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مقدمــــــــــــــــــــهــــ

سالم به همه دوست های گلم.

این رمان برگرفته از چندین زندگی واقعی هستش که از هر کدوم تکه ای رو 
گلچین کردم تا راحت تر بتونم حرف دلم رو بهتون بزنم، چرا که بارها و 

بارها قضاوت های نادرستتون که نشات گرفته از نا آگاهی شما از زندگی 
این عزیزان هست رو شنیدم و تالشم برای قانع کردنتون بی فایده بوده.

توجه کنید که این داستان از لحاظ روحی مناسب سنین زیر 18سال نیست، 
پس خوندنش رو به این عزیزان توصیه نمی کنم؛ گرچه این که درد جامعه 

رو بدونند بد نیست.

********

از ھمون دختر داستان ما، یکیه از جنس من و تو، اما با زندگی متفاوت. 
هایی که ھمه بھش می گن دختر بدکارہ، اما ھیچ کس نمی پرسه که چرا این 

عاشق می شه، طرد می شه، یه دختر پاک پاک با یه دنیای ناپاک. کارہ شدہ. 
نامردی می بینه؛ اما زندگی می کنه و می شه سلطان زندگی.

این داستان کامال واقعیه، نه از اون داستان هایی که فراموش کردم بگم، 
واقعی واقعی؛ فقط با یه مشکل کوچیک، اون هم بخواد مخاطب جذب کنه، 

اینه که من بھترین روی داستان رو نشونتون می دم، اما خیلی بدتر از این 
ها هم هست.
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ای دنیایم، بی رحــمی!

با تــمام وسعتت بی رحمی

آن قدر که مرا قضـــاوت می کنی 

مگر من جز "محبــــت" و "دوستـیـت "

چیزی خواستم؟ هان؟

ای دنیا؛ 

از تو خواهشــی دارم

لطفًا سراپا گوش؛

وجـــــــودم شو، مــــــــن شو 

نه برای ساعـتی!

تنها و تنها برای لحظه ای خــودت را جای من قرار بده 

بدون هیچ "دشنام" ،"غرور" و "خدا نکنه ای"

 " مـــــــــــن" شو،

           بدون هیچ تفــکری 

                                  و 

                                        "هیـــــش. قضاوتم نکن!"

به قلم: سرکار خانم مریم خلیلی(شایـا)
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الھی تکیه ام جز قدرتت نیست              مرا حولی به غیر از قوتت نیست 

پناھم نیست غیر از عصمت تو              نوایم نیست غیر از حشمت تو 

قسم بر حکمت و رمز مشّیت                بآن کو برز دی کوس معّیت 

دری جز جود خود رویم مکن باز            فقط با لطف خود این بندہ بنواز 

بدار از شّر ھر فتنه مرا دور                   بدہ آزادیم در نفخه صور 

مرا بر دشمنان پیروز گردان                  تو شام تیرہ ام را روز گردان

مکن رسوای خلقم در دو عالم               گنه بر من ببخشا چون بر آدم 

بپوشان عیب این شرمندہ ات را            نوازش کن الھی این بندہ ات را

دو چشمش را زغیرت کور گردان            بالرا زین فتادہ دور گردان 

ز بند ھر گنه آزادیم دہ                       مصونم دار و آن گه شادیم دہ

با روشن و خاموش شدن صفحه گوشی، کتاب رو می بندم و با کف دست 
اشک ھای سرازیر شدہ روی گونه ام رو پاک می کنم. با دیدن نام عقشم 

روی صفحه، لبخندی از جنس دلتنگی می زنم و  دکمه پاسخ رو فشار می دم.

‐ الو

‐ سالم 

‐سالم 

‐ خوبی؟

‐ آرہ 
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‐ چرا صدات گرفته؟ باز گریه کردی خانمم؟ 

‐ نه

اما امان از گریه ای که با کشیدہ شدن دست محبت بر سرش، ناله سر می 
دهد و صدای ھق ھق بلندم، مانع از این می شه که بر این حرف نادرستم 

سرپوشی از جنس صحت و درستی بذارم.

‐ ِاِاِا  دختر، خوبه گریه نمی کنی!، اگه خواستی گریه کنی حتما بھم خبر بدہ 
تا زمین هام رو برای آبیاری شخم بزنم. 

فین فین کنان خنده ای می کنم و با کلنکس اشک های باقیمانده روی صورتم 
رو پاک می کنم.

‐ می گم باران 

‐ بله؟ 

‐ می خوای بیای پیشم؟

‐ نه

‐ پس می خوای بیام پیشت؟

خنده ریزی به لحن لوسش می کنم که صدای نفس های  گرمش در تلفن 
طنین انداز می شه و من خجل از احساسی که با آن گرما، در وجودم شکل 

گرفته، سرم رو پایین می اندازم و موهام رو الی انگشت هام پیچ و تاب می 
دم  .                                                         

‐بھروز!                                                                                                         

‐جانم؟                                                                                                             

‐ خیلی دلم برات تنگ شدہ.                                                                                 

‐ من هم خانمم. بیام دنبالت؟                                                                     
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‐دوست دارم، اما می دونی که اجازہ نمی دن                                                             

‐اجازه ات با من، آمادہ شو االن میام دنبالت                                                           

‐اما بھروز...                                                                                                        

‐اما و اگه نداریم، یک ربع دیگه اون جام. زود آمادہ شو                                              

هاج و و بدون این که منتظر اعتراض دیگه ای باشه گوشی رو قطع می کنه. 
واج به صفحه کوچک گوشی دکمه ایم نگاه می کنم و با خوشحالی تمام 

بوسه ای روی اون می نشونم؛ چرا که عزیزترینم اون رو بهم دادہ تا راحت 
تر باھم در تماس باشیم و این شی کوچک خیلی از دلتنگی ھام رو رفع می 

کنه.

از جام بلند می شم و ھمون لباس ھای ھمیشگی رو که اقدس خانوم، زن 
ھمسایه، زمستون سال قبل برام آوردہ بود می پوشم. ھمون مانتو مشکی، 
روسری گلبه ای و شلوار پارچه ای مشکی؛ و من عجیب عادت کردم به این 
خیرخواھی و بخشش ھای کنایه آمیز. جلوی آینه می ایستم و به تصویر 

خودم خیرہ می شم؛ چشم های قھوہ ای ھم چون پایه درختان نقاشی ھای 
کودکی، ابروھای پرپشت و دخترانه، بینی قلمی و کشیدہ، صورت صاف و 

سفید که ھمه به اسم شیر برنج صدام می زنن و لب ھای قلوہ ای که بھروز 
...

با یادآوری اسم بھروز، ازتصویر خودم در آینه خجالت می کشم و سرم رو 
پایین می اندازم، دست هام رو  روی لپ هام که داغ شدہ بودن می ذارم و 

لبم رو به دندون می گیرم. به خودم که میام، برای فرار از افکارم، ھول 
ھولکی رژ صورتی ای که از اون یکی ھمسایمون بھم رسیدہ، روی لب ھام 
می کشم و  کش چادرم رو که کمی اذیتم می کنه، جابه جا می کنم، صدای 

با صدای مامان از اتاق بیرون می رم. زنگ خونه به گوش می رسه. 

‐باران، عزیزم مواظب خودت باش!   

درحالی که بانوک انگشت هام پشت کفشم رو باال می کشم، جوابش رو می 
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دم:

‐ باشه مامان گلم فقط... 

‐ اصال نگران نباش گلم! چیزی شد بھت خبر می دم   

بوسه ای روی گونه اش می نشونم و خداحافظی می کنم.  

‐ خوش بگذرہ  

‐ ممنون خداحافظ   

در رو که می بندم، بھروز رو تکیه دادہ به موتور  مى بینم. 

‐ سالم  

به سمتم می یاد و  بوسه ای روی پیشونیم می نشونه و در حالی که با ابرو 
موتور اشارہ می کنه می گه:  به 

‐ بپر باال که واست  کلی برنامه دارم 

ھردو کالہ کاسکت ھا رو روی سرمون می ذاریم و سوار موتور می شیم. 

‐ با یه بستنی موافقی؟

‐ ھومم...بستنی...چرا که نه، فقط شکالتی باشه

‐ به روی چشم 

در شھر گشتی می زنیم و نھایتا  نزدیک یک پارک نگه می دارہ و ھر دو 

پیادہ می شیم. 

‐عزیزم این جا بشین تا من برم بستنی بگیرم؛ زود میام.

 باسر حرفش رو تایید می کنم و روی صندلی می نشینم و با چشم، دور
می کنم. ھمیشه پارک رو دوست داشتم و دارم و چه لذتی نگاه شدنش رو 
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باالتر  از این که با معشوقه ات در پارک قدم بزنی، بگردی و تفریح کنی. 

‐ بفرما! این بستنی مخصوص شکالتی ھم تقدیم خانم خانم ها 

به تک بستنی در دستش نگاہ می کنم و متعجب می پرسم: پس خودت 
چی؟!

به بستنی قیفی در دستم اشارہ می کنه و می گه: اوناھاش 

با تعجب به بستنی و بعد به بھروز نگاہ می کنم: پس من چی؟!

 باز با لبخندی به بستنی در دستم اشارہ می کنه و می گه: ایناھاش 

با لب و لوچه ای آویزون به بستنی نگاہ می کنم: اما من این طوری ندوست 

بھروز ھم به تبعیت از من و با لب و لوچه ای آویزون تر می گه: اما من این 
طوری دوست.

در حالی که ھر دو می خندیم، از جام بلند می شم و شانه به شانه بھروز 
قدم بر می دارم  که نزدیک تر می یاد و دستش رو دور گردنم حلق آویز می 

کنه. 

‐ ِا بھروز زشته!

‐ چرا؟ تو زنمی، از ھمه مھم تر بستنیم دست توئه، کجا ولت کنم بری به 
امون خدا؟!

خنده ام که می گیرہ، فرصت رو مغتنم می شمارہ و گاز گندہ ای به بستنی 
می زنه.  ھاج و واج به بستنیِ نصف شدہ توی دستم نگاہ می کنم 

‐ می گم بھروز!!  

در حالی که بستنی رو در دھانش مزہ مزہ می کنه،  ھوم کش داری تحویلم 
می دہ. 

‐ ھومــم! چه خوشمزہ بود؛ جونم بگو می شنوم.
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‐ می گم تعارف نکن! تو که چیزی نخوردی یه گاز دیگه بزن 

خندہ کنان بوسه نرمی روی گونه ام می نشونه. 

‐ نه خانمم بقیش مال خودت، من بستنی دوست ندارم 

زیر لب خدا رو شکری می گم از این که بستنی دوست ندارہ که از گوش 
ھمون طور که در تیزش دور نمی مونه و زیر زیرکانه خندہ تحویلم می دہ. 

آغوشش بستنیم رو می خورم و مزہ مزہ می کنم، چشمم به تاب می افته.

‐ بھروز 

‐ جونم؟ 

‐ می خوام برم تاب بازی، میای ھولم بدی؟!

‐ باشه 

‐ پس صبر کن االن میام 

‐ کجا؟!

‐ می رم بستنیم رو دور بندازم 

و قدمی به سمت سطل زباله که کمی اون ورتر بود بر می دارم.

‐ بیا خودم میندازم 

به سمتش بر می گردم و متعجب می گم:

‐ اما...

‐  ھمین که گفتم 

به ناچار بستنی رو به دستش می دم که در یک حرکت اون رو در دھانش می 
ذارہ  و دوبارہ ھومم کش دار و تعجب من.
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‐ می گم بھروز 

‐ جونم؟

‐ دستت درد نکنه، اگه می دونستم انقدر دور می خوای بندازیش بھت 
زحمت نمی دادم 

تک خند مردانه ای تحویلم می دہ و ھمون طور که دستش رو پشت کمرم 
می ذارہ، به سمت تاب ھلم می دہ.

‐ برو دختر، برو انقدر من رو اذیت نکن، بروو!

به مانند کودکی ھام، چادر رو باز می کنم و دستم رو باالی سرم می گیرم، در 
پارک خالی که باد خنکی می وزه می دوم و روی تاپ می نشینم و منتظر می 
مونم تا مردم، یگانه تکیه گاھم ھلم بدہ. وقتی که تاب می خورم، آرامشی 
به وجودم رخنه می کنه که با ھیچ چیز دیگه ای  قابل قیاس نیست و من 

این آرامش رو دوست دارم؛ چرا که به مانند کودکی ھام احساس می کنم با 
ھر بار باال رفتن به خدا نزدیک تر می شم. به آسمان پر ستاره خیرہ می شم 

و دست هام رو از تاب رھا می کنم. 

‐ بھروز 

‐ جانم 

‐ می گم چه طوری مامانم رو راضی کردی امشب بیام پیشت 

‐دیگه دیگه 

‐لطفا بگو دیگه! جون من 

با ایستادن تاب سریع زنجیر های تاب رو می چسبم. خوشحالیم جاش رو به 
تعجب می دہ، جلوم می ایسته و برای لحظه ای به صورتم نگاہ می کنه. 

‐ چی شد ؟

به لب هام خیرہ می شه و انگشت شستش رو جلو می یارہ  و به آرامی روی 
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لب و گوشه لب هام می کشه، من که انگار مسخ شدہ باشم تنھا به لبخندش 
و نگاھی که بینمون در گردشه نگاہ می کنم. با داغ شدن لپ ھام که مطمئنا 
به خاطر سرخ شدنشونه، به خودم می یام و سرم رو به زیر می اندازم که 
برای لحظه کوتاھی سنگینی نگاھش رو حس می کنم و بعد ھم دستش رو 
پس می کشه، از جاش بلند  می شه و با لحنی که تا به حال ازش نشنیدہ 

بودم می گه:

‐ اوًال؛  این مسئله انقدر مھم نیست که جون خودت رو قسم بخوری، من به 
مامانم گفتم اون هم زنگ زد اجازت رو گرفت. دومًا؛ گوشه لبت رو پاک کن 

بستنی ای شدہ. سومًا؛ دیگه کافیه، بریم دیر وقته 

درسکوت کامل قدم به قدم ھمراھیش می کنم  که گرمی دست هاش رو در 
دست هام حس می کنم و این یعنی پایان سکوت. کمی قدم می زنیم و از 
کنار آدم ھایی که تک وتوک از پارک رد می شدن می گذریم که  باالخرہ به 

حرف می یاد. 

‐ بریم خونه؛  مامان و آقاجون منتظرن، امشب ھوا سرد شدہ یه روز دیگه 
میایم 

بعد از یک ربع باشه ای می گم و ھر دو به سمت موتور حرکت می کنیم. 
سکوت تمام، جلوی در خونه می رسیم و از موتور پیادہ می شیم. بھروز 
کلید رو داخل در می چرخونه و اول من بعد ھم خودش با موتور وارد 

حیاط می شه.

 بھروز مدام مامان و آقا جون رو صدا می زنه، اما دریغ از یک پاسخ، نگران 
خونه رو می گردیم  که با نوشته روی یخچال رو به رو می شیم. 

‐ سالم عروس گلم.  ببخشید که ما نیستیم خوش اومدی. بھروز، مامان، 
دایی سپھر رو بردن بیمارستان؛ من و بابات هم  امشب می ریم پیششون. 
نگران نباشید حالش خوبه، خطر رفع شدہ. حواست به عروس گلم باشه 

فردا بر می گردیم خونه. باران جان، مادر از خودت پذیرایی کن 

مامان بنفشه بوس بوس 



هیش. قضاوتم نکن☝

14
@simorg_yashmi

بھروز کاغذ رو از روی یخچال می کنه و داخل سطل زباله می اندازہ.

‐ خب، خدا رو شکر! 

بالب و لوچه ای آویزون به چشم های مشکیش زل می زنم. 

‐مشکلی که نیست؟ کمک نمی خوان؟

‐نه گلم. باز هم بھشون زنگ می زنم، نگران نباش. 

و بعد از کمی مکث ادامه می ده: 

خب! االن چی کار کنیم؟ ‐

‐ِنیدونم  

 چشم هاش رو ریز می کنه و با لبی غنچه شدہ که با زبونش یک طرف لپش 
رو باد کردہ، می گه: 

‐ باشه. ما که کاری نداریم!  بیا بریم اتاق من فیلم نگاہ کنیم؛ راستی شام 
خوردی؟

‐ من آرہ تو چی؟ 

‐ من هم خوردم پس بریم 

دست در دست ھم به انتھای راھرو می ریم و وارد اتاق می شیم. 

‐ تا من برم دست و صورتم رو بشورم تو ھم مانتوت رو در بیار و یکی از 
سی دی ھا رو انتخاب کن 

لباس ھام رو در میارم و باشه ای می گم و اون ھم از اتاق بیرون می رہ. 
ظاھرم رو در آینه مرتب می کنم، در آخر ھم به سمت سی دی ھایی که روی 

زمین پخش شدن می رم و از بینشون یکی رو انتخاب می کنم و داخل 
دستگاہ می ذارم، روی تخت می شینم و اتاق رو نگاہ می کنم. یه اتاق  نه 
متری که سمت در ورودی، کمد دیواریِ سفید رنگی قرار دارہ و با آویزھای 
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گل خشک شدہ تزئین شدہ. کف اتاق با یه فرش نه متری فانتزی پوشیدہ 
شدہ که گوشه تاخوردہ اش، خالقیت مھندسینمون رو برای دکوراسیون 

بھتر به رخ می کشه. خندہ ای به این فکر می کنم و بقیه اتاق رو از نظر می 
گذرونم. گوشه  اتاق و دقیقا جایی که من نشستم، تخت یک نفرہ بزرگیه که 
با رو تختی آبی و سفید ی مرتب شدہ، بغل تخت ھم یه کتاب خونه چوبی 
که داخلش قاب عکس ها و کتاب ھا ھست، قرار داره و وسط کتابخونه که 
یه مربع بزرگ دارہ، به شیوہ  جالبی یک مجسمه از یه دختر که سبدی از گل 
تو دستشه و دامنش ھم پر گله وسط قرار گرفته و دورش ھم با قاب عکس 
پر شدہ. از جام بلند می شم و روی عکس بھروز دست می کشم و بادست 
بوسه ای براش می فرستم و بر می گردم؛ به تلویزیون رو به روم خیرہ می 
شم که روی یه میز تلویزیون چوبی قرار داره و سی دی ھا نامرتب جلوش 
روی زمین پخشن. تلویزیون به قدری بزرگه  که اگه پارچه دکوری روش 
پشت بی افته، صورتت باید انواع فشارھا رو متحمل بشه و َپخ بشه تا 

بتونی درش  بیاری. یاد اولین باری می افتم که توی اتاق تنھا بودم؛ اون 
موقع ھم ھمین بال سرم اومد، پارچه روی تلویزیون پشت میز افتاد  و من 

باحال ضایعی کج شدم و صورتم رو چسبوندم به پشت تلویزیون که بھروز 
تو اتاق اومد و کلی بھم خندید، آخر ھم که آقا از خندہ سیراب شدن،  میز 
تلویزیون رو جلو کشید و پارچه رو در آورد و دستم داد و باز شروع کرد به 

خندیدن که من ھم دیگه طاقت نیاوردم و بین گریه شرمندگی پا به پاش 
خندیدم. 

‐ به چی زل زدی؟

‐ وویی ترسیدم 

و دستم رو سمت راست سینه ام، روی قلبم می ذارم که صدای خنده اش 
بلند می شه 

‐ چیه؟! به چی می خندی؟!

