوروزازپ

به  یازاتاق خارج شدوهمگ یکوتاه نهیقراربود.باالخره دکترپس ازمعا یکالله ب دنید

 :دیپرس یپزازابغض یسمتش رفتندواطراف اوراگرفتند.سحرباصدا

 

 دکترحال دخترم خوبه؟ ی_ آقا

 

 گفت: یکوتاه دکتربامکث

 

 نظرباشه دتحتیهنوزم با ی_ بله خوشبختانه فعالحالش خوبه ول

 

 :دیپرس عیگرسریسحربارد

 

 مش؟ینیبب میتونیم ی_ ک

 

 نهیروبب یخوادکسی_فعالکه نم
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 گفت: سوشاباتعجب

 

 خواد؟ی_ نم

 

هم گرفته وناراحت  هیبه عقب رفت وکارن اورابه خودفشردچهره بق یسحرقدم

 بود.دکترباآرامش پاسخ دادوگفت:

 

 ننیروبب یکس خوانیاستراحت کنن وفعالنم خوانی_ بله خودشون گفتن م

 

 وکالفه گفت: جیسوشاگ

 

 نمشیبب خوامیمن م ی_ول

 

 فت:شانه سوشاگذاشت وگ یدست رو نیامیدبنیبگو یزیدکترچ نکهیازا قبل

 

 نهیروبب یخوادکسیخودش گفته نم گهی_ سوشاجان دکترم

 

 گفت: یسوشاباناباور

 

 ...دی...من همسرشم...من باستم،منین یمن که هرکس ی_ ول

 

به باراناکه آرام درآغوش  یچنگ زدواندک شیرانصفه رهاکردوکالفه به موها حرفش

 بودنگاه کرد. دهیاناخوابیک

 

 نمشیدببی_ من باسوشا

 

 رابه چپ وراست تکان دادوگفت: دکترسرص

 

تازه  نکهیقلبش وا تیباتوجه به وضع دشینیبهتون اجازه بدم بب تونمی_ متاسفانه نم

 یلیخ نیشوک واردبشه وا ابهشیزده بشه و جانیکنمرممکنه ه سکیر تونمیعمل صده نم

 شدیتهد یخطر میتامطمعن بش رهیدوبپذیعضوجد نیدبدنشککامالایبراش بده البته فعال.با

 کنهینم

 

 هیداد.بق یدکترگوش م یشودبه حرف ها یکه هرلحظه امکان داشت باران یسوشابانگاه

نبودخودش هم  ادموفقیز یداشت سحرراآرام کندول یسع ستادندکارنیا یهم مغموم کنار

 یانادرحالیخارج شدوک مارستانیازب عیدکترسر یحرف ها دنیبعدازشن انیناآرام بود.ک

تاب  یاندازه ب یبه سوشاکه ب ختیریاشک م مکه بارانارادرآغوش گرفته بودوآرا

ودلتنگ کالله بودچشم دوخته بود.النازهم باآن شکم بزرگ شده اش به چهره معصوم 

 ثاقیدوستش تنگ شده بود!م نیبهتر یبودچقدردلش برا کردوناراحتیکالله نگاه م

 یناگهان یلید سوشاخومغموم بودن ارنارحتیبس هیمانندبق الهمیول

اجازه  شیخارج شد.به اشک ها مارستانیازب یبلند یاناگرفت وباقدم هایبارانارااازک

عقب خواباندوسپس خودش سوارشدوبه  یباراناراصندل دآرامیکه رس نیدادبه ماش دنیبار

بارانارابغل  اطیدبااحتیبه آنجارس قهیسمت خانه کالله حرکت کردبعدازچنددق

کردبه چهره بارانانگاه  اش وانهیکالله د یتمان شدندبازهم بوکردوباهم واردساخ

خوابش  دواورادرتختیرابوس شیزد.پلک ها یباکالله لبخند ارشیکردوبه شباهت بس

وجودش عطرکالله  دوباتمامیتختش درازکش یخواباندخودش به اتاق کالله رفت ورو

 نیهزارم یگذشته خودش راسرزنش کردبرا یروزها ی.بازبرادییرابو

کاش همان  یهم متنفرشده بودا ستاد،حاالازخودشبارازمهردادمتنفرشدوبه اولعنت فر

کاش به خودش وفرشته  یبودن آنهاباخبرشود،ا یبردتاازجعل یم یاول عکسهارابه عکاس

افسوس  نیهمه ا یراندول یکاش هرگزهمدمش راازخودش نم یمهربانش فرصت داده بود،ا ی

کس  چیبوده هکه کالله اورارانده بودونخواست یتنداشت ازوق یا دهیگرفایهااالن د

اتاق نصب شده  یوارهاید یکالله وباراناکه رو یشده بود.به عکسها ندآشفتهیرابب

دستگاه پخش  یکه رو ید یس یشد.نگاهش رو ییشترهوایبودندنگاه کردودلش ب

وبم  میمال یرادردستگاه گذاشت وان راروشن کردصدا ید یسمتش روان شدس دوبهیبودلغز

 دارنشودوبعدبیولوم صداراکم کردتاباراناب یکمبردو د،دستیچیدراتاق پ نیامیبن

 .زدیخواننده حرف دل اورام ییاتمام وجودبه آهنگ دل سپرد.گو

 

 خوادی" دلم قهوه م

 

 حاالباتو نیهم
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 قهوه آروم بنوشم صداتو مثل

 

 آهنگ آروم هی مینورمال هی

 

 ... یباشم باچشما رهیتوخ به

 

 بلده کنه،خوبیل منوخوب محا نگات

 

 توخوب اومده یفال من ازچشما نیبب

 

 کنهیذوق م دنتیداره ازد یلیخ دلم

 

 کنهیداره دلت به سمت من سوق م توهم

 

 خوامیحاالم نیهم

 

 باشم رهیتوخ به

 

 باشم رهیم یتوم یکه برا یاون

 

 روشن ک،دوتاشمعیتار مهیفضان

 

 دنج یگوشه  هیتو

 

 ومنیتوباش که

 

 بلده کنه،خوبیحال منوخوب م نگات

 

 توخوب اومده یفال من ازچشما نیبب

 

 کنهیذوق م دنتیداره ازد یلیخ دلم

 

 "کنهیداره دلت به سمت من سوق م توهم

 

حاالکه حال کالله خوب شده  زهیهم فشردتااشکاش فرونر یفشرد،لب هاشورو یگلوشوم بغض

 دودستگاهیکش یشب بود.آه مهیکنه به ساعت نگاه کرددون هیگر خواستینم گهیبودد

باتفکربهش  یکنارتخت بودتوجهشوجلب کردکم یعسل یکه رو یدیپخشوخاموش کردکاغذسف

 کاغذنوشت: یروخارج کردو بشیروازج یشد،خودکار رهیخ

 

 ترانه هادلتنگ تواند نی" تمام ا

 

 دلتنگ توام شهیشترازهمیمن که ب مثل

 

 سوشا" ازطرف

 

راعوض کند.دودستش  شیلباسها نکهیا دبدونیتخت درازکش یخواب راخاموش کردورو چراغ

شد.ازته دلش خواست کالله حالش خوبه خوب بشه  رهیراپشت گردنش قراردادوبه سقف خ

داشته باشند.درافکارش غرق  یخوب وعاشقانه ا یزندگ ییهرسه تا شیمثل چهرسال پ

 یهره اش رانمبوددرست چ کیاتاق تار دچونبودکه دراتاق بازشدوباراناوارداتاق ش

 گفت: هیماندوبعدخودش رادرآغوشش انداخت وباگر رهیبه سوشاخ یا دبارانالحظهید

 

 ...خوامیپس مامان کجاس؟من مامانوم یی_ بابا

 

دورباراناحلقه شدواورادرآغوش  شیدستها یمکث باناباور هیسوشاجاخوردبعدازچندثان

 .خواستیرام کردوکاللهیم یتاب یباراناب یکرداوراآرام کندول یدوسعیکش

 

 ...خوامیومیمن مامان یی...باباخوامی_ من مامانموم

 

که به طرف اتاقش  یبارانابازهم دلش فشرده شداورادرآغوش گرفت ودرحال هیسوشاازگر

 بردگفت: یم
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نکن  هینکن بارانم گر هیگر ششیپ میر ینکن االن باهم م هینکن نفسم گر هی_ گر

 قربونت برم

 

 کردگفت: یکه سکسکه م یدرحال یآرام ترشدول یباراناکم

 

 ؟یگی_ راس م

 

حاضربشم که باهم  رمینکن زودلباستوبپوش منم م هیگر گهی_ آره باران خانم حاالد

 میبر

 

 دسوشابهیدو شیامودوبه سمت کمدلباسها رونیازآغوش سوشاب عیتکان دادوسر یباراناسر

به دست  یند.آبک یدگیزدوازاتاق خارج شدتابه سرووضعش رس یدخترش لبخند یکارها

 :دوگفتیراشانه کردباراناازاتاقش خارج شدوبه سمت سوشادو شیوصورتش زدوموها

 

 م؟ی_ بر

 

 :دوگفتینگاه کردوخند دنشیطرزلباس پوش سوشابه

 

 !یبشم نفسم توکه دکمه هاتوجابجابست دنتی_ قربون اون لباس پوش

 

رادرست  شیشدودکمه ها دسوشاخمیپالتواش انداخت وخند یبه دکمه ها یبارانانگاه

 شیماندوآرام چشمها رهیکالله بودخ هیاش که درست شب یعسل یبست.به چشمها

 :دوگفتیرابوس

 

 گل دختر می_ بر

 

ازخانه خارج شدندوبه  دوباهمیراازهم بازکردوسوشااورادرآغوش کش شیبارانادستها

ت محال است دانس یشب بودوسوشام مهیبه سه ن کیحرکت کردند.ساعت نزد مارستانیطرف ب

 یها یقرار یموقع شب به اواجازه بدهندکالله رامالقات کندامادلش طاقت ب نیا

به زحمت گذشت  ی.ازنگهباندید یامر داومارشیبارانارانداشت وهرجورشده با

 یرفت پرستارهااوراخوب م یپرستار ستگاهیشدبه طرف ا مارستانیوواردب

 گفت: تیشناختند.پرستارجوان باتعجب وجد

 

 ؟ دیکنیکارمینجاچیارجمندشماا ی_ آقا

 

 بارانااشاره کردوگفت: سوشابه

 

 خوادیمامانشوم کنهیم یتاب ی_ بچم ب

 

 وگفت: کرد،انداختیاش به اونگه م یدرشت عسل یبه باراناکه باچشمها یپرستارنگاه

 

درضمن وقت  مارهیاالن موقع استراحته ب دشینیاجازه بدم بب تونمی_ متاسفانه نم

 ستیمالقاتم ن

 

 دنیحرف پرستارحلقه اشک درچشمان باراناجمع شدوبه طرف سوشابرگشت سوشاباد نیباا

 دورگه ازشدت بغض گفت: یوصدا تیعصبان یتاب شدوباکم یاش ب یاشک یچشمها

 

 یقرار یبچم خودشوکشت بس که ب ششیتوروخدابارانوببرپ یول نمشیبب رمی_ من نم

 خوادیکنه...گناه داره طفل معصوم مادرشوم

 

 نهیس یراگازگرفت،پرستارمتاثربه باراناکه سرش رارو شیدولبهایکش شیبه موها یدست

هق هق بارانابه اوج  ینگذشته بودکه صدا یزیسوشاگذاشته بودنگاه کردچ

 درآرام کردنش داشتند یدپرستاروسوشاهردوسعیرس

 

 نکن هینکن تروخداگر هینکن دختزم نفسم گر هی_ عشق گر

 

 :گفتیزرامیچ کیبارانافقط  یول

 

 ییییی_ مامااااااان
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 یصبح کالله به دردآمده بودحت یرحم یاززب کرددلشیم هیدخترش گر یهمپا سوشاهم

نشست  یصندل ی.پرستارباعجله ازآنهافاصله گرفت سوشاروندینخواسته بوددخترش رابب

 خودفشرد شتربهیوباراناراب

 

 دلم براش تنگ شده خوامیمن مامانوم یییی_ بابا

 

 شتربهیگفتن نداشت باراناراب یبرا یزیش اوج گرفت.سوشاچهق هق ودوباره

 :دینال هیخودفشرد.بارانابازهم باگر

 

 _ مامان

 

 رکردیآنهاراغافلگ یهردو یآرامش بخش یصدا

 

 _ جان مامان؟

 

بودنگاه  ستادهیآنهاا یبه کالله که همراه پرستاردرچندقدم یباراناباشگفت

 دومحکمیگذاشت وبارانامشتاقانه به سمت مادرش دو نیزم یکردسوشااورارو

اش  نهیس یرو یها هیبخ یدهنوزجایاورادرآغوش کش هیگرفت کالله هم باگر یدرآغوششوجا

 نیدوم یاش رابرا هیگر بودکه ییسوخت امامهم نبودمهم دخترش بود...مهم سوشا یم

به قامت  یحظه ابود...مهم خودش بود....صورت باراناراغرق بوسه کردسوشال دهیبارد

رفت طاقت  نشیراپاک کردوازآنجاخارج شدوبه طرف ماش شیهمسرش نگاه کرداشکها فینح

 .دادیکالله رانداشت هرچندبه اوحق م یها یمهر یب

 

رفتندهرچندپرستاراصرارداشت که  مارستانیباهم به اتاقش درب باراناوکالله

کالله باعث شدکه قبول  یکودک سه ساله وخواهش ها یها هیبروداماگر رونیباراناب

 کنارمادرش بماند. یکندمدت

 

 یادبیبوده! دچقدردلتنگشید یکردمیصورت باراناراغرق بوسه کردحاالکه فکرم کالله

 زد: بیاحساسش راپس زدوبه خودنه عیصبحش افتادوازخودمتنفرشداماسر یرحم

 

 طردت کردن؟ یرفته چجور ادتیکالله  یکاروکرد نی"بهتر

 

فرستاد،پرستارمدام به  شیها هیواتمام وجودعطردخترش رابه رزد شوراپسیها اشک

 خارج کند. طیتراز اتاق وآن مح عیخواست باراناراهرچه سر یدادومیاوتذکرم

 

 رونیخانوم کوچولوروببرم ب نیاجازه بده ا ستی_ خانم شمااصلن حالت خوب نپرستار

 براش ضررداره طیمح نیا

 

 گفت: عیاماباراناسر

 

 مامانم باشم شیپ خوامی_ من م

 

 :دکردوگفتییهم تا کالله

 

 چقدردلم براش تنگ شده یدونیباشه م شمیبزارباراناپ نازجونیپر گهید گهی_ راست م

 

 تکان دادوگفت: یپرستارسر

 

 یچیتوه یول کنهیدراه دردم نتیمطمعنم االن س گمیم تی_ کالله جان من بخاطرسالمت

که حالت  گهیکوچولوروبدم به باباش چندوقت د نیدبزارایدیگرودیحاالکه همد یگینم

 دنتیاددیبهترشددوباره م

 

 مادرش فرورفت وبابغض گفت: شتردرآغوشیباراناب

 

 مزارمنوببره ی_ مامان

 

 اورابه خودفشاردادوگفت: کالله

 

 _ باباش که رفت

 

 نهیپنجره رونگاه کن...اونجاست توماش زمی_ نه عزپرستار
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 نیزده به ماش هیبرگشت سوشاتک نیشناخودآگاه به سمت ما کالله

تنگ شده  شیکرده بودچقدردلش برا دبغضینگاهش رادزد عیکرد،سریآنهاراتماشام

 اش پس زده شدآرام گفت: یدودلتنگیبودامابازآتش نفرتدرقلبش زبانه کش

 

بچه  نیبچه هابمونن بب ستین نجاخوبیا گنیخانم پرستارراست م زدلمی_ باران جان عز

 ...؟ستینجانیهم ا یا گهید

 

 .کالله ادامه داد:کردیکه اشک درآنهاحلقه زده بوداوراتماشام یباراناباچشمان

 

باشه نفسم؟باشه  دنمیادیتاصبح راحت بخواب...دوباره هم ب ییبابا شی_ گلم...بروپ

 بارانم؟

 

 تکان داد: یسر بارانابابغض

 

 _ باشه

 

 دنیهمراه پرستارازاتاق خارج شد،سوشاباد دوبارانابهیرابوس دونازشیصورت سف کالله

ترجلورفت ودخترش رادرآغوش گرفت  عیند،سریآ یباراناکه دست دردست پرستاربه سمتش م

 .دیرابوس شیوموها

 

 پرستار؟ دخانمی_ ببخشسوشا

 

 :پرستاربرگشت

 

 _ بله؟

 

 نم؟یخانومموبب تونمی_ راستش...من ...من م

 

 دادوگفت: تکان یبه نشانه نف یپرستاربالبخندسر

 

 کردگذاشتمیم یتاب یطفل معصوم که ب نیبخاطرا نبارمیارجمندا ی_ متاسفم آقا

 کنهیم خمیموضوعوبفهمه توب نیبخش ا سییدتو،اگرریبر

 

 زدوآهسته گفت: یچنگ شیآزادش به موها دبادستیسوشاناام

 

 _ متاسفم

 

 یصندل یرفت وبارانارارو نیزدوازآنهادورشد.سوشابه سمت ماش یگریپرستارلبخندد

 هیگر یصدا نیمحض نشستن درماش گرسوارشدبهیجلونشاندوخودش ازطرف د

 اورادرآغوش گرفت عیکردوسر کردنگاهیم هیقرارگر یبه اوکه ب جیبارانابلندشدسوشاگ

 

 ...بارانم؟زم؟باران؟یعز یکنیم هی_ بارانا...باراناچراگر

 

 یاش رام هیگر لیدادودل یاش م یکردسوشاهرچقدردلداریم هیگر امابارانافقط

آرام ومعصومانه درآغوش سوشابه خواب  یطوالن هیداد.بعدازگر ینم یدباراناجوابیپرس

 یخودش رارو یعقب خواباندوپالتو یصندل یدواورارویاش رابوس یشانیرفت.سوشاپ

 اوانداخت وآهسته زمزمه کرد:

 

 ؟ییهوبابای یشد ی_ چ

 

به پنجره اتاق  گرباحسرتی.باردزاربود یتلخ بودکه سوشابه شدت ازآن ب یسکوت جوابش

فرمان گذاشت قصدرفتن  یسرش رارو دانهیوناام افتین یزیکالله نگاه کردچ

 نداشت. یطاقت دلتنگ گردلشینداشت.د

 

ضربه  شهیکه به ش انیک دنیرابازکردوباد شیخوردچشمها شهیکه به ش یا باضربه

به باراناانداخت هنوزهم معصومانه  یشد،نگاه ادهیقفل دررابازکردوپ عیزدسریم

 بود. دهیخواب

 

 شده؟ یزی_سالم چسوشا
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 دمتینجادیلحظه ا هیکالله  دنی_ سالم نه نگران نشومامان وبابااومده بودن دانیک

 کنم دارتیب امیگفتم ب

 

 بارانااشاره کردوگفت: به

 

 نجاسردهیخونه ا یوردی_ چرابچه رون

 

 :توجه گفت یدادوب رونیراب سوشانفسش

 

 دن؟ی_ د

 

 باتعجب گفت: انیک

 

 ؟ی_ چ

 

 کالفه گفت: یسوشاکم

 

 دنش؟ی_ کالله...مامان وبابات د

 

 میماتازه اومد دونمی_ ها!نمانیک

 

 تکون دادوگفت: یسوشاسر

 

 بارانابمون من برم تووبرگردم شیلحظه پ هی_ 

 

گفت وسوشابه سمت داخل حرکت کرد،پدرومادرکالله رادرحال صحبت  یباشه ا انیک

 شدوسالم کرد کیدنزدید یباپرستار

 

 _ سالم

 

 ستیباتعجب اورانگر یوسحرهردوبه سمتش برگشتندوجوابش رادادند.کارن لحظه ا کارن

 وگفت:

 

 ؟باراناکجاست؟یدینخواب شبی؟دیا نقدرآشفتهیباخودت پسر؟چراا یکارکرد ی_ چ

 

 گفت: عیصحبت راخاتمه دهدوسر سوشاخواست

 

 کالله؟ شیپ نی...چرانرفتی.راستششهیپ انیخوابه ک نی_ باراناتوماش

 

 گفت: یدیبارباناام نیسحرا

 

 نهیخوادماروبب ی_ خودش نم

 

 سوشاوارفت

 

 نه؟یکسوبب چیه ستیحاضرن ؟هنوزمیچ یعنی_ 

 

 تکان داد. یرابه نشانه نف سحرسرش

 

 نه؟یخوادببی_ باراناروهم نمسحر

 

 گفت: سوشاآرام

 

 دشید شبی_ د

 

 ؟ی_جدسحر

 

 _اره

 

 _چطور؟کارن
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 چنگ زدنگاهش راباالآوردوروبه کارن گفت: شیبه موها سوشاکالفه

 

 دونمی_ نم

 

دانست  یکرد،مینزدخوب حالش رادرک م یگرجرفیحلقه اشک درچشمان سوشاد دنیباد کارن

 یدانست غرورش شکستن یکشد ،م یدانست چقدرعذاب م یچقدرسوشابه کالله عالقه دارد،م

 شده...

 

 :دیوازپرستارپرس سوشاجلورفت

 

 دخانم؟ی_ ببخش

 

 دیی_بله بفرماپرستار

 

 م؟ینیشونوببیا شهیچرانم می... هست ماراتاقی_ ماهمراه ب

 

 تامل کردوگفت: یا پرستارلحظه

 

 ؟یکالله محمد مارتونی_ ب

 

 _ بله

 

 ننیونبیخودشون خواستن کس شونی_ ا

 

 کردخودش راکنترل کند یسع یمشت شدول دستش

 

 نمشیدببی...بانمشیبب خوامیمن م ی_ ول

 

 نکرد یشانه اش نشست.توجه یرو یدست

 

 نکرده اتفا... ییداره اگه خدا تیمامسعول یدبرایتونی_ متاسفم نمپرستار

 

 دمیافته قول م ی_ نم

 

 شهیرنمی_ نخپرستار

 

 باالرفت شیارده صدا یسوشاب

 

 ...شهیباهاش حرف بزنم آخه چرانم خوامی...منمشیبب خوامیانصافازنمه م ی_ ب

 

 ترشدوجواب داد: یپرستارجر

 

 ...مارستانهینجابیا نییدپایاری_ آقاصداتونوب

 

 باالتررفت: شیسوشاولوم صدا یول

 

 داره؟ یاشکال نمیخانومموبب خوامیم گمیگم؟میم یدچیشنوی_ نم

 

 ننیشماروبب خوانیخودشون نم شونیمحترم ا ی_ آقا

 

 شدومانع شد کینزد ادبکشددکترکاللهیفر دخواستیسوت کش سرش

 

 روسرتون؟ نیمارستانوگذاشتیارجمند؟ب ی_چه خبره آقادکتر

 

 زارنینانمی...انمیکالله روبب خوامی_ مسوشا

 

 گفت: عیپرستارسر

 

 کنن ومالقاتیکس خوانیدکترخودشون نم ی_ آقا

 

 تاسف تکان دادوگفت: یازرو یدکترسر
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چون  میکن یکار میتونیخودشون خواستن مانم شونی...اگر که ادی_ لطفاآرومترباش

بده...لطفامراعات  یلیخ وندشدهیکه تازه پ شونیا یزده بشن وبرا جانیممکنه ه

 ...ادیکنارب دباخودشیدبزاریکن

 

 شده بود رهیروح به اوخ یسوشاسردوب

 

 شدباهات حرف بزنه یدراضیشا کنمی_ بروپسرمن باهاش صحبت مدکتر

 

.سوشا کردندیدکترفکروم یبه شانه سوشازدورفت.کارن سحروسوشابه حرف ها یدست

لزران  ی.وباقدم هادیکش یقیبعدبرداشت ونفس عم یصورتش گذاشت واندک یرارو شیدستها

که  یدرحال انیسرش.کخارج شدوکارن وسحرپشت  مارستانیگرفته داخل ب یوآهسته ازفضا

کرد،به سمتشان رفت سوشاباراناراازاوگرفت یم یبارانارادرآغوش گرفته بودوبااوباز

 شد؟" یباسرازپدرش سوال کرد" چ انی.کدیوصورتش رابوس

 

 "یچیگرفت"ه وهمانطورجواب

 

 آهسته گفت: ییدوباصدایصورت دخترش رابوس سوشادوباره

 

 _ دخترباباچطوره؟

 

 رالوس کردوگفت: خودش

 

 _ خوبم

 

 دیضعف رفت ومحکم اورابوس شیدسوشابرایخند نیریوش

 

 خنده هات ی_ فدا

 

کردوخودش وباراناسوارشدندتابه خانه  یخداحافظ انیوک ازپدرومادرکالله

پرعشق ازپنجره اتاق به  یآنکه بداندنگاه ینگاه کالله ب کیبروند،سوشاتشنه 

به  ستینگر یپنجره آنهارام یالله ازآن سوآن گذشتندوک یانهادوخته شده ازجلو

 داد. دنیاجازه بار شیاشکها

 

خانواده اش امتناع  دنیمدت کالله هم چنان ازد نیگذشت.درا یهفته به کند سه

 یها یخودش ومهربان یهم به مدداصرارها کبارآنیباراناراهرچندروز یکردولیم

دانست کالله  یص شودسوشاممرخ مارستانیکه قرارشدازب یدتاروزید یسوشام میرمستقیغ

آن روزبه  لیدل نیندهدبه هم یکسبه  یکندواجازه همراه یبازهم ممکن است لجباز

سحر  انا،ین،کیامیان،بنیکرد.ک یاناراهیباراناراهمراه ک ینرفت ول مارستانیب

وپروانه وهمسرش  رپاکزادیو همسرش،ام نایو همسرش،س رایال،سمیثاق،لی،کارن،م

کلنجاررفتن  یکالله بودندکالله بعدازکل دنیهم مشتاقانه منتظرد لیفام یشتراعضایوب

خانواده اش روبه  یدبااعضاینباربایخودقبوالنده بودکه ا هباخودش ب

راکه  ییراامضاکردکالله لباسها صیالزم برگه ترخ ناتیروشود.دکتربعدازانجام معا

 یکوچک انجانگاه نهیدوحاضرشدرآیببردراپوش شیروزقبل سوشابه باراناداده بودتابرا

اش  یعسل یداشت وچشم ها ینیالغرشده بودامابازهم چهره دل نش یلیبه خودش انداخت خ

به سمت  یسرش مرتب کردوآهسته دررابازکردسرک ی.شالش رارودندیدرخش یدرقاب صورتش م

 مارانیبه ب ینبودبه جزچندپرستارکه مشغول سرکش مارستانیدرراهروب یدکسیکش رونیب

ازپرستارهاخورد(که درمدت حضورش  یکی)نازیرفت چشمش به پر شنیبودندبه طرف است

 زدوبه سمتش روان شد. یباآن آشناشده بودخوردلبخند مارستانیدرب

 

 ؟ی_پر

 

 بودبرگشت ونگاهش کردوبالبخندگفت: یزیمشغول نوشتن چ نازکهیپر

 

 زم؟یعز ی_ کالله؟مرخص شد

 

 ؟ی_ اره.پر

 

 _ جانم؟

 

 دیکردم ببخش تتیاذ یلیته خچندوق نی_ ا
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 نبودم ادمهربونیگلم منم ز هیچه حرف نی_ ا

 

 :دوگفتینازرابوسیجلورفت وپر کالله

 

 که نداره؟ یم،اشکالیزنی_ منوبارانابهت سرم

 

 گلم شمیخوشحال م میلی_ نه خ

 

 ؟ی_هاراست

 

 زم؟یشده عز یزی_ چ

 

 زشده؟یوار مارستانی_ پول به حساب ب

 

 نگاهشوکردوگفت: نازباتعجبیپر

 

 حساب کرده ،شوهرتیدونی_ آره مگه نم

 

 بعدارام گفت: یهم فشرد،اندک یرارو شیلبها کالله

 

 جونم یپر شهی_ دلم برات تنگ م

 

 نطوری_ منم هم

 

 _ خداحافظ

 

 نمتیطانبیجورمح نیتوا چوقتیه گهید دوارمی،امی_ به سالمت خانم

 

نگداشته  رونیراازدرب شیفتادهنوزپاراه ا یرونیزدوبه سمت محوطه ب یلبخند کالله

نگاه  شانیآشنا یبه سمتش روان شدمبهوت فقط به چهره ها یتیجمع لیبودکه س

 یفشرده م یاحساس کرددرآغوش کس کردکهیم لیراتحل شیها دهیداشت د کرد،هنوزذهنشیم

اش  یشانیبه پ یا راازخودجداکردوبوسهبعدپدرش او یکردکمیحرکت فقط نگاه م یشودب

آغوش آشناتنگ شده  نیا یپدرش بوده است،چقدردلش برا ددرآغوشیزدوکالله تازه فهم

 دیمادرش راشن هیگر یدصدایبودنتوانست خودراکنترل کندودوباره پدرش رادرآغوش کش

 یبابلندیتقر یمادرش فرورفت سحرباصدا نباردرآغوشیپدرش جداکردا نهیسرش رارازس

برادرش بودکه محکم  انیک ی.نفربعددیکش یابومفقط عطرتنش ر کرداماکاللهیم هیگر

النازجلوآمدکالله  ختیر یاش اشک م یباتمام غرورومردانگ انیدکیاورادرآغوش کش

شکم  یاش تنگ شده بود،نگاهش رو یمیدوست صم یچقدرچقدردلش برا ستیاورانگر یانوک

 :گفتلبش نشست و یرو یبرآمده اش سرخوردلبخند

 

 ؟یجونم خوب ی_ ال

 

 :دوگفتیخند هیگر انیالنازم

 

 معرفت؟ یب ی_ توچطور

 

 سرش رادرآغوش گرفت وگفت: کالله

 

 برات تنگ شده بود یلی_ دلم خ

 

 راپاک کردوگفت: شیالنازاشکها

 

 یزدیراه به راه بهم زنگ م ی_ آره معلوم بودنه که ه

 

بارانامنتظربه اودوخته شده بودبه سمت دخترش رفت  یعسل یپوزخندزدچشمها کالله

 ادرآغوش گرفت وصورتش راغرق بوسه کرد:واور

 

 ...زدلمی...عزیذره شده بودمامان هیبرات  ؟دلمیخوب زدلمی_ عز

 

 بارانادست بردارد دنیباعث شدازبوس نیامیبن یصدا
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 گرفت! یم لیمثل دخترش ماروتحو کمی_ کاش 

 

 رفت. یروبه بهبود یکم جو،رفته

 

 :دوگفتیجلورفت وکالله وبارانارابوس نیامیبن

 

 خواهرکوچولو ی_ خوشحالم که سالم

 

چشم  یکم دکاللهیجلوآمدوکالله رابوس اناهمیزدک یلخند کالله

اوتنگ شده  یها یمهربان یدلش برا شترازهمهیب داکندیدسوشاراپیچرخاندتاشا

 ندیآ یبه سمتش م دکهیدخترجوان د کیهمراه  درابهیراچرخاندوح دسرشیبوداماناام

 

 _ سالم کالله جان حالت چطوره؟دیوح

 

 _ س...سالم ممنونم

 

 دخترجوان کنارش اشاره کرد: دبهیوح

 

 _ عاطفه همسرم

 

به  دکاللهیگرم باکالله برخوردکردواورابوس یلیزدوخ یلبخنددوستانه ا عاطفه

دانست  یدادنم یبوددلش گواه بدم یگرید یگفت.فکرش جا کیتبر دوعاطفیوح

 دنشیبه انتظارد مارستانیاوکه تمام روزهاراتاصبح درب دهیامین دنشید یسوشاچرابرا

بابت ناراحت بود،کارن دست کالله  نیبودوکالله چقدرازا دهیامیستادحاالامروزنیا یم

 راگرفت وگفت:

 

 خونه بابا؟ می_ بر

 

 آرام گفت: کالله

 

 برم خونه خودم خوامی_ م

 

 سرتکان دادوگفت: کارن

 

 نمتبزاربرسو زم،پسیعز ی_ هرجورراحت

 

گفت که به خانه بروندوخودش  هینکردودنبال پدرش رفت کارن به بق یمخالفت کالله

 وکالله وباراناهرسه به سمت خانه کالله رفتند.

 

~~~~~~~~~ 

 

 ادهیپ شانیهمراه یشدندکارن هم برا ادهیدرخانه توقف کردکالله وباراناپ کارن

 شت" سوشا"خوردناگهان ازذهنش گذ ییآشنا نیشد.کالله چشمش به ماش

 

 آورد: وبرزبان

 

 نجاست؟ی_ سوشاا

 

 دستش رافشردوآرام گفت: پدرش

 

 نیا ادهمهیبدت ب دازمنیادبایازسوشابدت ب نکهیشترازای_ توب

 رهیتقص یچاره سردرگم بوداون موقع اون ب یرمنه،سوشابیاتفاقاتقص

 

 نزدوبارانارادرآغوشش فشارداد یرد،حرفیخواست بپذ یدانست امانم یم کالله

 

 امشب بارانارونگه دارم؟ یخوای_م

 

 گفت: دوبابغضیکالله چسب شتربهیباراناب

 

 باشم یمامان شی_ نه من موخوام پ
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 :دوگفتیاش رابوس دوگونهیخند کارن

 

 مامانت بمون شیمن پ ی_ باشه کوچولو

 

 هنوزدرواردشدن مرددبودکارن بازگفت: کالله

 

 یقانع نشد یدیحرف بزنه اگه شن _ کالله به خاطرخودت وبچتون بهش فرصت بده باهات

 قبوله یبگ یاونوقت هرچ

 

 نمشیبب خوامی...نمتونمی_ من االن نم

 

 _ کالله بخاطرباران

 

 یتکان دادودررابازکردکارن خداحافط یشانه کالله گذاشت،کالله سر یرارو باراناسرش

سمت سوشاکه  دوبهیپر رونیکردورفت،درراکه بازکردباراناازآغوشش ب یکوتاه

آنکه نگاه ازکالله  یرادرآغوشش انداخت سوشاب دوخودشیبوددو ستادهیا شانیروبرو

دستش رارهانکرد.قلبش  یگذاشت ول نیمز یرو دودوبارهیبرداردبارانارابغل کردوبوس

 بود. یحالش بدترازهردرد نیا یکردول یدردنم داحساسیکوب یاش م نهیواربه س وانهید

 

 گفت: یباراناباشادمان

 

 ؟یینه بابا شه،مگهیهم میباهم ییسه تا گهیکردد دامونیپ ییبابا نیبب ی_ مامان

 

 _ آره نفسم

 

خشک شده بودحال سوشاهم دست  شیدرجا یجلورفت اماکالله مانندمجسمه ا یسوشاچندقدم

 کردیازاونداشت اماخودش راکنترل م یکم

 

 ادیز یلی...خیخوشحالم که برگشت یلی_ سالم خانومم،خ

 

 .روبه باراناگفت:زدیفرونر شیدتااشکهایلبش راگز اللهک

 

 م؟یبخواب میمامان بر روقتهی_ د

 

دستش راگرفت وبه طرف اتاقش  دکاللهیتکان دادوبه سمت کالله دو یباراناسر

تخت خواباندسوشادرچارچوب درحرکاتش  یباراناراعوض کردواورارو یرفتندلباسها

 شیباراناقصه گفت تاخوابش برد،پلکها یمتوجه نبود.برا کردکاللهیراتماشام

بودکه درچارچوب  شدهخشک شدتازمتومه سوشا شیجا دوبلندشدتابرودامادریرابوس

حرف کناررفت وکالله ازاتاق خارج شدوبه سمت اتاق خودش حرکت  یاست سوشاب ستادهیدرا

 یکوتاه تنگ طوس نیبلوزآست کیراعوض کرد شیکرددررابازکردووارداتاقش شدلباس ها

تخت نشست  یدورویپوش دداشتیسف یخط ها شیکه درکناره ها یطوس داشیآد یشلوارورزشبا

دستگاه پخش اتاقش بودکاغدرابرداشت وچندبارآن  یخوردکه رو یادداشتیچشمش به 

توتنگ  یدلم برا شهیشترازهمیترانه هادلتنگ تواند،مثل من که ب نیراخواند"تمام ا

بودآهسته آهسته ازاتاق خارج شدوبه سمت  راپس زدتشنه شیشده است.... سوشا"اشکها

بودکه به محض  قدرخوبچ دهیآشپزخانه رفت چراغهاخاموش بودفکرکردسوشاخواب

رابازکردوپارچ  خچالی...درکردیوروداورابازخواست نکرده بود...چقدرخوب که درکش م

گذاشت آب  خچایودوباره پارچ اب رار ختیخودش ر یآب برا یوانیازآن خارج کردل یآب

گداشت وخواست  نکیس یرارو وانیراباپشت دستش پاک کرد.ل دودهانشینفس نوش کیرا

 عیدسوشاسریخودش د یسوشاراروبرو یمردانه  بتیشودکه ه جازآشپزخانه خار

که بغض درآن موج  یدورگه وآرام یبه خودفشاردادوباصدا دومحکمیاورادرآغوش کش

 ...زدلمیبرات تنگ شده بود...کالله عز ...مهربونم...چقدردلماسمی:_ گل زدگفتیم

 

 یاش م نهیواربه س وانهیقلبش که د یزدصدا ینم یحرکت مانده بودوحرف یب کالله

 کالله حرکت داد: یموها یراالبه ال دودستشیکش یقیآزرد.سوشانفس عم یرام دگوششیکوب

 

 منوببخش... کنمی_ کالله؟عشقم...منوببخش...خواهش م

 

اتاق  یبه پادر شیدپایبه اتاق که رس دیخودآمدسوشاراپس زدوبه سمت اتاقش دو کالله

 اورانگه داشتند. یمردانه ا یبخوردکه دستها نیبودزم کیرکردونزدیگ
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نگرانراوبودکالله  یلرزشش رااحساس کرده بودوحساب دسوشاهمیلرز یبه شدت م کالله

 شیکردصدایم یکه سع یرحالجلورفت کالله د یلرزانش اوراکنارزدسوشاکم یبادستها

 باالنرودگفت:

 

 ...تنهام بزارنجابرویازا کنمی...خواهش مرونی_ بروب

 

 رفت وگفت: سوشاعقب

 

باش من  ؟توروخداآرومیلرز یم یدار یچجور نیآروم باش بب اسمی_ باشه باشه گل 

 فقط آروم باش... امیوقت نم چیه گهید ینخوا رمینجامیازا

 

 ترگفت: دوآرامیازچشمانش چک اشک

 

 _ آروم باش گلم...آروم...

 

 یاالن واقعااحساسش قابل کنترل نبوددستش رارو یسوشاجاخوردول یاشکها دنیازد کالله

 اش گذاشت وگفت: نهیس

 

 برو کنمی_ من خوبم برو...خواهش م

 

 اش بودنگاه کردوگفت: نهیس یبه دست کالله که رو سوشانگران

 

 ؟ی؟قرصاتوخوردیخانوم ی_ درددار

 

 شد: یعصب لهکال

 

 یلعنت گهی_ دبرود

 

 راپس زدوگفت: شیاشکها سوشاهم

 

 _ جان بارانااگه حالت بدشدبه خودم زنگ بزن...باشه؟

 

 دهیبسته شدن درشن یصدا یسرتکان دادسوشاازاتاق خارج شدوبه فاصله کوتاه کالله

 شی.سوشابه محض خارج شدن ازخانه بازهم چشمهادیشدبابسته شدن دربغض کالله هم ترک

 توانست اوراببخشد... یبودکه کالله خوب بود...وچقدربهتراگرم دچقدرخوبیبار

 

شدوپخش راروشن کردوبه سمت خانه سابق خودش وکالله رفت.باواردشدن به  نیسوارماش

 یزنده شدوبرا شیمشترک ازخوب تابدبرا یخانه انگارتمام خاطرات سه سال زندگ

متوسط  یراهم رو شیانه راروشن کردوصداباراشک به چشمانش هجوم آورد.ضبط خ نیچندم

 شد رهیرادردست گرفت وبه ان خ لهمبل نشست وعکس مشترک خودوکال یگذاشت رو

 

 ها دهیمدت مد هی

 

 ها دهیتوروند چشام

 

 اشاره اش لبخندکالله رالمس کرد باانگشت

 

چقدردوستت  یدیفهم یکاش م زدلمیخانومم چقدرخوب که حالت خوبه...عز ی" وا

 بیمنم فر یشد ی...کاش متوجه مدمیمنم کم عذاب نکش یدیفهم یدارم...کاش م

 "اسمیحرف بزنم گل  یزاشتیخوردم...کاش م

 

 رنگ عشق تو دهیپر

 

 ها دهیمنم پر رنگ

 

ودوست  یبارترس ونگران نیاول یکه برا یخاطرات مثل برق ازذهنش عبورکردازروز تمام

 هیکه گر یدردستش شکسته شد تازمان وانیکه ل ین زمان ادهمیداشتن رادرنگاه کالله د

رحمانه به فرشته  یمهرداددروغ است واوچه ب یهمه عکسهاوحرفها زدیادمیکردوفریم

 جداشوند. دازهمیاوگفته بودبا بهزده بودوچه ظالمانه  یلیکوچکش س

 

 ها دستارهیکن کمک
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 ها ارهیب ادشیمنو

 

 ...همون

 

 ؟یبد هوازدستشی؟یشده دل بد یکس ؟بهیشد تاحاالعاشق

 

 بگردم دورت

 

قلبش  یوحشتناک دحسیاش راند یزندگ یامدآن موقع که به خانه برگشت وفرشته  ادشی

 لشیهابه اتاق کالله رفت وتمام وسا وانهید نیرافراگرفت انگارقلبش رفته باشد...ع

 نیدربه اشدانق وانهیمتوجه شدکالله تمام مدارکش راباخودبرده د یروروکردوقتیراز

هم نگذاشت صبح  یکالفه شدان روزتاصبح پلک رو کهازاوخبرندارد یدکسیوآن زنگ زدوشن

 نیدهدا حیتوض شیخواهش ازاوخواست برا یدوستش بردوباکل یعکسهارابه عکاس

 انه؟یاند یعکسهاواقع

 

 ختیبهم ر یعیدوستش انگارپتک برسرش فروآمده باشدبه طرزفج حاتیباحرفهاوتوض

 یمشخصات کالله رام رفتیکه م ییهرجا نیب نیگشت درا یبه دنبال مهرداد م تیباعصبان

 یشناخت انقدرعصب یبودونه م دهینفرهم اورانه د کی یحت غیدر یدولیپرس یدادوازاوم

 یمهردادعاجزماندبرا دانکردنیازپ یشناخت وقت یکس اورانم پیوداغون وکالفه بودکه ه

 نیکه ازهمچ ستین ینفر نیداولیودکه فهممراجعه کردوتازه آنجاب سیبه پل تیشکا

کرده  تیمختلف ازاوشکا لینفربه هزاردل نیکندوتابه حال چند یم تیشکا یآدم

 ندشذه ذره آب شدن فرز رفتیم دنشینداشت مادرش هرروز به د یفیاند.حال وروزش تعر

توانست انجام  ینم یگریزدوبه جزغصه خوردن کارد ینم یحرف یدولید یرابه چشم م

مهردادرابه کارن گفت کارن  یبودن عکسهاوحرفها یدروغ انیسوشا جر یدهدوقت

 یرفت سحربه شدت ب یبه سمت فروپاش کبارهیخانواده به  خودمتنفرشدهمهیصدهابارا

 یسال که ازنبودن کالله م کیشتند یم اللهشده بودندوبه دنبال ک جیبس کردهمهیم یتاب

سال  کیکرد، یرورومیچنان شهرراز دبودنداماسوشاهمینااماو افتنیاز گرهمهیگذشت د

شرکت درمراسم دفاع  یانابرایکه ک یمنوال گذشت تاروز نیبه هم گریسال د کیگروید

 نامه اش به اوزنگ زد. انیپا

 

 نداشت همراه آهنگ زمزمه کرد: شیمهاراشک ها یبرا یاصرار

 

 قلبتو یرو ی"تاحاالشده دستتوبزار

 

 بگه به تو ستین میکی

 

 بگردم دورت

 

 قبلتو تاحاالشده

 

 دستتو یرو یریبگ

 

 بگن عاشق باش بت

 

 قبلتو تاحاالشده

 

 دستتو یرو یریبگ

 

 بگن عاشق نشو بت

 

 ؟یبد هوازدستشی ؟یشده دل بد یبه کس یشد تاحاالعاشق

 

 بگردم.... دورت

 

اش رفته نامه  انیدفاع ازپا یانابرایروزراکه به اصرارک ادآوردآنیبه  دوباره

مقدمه اوراصدازده  یکه ب یعسل یراباچشمها ییبایکوچک ز ادآوردفرشتهیبود،به 

 بود"بابا"

 

 یرا که کپ یکوچک یهمه محبت...عشق...وفرشته  نیمانده بوددربرابرا وسوشامبهوت

 یدوست داشتن ادآوردبغضیخودش بود...به  یودوست داشتن یخوشبو اسیبرابراصل گل 
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 یدوسمون داره؟مگه نگفت یلیخ یبابامه؟مگه نگفت نیا یفرشته کوچک را" مگه نگفت

 "ه؟ینجوریچرا ا پس کنهیبغلم م شهیخوشحال م نهیمنوبب یوقت

 

 "؟یستی"مگه توبابام ن

 

فرشته کوچک است...به  نیآنکه پدرا دنیرابعدازفهم نشیریش ادآوردحسی وبه

سرخ شدخ ازدردش راکه  ادآوردچهرهیکالله را...به  دنید ادآوردلحظهی

تنفرازخودش راهنگام  ادآوردحسیکند...به  یباعجزازاوخواسته بودازبارانانگه دار

کودک سه ساله  یها یقرار یهاوب هیادآوردگریعشقش...به  یکالله...صدا یصدا دنیلرز

درون چشمان  ادآوردغمینداشت...به  یکه تاسه سال ازوجودش آگاه یاش را...کودک

زده شدن  ادآوردپسیرااهداکردند...به  شیراکه اعضا یادآوردنفسیرا...به  نیراست

به  نیهزارم یزرابرایرا...همه وهمه چ شیادآوردعطرموهایخودش راازطرف کالله...به 

 گرطاقتیدلش د یبود...ول هیهمه تنب نیرابه کالله داد...اومستحق ا ازحقخاطرآوردوب

 یفرشته بودن قلبش م کیگاه  هیتک ی...برادیتپ یباکالله بودن م ینداشت...قلبش برا

 ...دیتپ یپدربارانابودن قلبش م ی...برادیتپ

 

 هیکرده بودکه به ثان هیرابست انقدرگر شیاش گذاشت وچشمها نهیس یعکس رارو قاپ

 خوابش برد... دهینرس

 

 یبودول امدهین دنشید یگربرایروزگذشته بودسوشاهمان طورکه کالله خواسته بودد پنج

 ندومدامیسوشارابب خواستیم کرد،بارانادلشیباباراناصحبت م یقیدقا یزدوبرایزنگ م

هنوزازخانواده اش  نکهیکنارآمده بودباا باباخودشیکردکالله تقر یراتکرارم نیا

 نیامیوبن انیدوروزپدرومادرخودش وسوشاوک نیداشت درا ربوداماآنهارودوستیدلگ

 یم دنشیددیآمدند،کالله دوست داشت سوشاهم برا دنشید بهریوام انا،پروانهیوک

به علت  دشبیآ یآنجانم گربهیدانست سوشاتاخودش نخواهدد یخودش خوب م یآمدول

شدکه به سوشااجازه آمدن  یسوشاباالخره راض دنیبرد یادبارانامبنیز یاصرارها

 :دوگفتیگونه کالله رابوس یخوشحال اراناازشدتبدهدب

 

 ؟ییبه بابا یزنی!حاالزنگ میمامان یسی_ م

 

 کردوگفت: یفیاخم طر کالله

 

 خودت بگو رمیگ ی_ من فقط شماره روبرات م

 

 :دوگفتیرابه هم کوب شیبارانادستها

 

 _ باشه

 

 بودکه جواب داد: دایشماره همراه سوشاراگرفت هنوزبه بوق دوم نرس کالال

 

 _ جانم؟

 

 باراناسوشاراخوشحال کرد: یصدا

 

 !یی_ سالم بابا

 

 ؟ی_ سالم بارانم...بابابه فدات خوب

 

حرف سوشاآرام دردلش گفت" خدانکنه"وخودش  انیدبایشن یم شیسوشاراکم وب یصدا کالله

 خنده اش گرفت

 

 نجا؟یا یایفردام یی_ بابا

 

 کرد: سوشاتعجب

 

 اونجا؟ امی_ ب

 

 واسه ناهار یایگفت ب ی_ آره مامان

 

شوکه  یتوجه،به سوشاکه حساب ینثارباراناکردباراناب یخنده چشم غره ا انیم کالله

 شدبودگفت:
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 ؟ییبابا یای_ م

 

 گلم... امیزودم یلینفسم؟فرداخ امی_ چران

 

 :دیکش غیج یباراناازخوشحال

 

 یی_ دوستت دارم بابا

 

 :دوگفتیسوشاخند

 

 !ی_ قربونت برم من عاشقتم باران

 

 :د،سوشاگفتیباراناخند

 

 باشه عمربابا؟ یبه مامان کمک کن یداربشیفرداصبح زودب_ بدوبروبخواب دخترگلم 

 

 _باشه

 

 ؟ییبابا یندار ی_ کار

 

 _ نه

 

 زکمی_ خداحافظ عز

 

 _ بابا؟بابا...بابا؟

 

 شده؟ ی_ جانم؟چ

 

 _ بوست نکردم

 

فرستادسوشاهم مثل  شیازپشت تلفن برا یصدادار دباراناماچیدل خند سوشاازته

 کرد یخودراکنترل م یخنده اش گرفته بودول یکارراتکرارکردکالله حساب نیباراناهم

 

 _ خداحافظ باباجونم

 

 _ خداحافظ بارانم

 

 راکه قطع کردمحکم درآغوش کالله فرورفت وگفت: تلفن

 

 اد؟یکردم ب شیراض یدی_ د

 

 :دوگفتیکوچکش مال ینیاش رابه ب ینیب کالله

 

 گهید ی_دخترخودم

 

 .دیگونه اش رابوس ومحکم

 

 عیراسر شیبه شرکت رفت کارها شهیدارشدوزودترازهمیروزبعدسوشاسرحال ازخواب ب صبح

کالله  دنیراعوض کندوبعدبه د شیانجام دادبعدازاتمام کار به خانه برگشت تالباسها

 یمشک نیوقرمز،باشلوارج یمشک یها دوطرحیسف نهیبازم یراهنیوبارانابرود.پ

دادوازخانه  تیازخودش مطمعن شدرضا یردوقتانه کرابه سمت باالش شیدعطرزدوموهایپوش

گرفت  ییبایباراناعروسک بزرگ وز یراه برا نیشدوحرکت کردب نشیخارج شدسوارماش

حرکت  دودوبارهیدسته گل رزقرمزخر کیو خکیدسته گل م کیکالله هم  یوبرا

امااستفاده  دداشتیخارج کردوزنگ خانه رافشردکل نیدهاراازماشیکرد.بااسترس خر

 شد: دهیشن فونیشادباراناازآ یصدا هیدازچندثاننکرد.بع

 

 _الو؟

 

 :دوگفتیسوشاخند
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 د؟ی_ الوسالم شماباران خانم هست

 

 :دوگفتیخند باراناهم

 

 _ نه من بارانام شما؟

 

 پدرتون باشم باراناخانم کنمی_ فکرم

 

 باراناراکه گفت: غیج یصدا

 

 اومد یی_ بابا

 

 یبازکردوهمانطورهم بست درورود شی"بازشدن در.درراباپاکی"تیاهم صد دوبعدازانیشن

روبه کالله  دواولیکش یقیشدندسوشانفس عم انیبازشدوکالله وبارانادرچارچوب درنما

 سالم کرد:

 

 ی_ سالم خانوم

 

 هم آرام گفت: کالله

 

 _ س...سالم

 

بودبه  دهیخر شیراکه برا یدوعروسکیبه طرف بارانارفت وصورتش رابوس بعدهم

 .دسته گلهارابه سمت کالله گرفت وگفت:دوتشکرکردیسوشارابوس یاودادباراناباخوشحال

 

 اسمی_ قابل شمارونداره گل 

 

 کردنلرزدگفت: یم یکه سع ییزد،دسته گل هاراگرفت وباصدا یکالله برق یها چشم

 

 ممنون یلی_ خ

 

 یقیرفتندوکالله هم گلهارابه آشپزخانه برددقا ییرایهمراه بارانابه پذ سوشابه

 نکهیکردازایبه اونگاه م رهیگذاشت سوشاخ یزعسلیم یرو یبعدبرگشت وگلهارادرگلدان

 یباشلوارجذب صورت یبلندصورت نیبلوزبافت آست کیحالش بهترشده بودخوشحال بود.

 نیاشدسوشااکرده ب شیدآرایرس ینظرهم نم بهبسته بود یرادم اسب شیبودوموها دهیپوش

شربت  ینی!کالله باسیودوست داشتن کیساده بوداماش شهیحسنش رادوست داشت هم

 یکردسوشاکمیاش راحفظ م یسوشامعذب بوداماخونسرد یها رنگاهیز یآلبالوبرگشت کم

 :دیبابارانابودپرس ینگران حالش بود.همانطورکه سرگرم باز

 

 کنه؟یدردنم نتی؟سی_ کالله خوب

 

 نگاهش راباالآوردوبه نگاه سوشادوخت: کالله

 

 _نه دردندارم خوبم

 

 دورگه سوشاحالش رادگرگون کرد: یصدا

 

 خانومم؟ یخوری_ قرصاتوسرموقع م

 

 :اوردگفتینگاهش راباالب نکهیا نباربدونیا

 

 _آره

 

تعجب کردکالله باته خنده  یدسوشاکمیآمدوبه سمت اتاقش دو رونیسوشاب باراناازآغوش

 گفت: شیدرصدا یا

 

 ارهیب رهیاومده داره م ادشی یزیچ هی_تعجب نکن حتما

 

 :سوشالبخندزد

 

 ؟یوقت دکتردار ی_ ک
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 مکث کردوسپس گفت: یکم کالله

 

 _ پس فردا

 

 برمت باشه؟ ی_ خودم م

 

 راازجاپراند. شانیباراناهردو هیوبعدازآن گر غیج یمخالفت کندکه صدا خواست

 

 یرابادودست م شینشسته بودومچ پا نیزم یرابه اتاق رساندبارانارو سوشازودترخودش

راحت شده بودآهسته به طرفش رفت واورابغل کردکالله نگران  الشیخ یدسوشاکمیمال

رانوازش  شیدوموهایسوشااورابغل کرده است صورتش رابوس نکهیتوجه به ا یجلوآمدب

 کردوبابغض گفت:

 

 ؟یکنیم هیچراگر زدلمی؟عزیمامان یشد ی_ چ

 

 :کردگفتیهم چنان هق هق م یآرامترشده بودول یکم باراناکه

 

 ی_ افتادم ازروصندل

 

 بود نشیریلحن بچگانه وش دعاشقیاشورابوس سوشاگونه

 

 کار؟یاون باالچ یرفت یی_ بابا

 

 ینیبب ارمی_رفتم عسکاموب

 

 :دیسوشابلندخند

 

 ؟یی_ منظورت عکسه بابا

 

 اوچسباندوگفت: شتربهیراب باراناخودش

 

 _ اوهوم

 

کوچکش رادردست گرفت  یباراناکه درآغوش سوشابودخم شدپا یشترجلوآمدورویب کالله

 وگفت:

 

 بارانا؟ کنهیدردم یلی_ پات خ

 

 راتکان دادوگفت: باراناسرش

 

 خوب شد گهی_نه،د

 

 :دوگفتیخند سوشابازهم

 

 آره؟ کنهی_ دختربابانازم

 

نشست  یرفتندکالله کم ییرایسه به سمت پذلبخندزد.هر دوکاللهیخند باراناهم

 امابعدبلندشدوگفت:

 

 رمیم یم یناهاربکشم؟من که دارم ازگشنگ نی_ موافق

 

 گفت: سوشاآرام

 

 _ خدانکنه

 

 بلندگفت: یاوردباراناباصدایخودش ن یبه رو یدولیشن کالله

 

 _ منم گرسنمه
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بودکه  شترنرفتهیب یداد.کالله هنوزچندقدم دتکانییتا یبه نشانه  یسر سوشاهم

 بارانااوراصدازد:

 

 کمک میایماهم م ی_ مامان

 

 یبتواندحرف نکهیازا ندقبلیآ یبه دنبالش م دکهیسوشاوباراناراد کالله

 بزندسوشاگفت:

 

 نه بارانا؟ م،مگهیکمک کن میخوایماهم م ینیسفره روبچ ییکه شماتنها شهی_ نم

 

 _ بله

 

نشست وباراناطبق معمول  شیلبها یرو یازخنده کالله لبخندپهن د،سوشاهمیخند کالله

دورهم نشسته  نکهیزنشستندباراناازایدورم دندوهرسهیکمک هم چ زرابهی.مدیکش غیج

هم نشسته  یازرفتارش کامالمشخص بود.سوشاوکالله روبرو نیبودوا ارخوشحالیبودندبس

جالب  یسوشا،کارها یهایشادباشوخ ییبودندوباراناکنارکالله. ناهاردرفضا

کردندوسوشابه  زراجمعیکش دارکالله خورده شد.بعدازناهارباهم م یلبخندهاباراناو

ظرف شستن  قهیبه طر یاصرارخودش ظرف هاراشست باراناوکالله هم کل

شدندکالله  لمیف دنیرفتندومشغول د منیظرفهاسوشاوبارانابه نش دندبعدازشستنیاوخند

 :وستیبه جمعشان پ یچا ینیباس

 

 _ دستت دردنکنه خانوم گلم

 

 دنید لمیگذشته بودوهرسه مشغول ف یساعت کیگفت. یکنمیخواهش م رلبیز کالله

زدونگاهش رابه سمت  یغرق شده بودلبخند لمیبودندسوشابه کالله نگاه کردکه درف

 آهسته گفت: یکوچک خوابش برده بود باصدا یباراناسوق دادکه مثل فرشته ها

 

 ؟عمربابا یدیخواب ی_ ک

 

موقع  شهیرفت.خنده اش گرفته بودباراناهم یمتوجه سوشاشدکه به سمت بارانام کالله

 یبارانارابغل کردوبه اتاقش بردپتوراتارو اطیبرد.سوشابااحت یخوابش م دنید لمیف

خارج شدباچشم دنبال کالله گشت  دوازاتاقیرابوس شیها دوپلکیاش باالکش نهیس

حرف به سمت  یفرصت داردب ازبهیبااون شدننهات یدانست هنوزهم برا یدمیامااوراند

 یرارو گرشیاش گذاشت ودست د یشانیپ یدستش رارو کیدیآن درازکش یکاناپه رفت ورو

داردقلقلکش  یکس نکهیخوابش برد.باحس ا یدکیاش وانقدربه کالله فکرکردکه نفهم نهیس

 وباانگشتشکمش نشسته بود یدبارانارویدهدچشم گشودچهره خندان بارانارامقابلش د یم

 دوخواستیکش غیبازسوشاج یچشمها دنیدادبارانابادیکوچکش اوراقلقلک م یها

 :دوگفتیرابوس دوپرمهرصورتشیفرارکندکه سوشامحکم اورادرآغوش کش

 

 وفرار؟ یکنیم تی_ اذ

 

 یخنده ها یخودش وباراناراعوض کردوشروع کردبه قلقلک دادنش صدا یحرکت جا کیدر

 یوچا وهیتنقالت وم یمام خانه راپرکرده بود.کالله بعدازآوردن کلبلندبارانات

 :ربودگفتیکنارشان نشست وبه باراناکه هنوزهم دردستان سوشااس ینیریوش

 

 باران خانم؟ یخوریبهت گفتم شکست م یدی_ د

 

 :دوگفتیزدسوشادست ازقلقلک دادنش کش غیخنده ج انیبارانام

 

 وروجک؟ یمنوشکست بد یخواستی_ توم

 

جاآمده  ی.باراناکه حالش حسابدیکوچکش رابوس ی.سوشاسرانگشت هادیخند بارانابازهم

 بودگفت:

 

 ؟یی_ بابا

 

 شدوگفت: قیبارانادق نیریلحن خودش سوشابه

 

 _ جان بابا؟

 

 ؟یشهرباز می_ امشب بر
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 به کالله انداخت وگفت: یسوشانگاه

 

 مامان خانم بگه ی_ هرچ

 

 سمت کالله رفت: بهدویپر نییمبل پا یازرو بارانابه

 

 م؟یم؟بریم؟بری_ مامان بر

 

 :دوگفتیخند کالله

 

 کنمیقبول م یهست ی_ باشه چون دخترخوب

 

 .دیرابوس دوکاللهیخند باراناباشوق

 

 یدوست دارم مامان یلی_ خ

 

 :دوگفتیرابوس دشیهم صورت سف کالله

 

 _ عاشقتم بارانم

 

 شد. یهمه محبت غرق لذت م نیکردوازایبه حرکات انهانگاه م سوشاهم

 

به خانه برگشتندبه اصرارخودسوشاشام راهم  یبودکه ازشهرباز یوخورده ا کی ساعت