‐ ھیچی. فقط قلب چپ و راستت رو اشتباہ گرفتی  

و باز شروع می کنه به خندیدن، من که متوجه منظورش نشدہ بودم، فقط  
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به کیسه ھای خوراکی توی دستش نگاہ می کنم و شونه ھام رو باال می 
 اندازم. 

‐ واییی بھروز، چه خبرہ؟!

‐ ھمش برای خانوم خوشگلمه، نمی خوام موقع فیلم حوصلش سر برہ 

‐اما من االن اشتھا ندارم 

 نگاھی به وسایل می اندازہ   

‐ خب اشکال ندارہ، باشه برای بعد از فیلم، چه طورہ؟

‐ عالیه

و سریع می رم روی تخت می شینم 

‐ فقط برق ها رو ھم خاموش کن 

بھروز به حالت نمایشی پشت دستش می کوبه و با لحن زنانه ای ادامه می 
دہ   

‐ِاوا خدا مرگم ندہ! من خودم شوَور دارم، حواست به خودت باشه ھا 
دخترہ ور پریدہ!

صدای خنده ام که بلند می شه، چشمکی تحویلم می دہ و برق ھا رو 
خاموش می کنه، روی تخت کنارم می شینه و در آغوشش جام می دہ و 

بوسه ای روی  موھام می کارہ.

‐خب زود پلی کن دیگه!

‐باشه خانمم، ھرچی شما بگید! 

ھرچی ازشروع فیلم بیشتر می گذره، بھروز مضطرب تر می شه و من بی 
اطالع از فیلمی که انتخاب کردم، کیسه خوراکی ھا رو بر می دارم و از 

به بھروز ھم تعارف می کنم توش یه بسته  پفک در میارم و بازش می کنم. 
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که ناگھان از جاش بلند می شه و سمت دستگاہ می رہ.

‐ِا بھروز! چی کار می کنی؟!

‐خانمم این فیلمش خوب نیست، االن یه فیلم دیگه می ذارم 

‐ امامن اینو می خوام 

‐ نمیشه خانمم.. 

با پاھام مثل بچه ھا روی تخت می کوبم و با لحن کودکانه و لوسی می گم:  

‐ اما من اینو می خوام. یا این یا ھیچ فیلم دیگه ای 

بھروز مستاصل نگاهم می کنه

‐ خانمم این فیلمش به درد نمی خورہ یه فیلم بھتر می ذارم 

‐بھروز لطفاا!!

اما بھروز با ھمون لحن که برام قابل ھضم نیست، باشه ای می گه و ھمان 
طور که در فکر فرو رفته بود، دوبارہ سر جاش می شینه و من رو به آغوش 

حدود بیست دقیقه از شروع فیلم می کشه و سرش رو روی سرم می ذارہ. 
می گذره که تازہ متوجه اشتباھم می شم. فیلم، فیلم 18+ بود و در ھمین 

تازہ می مدت زمان کم ھم، نفس ھای بھروز تب دار و منقطع شدہ بود. 
فهمم که علت مخالفتش چی بود و چه اصرار بی جایی کردہ بودم، اما کار از 

کار گذشته بود و ھم من و ھم بھروز... وایی نه...

‐ بھروز 

‐ جانم 

به آرامی و خجل سرم رو بر می گردونم تا بگم فیلم رو عوض کنه. گرچه از 
نگاہ کردن بھش فراری بودم، اما چشم هام گرفتار چشم های خمارش که 

صورت و لب ھام رو می کاوید می شه.
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من چم شدہ؟ چرا انقدر ھوا گرمه؟ چرا ضربان قلبم تند می زنه؟ چرا...

با گرمی چیزی که روی لب ھام حس می کنم ناخودآگاہ چشم هام بسته می 
شه و به ھمراہ خود تمام افکارم رو ھم مسدود می کنه، نرم بود،  شیرین 

بود، لذت بخش بود، این چه حسیه که تمام سلول ھای بدنم تمنای وجودش 
رو می کنن؟! آری من ھم می خواستم، اما چه طوری باید ھمراھیش کنم؟ 

من که بلد نیستم، من که... 

اما بھروز آمادہ تر از من بود و حرکات نوازش گونه دست هاش روی بدنم و 
بوسه ھای داغ و تب دارش، زمزمه ھای عاشقانه اش و گرفتن اجازہ اش، 

من رو  در خلسه ای شیرین فرو می بره، خلسه ای که من رو در این امر 
باھاش ھمراھی می کنه.

با روشن و خاموش شدن چیزی که نورش چشم هام رو اذیت می کنه، از 
خواب بیدار می شم. اتاق تاریک بود و چشم هام ھم به تاریکی عادت 

نداشت، ھنوز دنبال نور می گشتم که دوبارہ دیوار های اتاق خاموش و 
دست های بھروز که دورم حلقه شدہ بود رو به آرومی بلند روشن می شن. 

می کنم و روی تخت می ذارم و به سمت گوشی که ھم چنان داشت خاموش 
و روشن می شد می رم. ازدیدن اسم رقیه خانم روی صفحه گوشی، اول 
تعجب می کنم، اما  بعد با فکر این که  خدایی ناکرده اتفاقی که ازش می 
ترسیدم رخ دادہ؛ ترسی تمام وجودم رو فرا می گیرہ و سریع گوشی رو 

جواب می دم.

‐الو رقیه خانم 

اما به جای صدای رقیه خانم صدای... 

‐ باران آبجی، کجایی؟ تو رو خدا زود باش بیا. مامان حالش خوب نیست

‐بھار چی شدہ؟ تو رو خدا بگو چی شدہ 

و درحالی که سعی در سر پا ایستادنم می کنم، دوبارہ صدای گریه آلود 
خواھرکم به گوشم می رسه 
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‐ باران تو رو خدا بیا، زود باش! 

و بوق ممتد تلفن که من رو  زیر آواری از بی خبری رھا می کنه 

‐ باران! بارانم،  خوبی؟

بین  گریه سست می شم و  زانوھام محکم با کف زمین برخورد می کنن. 
بھروز ھم که با صدای من از خواب بیدار شدہ بود و از طرفی ھم نگران 
بود؛ با عجله به سمتم میاد و با من روی زمین می نشینه وسرم رو روی 

سینه اش می ذارہ. 

‐ جانکم گریه نکن. بگو چی شدہ 

‐بھروز، مامانم؛...مامانم.

‐ چی شدہ؟

‐ نمی دونم، نمی دونم، نمی دونم 

بھروز که می بینه حال مساعدی ندارم، فورا آمادہ می شه و به من ھم کمک 
ھنوز نزدیک خونه نشدہ بودیم که نور می کنه تا لباس ھام رو بپوشم. 

آمبوالنس در تاریکی شب، به مانند تیری آتشین قلبم رو مورد ھدف قرار می 
دہ  

نگه ‐ بھروز، بھروز، اون جا رو آمبوالنس. نکنه؟! تو رو خدا نگه دار بھروز، 
دار 

به مانند دیوانگان پاھام رو از طرف دیگه  موتور جابه جا می کنم تا پایین 
بپرم 

‐ِا باران.. صبر کن دختر 

امامن تنھا آمبوالنسی رو می بینم که آژیرکشان از اون جا درحال دورشدن 
بود. با کم شدن سرعت موتور، سریع از ازش پایین می پرم که چادرم زیر 
پام گیر می کنه و به زمین می افتم، ولی مگه مھم بود؟ گریه کنان به سمت 
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آمبوالنس می دوم و فریاد می زنم، اما صدای فریادم در صدای جیغ 
آمبوالنس گم می شه و من دیوانه رو دیوانه تر می کنه. 

صدای گریه ی بھار رو که می شنوم، دلم از بی کسیمون ریش ریش می شه 
و دوان دوان به سمتش می دوم و محکم در آغوش می گیرمش. 

‐بھار، آجی جونم، چی شدہ؟! مامان چش شدہ؟ بھارکم، خواھرکم، ِد گریه 
نکن دیگه دختر ُمردم از نگرانی، بگو چی شدہ تو رو خدا حرف بزن 

بھار با چشم های به خون نشسته  به چشم هام زل می زنه و من من کنان 
می گه:  

‐باران، مامان، مامان، رفت، مامان رفت.

‐نـــه 

با صدای جیغم از کابوسی که این چند وقت آرامش رو با من غریبه کردہ، 
بیدار می شم. 

‐باران، دخترم خوبی؟

با کشیدہ شدن دستی مھربان روی سرم به احترام صاحب این دست ھا که 
این چند وقت ھمراہ و ھمدممون شدہ، از جام بلند می شم و قطرات اشک 

قاب عکس جاری شدہ روی صورتم رو با کف دست هام پاک می کنم. 
خانوادگی کنارم رو که باھاش  به خواب رفته بودم و عجیب این چند وقت 

بھترین دوست و محرم رازھام شدہ رو بر می دارم و بھش  نگاہ می کنم.

‐ باز کابوس دیدی عزیزم؟

سرم رو به نشانه تایید تکون می دم که قطرہ اشکی از روی صورتم می لغزہ 
و روی قاب عکس و دقیقا جایی که دلم رو آتیش می زد می چکه، اما این 

قطرہ می تونه آتیش دلم رو خاموش کنه؟ ای کاش.

دستم رو روی قاب می کشم تا قطرہ چکیدہ شدہ از اقیانوس نا آروم چشم 
هام رو پاک کنم،  اما باز دلم تاب نمی یارہ و بوسه ای روش می نشونم  و  
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به صورتم می چسبونمش تا به یاد بیارم که ھمه چیز خوب است. خوب، ھه، 
آری خوب.

‐ باران دخترم، انقدر خودت رو اذیت نکن. خدا رو شکر کن دختر جون که 
بالیی بدتر از این سرتون نیومدہ. خدا رو شکر کن که به خیر گذشت. 

ومن با یاد آوری خاطرات این یک ھفته، تلخ خندی می زنم، چرا که ھمه می 
گن خدا رو شکر کن که به خیر گذشت، اما:

آیا خیرہ این که پدرت شبانه مست به خانه بیاد و قصد تجاوز به دختر 
کوچکش روداشته باشه؟

خیرہ که مادرت صدای فریاد دخترکش رو بشنوہ و بیاد ببینه که شوھرش، 
پدر بچه اش قصد تجاوز به جگر گوشه اش رو دارہ؟!  

خیرہ این که مادرت برای دفاع از  خواھر کوچکت با اون مرد کثیف و مست، 
گالویز بشه! 

خیرہ پدرت، مردی که بارھا نزدیک بودہ در تنھاییتان به خودت تجاوز کنه، 
در نبودت به خواھر کوچکت چشم  داشته باشه و در برابر مقاومت مادرت 

اون رو ھم به باد کتک بگیرہ، تا جایی که تا نزدیکی های مرگ برہ و  بعد 
از؛...بعد از ایست قلبی، خدا دوبارہ به این زندگی منحوس برش گردونه؟ 

اون ھم افلیج و نیازمند مراقبت؟ و اون مرد ھم فرار کنه؟!

آری به خیر گذشت، اما این اتفاق ھا رو ھم  به ھمراہ داشت و تنھا خیرش 
این بود که مادرم زندہ است و خواھرم که خدا رو شکر بھش تجاوز نشدہ 
افسردہ شدہ، چرا که برای نوجوانی به سن اون این عمل غیر قابل ھضمه. 

‐ نگران نباش دخترم، خدا بزرگه

و چه عجیب است که در این مدت کوتاہ به کلمه خدا حساسیت پیدا کرده 
ام و زھر خندم ھر لحظه خودش رو نشون می دہ.
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پاھام رو داخل شکمم جمع می کنم و دست ھام رو روی زانوھام، روی ھم 
می ذارم و دستم رو تکیه گاہ سرم می کنم، به رقیه خانمی که این مدت 

برای ما مادرانه خرج  کرد نگاہ می کنم. 

‐ مگه می شه رقیه خانم؟ نگاہ کن، من موندم و یه مادر افلیج و یه خواھر 
افسردہ که نمی تونه از اتاق بیرون بیاد. من هم که تا دوم دبستان بیشتر 

نخوندم که برم دنبال کار، بعدش ھم که بھار به دنیا اومد. 

نفس عمیقی می کشم و ادامه می دم: 

‐خرج گذران زندگی و مدرسه بھار ھم که یا از مسجد محله و مردم بود یا از 
خدمتکاری مامان که اون هم اون مردک با کتک برای خرج موادش از مامان 

مادر و خواھرم بیمارن و نیاز به دوا و درمون دارن، خدا رو شکر می گرفت. 
که پای یک پست فطرت از زندگیمون کم شد، اما باالخرہ که چی؟ من باید 
چی کار کنم؟ االن من یه دختر بی سرپرستم که سرپرستی دو تا از مھم 

ترین  دار و ندارهاش رو به عھدہ دارہ، قبول کن که سخته رقیه خانم، قبول 
کن! 

اشک های سرازیر شده ام رو با پنھان کردن سرم در میان دست هام مھار 
رقیه خانم کمی از جاش جا به جا می شه و کنار رخت خوابم جا می کنم. 

می گیرہ، دست های پر مھرش  رو روی دستم می ذارہ و می گه:

‐ می دونم من االن ھر چی بھت بگم دلت آروم نمی شه، حق هم داری، اما 
باران جان می دونی که من مثل بچه ھای نداشتم دوستون دارم و تا اون 

جایی ھم که بتونم از ھیچ کمکی براتون دریغ نمی کنم. فقط ازت می خوام 
که صبور باشی.  االن به قول خودت سرپرست دو عزیزی ھستی که تمام 
داشته و نداشته ھاتن و تنھا امید و تکیه گاھشون تو ھستی که خدایی 

نکردہ اگه بلغزی اون ها ھم نابود می شن، در ضمن یه ھمسر داری که خیلی 
دوست دارہ، ھوم؟! 

سرم رو باال میارم که نگاہ گرم و سوالی ای بھم می اندازہ و ادامه می دہ:

‐درسته که ھنوز نامزدین، ولی باالخرہ که ازدواج می کنین و این یعنی این 
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که اون ھم تو زندگیت ھست و نقش دارہ، پس تنھا نیستی. بذار اون هم 
خودش رو بھت ثابت کنه، بذار مرد خونت بشه، تو ھم خانم خونش بشو و 

با ھم خانوادتون رو از نو بسازین. االن مادرت و بھار بیشتر از دوا و درمون 
به یه خانوادہ خوب نیاز دارن که بھشون محبت کنن و شادی و امید رو تو 

دلشون رشد بدن و گذشته رو از خاطرشون ببرن.

کمی تو جاش جا به جا می شه و سرش رو پایین می اندازہ و با ریشه های 
روسریش بازی می کنه.

‐یادمه توی یه مجله خوندم که نوشته بود؛ قوی بمان، بگذار ھمه تعجب 
کنند که چه طور ھنوز می خندی، حاال ھم من فقط ازت می خوام که قوی 
باشی و توکلت رو بدی به خدا، بقیش رو خودش برات جور می کنه. حاال 
ھم بیا این آب قند رو بخور تا یه کم حالت بھتر شه. چند روزہ که از خونه 
بیرون نزدی، غذای درست و حسابی ھم که نمی خوری. بھار ھم که بدتر از 
تو، مادر بندہ خداتون ھم ھمش چشمش به درہ که با خوشحالی برید تو 

اتاقش؛ چیزی نمی گه، ولی تو چشم هاش می شه غمش رو خوند.   

و من شرم زدہ می شم از این که کسانی که ادعای دوست داشتنشون رو 
دارم، تو این مدت کوتاہ فراموش کردم.

‐ راستی فراموش کردم بگم به خدا این پسر ھم گناہ دارہ، یه کم به فکر 
اون هم باش! این چند روز به خاطر این که خانم ها میان عیادت نتونسته 

ببینتت، گوشیت هم که جواب نمی دی. ھمش دارہ حالت رو از من می 
پرسه، خدا از مردونگی کمش نکنه؛ تو این چند وقت ھم هرچیزی که الزم 

داشتیم رو برامون تھیه  کرد، بھار ھم حالش خوب نیست چند روزہ 
خودش رو تو اتاق حبس کردہ، یه سر بھش بزن! اگه تونستی با بھروز 

ببرش بیرون روحیش عوض شه. االن مادرت و بھار بیشتر از ھر وقت دیگه 
ای به شماھا احتیاج دارن 

رقیه خانم نفس عمیقی می کشه و به ساعت نگاہ می کنه 

‐ِاوا دختر! یه کاری کردی کلی حرف بزنم، دھنم کف کرد به خدا 
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و درحالی که دست ھاش رو روی زمین تکیه گاه  می کنه تا بلند شه، با چشم 
به آب قند اشارہ می کنه 

‐ بخور عزیزم، بخور که رنگ و رو برات نموندہ 

نزدیک در بود که صداش می زنم.   

‐ رقیه خانم!؟ 

ھمان طور که دستش نزدیک دستگیرہ در بود، به سمتم بر می گردہ. نگاھی 
از سر تشکر بھش می اندازم 

‐ ممنونم، به خاطر ھمه چیز! 

نگاہ پر مھری تحویلم می دہ و بعد از اشارہ مجدد به لیوان آب قند، از اتاق 
درحالی که لیوان آب قند رو می نوشم و مزہ مزہ می کنم، به خارج می شه. 

حرف های رقیه خانم و آیندہ نامعلومم می اندیشم. آیندہ ای که به 
سرانجامش نمی تونم فکر کنم.

********

‐ خب دخترا کجا بریم؟ 

‐ من نمی دونم، انقدر ما رو پیادہ آوردی که دیگه نای فکر کردن ھم ندارم 

‐ِاِاِا، کی بود می گفت بھروز تو رو خدا پیادہ بریم می خوام بگردم، خسته 
شدم از بس تو خونه موندم؟! من که بھتون گفتم با ماشین بریم 

من و بھار با چشم های گرد شدہ، یه نگاہ به بھروز که ادای من رو در می 
آورد و یه نگاہ به ھم می کنیم و  پقی می زنیم زیر خندہ. 

‐ چیه؟ چرا می خندین؟ مگه دروغ می گم؟! 

‐ نه داداش بھروز، فقط من موندم این قر تو کمرت رو کجای دلم بذارم 

بھروز که تازہ متوجه ادا در آوردنش موقع حرص خوردنش شدہ بود، خندہ 
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ای تحویلمون می دہ 

‐داشتیم بھار خانم؟!  

‐بله که داشتیم، درست می گه دردونم، من کجا این طوری قر دادم آقاا؟! 

‐ بارانن 

‐ ژوونم 

ھر سه خندہ کنان در پارک قدم می زنیم و من خوشحالم. با این که بھار با 
اصرار فراوان ھمراھمون شد و حال مساعدی نداشت و سکوت رو ترجیح 

می داد، اما االن با خوشحالی ھمراھیمون می کنه و من ممنون این مرد 
زندگیم هستم که در حق خواھرم که پدر خودش در حقش پدری نکرد، 

پدرانه ھایش را به تاراج گذاشته. 

‐ آبجی! 

به بھار که دوبارہ چشم هاش مثل چشمه ای جوشان شدہ نگاہ می کنم و 
دست هاش رو می گیرم 

‐ جان آبجی! نبینم دردونم باز ابری بشه ها 

بھروز که می بینه بھار دوبارہ دارہ تو خودش می رہ، برای عوض کردن جو 
حاکم پیش قدم می شه

‐ وای! فراموش کردم قاقالی لی برای دخترمون بگیرم، فکرکنم به خاطر 
ھمینه که این شکلی شدہ، مگه نه دختر بابا؟! 