 یراروبرو نیخوابش برده بودسوشاماش نیدرماش یخورده بودندباراناازشدت خستگ رونیب

شدسوشابارانارادرآغوش  ادهیشدکالله هم آهسته دررابازکردوپ ادهیخانه پارک کردوپ

خانه  یسوشااول واردشدوالمپ ها ددرابازکردباتعارفیبه سمت دررفت کالله باکلگرفت و

راخاموش کردوازاتاق  د،المپیرابوس شیراروشن کردسوشابارانارابه اتاقش بردچشمها

 بووسوشابه طرفش رفت واهسته اوراصداکرد: ستادهیخارج شدکالله درآشپزخانه ا

 

 _ کالله؟

 

 یحالت رادوست داصت ول نیباسوشاتنهاشده بودا زهمزدبایبرگشت قلبش به شدت م کالله

 لرزان جواب داد: یبودباصدا رکردهیگ یدوراه نیادبیتوانست باخودش کنارب یهنوزنم

 

 _ بله؟

 

 ؟یکنیباهات حرف بزنم...گوش م خوامی_ م

 

 داد.سوشابه اتاق اشاره کردوگفت: سرتکان

 

 شهیدارمیماباراناب یترسم ازصدا یتواتاق م می_ بر

 

 شهیلرزان به سمت اتاق رفت ازضعف خودش متنفربودهم یبازسرتکان دادوباقدم ها کالله

توانست محکم  یاش نم یزندگ هیباشدامااالن درمقابل فرددوست داشتن کردمحکمیم یسع

 درسکوت وبعدسوشاکه سکوت راشکست: یباشد.سوشاپشت سرش واردشدودررابست.لحظات

 

 یبزن یخوای؟نمیازم متنفر یبگ یخوای؟نمیه کنازم گل یخوای؟نمیبگ یخواینم یچی_ ه

 ...کنم؟نمیکارمیاالن توخونت چ یمنه عوض یبگ یخوای؟نم ادازمیبدت م یتوگوشم بگ

 

 :دیوسط حرفش دو کالله

 

 ...زارونگویچ نیا گهی_ بسه د

 

 ازخودش متنفرشد سوشابازهم

 

به  میزودبه تووعشقت شک کردم به زندگ یلی...خیدونیخودتم خوب م میعوض هی_ من 

 ...یاون مهردادلعنت یبخاطرحرفا یمشت عکس الک هیوپوچ بخاطر چی...بخاطرهیهمه چ

 

 شد: کیکردسوشانزدیم هیگر کالله
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 نیکه باا نجایا ومدمین رمیم زارمیم یکن هی_ کالله به جان خودم گر

 نکن کالله هیتوروخداگر سوتفاهمه برطرف کنم ینجاهرچیاومدم ا ارمیتودربیحرفاگر

 

 راپاک کردوگفت: شیاشکها عیسر کالله

 

فرصت ثابت کردن  ؟چرابهمیخودم شک کرد م،بهی_ چرابه عشقم،به وفادار

 م؟چرا؟چرا؟چرا؟یازهم جداش یخواست عی؟چراسرینداد

 

منوبابات  یاون عکساروجلو یعوض یاون پسره  یشدم وقت یچه حال یدونی_ کالله نم

اون  یداد میاون سه سال باز یآن فکرکردم همه  کیشد یباز رتمیگذاشت،کالله باغ

 یازرفتارم دست خودم نبودحساب یچیبوداماه یچه حس دونمیلحظه ازت متنفرنشدم نم

 مونیبعدش خودمم ازکارم پش یدادم،حت قچرادرخواست طال دونمیکرده بودم نم یقاط

تازه  کارکردمیچ دمیشدم تازه فهم وونهید یرفت دمیبرگشتم ود یشدم...کالله وقت

...دربه دمیباالخره فهم یول دمیرفهمید یلیاعتماددارم...خ شتربهتیازخودم ب دمیفهم

ادته ینکردم کالله.. داتیپ یول رپاگذاشتمیگشتم کل تهرانوز یدردنبال مهردادوتوم

اون روزامرده بودم هرروزبه  یواقع یبه معنا رم؟منیم یم یبهت گفتم اگه تونباش

...نفس کردمیچشماموبازم داکنمیازت پ یزیچ ی،نشونیخبر هی نکهیدایام

 ...ادکاللهیخودمم بدم م دنیازنفس کش ی...حتدمیکشیم

 

 لرزاند... یدل کالله رام شیاشکها

 

 نیپاک تر دمیفهم ی...وقتهیگفت همش ساختگ یدوستم...وقت یعکساروبردم عکاس ی_ وقت

تنهاشدم  ی...وقتمیباخودموزندگ کارکردمیچ دمیفهم ی..وقتییایآدم دن

 میشده بود جی...همه بسکردمیم یباهمه خاطراتت زندگ ینبود یقدرتودونستم...وقت

 گهید یبودم ول هیتنب نیا مستحق دونمیازت نبود...م یاثر چیه یول داکردنتیبراپ

 نکهی...ایسه سال ازم دوربود نکهیدونستم پدرشدم...ا یسه سال نم نکهیبسته ...ا

 یلیخ یخواب راحت نداشته باش هیسه سال  نکهی،ایمرگ خودتوبکن یسه سال آرزو

عذاب سه ساله  نیهمه مجازات ندارم کالله...ببخشوتمومش کن ا نیا تیسخته...من ظرف

 رو

 

 مس... دمیمنم کم عداب نکش ی_ ول

 

 شود... یم کردداردخفهیرابازکرد...احساس م راهنشیدکمه پ نیاول

 

بچه روبزرگ کردن...کارکردن...همه  هی یی...تنهادمیتوهم کم عذاب نکش دونمی_ م

 یکالله اون روزاکه تو یدونیمنوببخش...م اتیتوروبه همه مهربون یسخته ول یلیناخیا

برام سخته که صدات  یلیسه سال برام زجرآورتربودخ نیازهمه ا یبود مارستانیب

 یکار چیدموهید ی...ذره ذره آب شدنتومنمتیبب یبرام سخته که اونجور یلیبلرزه...خ

 ...به خاطربارانامنوببخش...مونیتونستم بکنم...کالله به حرمت سه سال زندگ ینم

 

 گرفت. دنیگرباریکالله بارد یاشکها

 

 تونمینکن نم هی_ باشه باشه اصن نبخش من ارزش ندارم فقط توروخداگر

 نکن... هینکن...گر هیگر اسمی...گل نمیاشکتوبب

 

 نکند. هیکالله گر کردکهیوالتماس م ختیر یکالله اشک م یهمپا سوشاهم

 

کالله  یاشکها دنیتوانست خودش راکنترل کندسوشاازد ینکندامانم هیکردگریم یسع کالله

 طاقت شده بود یب

 

 کنمینکن خواهش م هی_عشقم...نفسم گرسوشا

 

 تنهاباشم...لطفا؟ مخوای...میبر شهی...می_ سوشامکالله

 

 گفت: یدورگه ا یدوباصدایکش یقیراپاک کردنفس عم شیاشکها سوشابادست

 

 ؟ینکن هیگر یدی_ قول م

 

 فک کنم خوامیبزار...بزارتنهاباشم م دمی_ باشه قول م

 

 داد: سوشاسرتکان
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 باخودته...خداحافظ می...تصمیتوبخوا ی_ باشه خانومم...هرچ

 

 اهسته پاسخش راداد: کالله

 

 _ خداحافظ

 

دادکه سوشارفته است،کالله به سمت اتاق بارانارفت  یبسته شدن درنشان م یصدا

ازاتاق خارج  دوآهستهیرابوس شیرانوازش کردپلکها شیکنارتختش زانوزدوموها

خواست  یهنوزفرصت م یبودول دهیراخوردوبه اتاقش برگشت،سوشارابخش شیشدقرصها

هم  یشدورو نیسنگ شیفکرهابودکه پلک ها نیراازخودش دورکند...درهم یتاافکارمنف

 افتاد.

 

* * * 

 

 یم نکهیکالله بدشده باشدباا دحالیترس یهم نگذاشت م یروزتمام پلک رو کیسوشا

 بازکارخودش راکرد... یحرف زدن بااوزوداست ول یدانست هنوزبرا

 

 "ی"اه...خودخواهه عوض

 

کنارتخت  یعسل یچشمش به قاپ عکس کالله که رو دکهیراست خواب یزدوبه پهلو غلت

افتادامروزصبح کالله وقت  ادشیبودافتادبامحبت به اونگاه کردناگهان 

 زدوناخودآگاه چشمانش بسته شد. یدکترداردلبخندمحزون

 

صورتش  یراازرو شیبارانانگاه کردموها دارشد،بهیازخواب ب شیسوزش گلو باحس

بلندشدبه طرف آشپزخانه  شیبود.ازجا قهیدق یکنارزدبه ساعت نگاه کردچهاروس

 وتختیکه جاآمدبه طرف اتاقش برگشت ورو خت،حالشیآب ر یوانیخودش ل یرفت،برا

 نگذشته بودکه خوابش برد. یزیدوچیکناربارانادرازکش

 

به سمت  دوازجابرخاستیرامال شیچشمها یچشم گشود،کم لشیآالرم موبا ینبارباصدایا

 قهیدق یه دست وصورتش زدبه ساعت نگاه کردساعت هشت وسب یرفت آب یبهداشت سیسرو

بود،ساعت ده وقت دکترداشت.به آشپزخانه رفت تاصبحانه راحاضرکندبعدازانجام دادن 

راشانه  شیدارکند.دست وصورتش راشست وموهایبه اتاق بارانارفت تااوراب شیکارها

ش رادادوخودش به به اوپوشاند،صبحانه ا یسرش جمع کردلباس مناسب یکردوساده باال

 فیدکیرنگش راپوش یآب نیوج یرنگ باشال مشک یبلندمشک یاتاق رفت تاحاضرشودپالتو

 بهبودکه سوشا یباعروسک یاش رابرداشت وازاتاق خارج شد،بارانامشغول باز یدست

 داده بود. هیاوهد

 

 مامان؟ می_ باران؟بر

 

فراموش  یحرف به سمت مادرش رفت ودستش راگرفت.کالله به کل یتکان دادوب یباراناسر

درراقفل کندبه  خواستیم ی.دررابست. وقتدیایکرده بودکه سوشاقراراست به دنبالش ب

 یصدا ردکهیناچاردست بارانارارهاکرددرراقفل کردوبرگشت تادست بارانارابگ

قدرشوکه شده بودکه به عقب رفت ان یقدم دهسوشابهت ز یوصدا نیادبارانا،ترمزماشیفر

دانست چه کارکند.سوشابارانارادرآغوش گرفته بودوکنارجاده زانوزده بودراننده  ینم

 :دیشدونگران به سمت سوشارفت وپرس ادهیبه سرعت پ نیماش

 

 نشده؟ یزی_ آقاحالتون خوبه؟چ

 

 داد"نه" سوشاسرتکان

 

 مانیش پشحال سوشاازگفتن دنیبزندکه باد یحرف دخواستیکش ینفس راحت راننده

 شد: قیشد.سوشاباراناراکه هنوزشک زده بودازخودجداکردوبه صورتش دق

 

 بابا؟ ی_ خوب

 

 _ اوهومبارانا

 

 اورابه خودفشرد گرمحکمیدوباردیرابوس شیشانیپ

 

 ابون،باشه؟یندووسط خ ینجوریوقت ا چیه گهید یی_ بابا



Roman-City.ir 
 باران بی قراررمان 

 

https://telegram.me/romancity 33 

 

 

 تو شیپ امیب خواستمی_آخه م

 

 وقت ندوباشه عمرم؟ چیه ابونینورخیاونوربودوتوا گهید اهرکسیاگه من،مامان  ی_ حت

 

 _باشه

 

که بارانارادرآغوش گرفته بودازجابلندشدشلوارش راتکاندوبه سمت کالله  یسوشادرحال

 کشینگران شدنزد یحالش کم دنیشده بودرفت ازد رهیبه آنهاخ دهیکه مبهوت ورنگ پر

 داد:تکانش  یگذاشت دست کالله راگرفت وکم نیکه شدبارانارازم

 

 ؟ی_ کالله؟....کالله خانومم؟...خوب

 

سمت  دوبهیکش رونیبه خودآمدوباترس به بارانانگاه کرددستش راازدست سوشاب کالله

 باراناخم شد:

 

 عشق مامان؟ یهوکجارفتی_ 

 

 تاب کرد یدوسوشارابیازگوشه چشم کالله چک ینگاهش رفت.اشک بارانافقط

 

 نشده...کالله؟ یزینکن چ هی_ کالله گر

 

راگرفت وبادست  شی.سوشامتوجه حالش شدوبازوستدیتوانست سرپابا یکرده بودونم ضعف

 رفتند.راننده هنوزآنجابود نیدست باراناراهم گرفت وبه طرف ماش گرشید

 

 که نشده؟ یزیگه؟چی_ آقامن برم د

 

 بست گفت: یرام نیکه درماش ینثارش کردودرحال یغره ا سوشاچشم

 

آهسته  یفرع یها ابونیدوتوخیروجمع کن شترحواستونیدفعه بعدب یدولیدبریتونی_ م

 دیکن یتررانندگ

 

راروشن کردوراه  نینکرد.ماش یغرزدن راننده توجه گرسوارشدوبهیازسمت د عیسر وخودش

 یرابسته بود.سوشاکم شیداده بودوچشم ها هیافتادکالله سرش رابه عقب تک

به بارانانگاه  وبرگشتیکارکایوش کینگذشته بودکه باچندک یزیشدچ ادهیستادوپیبعدا

کالله  یرابرا یریچهره معصومش زد.ش به یبودولبخند دهیعقب خواب یصندل یکردکه رو

 به سمت کالله که چشمانش بسته بودگرفت وآهسته اوراصداکرد: کیبازکردوبه همراه ک

 

 _ خانومم؟...کالله؟

 

 که دردستش بودنگاه کرد یاتیراازهم بازکردوبه سوشاومحتو شیچشمها کالله

 

 ...ینکن ناروبخورضعفیرای_ بگ

 

 تونمی_ نه...ممنون نمکالله

 

 ؟جانیخانوم یستین تی...چرااصلن به فکرسالمتیدبخوریکالله...با شهی_نم

 گهیسوشابخورد

 

 یسوشاگرفت وبانگاهش ازاوتشکرکرد.سوشالبخندمحو رراازدستیوش کیدوکیلبش راگز کالله

 وبالذت به خوردن کالله چشم دوخت.نقش بست  شیلبها یرو

 

اعتراض  یاش راکنارگذاشت.صدا هیراخوردوبق کیسوشاتانصفه ک یها رنگاهیمعذب،ز

 سوشابلندشد:

 

 ...یبخور دتاآخرشیکه با شهیکه نم ینجوری_ اه ا

 

 رابه طرف کالله گرفت کیک ودوباره

 

 تونمی_ باورکن نم
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 تکان دادوگفت: ینگاهش کردسر یسوشاکم

 

 بگو ی_ اگه ضعف کرد

 

 سرتکان دادوسوشاحرکت کرد. کالله

 

بازم  ینرماله...ول تشونیوضع دهینشون م شاتیآزما نجورکهی_ خوشبختانه ادکتر

 خودتون بهتره یبرا ینجوریدایکن یواسترس دور جانیدازهیبا کنمیدمیتاک

 

 دهیزدوسوشاهم تشکرکرد.باهم ازمطب خارج شدندسوشاباراناراکه خواب یلبخند کالله

بوددرآغوش داشت وبادست آزادش دست کالله راگرفته بود.هردوسوارشدندوسوشابه سمت 

 یدارکردباراناکمیکالله باراناراازخواب ب دنیحرکت کرد.هنگام رس یرستوران مجلل

 نسبت به صبح سرحال تربود

 

 دختربابا؟ یدارشدی_ ب

 

 دیرامال شیباراناچشمها

 

 یی_ سالم بابا

 

 _ سالم گل دختر

 

 چیهرسه همراه هم واردرستوران شدندنه سوشاونه کالله ه دوسپسیهم بارانارابوس کالله

کردند،کالله درجدال  یباباراناخودشان راسرگرم م یزدندوفقط گاه ینم یکدام حرف

 یکنارش بودوم یکه سوشاگاه نیبودهم یرابطه سردهم راض نیباعقل واحساسش،فعالبه هم

 یم یسع یارزش داشت ول ییایدن شیداسنت مثل قبل دوستش داردبرا

 نیریش یوخنده ها ی.ناهارشان راباشوخردیقبل بپذ دواورامثلیایکردباخودکنارب

دخترش  یوسپس سوشاآنهارابه خانه رساند.دربرابراصرارها حیتفر یباراناخوردند،کم

اوباتمام عقل  خواستیکالله راتحت فشار بگذاردمخواست  یمقاومت کردوبرگشت نم

 کند. یریگ میواحساسش تصم

 

* * * 

 

 _ الو؟

 

 _ سالم دخترم

 

 خوشحال کالله: یکوتاه وسپس صدا یمکث

 

 خوبه؟ ؟مامانی_ سالم بابا.خوب

 

 جان چطوره؟ ؟بارانیرسونن...خودت خوب ی_ همه خوبن وبهت سالم م

 

 می_ سالمت باشن منوباراناهم خوب

 

 نجایا یای_ هم زنگ زدم تاحالتوبپرسم هم دعوتت کنم شام ب

 

 ...یول ی_ مرس

 

دنبالتون  امیغذادرست کرده خودم عصرم یسحرکل یایدبینداره بابابا ی_ ول

 ایحاضرباش

 

 _ چشم ممنون

 

 بابا؟ یندار یکار

 

 _ نه ممنون

 

 بودحتمابهم بگو.پس تاعصرخداحافظ یاگه کار ای_ تعارف نکن

 

 _ چشم خداحافظ
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بودنگاه کرددردل قربان صدقه اش  دنید لمیراقطع کردوبه باراناکه مشغول ف تلفن

 یم زدکاللهیحرف م یبود،باباراناهم تلفن دهیسوشاراند شدکهیم یماه کی کیرفت.نزد

راگرفته بوداماغرورش به اواجازه  مشیکشد.تصم یباراناچقدرعذاب م دنیدانست ازند

 شیها قهیدشقیتخت درازکش یورو رفتدادبه اتاق  ینمرا مشیکردن تصم یعمل

 کنم" دکاروتمومیرفت"امشب با یرافشرد.باخودش کلنجارم

 

 گفت: رلبیدوزیکش یقیعم نفس

 

 "دبتونمیتونم،بای" من م

 

هم چنان  دکهیکردباراناراد یدگیزدوبلندشدبه آشپزخانه رفت وبه غذارس یلبخند

 صدا زد : دوبارانارایزراچیکودک بود.م یبرنامه ها یمشغول نماشا

 

 اناهارحاضرهی_ بارانا؟دخترگلم ب

 

 _بارانا؟

 

 غیباراناپشت سرش ج دنیشدبه عقب برگشت که باد دنگرانینشن یجواب نکهیازا

 دیترس یکم د،باراناهمیکش

 

 ؟یزنینم یچراحرف ؟پسیینجای...!مامان توانی_ ه

 

 ی_ موخواستم بترسونمت مامان

 

 گونه اش زدوگفت: یرو ینشاندبوسه ا یصندل یکردورو اورابغل

 

 کاروتکرانکن باشه دخترخوب؟ نیا چوقتیه گهید زدلمی_ عز

 

 تکان دادوگفت: یباراناسر

 

 _ باشه

 

 یخورد.بارانا ب یکم غذام یلیحواسش به باراناوغذاخوردنش بودوخودش خ تمام

 :دیهواپرس

 

 _ مامان؟

 

 ی_ جان دلم غذاتوکامل بخوربعدبگومامان

 

 لقمه اش راقورت دادوگفت: یبامزه ا باراناباحالت

 

 م؟ی_ مامان من دخترخوب

 

 ییایدختردن نی_ آره عشق من توبهتر

 

 ادامه داد: بارانابابغض

 

 کنه؟ یباهام باز شمیادپینم گهید یی_ پس چرابابا

 

بودندنگاه  دنیدخترکوچکش که آماده بار یچشمها دوبهیدست ازغذاخوردن کش کالله

 گفتن نداشت: یبرا یزیکرد.چ

 

 تنگ شده یی_ دلم برابابا

 

 بغضش راخوردوگفت: کالله

 

 شمونیادپیب گمی_ امشب م

 

 دیرابه هم کوب شیدست ها باراناخوشحال
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 ؟یگی_ راس م

 

 _ اره حاالغذاتوبخور

 

 شد. شیباشه کج کردوباولع مشغول خوردن ادامه غذا یرابه معنا باراناسرش

 

شماره گرفت  یمعطل یباراناکه مطمعن شدبه اتاقش رفت،تلفن رابرداشت وب دنیازخواب

گرفته وخش  یکردبعدازچندبوق صدا یم دکارراتمامیدامابایلرز یم شیدستها

 :دیچیپ یدارسوشادرگوش

 

 _ بله؟

 

 _س...سالم

 

 سوشااوج گرفت: ی.صدادیشنیتندسوشارام ینفس ها یصدا کالله

 

 ؟ی_ کالله خودت

 

 نه چندان دورگفت: یکردوسپس باهمان لحن عاشقانه سال ها یتاهمکث کو کالله

 

 _ سوشا؟

 

 _ جان دلم؟

 

 گفت: شیدرصدا ختهیآم دبابغضیکالله بازلرز دل

 

 _ امشب...

 

 حرفش راازسرگرفت: دودوبارهیکش یقیعم نفس

 

 شام ی_امشب بابامنوبارانارودعوت کرده برا

 

 کرد یتندسوشاحالش رادگرگون م ینفس ها یصدا

 

 م؟یدنبالمون..ب..باهم بر یایب شهی_ م...م

 

 داد: دوپاسخیکش یقیعم نفس

 

 دنبالت گلم...فقط بگوساعت چند؟ امی_ چرانشه عشق من؟حتمام

 

 کردیبلرزد،سوشاکامالحال کالله رادرک م شیصدا یباعث شده بودکم بغض

 

 _ساعت هفت خوبه؟

 

 دنبالت امیپس من هفت م هی_ عال

 

 _ پس منتظرتم

 

 _ مواظب خودت باش باراناروهم ازطرف من ببوس

 

 ؟یندار ی_ باشه...کار

 

 اسی_ نه گل 

 

 _ خداحافظ

 

 _قربانت خداحافظ

 

.استرس دیاین گردنبالشانیکردن به سوشاباپدرش تماس گرفت وخواست که د بعدازتلفن

تمام وجودش راگرفته بود،ازخواب بودن بارانااستفاده کردوخانه رامرتب کرد.دوش 

زنگ  یاضرکرد.باصدا زحیدارکردواروانیساعت شش باراناراب کیدنزدیت وبه خودش رسگرف
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لرزان به سمت اف اف رفت وبدون  یقدمها دبهدرقلبش انگارقلبش ازجاکنده شده باش

 ارنازشدهیاش بس یمدل خرگوش یبپرسددررابازکرد،باراناکه باموها یزیچ نکهیا

 یقدم ها یصدا دنی.باراناباشنندیب یپدرش رام یبعدازمدت نکهیبود.خوشحال ازا

 ینگذشته بودکه صدا ی زیدودرواحدرابازکردوچیترازکالله به سمت دردو عیسوشاسر

 شد: یم دهیآنهاشن یوهرد

 

 یی_ سالم بابا

 

 گلم...سالم دخترم سالم

 

 یاهسته ولرزان به سمت دررفت سوشابامحبت بارانارادراغوش گرفته بودوم کالله

 یچهره کالله ثابت ماند.لبها یلبش نشست.نگاه سوشاباالآمدورو یرو ید،لبخندیبوس

 کالله تکان خورد:

 

 _ سالم عرض شد

 

 ...ازته دلش!سوشالبخندزد

 

 اسی_سالم گل 

 

 کالله شدند...خندان وخوشحال! یخانه پدر یدست دادوهرسه باهم راه باکالله

 

 استقبال یمکالله وسوشاازآنهابه گر یرابطه  یریوسحرخشنوداز،ازسرگ کارن

 

 نیبعدازچندسال...پدرکالله باتحس یدورهم نی...همه خانواده خوشحال بودندازاکردند

 به کالله گفت: یوتشکروقدردان

 

 کاربود نیبهتر نیکالله جان،ا یخوشحالم کرد یلی_ خ

 

 اضافه کرد: یوشرمندگ وبابغض

 

 یمنوببخش دوارمی_ ام

 

 :دوگفتیگونه پدرش رابوس کالله

 

 یدمنوبخشیکه با ییشما نیا ییحرفونزن بابا نی_ ا

 

 داخل دعوت کرد. دوآنهارابهیکالله رابوس یشانیپ کارن

 

*** 

 

 یجابجاش کن یه یبخوا شهیم نجابمونه،بدخوابی_ بزارباران امشب اسحر

 

 دودل گفت: کالله

 

 دیکنه نزاره شماهم بخواب هیگر دارشهیترسم نصف شب ب ی_ م

 

 باخنده گفت: کارن

 

 خوابه یتاخودصبح تخت م یکرده که مطمعنم اززورخستگ یطونینقدرشی_ ا

 

 .سوشاگفت:دیهم خند کالله

 

 گهیشماباشه د شی_ پس باراناامشب پ

 

 _ حتما پسرمسحر

 

 :دوگفتیمادرش رابوس کالله

 

 _ ممنون مامان
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 :دوگفتیپدرش راهم بوس اناوی.کالله کدیبه چهره اش پاش یسحرلبخندپرمهر

 

منوبهشون  دسالمیدیوالنازود انیخوش گذشت.اگه ک یلی_ ممنون بابت امشب خ

 نطوریهم نمیامی...بندیبرسون

 

 باشه یسرتکان دادبه معن کارن

 

 _ بااجازتون پدرجون،مادرجونسوشا

 

 وسحرهردوباهم_ به سالمت کارن

 

 ینفس ها ینشسته بودند صدا نیماش یکرد.حال هردوکنارهم تو یهم خداحافظ کالله

 شکست.باالخره سوشاسکوت راشکست: یرام نشانیهردوسکوت ب

 

 _ کالله؟

 

 _جانم؟

 

 :سوشالبخندزدوگفت

 

 خونه خودمون؟ میبر ی_موافق

 

 _ معلومه که موافقم

 

 راعوض کردوبه سمت خانه مشترکشان حرکت کرد. ردندهیناپذ فیتوص یسوشاباشعف

 

 دوگفت: ستایددررابازکردکنارایباکل

 

 یدخانمیی_ بفرما

 

 ستادچراغهاراروشنیش ا دوواردشد،سوشاکناریبه چهره سوشاپاش یلبخند کالله

 کردوآهسته کنارگوشش گفت:

 

 اسیگل  ی_ به خونه خودت خوش اومد

 

آهسته جلورفت وبه سرتاسرخانه نگاه  یهمراه بابغض وتشکرزد.باقدمها یلبخند کالله

بوددست لرزانش جلورفت  شیبوددکورخانه همان دکورچهارسال پ رنکردهییزتغیچ چیکرده

 یمهاراشک یبرا ی!تالششیچهارسال پ دمانیاتاق مشترکشان رافشرد،بازهمان چ رهیودستگ

 به سمتش برگشت وگفت: دنکردیچک یکه ازگوشه چشمش م

 

 _ سوشا!من...من...راستش...

 

 رادوطرف صورتش گرفت وگفت: شیتوان ادامه صحبت راازاوگرفته بودسوشادستها هیگر

 

 زمینکن حرفتوبزن عز هیم آروم باش...گر_ جان دل

 

 راپاک کرد. شیشصت اشکها وباانگشت

 

محکم باشم  خوامیبمونم...هع.. م شتیپ خوامیازت جدابشم م خوامینم گهی_من دکالله

 هی خوامیکنارت باشم...هع...م شهیهم خوامی....هع....هع...مگهید یایلیمثل خ

 یمادرخوب برا هی..هع...توباشم. یهمسرخوب برا هیهمسرخوب ...هع...

 بارانا...هع... وزمزمه وارگفت:

 

 نیبارانا،بهتر یبرا یمامان نیبهتر یبود ،مهربونیخوب بود شهیتوهم ی_هست

 من یبرا ییایهمسردن

 

 سرش راباالاوردسوشابامهرگفت: کالله

 

 عشق من گهینکن د هی_ گر
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رادرمقابل  یکه جعبه کوچک یزانوزدودرحال شیراپاک کرد.سوشاروبرو شیلبخندزدواشکها

 کالله گرفته بودگفت:

 

 قیال دونمی...میباش ،همسرمیباش ،مادربچمیخونم باش ،خانمیکنارم بمون خوامی_ازت م

 ؟یکنی...قبول مکنمیازت درخواست م ییباتمام پرو یول ستمین

 

شد...به خودش  رهیشوکه به سوشاخ یمنتظرش به کالله نگاه کردکالله لحظات یباچشمها

 نهیکردباطمانیم ییدرون جعبه خودنما ینیمدوجعبه راازدستش گرفت،انگشترپرنگآ

 دلگرم کننده به سوشاگفت: یانگشتررادرانگشتش فروکردوبالبخند

 

 همسرت باشم... نجاکهی_من اومدم ا

 

 زد،ازجابلندشدوباشوق گفت: یسوشابرق یچشمها

 

 ؟یمال خودم گهی_ االن د

 

.کالله دیرابوس شیلبخندزدوبالذت لبها طنتشیگردنش راکج کرد.سوشابه ش طنتیباش کالله