به وضوح سرخ شدن لپ ھای بھار رو می بینم و مطمئنا به خاطر اینه که تا 
به حال کلمه ای این چنین شیرین و زیبا  نشنیدہ؛ دختر بابا.

*****

‐وای بھروز، واقعا خیلی خوش گذشت، خیلی ممنون! 
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‐آرہ داداش بھروز، خیلی ممنون. 

‐خواھش می کنم! بیاین قاقالی لی ھاتون رو هم بگیرید ببرید خونه 
بخورید.

و کیسه خوراکی ھا رو به دست بھار می دہ و بھار ھم بعد ازخداحافظی، ما 
رو تنھا می ذارہ 

‐ِا بھروز... مگه نمی یای تو 

‐نه گلم، امشب یه کم کار دارم، قرارہ جنس جدید برای مغازہ بیارن، فردا 
میام بھتون سر می زنم 

بوسه ای روی گونه ام می نشونه و به سمت موتور که به تیر برق زنجیرش 
کردہ بود می رہ 

‐ بھروز!! 

درحالی که قفل رو باز می کنه، نیم نگاھی بھم می اندازہ و سوار موتور می 
شه

‐جانم 

به موھای بسته شدہ سرش اشارہ می کنم و با لحنی که نشون می دہ راضی 
نیستم، بھش می گم  

‐اون گیس هات رو هم کوتاش کن، من بدم میاد! 

لبخند خبیثی تحویلم می دہ و در حالی که جک موتور رو باال می زنه، 
سوییچ رو داخل استارت می چرخونه 

‐ِا بھروز 

‐خداحافظ خانمم

و تنھا جوابم بوقیه که با دور شدنش از اون جا تحویلم می دہ 
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‐می کشمت بھروز

با خندہ ای که تمام حرصم توش نمایانه، در رو محکم به ھم می کوبم و 
چادرم رو از سرم در میارم و روی دستم می اندازم.  

‐باشه بھروز خان! من اگه اون گیس هات رو کوتاہ نکنم باران نیستم، 
بھار، آجی جونم، کجایی دختر؟! زود قاقالی صبرکن! ھنوز من رو نشناختی. 

لی ھا رو بیار بخوریم این بھروز نذاشت وسط راہ بخوریم که،  من گرسنمه 

 کمی می گذرہ و صدایی  ازش نمی شنوم، به اتاق می رم 

‐بھار! آجی جون االن وقت شوخی نیست بیا بیرون من گرسنم 

اما اون جا نبود، به امید این که تو سرویس بھداشتی باشه در اون جا رو 
ھم می زنم، اما باز صدایی نمی شنوم؛ نگران در رو باز می کنم و نبودش من 

رو نگران تر می کنه 

‐بھار؟ کجایی دختر؟ بھار؟!

تنھا اتاق باقیموندہ اتاقیه که مامان توشه، به امید این که اون جا باشه به 
آرومی در رو باز می کنم تا مامان از خواب بیدار نشه، یه کم با چشم به 

اتاق تاریک نگاہ می کنم که صدای خفه ای به گوشم می رسه

‐بھار!

روی دھنم دستی قرار می گیرہ و دست هام رو با یه دست از پشت می گیرہ 
و کشون کشون من رو به اتاق می برہ. تقالھام بی فایده می مونن تا این که 
تو اتاق ھلم می دہ و کلید رو می چرخونه. با دھانی که از ترس قفل شدہ، 
به فرد روبه روم که تو تاریکی دیدی ندارم خیرہ می شم که چراغ روشن 

می شه و من ھاج و واج به مرد رو به روم نگاہ می کنم.

به دنبال راہ نجاتی می گردم که چشمم به بشقاب میوہ می افته. سریع خم 
می شم و چاقوی داخلش رو بر می دارم و به سمتش می گیرم. 
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‐مردک عوضی! اگه دستت بھم بخورہ به خدا می کشمت 

اما مرد ھم چنان لبخند کریھش رو تحویلم می دہ و در حال بازکردن دکمه 
چاقو رو از این دست به اون دستم ھای پیراھنش بھم نزدیک تر می شه. 

اتاق کوچیکم مانع از جا به می دم و به سمت دیگه اتاق جا به جا می شم. 
جایی زیادم می شه. تکیه ام که به دیوار می خورہ و مرد ھم در چند قدمی 

ام قرار می گیرہ، چشم هام بسته و اشک ھام سرازیر می شن. 

(خدایا من چه کار باید بکنم چه کار؟)

صدای قلبم که دیوانه وار  به سینه ام می کوبید،  در صدای قھقھه ترسناک 
اون مرد گم می شه 

‐چیه دختر بابا؟!... از چی ترسیدی؟ بابا که کارت ندارہ. فقط می خواد یه 
کم از میوہ ای که داخل خونشه بچشه، گناھه؟! ھوم؟

سست می شم و از دیوار لیز می خورم و به زمین می افتم. چاقو کنار 
آخر خطم این دستم رھا می شه و من می مانم و یک دنیا نا امیدی. 

جاست؟ آرہ ھمین جا. من دیگه تموم شدم، زخمی شدم، زخمی که ھزاران 
نگاھم بین چاقوی کنار دستم و مرد روبه بار بدتر از، از پشت خنجر خوردنه. 

روم که ھنوز با اون نگاہ کثیفش دست از تماشایم بر نمی دارہ می چرخه. 
مصمم می شم، مصمم تر از ھر لحظه دیگه ای. 

(خدایا! می دونم گناہ کبیره است و نابخشودنی؛ اماببخش! خدایا من رو به 
خاطر خودم ببخش.)

چاقو رو  بر می دارم و با لبخند تلخ و نگاھی که کلی حرف توش نھفته 
است به مرد روبه روم خیرہ می شم، متعجب نگاهم می کنه، دست هام که 

باال میاد قھقھه اش بلندتر می شه و صدای دھشناکش تو سرم اکو می شه.

‐آرہ بزن، تو که به درد ھیچی نمی خوری، حداقل بمیر یه نون خور کمتر، 
بمیر. 
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اشک هام ھمراہ با دست هام فرود میان و.....

‐دخترہ ھ*ر*ز*ہ،  چی کار می خواستی بکنی ھان؟

باتمام قدرتم دست و پا می زنم تا دست هام رو از دست های کثیفش بیرون 
بکشم 

‐ولم کن لعنتی؛... ولم کن 

اما اون ھم زورش بیشتره ھم تصمیمش برای زندہ موندنم قطعی. چاقو رو 
که از دستم بیرون می کشه، چنان صدای سوتی در گوشم به صدا در میاد 

که یه آن احساس می کنم کر شدم، اما مگه مھمه؟!

‐ھان...چیه؟ سگ شدی پاچه می گیری، دخترہ احمق. خودم آدمت می کنم 
خودم. بذار این عروسی سر بگیرہ از دستت راحت می شم، اما قبل از اون 

باھات کار دارم 

و دوبارہ اون نگاہ کثیف که قرارہ مثل یه مھر سوخته به پیشونیم زدہ بشه. 
اشک هام سیلی می شن و من ناتوان و ناتوان تر می کنن. خدایا من چی کار 
بکنم؟ چی کار؟! ھر چه زور در بدن دارم رو جمع می کنم و با تمام قوا جیغ 
می زنم و تا جایی که می تونم از خودم دفاع می کنم؛ اما اون حریص تر از 
قبل با دست هاش جلوی دھنم رو می گیرہ و شروع به بوسیدنم می کنه. 

(خدایا چی کار بکنم؟)

باصدای لگدھایی که به در می خورہ، نوری از امید تو دلم جوونه می زنه، 
دست هاش رو گاز می گیرم و شروع به داد زدن می کنم.  

‐کمک کنید... کمک

اما باز دست هاش مانع می شن 

‐مردک احمق تو چه غلطی داری می کنی؟ 

سنگینی تنش که از روم برداشته می شه، سریع به دیوار تکیه می دم و تو 
خودم مچاله می شم و به حال زارم گریه می کنم، خدایا ممنونم، ممنون که 
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ناجیم رو فرستادی، ممنون. 

بھروز تا جایی که جا داشت می زد و اون مرد ھم که حقش بود، فقط کتک 
می خورد و من درگیر بین دو حس خوشحالی و غم، می گریم و می خندم. 

باصدای آخی که تو گوشم می  پیچه، سرم رو باال میارم و... وای نه.  مرد تو 
خون غلط می خورد و بھروز.. 

چشم هام سیاھی می رن و...

**********

‐بذارید یه کم دیگه بمونم بعد میام، تو رو خدا! می بینید که زنم حالش 
خوب نیست 

صداھا برام گنگ و نامفھوم بودن، می شنیدم اما تشخیص نمی دادم. آروم 
آروم پلک ھام رو که خیلی سنگین بودن تکون می دم و سایه چند نفر رو در 

نزدیکیم حس می کنم. 

‐نگاہ کنید بھوش اومد... باران... بارانم... خوبی عزیز دلم؟

‐من کجام؟

دست هام رو تو دست های بزرگش که ھمیشه یادم می یارہ من هم یه حامی 
و تکیه گاہ تو زندگیم دارم می ذارہ و نوازششون می کنه، اما دست هاش 
به قدری سردن که احساس می کنم  یه ظرف آب یخ روی بدنم ریختن و 

شوک زدہ تمام  خاطرات با جرقه سردی برام مثل روز روشن می شه. 

‐ھیچی نیست خوبی؟!

‐بھروز ...بابام 

قطرہ اشکی که روی دستم می چکه و بوسه ای که روش می نشینه، نشون 
از یه واقعه بد داره. خدایا واقعا این بھروزه؟ َمردم! مردی که قرارہ تمام 

عمر کنارم باشه؟ چه بر سرش آمدہ؟ گریه چرا؟
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‐زود باش بلند شو! ما وقت نداریم منتظر تو بمونیم، بلند شو یا�

ھنوز از شوک احوال بھروز و اتفاقات گذشته بیرون نیامدہ، شوک دیگه ای 
بھم وارد می شه. پلیس؟! نه، باورم نمی شه 

‐تو چی کار کردی بھروز؟ چی کار؟

‐من رو ببخش خوشگلم، من رو ببخش 

گویی که آخرین مالقاتمون باشه، محکم به آغوشم می کشه و بوسه ای روی 
پیشونیم می نشونه که یکی از اون دو مرد سبز پوش جلو میاد و بھروز رو 
دست بند زنان می برن و من می مانم و یک دنیا بی اطالعی، با نگاھی که با 

یادآوریش تمام وجودم آتش می گیره، یخ می زنه و می شکنه.

سوزن سرم رو از دستم بیرون می کشم و پاھام رو که از تخت آویزون 
بودن روی زمین می ذارم و سرپا می ایستم. سردی سرامیک ھا و سرگیجه 

ام، موج دیگه ای از خستگی ھا رو در ذھنم  نشونه می گیرہ و پاھام شل می 
باقدم ھایی شن و روی تخت می افتم، اما نه االن وقت استراحت نیست. 

لرزان به سمت پذیرش بیمارستان حرکت می کنم به امید این که شاید 
جوابی برای سؤال ھای درون ذھنم بیابم. 

‐ببخشید خانم! 

پرستار که درحال کار کردن با کامپیوتر بود، سرش رو به سمتم بر می 
گردونه 

‐بله کاری ازم ساختست 

‐من باران سلطانیم، دختر اردشیر سلطانی؛ می خواستم ببینم ایشون این 
جا بستری شدن یا نه؟ 

نگاہ سرسری ای بھم می اندازہ و دوبارہ به مانیتور روبه روش خیرہ می 
شه 
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‐یه لحظه لطفا! 

حتی ھمون چند ثانیه ھم عذاب آور می گذره، چرا که نمی دونستم با زندہ 
اون مرد روبه رو می شم یا...

‐بله ایشون این جا بستری ھستن، به خاطر ضربه ای که بھشون وارد شدہ 
یه عمل داشتن، اما فعال تو بخش مراقبت ھای ویژن و به ھوش نیومدن 

اشک هام سرازیر می شن و سردرگم بین دوحس خندہ و گریه، به پرستار 
سبزہ  روبه روم که تن پوش سفیدش در عین ناجی بودن عجیب دلم رو می 
لرزونه خیرہ می شم. نمی دونستم باید بخندم از این که بھروزم قاتل نیست 

یا این که گریه کنم به خاطر پدری که پدر نبود. 

‐خانم حالتون خوبه؟ 

نگاہ گیجم روی صورتش تاب می خورہ که یه تای ابروش رو باال می اندازہ 
و با اخمی که چھرہ سبزش رو بامزہ تر می کنه، منتظر خیره ام می شه. 

‐ببخشید حواسم به شما نبود

حتما تو دلش می گه سه ساعته به من زل زدہ، بعد می گه حواسش به من 
نبود و چندتا فحش پزشکی ھم نثارم می کنه. لبخندی که می خواست بین 

این ھمه تلخی خودش رو نشون بدہ با یادآوری کاری که برای انجامش 
اومدہ بودم به پوزخند تلخی تبدیل می شه که تلخیش کامم رو ھم تحت 

تاثیر خودش قرار می دہ 

‐من خوبم، می شه یه لطفی بھم بکنید؟ می خوام آقای سلطانی رو ببینم.

و آیا جایزہ به مردی که درحقم پدری نکرد بابا بگم؟

پرستار از جاش بلند می شه و در حالی که پروندہ به دست سکو رو دور می 
زنه،  با نیم نگاھی می گه:  

‐االن وقت مالقات نیست، ایشون ھم حال مساعدی ندارن، وقتی به ھوش 
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اومدن حتما

*****

دوشیزہ مکرمه، سرکار خانم باران سلطانی، آیا وکیلم شما رو به عقد دائم 
آقای سھراب زردتشت با مھریه معلوم در آورم؟

آقای سھراب زردتشت ِھہ، به نظرم کلمه دومش خندہ دارترہ، مھریه معلوم. 
آرہ مھریه معلوم، پنج میلیون تومان، پنج میلیونی که به بابا، ببخشید آقای 

عروس زر خرید بودم من نه؟!)اردشیر سلطانی تحویل داد و من رو خرید. (

‐ عروس رفته گل بچینه 

ِھہ، پوزخند تلخ دیگه ای روی لب هام جا خوش می کنه و  از آینه عقدی که 
قرار بود  شاھد ازدواج شیرینم باشه، به مرد آینده ام یا نه در اصل شوھرم 

به نظرتون گلم چه نگاہ می کنم. عجب گلی ھم چیدم، چه عطری، چه رویی. 
رنگی دارہ؟ ھومم! راحت تر بگم، رفیق دود و دم بابام که دہ سال هم ازش 

بزرگترہ و با اعتماد به نفس کامل، کت و شلوار مشکی ای که با یه بلوز 
دیگه به عرضتون برسونم که... سفید و ربان مشکی مزینش شده، پوشیدہ. 

آھان.. یادم اومد، 64 سالشه و موھاش هم  سفیدہ، یک کمی ھم تپله، اما 
اشکالی ندارہ، عزیز دلم قول می دہ به خودش برسه، تازہ تا وقتی من رو 

دارہ غم ندارہ... 

‐آیا وکیلم؟

(وکیله؟! ھومم... نمی دونم به نظرتون بله رو بھش بگم؟ اما نوچ نوچ نوچ، 
ھنوز زودہ) 

‐عروس زیر لفظی می خواد 

وای می (آخ گفتی، اما من که زیر لفظیم رو گرفتم، حاال چی کار کنم ھان؟ 
دونید زیر لفظیم چی بود؟ نمی دونید نه؟ بذارید؛... بذارید االن می گم 

ھومم؟ آھان! زیر لفظیم آزادی بھروز بود، اما نشد می دونید چرا؟) 
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‐عزیزم سرت رو باال بگیر

سرم رو باال می یارم و... بھروز!! وای نه! تو چه طوری اومدی این جا ھان؟! 
چه طوری عقشم؟! اشک هام سرازیر می شن و دست هام رو جلو می برم تا 
صورتش رو لمس کنم. آرہ درسته، این بھروزہ. باورم نمی شه خدایا. بھروز، 

مردم، عقشم، تکیه گاھم، مردی که قرار بود عروسش باشم. ھم چنان 
ناباورانه با خودم تکرار می کنم این بھروزہ، آرہ مطمئنم. 

قطرات اشک که از جلوی چشم هام کنار می رن، صورتم رو به دست های 
گرمش که اشک هام رو پاک کردہ بودن و باز ھم حامی من شدہ بودن تکیه 

می دم و چشم هام رو باز می کنم، اما... نه... خدای من نه... نه نه نھه

از جام  بلند می شم، َمردم ھم روبه روم قد علم می کنه و ھمه متعجب 
نگاھمون می کنن. خدایا واقعا قراره این پیر خرفت شوھرم بشه؟ خدایا 

حقه؟ ھان؟! واقعا حقه؟!

‐عزیزم بشین وگرنه برات گرون تموم می شه  

 ناباورانه خیرہ اش می شم 

‐اتفاقی افتادہ جناب زردتشت؟

پیر خرفت به سمتش برمی گردہ و درحالی که با لبخند گول زنندہ ای سعی 
در ساکت کردن جمع دارہ می گه: 

‐نه جناب عاقد، یه شوخی بود. خانمم ھمیشه می گفت دوست دارہ سر عقد 
ھم چین کاری بکنه شما ادامه بدید. 

و دست هام رو می گیرہ و به پایین می کشتم تا بشینم و بعد  ھم گردنبندی 
رو که قرار بود گردنم بندازہ، تو دامنم پرت می کنه و من ھم چنان با افکارم 

شروع به جدل می کنم 

(ھه خانمم، خدایا تمومش کن، تموم) 
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بااجازہ پیرخرفت، عاقد دوبارہ شروع به انجام وظیفه اش می کنه

‐برای بار سوم می پرسم، دوشیزہ مکرمه، سرکار خانم باران سلطانی، آیا 
وکیلم شما رو به عقد دائم آقای سھراب زردتشت با مھریه معلوم در آورم؟ 

آیا وکیلم؟

یادمه ھروقت از عروسی ھا برام تعریف می کردن، می گفتن برای بار سوم 
باید بگی با اجازہ پدر و مادر و بزرگتر ھا بله. به نظرتون من ھم باید بگم؟ 

به پدرم نگاہ می کنم، اما واقعا پدر بود؟ ھیچ وقت زمانی که به ھوش اومد 
و به مالقاتش رفتم رو  یادم نمی ره، می دونید چی شد؟! وای نمی دونید 
که! بذارید بگم، صبر کنید. اومم! بابام یا ھمون اردشیر بزرگ بھم گفت که 
باید با سھراب جون ازدواج کنم، وگرنه نمی ذارہ که بھروز از زندان آزاد 

تازہ می دونید جالبیش بشه، یعنی خالصه بگم که  به رضایت راضی نبود. 
چیه؟ این که رفتم به پلیس می گم بابام قصد تجاوز بھم روداشته، اون ها 
ھم برام درخواست پزشک قانونی نوشتن که اگه تائید شد پروندہ جاری 

بشه، اما باز مھیج ترش می دونید چی بود؟! این که بابام زیر ھمه چیز زد و 
از اون جایی ھم که بھم تجاوز نشدہ بود، اگه پزشک قانونی می رفتم ھم 
فایدہ ای نداشت و این شد که به جرم تجاوز به حریم خانه و ضارب کردن 

بابام، بھروز  زندون افتاد و بعدش ھم که بابای دل رحمم شرط گذاشت اگه 
با سھراب جون ازدواج کنم، رضایت می دہ تا بھروز آزاد شه، تازہ یه 

خواسته معقوالنه دیگه ھم داشت، من هم که عاشق بابام و اصال مجبور 
نبودم، قبول کردم.

می خواید بدونید اون شرطش چی بود؟ َاہ صبر کنید دیگه، االن می گم... 
گوشتون رو بیارید جلو، قول می دید به کسی نگید؟ راستش؛... راستش ازم 

می بینید؛... می بینید که چه قدر خواست که یه شب رو باھاش بگذرونم. 
بابام دوسم دارہ؟! به خاطر خودم می گفت ها؛ وگرنه بابام که اھل 

ع*ی*ا*ش*ی* نبود. به نظرتون من چی کار کردم؟ ھان؟ بگذریم نمی 
خوام دیگه از مھربونی ھای بابا جونی براتون بگم. 

با نیشگونی که از دستم گرفته می شه به خودم میام، خدایا می خوام 
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دیوونه شم می شه؟؟ لطفا خداجونم، لطفا.

به جمع روبه روم خیرہ می شم، به مادری که تنھا کاری که ازش بر می اومد 
این بود که روی صندلی سردش، مثل ابر بھاری اشک بریزہ و نتونه برای 
عروسی دخترش شادی کنه، به خواھری که تا چند روز ازخوشحالی اشک 

می ریخت، االن ھم فکر کنم ازخوشحالی دارہ گریه می کنه. من که این طور 
فکر می کنم، مگه غیر از اینه که خواھرش دارہ خوشبخت می شه؟ ھان؟! به 
پدری که خدا از بزرگی کمش نکنه، به بزرگترهای جمع که یکی از یکی دیگه 

بھتر 

‐بله.

 فقط ھمین، بله. 

صدای سوت و جیغ و کل توی سرم اکو می شه و من یک دختر هفده ساله، 
زن یک مرد شست و چهارساله شدم، شدم باران زردتشت؛... باران زردتشت. 

قشنگه نه؟؟ واییی؛... من که عاشقش شدم.     

*********

‐تو رو خدا نگاش کن دخترہ ھ*ر*ز*ہ رو، ببین چه سرخاب سفید آبی ھم 
کردہ، خدا آقا سھراب رو از بزرگی کم نکنه، نمی دونم اگه اون نبود کی می 

خواست این دختره رو از خیابون ها جمع کنه 

‐آرہ وا�، راست می گی، ولی معلوم نیست که این دخترہ چی دارہ که آقا 
سھراب اون رو گرفته 

‐وا! یه چیزی می گی ها، دیدی که آقا سھراب محل سگ هم بھش نمی ذارہ 
معلومه دخترہ آویزونش شدہ 

‐راست می گی ها 

‐آرہ، برو خدا رو شکر کن که شوھرهامون چشم و گوش بستن و یک کمی 
ھم تیزن؛ وگرنه بعید نبود گیر ھم چین دخترایی نیفتن، سرشون به 
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خانوادشون گرمه، ولی در کل؛... آقا سھراب ھم از دل رحمیش بودہ 
وگرنه... 

معلوم بود که وقتی حرفش رو انقدر  کش می دہ منظور دارہ، دیگه گوش 
کردن به این حرف ها و صبوری رو جایز  نمی دونم، سعی می کنم چیزی از 

ظاھرم نفھمن، اما مطمئنم که به خاطر بغض تو گلوم و سنگینی حرف هایی 
که شنیدم، چشم هام قرمز شدن. به عقب بر می گردم و خیرہ اون دو تا زن 

مسلمون می شم، ھہ، مسلمون. 

‐ببخشید خانم ها، ناخواسته صداتون رو شنیدم، می خواستم یه چیزی رو 
یادآوری کنم چون به نظرم فراموش کردید این جا جلسه قرآنه و ھمه برای 
قرائت قرآن و دوستی با خدا و بندہ خدا این جا اومدیم، ولی ظاھرا شما 
این جا رو باحموم زنونه اشتباہ گرفتید یا نه، صبرکن صبرکن، فکر کنم من 
اشتباھی اومدم، آرہ؛... من برم که بیشتر از این مزاحم خلوت با خداتون 

نشم 

چشمکی تحویلشون می دم و با آرامشی که برای در آوردن حرصشون تو 
صورتم جمع کردم، کیفم رو بر می دارم و خیلی خانومانه قدم برمی دارم. از 

اون جا که دور می شم و بیرون میام، نفس حبس شده ام رو که با پرندہ 
بزرگش تو گلوم حبس شدہ بودن، آزاد می کنم ومی گریم، شل می شم و 

ھه! چیزی که می خوام ھمون جا روی زمین بشینم، اما نه من؛... من؛... 
یادگرفتم این بوده که قوی باشم وسر پا بایستم

‐ ولی خدایا بس نیست؟ من که به این جام رسیدہ 

و به گلوم اشارہ می کنم 

‐بسه خدایا، بسه!

تمام حرصم رو سر سنگ جلوی پام پیادہ می کنم و ضربه محکمی بھش می 
زنم و شروع به سرزنش کردن خودم می کنم. 

‐خاک تو سرت کنن احمق که اجازہ می دی این طوری باھات برخورد کنن.
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بامشت نیمه بسته، ضربه آرومی به سرم می زنم و با لحن لودہ ای شروع به 
در آوردن ادای خودم می کنم:

‐اوا خاک بر سرم! 

یک سیلی نمایشی به صورتم می زنم و لبم رو گاز می گیرم 

‐از این به بعد باید حواسم به سھراب جونی باشه، نه این که خاطرخواہ 
ھای از ما پیرترون دارہ، می ترسم سھرابم رو ازم بگیرن 

وگویی که اتفاق بدی رخ دادہ باشه، ھینی می کشم و چشم هام رو درشت 
می کنم. 

‐ِاوا! خدا نکنه. 

و با ھمون لحن لودہ و حرصی، مثل رسوم ترکی برای جلوگیری از چشم 
خوردن رابطه خودم و پیر خرفت جونم، گوشم رو می کشم و موچی می 

کنم و دیوانه وار می خندم، اما به دقیقه نمی کشه که دوبارہ به حالت خودم 
سرم رو باال می گیرم و به بر می گردم و اشک در چشم هام حلقه می زنه. 

آسمون نگاہ می کنم. قطرات بارون که نم نم می بارید صورتم رو نوازش 
می کنه و شیرینی خاصی رو به وجودم تزریق می کنه.

یادمه بچه که بودیم، ھمیشه بھمون می گفتن آب بارون رو که بخوری 
حاجتت رو می گیری. به این خیال بیھودہ اما شیرین لبخندی می زنم و 

بدون توجه به رھگذرهایی که تنه زنان در حال فرار از بارون بودن و زیرلب 
دیوانه ای نثارم می کردن، چشم هام رو می بندم و دھانم رو باز می کنم تا 

از این آب حاجت دہ چند قطرہ بنوشم، اما؛... دریغ از یک قطرہ. تمام 
صورتم خیس می شه، اما؛...

نمی دانم شاید نازک نارنجی شدم، اما با ھمین موضوع کوچیک، بغضی که 
چشم هام رو داشت تو گلوم خفه می شد، دوبارہ شروع به غلیان می کنه. 

باز می کنم و معترضانه رو به آسمون می گم: 
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(خدایا! من به ھمون یک قطرہ ھم راضی بودما ) 

نا امید سرم رو پایین می اندازم. اشک هام هم  که منتظر راھی برای فرار از 
آن کاسه لبریز بودن، سرازیر می شن. انگار که اشک هام بارون و رعد و برق 
رو  حامی قدرتمندی برای ندیدہ و نشنیدہ شدن در نظر گرفته بودن، چرا که 

حالم با کوچکترین غرش آسمون شروع به باریدن و ناله سر دادن  می کنن. 
بدہ  خیلی خیلی بد. دلم کمی گریه می خواد. گریه برای این دلم که ھرکس 

ازراہ می رسه، یه جوری می شکوندش.

( مگه یه آدم چندبار می تونه تکه ھای شکسته قلبش رو کنار ھم بچینه؟ 
ھان؟!)

گوشیم رو از جیب پالتوم در میارم و  ھندزفری رو داخل گوشم می ذارم، 
اھنگ آخرین لحظه بابک مافی رو پلی می کنم و گوشی رو تو جیبم می 

ذارم. یقه پالتوم رو با دست هام یه کم بیشتر به ھم نزدیک می کنم و بعد از 
این که توی دست هام، ھا می کنم، اون ها رو هم  تو جیبم می ذارم و شروع 

به قدم زدن توی پیادہ رویی که کمتر کسی توش دیدہ می شه می کنم. 

"اگه گریه بدہ، پس چرا کاری نمی کنی یه کم بھتر شم؟ 

اگه گریه بدہ، پس چرا اجازہ می دی جلوی چشم ھمه به خاطرت پر پر شم؟

گریه بارونم. 

گاھی می گم بھترہ جای تو؛... ھیچی، نمی تونم.

بارون؛...تو ھم یه دنیا غم داری "

ممنون. داری واسه من می باری؟" 

اشک هام جونی مجدد می گیرن و شدیدتر از قبل می بارن. زیرلب تکرار می 
کنم 

(ممنون داری واسه من می باری ) آری ممنون که انقدر سریع و بزرگ منشانه 
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می باری و می ذاری که من ھم پا به پات ببارم. 

"سردہ؛... ھمه وجودم از تنھایی 

دردہ ، که ببینی این قدر تنھایی؛... حالم چه بدہ!             بارون. 

من ھنوز عاشق عاشق، تو ازم بیزار بیزار

الاقل دم آخر، احترامم رو نگه دار 

وقتی از یاد تو می رم، ھمه گذشته ھامون، فصل و ساعتش مھم نیست. باز 
دوبارہ باد و بارون"

دلم با بھروز بودن رو می خواد.  این بارون و قدم زدن هاش، عجیب دلم رو 
حتی از این خدایا حالش خوبه؟ یعنی االن از زندان آزاد شده؟ ھوایی کردہ. 

قانون ھم بیزارم؛ به خاطر این که بھروزم رو گرفت. درسته که بابا جونی  
رضایت داد، اما قانون  از طرف خودش براش مجازات برید و زندونیش 

دلم از اون بستنی قیفی ھایی که بھروز می خرید می خواد. دلم کرد. 
شیطنت هاش رو می خواد. بااون بودن رو می خواد. 

ھوای زمستونی با نسیمی که بوی بھار رو به ھمراہ آوردہ، باعث می شه تا 
یک کم پا سست کنم و از این دنیای سیاہ یک کم لذت ببرم. عاشق این ھوا 
ھستم، گرچه  زندگی سختی دارم و رنگ و لعابش دیگه برام ارزشی ندارہ، 

اما باالخرہ چه  کاری ازم ساخته هست در حالی که زندگی وفق مرادم 
نیست؟

کلید رو داخل قفل می چرخونم و وارد خونه می شم، همون طوری که کفش 
هام رو در می یارم، به آینه قدی رو به روم خیره می شم. خیلی تغییر کردم 
خیلی، هر چند دیر، اما وقتی ناباورانه وضعیت زندگیم رو درک کردم، خودم 

رو الیق قداست چادر ندیدم و بوسیدم و کنار گذاشتمش. وسایل رو به 
آشپزخونه می برم و به اتاق می رم تا برای شب آمادہ بشم، آخه امشب 

مھمون ها میان و من باید برای پذیرایی ازشون آمادہ بشم؛ وگرنه سھراب 
جونم ناراحت می شه و به باد کتکم می گیرہ، نه این که کتک برام مھم 

باشه نه، فقط به خاطر این که اون اردشیر پست من رو با خواھرم، دردونه 
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ام تھدید می کنه. بھروز کم بود که ازم گرفتن حاال با بھار تھدیدم می کنن، 
نمی دونم زندگی من چه قدر ارزش دارہ که این ھمه آدم برام خط و نشون 

می کشن و ازم توقع دارن

لباس هام رو درمی یارم و به حموم می رم، شیر آب رو  باز می کنم و به 
از بھاری که قرار بود عروس بھروز بشم و شدم اتفاقات اخیر فکر می کنم. 

زن یک پیر خرفت دہ ماہ می گذرہ، آرہ دہ ماہ. آسون نبود و نیست، اما 
گذشت با کلی تھدید، کتک، ھ*ر*ز*گ*ی  و خیلی چیزهای دیگه. گذشت با 
کلی حرف و حدیث، کلی درد، اما چه فایدہ وقتی که فقط خودت دردت رو 

می دونی و خدای خودت. حتی یه مدت ھم با خدا قھر کردم، اما دیدم 
تنھاتر از ھر تنھایی شدم، دیدم بی پناہ تر از ھر بی پناھی شدم، این شد که 
دوبارہ باھاش آشتی کردم، البته ناگفته نمونه، با این که کلی بخشنده هست 
و یه ندایی تو دلم می گفت بخشیدہ شدی، باز برای رضای دلم کلی به این 

در و اون در زدم تا ازم راضی بشه، حتی تو مجالس قرآن ھم از کمک و 
قرائت و ھر کار دیگه ای که بگید دریغ نکردم، ولی دیدید که چی شد؟ حتی 

تواین محافل ھم بندگی نمی کنن 

شیر آب رو بیشتر باز می کنم و نرم توی آب حرکت می کنم، دلم با بھروز 
وقت گذروندن رو می خواد، شاید بی حیایی باشه، اما مگه برام حیایی 

ھیچ وقت طعم شیرین اولین تجربه موندہ که بخوام براش غصه بخورم؟ 
ام با بھروز رو یادم نمی رہ، حداقل خدا رو شکر که زنانگیم با بھروز شکل 

ھرچند ھمون اوایل ازدواج، گرفت، روزهایی که برام شیرین ترین ھا بود. 
انگ ھ*ر*ز*گ*ی رو بھم زدن، اما مگه مھم بود؟ من ھمسر داشتم، 

ھمسری که به زور ازم جداش کردن، عقد کردش بودم، حاال این گناہ نیست؟ 
فقط این که قبل عروسیم با شوھرم بودم گناھه؟ گناہ نیست که یه دختر 
هفده ساله رو با زور به عقد یه پیر مرد شست و چهار ساله در بیارن؟! 

و زیر لب تکرار می کنم 

‐آرزوھام رو آتیش زدن، خاکسترهاش کنج اتاقمه 

دوش مفصلی می گیرم و از حموم بیرون میام و حوله ام رو از روی تخت بر 
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می دارم و دورم می پیچم، با حوله دیگه سرم رو خشک می کنم که در باز 
و یک جفت چشم مشتاق بھم خیرہ می شه. عادت کردم به این که می شه 

این طوری وارد اتاقم بشن، ناسالمتی من دیگه یه دختر سالم نیستم. 

نیش خندی تحولیش می دم و به سمت کمد لباس ها می رم، یک تاپ سفید 
که پشتش بازه  و یه دامن کوتاہ قرمز انتخاب می کنم و بدون این که لباس 

زیر بپوشم، بدون توجه به حضور مرد داخل چهارچوب در که مشتاقانه 
نگاھم می کنه، حوله رو در می یارم و لباس ها رو  تنم می کنم، صندل ھای 
چوبی قرمز‐سفیدم رو پا می کنم و به سمت میز آرایش می رم. صندلی رو 

عقب می کشم و روش می شینم و به مرد توی آینه خیرہ می شم. 

‐چیه؟ چی می خوای؟

 نزدیکم می شه و صندلی رو به سمت خودش می چرخونه 

‐مثل ھمیشه خوشگل شدی! 

نگاہ کثیفش رو  به یقه لباسم که بازه می اندازہ و لبش رو لبم می ذارہ و 
دیگه این کارھا برام عادی شدہ. گفتنش خیلی سخته، بوسه عمیقی می کنه. 

اما روز اولی که دسته جمعی بھم تجاوز کردن رو ھیچ وقت یادم نمی رہ، 
اون روز توی حموم رگم رو زدم و داروھای قوی نوش جون کردم که دیگه 

ھیچ راہ برگشتی برام نمونه، اما انگار تقدیر من چیز دیگه ای هستش که من 
خبر ندارم. 

آرہ، اون روزها انقدری زجر کشیدم که خداشاھدہ حاضر بودم بمیرم، بارھا 
و بارھا ھم این کار رو تکرار کردم، اما ھر دفعه نجاتم دادن و آخر ھم 

باخواھرم و مادر افلیجم تھدیدم کردن، عزیز ترین هایی که توی این چند 
ماہ از درد زیاد نتونستم به دیدنشون برم و این جا ھم جای مناسبی برای 
مالقات نیست. این ها رو گفتم تا بدونید از ھیچ کاری دریغ نکردم که این 
شدم، سرد سرد، سنگ سنگ، که حتی بوسه ھای این مرد به ظاھر پدر ھم 

برام اھمیتی ندارہ، پدری که بارھا و بارھا و شب به شب میزبان او و داماد 
و بھترین دوست ھاش بودم؛ آری میزبان. میزبانی که از خودش مایه می 

ذارہ و زنانگیش رو نه تنھا برای شوھرش، بلکه برای پدر و دیگر میھمانانش 
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ازاتاق که خارج می شه، با نگاہ سردی به تصویرم توی به تاراج می ذارہ. 
آینه خیرہ می شم. با این که طراوت جوونی رو ھنوز دارم، اما انقدر عذاب 

طبق کشیدم که خودم حس می کنم صورتم چندسال بزرگتر نشون می دہ. 
معمول رژ قرمز که جزو الینفک صورتمه رو به لبم می زنم و آرایش غلیظی 

می کنم. 

‐به به! آقایون خوش اومدید.

خودم ازلحن کالمم حالم بھم می خورہ، اما چه کار کنم که مجبورم؟ نگاہ 
ھای کثیفشون از قلیون ھاشون باال میاد و بھم خیرہ می شن. سیامک که 

یکی از اون نامردهاست، چشمکی تحویلم می دہ و  ھمون طور که لم داده و  
پکی از قلیونش می زنه،  کنار خودش برام جا باز می کنه.

‐بیا خانومی که حسابی جات خالی بود 

خرامان و با ناز و ادا نزدیکش می شم. خوب نقشم رو یاد گرفتم، کمی 
موھام رو الی انگشت هام پیچ و تاب می دم و کنارش می شینم. 

‐ کجا بودی سیامک جونم؟ 

‐سرم شلوغه به خدا، وگرنه کی دلش میاد خانوم زیبایی مثل شما رو از 
دست بدہ؟

و دود قلیونش رو توصورتم فوت می کنه و من متنفر از این کار چشم هام 
رو می بندم و نفس عمیقی می کشم، چرا که اگه دست خودم بود روش باال 

می آوردم.

    **★***★★****

(نه خدایا! این یکی دیگه نه نه نه) 

باحال زار سرم رو از پشت، پشت سرھم به دیوار می کوبم و ازش سر می 
به انتھای سالن نگاہ می کنم، به جایی که خورم و روی زمین می افتم. 