 رادورگرن سوشاحلقه کردوگفت: شیدستها

 

 گاهم بمون هیتک شهی_هم

 

 خودفشردوگفت: شتربهیسوشااوراب

 

 دمی_ قول م

 

 وارکنارگوشش گفت: دوزمزمهیرابوس شیلبها ودوباره

 

 دوستت دارم کالله یلی_ خ

 

 شد. دهیکه دوباره وهزارباره بوس ییلبهادویبالذت خند کالله

 

ربه خودفشرد.کالله آرام  شتیبرهنه سوشاجابجاکرد،سوشااوراب نهیس یسرش رارو کالله

 گفت:

 

 _ سوشا؟

 

 _ جان دلم؟

 

 ؟یشناسیروکه قلبشودادبه من م یکس ی_ توخانواده 

 

 _آره چطور؟

 

 تیتسل یتشکرهم برا یهم برا دنشونید می_موافق بر

 

 _ باشه

 

 _سوشا؟

 

 _جانم؟

 

 ش؟یدیبود؟تود یکه قلبشوبه من دادک ی_ اون...اون

 

 وسه ساله ستیدخترجوون،حدوداب هی...دمشی_ آره د

 

 لبش راگازگرفت: کالله

 

 !ی_ آخ

 

 کالله رابه سمت خودبرگرداند: سوشاصورت

 

 !ایکن هیگر نمی_نب
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 آهسته گفت: کالله

 

 _باشه

 

گرم  شیسوشاارام آرام پلکها یعاشقانه  یاش فشرد،بازمزمه ها نهیس شتربهیراب وسرش

 فرورفت. ینیریشدوبه خواب ش

 

راآماده کرد،سوشاهنوزهم خواب  زصبحانهیگرفت وم دارشد،دوشیزودتراازسوشاب صبح

 یچهره معصوم سوشادلش ضعف رفت لبخند دنیوارداتاق شدباد یبود.کالله به آهستگ

صورت سوشاخم  یبه سمت تخت رفت ورو نیپاورچ نیلبش نشست.پاورچ یرو یطانیش

 یفیخف دسوشاتکانیشاکشسو ینیب یبلندش رانوازش واررو یشدچندتارازموها

 ردبازهمانیخنده اش رابگ یکردجلویم ی.کالله که سعدارنشدیخورداماب

 گرکارشیبارد دارنشدکاللهیخوردوب یفیسوشافقط تکان خف نبارهمیکارراتکرارکرد،ا

رابازکردوکالله راقبل ازآنکه فرصت عکس  شیچشمها عیوسر یراتکرارکردسوشاناگهان

 کللله بلندشد: غیج ید.صدایداشته باشددرآغوش کش یالعمل

 

 ولم کن یآ یآ ی_ آ

 

 :دوگفتیرابوس شیلبها باخنده

 

 وفرار؟یکنیبه پام شی_ کجا؟آت

 

 سوشافرارکندگفت: یکردازحصاردستهایکه تالش م یدرحال

 

 ؟یگیم یش؟چی؟من؟آتی_ ک

 

 راتنگ ترکردوگفت: حصاردستانش

 

 کارتونبود؟ یعنی_ 

 

 کارمن نبود؟ ی_ چ

 

که آرام به گردن کالله  یکالله رابه دست گرفت ودرحال یازموها یا سوشادسته

 :د،گفتیکشیم

 

 کار! نی_ ا

 

 :دبادادگفتیچکیکه ازشدت خنده اشک ازچشمانش م کالله

 

 کارمن بوده کنمی_ چراچرااعتراف م

 

 گفت: غیبردادنبودوبه قلقلک دادن کالله ادامه داد.کالله بازهم باج اماسوشادست

 

 ...سوشااااادیقلقلکم م گهی_ توروخدابسه د

 

 نیح دودرهمانیدو رونیباتمام سرعت ازاتاق ب د،کاللهیازقلقلک دادنش کش سوشادست

 دادزد:

 

 صبحانه حاضره یریدوش بگ ی_ تابر

 

 حوله اش واردحمام شد. دوبعدازبرداشتنیله خندکال یکارها به

 

 دیرادرآغوش کش سوشاسرش

 

 شیچشمها زصبحانهیم دنیشدوازد کردواردآشپزخانهیراخشک م شیکه باحوله موها یدرحال

 گفت: نیزدوباتحس یبرق زد.سوت

 

 _به به چه کرده خانم خونه
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 رشدوباخندهیحرکت اوغافلگ نینشاندسوشاازا شیلبها یرو یزدوبوسه ا یلبخند کالله

 گفت:

 

 نهیرینقدرشیازشماا فیتعر زهیجا دونستمی_ نم

 

 :دوگفتیخند ینخود

 

 گهید یدونی_ حاالم

 

 دادوباخباثت گفت: یکالله جاخال یسمتش خم شدول سوشابه

 

 ها شهیسردم تیی_ چا

 

نگذشته  یزینشست.هنوزچ شیتکان دادوروبرو یباخنده سر زنشست،سوشاهمیپشت م وباخنده

 مقدمه گفت: یبودکه ب

 

 که قلب دخترشونوبهم دادن؟ یخانواده ا شیپ می_امروزبر

 

 زدوگفت: یکالله لبخند یمهربان به

 

 اونجا میریباهم م ییدنبال بارانابعدسه تا میری_ چرانشه،اول م

 

 تشکر یپروانه برا شیپ می_ بعدازاونجاهم بر

 

زحمت  یلیهمش مواظب بارانابودن خ یبود مارستانیب یخوبه.وقت یلی_ باشه خ

 یدقدردوستاتوبدونیبا شهیدامیکم پ یلیدوره زمونه خ نی.دوست خوب توادنیکش

 

 :لبخندزد

 

 سوشا؟ ی...راستیگی_آره راست م

 

 _ جانم؟

 

 ازت بخوام؟ یزیچ هی شهی_ م

 

 _ شماجون بخواه خانومم

 

 زهیچ ینی...یاجازه بد شهی...مشهی_ م

 

 _ راحت بگوکالله

 

 بازم برم سرکار خوامی_خوب راستش...م

 

 شد: یجد

 

 ؟یدار ی_ سرکار؟چرامگه مشکل

 

 میزنیبعداراجع بهش حرف م ستی..اصلن ولش کن مهم نزهی_ نه چ

 

 سرکار یبر یتونیم ستین یمشکل یاگه توبخوا ستین یزی_ نه نه چ

 

 ؟یگی_ راست م

 

 شه؟یم یباراناچ فیپس تکل ی_آره ول

 

 هی میتونیم نانیاطم یکارم که اغلب باراناخوابه...برا_ خوب من فقط صبح سر

 میریپرستارهم براش بگ

 

 عشق من ی_باشه هرطورتوبخوا

 

 ممنونم سوشا ی_ وا
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 زدوگفت: یچشمک

 

 !شودخانوممی_ خواهش م

 

*** 

 

به باراناکه به  افتیتوسط سوشاآرامش ازدست رفته اش راباز شیشدن دستها بافشرده

بازشدوهرسه  کیت یزدودست سوشارامحکم ترگرفت درباصدا یکردلبخندیاونگاه م

 واردشدند.

 

 طبقه سوم واحدهفت نجاستی_اسوشا

 

 انیدرنما انیدرم یچهره نامرتب مردچهارشانه ا یدررافشردبه فاصله کم زنگ

اش  یکه کالله زندگ یبودهمسرنفس،دختر نیراشناخت اوراست شیشد،سوشاچهره آشنا

تعجب به آنهانگاه کردوبعدبه خودآمدوباتعجب  یتداباکمدراب نیاوبود.راست ونیرامد

 گفت:

 

 ...دکیهست ی_ شماهمون

 

 :سوشازودترگفت

 

 هم همسرم کالله هستن شونی_ بله،درسته من ارجمندهستم وا

 

 تکان داد. ییسرش رابه نشانه آشنا کالله

 

 دیداکردینجاروازکجاپی_شماا

 

هم  میتاخدمتتون برس میجاروگرفتنیآدرس ا مارستانیخواهش ازپرستارب ی_باکلسوشا

 وهم تشکر تیتسل یبرا

 

 درکناررفت ومغموم گفت: یخوردوازجلو یتکان نیراست

 

 دییبفرما کنمی_ خواهش م

 

 گفت: یگرفته ا یکنارشان نشست وباصدا نیواردشدند.راست هرسه

 

 ختسیخورده بهم ر هینجایدای_ ببخش

 

 هیچه حرف نیا کنمی_ نه خواهش مکالله

 

 به باراناکردوگفت: یا رهینگاه خ نیدکرد،راستییحرفش راتا سوشاهم

 

 خانم کوچولو؟ شمیپ یایب شهی_ م

 

به  تمندکاللهینگاه رضا دنیکسب اجازه به مادرش انداخت وبعدازد یبرا یبارانانگاه

 آشکارگفت: یدوبابغضیمقدمه اورادرآلوش کش یب نیرفت.راست نیسمت راست

 

 شدمیدخترکوچولومثل توم هیصاحب  گهید دتاچندوقتیبا_ اگه...اگه نفس زنده بودمنم 

 

سوشابانگاهش ازاوخواست آرامش خودراحفظ کند،اماکالله نتوانست  یتعجب کردول کالله

 گفت: یلرزان یردباصدایخودش رابگ یجلو نیشترازایب

 

 نجاکهیمن اومدم ا ینی...میینجایتشکرازشماا یمااالن برا نی_ راستش...آقاراست

 نفس خانم هستم ونیمومدیخودم به شخصه ازتون تشکرکنم من زندگ

 

گونه  یرو یآن رامهارکردوبوسه ا عیسر یدولیچک نیازگوشه چشم راست یاشک

مرداشفته به دلش افتاده بودواورادوست  نیمهرا یبیبارانانشاند،بارانابه طرزعج

 داشت.
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.مطمعنم نفس االن هیخوشحال ثدباعیکشیم دنفسیدودارینجاهستیکه شماالن ا نی_همنیراست

 خوشحاله یلیخ

 

 .واردشدند

 

 طبقه سوم واحدهفت نجاستی_اسوشا

 

 انیدرنما انیدرم یچهره نامرتب مردچهارشانه ا یدررافشردبه فاصله کم زنگ

اش  یکه کالله زندگ یبودهمسرنفس،دختر نیراشناخت اوراست شیشد،سوشاچهره آشنا

تعجب به آنهانگاه کردوبعدبه خودآمدوباتعجب  یدرابتداباکم نیاوبود.راست ونیرامد

 گفت:

 

 ...دکیهست ی_ شماهمون

 

 :سوشازودترگفت

 

 هم همسرم کالله هستن شونی_ بله،درسته من ارجمندهستم وا

 

 تکان داد. ییسرش رابه نشانه آشنا کالله

 

 دیداکردینجاروازکجاپی_شماا

 

هم  میتاخدمتتون برس مینجاروگرفتیآدرس ا مارستانیخواهش ازپرستارب ی_باکلسوشا

 وهم تشکر تیتسل یبرا

 

 درکناررفت ومغموم گفت: یخوردوازجلو یتکان نیراست

 

 دییبفرما کنمی_ خواهش م

 

 گفت: یگرفته ا یکنارشان نشست وباصدا نیواردشدند.راست هرسه

 

 ختسیخورده بهم ر هینجایدای_ ببخش

 

 هیچه حرف نیا کنمی_ نه خواهش مکالله

 

 به باراناکردوگفت: یا رهینگاه خ نیدکرد،راستییحرفش راتا سوشاهم

 

 خانم کوچولو؟ شمیپ یایب شهی_ م

 

به  تمندکاللهینگاه رضا دنیکسب اجازه به مادرش انداخت وبعدازد یبرا یبارانانگاه

 آشکارگفت: یدوبابغضیمقدمه اورادرآلوش کش یب نیرفت.راست نیسمت راست

 

 شدمیدخترکوچولومثل توم هیصاحب  گهید دتاچندوقتیبا_ اگه...اگه نفس زنده بودمنم 

 

سوشابانگاهش ازاوخواست آرامش خودراحفظ کند،اماکالله نتوانست  یتعجب کردول کالله

 گفت: یلرزان یردباصدایخودش رابگ یجلو نیشترازایب

 

 نجاکهیمن اومدم ا ینی...میینجایتشکرازشماا یمااالن برا نی_ راستش...آقاراست

 نفس خانم هستم ونیمومدیخودم به شخصه ازتون تشکرکنم من زندگ

 

گونه  یرو یآن رامهارکردوبوسه ا عیسر یدولیچک نیازگوشه چشم راست یاشک

مرداشفته به دلش افتاده بودواورادوست  نیمهرا یبیبارانانشاند،بارانابه طرزعج

 داشت.

 

.مطمعنم نفس االن هیخوشحال ثدباعیکشیم دنفسیدودارینجاهستیکه شماالن ا نی_همنیراست

 خوشحاله یلیخ

 

 .واردشدند

 

سوشابانگاهش ازاوخواست آرامش خودراحفظ کند،اماکالله نتوانست  یتعجب کردول کالله

 گفت: یلرزان یردباصدایخودش رابگ یجلو نیشترازایب
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 نجاکهیمن اومدم ا ینی...میینجایتشکرازشماا یمااالن برا نی_ راستش...آقاراست

 نفس خانم هستم ونیمومدیخودم به شخصه ازتون تشکرکنم من زندگ

 

گونه  یرو یآن رامهارکردوبوسه ا عیسر یدولیچک نیازگوشه چشم راست یاشک

مرداشفته به دلش افتاده بودواورادوست  نیمهرا یبیبارانانشاند،بارانابه طرزعج

 داشت.

 

.مطمعنم نفس االن هیخوشحال ثدباعیکشیم دنفسیدودارینجاهستیکه شماالن ا نی_همنیراست

 خوشحاله یلیخ

 

که  نیکنم،همیرودرک م طتونیحال شماهم مساعدنبوده شرا دونمیدمیحرفونزن نی_ ا

 هیجناب ارجمندلطف کردن وبه مراسم اومدن باعث خوشحال

 

 به سوشاکردوگفت: ینگاه قدرشناسانه ا کالله

 

 گمیم تیوبهتون تسل خوامی_ به هرحال من معذرت م

 

 _ممنون

 

 وهیبه دستش دادبارانابالبخندم یا وهیگونه بارانانشاندوم یرو یا بوسه

 راازاوگرفت ومشغول خوردن شد.

 

شماآدرس خونشون  نمیراستش من دوست دارم مادرنفس خانم روهم بب نی_ آقاراستکالله

 د؟یدونیرام

 

 دیآدرسشوبهتون بدم بعدابهش سربزن تونمی.مستینجانیمادرش االن مشهده،ا ی_بله ول

 

 شمی_بله ممنون م

 

* * * 

 

.پروانه دیبودبه پروانه دادوصورتش رابوس دهیراکه خر یگل بزرگ دسته

 .دهردوتشکرکردندیوام

 

 بودند. یباز اوباراناهردومشغولیپرن

 

 دیخوش اومد یلیممنونم کالله جان،جناب ارجمندخ یلی_ خپروانه

 

 پاسخ دادند: هردوباهم

 

 دی_ممنون،لطف دار

 

 ییکردگویگرم باآنهاصحبت م یگشاده ورفتار یا دباچهرهیهم لبخندزدند.ام وبه

 یخوب وناب که به گپ زدن وصحبت ها یقی.بعدازدقاشناسدیهزارسال است انهارام

متفرقه گذشت کالله وسوشاقصدرفتن کردند،بازهم کالله صورت پروانه 

 .دهمراه باراناوسوشابه خانه بازگشتن دوازاوتشکرکردوبهیرابوس

 

*** 

 

نگذشته  یزید،چیباراناکالله به اتاق خودشان آمدوکنارسوشادرازکش بعدازخواباندن

 اش فشردوگفت: نهیسوشادورکمرش حلقه شد،سرش رابه س یبودکه دستها

 

 د؟یخونه جد دنیباراناچه خوشحال شده بودازد یدی_ د

 

 :دوگفتیرابوس شیسوشاچشمها

 

 منوتو یوپرخاطره برا یمیقد یخونه  هیاون و یدبرایه خونه جد_ ار

 

 _سوشا؟
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 _ جان سوشا؟

 

 ترسمی_ من..راستش من م

 

 ؟یخانم ی_ ازچ

 

دوباره  مونیزندگ نکهی...ازاارهیسرمون ب ییمهرداددوباره بخوادبال نکهی_ از...ازا

 ازهم بپاشه...ازا...

 

 :دوگفتیرابوس شیلبها

 

من کنارتم  یبکنه تاوقت تونهینم یغلط چیه یحرفونزن اون عوض نیا یخانم سی_ه

 نترس باشه؟ یچیازه

 

 ...خواددوبارهیدوست دارم دلم نم یلیمونوخی_سوشامن زندگ

 

 سوشانگذاشت حرفش راکامل کند: بازهم

 

 چیه تونهینترس...اون آدم پست اگرم بخوادنم یچیمن کنارتم ازه ی_ گفتم که!تاوقت

 دفرارکنهیدردنبالشن اونقدرجرم مرتکب شده که حاالحاالهابا ربهسادیبکنه پل یغلط

 

 رابه سوشافشرد: شترخودشیب

 

 ی_ خوشحالم که توکنارم

 

 کرد: سوشازمزمه

 

 _ عاشقتم عشق من!

 

* * * 

 

 میهمه زحمت نبود نیبه ا یدبخداراضیدیزحمت کش یلیمادرجون خ ی_مرس

 

 که نکردم یکار فمهیکالله جان وظ کنمی_ خواهش مالیل

 

 به مادرش نگاه کردوگفت: یسوشاباقدردان

 

همه  نیا یدجایتونستیم میستین بهیجان ماکه غر دمامانیدیزحمت کش یلیخ یلی_ شماخ

 میبود یماهم راض ینجوریدایشام مختصردرست کن هیخوشمزه ورنگارنگ  یغداها

 تنها ددستیخسته شد یلیبخداخ

 

 :وگفتدیوصورت هرسه نفرشان رابوس الجلورفتیل

 

بکنم بازم کمه اصلنم  یهرکار زمیشماسه تاعز یمن برا نیزن یم هیچه حرف نی_ ا

 شمیخسته نم

 

خاص خودش  یزبان نیریفرورفت وباش ثاقیدرآغوش م طنتیلبخندزدوباراناباش کالله

 شد. یمشغول دلبر

 

 نیکوچکشان قصدبازگشت به خانه راکردند.چقدرا هیدورهم یهمانیشدن م بعدازتمام

 !یادماندنیناب وبه  ییبودروزها نیریهمه ش یروزهابرا

 

داشت  یبیغر مادلشورهیدا یازبابت مهردادراحت شده بودول الشیخ یادیتاحدز کالله

 یازآغازدوباره زندگ ی.شش ماهشدیموفق م شتراوقاتیراکنابزندکه ب کردآنیم یسع یول

سرحال  شدازقبلیم دهید یخوب ررفتاربارانابهییمدت تغ نیگذشت درا یمشترکش باسوشام

اما  شترنداشتیسه سال ب نکهیوجذاب بود.باا نیریارشیتروشادتربود،اخالق ورفتارش بس

داد!کالله ازصبح  یاش م یدرهمه حرکاتش نهفته بودکه نشان ازپختگ یمتانت خاص

ومراقبت  ینگهدار یبرا یمدت پرستار نیرفت ودرا یبعدازظهربه شرکت م کیتاحدود

 میون گشتیآمد،سوشاهم حدودچهاربعدازظهربه خانه برم یازبارانابه خانه شان م

 گذراندند. یکنارهم م یمانده راسه نفر یروزباق
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درچرخاندودرراگشودبارانابا شوق به استقبالش رفت  درادرقفلیخسته وکالفه کل کالله

 یباراناتمام خستگ ندیکردبادیازگونه اش گرفت حس م یآبدار دوماچیاورادرآغوش کش

که  یدادباعجله درحال یرفته است.به پرستارهم سالم کردوبه اواجازه مرخص نیاش ازب

سوشاراگرفت.بالفاصله تماس جواب  کردشمارهیم ستغذادر کردوهمیهم باباراناصحبت م

 داده شد:

 

 _ جانم؟بله؟

 

 _ سالم سوشا

 

 شده؟ یزیعشقم؟چ ی،خوبی_ سالم خانم

 

 زنگ زد... ستین یزی_ ممنون ،نه چ

 

 قشنگه؟ مینقاش نی_مامان بببارانا

 

 تکان دادوحرفش راازسرگرفت: یسر کالله

 

 ؟یراچیناوسمیبه س انهی یناخبردادیبه مامانت ا نمی_زنگ زدم بب

 

 یراحت باشه خانم التیشام خ ی_ آره آره به همشون زنگ زدم ودعوتشون کردم برا

 

 ؟یزدم.راست نازنگی_خوبه منم به مامان ا

 

 _مامان؟بارانا

 

 رادست به دست کردوگفت: یکناربارانانشست،گوش

 

 وبعددوباره ادامه داد: زنمیلحظه باران جان دارم باباباحرف م هی_

 

 ها باشه سوشا؟ یکن هینره ته ادتیروکه نوشتم  ییزایاون چ ستی_ ل

 

 اونورخط؟ گهیم یباباچ ی_ چشم چشم ،اون کوچولو

 

 دهینشون م همشوبیبابا،داره نقاش یچی_ ه

 

 _ باباقربونش بره،ازطرف من ببوسش گل دخترمو

 

 یندار ی_ چشم حتما،کار

 

 اسی_ نه گل 

 

 _پس فعال

 

 _ فعال

 

 کردنشاندیلپ باراناکه منتظربه اونگاه م یرو یراقطع کردوبوسه ا یگوش

 

 بوس ازطرف بابا نی_ ا

 

 اش رابه سمت کالله گرفت: ینقاش بارانالبخندزدودوباره

 

 قشنگه مامان؟ می_ نقاش

 

 کودکانه ورنگارنگش نگاه کردوگفت: یمتفکربه نقاش کالله

 

 دمیکه توعمرم د هینقاش نی_ محشره قشنگ تر

 

 :دوگفتیرابوس شیها د،سرانگشتیخند باراناباشوق

 

 _ دستت دردنکنه هنرمندکوچولو
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 :دوگفتیضعف کرد.لپش رابوس شیبرا دوکاللهیخند یبارانانخود

 

 ینده هات بشم مامان_ قربون خ

 

 ؟ی_ مام

 

 _ جان دلم؟

 

 اد؟یم انمیک یی_ امشب دا

 

 _آره قشنگم

 

 ارن؟یکوچولوشونم م ین ی_ آخ جون پس ن

 

 ؟یکوچولودوست دار ین یزم،نی_آره عز

 

 میتوخونمون داشته باش یکینازن،منم دوست دارم  یلیخ ی_ آره مام

 

 کنارش زانوزد: کالله

 

 ؟یخواهربرادرکوچولوداشته باش یدوست دار ی_ راستک

 

 مامان؟ یاریکوچولوم ین ین هیدوست دارم،برام  یلی_آره خ

 

 :رکردیسوشاازپشت سرشان هردوراغافلگ ینداده بود که صدا یهنوزجواب کالله

 

مگه نه  کنهیخوشمل بخوادمامانش براش جورم ین ین هیمن  یاره؟دخترکوچولوی_ چران

 اس؟یگل 

 

گذاشت واورادرآغوش گرفت.کالله  نیزم یدهاراروی.سوشاخردیسمت سوشادو بارانابه

 بالبخندگفت:

 

 !یسالم چقدرزوداومد کی_عل

 

 :دوگفتیوکالله رابوس جلورفت

 

 ی!بخاطرشمااومدم که بهت کمک کنم خسته نشی_ سالم خانم

 

گذاشت  نیاورازم دوآرامیبود،بارانارابوس شیکالله پاسخ مهربان لبخندگرم

 راعوض کند. شیتالباسها

 

به همه خوش گذشت هم  یبودوحساب یخوب یهمانیانجام شدم یخوب یازمهمانهاب ییرایپذ

 یگریازکالله خواسته بودندتافرزندد یمادرکالله وهم مادرسوشاهردوبه نوع

 کی نیکودکانه اش کنارالنازآرام نشسته بودوبه حرکات آرت اورد،باراناباشوقیب

 جالب بود! شیکودک برا نیزایچ کرد،همهیماهه نگاه م

 

 یبد خورد،استرسیصورت وگردنش م یمنظم سوشارو ید،نفسهایزدوبه پهلوخواب یغلت کالله

صحبت کرده ونظرش راخواسته  یگریداشتن فرزندد یداشت.عالوه برباراناسوشاهم بااوبرا

بارانارابه شدت دوست  نکهی.باادیترس یبوداماپاسخ کالله سکوت بود.استرس داشت،م

که  یادآورروزیگذشته اش بود، یها یادآورسختیاو یامابراداشت 

کوچک ومعصوم راکه تازه به  یکه پرستاربارانا یادآورروزیدبارداراست،یفهم

تلخ بدون سوشا...دوباره غلت زدوبه پشت  یادآورروزهایبودبه دستش داد، اآمدهیدن

 یشانیپ یعرق رو یافکارمزاحم راازخودش دورکنداماموفق نبوددانه ها خواستیدمیخواب

که دورکمرش حلقه شدنداورابه  ییزد.دستها یبه شدت م بودندوقلبشاش نشسته 

وقفه قلب کالله  یتندوب یحرکت اورابه خودش چسباند،ازضربانها کیخودآورد،سوشابا

 :دوگفتیبه صورتش کش ینگران شد،دست

 

 ؟یخوب ی_ کالله؟خانم

 

 رزان گفت:چنگ زده بودآهسته ول شیکه برگلو یبابغض کالله
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 _آره

 

راروشن کردوبه  عاآباژورکنارتختیدسریفهم یرابه خوب نینبودوسوشاا قتاخوبیحق یول

 شیبرا یآب وانیحالش جاخوردفورااورابه حالت نشسته درآوردول دنیکالله نگاه کردازد

 گفت: ی.بانگرانزدیآوردوآرام آرام اوراوادارکردتابنوشد.کالله نفس نفس م

 

همه  نیا ییتنها زاشتمیدمیلعنت به من نبا ؟اهی؟قرصاتوخوردهوی یشد ی_ خانمم چ

 یکاربکن

 

 راگرفت: شیدست لرزانش راباالاوردوبازو کالله

 

 _ نه خوبم حالم خوبه نگران نباش

 

 کالله گذاشت وگفت: نهیس یرارو دستش

 

 زنه؟ینقدرتندمیپس چراقلب ا ی_ اگه خوب

 

 دمیخورده ترس هیخوبم  ستین یزی_ چ

 

 نفسم؟ یترس یم ینجوریا یازچ ؟آخهی_ مطمعن باشم خوب

 

 .دیاورادرآغوش کش ومحکم

 

 شد رمنی...همش تقصزمیدعزیامروزببخش یخسته شد یلی_ خ

 

 رانوازش کردوگفت: صیموها یبامهربان

 

بودم االن خوب  دهیترس کمیحرفونزن من اصلن خسته نشدم...گفتم که  نیا گهیردی_ نخ

 خوبم

 

 نوازشگرش بوسه زدوگفت: یهاسرانگشت سوشابه

 

 ؟یگینم یچی_ نکنه مهردادمزاحمت شده وتوه

 

 ستینطورنی_ نه نه اصلن ا

 

 ؟ی_ پس چ

 

 زهی_راستش..راستش من خب چ

 

 شده؟ ی_چ

 

 نکهی...ازانکهیازا ترسمی_ من م

 

 دادوگفت: رونیراب نفسش

 

 _ بچه داربشم

 

 قیاش مشخص بود،دق یدگیرنگ پر رنورآباژورهمیباتعجب به چهره اش که درز یسوشااندک

 شد

 

 _ واقعا؟

 

 دستپاچه شدوبامن من گفت: یکم

 

 ترسم یمن...من م یول یبچه دوست دار یلیخ دونمی_ خب راستش...سوشام

 

 کردگفت: یرانوازش م شیکه موها یزدودرحال یلبخندمهربان

 

 بار... هیعشقم؟توکه قبال یترس یم ی_ ازچ
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 :دیحرفش دو انیم

 

چقدربرام  یدونیمن نبودنم یبرا یترسم باراول تجربه خوب یسوشامن م یول..ی_آره ول

روزعمرم باشه  نیبهتر تونستیکه م یکه خواستم خبرپدرشدنتوبدم روز یسخت بود.روز

نگام  یجور هیبرام سخت تربود،همه  یخودم وبچم ازهمه چ ییروزمن تنها نیشدبدتر

 دونمینم دونمی...نمکردنیم

 

 :دوگفتیکش اورداورادراغوشین دسوشاطاقتیکه چک شیاشکها

 

 خوامیازت معذرت م یلیچقدربرات سخت بوده خ دونمینکن م هی_ عشقم،نفسم،خانومم گر

 شرمندتم بخدا یلیبابت اوروزاخ

 

 هق گفت: باهق

 

 یشمیگذشته ها گذشته مهم االنه که پ یکن یکه توازم عذزخواه نارونگفتمی_ من که ا

 

 شهنکن با هی_پس جان من گر

 

 :دوگفتیراپاک کرد،سوشاآرام خند شیاشکها عیسر

 

 به خانم حرف گوش کن خودم نی_آفر

 

 راراحت کندگفت: الشیخ نکهیا یدبراید یرام یترس ونگران شیدرچشمها هنوزهم

 

 یلیبودفقط به خودم بگودل یاگه مشکل یکن تیخودتواذ یخودیب یزایسرچ نمینب گهی_ د