اتفاق  شوم دیگه ای رو برام رقم زد ھنوز هم باورم نمی شه، باید اشتباہ 
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شدہ باشه، آرہ مطمئنم که اشتباہ شدہ مطمئنم.

یکی از پاھام مماس با زمین صاف می شه و اون یکی رو تکیه گاہ دستم می 
کنم و زار می زنم. انقدر بلند که تمام افراد حاضر به سمتم بر می گردن، اما 

مگه مھمہ؟ می خوان دل بسوزونن؟ بذار بسوزونن، مگه بدہ این که غم 
خوار داشته باشی؟ مگه بدہ این که دیگه نخوای تو دلت، غمت رو تلنبار 

کنی؟ مگه نمی گن گریه کن تا سبک شی؟ ھان؟ 

باصدای بلند داد می زنم 

‐ پس چرا سبک نمی شم ھان؟ چرا خدایا چرا؟ 

و بارھا و بارھا تو سرم می کوبم 

‐خانم حالتون خوبه؟ 

سرم رو باال می یارم و به پرستار روبه روم خیرہ می شم؟ باز هم ھمون 
سئوال تکراری.

 ‐ خوبم؟ ارہ خوبم؟ 

نمی دونم چی شد که پرستار چند نفر رو صدا می کنه و کشون کشون من 
رو باخودشون می برن، ھیچی یادم نمیاد. فقط می دونم از وقتی که به 

هوش اومدم،  پاهامن که دارن من رو باخودشون می کشونن، اما کجا؟ نمی 
دونم.

به صندلی خالی زیر درخت نگاه می کنم و به سمتش قدم بر می دارم. هنوز 
چند قدم بیشتر جلو نرفتم که صدای وحشتناکی زیر پام می شنوم و از 

ترس جیغ می کشم، به دور و برم نگاه می کنم. کمی اون ورتر چندتا پسر 
بچه ایستاده بودن که به این صحنه می خندیدن؛ حدس زدم کار خودشون 
باشه، ناسالمتی امروز چهارشنبه سوریه. نگاه غم باری بهشون می اندازم و 

روی صندلی می نشینم، سرم رو الی دست هام می گیرم و اشک می ریزم.

خیلی خودم رو نگه داشتم تا بارانی نشم، اما همین ترقه، جرقه ای شد برای 
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گرگرفتن آتش دلم. دستی روی شکمم می کشم : 

‐تو دیگه از کجا پیدات شد؟ هان؟ این ادم ها بس نبودن تو هم می خوای 
من رو عذاب بدی؟ اره؟ می دونی؛... من اصال دوست ندارم، پس سعی کن 
به دنیا نیای می فهمی اره؟  من حتی نمی دونم بابات کیه. بفهم بچه، نمی 

خوامت، نِ؛... می؛... خوام

سرم رو باال میارم و به صندلی تکیه می دم، با استین اشک هام رو پاک می 
کنم و خیره ادم هایی می شم که کمی دورتر در حال پریدن از اتش بودن. 

یاد چهارشنبه سوری پارسال می افتم، باز هم بهترین لحظاتم با بهروز شکل 
گرفته بود و یاداوریش آتیشم می زنه.

(وقتی سختی می کشی دلت واسه روزهای عادی زندگیت هم تنگ می شه 
چه برسه به روزهای خوب.)

کنار دستم رو نگاه می کنم، خالی خالیه. دستی روی صندلی می کشم:

‐جای تو توی زندگیم خالیه، همه صندلی های شهر شاهدن.

دستم رو روی کیف می ذارم، دلتنگ می شم، دلتنگ مردی که بی نهایت 
دوستش داشتم و دارم. کیفم رو بلند می کنم و روی پاهام می ذارم و 

شروع به گشتن می کنم 

_اهان پیداش کردم

دوباره کیف رو روی صندلی می ذارم و شروع می کنم به باریدن و زیر لب 
زمزمه می کنم : از اخرین باری که چشم هام تو رو دیدن، فهمیدم عشق 

یعنی نرسیدن

روی دکمه های مشکیش دست می کشم، با عجله نشأت گرفته از بی تابی 
دلم، سیم کارتم رو از گوشی در می یارم و داخلش می ذارم.

(دلم تنگ است برای کسی که نمی شود او را خواست، نمی شود او را 
داشت، فقط می شود سخت برای او دلتنگ شد.)
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دلتنگم، خیلی خیلی زیاد. دکمه  پاور رو فشار می دم، گوشی روشن می شه، 
تنها یادگار عقشم، بهروزم که با هزار چنگ و دندون تونستم نگهش دارم. 

صفحه سبزش گرمی خاصی رو به دلم سر ریز می کنه و من غرق خوشحالی 
و دلتنگی می شم. جعبه  پیام های ذخیره شده رو باز می کنم.

_ باران، بارانم دلم برات تنگ شده

_ ا خانمی جواب بده دیگه، به خدا ببخشید غلط کردم

_ اگر در تمام زندگیم یه کار درست کرده باشم، اون هم دادن دلم به تو بوده

دوباره با استین و پشت دست هام اشک هام رو پاک می کنم و نیم خیز روی 
صندلی می نشینم

_ فقط می خوام بهت بگم نمی تونم زندگیم رو بدون تو تصور کنم

(اخ بهروز، بهروز، بهروز. کجایی ببینی که امروز و فردام بدون تو می گذره؟ 
کجایی هان کجایی؟)

ان قدر گریه می کنم که نفسم به سختی باال و همین طور پیام های بعدی. 
میاد، اما باید با بهروزم حرف بزنم، حتی شده در حد یک جمله. شمارش رو 

هیچ وقت حفظ نکردم و چه قدر افسوس می خورم به خاطر این کار 
از جعبه پیام های ذخیره شده بیرون میام و گزینه ارسال پیام احمقانه ام. 

جدید رو می زنم، تنها یه جمله می نویسم:

_ اگر ارزویت کنم براورده شدن بلدی؟!

اشک هام سیلی می شن و جلوی چشم هام رو می گیرن، دست هام رو جلوی 
دهنم می گیرم و با دیدگان تار روی محل وارد کردن شماره می رم و فقط 

می نویسم برسه به بهروزم و ارسال. 

_ مشترک گرامی مبلغ 640ریال از حساب شما کسر گردید

لبخند مجنونی به این پیام که نشون می ده از تنهایی ادم هم سوء استفاده 
می کنن می زنم که صدای زنگ گوشی بلند می شه، دست هام می لرزه و 
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گوشی از دستم می افته و باتریش در میاد، همون طوری نشسته با لرزشی 
یاد که از استرس در بدنم جاری شده دوال می شم و گوشی رو بر می دارم. 

اون وقت هایی افتادم که بهروز بهم زنگ می زد. انقدر غرق رویا بودم که 
نفهمیدم این خط سابقم نیست، سیم کارت ها رو جابه جا می کنم و به 

سمت خونه راه می افتم.

به در روبه روم  خیره می شم، دست های لرزونم رو  باال میارم و کلید زنگ 
بلبلی رو فشار می دم. همیشه عاشق صدای زیبای این زنگ گوش خراش 
بودم و هستم. منتظر به چهار چوب  در نگاه می کنم که در باز می شه؛ به 
چشم های متعجبش که  شروع به درخشیدن می کنن خیره می شم و هم 

دیگه رو به آغوش می کشیم.

_آجی جونم، خودتی؟

بوسه ای  روی سرش می نشونم و محکم تر به خودم می فشارمش.

_اره دردونم، خودمم، باران، اجی بزرگه، خوبی عشق اجی؟! 

_اوهوم

از بغلم جداش می کنم

_نمی خوای تو خونه رام بدی ؟  

 خنده شیرینی تحویلم  می ده و چادرش رو مرتب می کنه.

_بریم

 دست در دست هم از حیاط کوچیک پنج متریمون می گذریم، جلوی در حال 
که می رسیم دست هام یخ می کنن و با دیدگان تار  به خونه نگاه می کنم. 
تمامی خاطرات به مانند فیلمی جلوی  پرده چشم هام به نمایش در میان: 

آخرین دیدارم با بهروز، فلج شدن مادرم، افسرده شدن دردانه ام، ازدواجم 
با پیر خرفت و بیرون رفتنم از این جا با لباس سپید.
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 ‐اجی بیا تو دیگه

 به چشم های منتظر و گرمش خیره می شم، دست هام رو فشار می ده و در 
حالی که در خونه رو باز کرده بود به سمت خونه می کشونتم.  با عجله 

بهار چادرش رو با شوق فراوان کفش هام رو در میارم و همراهیش می کنم. 
در میاره و گوشه ای پرت می کنه، در همین مدت کوتاه نگاه سرسری به 

خونه ای که توش به دنیا  اومدم و  بزرگ شدم  می اندازم، حال شش متری 
که کِفش فرش گل گلی قرمزی پهنه و یه طرفش تلویزیون مشکی و بزرگی با 

میز تلویزیون چوبی قرار داده، رو به روش دو تا متکا با روکش  سفید 
هست، آشپزخانه پنج متری که فقط درازی داره و توش خالی از هر پریه و 

دست  اتاق؛...اتاقمون که؛... یه نفر هم به زور داخلش رفت و امد می کنه.
هام کشیده می شن و خودم رو جلوی در اتاق مامان می بینم.  مامان، 

نیست وای خدایا! چه قدر دلتنگشم. دیگه بهار مادرم، عزیزم، یگانه ترینم. 
که من رو راهنمایی می کنه، این دفعه پاهام هستند که راه رو نشونم می دن، 

بی معطلی دستگیره در رو پایین می دم و وارد اتاق می شم، باالخره 
دیدمش، خوابیده بود، روی  رختخوابی که روی زمین پهنه و تمام روزش 

دلم هری  می ریزه و اشک هام سرازیر می شن، روی  اون سپری می شه. 
دست هام شل می شن وکیفم روی زمین می افته، جلوی دهنم رو می گیرم، 
آروم آروم به سمتش قدم بر می دارم و کنار رختخوابش با زانو روی  زمین 
می افتم و شروع به هق هق  کردن می کنم  به سمتم برمی گرده، با دیدن 

صورت متعجبش دیگه دلم تاب نمی یاره و به آغوشش می کشم، دست هاش 
باال میان و موهام رو نوازش می کنه و با صدایی که دورگه بودنش معلومه 

می گه:

‐بارانم، عزیزدلم، باالخره اومدی؟ اره؟ اومدی؟!

تند تند می بوسمش و می بویمش 

‐اومدم مامان گلم، اومدم عزیز دلم، ببخشید که تنهات گذاشتم، ببخشید که 
دختر خوبی برات نبودم، ببخشید مامانم، ببخشید

‐تو اومدی گلم، اومدی بارانم نه؟! خواب که نمی ببینم نه؟! 
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 بهار جلو میاد و کنارم می شینه، این رو از سرمایی که روی لباسم حس 
می فهممکردم 

‐آره مامان، باران اومده، اجی اومده، خواب نیستی

و او هم پا به پای ما اشک می ریزه، چند دقیقه ای که می گذره و کمی هم از 
هم سیر می شیم از آغوشش بیرون میام و به صورتش خیره  می شم، چشم 

های خیس و قرمزش دلم رو بیشتر می لرزونه از بی رحمی های زمونه و 
خجالت می کشم از  بی مهری ها و بی توجهی های خودم. با کلنکس  اشک هام 

رو پاک می کنم که مامان به بهار اشاره می کنه تا بلندش کنه، اما 
نمی خواستم هیچ  فرصتی رو از دست بدم پس خودم پیش قدم می شم و 

کمکش می کنم تا بشینه و بالشت رو پشت سرش درست می کنم 

‐جات خوبه؟

 دست هام رو می گیره و با ایما و  اشاره به پایین می کشتم تا بشینم

 ‐جانم مامانم

‐دلتنگت بودم بی معرفت

سرم رو پایین می اندازم و با انگشت هام شروع می کنم به بازی کردن با 
پتو، چی داشتم که بگم برای ندیدن مادرم، کسی که تمام عمرش رو صرف 

دست هاش رو ما کرد، لب نزد، سختی کشید، اما نذاشت سختی بکشیم؟! 
زیر چونه ام می ذاره و سرم رو باال میاره

‐نکن دختر، بذار ببینمت، هنوز ازت سیر نشدم

دلم طاقت نمیاره و سرم رو روی پاهاش می ذارم، دست هاش رو می گیرم 
و بوسه ای روش می نشونم

‐ماشا� بزرگ شدی، خانومی شده واسه خودت

بالب و لوچه ای  آویزون که سعی در عوض کردن حال و احوالمون  داشتم 
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بهش می گم:

‐ولی من هنوز شیر مو خوام 

ضربه آرومی به لپ هام می زنه

‐دختره بی تربیت

‐ خو چیه؟ من شیر  مو خوام

هر دو خنده ای می کنن، اما مثل  تمام خنده های این چند وقتمان  دووم 
نمیاره و  همه دوباره تو فکر می ریم

مادر نگاه مهربونی بهم می اندازه و  می گه:

 ‐خودت رو هم بکشی این غم مشکوک، پشت شیطنت های نگاهت گم  نمی 
شه.

قطره اشکی از گوشه چشم هام غلط می خوره و  بغل گوشم خشک  می 
شه

 ‐ا بس کنید دیگه این همه ماتم رو، تا شب نشده زود باشید بریم بیرون! 
امشب  چهارشنبه سوریه  ها، می خوام امشب حسابی  غوغا  کنم

موافق از جام بلند می شم

‐باشه زود باش برو لباس و وسایل مامان رو بیار بریم

***

‐بریم اون جا بشینیم؟!        

با نگاهم سمتی که اشاره می کنه رو دنبال می کنم و به دختر بچه هایی هم 
سن خودش که  دور تا دور آتش حلقه زده بودن می رسم.
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‐اما اجی اون ها که بچن

با خوشحالی و اصرار فراوان باال و پایین می پره

‐بریم دیگه اجی، لطفا، نگاه کن، همشون دوست هامن که قرار بود امشب 
دور هم باشیم من گفتم نه، االن که اومدیم پیششون بریم دیگه لطفا لطفا 

لطفا

لبخندی به این اصرار های شیرین و بچه گانه اش می زنم و نگاهی به مامان 
می اندازم که با سر تایید می کنه

‐باشه گلم بریم

‐اخ جون!

و بدو بدو به سمتشون می ره، ویلچر رو می چرخونم و به سمتشون قدم بر 
می دارم.

‐سالم بچه ها

همه به سمتش بر می گردن و با جیغ و داد حاصل از خوشحالی از جاشون 
بلند می شن و بهار رو به اغوش می کشن و من به این جمع دوستانه عشق 

بهار دست هاش رو باال می یاره و باال و پایین می پره می ورزم. 

‐هیس بچه ها ساکت، صبر کنید

همه منتظر به بهار خیره می شن و اون هم برای دراوردن حرصشون مکثی 
می کنه و نگاه طوالنی به همه می اندازه که همه سرش اوار می شن

‐ااا دخترها کشتین ابجیم رو

همه از سرو کول بهار پایین میان و متعجب نگاهشون رو بین من و بهار می 
بهار نفس عمیقی می کشه و صاف می شه و روسری رو روی چرخونن. 

سرش مرتب می کنه

‐خدا خیرت بده اجی، اگه دیر تر اومده بودی این زامبی ها من رو خورده 
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بودن

‐بهار

از این هماهنگی یک صدا و تهدید آمیز، همه خندمون می گیره که دوباره 
همه نگاه ها به سمتم بر می گرده و کم کم دورم شلوغ می شه

‐وای! شما چه قدر خوشگلید، من زهرا هستم دوست بهار، راستی سالم

دست هاش رو که جلو اومده بودن می گیرم

گلم‐سالم عزیزم من هم بارانم، شما لطف داری 

‐لطف چیه، حرفش راسته. من هم فاطم هستم همه بهم می گن فاطی. 
خوشبختم باران جون 

‐من هم عزیزم 

یکی دیگه از بچه ها از عقب همه رو کنار می زنه و جلو میاد

‐ا، ماست ها برید کنار ببینم می خوام رد شم

به من که می رسه موهاش رو زیر شالش مرتب می کنه و دست هاش رو 
سمتم می گیره

‐من هم آرزوهستم، انقدر بهار ازتون تعریف می کنه که اسمتون میاد مثل 
لواشک آب از لب و لوچمون آویزون می شه، اما االن با دیدنتون خیلی 

خوشحال شدم 

دست هاش رو می گیرم و به گرمی می فشارم.

‐ممنونم عزیز، من هم خوشحال شدم

و نگاهی به جمع هشت، نه نفرشون می اندازم که همه به نوعی بهم خوش 
امد گفته بودن.
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‐از اشنایی با همتون خوشحال شدم جیگیلی های من

همه می خندن و من خوشحال می شم از این که در خندوندن این فرشته 
های پاک نقشی دارم. همشون برای من و بهار و مامان جا باز می کنن و با 

یکی از بچه ها اهنگ های حلقه ای بزرگتر کنار هم روی زمین می شینیم. 
چهار شنبه سوری رو پشت سرهم پلی می کنه و بقیه هم نوبتی از رو آتیش 

نگاهم رو  از  بچه ها می گیرم تا با مامان صحبت  کنم که چند بار می پرن. 
چشمم به مادری می افته که با طفل شیرخواره اش در حال پریدن از اتش 

بود.

‐به چی نگاه می کنی مادر؟

به سمت مامان بر می گردم که مسیر نگاهم رو دنبال می کرد، به یک باره بر 
می گرده و من خجل سرم رو پایین می اندازم و تنها به گفتن هیچی اکتفا 

می کنم

‐یه چیزیت هست که این طوری رنگت پریده

گوشه مانتوم رو به بازی می گیرم و سرم رو به نشونه نه به طرفین تکون 
می دم

مامان یک کم من من می کنه و ...

‐باران نکنه تو...

از ترس این که چیزی بفهمه، لب هام وبا چشم های باز شده نگاهم می کنه. 
رو باز می کنم تا چیزی بگم که ...

‐بارون جون تو هم بیا از آتیش بپریم دیگه

نگاه ملتمسی به مامان که غرق در افکارش بود می اندازم

‐بیا دیگه بارون

و دست هاش رو جلو میاره  که بهار نیشگونی ازش می گیره و اخش بلند 
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می شه 

‐بارون نه باران

و با ناز و ادا سمتم میاد و دستش رو سمتم دراز می کنه

‐بلند شو اجی با هم بپریم

 دست هاش رو می گیرم و بلند می شم و خاک پشت مانتوم رو تکون می 
بهار به سیما که هاج و واج نگاهمون می کرد، تنه ای می زنه و ایشی می دم. 

گه که جیغ سیما بلند می شه و دیوونه ای نثارش می کنه.

_سیما جان شما هم بیا عزیز 

برق شیطنت رو توی چشم هاش می بینم، بهار با لب و لوچه ای ثویزون به 
دست هام که به سمت سیما گرفته بودم نگاه می کنه

‐ا؛...اجی

‐جون اجی، خو چی می شه سه نفری از روی آتیش بپریم هان؟

با حالت قهر ازم فاصله می گیره که دست هاش رو محکم تر می گیرم و به 
سمت اتیش می برمشون

‐اماده اید؟ بپریم؟

گرچه بهار نشون می داد که ناراضیه، اما با کشیدن دستش اون رو هم 
مجبور به پریدن می کنم و می گم:

‐زردی من ازتو، سرخی تو از من 

و بارها و بارها این کار رو بدون توجه به فرزند داخل شکمم انجام می دم و 
از این فرصت شادی نهایت بهره رو می برم

‐خب بچه ها دیگه داره دیر وقت می شه همه بریم خونه
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‐ا بارون جون

دوباره صدای جیغ بهار مانع از ادامه صحبت سیما می شه و همه به این 
حرص خوردنش می خندیم.

**

در خونه رو باز می کنم و ویلچر رو اروم اروم به داخل هدایت می کنم، 
کفش هام رو در میارم و برق های اتاق رو روشن می کنم که با دیدن مرد 

روبه روم که در تاریکی قدم می زد از ترس هینی می کشم و عقب عقب می 
رم.

‐ت؛...تو این جا چی کار می کنی؟ 

همون طور باصورتی سرخ و چشم های درشت شده از خشم به مامان و 
بهار نگاه می کنه.

‐شما ها تا این وقت شب بیرون چه غلطی می کردید؟

بهار گریون شروع به لرزیدن می کنه و عقب عقب می ره که با برخوردش با 
با دیوار جیغ خفه ای می کشه و همون جا کنج دیوار روی زمین می افته. 
چشم هایی جوشان مامان رو نگاه می کنم که چرخ های ویلچرش رو با 

سرعت می چرخوند تا بهم نزدیک بشه.

دهنم رو باز می کنم تا چیزی بگم که ضربه محکمی به صورتم می خوره و از 
ترس دستم رو روی صورت داغم می ذارم، بادیدن کمربند تو دستش زبونم 

صدای جیغم در فریاد و ناسزاهای اون مرد پست و جیغ مامان قفل می شه. 
از درد و بهار گم می شه و با ضربات پشت سر همش روی زمین می افتم، 

زیاد توی خودم جمع می شم که باصدای تق متفاوت دیگه ای سرم رو باال 
میارم

‐نه مامان نه

مامان برای نجات من خودش رو از ویلچر پایین انداخت و با گریه خودش 
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رو روی زمین می کشید تا سپرم بشه، نیم خیز می شم تا دستش رو بگیرم 
با احساس جاری شدن چیز که با لگدی که تو شکمم می خوره اخی می گم، 

گرمی روی پام، به پام نگاه می کنم که شلوارم سرخ سرخ شده بود. با دیدن 
خون چشم هام سیاهی می ره و ...

***

‐آی

از درد به خودم می پیچم و روی سمت چپ بدنم می خوابم، تو خودم جمع 
می شم. کم کم چشم هام به نور عادت می کنه و بازشون می کنم. از 

حضورم تو خونه خودم یکه می خورم 

‐خوبی؟

به زحمت سرم رو تکون می دم و به مرد روبه روم خیره می شم

‐وای خدایا این دیگه کیه؟

از ترس عقب عقب می رم و با درد فراوان پتو رو روی خودم می کشم

‐تو کی هستی؟  گم شو بیرون

‐باران من

بافکر این که این هم یکی از همون نامرد های تازه وارده، تو صورتش تیز 
می شم و دستم رو به سمت در اشاره می کنم و داد می زنم:

‐گفتم بیرون

‐باشه، باشه تو فقط اروم باش

منتظر نگاهش می کنم که دست هاش رو به معنای تسلیم باال میاره و عقب 
گرد می کنه. پشت در که می ایسته، دهنش رو باز می کنه تا چیزی بگه که با 

احساس درد بدی تو بدنم اخی می گم
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+باران، خوبی دختر؟

قدرت این که بخوام باهاش حرف بزنم رو نداشتم و لبم رو گاز می گیرم و 
اشک می ریزم. صندلی کنار تخت رو بر می داره و روش می شینه و دست 

هام رو تو دست هاش می گیره و با کف دست ماساژشون می ده

_باران، دختر، تو چی کار کردی با خودت هان؟ چی کار کردی؟

دلم می خواست فریاد بزنم این بال رو شما مرد ها به سرم آوردید، شما 
موجودات نفرت انگیز؛ اما در عمل به ریختن اشک کفایت می کنم و به خدا 
نهیب می زنم تا من رو از این زندگی نحس نجات بده. کم کم بدنم گرم می 

شه و به خواب می رم.

باصدای دادی که تو سرم اکو می شه پلک های سنگینم رو تکون می دم و با 
صدای داد تکیه به دستم نیم خیز می شینم و گیج به اطرافم نگاه می کنم. 

و بیداد ها بیشتر می شه و من گیج و منگ بدون این که چیزی بفهمم به این 
صداهای گنگ گوش می کنم.

گلوم خشک شده بود و به زور می تونستم اب دهنم رو قورت بدم. به دور و 
برم نگاه می کنم و با دیدن پارچ خالی روی میز اخمی می کنم و به این بخت 

پتو رو از روی دوشم کنار می زنم و روی تخت می بدم لعنت می فرستم. 
نشینم تا از سر گیجه ام کم بشه. نگاهی به شکمم می کنم و دستی روش 

می کشم و رنجور از اتفاقی که نمی دونستم برای بچه عزیز نکرده ام افتاده، 
باشنیدن صدای دو نفر که آروم اروم اروم به سمت در قدم بر می دارم. 

صحبت می کردن گوشم رو به در می چسبونم و گوش می کنم. 

‐باالخره که چی، اون دختر بدکارست

‐بابا لطفا

‐برو پسر، برو. گول ظاهر مظلومش رو نخور، حواست به خودت باشه!

‐بابا من بیست و پنج سالمه، می دونم دارم چی کار می کنم
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‐نه نمی دونی، هنوز بچه ای. در ضمن یادت نره به این ز *ن*ی*ک*ه بگی 
بیاد پایین، دیگه اثر داروهاش کم کم از بین می ره بسته هر چی خوابیده، 

بچه ها منتظرن

مردی که االن می دونستم پسر پیر خرفته صداش رو باالتر می بره

‐این دختر بچه اش رو از دست داده، می فهمی داری چی می گی بابا؟ هان؟ 
می خوای با این حالش بیاد بین یه عده ادم نفهم که میزبانیتون رو بکنه؟ 

اره بابا اره؟!

بدون نمی دونم چی شد که پسره نفسش رو با شدت بیرون پرتاب می کنه. 
هیچ توجهی دستگیره در رو پایین می کشم و کشون کشون خودم رو بیرون 

از اتاق می اندازم. نگاه سنگینش رو روی خودم حس می کنم، اما توجهی 
نمی کنم و به سمت اشپز خونه قدم بر می دارم.

*سهند*

‐این دختر بچه اش رو از دست داده، می فهمی چی داری می گی بابا؟ هان؟ 
می خوای با این حالش بیاد بین یه ادم نفهم که میزبانیتون رو بکنه؟ اره بابا 

اره؟

دستش رو به معنی ساکت یا در واقع همون برو بابای خودمون تکون می ده 
و در حالی که پک محکمی از سیگارش می زنه، به طبقه پایین می ره. نفس 
عصبی ای می کشم و سرم رو بر می گردونم تا تو اتاقم برم که روبه روم 

از کنارم رد می شه و به این دختر واقعا حیفه حیف.) قرار می گیره. (
اشپزخونه می ره. همون طور با نگاهم دنبالش می کنم، این دختر فوق 
العاده هست. اندام ظریف و صورت بدون ارایش و زیباش، من رو برای 

گذراندن وقتم کنارش، مشتاق تر از قبل می کنه.

به سمتش می رم و پشت سرش می ایستم و عطر موهای مشکیش رو به 
لیوانش رو که روی ریه هام می کشم. لبخندی روی لب هام جاخوش می کنه. 

سینک ظرف شویی می ذاره، صداش مثل جرقه ای تو ذهنم زده می شه و 
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لبخندم جاش رو به تلخ خندی می ده. باید  برای شرکت نکردنش در این 
میزبانی های شبانه کاری می کردم، پس چه بهونه ای بهتر از حال ناخوشش 

و وای بر پدری که این بال رو به سرش اورده. به خودم که میام توی 
اشپزخونه تنها بودم.

‐ا این کجارفت؟

با می بینم انقدر غرق فکر بودم که متوجه رفتنش نشدم. بر می گردم که 
سستی تمام داره به اتاقش می ره، حق هم داشت، تو این چند روز ان قدر 

تو خواب گریه و ناله می کرد که مجبور بودیم بهش ارام بخش بدیم. 
صداش می زنم :

‐باران صبر کن

با قدم های بلند خودم رو بهش می رسونم و روبه روش می ایستم و به 
چشم های قهوه ایش خیره می شم.

‐اگه چیزی می خوای بهم بگو برات بیارم، تو حالت خوب نیست.

نگاهش رو خیره ام می کنه، از سردی چشم هاش یخ می کنم، باورم نمی 
شه که این طوری باهام رفتار می کنه. بعد از چند ثانیه ای که در بهت فرو 

به رفته بودم، لبخند تمسخر آمیزی تحویلم می ده و وارد اتاقش می شه. 
جای خالیش نگاه می کنم،  نیرویی من رو به سمتش می کشونه، وارد 

اتاقش می شم و به چهارچوب در تکیه می دم.

به سمت کمد لباس هاش می ره و حوله اش رو بیرون میاره، نمی دونستم 
حوله به بمونم یانه، ولی این رو می دونستم که باید باهاش حرف بزنم. 

دست بر می گرده تا حموم بره که با دیدن من هینی می کشه و عقب عقب 
می ره، نمی تونستم جلوی لبخندم رو بگیرم و تالشی هم برای این کار نمی 

کنم.

‐می خوام باهات حرف بزنم
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‐من باتو حرفی ندارم

‐اما من دارم

تیز نگاهم می کنه. تکیه ام رو از دیوار بر می دارم و صندلی میز ارایش رو 
جلو می کشم و روش می نشینم. با دستم تخت رو نشونش می دم و با 

چشم بهش اشاره می کنم تا بشینه، کمی این پا و اون پا می کنه و نفسش 
رو به بیرون پرتاب می کنه و خودش رو روی تخت می اندازه.

‐بگو می شنوم

‐اوال سالم، دوما من سهندم پسر شوهرتون

لبخندی روی لب هام جاخوش می کنه و ادامه می دم:

‐و در واقع پسر شما مامان کوچولو

باران که تا اون موقع بی حوصله به حرف هام گوش می کرد و با پاهاش 
روی زمین طرح می کشید، با شنیدن این حرفم سرش رو باال میاره و با 
چشم های درشت شده نگاهم می کنه، تک خندی می زنم و ادامه می دم:

‐می دونستی االن به خاطر داروهایی که بهت می زدن، چند روزه که بی 
هوشی؟

باز با همون چشم ها نگاهم می کنه، در دل خنده ای می کنم و می گم:

‐پس حتما از این که باردار بودی هم خبر داشتی؟ 

نگاهش رنگ غم می گیره و سرش رو پایین می اندازه. از رفتارش حدس 
زدم که خبر داشته و به همین خاطر سعی می کنم تا قضیه رو یه جوری 

بهش بگم که بیشتر از این اذیت نشه.

‐می شه یه سئوال ازت بپرسم؟

سرش رو باال میاره
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‐سئوال بپرسی؟

‐اره 

‐خب بپرس! تو که من رو این جا نگه داشتی این هم روش.

با کمی مکث به صورت و چشم هاش نگاه می کنم و به این که االن وقت 
مناسبی هست یا نه فکر می کنم، اما باالخره که چی؟ اون حقشه که بفهمه

‐خب؟؟

سرم رو پایین می اندازم و همون طور که آرنجم روی زانوهامه، دست هام 
رو تو هم می ذارم و نگاه سر سری ای به اتاق می اندازم:

‐تو این بچه رو دوست داشتی؟ 

مردمک چشم هاش می لرزه و معلوم بود که و به صورتش خیره می شم. 
ابروهام رو باال می اندازم و همون طور که خیره اش بودم، سرم سردرگمه. 

رو پایین تر میارم.

‐هوم؟ دوسش داشتی؟

نگاهش رو چند بار بین من و زمین می چرخونه و در آخر روی صورتم ثابت 
نگه می داره. دیگه از اون رنگ غم خبری نبود و به جاش یه حس خاصی 

درونشون موج می زد.

‐بچم افتاد؟

یکه می خورم. انقدر این حرف رو مظلومانه و غمگین می گه که از حرفی 
که قرار بود بزنم پشیمون می شم، اما خوشحالم که قرار نیست برای 

توضیح این موضوع براش کلی مقدمه چینی کنم.

‐متاسفانه اره

هاله ای از اشک، چشم هاش رو می پوشونه و سرش رو پایین می اندازه، 
خوب که دقت دوباره با پاهاش شروع به کشیدن طرح روی زمین می کنه. 
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می کنم می بینم که با پاهاش بازی نمی کنه بلکه پشت سر هم می نویسه 
مرد...مرد...مرد.

از این کارش متعجب می شم و خیره نگاهش می کنم، این کارهاش برام 
از جاش بلند می شه و به اون سمت تخت می ره، حوله عجیب و جدیده. 

اش رو که روی تخت پرت کرده بود بر می داره، اما من هنوز تو فکر این 
کارش بودم. واقعا چرا این کار رو می کرد؟ یعنی انقدر افسرده شده که...

با تکون خوردن دستی جلوی چشم هام نگاهم از تخت خالی به صاحب 
دست ها می افته

‐من می خوام تنها باشم، می تونی بری بیرون؟

سرم رو به معنی اره تکون می دم و صندلی رو سر جاش بر می گردونم و از 
اتاق بیرون میام.

*باران*

‐هوم؟ دوسش داشتی؟

سئوالش متعجبم می کنه، نمی دونستم باید از حس درونیم بهش بگم یانه، 
نگاه سرگردونم اما می دونستم که این همه مقدمه چینی حتما دلیلی داره. 

رو که بین زمین و صورتش در حال چرخش بود، روی صورتش نگه می دارم 
و تمام سعیم رو می کنم تا لحن کالمم رسوام نکنه.

به ارامی می گم:

‐بچم افتاد؟

نگاهش رنگ تعجب می گیره. حتما فکر می کرد چون سنم کمه باید برام کلی 
داستان تعریف کنه تا بفهمم، غافل از این که نمی دونه زندگی چه درس 

تلخ خندی به اسم هایی بهم داده و چه امتحان های سختی ازم گرفته. 
مستعار جدیدم می زنم. مامان کوچولو.
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منتظر به چشم های پسرم نگاه می کنم (هه پسرم)

‐متاسفانه اره

بغضی که گلوم رو چنگ می زد، به چشم هام سرازیر می شه. برای جلوگیری 
از ریزششون سرم رو پایین می اندازم و پاهام رو هیستیریک روی زمین می 

کشم و برای آروم شدن دلم، پشت سر هم می نویسم، مرد مرد مرد.

بچه (چه کسی از دل من خبر داره؟ هان خدایا کی؟ می دونی چه قدر سخته 
ای که از خونته، از جونته، از وجودته رو از دست بدی؟ هان؟ می دونی چه 
قدر سخته که بدونی به دنیا اومدنش مساویه با بدبختیش. این که ندونه 

پدرش کیه، این که فردا بفهمه مادرش بد کاره بوده، این که؛... )

دیگه تحمل این همه فشار رو ندارم. تو دلم بوسه ای برای بچه به دنیا 
نیامده ام می فرستم و با اتشی که تا اعماق قلب و وجودم رو می سوزوند، 
از جام بلند می شم، سعی می کنم به بهونه حموم، پسرم رو از اتاقم بیرون 

کنم.

(فکرش رو بکن، خدا بچه تو شکمت رو ازت بگیره و به جاش یه غول بی 
 تو شکم شاخ و دم رو پسرت کنه که فقط این احتمال وجود داره که وقتی

مامانت هم نبودی به دنیا آورده باشیش.)

در حالی که پشتم به سهند بود، خنده مجنونی می کنم و به سمتش بر می 
گردم. هنوز به جای قبلیم نگاه می کنه، نمی دونم اون جا چی دیده که این 

به سمتش قدم بر می دارم و دست هام رو جلوی طوری خیره اش شده. 
صورتش تکون می دم، بعد از چند ثانیه با همون چشم های درشت شده 

نگاهم می کنه. معلوم بود که هنوز فکرش درگیره، اما درگیر چی؟

تو دلم شونه هام رو باال می اندازم و بهش می گم:

‐می خوام تنها باشم، می تونی بری بیرون؟ 

سرش رو به معنی آره تکون می ده و صندلی رو سر جاش بر می گردونه و 
از اتاق خارج می شه. ان قدر فکرش مشغول بود که حوله توی دستم رو 
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ندید و زیر لب خدا رو شکری می گم  به خاطر ندیدن این بهونه مسخره ام. 

سرم رو به دیوار تکیه می دم و به سقف نگاه می کنم. باز هم همون اتفاقات 
حوله رو توی روزمره، باز هم همون بدبختی ها، باز هم همون سرنوشت تلخ. 

دست هام مچاله می کنم و از اتاق بیرون میام. حموم جلوی در اتاق بود، 
پس بدون این که دیده بشم داخلش می شم و دوش مفصلی می گیرم، آخه 

امشب یه مهمون جدید دارم.

کبودی های بدنم بنفش بودن و دردشون طاقت فرسا، با گریه و ناله حمومم 
رو تموم می کنم و حوله رو دور خودم می پیچم و از حمام خارج می شم. 

داخل اتاق می شم و روی بدنم کرم می مالم. از بین لباس ها، یه دامن ساده 
مخملی بنفش با چین های اتو کشیده که تا زانوهام می رسید می پوشم و با 

آرایش یک تی شرت که روش یه نوشته  انگلیسی نوشته بود ست می کنم.  
صندل های امشبم رو غلیظ تر از همیشه می کنم. سایه بنفش، رژ بنفش. 

پارچه ایم رو  که با نوارهای باریک بنفش رنگی درست شده بودن پام می 
کنم. تو آینه به خودم نگاهی می اندازم. برای ه *ر *ز* گ* ی کردن اماده 

بودم.

(راستی خدایا! این گناهم جهنم داره اره؟ نگو داره که ازت دلخور می شم، 
چون می دونم که تو بر همه چیزم واقفی و عدلت الهیه نه از نوع عدل 

بندگانت.)

لبخند زورکی و زنانه ای بر لبانم می نشونم و از اتاق بیرون میام. از کسلی و 
از پله ها پایین می رم که صداهای رخوت صبحم کم شده و سر حال ترم. 

چندش اورشون به گوشم می رسه و حالم رو بد می کنه. چند پله اخر، با 
صدای تقه های کف صندلم با پله های چوبی، همه به سمتم بر می گردن. 

خرامان خرامان نزدیکشون می شم و سالم بلندی به همه می کنم.

با نگاه های کثیفشون خیره ام می شن و جواب سالمم رو با لحن نفرت 
انگیزشون می دن و هرکدوم به جایی اشاره می کنن تا کنارشون بنشینم. 

برای این که پی به احساس درونیم نبرن، سرم رو به سمت چپم بر می 
گردونم تا تلخ خندی بر لبم بنشونم که چشمم به مهمون جدیدم می افته.
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با پاهاش روی زمین ضرب گرفته بود و دست هاش رو هم توی سینه اش 
پیر خرفت هم کنارش بود و جمع کرده بود و سرش رو پایین انداخته بود. 

زیر گوشش چیزهایی می گفت، هنوز نگاهم روشون قفل بود که صدای 
همه به سمت صدا بر می گردیم که نگاهم سالم دیگه ای به گوشم می رسه. 