 یاگه توم میمحاله حرفشوبزنم مابارانارودار ینداره مخالفت کنم،من اگه تونخوا

 زنمیحرفشونم گهید ستیمنم مهم ن یبرا یترس

 

 ...ی_ ول

 

ازبچه  یعمراحرف گهیراحت باشه من د التیخ گهی،تود گهینداره د ی...ولسی_ه

من  یکن تیخودتواذ گهیبارد هیراحت بخواب به جان خودم  الیبزنم.حاالهم باخ

 دونموتویم

 

 ' کالله '

 

کنم  یخودموراض تونستمینم یراحت شدول المیکه سوشاباهام حرف زدخ یشب ازاون

 یوقت شیباتمام خستگ فهممیبه بارانام نوازنگاهشیکه سوشاعاشق بچس ا دونستمیم

منوباران  یازتمام وجودش برا کنهیم یکنارباراناوباهاش باز نهیشیادمیازسرکارم

روانشناس  هی شیکه برم پ دمیرس جهینت نیفکرکردم وبه ا یلی...خزارهیم هیما

 دمیترس یبفهمه م یزیفعالسوشاچ خواستمیحرف زدم اونم موافقت کردنم اناهمیباک

هم جواب ندهونتونم به ترسم غلبه کنم دوست نداشتم  یجلسات روانشناس نیا نکهیازا

 کنم... دشیکنم وبعدناام دوارشیام

 

*** 

 

 یترس چیه گهیبودوحاالد یعال یلیگذره خ یمشاوره م یماه ازرفتنم به جلسه ها سه

 ی...واشهیخوشحال م یلیخ دونمیم شودارمیبه سوشابگم که آمادگ خوامیندارم م

 عیاومدم باراناطبق معمول سر رونیدرکه اومدازافکارم ب ی!صدااممنونمیخدا

گذاشت  نیزم یدورویخودشوانداخت توبغل سوشا.بالبخندبه سمتشون رفتم.باراناروبوس

 بهش سالم کردم واونم جوابموداد: دباخندهیدبه طرف اومدوگونموبوسبالبخن

 

 ؟یچراخوشحال هیمن!چ ی_سالم بانو

 

 کردم وگفتم: یفیظر اخم

 

 خوشحال شدم! دمیتورود ستین یزی_چ

 

 دواتفاقاتیچیپ یدست وپاش م یتو یلبخندمهمون صورتش شد.باراناه دوباره

.رفت تواتاق تالباسشوعوض کنه باراناهم کردیم فیامروزوتندتندبراش تعر
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بشقاب  زشدمیم دنیاشپزخونه ومشغول چ یزدم ودوباره رفتم تو یدنبالش!بهشون لبخند

 داشدیپدرودخترهم پ یسروکله  زگداشتمیم یآخروکه رو

 

 کاراکرده دستت دردنکنه یخانمم چ نی_ به به بب

 

 .باراناتندگفت:لبخندزدم

 

 ؟یمگه نه مام میناهاردرست کرد یی_بابامنم کمکش کردم دوتا

 

 _ اره قشنگم

 

 اروم ضربه زدوگفت: شینینوک ب سوشابه

 

 به دخترنازم دستت شماهم دردنکنه نی_ آفر

 

 یغذاشوخوردورفت تاباز عیخودم باراناسر یودرآخربرا دمیهردوشون غذاکش ی.برادیخند

اه کنه سوشاهنوزمشغول خوردن بودمنم غذاموخورده بودم وداشتم بهش نگ

 شدم خندش گرفت وگفت: رهیکردبالبخندبهش خ رمیو قافلگ هوسرشوبلندکردی.کردمیم

 

 یخانم رهینم نییازگلوم پا یچیه یکنینگام م ینجوری_ ا

 

 :بانازگفتم

 

 ه؟ینگاه کنم حرف رهیخ رهیدوست دارم عشقموخ کارکنمی_ خب چ

 

 برداشت وگفت: یآب وانیهم براش نازک کردم ل یچشم پشت

 

 _ فدات بشم عشق من

 

 .میشد رهی.دوباره بهم خدینفس سرکش هیوآبو

 

 _سوشا؟

 

 _ جانم؟

 

 بهت بگم یزیچ هی خوامی_ م

 

 زبگوی_ توده تاچ

 

 روبرون حلقه کردم وآروم گفتم: وانیوانگشتامودورل لبخندزدم

 

 که... شودارمیآمادگ گهیمن اآلن د نی_ بب

 

 ؟ی_ که چ

 

 میدوباره بچه داربش می_بخوا

 

 داشت یفینگاه کردم اخم طر بهش

 

 ؟یترس یکه م ی_بچه؟مگه تونگفت

 

 ندارم یترس چیه گهیاالن د ی_ اره ول

 

 یتو زنمیمن حرفشونم یمن که گفتم اگه تونخوا یگینکنه بخاطرمن م شهی_ آخه چطورم

 ...یسه ماهم حت نیا

 

 وسط حرفش: دمیپر

 

 گهیمن د ستین یکنیفکرمکه تو ینطوریباورکن ا یسوشا...ول دونمی_ آره آره م

 ندارم اصال استرس ندارم یترس چیواقعااالن ه
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 حاال... یول یکردیم هیگر یاون شب تواونجور شهی_مگه م

 

 :دوگفتیکش یقیعم نفس

 

 گفته؟ یزیچ ی؟کسییهویشده  ی_ کالله راسشوبگوچ

 

 :گفتم

 

 یروانشناس برا هی شیپ رفتمیسه ماه من م نیا ی_نه اصال خب راستش تو

 ستیفهمم...گذشته قرارن یخوب بودتونست قانعم کنه...سوشامن حاالم یلیمشاوره...خ

 هم باشه وتکراربشه ندهیتوآ

 

ازجاش بلندشدوبه سمت اتاق رفت ودروبهم  یناگهان یلیترشدوخ قیعم شیشونیپ یرو اخم

مگه بچه دوست  یبودمش!ول دهیند ینجوری.ازرفتارش جاخوردم تاحاالادیکوب

اومدرفتم کنارش وبغلش کردم ودوباره  رونیبرخورددرباراناازتاقش ب ینداشت!ازصدا

 بردمش به اتاقش

 

وقت  هیحرف دارم  کمی ییکن باشه گلم؟من بابابا یجاباز نیبمون هم زمی_ باراناعز

 باشه؟ رونیب یاین

 

 _چشم

 

ودراتاق  دمیکش یقیاومدم.نفس عم رونیوازاتاقش ب دمیصورتشوبوس

داده بودوپاهاشم  هیتخت نشسته بودوسرشوبه تاج تخت تک یمشترکمونوبازکردم.رو

کردم  یتخت نشستم اصالفکرنم گهیدرازکرده بود،چشماش بسته بود.رفتم ولبه د

 کردم بغض نکنم گفتم: یم یکه سع یبشه.درحال نقدرناراحتیا

 

 گفتم؟ یزبدیچ ؟منییهوی یشد ی_ سوشاچ

 

 کترشدمیچشماشم بازنکرد،بهش نزد یندادحت یجواب

 

 هم... یبرا ی_ من فکرکردم بچه دوست دار

 

 لبام وگفت: یاشارشوگذاشت رو چشماشوبازکردوانگشت

 

 تیهمه خودتواذ نیخوام،چراایمنم نم ی_آخه عشقم،من که بهت گفتم تواگه نخوا

 ؟یکنیم

 

 لحظه جاخوردم پس بخاطرمن ناراحت شده!خودش ادامه داد: هی

 

 ؟ها؟ی_ چراقبلش بهم نگفت

 

 نگاش کردم وگفتم: مظلوم

 

 شدم مم... یقانع نم اداگهیم شیپ یچ دونستمی_ خب اونموقع خودمم نم

 

 جی...ازم جداشدگیبوسه طوالن هی...دیلبام حرف تودهنم ماس یلباش رو باقرارگرفتن

 شده بودم.گفت:

 

که  ادهیز اتیمهربون نقدری،ای...انقدرمهربونادیوقتاازخودم بدم م ی_ گاه

 کالله ارمیدربرابرت کم م

 

 یدستش که رو یکه باانگشتا یاونم لبخندزد.درحال دمیپاش درازکش یورو لبخندزدم

 گفتم: کردمیم یبودباز نمیس

 

 ؟ی...توواقعابچه دوست داردمی_ من نفهم

 

 ؟یکنیفکرم ی_ توچ

 

 کردموگفتم: لباموجمع
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 دونمی_نم

 

 وگفت: دمیخند د،منمیشدروم ولباموبوس دوخمیخند

 

 گهی_جواب سوالموبده د

 

 ازموهاموتودستش گرفت وگفت: یا دسته

 

 نکن دخترخوب یطونی_ ش

 

 وگفتم: نازکردم

 

 _ پاسخ سوالم

 

 وگفت: رونیکردب نفسشوفوت

 

 ب... یشیم تیبرام اگه تواذ ستیکالله بخدامهم ن ی_آره من عاشق بچم ول

 

 تخت التیازجانب من خ شمینم تی_ نه مطمعن باش من اصالاذ

 

شدم اونم  رهیحرکاتم بودبهش خ ی!روبروش نشستم نگاش رویبه چ دمیدنفهمیخند

 یتوآغوش فرورفتم سرموفروکردم توگود اقیبازکردبااشت نطورآغوششوبرامیهم

 :گفت آهسته � �دوکنارگوشیگردنش.موهاموبوس

 

 دوست دارم... یلی_خ

 

 وگفتم: دمیگلوشوبوس

 

 شتری_ من ب

 

* * * 

 

به  میعمرتصم کیالدبعدیخوشحال بودم باالخره م یلیودهمه خب الدپسرعمومیم یعروس

 یلی.منم خنطوریروپابندنبود،عموهم هم یازدواج گرفته بود،زن عموکه ازخوشحال

هم داشتم اونم شکم برامدم بود که دختر هفت  یناراحت هی یازطرف یخوشحال بودم ول

لباس مناسب بخرم  هیتا میروروکردیاروز!باسوشاکل مغازه هخوردیماهم اونجاقل م

دلم ننشسته  ادبهیز یول دمیسوشاخر قهیلباسوبه سل هیآخرسرهم  یچیبه ه یچیاماه

باراناقبل ازمن کارش تموم شده  شگربودمیخانم آرا ردستیز شگاهیبود!توآرا

لباس  نیزدباعشق بهش نگاه کردم چقدرتوا یبودوداشت توسالن بالباس عروسش چرخ م

 فرشته ها نیعشده بود!درست  یدخواستنیسف

 

 تمومه گهید،دینیبب نهیدخودتونوتوآیتون ی_ خانم حاالم

 

خوشمل شده بودم،لباسمم  یبه خودم نگاه کردم حساب نهیا یکردم وبلندشدم تو یتشکر

 . بارانااومدطرفم وگفت:دمیبه شکمم کش یبوددست کیش

 

 !یچه قشنگ شد ی_مام

 

 ناز یفرشته  یتوکه قشنگ تر ی_ ول

 

پنج ماه بودکه چهارسالش شده  زمیعز یقربون صدقش رفتم بارانا دتودلمیخند ینخود

نشوندم به سوشازنگ زدم  یصندل ی!چه زودگذشت!دست باراناروگرفتم ورویبود...ه

 .اددنبالمونیوگفتم که ب

 

من  یول رونیبودکه اس داددم درمنتظره باراناتندرفت ب شترنگدشتهیب قهیچنددق

 یقول النازمثل پنگون هاراه م ابهیداشتم و یقدم برم آهسته آهسته وخرامان خرامان

 نیبه ماش دمیگوشه لبم نقش بست باالخره رس یرفتم!ازفکرم خندم گرفت ولبخند

 پی.فداش بشم چقدرخوشتنیماش رونیودبب ستادهینشسته بودوسوشاا نیماش یباراناتو

 من لبخندزدوبه طرفم اومد دنیشده عشقم! باد

 

 _سالم خوشگل خانوم
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 :نازگفتمبا

 

 زمی_سالم عز

 

 :دوگفتیموبوسیشونیپ

 

 _ قربون اون نازکردنت بشم من

 

 نیوآروم آروم بردم سمت ماش بازوموگرفت

 

 کنه؟ینم تیکوچولوچطوره؟مامانشوکه اذ ین ی_ ن

 

 گله یلی_نه دخترمامان خ

 

 نوکهیخودشم دروبست وازاون طرف سوارشدماش نمیبازکرد.کمکم کردتابش دودروبرامیخند

 روشن کردباراناگفت:

 

 ؟یی_ بابا

 

 _ جانم؟

 

 !ایشد پیخوشت یلی_خ

 

 سوشاگفت: دمیخند هردومون

 

 گلم یبارانا یملوس شد یلی_ شماهم خ

 

منو،نگهش  دوبعدمیها سرشوآوردجلووصورت سوشاروبوس یصندل نیازفاصله ب دیخند ینخود

 آخ که چقدردوستش دارم! دمیشوبوسیتوپول یداشتم وچندباراون لپا

 

راهودوست  یچقدرباراناروبچه تو دونستمی!مادیز یلیبودخ سوشاخوشحال

 یخوشبخت هی یخوشبخت یعنی نیمنم خوشحال بودم وا شیداره.ازخوشحال

 ...رینگ نوازمونیاایکامل!خدا

 

 یلیخ کیموز یورجه کنان بدون توجه به مااول رفت تو،صدا باراناورجه

 یشدمنم که طبق معمول آهسته آهسته قدم برم یم دهیتاالرهم شن یادبودوازچندمتریز

دستش باهم  یرفت،قدمامون هماهنگ بودودستم تو یداشتم سوشاهم بخاطرمن آهسته راه م

 ی!اکثراوسط بودن وداشتن مدیترک یسالن داشت م یتیاووووووچه جمع میواردسالن شد

م بودن سال میپدر یالیشناختم واغلب فام یکه م ییبه آشناهاواونا دنیرقص

 شمیکردم بارانابدواومدپ ضیشناختم!واردرختکن شدم ولباسموتعو یارونمییلیکردم،خ

 وگفت:

 

 موهام خراب نشده؟ ی_ مام

 

 وبالبخندگفتم: دمیبه لباسم کش یدست

 

 زدلمی_ نه عز

 

 کردوگفت: لباشوغنچه

 

 خانومه محکم خوردبهم هی_ 

 

 باش مامام شترمواظبی!بزمیعز ی_وا

 

 _چشم

 

 دشیدتوبغلش،النازبوسیپر عیدسرید م،النازوکهیازرختکن خارج شد دستشوگرفتموباهم

 واومدطرف من

 

 _ سالم خانم خانما
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 :دوگفتیبه شکم برآمدم کش یدست

 

 کوچولوچطوره؟ ین ی_ن

 

 می_سالم هم خودم هم دخترم جفتمون خوب

 

 نشوندم وشروع کردفک زدن: یوصندلیدرویوکش دستموگرفت

 

 خبربرات دارم یکالله کل یدونینم ی_وا

 

 به نشونه تاسف براش تکون دادم وگفتم: یسر

 

 تر.. یبچه دار یازدواج کرد رسرتی؟خیدست برنداشت ی...توهنوزازفضول ی_ ه

 

 حرفم: دوسطیپر

 

 ؟ینیب یاون پسره روم نی_اه ببرصداتوبه من گوش کن...بب

 

 ؟یگی_کدوموم

 

 اشاره کرد یسمت به

 

 تنشه کردواتشم راه راه ی_همون که کت وشلوارنقره ا

 

 کردموگفتم: یساله باشه.پوف یخوردسینگاه کردم،بهش م بهش

 

 ؟ی_خب که چ

 

 _ اسمش ساسانه خواستگارآرامه!قراره باهم ازدواج کنن

 

 حرفا نیازدواج کنموا خوامیگفت من نم ی_درووووغ!آرام که م

 

وقته باهاش دوسته خودش  یلیحرفه ونازدخترونه خ ناهمشیا یگید یگیم ی_ خودت دار

 تا... شونهیهم نامزد گهیگفت چندوقت د

 

 کرد: سوشاحرفشوقطع

 

 ؟یدیخانمموبهم قرض م قهیچنددق هی_النازجان 

 

 نثارش کردوبااکراه گفت: یغره ا چشم

 

 _باشه حتما

 

تودستش بلندشدورفت وسط وشروع کردقردادن!سوشاکنارم نشست ودستمو یصندل یوازرو

 گرفت وگفت:

 

 توگوشت؟ یال نیا گفتیم ی_چ

 

 :دموگفتمیخند

 

 مردم یتوزندگ هاشیفضول جی_نتا

 

 فشرد شترتودستشیدودستموبیخند

 

 یبرقص یتونستی_کاش م

 

 شهیم تیبهاراکوچولواذ شهینم یخوادولیدلم م یلی_خودمم خ

 

 روشکمم وگفت: دستشوگذاشت
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 ادیچندوقت درب نیا یتاتالف میرقص یم نقدرباهمیادایابیدخمل بابابه دن ی_وقت

 

 ازته دل! دمیخند

 

 خنده هات... ی_فدا

 

 زمیبروبرقص عز یخوایاگه توم ی_خدانکنه عشق من...راست

 

 :دوگفتیصورتم کش یدستشورو

 

 وقت چیرقصم...ه یوقت نم چی_ من بدون توه

 

 زدم یزیلبخندتشکرآم

 

 عاشقانه هامون: دوسطیالنازبازپر

 

 رمی_اگه کارتون تموم شده خانمتونوپس بگ

 

 :دوگفتیسوشاخند

 

 دمیبهت م یناراحت نش نکهیا یخب برا ی_کارم که تموم نشده ول

 

بلندشدورفت سمت  دوازجاشیهردومون چشم غره اومدسوشاگونموبوس یبازبرا

 گرفت: شودرآوردوشمارهیشموگوشینشست پ عیمردا،النازسر

 

 ؟یزن یزنگ م یدار یابه کسروصد نیخل توا ی_ آخه دختره 

 

 دهی....اه جواب نمنوکجابردیآرت دونمی...نمانی_ به ک

 

 ست؟ینجانیمگه ا انیبه ک ینوچرادادی_آرت

 

 کجارفتن دونمینم نیوآرت نجاوخودشیدعوام شد،منورسوندا انی_توراه باک

 

 بابچه؟ رهیکجام یدی_تونپرس

 

 _نه اعصابم خوردبود

 

 شهیم داشی_واقعاکه!حاالنگران نباش پ

 

 زنهی_دلم شورم

 

 کردیبودوصحبت م ستادهیا گهیسوشاکه کنارچندنفرد شیبلندشدم ورفتم پ یازروصندل

 

 _سوشاجان؟

 

 سمتم،لبخندزدوگفت: برگشت

 

 شده؟ یزی_جانم؟چ

 

 ؟یدیانوندی_ک

 

 چرااونجاست ان؟ی_ک

 

 نیامیخوشحال شدم پس اومده بود!کناربن دمشیکه اشابه کردنگاه کردم ود یسمت به

 کوچولوهم بغلش بود!درست اونطرف سالن نیبودآرت ستادهیوباباا

 

 شش؟یپ می_بر

 

 گرفت وگفت: بازوموتودستش

 

 اسیگل  می_بر
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 شدم بلندصداش زدم: کشیتانزد

 

 !ااااانی_ک

 

 من خنده رولبش اومد دنیسمت صدابرگشت وباد به

 

 _به سالم پنگون خانم

 

من خندشوقورت  دبانگاهیخند یکردم وبه سوشانگاه کردم که اونم داشت م لباموجمع

 گفت: انیدادوبه ک

 

 دیکن یم یاحترام یآقابارآخرتون باشه به خانم من ب ی_ه

 

 دستشوباالبردوگفت: هی

 

 می_باشه باشه تسل

 

 یکه نم فیح دمیبوس یوحساب نوگرفتمیآرت یاومدورفت بغل سوشا.لپا هوباراناهمی

 نیامیسوشابه بن دنینگاه کردم د هیتونستم بغلش کنم دکترمنع کرده بود.

 کردموگفتم: کرد،نگاهیکه به حرکاتم نگاه م انیمشغول صحبته به ک گهیوچندنفرد

 

 ؟یدینم توجوابیچراگوش انی_ک

 

 !لنتهیاصالحواسم نبودآخه سا ؟منیزنگ زد م؟مگهی_گوش

 

 که زنگ بزنه بهت یالنازخودشوکشت ب ی_نه ول

 

 توهم شد اخماش

 

 یبهش بگ نکهیبدون ا یبرد یدست بجه روگرفت ییکجا ستی_گناه داره بخدامعلوم ن

 

 _کجاس االن؟

 

 گاهیجا کی_اونطرف سالن نزد

 

که  کشیبود نزد شیالنازهنوزم سرش توگوش میبره که دستشوگرفتم وباهم رفت خواست

 خودم صداش کردم: میصد

 

 _الناز

 

 نشد متوجه

 

 یییالناز،ال ی_ه

 

 عینگاه کردم سر انیاشک بوبه ک سیچشاش خ زمیشد،عز رهیخ انیمنوک سرشوباالآوردوبه

 یچه عاشقانه!منم رفتم صندل یکرد!آخ والنازوبغلشیروصندل نوگذاشتیرفت طرفش آرت

 انیکردووهمراه ک نوبغلینشستم!بعدچندلحظه ازهم دل کندن النازآرت نیکنارآرت

 یدلبخندیرقص یکه داشت باعاطفه م دمیدودیشدن...خندم گرفته بود!وحازسالن خارج 

 یمونده بودن همه دسته جمع یباق یخود یالیکه فقط فام یمهمون یبهشون زدم...آخرا

برقصم  خواستمیکرمم گرفته بودوم یحساب کردمینگاشون م یوسط منم ه ختنیر

دادم سوشاهم کنارم  یفحش م هیوبه النازوآرام ومستانه وبق خوردمی...حرص مفیاماح

 ااومدنی!اه به قول سوشابعدبه دندیخند یبودوبه حرص خوردنم م نشسته

 !گهید ارمیشودرمیبهاراتالف

 

 یعقب دربرا یصندل یبودگذاشت رو دهیخواب روکه��،باران میکرد یخداحافظ ازهمه

 یم م،سوشاآهستهیکرد یباصحبت م میمن بازکردوبعدازمنم خودش سوارشد.داشت

 هی چیزد!سرپ یدغرمیمال یچشماشوم دارشدوهمونجورکهیحرف زدن ماباراناب یوندازصدار

ازعقب  یرنگ که باسرعت وحشتناک ینقره ا یآزارا هییشد  یچ دونمیلحظه نم

سمت جلواون لحظه  میشدت ازعقب بهمون برخوردکردبه شدت هممون پرت شد ومدبهیمام

موفق نبودم سرش  ادمیجلوالبته ز شهیش خوردبهیلباس باراناروچنگ زدم که داشت م
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 یچ دونمینشدامابارانااصالنم مونیزیوچ میمنوسوشاکمربندبسته بود شهیمحکم خوردبه ش

کردآرومم  یشده بودسوشاسع هوشیکردم ب یزدم وباراناروصدام یم غیبودج جیگ جیشدگ

ه که بهمون زد ینیخارج شد،ماش نیازماش عیبود،سوشاسر دهیچیپ یکنه توشکمم دردبد

من برداشت وگرفت توبغلش،ازسرش خون  یازاونجادورشدباراناروازرو عیبودسر

 دونمیوکجانم یک بهزد یسوشاداشت زنگ م دمید ربودفقطینفس گ ومد،دردمیم

 انقدردردداشتم که ازحال رفتم...

 

 "سوشا"

 

 هیک دونستمینم یازعمدبهمون زده ول نهیشوکه شده بودم مطمعن بودم ماش یحساب

 غیشدم کالله همش ج ادهیپ نیازماش عیباراناسر یصورت خون دنیباد نکاروکردهیوچراا

زنگ زدم آمبوالنس  عیکالله برداشتم وتوبغلم گرفتم سر یبودم باراناروازرو جیزدگ یم

 به بابامم خبردادم چشمم به کالله بودکه آروم چشماش بسته شد

 

ته دلم فقط  زدمیروصدام همونجورکه باراناتوبغلم بودکالله نوبازگذاشتمیماش در

 دنیرس سینگذشته بودکه آمبوالنس وپل یزی...خدا...چفتهیبراشون ن یاتفاق کردمیدعام

 سیکوتاه به افسرپل یجوابا دمیفهمیاصالحال خودمونم مارستانیهردوشون منتقل شدن ب

فرداصبح برم  دوگفتینوفهمیبودم خودشم ا فهکال دادمیدمیپرس یکه مدام سوال م

پرونده...پدرمنوپدر کالله هم اومدن  لیسواالت وتشک یسر هی یبرا یکالنتر

باراتااتاق عمل بودوکالله  گشتمیرفتم وبرم یمارستانومیب ی...مدام راهرومارستانیب

 بود... هوشیهم چنان ب

 

 ؟یبهتون برخوردکردوبردار وکهینیپالک ماش یافتاد؟نتونست ی_چه اتفاقثاقیم

 

 بارانا...بارانا... ی_نه بابامن اصالشوکه بودم تابه خودم اومدم رفته بود...وا

 

 کنه: کردمنوآرومیم یخودش نگران بوداماسع نکهیباا پدرکالله

 

 ستین یزی_ آروم باش انشاا...که چ

 

 _خداکنه

 

 سمتش دمیاومددو رونیدربازشدودکترب

 

 دکتردخترم خوبه؟ ی_آقا

 

 کردوگفت:گرم  یزدکه دلموکم یلبخند

 

فعالتحت مراقبت هستن  میآورد رونی_بله خداروشکرخوب بود.لخته خونوازسرش ب

 مشخص بشه تشونیتاوضع

 

سالم  شهیاباراناهمی...خدادمیکش یبه شونم زدوراهشوادامه دادنفس راحت یدست

 هی یحت تونستمیاصالنم یباشه... پدرخودم وپدرکالله هردواصرارداشتن شبوبرم خونه ول

کردم وهردوشون  شونیمن اونابودن.باالخره راض یلحظه اززن وبچم دوربشم خونه وزندگ

بودخداروشکرگفت که ضربه  دهیمثل فرشته هاخواب هکالل شیبرگشتن خونه.رفتم تواتاق پ

نبوده وهم خودش وهم بچه حالشون خوبه.  ادمحکمیکه به شکمش خورده ز یا

بود.سرموگذاشتم کنارصورتش  دهیآروم خواببهش مسکن زده بودن وحاال ادشیبخاطردردز

 خوابم برد... یک دمیوچشماموبستم واصالنفهم

 

 د،آقا؟یدارشیمحترم لطفاب ی_آقا؟آقا

 

پرستارکه دوباره صدام  یخشک شده بود.باصدا یچشماموبازکردم گردنم حساب آروم

 :ارشدمیکردهوش

 

 _بله؟

 

 نطرفداوییمحترم لطفابفرما یآقا ستیخواب ن یجا نجاکهی_ا

 

نگاه کردم پنج  لمیکاناپه کنارتخت نشستم به ساعت موبا یورو دمیبه صورتم کش یدست

 .دمیصبح بود،دوباره چشماموروهم گذاشتم دوباره خواب
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 دارشوی_سوشاپسرم ب

 

 آروم چشماموبازکردم که باچهره مهربون مادرم مواجه شدم یلیخ

 

 ؟یکنیکارمینجاچی_ سالم مامان توا

 

 _اومدم به شماهاسربزنم

 

 دیدیزحمت کش یلی_ممنون خ

 

بودونگاش  ستادهیشدکه هنوزخواب بود،مادرشم کنارتختش ا دهیبه سمت کالله کش نگاهم

 :کردیم

 

 _سالم سحرخانم

 

 بهم کردوگفت: یمهربون نگاه

 

 ری_سالم پسرم صبح بخ

 

 مامان ساعت چنده؟ ی_ممنون،راست

 

 _هشت

 

 وگفتم: میشونیتوپ دمیدست کوب باکف

 

 یکالنتر دبرمیبا رشدهید ی_وا

 

 _عجله نکن مادرهنوززوده

 

بودوتحت  هوشیازاتاق خارج شدم اول به باراناسرزدم که هنوزب عیگفتم وسر یا باشه

 دنیپرس یکه ازم م ییبه سواال یورفتم کالنتر رونیزدم ب مارستانیمراقبت وبعدازب

پرونده دوباره برگشتم  لیمهردادم براشون گفتم بعدازتشک هیقض یجواب دادم حت

بود،آروم  ازدهیخواب بودساعت  نوزمکالله ه شیراست رفتم پ کیو مارستانیب

 :زدمیواسمشوصدام کردمیموهاشونوازش م

 

 ؟نفسم؟یکن یچشماتوبازنم اسی_کالله...خانومم...گل 

 

 خورد وآروم چشماشوبازکرد. یفیتکون خف پلکاش

 

 " " کالله

 

 زد: یکه داشت صدام م دمیشنیسوشاروم یصدا

 

 ؟نفسم؟یکنیچشماتوبازنم اسی_کالله ...خانومم گل 

 

چشماموبازکردم چهره بهم  یشده بودامابه زورال نیکردم چشماموبازکنم،پلکام سنگ یسع

 :وگفتمیآهسته وگرفته ا یلیخ یسواروبروم بودباصدا ختهیر

 

 _من کجام؟

 

 ت... میتصادف کرد شبی؟دیادخانمینم ادتی زمیعز مارستانهینجابی_ا

 

 :دمیدونالیرکشیت ردلمیچشمام ردشد،دوباره ز یازجلو شبید یاتفاقا همه

 

 _بارانا

 

 نگران شدودستموگرفت: نگاش

 

 ؟یکالله؟درددار ی_خوب

 

 تکون دادم: ینشونه نف سرموبه
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 _ باراناکجاست؟

 

 _گلم باراناحالش خوبه نگران نباش

 