در نگاه مرد روبه روم قفل می شه. فکرش رو نمی کردم که با اون بالیی که 
سرم اورده روی این جا اومدن رو داشته باشه، اما انگار اشتباه می کردم. 
بدون توجهی بهش به سمت بساط موادشون می رم و کنار یکیشون می 

نشینم.

********

روی تخت دراز می کشم و از درد شدید زیر دلم، توی خودم جمع می شم و 
ناله می کنم و اشک می ریزم. اتفاقات امشب یادم میاد و اشک هام با شدت 

بیشتری می بارن و زیر لب بارها و بارها این جنس نفرت انگیز رو لعن و 
با این که می دونستن حال مساعدی ندارم، به زور پای نفرین می کنم. 

منقلشون کشیدنم و بعد از مست شدنشون بهم رحم نکردن.

انقدری این کارشون برام درد اوره که کبودی های بزرگ و تازه بدنم هم 
تو خودم جمع می شم و زار می زنم و بارها و بارها انقدر دردناک نیستن. 

این دنیا و ادم هاش رو لعن و نفرین می کنم. از پایین صدای داد و فریاد 
میاد، اما هیچ چیزی جز درد خودم برام اهمیت نداره، هیچ چیز.    

*سهند*

وقتی تو اون وضعیت دیدمش، باورم نشد و چند بار پلک هام رو روی هم 
فشار دادم؛ اما واقعی بود. خیلی زیبا شده بود. با این که شنیده بودم 

میزبان شبانه این ادم های عیاشه، فکر این جاش رو نمی کردم. من تفکرم از 
اصال نمی دونم چرا پایین اومده، مگه من میزبانی چیز دیگه ای بود نه این. 

بهش نگفتم که استراحت کنه؟! چرا داره این کارها رو انجام می ده چرا؟!

‐سهند!
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با شنیدن اسمم توسط بابا عصبی تر می شم، برای این که بهش بی 
احترامی نکنم و بتونم بر اعصابم مسلط باشم دست به سینه می نشینم و 

سرم رو پایین می اندازم و با پاهام روی زمین ریتم می گیرم.

‐خوبی پسر؟

جوابی نمی دم. دستش رو روی شونه ام می ذاره

‐ انقدر خودت رو اذیت نکن پسر، این دختر برای این کارها ساخته شده، تو 
نگران چی هستی وقتی خودش این رو انتخاب کرده؟ بیخیال! از امشبت 

لذت ببر.

و گیالسش رو باال می کشه. مست بود و بوی دهانش کالفه ام می کرد. با 
صدای سالم کسی، همه به سمت صدا بر می گردیم. نگاهم به سمت باران بر 
می گرده. معلوم بود جا خورده و خودش رو کنترل می کنه، نگرانش می شم  
و به پدرش نگاه می کنم، واقعا مرد به این پستی ندیده بودم که این طوری 
از دخترش سوء استفاده کنه و حاال هم برای لذت بردن ازش با بی شرمی 

باران به سمت تمام به خاطر بالیی که سرش آورده، این جا اومده باشه. 
بساطشون می ره و مجبورش می کنن تا پای منقل بشینه. کالفه تر می شم 

و از خونه بیرون میام.

‐سالم سهند

به علی اقا، صاحب سوپر مارکت رو به رو خیره می شم.

‐سالم داداش خوبی؟

‐خوبم، ولی انگار تو نیستی!

نیاز به یه ارامش داشتم تا فکرم ازاد بشه. به طرفش می رم

‐نه خوب نیستم. دونخ از اون سیگارهات رو می دی؟

‐همون همیشگی؟!
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‐همون همیشگی.

فندک رو جلوی سیگار تو دهنم می گیره، پوک عمیقی به سیگار می زنم و 
اتیش می گیره. به ماه تو اسمون نگاه می کنم، درخشان بود و ستاره های 
دورش چشمک زنان خودنمایی می کردن. چشم هام رو می بندم و هوای 
سرد زمستونی رو وارد ریه هام می کنم. بوی عید می ده، اما در خونه ما 

حال و هوای عید حس نمی شه. 

پول علی اقا رو حساب می کنم و باهاش خداحافظی می کنم. دست هام رو 
توی جیب شلوارم می ذارم و کنار جدول های خیابان شروع به راه رفتن می 

نگاهم به پیرمرد چرخ به دستی که در حال جمع کردن پالستیک ها از کنم. 
داخل و کنار سطل زباله ها بود می افته. لبخندی روی لبم جاخوش می کنه 
و به سمت سوپر مارکت کنار دستم می رم. وقتی بیرون میام می بینم که 

تیکه ای نون رو برای گربه کنار سطل می اندازه و چرخ به دست از اون جا 
دور می شه، به سمتش می رم.

‐سالم پدر

نگاه پر مهرش رو بهم می دوزه

‐سالم جوون

پالستیک ها رو سمتش می گیرم

‐بفرمایید، این رو برای شما گرفتم

نگاه شرمنده ای به پالستیک ها می اندازه

‐نه پسرم ممنون، نیازی نیست

‐این حرف ها چیه؟ من این رو برای شما خریدم

و کیسه رو به سمتش می گیرم. خیره  چشم هام می شه، نمی دونم چی تو 
نگاهش بود که باعث می شه  شرمنده بشم و سرم رو پایین بیاندازم، اما 
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روی حرفم پافشاری می کنم.

‐این رو به عنوان یه هدیه ببینید

و پالستیک رو داخل چرخش می ذارم که چشمم به دختر بچه کوچیک داخل 
چرخ می افته که خوابیده بود. نگاهم روی صورت پیرمرد قفل می شه. 

پالستیک رو سمتم می گیره.  دلیل این همه اصرارش برای پس دادن وسایل 
ها چیه!؟

‐بگیر پسرم. من نیازمند نیستم. خدا رو شکر کار می کنم یه پول بخور 
نمیری در میارم

نگاهم دوباره به دختر داخل چرخ می افته که به خاطر سرما لباسی از جنس 
گونی پوشیده بود. در دلم زلزله ای می شه و به خودم می لرزم. کاپشنم رو 
بیشتر دور خودم می پیچم ودست هام رو داخل جیبم می کنم و از توش 
کیف پولم رو در میارم. پول زیادی ته کیفم نبود، تمامش چهل تومن که 

برش می دارم و با یه دستم کیف رو داخل جیبم می ذارم و با اون یکی پول 
رو سمت پیرمرد که هنوز دستش سمت من دراز بود می گیرم.

‐بگیر پدر دستم خالیه، اما همین رو به عنوان هدیه برای این کوچولو قبول 
کن، براش لباس گرم  بگیر، گناه داره طفلکی!

‐نه پسرم شرمندم نکن

‐اسمش چیه؟

‐ستاره، نوه  پسریمه، پسرم که تصادف کرد عمرش رو داد به شما

‐سالمت باشید

‐مرسی، مادرش هم نتونست خرجش رو در بیاره گذاشتش پیش من و رفت 
پی زندگی خودش

‐خدا براتون حفظش کنه
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‐سالمت باشی جوون

‐تشکر. اگه کاری ندارید رفع زحمت کنم! ؟

‐نه پسرم این حرف ها چیه!، اما این پول ...

‐به عنوان عیدی سال جدید ستاره جان قبول کنید، وگرنه ناراحت می شم

نگاهی از سر تشکر بهم می اندازه و خداحافظی می کنم. کمی در شهر می 
گردم و به خونه بر می گردم، در رو پشت سرم می بندم و وارد پذیرایی می 

شم، کلید رو روی میز می اندازم و خودم رو روی مبل رها می کنم و مچ 
دستم رو روی پیشونیم می ذارم .

کمی چشم هام رو می بندم تا از تشویش های ذهنیم کم بشه که صدایی از 
آشپزخونه میاد. چشم هام رو باز می کنم، آشپزخونه اپن بود و روبه روم 

قرار داشت. بابا بود که مشروب می خورد. با کف دست هام صورتم رو می 
گیرم و می کشم به طوری که ابروهام هم باال می رن. کالفه پوفی می کشم 
و از جام بلند می شم و به آشپزخونه می رم. با چشم های خمار نگاهم می 

کنه و گیالس رو سمتم می گیره و با همون لحن مست می گه:

‐می خوری؟

تلخ خندی می زنم و گیالس رو از دستش بیرون می کشم

‐بسه بابا بسه!

صداش رو باال می بره:

‐بدش من اون رو

‐نمی دم

نگاه تندی بهم می اندازه

‐بدش من می گم
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‐تو داری چی کار می کنی بابا هان؟! چی کار می کنی؟ این چه کاری بود که 
امشب کردی؟ اون دختر هنوز بچست

‐بدش من اون رو تا نزدم ...

مستقیم به طرف ظرفشویی می رم و همه گیالس ها رو خالی می کنم. 
صورتش رنگ خون می شه و به سمتم میاد و یه سیلی جانانه نصیبم می 
کنه. با َاه بلندی تلو تلو خوران ازم دور می شه. سرم رو باال میارم و همون 

طور که دستم روی صورتم بود به رفتنش نگاه می کنم و بیشتر از قبل ازش 
به سمت مبل می رم و روش دراز می کشم و باز مچ دستم متنفر می شم. 

رو روی پیشونیم می ذارم و چشم هام رو می بندم.

*باران * 

با صدای ضربه ای از خواب می پرم و از ترس سرم رو می چرخونم که در 
باز می شه و نور کم راهرو وارد اتاق می شه.

‐ وای خدایا! این دیگه چی از جون من می خواد؟! 

از درد شکم به خودم می پیچم و آخی می گم.

‐ تو؛... توی ه*ر*ز*ه باعث شدی پس؛...پسرم تو روم بایسته 

و باد گلو می کنه و انگشت اشاره اش رو سمتم می گیره 

‐ من تالفی می کنم، آره تالفی ؛...می کنم 

و با همون چشم های خمار و مست، کلید رو داخل قفل می چرخونه و 
نزدیکم می شه. با پایین رفتن تخت، چیزی در دلم فرو می ریزه و سریع از 
جام بلند می شم که دست هام رو می گیره و محکم رو تخت می اندازتم و 

با نفرت تمام به نفسش که بوی تعفن می داد رو تو صورتم فوت می کنه. 
چشم هاش خیره می شم و دست و پا می زنم.

‐ ولم کن لعنتی! ولم کن.
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لبخند کریهش رو تحویلم می ده و به مانند درنده ای لباس هام رو می دره؛ 
هرچه تقال می کنم فایده ای نداره و محکم تر به پشتم می زنه و می گه: 

‐ بگو غلط کردم ز*ن*ی*ک*ه، بگو؛... بگو زود باش، مگه دوستم نداری؟ 
زود باش بگو! 

 اشک هام سرازیر می شن و با دردی که در قلبم می پیچه ناله می کنم. 
(سخت است، سخت است به مردی که وحشیانه مورد تجاوز قرارت می ده 
و تو رو عروسک خیمه شب بازی شبانه اش می کنه بگی که  دوستش داری 
و در قلبت که برای او جز نفرت جایی نیست، بذر دوست داشتن بکاری!!) 

انقدر درد می کشم که چشم هام سیاهی می ره و دیگر هیچ نمی فهمم.

*سهنــد* 

‐ یعنی چی؟! 

‐یعنی چیش رو از من می پرسید؟! 

با مشت، محکم روی پیشخوان می کوبم و فریاد می زنم:

‐ِد اگه می دونستم که نمی پرسیدم خانم! بگید چی شده؟ 

پرستار که معلوم بود حسابی از رفتارم جا خورده و کفری شده، مثل من 
صداش رو باال می بره: 

‐ آقای محترم، شما انگار فراموش کردید که این جا بیمارستانه! اصال 

من وقتم پره. صبر کنید هم کارم بیاد از ایشون بپرسید.

کالفه عقب عقب می رم و دست هام رو الی موهام فرو می برم و دور خودم 
می چرخم. برای این که آروم بشم، دسته ای از موهام رو می کشم و نفسم 
رو بیرون پرتاب می کنم و به پرستار خیره می شم و با لحن آرام تری ادامه 

می دم: 



هیش. قضاوتم نکن☝

72
@simorg_yashmi

‐خانم محترم ببخشید!، اما من ا�ن حال مساعدی ندارم؛ پس درکم کنید و 
بهم بگید که چه اتفاقی افتاده.

پرستار که خودش رو درگیر کارش نشون می داد، بعد از یک دقیقه سرش 
رو باال میاره و یکی از ابروهاش رو باال می اندازه. الحق که همین ابروهای 
شیطانی مناسب صورت خبیثانشه. کمی مکث می کنه و در نهایت با زحمت 

فراوان می گه: 

‐ آقای محترم، انگار شما چیزی از رابطه نمی دونید؛ چون طبق دفترچه بیمه  
خانمتون، ایشون سقط جنین داشتن و شما در کمال ...

کمی مکث می کنه و ادامه می ده:

‐ خالصه می کنم؛ رابطه ای که شما دیروز با ایشون داشتید تو این وضعیت 
قرارشون داده. اگه همین طور ادامه بدید من به شخصه سالمتی ایشون رو 

تضمین نمی کنم.

؟� منِ  احمق حال بد بابا رو دیدم و... وای گه(وای خدایا! این خانم چب می 
نه)

نگاهم از روی پرستار به انتهای سالن که با در سفیدی بخش رو از بقیه 
قسمت ها جدا کرده بود می افته. یعنی دیشب...! وای، وای، وای.

*بــاران *

پلک هام رو روی هم می زنم که با احساس این که دارم سقوط می کنم، بی 
اختیار بدنم تکون می خوره و ضعفی تا مغز استخوانم رو فرا می گیره. با  
بوی خاصی که داخل بینیم می پیچه، حالت تهوع می گیرم و عق می زنم که 
صدای شخصی داخل گوشم زنگ می زنه؛ نمی فهمیدم خانم هست یا آقا، 

اما صداش مثل زنگی داخل گوشم اکو می شه و از درد، گوشم رو می 
چسبم: 
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(آی گوشم! گوشم درد می کنه.)

 با احساس سوزشی در دستم چشم هام رو آروم باز می کنم و به پرستار رو 
به روم که آمپول تو دستش رو داخل سطل کنار در می انداخت نگاه می 

کنم، چشمم به سهند می افته  که پرستار چیزی بهش می گه و از اتاق خارج 
می شه. سهند با دیدن چشم های بازم  با لبخندی نزدیکم می شه و باال ی 

سرم می ایسته:

‐خوبی خانمی؟ 

نه انقدر حالم مناسب بود که جوابش رو بدم و نه عالقه ای به این کار 
داشتم، پس چشم هام رو می بندم تا چهره اش رو نبینم، اما با شنیدن 

صداش زیر چشمی نگاهش می کنم.

‐باشه چیزی نگو، اما من می گم. من؛... در واقع من؛...

کالفه دست هاش رو به تخت تکیه می ده و درحالی که سرش رو پایین 
انداخته بود نفسش رو عمیق بیرون می فرسته و ادامه می ده:

‐ من رو ببخش باران، من گناهکارم؛  به خاطر این که اون شب جلوی اون 
نامردهای پست فطرت رو نگرفتم و به جاش از خونه بیرون رفتم، به خاطر 
این که وضعیت اون مردک عوضی مست رو دیدم و اصال به این فکر نکردم 

که ممکنه بالیی سرت بیاره، به خاطر این که من...

با گرمی کوچکی روی دستم چشم هام رو باز می کنم و خیره سهند می شم. 
(وای خدایا! این مرد گریه می کنه؟!) آتش نفرت دلم دوباره شروع به غلیان 
می کنه و با بی رحمی تمام اشک هاش رو نا دیده می گیرم و چشم هام رو 

کامل می بندم.

دلم می خواست انقدر حالم خوب بود که بر سرش فریاد بزنم چرا دوباره 
من رو نجات داده، چرا انقدر اصرار داره محبتش رو بهم تحمیل کنه، چرا 

راحتم نمی ذاره، چرا چرا چرا؟؟
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انقدر صدای چراها در سرم زیاد می شه که سرم درد می گیره و با احساس 
خستگی چشم هام رو می بندم، هر چه بود بهتر از تحمل یک مرد نفرت انگیز 

دیگر بود .

*سهند * 

نمی دونستم کارم درسته یا نه و نمی دونستم که باران در موردم چی فکر 
می کنه، تنها چیزی که می دونستم این بود که من از این دختر خوشم 

اومده و دلم می خواد که باهام دوستانه رفتار کنه تا با هم بتونیم از بین 
این پست فطرت ها نجاتش  بدیم. کاری که من برای مادرم انجام ندادم. با 
یاد آوری خاطرات مادرم، قطره اشک سمجی که تمام تالشم رو  برای مهار 
کردنش انجام داده بودم، سر انجام می چکه و نمی تونم حرف دلم رو بزنم.

نمی دونم چند ثانیه یا چند دقیقه بود که در افکار خودم غرق بودم و به 
دنبال جمالت مناسبی برای اهدایشان می گشتم، فقط می دونم  وقتی که 

با دیدن چهره به خودم اومدم تا بقیه حرفم رو بزنم، باران خوابیده بود. 
معصومش لبخندی کنج لبم جاخوش می کنه و به فردا فکر می کنم. فردایی 

که سال تحویل بود و من باید به این زندگی نحس، سامون می دادم.

 

***** 

‐ َاه! بس کن این جنگولک بازی ها رو پسر 

و لگد محکمی به میز می زنه که تمام وسایل روش، پخش زمین می شن. با 
نفرت نگاهش می کنم و در عین حال سریع ازش چشم بر می دارم تا متوجه 

حس درونیم نسبت به خودش نشه. دو ال می شم تا وسایل تزئینی روی 
زمین رو بردارم که دوباره با پاش اون ها رو به سمت دیگه ای پرت می کنه.

‐ مگه نمی گم ولشون کن؟ 

واقعا دیگه کاسه صبرم در حال لب ریز شدن بود و دست های مشت شده ام 
رو کنارم نگه می دارم  تا یه وقت کار اشتباهی ازم سر نزنه. با تمام  تالشم 
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برای کنترل عصبانیتم، با دندون های کلید شده به هم می گم.

‐ نکن.

‐ من دارم به تو می گم نکن، آخه این دختر چی داره که تو این همه بهش بها 
می دی؟ 

‐ بابا لطفا 

با انگشتش  دو بار روی میز می زنه و می گه: 

‐ این خط این نشون، فردا نیای بگی بابا تو نگفتی، من حرف هام رو بهت 
زدم حاال خود دانی 

و سیگارش رو توی جا سیگاری له می کنه و در حالی که زیر لبی احمق 
خطابم می کنه، از آشپزخونه بیرون می ره. با خروجش خودم رو آزاد می 
کنم و َاه بلندی می گم و  ظرف جا سیگاری رو محکم روی زمین پرت می 
کنم که هزار تکه می شه. کالفه تر از قبل به خاطر کار اضافه ای که برای 
خودم تراشیدم به سمت جارو و خاک انداز می رم و برای آرامشم برنامه 

های توی ذهنم رو دوباره مرور می کنم.

****

با صدای آیفون نگاهی به اطراف می اندازم  تا چیزی کم نباشه و بعد با قدم 
های بلند خودم رو بهش می رسونم و گوشی رو بر می دارم.