 بود یسرش خون شبید دمیخودم د یگی_نه دروغ م

 

 دیرکشیشکمم ت دوباره

 

 _آخ...!

 

 دهی_کالله آروم باش...باورکن حالش خوبه االن خواب

 

 نمشیبب خوامی_ م

 

 _باشه باشه صبرکن سرمت تموم بشه

 

 شدوبااصرارگفتم: یازچشمام جار اشک

 

 االن نی_هم

 

 گفت: تیمن پرستاراومدتواتاق وباعصبان یازسروصدا

 

 مارستانهینجابیآرومترا کمیبره؟_چه خ

 

 وگفتم: دمینکردم دست سوشاروکش یتوجه

 

 نمشیبب خوامی_بارانا...م

 

 نگام کردوبه پرستارگفت: یبانگران

 

 شه؟یسرمش تموم م ی_ ک

 

 شهیتموم م گهید قهینمونده چنددق یزی_چ

 

 ازسوشاخواهش کردم: بازم

 

 ...کنمی_سوشاخواهش م

 

 که ازدراومدتوسرموتوآغوش گرفت وگفت: دمیتاب شد،مامانود یب نگاش

 

 بشم اروم باش ؟قربونتیکنیم هیچراگر زمی_آروم باش عز

 

 گفتم: کردمیم هیگر همنوجورکه

 

 ...نمشیبب خوامی_مامان باراناکجاست؟م

 

 نشیآروم باش حالش خوبه خوبه...بزارسرمت تمون بشه بعدبروبب زمی_عز

 

 مامان؟ شیدی_تود

 

 حالش خوبه؟ گهیم بوده ششیسوشاپ ی_نه ول

 

 بهش نگاه کردم سرشوتودستاش گرفته بود.به پرستارگفتم: یاشک یباچشما

 

 نمیدخترموبب خوامیم کنمی_ خانم خواهش م

 

 د،سوشابلندشدوکمکمیحرف اومدوسرموازدستم کش یکنم پرستاردلش برام سوخت که ب فک

 گفت: یباعصبیصبرکنم سوشاتقر تونستمیاصل نم نمیکردتابش

 

 یردخترخودتونابودکردیآروم بگ قهیدق هی_ د
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...مامان به همراه زدیدست خودم نبوددلم شورم یمقصرم ول دونستمیجاخودم م ازلحنش

 نشست دستموگرفت وگفت: دوروشیروجلوکش یپرستارازاتاق خارج شد،سوشاصندل

 

 خودم نبود ددستی_ببخش

 

 شدم رهینگفتموبهش خ یزیچ

 

 یبرا تیقرار یهمه ب نیتم خوبه امن که گف زمی_آخه خانومم عشقم عز

 مراقب خودت باش کمیتاحاالصدبارمردم وزنده شدم توروخدا شبیه؟بخدازادیچ

 

 شکمم گذاشت وگفت: یدستشورو

 

 باش شترمواظبیب کمینداره ..قشنگم  یکوچولوکه گناه نی_ا

 

 گفتم: بابغض

 

 بود... یشوکه شده بودم همه سروصورتش خون یحساب شبید یدونی...مزنهی_خب دلم شورم

 

نگفت وفقط  یچیکردم ه هیوگر نشیهقم اوج گرفت جلواومدوبغلم کردسرموگذاشتم روس هق

حرف  یکردم خودش اشکاموپاک کردوب هیگر یکل نکهیموهامونوازش کرد.بعدازا

 هنوزدردداشتم میوآهسته ازاتاق خارج شد امیب نییدستموگرفت وکمکم کردازتخت پا

 هی یکردوبرگشت وباهمراه ادکترصحبترفت وب ینه به اندازه صبح...چندلحظه ا یول

بوددوباره اشکام  دهیتخت خواب یچشمم که به باراناافتادکه رو میپرستارواردبخش شد

 کردم: یوصدا ستادمیسرش ا یتودستش فشارداد.باال رشدسوشادستمومحکمیسراز

 

 ...باران؟زدلمی_بارانا؟عز

 

 نکشه ادطولی_لطفازپرستار

 

 دادم ودوباره صداش کردم: سرتکون

 

 _بارانا؟

 

شده  یچیباندپ شوکهیشونیبستشون...خم شدم وپ عیسر یچشماشوبازکردوول آروم

 دمیبود،بوس

 

 شتیمامان اومده پ نی_گلم چشماتوبازکن...بب

 

 یداد.صدا یم یخوب یشدت گرفت محکم بغلش کردم چقدربو میچشماشوبازکرد،گر دوباره

 وگفتم: دمیصورتشوچندباربوس دمیشنیارومشوم هیگر

 

 زکمینکن عز هینکن قربونت بشم گر هی_عشق من گر

 

نشستم  یصندل یبغلش کردم سوشامنوازش جداکردوخودش بغلش کرد،رو دوباره

که داشت باهاش حرف  دمیشنیسوشاروم یکردم.صدا هیودستاموگذاشتم روصورتم وآروم گر

 خنده بارانا یصدا زدوبعدشمیم

 

 نجایاایب کمی ی_ مام

 

همون  کردنیوبهشون نگاه کردم هردوشون لبخندبه لب داشتن بهم نگاه م سرموباالاوردم

 لحظه پرستاراومدتووگفت:

 

 تمومه عتروقتتونی_لطفاسر

 

 گفت: یتاب یباراناباب

 

 یمام گهیادی_ب

 

نکردم  هیگر یدستاشوبازکردومحکم بغلم کردبازم بغض کردم ول ششیورفتم پ بلندشدم

 بعدم شکممونازکردوبابغض گفت: دیاونم گونمومحکم بوس دمیموهاشوبوس
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 پشم؟ یای_دوباره م

 

 خونه میکه باهم برگرد امیعصرم شتیپ امیدوباره م زدلمی_اره عز

 

 ترسمیم ی_ مام

 

 وگفت: سوشاخوابوندش

 

 میایتاعصرکه ب موننیم شتیمهربونن پ یلیخانم پرستاراخ نینترس گلم بب یچی_ازه

 شتیپ میمابرگشت یدنبالت.توهم بخواب،استراحت کن چشماتوکه بازکرد

 

 کردمیتک کلماتش حس م بغضوتوتک

 

 _قول بابا؟بارانا

 

 _قوله قول

 

* * * 

 

 .کردیبه اون نگاه م میبه من وگاه یبهاراروتوبغلش گرفته بودوگاه سوشاباذوق

 

 ؟یکنینگاه م یچ ی_دوساعته ب

 

 _به دخترم

 

 وگفتم: دمیخند

 

 ؟یدیهم رس یا جهی_به نت

 

 _نشست کنارم وگفت:

 

 _اره

 

 _خب؟

 

 ستیتون هیبهارااصالشب نکهی_ا

 

 :دموگفتمی_خند

 

 توه هی_من که ازاول گفتم شب

 

 یخانواده عال هیخوشبختم چون  یلیخوشحالم کالله...من خ یلی_خ

 چندروزه یدارم...تو،باراناوبهارا

 

 بهش زدم.بهاراروکه خواب بودتوتخت مخصوصش گذاشت ونشست کنارم.گفتم: یلبخندمهربون

 

 د؟ی_باراناخواب

 

 خوابش برد دهیکرده بودکه خسته شده بودسرش به بالش نرس ینقدربابهاربازی_اره ا

 

خوشمزه درست کنم به  کیک کی دبراشیچندوقته...با نیخسته شده ا یلیبچم...خ ی_اخ

 هیعنوان هد

 

 اشتوگفت:گذ لباشورولبام

 

 شه؟یم یمن چ هیخسته شدم هد ؟منمی_پس من چ

 

 وگفتم: دمیخند

 

 عشقم ی_توکه حسودنبود
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 حسودشدم یلیچندوقته خ نی_چرا

 

 ییبچه ها شیهمش پ ستیتواصالحواست به من ن آخه

 

 گفتم: یکردم وباحالت بانمک لباموجمع

 

 ...!حسودخانی_آخ

 

 کردوگفت: بغلم

 

 دوست دارم عشقم یلی_خ

 

 :صورتشونازکردموگفت

 

 _منم دوست دارم

 

 لباش گذاشتم... یولبامورو

 

* * * 

 

 " سوشا،چهارسال بعد"

 

شده  داشیبعدازهشت سال دوباره پ یبود،اه لعنت ختهیبهم ر یحساب اعصابم

...باسرعت رونیتحمل شرکتونداشتم کتموبرداشتم وازشرکت زدم ب گهیبود...آشغال!د

 شدیسرگردهمش تومغرم اکوم یرفاح کردمیم یرانندگ یسرسام اور

 

 رانیهشت سال ا نیخارج نشده بودن...توا رانیاصالازا شونیا میکرد یریگی' بله ماپ

 بوده'

 

 مشکوکم ازطرف خودشه' یتلفنا نیادای'به احتمال ز

 

 'ستیدنیبع یکار چیآدم ه نیدازایباش شترمواظبیدبی'با

 

 دمیکش قیشدم چندتانفس عم ادهیخونه پارک کردم وپ ی...لعنت به تومهرداد...جلواه

 یشدازطرفیبفهمه مطمعنم حالش بدم یزیدوست نداشتم کالله چ چیتابه خودم مسلط بشم ه

ممکن بودارامش خونه ازدست  دونستنینم یزیبچه هاهم که چ

طبقه روزدم  ودکمه سوارآسانسورشدم وبازکردم� �لددیبره.اخماموبازکردم،باک

نگذشته بودکه  یزیخارج شدم وزنگ واحدمونوزدم چ میدیرس گفتیکه م یخانم یباصدا

 دنشونیبودباد ستادهیبارانادروبازکرد،بهاراکنار ش ا دمیباراناوبهاراروشن یصدا

 رفت وباعشق هردوشونوبغل کردم ادمی میعصبان

 

 من ی_سالم وروجکا

 

 شترخودشوبهمینگفت وب یزیبهاراچون پستونک تودهنش بودچ یباراناجوابمودادول

 چسبوند،بغلش کردم ودست باراناروهم گرفتم

 

 ؟یی_کالله جان؟خانومم کجا

 

 اومدوبالبخندگفت: رونیب ازتوآشپزخونه

 

 !ی!زوداومدی_سالم خسته نباش

 

 :دمیگرفت،خم شدم وصورتشوبوس بهاراروازدستم

 

 _ممنون،کارم زودتموم شداومدم خونه

 

 :دوگفتیخند

 

 ارمیب ییچابرات  نیبش یکرد ی_خوب کار
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 یگفتم وبه سمت اتاق رفتم ولباساموعوض کردم وبرگشتم توحال بهارابااون موها یچشم

 بانمک شده بودوداشت بااسباب یحساب شیخرگوش

 

بودقربونش برم امسال کالس دوم  فشی.باراناهم مشغول نوشتن تکالکردیم یباز اشیباز

 ییاپه نشستم کالله برام چامن بودن.روکان هیبود...عاشقش هرسه شون بودم همه زندگ

 بهش زدموگفتم: یآوردلبخند

 

 _ممنون عشقم

 

 سمت دهنم بردم که گفت: وانوبهیل

 

 شده؟ یزی_سوشاچ

 

 زدم وگفتم: یکردم به خودم مسلط باشم لبخند یتوزهواموند،سع دستم

 

 ؟یدی_نه چراپرس

 

 خوردم کمیکردم و کیدهنم نزد وانوبهیل

 

 یایخورده کالفه به نظرم هی.ینجوری_هم

 

 شمیبخوابم خوب م کنهیخورده سرم دردم هی یخانوم ستین یزی_چ

 

 داد: سرشوتکون

 

 زوحاضرکنمیم رمیم دوارم،منی_ام

 

 _باشه

 

 ارمیخودم ن یکردم به رو یبازم سع یهست ول میزیچ هی دهیکالله فهم دونستمیم

 عیخسته بودم سر یلیکه خ ییوازاونجا میوخنده باهم خورد یناهاروباشوخ

 .دمیبعدازناهاربه اتاق رفتم وخواب

 

 "کالله"

 

 انگرانهیکالفس  کردمیامده بودخونه حس م یغرق خواب بود،ازوقت یکردم حساب نگاش

 بگه... خوادبهمیهست که نم یزیچ هیقبول کنه.مطمعن بودم  خواستیخودش نم یول

 

* * * 

 

 یفنجونوتو نی.آخردارکننیسوشاروب خواستنیبودن تواتاق وم بهاراوباراناهردورفته

 زونیکه پستونکش ازگردنش آو یبهاراهمونجور ششونیگذاشتم ورفتم پ ییظرف شو

انگارآقاغرق  کرداماانگارنهیم یهمش صدا دباراناهمیکشیسوشام یبودداشت پتوروازرو

 بابغض گفت: رهیبگ شیبودگر کینزد گهیخواب بود،بهاراکه د

 

 یشهل باز می...پاشوبلیخوابیچقدم گهیشود دالیب یی_بابا

 

 یتلفظ کنه.سوشاتکون تونستیداشت وهنوز"ر"رونم یسه سال وخورده ا دمیلحنش خند به

 دست به کارشدم وتکونش دادم: دارنشد،خودمیب یخوردول

 

 ؟یشهرباز شونیبهشون ببر یداد گن؟توقولیم یبچه هاچ نی_سوشاپاشوبب

 

به باراناوبهاراکه مظلومانه نگاش  یچشمشوبازکردوچشم غره ا یزدوال یغلت

 وگفت: کردن،رفتیم

 

 گهیروزد هیدیاالن خستم بزار ی_آره ول

 

 هردوشون بلندشد: غیج

 

 میریامروز م ی_باباخودت گفتبارانا
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 گفت: غیباج بهاراهم

 

 بابا گهید می_بل

 

 :دوگفتیکردوصورتشوبوس سوشابغلش

 

 شرط هی_به 

 

 گفتن: هردوباهم

 

 ؟ی_چه شرط

 

 گرفته بود.باخباثت به بهاراگفت: خندم

 

 بده دپستونکشوبهمی_ بهارابا

 

.االنم بغض کردیوقت ازخودش جداش نم چیبهارانگاه کردم،بچم عاشق پستونکش بوده به

 .اروم گفت:کردیبه سوشانگاه م یاشک یکرده بودوباچشا

 

 دمی_نه نم

 

 نکن بچمو تشی_اذ

 

 :دیدوچشماشوبوسیبودسوشاخند باراناساکت

 

 امیب دتامنمیدحاضرشیکردم بر ی_قربونت برم شوخ

 

رفتن  د،باهمیزدباراناهم خوشحال صورت سوشاروبوس غیدوجیبهاراخند

 :ختموگفتمیتاحاضربشن.موهاشوبهم ر

 

 _پاشوبرودست وصورتتوبشورپسر

 

رفت منم رفتم اتاق بچه هاتاحاضرشون کنم  ییتخت بلندشد،به سمت دستشو یدوازرویخند

کنه منم همراه بچه  نوروشنیتاماش نییپا عتررفتیسوشاسر .خودمم حاضرشدم

سوشاکه  دسمتیبستم که بهارادستموول کردودو ی.داشتم درومنییهابعدازاون رفتم پا

که برگشتم  نیبودهم ستادهیا ناکنارمزده بود بارا هیتک نیبه ماش ابونیاونطرف خ

سرجام خشک شده بودم لحظه  ابونهیوسط خ ادوبهاراهمیباسرعت داره م نیماش هی دمید

 ختهیبهارا وبارانادرهم آم غیوج ادسوشاین،فریماش یها کیمانندالست غیج یبعدصدا یا

 یمکه جلوم  یزیزدروگازوفرارکردازچ عیسر نهیشد ومن مات سرجام مونده بودم ماش

 هینشسته بودگر نیباراناپشت سرم روزم دیلرز یشوکه شده بودم دست وپاهام م دمید

 یزیکردم چ کردبغلشیم هیسوشابرداشتم ،داشت گر نهیس یوبهاراروازرو ورفتمکردجلیم

گفت مات به سروصورت سوشاکه  یم یزیچ هینگذشته بودکه مردم دورمون جمع شدن هرکس 

 زدم: غیج کردمینگاه م رفتیخون ازش م

 

 کمیزنگ بزنه اورژانس...خواهش م یکی_

 

بعدآمبوالنس  یداشت آرومم کنه پسش زدم،کم یکنارم نشست وسع یخانوم

 یهاوخودم راه هیازهمسا یکیهاروسپردم به  مارستان،بچهیکردن ب دوسوشارومنتقلیرس

 شدم. مارستانیب

 

که دکترگفته  یزیچشم دوخته بودازچ نینشسته بودم وبه زم مارستانیب یتوراهرو

 یمغزم قفل شده بود،صداکردم  یهم نم هیگر یانقدرشوکه بودم که حت اوردمیبودسردرن

 نیامیسرموباالآوردم الناز،بن انیک یسرموبلندنکردم چندلحظه بعدباصدا دمیپاشن

 تکونم داد: انیبود.ک اناوخواهرسوشاهمیخودم وسوشا،ک ی،مامان خودم وسوشا،بابا

 

 هاکجان؟سوشا؟ ؟بچهیزنیشده کالله ؟چراحرف نم ی_چ

 

 دکتروتکرارکردم: یکه زل زده بودم به چشماش حرفا یمجسمه سردوخشک درحال هی مثل
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 گهیشده د یمطلق...گفت همسرتون مرگ مغز ی_تصادف کرد...گفت...گفت متاسفم...کما

مرگ باالتماس بهش نگاه کردم  ییجورا هی یعنیمطلق  ی...گفت خاموشگردهیبرنم

 وگفتم:

 

 توبگو؟ فهممینم کنمیفکرم ی؟هرچیچ یعنی_

 

فقط  یول انایمامان،النازوک یغای،ج دمیالجونودیازحال رفتن لشکه شده بودن، همه

 سرموتوبغلش گرفت: انیک کردمینگاهشون م

 

 خواهرم متاسفم قربونت بشم زدلمی_عز

 

 زدموگفتم: پسش

 

مطمعنم سوشاحالش خوبه  ؟منیکنیم ینجوریخودت متاسف باش چراا ی_برا

 بودآره نیمنظوردکترازاون حرفاهم هم

 

 :دادزدم

 

 زندس حالش خوبه_سوشا

 

 بغلم کرد: هیالنازباگر

 

 حالش خوبه توآروم باش قربونت بشم زمی_آره عز

 

 یخطا دمیخودم د کشهیسوشاحالش خوبه؟مثل منوتوداره نفس م یدیاره؟د یدی_توهم فهم

 ...کردنیحرکت م توروکهیمان یرو

 

 شدت گرفت شیگر

 

 حالش بدبشه ترسمیهنوزتوشوکه م رونی_النازببرش بانیک

 

داشتم برگشتم  یهمراهش آهسته قدم برم رونیداشت منوببره ب یوسع النازدستموگرفت

بدنم  دتمامیچک نییازچشمم پا یچشمم بود،قطره اشک یعقبونگاه کردم صحنه تصادف جلو

بودبه اطراف نگاه کردم  کی. چشماموبازکردم همه جاتاردمینفهم یزیچ گهیحس شدود یب

لحظه  هیاتفاقات تو کردهمهیوحشتناک دردم رمکه خوابش برده بود.س دمیمامانود

 ازذهنم گذشت اشک توچشمام جمع شدوآهسته زمزمه کردم:سوشا

 

سروصدادراتاقوبازکردم وخارج شدم  یاومدم ب نییازتخت پا دمیکش رونیب سرموازدستم

 انیشدبرگشتم که باچهره آشفته ک دهیبودبازوم کش یکه سوشابستر یرفتم سمت بخش

 گفت: یاروم یمواجه شدم باصدا

 

 ؟یخواهرگلم؟چراازجات بلندشد یری_کجام

 

 لرزون گفتم: یباصدا

 

 باهاش حرف بزنم درددل کنم خوامی، م نمشیبب خوامیعشقم ، م شیبرم پ خوامی_م

 

 :دوگفتیازاشکموبوس سیخ صورت

 

 بزارفرداصبح شهیاالن که نم زمی_عز

 

 خوردیودندونام بهم م دمیلرز یادمیز ازضعف

 

 االن! نیهم نمشیبب خوامیاالن م نی_نه!من هم

 

 کردوگفت: بغلم

 

 یضعف کرد ستیتواصالحالت خوب ن زمی_آخه عز

 

که بانگاهش،باحرفاش  خواستیالتماس کردم،زارزدم اون لحظه فقط دلم سوشاروم بازم

 یباهربدبخت انیبازمزمه هاعاشقانش آرومم کنه اماافسوس...باالخره ک
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که بهم  یلباس مخصوص دنیسوشا.بعدازپوش شیکردتامن بتونم برم پ یبودپرستاروراض

 گفت: میدیبودکنارتختش که رس همشدم پرستارهم همرا ژهیو یدادن واردبخش مراقبت ها

 

 زیکوتاه باشه خانم عز یلی_فقط خ

 

 یتکون دادم واون رفت،بهش نگاه کردم خونوازروصورتش پاک کرده بودن اماجا یسر

دستموجلوبردم  وندنیم نییبود اشکام دونه دونه پا ونشوگیشونیپ یزخمارو

 وصورتشونوازش کردم

 

 ؟یکنیکارمیچ میهمه س نیا نی_آخه عشق من توب

 

روکه باهاش  ییکنارش نشستم چشماموبستم وهمه خاطره ها یصندل یسست شد،رو پاهام

تودستش  وانیکه ل یدمش،اونروزیشرکت د یکه تو یبار نیداشتم ازاول مرورکردم،ازاول

 رفتم مالقاتش ادتیع یکه برا یشکسته شد،اون روز

 

 نشیروس سرموگذاشتم

 

ادامه  تونمینم گهیتود بدون من...دا� �...تورودارشو،چشماتوبازکنی_عشقم ب

 بدم...سوشاچشماتوبازکن

 

 اوج گرفت: صدام

 

 شد؟ یپس چ یزاریوقت تنهام نم چیه ی_نامردمگه نگفت

 

تو  یی...سوشاکنهیچشماشوبازنم چوقتیه گهیشده د یکه مرگ مغز یکس گنی_ دکترام

 ...ای....خداشهیاگه خدابخوادم شهیچشماتو بازکن به همشون نشون بده که م

 

شونم نشست باحالت زاربرگشتم ونگاش کردم پرستاره بودکه همراه من اشک  یرو یدست

 ختیر یم

 

 آروم باش زمی_عز

 

 دهنم گرفتم تاصدام باالترنره یدستموجلو

 

 بگم؟بگم باباشون کجاست؟ یخه من به باراناوبهاراچ_آ

 

 خودموکنترل کنم تونستمینم گهیبدبودد یلیخ حالم

 

 ...یشهرباز میباربابچه هابر نیآخر یبرا یصبرنکرد ی_ آخه عشق من حت

 

دوباره برگشتم ونگاش کردم معصومانه  رونیزوربلندم کردوکشون کشون بردب پرستاربه

ازشدت ضعف چشمام بسته  نشیاومدوبغلم کردسرموگذاشتم روس عیسر انیبود.ک دهیخواب

 شدم. هوشیشدودوباره ب

 

که بهم واردشده بودبه محض  یازشدت شوک یگذشت ول اچندهفتهیچندروز دونمینم

.ازبچه هاخبرنداشتم اصالحال رفتمیکه افتاده ازحال م یاتفاق یادآوریبا دارشدنیب

چندروزبه لطف سرم  نیوحشتناک...ا یلیبودخ یوحشتناک یروزا یلیخ میدیفهمیخودمونم

 یرفتم.هرروزباکل یبودوکمترازحال م ترشدهکم  میتاب یخورده ب هیوآمپول آرام بخش 

قرارنبودچشماشوبازکنه وبهم  گهیعشقم که د شیسوشا،پ شیرفتم پ یحرف م

بارصورتشوغرق بوسه  نیآخر یکردم برا یلبخندبزنه...رفتم وباهاش خداحافظ

 یبرا ابودنیدن یچشما نیجذاب تر یروز هیکه  ییچشما دمیکردم،چشماشوبوس

 ییسوشا گهی...حاالکه دیعشقموببخشن برام مهم نبودبه ک یدادم اعضا تیمن...رضا

 یلی.باحالت زارازش جداشدم خکردنیدامینجات پ گهیبدنش چندنفرد ینبودحداقل بااعضا

که به  یبار نیآخر دمیدیدشومیصورت سف یلحظه ا نیرمون،آخردایلحظه د نیسخت بودآخر

آرومم کنه،آروم جونم  ستتون یزنمیچ چیزدم ه یتوبغل باباضجه م دمیموهاش دست کش

به  موسپردنیزندگ وکهی...وقترهینم ادمیوقت  چیوهیرفته بود...روزخاک سپار

 دمنمیترس یحضورداشته باشم م خواستیخاک...به زوربه مراسم رفته بودم بابانم

نوزم  ناهیکرد،سیزدوسوشاروصدامیحالش بهتراازمن نبودضجه م الجونمیبشه.ل میطور

 یچشماش بازنم هیرااززورگریداده،سم درشوازدستباورنکرده بودتنهابرا

داشتن دفنش  یکردن...وقت یم هیگر اناهمهین،ک یامیان،بنیشد،مامان،بابا،ک

روبدنش منم شکستم،نابودشدم،مردم،همراه ش دفن شدم  تنخیر یخاک م ی...وقتکردنیم
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کرده  سیاشکام صوتموخ یول زدمینم غیهمه خاک.تومشتم پرازخاک بود...ج راونیز

 گفتم: یمیمال یلحظه باصدا نیهاموگرفته بود آخر بودالنازشونه

 

 _خداحافظ عشق من

 

 گهی...چشماموبستم وآرزوکردم ددیبه اوج رس شونیگر یکه صدا دنیاشنیکنم اطراف فک

 .دارنشمیوقت ب چیه

 

* * * 

 

تاب بودم،اصالباورم  یگذشت،هنوزمثل روزاول ب یم نیوپنج روزازاون واقعه سهمگ چهل

چهل وپنج روزخونه  نی.تمام استین شمی، عشقم پ ارمیسوشا،همسرم ،  گهیشدکه د ینم

 دنیهارامنوبااون حالم دبابابودم نذاشته بودبرم خونه.بعدازمراسم که باراناوب

بهارابچه بودمدام دورم  یول ومدینم شمیادپیکردوزیوحشت کردن بارانادرک م

نداشتم که بگم.شبانه روزتواتاقم  یعنیبهش ندادم  یجواب چی.هخواستیبودوباباشوم

.داشتم زدمیوباهاش حرف م کردمیدستم نگاه م ینشسته بودم وبه قاپ عکس سوشاتو

وخورده  کیبه ساعتم نگاه کردم  دمیباراناروشن هیگر یکه صدا زدمیباعکس سوشاحرف م

 رونیهفته ازاتاق ب کیباربعداز نیاول یبود،بچم تازه ازمدرسه اومده بودبرا یا

 رونیازاتاقش ب مهیکرد،مامان سراس یم هینشسته بودوگر یاومدم باراناکناردرورود

 اومدوگفت:

 

 زم؟یعز یکنیم هیشده بارانا؟چراگر ی_چ

 

پرت  نیزم یفشورویراه پله خشکم زده بودک ینداد،چشمش به من خوردکه که تو یجواب

 دمیبهم دست دادتازه فهم یحس خوب دتوبغلمیآغوشموبراش بازکردم ،پر دسمتمیکردودو

 تنگ شده،چقدردوسش دارم. یچقدردلم برا

 

 وگفتم: دمشیبوس

 

 ؟یکن یم هیشده فدات شم چراگر یشده مامان؟چ ی_چ

 

 فت وگفت:هقش اوج گر هق

 

 اددنبالم؟ینم گهیباباکجاست؟چراد ی_مام

 

 .دونستینم یچیدراومدپس باراناهنوزه اشکم

 

 ستادهیدوباره دراومد.به مامان که روبروم ا دمش؛اشکمیگرفتم وبوس سرشوتوبغلم

 دوخت سشوبهمیاشک بود.ازم جداشدونگاه خ سیبودنگاه کردم صورتش خ

 

 _مامان بابا کجاست؟

 

 :ومدگفتمیکه ازته چاه درم ییبچه هشت ساله..باصدا هیبه  گفتمیم ی.چلبموگازگرفتم

 

 دونمی..نمدونمی_نم

 

 یهق هقم تو شهیتخت وبازمثل هم یسرعت به سمت اتاق رفتم،خودموپرت کردم رو وبه

 بالش خفه شد.

 

بعدازاون ازم  گهیحساب روزادستم نبود..باراناد گهیچندروزگذشته بود..د دونمینم

که خوابش  یشدتاوقت یوازم جدانم ومدبغلمیدمید یاراتامنومبه دیسوال نپرس

 یلیلبخندمن!باباخ هیاز غیدر یبخندم ول کمیتا کردنیم یوالنازهرکار انی..کرهیبگ

کردم دوباره  یباح فاش کمکم کرده بود.سع یلینجاخیزد؛تاایباهام حرف م

..عشق کردیگردوند،فقط حالموخراب م یخوردن سوشاروبه من برنم موبسازم،غصهیزندگ

چون  موبسازمی.به خودم قول دادم زندگمونهیهم م شهیسوشاتوقلب وروح منه وهم

سابقم  ی..بعدازسه ماه باالخره برگشتم به زندگخواستینومیمطمعنم اگه سوشاهم بودهم

گاهم باشه،همراهم  هینبودکه تک ییسوشا گهید نکهییبزرگ..ا اوتتف هیامابا

 ساختم .. * * * یمستقل م یزندگ هیدیمم باشه.حاالفقط خودم بودموخودم..باباشه،همد

 

 ممکن گفتم: یصدا نیگردشده ازتعجب بهش نگاه کردم وبابلندتر یباچشا
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 ؟ی_چــــــــــ

 

 انداخت وگفت: نییخوشوجمع کرد،سرشوپا عیسر یبلندم جاخوردول یازصدا

 

مطمعن باش  کنمیلطفاراجع بهش فک کن..خواهش م یپرده گفتم ول یب یلیدخیشا دونمی_م

رودادم..تاهروقت که  یدرخواست نیخوب بهش فکرکردم وبعدچن

 ..دویدفکرکنیتونیدمیبخوا

 

 کردم وگفتم: اخم

 

 هیبه فکرکردن ندارم جواب من منف یازیمقتدر من ن ی_آقا

 

 قدمم دورنشده بودم که دوباره صدام زد: هیبلندشدم وهنوز ازجام

 

 فکرکن کمی کنمیخواهش م یبرات سخته ول دونمیکنم،میخواهش م یمحمد _خانم

 

 دادموبرگشتم سمتش. رونیب نفسموپرحرص

 

 چیتونم سوشاروفراموش کنم؛ه یوقت نم چیکه ه یدونیخودت م ؟یکنینقدراصرارمی_چراا

 توواون انتخاب کنم نیب یخوایبدم پس چراازم م یا گهیجاشوبه کس د تونمیوقت نم

 

 کردوگفت: اخم

 

 ستین نی_نه نه اشتباه نکن منظورم من ا

 

 ؟ی_پس چ

 

 .به ناچارنشستم.نمیکردکه بش اشاره

 

ازت ندارم..توازگذشته  یانتظار نیچی..من اصالهمیسوشاروفراموش کن خوامی_من ازت نم

 چی..نفس هستین گهیوقته که د یلینفسم بودوخ شیکه چندسال پ یازنفس یمن خبردار

 ..میبرهه اززندگ هیهمسرم بودوتو یروز هیباالخره  شهیوقت فراموشم نم

 

 .ادامه داد:نییپا سرموانداختم

 

 یول یفراموشش کن خوامی...ازت نمستیکه االن ن یوهست یبود یی_توهم عاشق سوشا

 ..یبرات باشم ول یمردکامل تونمینم دونمیفکرکن م شنهادمیبه پ کنمیخواهش م

 

 حرفشونزد. ادامه

 

 یمشکل کنمیپس فک نم یدونینومیخوب ا یلیدوست دارم خودتم خ یلی_باراناوبهاراخ

 ..مونمیمنتظرت م ی..پس لطفافکرکن تاهروقت که بخوایازجانب اوناداشته باش

 

 دمیکش یحاالکه ازم خواهش کرده بود...پوف یتونستم؟ولیدهنموقورت دادم.چطورم آب

 

 کنمی_باشه بهش فکرم

 

 شدولبخندزد خوشحال

 

 _ممنونم

 

 گوشه لبم نشوندم. یتکون دادم وبه زورلبخند یسر

 

 ..انیک ی_ول

 

 فکرکن به باران وبهار تیخودت وزندگ ؟بهیستین یمنطق کمی_چهارسال گذشته چراانیک

 

برات  دونمیم یکردن دار یحق زندگ یجوون یلیتوهنوزخ انهیحق باک زمی_کالله عزالناز

هستن که به  یسن هیباران وبهارتو نیخاطربچه هاهم که شده...اصالبب یسخته ول

 یتوان هیتوهم  یول یزاریبراشون کم نم یچیتوه دونمیدارن..م اجیپدراحت

 گاهت باشه.. هیکه تک یازدارین یکی..خودتوهم به یدار
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 خودموقانع کنم. تونستمینم یبااونابودول حق

 

 یتونینم یبخوا ؛تواگرمیکه توسوشاروفراموش کرد شهینم لی_ازدواج دوبارت دلالناز

.باراناوبهاراناخودآگاه یفراموش کن یکرد یده سال باهاش زندگ کیروکه نزد یگس

هات  هیپدربچه هاته..ده سال هم نفس ثان تهیاززندگ ییندازن.سوشاجز یم ادشیتورو

همه  یهمه زحمت بکش نیا یکه بخوا یدار جونخورده فک کنم گلم تومگه چقدر هیبوده.

به جزخودت الزمه  یکیهم دم برات الزمه  هی ییرودوشته توهم تک وتنها یزندگ یایسخت

 که باالسربچه هات باشه

 

 .حرفاش قشنگ بود.لبخندزدم

 

 _ممنون الناز

 

 چارهیب یبهش جواب بد یزنگ بزن یخواینداشت خانوم گل..حاالنم یشودقابلی_خواهش م

 سه ماهه منتظرته

 

 کنم دفکیبا گهید کمی..هنوزیال یدونی_م

 

 :دوگفتیخند

 

 یدونیهرجورخودت صالح م زمی_باشه عز

 

* * * 

 

لبم  یرو یزودترازموعدسرقراراومده بود..لبخند یلیدوبارقبل خ یکیمثل  بازم

 یصندل یخودش بودومتوجه من نشد.صداموصاف کردم ورو یاینشوندم ورفتم سمتش غرق دن

 نشستم؛به خودش اومدوسرشوبلندکردوباتعجب گفت:

 

 وقته؟ یلی؟خیاومد ی_اه..سالم،ک

 

 !یمتوجه نشد ی_سالم نه!تازه اومدم توفکربود

 

 کردوگفت: یکوتاه خنده

 

 ..کردمی_آره داشتم به توفکرم

 

 گوشه لبم نشست. یلبخند

 

 د؟یمقتدرشماهنوزم سرحرفتون هست ی_آقا

 

 گفت: عیسر

 

 _درموردازدواج؟بله بله

 

 خودموگرفتم.گفتم: یجلو یبودنش خندم گرفت ول ازهول

 

ازسوشا. من هنوزم  میداززندگی..من..خب راستش شماازگذشتم خبرداردمنینی_بب

 دازمنیفراموشش کنم؛راستش خب،شمانبا تونمیوقت نم چیسوشارودوسش دارم..ومطمعنم ه

 عالقه مندبشم. ابهتونی..ایباشم  یبراتون همسرکامل دکهیتوقع داشته باش

 

 دادم: دموادامهیکش یپوف

 

 یحرف دمنمیکنیمنوقبول م ینجوریلبم دارم..حاالاگه شمااسوشاروتوق شهی_من هم

 ندارم..

 

 گفت: آروم

 

 ازشمانداشته باشم؟ یعشق چیتوقع ه یعنی_

 

 زدم: لب
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 _نه!

 

 یکیکتش کردوجعبه کوچ بیج یتونستم بخونم.دستشوتو یونمیچیزدتوچشمام ازنگاهش ه زل

 راازش خارج کرد،به طرفم گرفتش وگفت:

 

 کالله خانم؟ یکنی_بامن ازدواج م

 

 گفتم: یگرفته ودورگه ا یاشکام بشم،باصدا ختنیکردم مانع ر یسع

 

 _بله

 

 خندون شدوچشماش پرازاشک!حلقه رودستم کردوگفت: لبش

 

 ی_مبارکت باشه خانم

 

 لبخندمهمونش کردم. هیفقط  درجواب

 

* * * 

 

 "بارانا"

 

 شیم شدن سخنرانشده بودم.بعدازتمو رهیزدخیکه داشت حرف م یولرزبه صانع باترس

 باتته پته گفتم:

 

 ..مـــــــن؟؟ممی_چ..چــــــ

 

 تکون دادوگفت: یسر

 

 دیایهرسه تاتون باهام ب اومهسانی_بله تووتان

 

 گفتن: اباهمیوتان مهسان

 

 _ مـــــا؟

 

 ماخسته شده بودباتشرگفت: یایباز جیکه ازگ یصانع

 

 !دیریگیپاداش م یهفته اضافه کار هیهرکدومتون  دوگرنهیایدنبالم ب عی_سر

 

 ییکه من تومدت چهارسال دانشجو یسمت بخش روان راه افتاد!بخش وبه

 !دمیترس ی!مه؟یپامواونجانزاشته بودم!خب مگه چ

 

به خودم اومدم هرسه مون مثل سه بچه  میدوره ا اهمیشدن دستم توسط تان دهیباکش

بخش روان کل بدنم  یتابلو دنی.بادمیراه افتاده بود یمودب ومرتب دنبال خانم صانع

پس  یومدینجانیبارم ا هی!توکه ه؟یترسم کجاست؟باباترس چ نیا شهیر دونستمیسرشد!نم

همه  نیا نی!ببگنیم ی..مردم همه چهیبق یگوربابااصال ه؟اهیبق ی؟ازحرفایترسیم یازچ

 سالم وسرحالن! یلیهمشونم خ کننینجاکارمیپرستاردارن ا

 

 که گفت: یصانع یباصدا

 

 دتویبر نجاستی_ا

 

 رونیب دمیپر ازافکارم

 

 تواتاق! میرفت هرچهارنفرمون

 

تخت  یخانم حدوداپنجاه ساله که رو هی یدورتادوراتاق نگاه کردم که چشمم رو به

 ارگشادبهیاربسیلبخندبس هیبودودست وپاشم بسته بودن ثابت موند.با دهیدرازکش

 اتیتونستم ازهمون فاصله معدشوبامحتو یکه مبود نقدردهنشوبازکردهیکرد،ایمانگاه م

کج وکوله کردن  ییجورا هیکه لبخندنبود ملبخندمسخره زد هی!به ناچارنمیدرونش بب

برگه  یتو ییزایچ هیجلورفت وبهش سالم کرد. ی.صانعزدیلب ولوچم بود!هم چنان لبخندم
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وبه  میبود ستادهیوسط اتاق ا خیم نیبه ماکه ع قهینوشت.بعدازچنددق ناتشیمعا

 کردوگفت: م؛نگاهیزدیزلبخندمیمارعزیب

 

دستش اشاره  یتو نهی)به برگه معادیکن یدگیشمابهش رس رمیم گهیخوب من د یلی_خ

 دینوشتم لطفاحواستونوجمع کن نیوتوایکردادامه داد(همه چ

 

 وگفت: هوبرگشتی.به سمت دررفت امامیسرتکون داد هرسه

 

 دیددروحتماقفل کننره هروقت کارتون تموم ش ادتونی ی_راست

 

خورده شجاع ترازمابودجلورفت وبرگه  هی اکهیواون رفت.تان میسرتکون داد بازهم

 بلندگفت: یوباصدا زبرداشتیمارعزیمطالعه روازکنارب

 

 اهستمی..من تانماخانمیخوشبختم س یلی_خ

 

 من ومهسان گفت: ابهیلبخندگشادش نگاش کرد.تان ماباهمونیس

 

 !باراناتوقرصشوب ده تامن آمپولشوبزنم توسرمشگهیددیای_دب

 

 یلیآب خ وانیل هیجلورفتم اول قرصوبهش دادم وبعدم  اطیدهنموقورت دادم بااحت آب

لبم نشسته بودکه  یلبخندرو هیمارآرومیب نکهیقشنگ وبدون دردسرخوردخوشحال ازا

وکه بنده ر یزمون قرصوآب یمارعزیشد!بعــــــــــله!ب سیکردم تمام تنم خ هوحسی

 اهمی!شوکه شده بودم!مهسان وتانندبهش داده بودم دوباره به خودم برگردو

لبخندرولبم نشوندم وبهش نگاه  هیبودبود یتعجب کرده بودن!به هربدبخت شترازمنیب

 کردم.که بادادگفت:

 

 ...یعوض شعورکثافتی_احمق ب

 

ومهسان  میمش کردبودم!به زورآرو دهیکه من به عمرمم نشن گهیجورواجورد یفحشا یوکل

کارمون تموم شده  گهیوفحش دادن! د ادکردنیآمپولشوزد..که بازشروع کرددادوفر

 هوساکتینگاه کردم که  هی.لحظه آخربرگشتم وبهش میخارج بش میخواستیبودوم

 گردشده بهم گفت: یشدوباچشا

 

 _زن داداشـــــــــ !

 

نفرازاتاق خارج شدم صداش  نی!خودمم خندم گرفته بود.آخررخندهیز ازدنیوتان مهسان

 دوباره بلندشد:

 

 _زن داداش منوتنهانزار!

 

توجه به  یومدبی!سروصداش مگنیم نیبه ا وونهیبستم وقفلش کردم!د عیدروسر

 میکن یبلوتوث باز یتاکم میسالن نشست یایصندل یاون هرسه تامون رو یادایدادوفر

 !کرممون گرفته بود.

 

 بفرس وبرامیعروس پیاون کل ی_تان

 

 _باشه صبرکن

 

 کرد رمونیغافلگ ییآشنا یکه صدا میکارخودمون بود نجورغرقیهم

 

 خـــــــــانــــــمــــــ ـا ســــلــــــام! ونی_ آقــــــــــا

 

باهمون لبخندگشادازجلومون  زکهیمارعزیب دنیسرموباالآرودم وباد بابهت

 سادهیوا خیکامالسکته کردم!هرسه مون س گهیمهسان د غیکردم!باج باسکتهیشدتقریردم

 .باتته پته گفتم:میکردیسمت اتاق آموزش نگاه م رفتیداشت م ماکهیوبه س میبود

 

 م..من دروقفل کردم بخدا! ی_تتت...تان

 

 !کنه؟یکارمینجاچیا نی_پس ا

 

 زدم پس کلش وگفت،: یکی کردیم غیج غیهم چنان ج مهسان



Roman-City.ir 
 باران بی قراررمان 

 

https://telegram.me/romancity 72 

 

 

 _دببنددهنتوپرده گوشم پاره شد!

 

داشت  یسع زکهیمارعزیبه ب ستادهینزد.هنوزهمونجورا غیج گهیخون گرفت ود خفه

دانشگاه  ی.اتاق آموزش مخصوص دانشجوهامیکردیدراتاق آموزش روبازکنه نگاه م

 غیج یبعدترصدا یشددروبازکنه ووارداتاق بشه وکم زموفقیمارعزیبعدب یآزادبود،کم

داد،دانشجوهاازاون طرف!اوضاع  یم وردرهل نیزازایمارعزیدانشجوهابه آسمون رفت.ب

 گفتم: دمشونیکشیوهمونجورکه م اروگرفتمیبود!دست مهسان وتان طیخ یلیخ ییخدا

 

 ؟یازجانب مانبوده.اوک یمشکل چی.پس همیودراتاقوقفل کرد می_مادست وپاشوبست

 

 گفتن: دوتاشون

 

 ی_اوک

 

 یسرجا میبرگشت وفتادهین یانگارکه اتفاق یومجلس کیش یلیوماخ

ماسه  یول کردنیبدجورمشکوک نگاهمون م گهید یتارا تاوچندنفرازپرسیلمون!!آرماو

 یزیهم چ ی!کسمیاوردیخودمون هم ن یوقت اصالبه رو انیتاانگارنه انگارتاپا

کردم وبه سمت  یفظکردم بادوستام خداحا ضیکردم ولباساموهم تعو لموجمعینگفت!وسا

که گرومب  گشتمیم نمیماش چییبودوداشتم دنبال سو فمیراه افتادم.کلم توک رونیب

 شدم! نیوپخش زم زمحکمیچ هیخوردم به 

 

 _ آخ!

 

 طرفوبه فحش بستم: دمیمال یسرموم نجورکهیهم

 

 !جلوتونگاه کن!گوسفند!یوپاچلفت ؟دستی_آخه مگه کور

 

وحشتناک  یلیگفتم!چهرش خ یبلند ـــنیهــ هیچهره روبروم  دنیوباد سرموباالآورم

من  دبهیبار یکه ازش خون م ییاخماشوتوهم کرده بودوباچشما یعیفج یلیبود به طرزخ

که االنه  دونستمی.مکردینگاه م نیزم یپخش شده رو یورقه  یهم به کل یوگاه

 گفتم: یکممح یخب!خودمونباختم وباصدا یمنفجربشه!ول

 

 دآقایکن شترجمعیبه بعدحواستونوب نی_لطفاازا

 

 !واریبه د دمیچسب دکهیکش یشونم گذاشتم وخواستم ازش دورشم که چنان داد یفمورویک

 

 ی_ مـــــن کـــــــــــورم؟هــــــــ ــان؟دآخه دخـــــتـره دست وپاچلفت

 شدن نیجلوتونگاه کن همه مدارکم پخش زم

 

 یبه قرمز تیکه ازشدت عصبان شیمشک یدهنموقورت دادم ونگاهموازچشما آب

 یناخودتگاه صدام م یکردم به خودم مسلط باشم وترسمونشون ندم ول ی.سعزدگرفتمیم

 :دیلرز

 

 بود نیی_مم..من حواسم جمع بودشماسرت پ..پا

 

 اشاره کردم وگفتم: نیزم یپخش شده رو یوورقه ها فیک به

 

 کنمیارزشه که خودم االن براتون جمعش م یمشت ورقه ب هینشده  یزی_حاالکه چ

 

 :دیخم شم که دوباره دادکش خواستم

 

خوردم به  ؟منیگیسرتوروزروشن دروغ م رهیارزش!دختره خ ی_ هــــــــــه ورقه ب

 تو؟پرو!

 

 :کردغرزدیکه ورقه هاشوجمع م یخم شدودرحال وخودش

 

 !ینخور گهید یکیحواستوجمع کن به  ی_درضمن شماالزم نکرده جمع کن

 

که  فیح فیح یدستام بکنم!ول نیاهمخوش حالتشوب یداشتم دونه دونه موها دوست

 بود نیزم یکه کنارش رو فشیبه ک دمیجرعتشوندارم!باپام محکم کوب
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 :دمینشوشنیخشمگ یدررفتم اماصدا عیوسر

 

 احـــــمـــــق! ی_دختره 

 

 شدم وتاخودخونه تخت گازرفتم! نمیبهش فحش دادم وخوشحال سوارماش تودلم

 

 بلندگفتم: یوباصدا دروبازکردم

 

 ی_ ســـــلـــــام به همگ

 

من به سمتم برگشت  یکردباصداینگاه م ونیزیهال نشسته بودوتلو یتو باباکه

 جوابموداد: ییوباخوشرو

 

 یماهت.خسته نباش ی_سالم به رو

 

 وگفتم: دمیصورتشوبوس

 

 _ممنون بابا

 

 سرموبه اطراف چرخوندم وگفتم: یکم

 

 _پس مامان کو؟

 

 کردم چهره باباناراحت شد. حس

 

 دهیخواب کردتواتاقی_سرش دردم

 

بهاراکه  دنینگفتم.به سمت اتاقم رفتم،دروبازکردم که باد یزیتکون دادم وچ یسر

تواتاق  کنه؟چرااومدهیکارمینجاچیا نی.اه انیزم دکفیبودفکم چسب دهیتختم خواب یرو

 دارشیخواستم دادبزنم وب ستادمیسرش ا یطرف وباال هیپرت کردم  لموهرکدومیمن؟وسا

کرده؟آخه واسه  هیبهاراگر یعنیبسته شد! نمصورتش ده یرداشک رو دنیکنم که باد

 شده؟ یچ یعنی.باباهم ناراحت بودکردیسرش دردم ؟مامانمیچ

 

 دیمن ازجاپر دنیچشمشوبازکردوباد ی!الدارشهیدادم تاب تندتندبهاراروتکون

 

 ؟یی!باران توـــــنی_ هــــ

 

 بهاراگفتم: یتوجه به حرفا یوب نگران

 

شده؟هـــــان؟دحرف بزن  شیزیچ یافتاده؟کس ی؟اتفاقیکرد هیشده بهار؟چراگر ی_چ

 !ـــگــهید

 

 کشان گفت: ازهیدوخمیمال چشماشوبادست

 

 !یحرف یم یسره دار هیمن حرف بزنم همش خودت  یزار یبابا!توکه نم ی_ا

 

 :دموگفتمیکش یپوف

 

 شده؟یچ نمیبب بزن دحاالحرفیخب ببخش لی_خ

 

 ابروشودادباالوگفت: یتا هی

 

 کردم؟ هیمن گر یدی_توازکجافهم

 

 بادستام موهاشوبکنم! خواستمیم

 

 جواب سوال من بود؟ نی_آخه ا

 

 _اول توبه سوالم جواب بده تابرات بگم
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 گونش وگفتم: یاشک خشک شده رو یبهش رفتم وانگشتموگذاشتم رو یغره ا چشم

 

 قرمزوپف کردت! یوالبته ازچشا دمیفهم نیا ی_ازرو

 

 مچاله شدوگفت: چهرش

 

 _مامان وبابادعواکردن!

 

 توجه ادامه داد: یگردشد.ب چشام

 

 یزی...چکردیم هیبودم..مامان همش گر دهیند ی..تاحاالباباروانقدرعص بشهی_باورم نم

 کردنیاسموتکرارم هیهمش  یول دمیازحرفاشون نفهم

 

 اسم؟ هی؟ی_چــ

 

 _اوهوم

 

 بود؟ ی_ بــــهــــــار؟اون اسم چ

 

 که توچشام زل زده بودگفت: یسرشواوردباالودرحال

 

 _مهرداد!

 

بودکه  یمردک نیا یعنیحال ناآشنابود. نیاسم برام آشناودرع نیبود.ا بیعج یلیخ

 من دعواکردن؟ یبخاطرش مامان وبابا

 

 ؟یکرد هی_حاالتوچراگر

 

 گفت: یقالب کردوبالحن مظلوم انگشتاشوتوهم

 

 ینم دهیشن یزیازحرفاشون بفهمم ازتواتاقم چ یزیچ کردمیم یسع ؛داشتمیدونی_خب م

نرده وبامخ خوردم  لهیم رکردبهیشداومدم توراه پله که بهتربشنوم که پام گ

 دردم اومدبارانا! یلیخورد!خ چی!پامم پنیزم

 

 :دمیترک یداشتم م ازخنده

 

 بهـــــــــار! یخل یلی_خ

 

 فک کنم شکسته! کنهیدردم یلیباراناهنوزم پام خ ی_وا

 

 گفتم: دمید یپاش کنارزدم وهمونطورکه پاشوم یپتوروازرو

 

 یچه ورم نیباخودت دختر!اوه بب یکارکردی!چده؟ی...امم...نه فقط ضرب دنمی_بزاربب

 کرده!

 

 ارمیتابانداژوازتوش درب لمیبلندشدم ورفتم سراغ وسا وتختیازرو

 

 شترنشهیتاورمش ب یدپاتوتاچندروزببندی_با

 

 !دمیوخند

 

 !ـــــوونـــــهید ی_دختره 

 

 کردسمتم که روهواگرفتمش وپرتش کردم سمت خودش! بالششوپرت

 

* * * 

 

دخترجوون مواجه  هیسرموآوردم باالکه باچهره وحشتناک  یکیکفش  یتق تق صدا یباصدا

بدم.سرتاپاموبراندازکردبا تن  صیافشوتشخیتونستم ق یکرده بودنم شیشدم،ازبس آرا

 نازکش و گفت: یصدا
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 کجاس؟ یبیدفتردکترحب دخانمی_ببخش

 

 یبیبه اسم حب ین دکتر مارستایاسم اصالبرام آشنانبود..مااصالتوب نی؟ایبیحب

 زدگفتم: یکه خنده توش موج م ی!واه دختره حتمااشتباه اومده!بالحنمینداشت

 

 !میندار یبیبه اسم دکترحب ینجاکسی_خانم مااصالا

 

 گفت: غیگردشدوباج چشاش

 

 ـــد؟ی؟نداری_ چــــــــــ

 

 کردم وگفتم: یاخم

 

 مارستانهینجابیآرومتر خانوم ا رخانم،لطفای_نخ

 

 اشارشوباخشم به طرفم گرفت وگفت: انگشت

 

 یآره؟اصال...اصالنکنه مخشوزد ی_نکنه بهت گفته اگه من اومدم راهم ند

 

 !گفت؟یم یداشت چ وونهید یکردم دختره  یم یداشتم قاط گهید

 

 سرشوکرده بودتوتبلت زدم وباخشم گفتم: اکهیتان یبه بازو یا ضربه

 

 میندار یبینجادکترحبیخانم بگوماا نیبه ا ی_تان

 

 سرشوبلندکردوگفت: اباتعجبیتان

 

 ؟یبی_دکترحب

 

 گفت: یناگهان یلیبه دختره کردوسرشوخاروند.خ ینشونه آره تکون دادم.نگاه سرموبه

 

 د؟یکارداری...خانوم شماباهاش چمی_چراچرادار

 

 :اگفتیبه تان تیبه من کردوباعصبان یچارتاشد.دختره نگاه خصمانه ا چشام

 

 نداره.دفترشون کجاس؟ ی_به شماربط

 

 کردوگفت: یااخمیتان

 

 سالن سمت راست ی_انتها

 

 راه رفته رودوباره برگشت وگفت: دوقدم

 

 دختره پرو رمیگی_حالتوم

 

 محترم دخانمی_مودب باش

 

 جلواومدوگفت: گهید دوقدم

 

 _من مودب باشم؟

 

 نکردموگفتم: یتوجه یبه پهلوم زدوآروم گفت جوابشوندم ول یا اسقلمهیتان

 

 نجاهست؟یهم ا یادب ی_مگه جزشماآدم ب

 

 اد،صورتشوبهمیکه داره ازدماغش دوددرم دمیح دحرفم کردم!به وضو یپوزخندچاشن هیو

 گفت: یمانند غیج یکرد و با صدا کینزد

 

 ..؟شمیکن نیبهم توه یکنی_تو..توچطورجرعت م
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که روبروم بودوبااخم به  یباعث شدخودشوعقب بکشه.باتعجب به مرد یمردونه ا یصدا

 .آب دهنموقورت دادم.روبه دختره گفت:کردیشده بودنگاه م رهیمن واون دختره خ

 

 ؟یمستانه؟بازدنبال دردسر یکنیکارمینجاچی_ا

 

 که اسمش مستانه بودباعشوه خودشوچسبوندبه مرده وگفت: دختره

 

 ابزارنی!البته اگه بعضنمتیاومدم بب هی!دردسرچــــای_ _پـــو

 

 افتاد شیشونیپ نیب یفیشدواخم ظر قیمن اشاره کرد،به چهرم دق وبه

 

 ؟یهست یروزی_توهمون دختره پرود

 

 چشاش گردشد: مستانه

 

 ش؟یشناسی_توم

 

 تصادف کردم! روزباهاشی_بله د

 

 مستانه گفت: ینگاه سوال دنیباد

 

 کاردارم عصرساعت پنج منتظرتم دم،االنیم حی_حاالبعدابرات توض

 

 نجامی_باشه پس من پنج ا

 

 کردن. یمستانه ازش دل کندوباهم خداحافظ باالخره

 

 :اگفتمیتان روبه

 

 اومده؟ یه؟کیک یدک نی_ا

 

 گفت: امهسانیتان یجا به

 

 !پهیخوشت یلیشده.ازاهوازاومده!خ روزاستخدامی،ازدیبیاحبیپو ش؟اسمشیدی_توهم د

 

 ولوچموکج کردموگفتم: لب

 

 گوسفند! په؟پسرهی_آخه کجاش خوشت

 

 زدبه بازوموگفت: یکی

 

 ش؟یدی!توکجادشی_ا

 

 ادکفیکردم،مهسان ازخنده ز فیاتعریمهسان وتان یروزوبراید یکلموخاروندموماجرا

 ازاون نداشت! یدست کم اهمیراهروپخش شده بود،تان

 

 مارستانیکردموازب یبخش خداحافظ یولباساموعوض کردم؛ازبچه ها روپوشمودراوردم

 هیبود،داشت با زونیومستانه که ازش آو یبیخارج شدم،تومحوطه چشمم خوردبه حب

.اصالدوست نداشتم باهاش روبروبشم اونم زدیبودحرف م ستادهیکه روبروش ا گهیمردد

پارک شده بودکه  ییقاجایدق نمیشمن ما یازشانس گوسفند ی!ولروزمیبعدازگندد

زدم  نوکهیرماشیرفتم دزدگ نیبه سمت ماش زونیبودن.بالب ولوچه آو ستادهیاوناا

ردشدم وخواستم  توجه ازکنارشون ینگاه هرسه نفرشون به سمتم برگشت.ب

 :دمیاروشنیپو یکه صدا نوبازکنمیدرماش

 

 دختره پرو یی_بازکه تو

 

 مستانه بلندشد: یپرازعشوه  یکه صدا نوبازکردمیهم فشاردادم ودرماش یلبامورو

 

 !یکردیم ی_زبونتوموش خورده؟صبح که خوب زبون دراز

 

 ...هویشد به عقب برگشتم که  یخط خط اعصابم
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باهاش حرف  اداشتیبودکه پو یگره خورد!همون پسر یگاه مشکن هیبه  هونگامی که

نگاه ازش گرفتم  یجذاب بود..والبته نافذ!به سخت یلیبود!خ یجور هی!نگاهش زدیم

 چندش! یاوناازاونجادورشدم! اه...آدما رهیخ یتوجه به نگاه ها یوسوارشدم وب

 

 یکه ازانتها یادیوفر غیج یکه صدا مارابودمیازب یکیپرونده  اتیینوشتن جز مشغول

 رونیکرد،پرونده روبستم وبه تخت وصل کردم وباعجله ازاتاق ب ومدحواسموپرتیراهروم

سرعت ازجلوم گذشت مات ومبهوت بهشون نگاه  ماربهیچه خبره...تخت ب نمیرفتم تابب

تخت  گعید انسالیخانوم م هیهمراه مستانه و ابهوچندتاازپرستار یبیکردم،دکترحبیم

بهم  شیشگیهم یبه خودم اومدم باهمون اخما یباضربه خانوم کمال کردنیم یوهمراه

 :دیتوپ

 

اق  عتربرواتی؟سریکارموندیسرمون شلوغه چراب ینیب ی_چراماتت برده دختر؟مگه نم

 االی..میدار روکمین یبیعمل کناردست دکترحب

 

 ..ماریسرب یچراهل کرده بودم.آب دهنموقورت دادم ورفتم باال دونمینم

 

 یکنن،چندساعت مارخارجیلخته خونوازمغزب زبودوتونستنیآم تیعمل موفق خوشبختانه

به شدت نگران ومضطرب بودوالبته حقم  یبی..دکترحبوی یس یاورده بودنش آ شدکهیم

کرده  یتصادف وحشتناک مارستانیب یجلو ابونیخ نیهم یبودوتو ماربرادرشیداشت ب

 ینامشخص رو یتیباوضع هوشیکه اآلن ب یتعجب کردم کس یحساب دمیمارودیب یبود.وقت

سرمش  ی.آمپولوتودمید شیبودکه چندروزپ یبود،صاحب همون نگاه نافذ مارستانیتخت ب

ازاتاق خارج شدم،هنوزچندقدم ازاونجادورنشده  تشیکردم وبعدازچک کردن وضع یخال

 ینلرزو یشدوباصدا رهینگرانش بهم خ یباچهره آشفته وچشما یانسالیبودم که خانم م

 گفت:

 

 گه،خواهشیسرکه بهم نم رهیپسره خ نیپسرم چطوره؟ا دحالیشمابگ کنمی_خانم خواهش م

 م...

 

 حرفشوقطع کرد: یبیحب

 

 خوبه احالشیمن که گفتم پور یبدون یخوایومی_آخه مادرمن چ

 

 چشمام زل زدوگفت: یدوباره تو یبیتوجه به حضورحب یب خانم

 

 پسرم خوبه؟ کنم؟حالی_خانم خواهش م

 

انداختم که نفسشوباحرص فوت کردوچشماشوبست دوباره به  یبیبه حب ینگاه ماندهدر

 آهسته گفتم: ییمنتظروپرازاشک خانم زل زدم وباصدا یچشما

 

 گفت خوب ونه بد.... شهیندارن،نه م یمشخص تیپسرتون وضع یمتاسفم ول یلی_خ

 

 دیلرز یم وچشاشین ین

 

 ؟یچ یعنی_

 

 _کما

 

 .میقبل یتکون دادم وبرگشتم به جا یگرفتش،متاثرسر عیسر یبیجاش سرخوردکه حب یتو

 

مطمعن  یدادن ول یروبروزنم یزیمامان وباباچ نکهیخونه مثل قبل نبودباا تیوضع

 زدهیبه س کینبود...نزد زونیکس م چی..درکل هستیندنیافتاده که خوشا یبودم اتفاق

 دونمینبود.نم یازبهبود ینشونه ا چیتوکمابودوه یبیبرادرحب اهمونیروزبودکه پور

 ...ییجورا هی زدمیبهش سرم مشبهش داشتم وه یخاص یلیحس خ هی یچراول

 

 ینگران نی..خودموبابت ایکمینگرانشم البته فقط  کردمیحس م ییجورا هی آره

که به سراغم  یاحساسات مختلف ستیامادست خودم ن کنمیسرزنش م کیکوچ یلیهرچندخ

 .دنینم یریگ میاجازه تصم انیم

 

 پـــــــــــــوف
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که مادرش کنارش  دمیدرکمال تعجب د اسربزنمیپور وتابهیس یرفتم آ شهیمثل هم بازم

 وبه حرفاش گوش دادم: ستادمی.ناخواسته اکنهینشسته وداره باهاش دردودل م

 

به حرفم گوش  کنمیتعجب م یهست ی_قربونت برم توکه پسرحرف گوش کن

 خوشگلتو یبازکن اون چشما ،توروخداپشماتوبازکنیکنینم

 

 گفت: دودوبارهیدستشوبوس

 

که  یباهام قهر ره؟نکنهیحرف توگوشش نم اکهیمثل پو ی_توهم شد

...الهللا االا... یایسن ازدواجته ازپس اون پو گهیبدگفتم؟د ؟مگهیکنیچشماتوبازنم

 مگه نه؟ یندازینم نیروموزم ییآقا یلیتونه توخ یول امیبرنم

 

 شونش گذاشتم: یودست رو د،جلورفتمیکنه وبغضش ترک نتونست تحمل گهید

 

 بزاره نیشماروزم یمحاله رو کنهینکن مادرجون،پسرتون حتمابه حرفتون گوش م هی_گر

 

به دستگاه انداختم وبعدبه  یبوق دستگاه بلندشد،دستپاچه نگاه یصدا نیح نیهم

 من یخدا ی...واایخودپور

 

 هیدبخاطریاشک توچشام جمع شده بود،شا یچراول دونمیخورد،نمیداشت تکون م پلکاش

 دور..باشوق گفتم: یلیخ یخاطره ازساال

 

 کنه؟یگفتم حرفتونوگوش م دنیمادرجون؟د نیدی_د

 

 دکترروصداکردم. کردمیم شییراهنما رونیبه ب نکهیا نیودرح

 

 اومداما... ابهوشیاون روزپور خوشبختانه

 

ضربه واردشده به سرش به عصب دراثر یعنی نهیتونست بب یبود...اون نم یمشکل هی

روازدست داده  شیینایب یمدت نامعلوم یواردشده بودواون برا بیآس شیینایب

بودن واماپدرش که  یاون بهوش اومده بودغرق خوشحال نکهیازا یبیبود،مادرش وحب

بردنش خونه،منم طبق  یوقتام یبودوبه زورگاه ششیتازه ازمکه برگشته بودمدام پ

 یبیبرادرش حب نی، درست ع کردمیوباهاش کل کل م زدمیمعمول بهش سرم

 لجبازوبدقلقه...

 

آهسته دروبازکردم  یلیگرفتم،خ شیارودرپیاتاق پور ضاراهیبه همه مر بعدازسرزدن

راستشوکه سالم بودبغل کرده  یپا یتختش نشسته بودوزانو یوسپس بستم.رو

 خوردم کهیجذاب بود...محوتماشاش بودم که باصداش  مرخشمیخوب ن یول ستمیزنیبود.ه

 

 تموم شد؟ دزدنتونی_د

 

 دهنموقورت دادم ودستپاچه گفتم: اب

 

 نجام؟یمن ا یدی_ازکجافهم

 

 !دید یشد،البته نم رهینداد.سرشوبلندکردوبه جلوش خ ی.جوابستادمیا روبروش

 

 .یمشک یداره مشک یقشنگ وخوش حالت ینگاه کردم،چه چشما دشیخوش حالت وکش یچشما به

 

 بغض داشت گفت: یها هیکه ته ما ییدوباصدایکش اخماشوتوهم

 

 بدبختم نه؟ یلی_من خ

 

 کردکه باحرفش موافقم که گفت: دبرداشتیفشرده شد.سکوت کردم ازسکوتم شا دلم

 

 بدبخته من بدبختم .. نهیآدم که نتونه بب هیپرسم  یاصالچراازتوم گهی_آره د

 

 یدفعه نم هیدوحاالید یم شیکه تاچندوقت پ یآدم کردمید.درکش مپوشون صورتشوبادستاش

 سخت... یلیسخته خ یلیخ نهیبب یچیتونه ه

 

 گفتم: کردمیم قیسرمش آمپول تزر یکه تو یدرحال
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فکرکن که ممکنه تاچندوقت  نیا ؟بهیدیکدومه؟چقدرناام ؟بدبختیزنیم هیحرفاچ نی_ا

 برگرده تیینایب گهید

 

 گفت: یعصب

 

 ؟یاگه نشه چ ی_آره...ممکنه ممکنه ممکنه...ول

 

 صورتش بردم وگفتم: کیسرمونزد

 

 نیب ییکورسو هی شهی...همیند دتوازدستیکه ام یالبته تازمان یستین ی_توآدم بدبخت

 یدیند تیزندگ یتو گهیکمود ی..اگه اون سوکنهیهست که دل آدموگرم م یاهیتوده س هی

 اونوقت خودتوبدبخت بدون

 

حال جذابش زدم وازتختش فاصله گرفتم وبه طرف  نیبه چهره آشفته ودرع یخند لب

 دررفتم که گفت:

 

 شه؟ی_باورت م

 

 طفش برگشتم وباتعجب گفتم: به

 

 ؟ی_چ

 

 میبودکه بدون دعواباهم حرف زد یروز نی_امروزاول

 

 گرفت خندم

 

 ..ییلجباز وزورگو یلیخ رخودتهی_خب تقص

 

 دوگفتیخند

 

 یرفتیم ی_فکرکنم داشت

 

 نی..کارش همبامحکمیبه چهره خندونش کردم ودروپشت سرم بستم تقر یاخم

 بودضدحال،دعوا،کل کل...

 

 رفتم.. شنیوبه طرف است دمیکش یپوف

 

قراربودمرخص  گیهفته د هیتحت درمان بودالبته  مارستانیب یسه ماه بودکه تو کینزد

وقت  گهینق زدناش راحت کنه.همراهاش همه رفته بودن ود مارستانوازدستیبشه وب

موقع  یب یحضورا نیبه ا گهیاستراحتش بود،طبق معمول بدون درزدن واردشدم د

 عادت کرده بود مییهویو

 

 ؟یی_بازتو

 

 سالم! کی_عل

 

 _سالم

 

 گفت: یکرد،عصبیم تیتوگچش اذ یاداماپایب نییپا کردازتختیتالش م داشت

 

 رونیبرم ب خوامیکن م اکمکمی_چراماتت برده ب

 

بازوشوگرفتم وکمکش کردم  اطیمکث کردم وبااحت یخودم اومدم وجلورفتم،کم به

 دادم ن،عصاشودستشییادپایب

 

 ؟یبر یخوای_کجام

 

 _قبرستون

 

 کردم وگفتم: اخم



Roman-City.ir 
 باران بی قراررمان 

 

https://telegram.me/romancity 81 

 

 

 فرستمتیاشاره کن خودم م هیهمه دنگ وفنگ نداره  نیکه ا یبر ی_اگه اونجابخوا

 اونجا

 

 خودشوگرفت وگفت: یش گرفته بوداماجلوخند نکهیباا

 

 حرفا نیموقع زدن ا هیچجور افتیق نمیدوست دارم بب یلی_خ

 

 گفتم: متیدلم به رحم اومدوبامال ید،کمیکش یسوزناک وآه

 

 ؟یبر یخوای_حاالبگوکجام

 

 :دوگفتیاخماشوتوهم کش بازم

 

 هوابخورم یکمی رونیبرم ب خامیگرفتش م یاتاق وهوا نی_خسته شدم ازا

 

 وقت شب؟ نی_ا

 

 ه؟ی_مشکل

 

 _نه

 

 ؟یبود؟باد،بوران چ یاسمت چ ی_راست

 

 گفت یهنوزدرست نم یداشتم موهاشوازسرش بکنم تاحاالشونصدباربهش گفته بودم ول دوست

 

 ر،باراناخانومی_نخ

 

 کردوگفت: یخنده ا تک

 

 د؟ییبفرما یبنده روتامحوطه همراه شهی_اوه بله!باراناخانوم م

 

 نباشه یشوق چیکردم توصدام ه یسع یازسرذوق زدم ول یلبخند

 

 کنم تونیتامحوطه همراه کنمیم دقبولیکن ی_حاالکه اصرارم

 

.نفس میجلواومد،عصاشوگرفتم وآروم به کمک هم واردمحوطه شد یزد وقدم یپوزخند

 رونیادبیب خواستیگوشش بدهکارنبودفقط م ی...زمستون بودوهواسرد...ولدیکش یقیعم

 تاهوابخوره

 

 دهیمنوند یکمال نیداخل تاا میحاالبر هیبق یبزاربرا کممی یهواتوخورد گهی_خب د

 

 ؟یترس ی_ازش م

 

مشکله  گهیاگه اخراجم کنه د یترسم ول ینم رازشی_اوالحرفوعوض نکن دومانخ

 .داکنمیکارپ

 

 هیفقط چندثان یلبش اومدول یلبخندرو

 

 نم؟یاروببیدوباره دن تونمیتااومدن بهارم یعنی_

 

 گفتم: یهم فشردم وبعدازمکث کوتاه یلبامورو

 

 گردهیبرم گهیماه د کیگفت،دکترپارساتا یچ یبیددکترحبیدی_آره چراکه نه،مگه نشن

 یوزخما یگچ یپا نیکنه تااون موقع هم ازشرا نهیشمارومعا تونهیواونوقت م رانیا

 دیشیخالص م گهید

 

 بارانا؟ زبگمیچ هی_

 

باراناخانوم  گفتیامی شهیکردهمیم شوندصدامیاپیباربودبدون پسوند نیاول

 ...اارجمندی
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 _بله؟

 

 اد؟یم اخوشتی_ازپو

 

 گفتم: باتعجب

 

 ا؟ی_پو

 

 _برادرم

 

 د؟ینوپرسیسوالش...چراا نیمتفکرازا

 

 ؟یپرس ی_چرام

 

 ازش خوشت اومده کنمی_حس م

 

 کردم وگفتم: افمومچالهیق

 

 کنهی_حست اشتباه م

 

 گفتم: یخنده دار وبالحن

 

 ؟یشیبگم ناراحت نم یزیچ هی_

 

 _نه اصال

 

 ادیازش بدمم م ییجورا هی_راستش من 

 

 رخندهیهوزدزی

 

 هم شده! وونهید نکهیا جاخوردم،مثه

 

 گفتم؟ یدار زخندهی_چ

 

 افتاد ادمی یزیچ هی_نه نه 

 

ه بشه متوج یکمال نکهیگفتم ومجبورش کردم برگرده اتاقش وخوشبختانه قبل ازا یشیا

 برگشتم سرپستم!

 

روزمونده بودبه مرخص شدن  هیمثل برق وبادگذشت وفقط  گهیهفته د هی

 اسرنزدمیبارم به پور هی یازصبح تاحاالحت یبودم ول فتی..امشبم شمارستانیاازبیپور

 شوبدستیدوست نداشته باشم سالمت نکهیترسم ازرفتنش،نه ا یراستش نگرانم،م

 !اما...اره،نهیب

 

سرزدم،باهاش حرف  نجابوداونقدربهشیکه ا یسه ماه نیچرامن دوسش داشتم..توا دروغ

وابستش  یرفتنش برام سخته.بدجور ییهویو ییکردم که حاالجدا هی،گر دمیزدم،خند

 روزگار! یشدم.هع

 

 یپرازتعجب وکنجکاو یآنز ازجام بلندشدم وبدون توجه به نگاه ها میتصم هیتو

ه افتادم.طبق معمول بدون درزدن واردشدم،کنارپنجره به طرف اتاقش را هیتاوبقیآرم

 داده بود. هیوبه عصاش تک ستادهیاتاق ا

 

 تو؟ یایبعدب یدربزن یادنگرفتی_توهنوز

 

 یلبخندنشست رو هی یونگران ،ترسیاون همه احساسات مختلف،بغض،دلتنگ نیب

 لبم.دوباره خودش گفت:

 

 !ی_سالمتم که خورد

 

 لب زدم: آهسته
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 _سالم

 

 تختش نشست یرو اطیآروم وبااحت یلیخ

 

 ..یومدین یول یای_صبح منتظربودم که ب

 

 صدا یوب دآرومیچک نییقطره اشک ازچشام پا هی

 

 _سرم شلوغ بود

 

 نشستم وگفتم: کشینزد

 

 یینجایکه ا هیشب نی_امشب آخر

 

 نییصداپا یاشکام آروم وب ینگفتم ول یزی.سکوت کردم وچدونمیدادکه م سرتکون

 کردمیم یخودم نبودازاالن احساس دلتنگ ومدن،دستیم

 

 بپرسم؟ یسوال هی_باراناخانوم 

 

 _شمادوتابپرس

 

 :دوگفتیخند

 

 ؟یهست یمیصم یعنی؟ینجوریماراای_باهمه ب

 

 پاک کردم وگفتم: ومدنیم نییتندتندپا اشکاموکه

 

 کشوند،راستشیهمش منوسمت اتاقت م یزیچ هی یچراول دونمی_نه،راستش...راستش...نم

 که... یهست یپسر نیاول یعنیبددم  یمیصم نقدرباهاشیکه تاحاالا یهست یکس نیاول

 

 کرد: حرفموقطع

 

 شهی_دلم برات تنگ م

 

 !آب دهنموقورت دادمجاخوردم

 

 ؟یایبدرقم م ی_فردابرا

 

 گفتم: یاشکام سرخوردروگونه هام.نه من طاقتشونداشتم.باناراحت بازم

 

 ...یدوست دارم باشم ول یلی_خ

 

 فموقطع کرد:حر بازم

 

 یات.ازهمه چ تیات،حمایازت ممنونم بخاطرحرفات،همراه ی_اشکال نداره...راست

 امیباخودم کنارب یبهم کمک کرد یلیممنونم خ

 

 !دونمی_م

 

 به سکوت گذشت که گفت: هی.چندثاندیبارهزارم دلم لرز یدوبرایخند

 

 ادیخوابم م ؟منیبر یخواینم گهی_خب د

 

 :لبخندزدموگفتم

 

 یکرد تمیاذ یکه باهم بود یچندوقت نیتوا یلیخ شمیمزاحمت نم گی_چراچرا،من د

 بخشمت یمهربونه م یلیخب چون ذاتم خ یول یوغرزد

 

 باز... دومنیخند
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 نکن فیانقدازخودتوذات مهربونت تعر فتهیخوب خانم خودش لی_خ

 

تموقاپ گرفت تخت بلندشدم که مچ دستموگرفت،دوباره نشستم.دستاش باالاومدوصور یازرو

 :دوگفتیموبوسیشونیپ ییهوی یلیخ

 

 زیبابت همه چ ی_مرس

 

 تعجب داشت که اشکاموباسرانگشتش پاک کردوگفت: یبرام جا یلیوخ

 

 نکن هیگر گهی_بسه د

 

 یکردحتیروحس م یهمه چ یدولید یرونم ییچشماش جا نکهیباا

 

 منو... ختنیر اشک

 

منوبخندونه بازم موفق  کنهیم یسع یحوصله وکسلم...بهاراهرچ یب یلیروزاخ نیا

 یبیراستش اونقدرم جرات ندارم که ازحب گذرهیکه اون رفته چهارماه م ی.ازوقتستین

 هیروزا نی.مامان وبابااانهیچشماش خوب شده  دونمینم یچطوره،حت تشیبپرسم وضع

 نیازب ممیحس کنجکاو یباورباشه ول رقابلیدغیشا یچ یبرا دونمیپاشون دادگاهه نم

سربه  اهمشیتاوتانیگرفتم وخودم خبرندارم.آرم یتفاوت یب دمرضیشا دونمیرفته نم

 هیتا ضابدترشدهیحوصله اوناروهم ندارم اخالقمم بامر یحت گهید یول زارنیسرم م

 خراب شد. یکه رفت همه چ یپرم بهشون،اصن ازوقت یم گنیم یزیچ

 

 دمیمقنعه پوش یحوصله روپوشمودراوردم وبامانتوم عوض کردم شالموجا یب

 چییبودودنبال سو فمیخارج شدم،سرم توک مارستانیازب فیک یتو لمیوبعدازگذاشتن وسا

 گشتم که... یم نمیماش

 

 کرد خکوبیمنوسرجام م ییآشنا یصدا که

 

 د؟یشناسیبه اسم باراناارجمندم یشماکس دخانومی_ببخش

 

 غیج غیشدم،اگه جاش بودهمونجاازسرذوق ج رهیوبهش خ ناباورسرموباالآوردم

 نبود! غیشباهت به ج یکه ازحنجرم خارج شدب ییصدا ی.ولکردمیم

 

 ؟یاخودتیپور ی_وا

 

که به لب داشتم مشغول  یکردوسرشوبا نشونه آره تکون داد.بالبخندپهن یبلند ی خنده

 ...یلبا وخوش فرم،اومممم دهیکش ینیجذاب ونافذ.ب یشدم.چشماش همون چشما یزبازیه

 

 ؟یدی_پسند

 

 دفعه گفتم: هی

 

 ؟ینیبب یتونیاچشمات؟میپور ی_وا

 

 .دیبازدلم لرز دومنیخند دوباره

 

 ی.راستنمیتونم دوباره بب یکه م شهیم یماه کیخوشحالم باراناخانوم،امروز یلی_خ

 یگفتیم شهیهم یباش اداسمموتاحاالصدازدهینم ادمیا؟یپور یتوبه من گفت

 !یاصالتاحاالصدام نکرد

 

دراورده  یجنبه باز یانداختم بازب نییازخجالت سرخ شدم وسرموپا دومنیخند ودوباره

 خدا! ی!واایبودم وازسرشوق دوباربهش گفته بودم پور

 

 ؟یقهوه چطور هی_با

 

 منتظروخوشحالش نگاه کردم یوبه چشما سربلندکردم

 

 هیکه اون درنظرداشت  میرفت یشاپ یوباهم به کاف میدیهردوخند خورمی_من نسکافه م

 میهم نشست یبودانتخاب کرد.روبرو یدنج یجا زوکهیم هی.کیفوق العاده ش یجا
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 تندگفتم: یلیخ

 

ماهه  هیدرس شد؟ یچجور ؟چشماتیدفعه رفت هیچهارماه  نیشدا یچ نمیکن بب فی_خب تعر

 من؟ دنید یوحاالاومد یخوب شد

 

 من... دوبازدلیخند بازم

 

 گمیخوب صبرکن دونه به دونه برات م لی_خ

 

ومن  کابرگشتیمرخص شدم باالخره دکترپارساازامر مارستانیازب نکهیماه بعدازا کی

کردن گفت درصدش  نهیبعدازچندبارمعا یول گفتینم یزیاول چ ششیرفتم پ نهیمعا یبرا

 بوده و... نیسنگ یلیگفت ضربه واردشده خ یم نمیکمه من دوباره بتونم بب یلیخ

 

 اومدوسفارشامونوگرفت. بعد رفتنش ادامه داد: گارسون

 

که ازش  یدیام چهی...ازاون درکردمیتوخلوتم همش به حرفات فکرم دنشدمیمن نام ی_ول

 یحرف زد

 

 لبم نشست.ادامه داد: یلبخندرو

 

راه وجودداره که  هی_هنوزچندروزنگذشته بودکه دکترپارساباهام تماس گرفت وگفت 

 نیوجودداره وازا یقابل یادکترایتواسپان موبرگردوندگفتییانیباهاش ب دبشهیشا

 میماهون کیبه  کیبده نزد جهینت دکهیاشایگرفتم برم اسپان میجورحرفا...تصم

بطورکامل برگشت.بعدشم  میینایجه دادوبینت یاونجاتحت درمان بودم وباالخره عمل آخر

 رانیکه برگشتم ا یشیم یچندهفته تحت مراقبت بودم واالن دوروز

 

 یوازغم وغصه وبدبخت یزدیاون موقع هاهمش نق م یخند یخوشحالم حالت خوبه وم یلی_خ

 ...یزدیحرف م

 

 یبودم،حرفات واقعابهم آرامش م ادتیتوهمه لحظه هابه  ینشه ول دباورتی_باراناشا

 ده

 

 لبام نشست یرو یلبخندپهن

 

 گنیم نوهمهیدونم،ای_م

 

 کالمم زد. طنتیبه ش یلبخند

 

 یشماکه اون موقع نم ینید؟یشماچطورمنوشناخت یبیحب یآقا ینیپور... ی_راست

 ..دومینیدببیتونست

 

 دهیبارد هیوهم خودم قبال دونهیم توخوبی.هم برادرم نشونهیکارآسون تیی_شناسا

 یخارج م مارستانیازب یکه داشت دمیروزکه بابرادرم کارداشتم توروهم د هیبودمت 

 ادیبه چهرت م اتیطونی..شاازتویپو یفایبه همراه تعر یش

 

 ورفت. زگذاشتیم یسفارشامونورو گارسون

 

 مادرم گفتم که به مادرت زنگ بزنه نجابهیا امیب نکهیقبل ازا ،راستشیدونی_م

 

 گردشد چشام

 

 _مامانت به مامانم زنگ بزنه؟چرا؟

 

 !یخواستگار ی_که..که...چطوربگم؟..که..برا

 

 هولش خندم گرفت وباخنده گفتم: ازلحن

 

 ازمن؟ ی_خواستگار

 

 ازنسکافموخوردم وگفتم: یاره.کم ینیدادکه  سرتکون
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 من ... من... یدولی_ببخش

 

 انداختموگفتم: نییشده بودن نگاه کردم.سرموپا رهیبهم خ یچشماش که بانگران به

 

 ماهه که نامزدکردم هی_من 

 

 گفت: یبابلندیتقر ی.باصدادیرنگش پر دمیوضوح د به

 

 ؟چطور؟ی؟نامزد؟کی_چ

 

 انداخت وگفت: نییسرشوپا ی.باناراحترمیخندموبگ یکردم جلو یسع

 

 خوامی.واقعام عذرت مدونستمیدنمی_منوببخش

 

 ؟یبیحب ی_آقا

 

 گفت: ارهیسرشوباالب نکهیا بدون

 

 _بله

 

 _دروغ گفتم

 

به خنده بهم  ختهیآم تیسرشوباالآوردوباعصبان یناگهان یلیبعدخ یمتوجه نشدول اولش

 نسکافم شدم هیزدم ومشغول خوردن بق یینگاه کرد.لبخنددندون نما

 

 بعد یکارت بمونه برا ی_تالف

 

 وتاآخرنسکافموخوردم. دمیبهم زد.ازته دل خند یوچشمک

 

* * * 

 

 یامیم،پوریعقدهم دراومد ابهیروزوسه ساعته که منوپور کیماه و کی قیبه طوردق اآلن

 یحس نیکه اونم نسبت به من همچ ستین بیعج یلیوخ لرزهیمخنده ودل من باهرخندش 

لبخندپهن رولباموجمع  کنهیدادگاه که همه روبه سکوت دعوت م یقاض یروداره.باصدا

 یکه تو یآدم نیتوهم.ا رهیاخمام م خودآگاه.ناکنمیوبه متهم نگاه م کنمیوجورم

که  یهمون مهرداده!همون مرد کشهیم دکیباغرورصفت قاتلو یلیوخ ستادهیماا یچندمتر

که پدرموازم  یکه عشق مادرموازش گرفت.همون کس ی!همون کسختیمادرموبهم ر یزندگ

 یهاداره که همه نظاره گراونن به جرم یکه پنجاهو پنج نفرشاک هیگرفت،همون کس

 افاصلهیمنو پور نیزبیچ چیکس وه چیه چوقتیه کنمیمختلف.ومن ازته دلم آرزوم

 نندازه.

 

 دهیادستموفشارمیمنم بغض کنم،پور شهیبغض دارمامان ناخودآگاه باعث م یصدا

 حاتیتوض شهیمدافع اون قاتل بلندم لیوک ی.صداکنمیم تیبابودنش احساس امن

 زننیاون حرف م یتایازجنا هیکه باگر ییدخترا یمنطقه،صدا یب تاشیودفاع

 یسزا دبهیمشخصه اون با یقاض ی.راکنهیم اآروممیپور یدستا یوبازگرم ارهیاشکمودرم

 بشه. داعدامیاعمالش برسه اون با

 

متهم مهردادراسخ  یی...مورخه..حکم نهاخی(درتاری)اسم قاضنجانبیا

بزرگ  یارتکاب جرم ها لیدارم.متهم نامبرده به دل ی..اعالم م،متولدیفرزندمصطف

وقتل به صدضربه  یدرمحافل عموم تی،آزارواذیریوشتم،زورگ ،ضربیوکوچک من جمله دزد

ازاعدام صرف  یو یروان یماریب لیبدل ی.ولشودیبه اعدام محکوم م تیشالق ودرنها

 .شودیوبه حبس ابدمحکوم م دهینظرگرد

 

اعمالش  یبه سزا یعوض هیکه  می.وماهمه خوشحالستیکنه،واردنیمتهم اعتراض م لیوک

درسطح جامعه حضورشو دکهیشد یلیمشکل خ هیداره  یروان یماریب هیرسه.اون  یم

 یکه بهش توجه ییوکسا گرانیداره وازد انهیانتقام جو هیجورروح هی.کنهیخطرناک م

کردچون  یانتقام گرفت چون مامان بهش توجه نم زمیازمادرعز رهیگ ینکنن انتقام م

که باعث به کمارفتم مامان  یمادرم تصادف یزندگ یها یسخت زاربودوهمهیازش ب

 هی.هممون ستین یروان وونهید هیکه االن جز هیشد،تصادف بابا،همه اونانقشه مهرداد

که تازه  ییایومهربونم گرفته تاپور یناتن یرولبمونه ازمامان وبابا تیلبخندرضا

 به همسرم. کنمیومن چقدرافتخارم وستهیماهه به خونواده ماپ کی
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.مابه هم مونمیاون نداره،عاشقشم وتاابدم امثلیدونس ودن هیخاصه  یلیمن خ یایپور

 لوازکاللهیدل یدرس عشق خالصانه وب نیومن ا میوسرقولمون هست میقول داد

 میازسوشاپدرتن شوهمیمیون ادگرفتمیعشقش مونده وهست  یکه تاابدپا یمادرم،دختر

 خاص خودم آموختم یایوپور نبرده ادشیکه هنوزم باوجودمامان نفسواز ینیوراست

 

آرامش  ه،مامانیهمزمان باماعقدکردن عال اکهیرابطه من بامستانه وپو خوشبختانه

 وامانه... زامنیوهمه چ خونهیدرس م تینطور،بهاراباجدیهم داکرده،باباهمیپ یخاص

 

 به نقطه شروع: میدیشعروصف حال منوعشق خاص منه که تازه رس نیا ودرآخرداستان

 

 اشقت شدملحظه ع کیمن تنها♥

 

 که ازهفته هاگذشت وتمام نشد یا لحظه

 

 شاهنامه انیسرخ پوش م یافسانه بانو همان

 

 صبح6::4 ساعت

 

 81/6/8131 روزچهارشنبه

 

 )عسل_ح( MaheAsal77: سندهینو
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