‐ خوش اومدید 

و کلید باز کردن قفل رو فشار می دم. خودم رو در آینه جلوی در چک می 
با دیدن باران و سمیه که توی کنم و به سمت در می رم و بازش می کنم. 

بیمارستان باهاش آشنا شده بود، لبخندی می زنم و در رو تا آخر باز می کنم 
و دستم رو سمت حال نشونه می گیرم.

‐سالم، بفرمایید.
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سمیه: سالم، تشکر.

هردو که وارد می شن، بعد از در آوردن کفش هاشون به سمت حال می رن، 
در رو می بندم و بهشون ملحق می شم.

‐ خب خانم ها چی میل دارید؟! 

باران متعجب به اطراف نگاه می کنه، ولی سمیه که از قبل جریان رو می 
دونست تکیه اش رو به مبل می ده و می گه: 

‐ آقا سهند زحمت نکشید ما چیزی نمی خوریم. 

با شناختی که در همین چند ساعت از سمیه پیدا کرده بودم می دونستم که 
آدم تعارفی ای نیست، پس روی مبل می نشینم  و به باران نگاه می کنم. 

نگاهش رو از خونه برمی داره و خیره ام می شه، دست به سینه می شینه و 
با لحن مسخره ای می گه: 

‐ ببخشید، ولی من اصال امشب آمادگی میزبان شدن رو ندارم ها، از اآلن 
گفته باشم؛ وضعیتم رو که می بینی؟ 

و با دست از باال تا پایین بدنش رو نشونه می گیره. حسابی از حرکتش جا 
می خورم، در واقع تو ذوقم می خوره که هم چین برداشتی رو از کارم کرده 
بود. سرم رو پایین می اندازم و با پاهام روی زمین ریتم می گیرم که صدای 

سمیه به گوشم می رسه.

‐ خیلی خوشگل شده، ممنون آقا سهند 

همون طور که حالت دوال روی مبل نشسته بودم و آرنجم رو روی پام تکیه 
داده بودم، سرم رو باال میارم و لبخند زورکی ای  روی لب هام می نشونم.

‐ خواهش می کنم.

باران متعجب تر از قبل به ما دو تا خیره می شه و با تلخ خند صدا داری از 
جاش بلند می شه.
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‐ ببخشید من خیلی خسته ام، می رم اتاقم. 

و کیفش رو بر می داره  و آروم از پله ها باال می ره. به رفتنش نگاه می کنم 
که  باز سمیه صدام می کنه.

‐ آقا سهند، همه چیز آمادست؟ 

به سمتش بر می گردم.

‐ آره فقط...

با صدای زنگ آیفون حرفم نیمه تموم  می مونه، از جام بلند می شم و به 
سمت آیفون می رم، با دیدن چهره شاد و مضطربشون کلید باز کردن قفل 

رو فشار می دم و به سمت سمیه بر می گردم.

‐ االن دیگه همه چیز آمادست.

*باران*

خودم رو روی تخت رها می کنم و روسری رو از سرم می کشم و به سقف

 خیره می شم.

‐ مردک رذل، هنوز نیومده مقدمات میزبانی شب رو آماده کرده؛ پست 

فطرت.

با یاد آوری طرفداری سمیه از تزئینات مزخرفش، حرصم بیشتر می شه و 

اون رو هم به باد ناسزا می گیرم.

‐ دختره احمق، چه قدر دیروز براش گریه و زاری کردم و از بدبختی هام 

گفتم آخر هم اومده و رو به روم می گه: 



هیش. قضاوتم نکن☝

78
@simorg_yashmi

‐ خیلی خوشگل شده؛ ممنون آقا سهند.

و با دهن کجی اداش رو در می آرم. با تقه ای که به در می خوره، سریع از 

جام بلند می شم و مضطرب به در نگاه می کنم. هنوز تنش دو روز پیش از 

وجودم بیرون نرفته و هر تقه ای چهار ستون بدنم رو می لرزونه. از روی 

تخت بلند می شم و به سمت در می رم.

‐ بله؟! 

و در رو باز می کنم. با دیدن چیزی که باورش برام سخته، شوک زده 

می شم و من من کنان می گم: 

‐ب؛...ب؛..به؛...بهار، مامان!!

بهار با چهره خنده دار و نقاشی شده اش بغلم می پره و بوس بارونم می 

کنه.

‐ آجــی 

کر شدنم مهم نبود؛ مهم کسی بود که اآلن در آغوشم داشتمش، کسی بود 

که اآلن روی ویلچر روبه روم نشسته بود و منتظر نگاهم می کرد.

‐ قربون آجی گفتنت بشم دردونم 

و دستم رو روی سرش می کشم و تند تند می بوسمش. با دیدن اشک های 

مادرم، اشک های اسیر شده در چشم هام هم آزاد می شن و بهار رو همراه 

خودم پائین می کشم و هر دو رو به آغوش می کشم. خوشحالم، خوشحال 

از دیدن تنها دلیل های زندگیم. با صدای مامان ازش جدا می شم.
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‐بسه دیگه دختره دیوونه، خفه ام کردی 

هرسه بین گریه می خندیم و فین فین کنان به هم نگاه می کنیم. با دیدن 

مجدد بهار خنده ام شدت می گیره و بینیش رو با دو انگشتم می کشم.

‐ این چه کاریه با خودت کردی دردونه آجی؟!!

با چیز درازی که تو صورتم می خوره و صدای سوتش، می ترسم و روی 

زمین می افتم که صدای خنده بهار بلند می شه، در همون حال صدای 

سمیه به گوشمون می رسه.

‐ تولد؛... تولد؛... تولدت مبارک؛... مبارک؛... مبارک؛... تولدت مبارک.

و پشت سرش هم بهار با اون سوت درازش، مامان و سمیه رو همراهی می 

کنه. متعجب دست هام رو باال میارم و جلوی دهنم می گیرم.

‐ وای نه؟!!

با صدای سوت بهار بغل گوشم، باعث می شه دوباره از جام بپرم و جیغ 
بکشم.

‐ بهــــار 

و دنبالش می کنم. هر دو می دویدیم و می خندیدیم و شاد بودیم. تا اون 

جایی که به خاطر دارم رنگ شادی رو از دیدار قبلی تا حاال ندیده بودم.

با صدای سمیه هر دو می ایستیم.

‐ خانم ها من کیک می خوام یاال

چشم غره ای به بهار می رم و زیر لبی براش خط و نشون می کشم که سریع 
گونه ام رو می بوسه و پشت مامان قایم می شه. دلم برای این لحظه های 
شاد لک زده بود؛ ای کاش تمام زندگیم، تمام عمرم و تمام روز ها و ساعت 
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هام همین طوری بود. همه به سمت اتاق می ریم و روی زمین می نشینیم.

‐ آجی یه آرزو کن بعد فوت کن؛ زود باش!

سمیه: آره باران، زود باش! من کیک می خوام.

و لب هاش رو داخل می فرسته و چشم هاش رو درشت می کنه و به کیک 
خیره می شه. صدای خنده هممون بلند می شه. به کیک رو به روم نگاه می 

سالگی مزین شده. هجده کنم؛ یک کیک گرد با الیه شکالتی براق که با شمع 
تمام شادیم به غم بزرگی تبدیل می شه. هه، امروز تولدمه و عید نوروز، دو 

هفته  دیگه هم سالگرد ازدواجم. عجب ماه مبارکیه این ماه! نمی دونم 
افکارم رو بلند بلند بیان کرده بودم یا صدای خنده بلند و احمقانه ام بود که 

همه مثل من رنگ عوض می کنن.

‐باران!

چشمم رو از روی کیک بر می دارم و با لبخندی تصنعی به سمیه خیره می 
شم.

‐ بله؟! 

‐ من کیک موخوام.

 و با لب و لوچه و دست هایی آویزون خیره کیک می شه. همه می خندیم،
اما با ضربه ای که بهار به پشت سمیه می زنه، سمیه با چشم هایی درشت 
شده که صورت بانمکش رو خنده دارتر می کرد، خیره بهار می شه و جان 

کشداری می گه و  ما بلندتر از قبل می خندیم.

‐ خب خب خب، خانم ها، عزیزان آروم باشید می خوام یه آرزو کنم.

اول از همه سمیه دست به سینه می شینه و بقیه با خنده ریز ریز نگاهش 
می کنیم. به جمع نگاه می کنم و بلند می گم: 

‐ امیدوارم که این جمع ما همیشه پایدار و البته همین طور شاد بمونه.
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در چشم همه برقی می بینم و با کمال امیدواری و خوش بینی شمع ها رو 
فوت می کنم  و اکنون من، باران سلطانی، دختر اردشیر سلطانی، همسر پیر 

ساله شدم .هجدهخرفت، 

****

سمیه: وای! امشب خیلی خوش گذشت.

باهاش دست می دم و روبوسی می کنم.

‐ واقعا ازت ممنونم عزیزم، نمی دونم چه طوری می تونم جبران کنم.

کیفش رو توی  دستش جابه جا می کنه و در حالی که دوال می شه تا پشت 
کفشش رو باال ببره می گه: 

‐ دست سهند درد نکنه، تمام زحمت ها رو اون کشید؛ من فقط به جای اون 
توی جشن اومدم، گرچه قرار بود اون هم توی جشن باشه.

طعنه که نه، حرف دو پهلوی خیر خواهانه اش رو می گیرم و به سهندی فکر 
می کنم که در این مدت کوتاه، زندگیم رو تحت تاثیر قرار داده و لطف های 
مکررش یه جورایی کمی از جاهای خالی زندگیم رو پرکرده. با بوسه بهار از 

لپم، به خودم میام و لبخندی روی لب هام می کارم.

‐دردونه آجی، مراقب خودت باش؛ باشه؟

با سر حرفم رو تائید می کنه و دندون های به هم چسبونده اش رو بهم 
نشون می ده که همه تک خندی به این کارش می کنیم. روی دو پام می 

نشینم و دست های مامان رو تو دستم می گیرم.

‐ مامان گلم، خیلی ممنون. امیدوارم حاال که بزرگتر شدم بیشتر قدرت رو 
بدونم.

ودست هاش رو باال میارم و می بوسم. لبخندی صورت گرد و سفیدش رو 
می پوشونه و دستش رو زیر چونه ام می ذاره و سرم رو باال می بره. 
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‐ تو همیشه برام دختر خوبی بودی وهستی، این رو هیچ وقت فراموش 
نکن.

سمیه پشت ویلچر می ایسته و دستش رو می گیره.

‐ بریم مامان باران!؟

با این حرفش می خندیم. امشب حتی برای یک بار هم راضی نشد به مامان 
بگه خاله صفیه و از همون اول مامان رو با اسم مامان باران یا مامان بهار 

صدا زد و با تعریف کلی خاطره ما رو خندوند. از جلوی ویلچر بلند می شم و 
بدرقه شون می کنم. با خروجشون از در، دست تکون می دم و با تکان 

مجدد سر، دوباره خداحافظی می کنیم و در رو می بندم.

بر می گردم و از همون جا به پنجره اتاق سهند که بغل اتاق خودم بود خیره 
سرم رو می شم. دست به سینه پشت پنجره ایستاده بود و نگاهم می کرد. 

پایین می اندازم و راه خونه رو پیش می گیرم. کلید رو داخل جا کلیدی 
چوبی کنار دیوار آویزون می کنم و به آشپزخونه می رم. هنوز فکرم مشغول 

کارهای سهند و دالیلش بود، بی نتیجه از افکارم لیوان آب رو روی 
هر قدمی که روی ظرفشویی می ذارم و به سمت اتاق سهند راه می افتم. 

پله ها می ذارم، فکرم هم یک قدم جلوتر می ره. با رسیدن به پشت در اتاق، 
ذهنم تهی از هر چیزی می شه و سر در گم به در خیره می شم. 

‐ اصال من برای چی این جا اومدم؟ چی می خوام بگم؟ چی کار می خوام 
انجام بدم؟! 

قدمی به عقب بر می دارم  تا به اتاقم برگردم، اما باز با یاد آوری لطف 
امشبش، پشیمان می شم و مردد به سمت اتاق بر می گردم. با دستم پوست 
لبم رو می کنم و با چشم هایی ریز شده به زمین خیره می شم و در نهایت با 

تصمیمی قاطع دستم رو باال میارم و چند تقه به در می زنم. با صدای 
بفرماییدی، دستگیره رو آروم پایین می کشم و سرم رو داخل اتاق می کنم.

‐ می تونم بیام داخل؟

لبخندی می زنه و از جاش بلند می شه و به سمت در میاد، در رو آروم باز 
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می کنه و به داخل اتاق دعوتم می کنه.

‐بفرمایید.

آرام آرام وارد اتاق می شم و بدون این که توجهی به دکور اتاقش بکنم، به 
سمت صندلی ای که اشاره کرده بود می رم و روش می نشینم. خودش هم 
روی لبه تخت می شینه و خیره ام می شه. کمی سکوت بینمون حاکم می 

شه که خودش شروع به حرف زدن می کنه.

‐ خب مامان کوچولو، سال نو مبارک، تولدت مبارک!

سرم رو باال میارم و خیره اش می شم که صدای خنده اش بلند می شه، 
حرصی تر از قبل می گم: 

‐ به چی می خندی؟! 

خودش رو جمع و جور می کنه و مثل گربه شرک مظلوم می شه. 

‐ ببخشید مامان کوچولو 

از لحن کالم و حالت صورتش خنده ام می گیره و ریز ریز می خندم. امشب 
بهترین شب عمرم بعد از مدت ها بود، پس نمی خواستم با تندی خرابش 
کنم، حتی با این مردی که از جنسش متنفر و گریزانم. بعد از چند دقیقه 

سکوت، سرم رو باال میارم و نگاهش می کنم.

‐سهند 

‐بله؟!

‐ بابت امروز ازت ممنونم. همه چیز عالی بود، ولی...

کمی مکث می کنم و با پاهام روی زمین ریتم می گیرم.

‐ولی...؟!

نفسم رو بیرون می فرستم و همان طور که آرنجم رو روی  تکیه گاه صندلی 
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گذاشته بودم، من من کنان ادامه می دم: 

‐ ولی؛... بابت نپذیرفتنت توی جشن معذرت می خوام.

لبخندی روی لب هاش می شینه.

‐ من هر کاری کردم به خاطر خودم بود؛ به خاطر این که نمی خواستم من 
رو هم مثل اون ها ببینی،  ولی در کل روش فکر می کنم.

و حالت سوت زدن می گیره و به سقف خیره می شه. این بشر انگار واقعا 
تنها قصدش حرص دادن منه. با باز شدن در، هر دو به سمت در بر می گردیم 
که پیر خرفت کوتوله در چهار چوب در ظاهر می شه. از ترس، خودم رو به 
میز کامپیوتر تکیه می دم که همون لبخند کریه همیشگیش رو تحویلم می 

ده:

‐ به به! چه خبره این جا؟! 

و به سهند خیره می شه:

‐ آخر کار خودت رو کردی؛ حاال راضی شدی؟!

سهند: بابا!

لبخند تمسخر آمیزی می زنه و با اخم بیرون رو نشون می گیره.

‐ برو پایین، مهمون هام منتظرن.

با ترس و لرز از جام بلند می شم و به سمت در قدم بر می دارم که دست 
هام کشیده می شه.

‐باران جایی نمیاد 

به سمت سهند قدمی بر می داره و دست هاش رو سمت سهند نشانه می 
گیره و تاکید وار می گه: 

‐ از اول هم بهت گفتم خودت رو درگیر این دختر نکن.
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و دست هام رو محکم می کشه و بدون این که نگاهم کنه به سمت در هلم 
می ده که به دیوار می خورم، با بدبختی تمام دستم رو روی سرم می ذارم و 
از درد دوال دوال می شم. با کمی آرام شدن دردم، گریه کنان به سمت اتاقم 

می دوم.

بدون این که توجهی به باران باران گفتن های سهند بکنم، در رو محکم می 
بندم و تکیه زنان لیز می خورم و روی زمین می افتم. انقدر زار می زنم و 
گریه می کنم که تمام احساس ها از وجودم پر می کشن و دوباره می شم 

(یادمه همون باران ه*ر*ز*ه ای که در کارش شیطان رو هم درس می داد. 
به سمت حمام قدم بر می دارم و تهی قدیم ها ه*ر*ز*ه فحش بود و اآلن...) 

از هر فکری، برای میزبانی آماده می شم.

*سهند* 

دست های باران رو محکم از دستم بیرون می کشه و بدون این که توجهی 
به اون داشته باشه، به سمت در هلش می ده. با صدای ضربه، نگاه تندم رو 
از بابا بر می دارم و به سمت باران بر می گردم که با دیدن دست هاش که 
روی سرش می ذاره و دوال می شه، متوجه دردش می شم و می خوام به 

سمتش برم که بابا مانعم می شه.

با صدای گریه، به سمت باران بر می گردم که از نظرم غیب می شه. بابا رو 
به کناری هل می دم و چند بار باران رو صدا می زنم و به سمتش می دوم، 

اما توجهی بهم نمی کنه و در اتاق رو محکم می بنده. دوباره به سمت بابا بر 
می گردم.

‐این دختر از این به بعد حق میزبانی نداره فهمیدی؟!

عصبی چشم هاش رو درشت می کنه و رو به روم می ایسته، چند بار آروم 
روی سینه ام می زنه و به عقب هلم می ده.

‐تو چکارشی هان؟! من این عروسک رو خریدم و هر کاری هم بخوام با 
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عروسکم انجام می دم فهمیدی؟!  

آتش با شنیدن لفظ عروسک، یاد خاطراتی می افتم که یادآوریش روحم رو 
می زنه. سردرد امونم رو می بره، اما این قضیه باید امشب خاتمه پیدا می 
کرد، پس با لحن آرام تری که بیشتر به خاطر آرام شدن سرم بود ادامه می 

دم: 

‐عروسکت رو چند بهم می فروشی؟ 

و شقیقه هام رو ماساژ می دم و سرم رو باال میارم و خیره اش می شم: 

‐ نگفتی؟! 

با بهت نگاهم می کنه. کمی بهم خیره می شه و با حالت مسخره ای نفسش 
رو بیرون پرتاب می کنه. 

‐چند می خریش؟

و لبخند تمسخر آمیزی تحویلم می ده. از پستیش متعجب نمی شم، چرا که 
می دونستم بابت میزبانی های شبانه باران، از اون پست فطرت ها هم کم و 
بیش پول می گیره، گرچه بیشتر اوقات رفاقتی حساب می کردن  و بیشتر 

کالفه نفسم رو هدفشون خوش گذرانی و تجاوز چند نفرشون بود تا پول. 
بیرون می فرستم و به چشم هاش خیره می شم. 

‐به اندازه ای که کال تحت اختیار من باشه.

لبخند خبیثانه ای تحویلم می ده و دستش رو تو دست هام می ذاره و با 
دست دیگه اش روی شونه ام می زنه:

‐ مبارکت باشه 

و از اتاق بیرون می ره. به در بسته شده رو به روم نگاه می کنم و به 

بارانی فکر می کنم که نمی دونستم باید بهش چی بگم.
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*باران *

موهای روی صورتم رو کنار می زنم و خرامان از پله ها پایین می رم. با 
دیدن سالن خالی، متعجب می شم که صدایی به گوشم می رسه.

‐ هوای صاحب جدیدت رو داشته باش 

و صدای قهقه و بعد هم بسته شدن در میاد. متعجب به اطراف نگاه می کنم 
که با دیدن چهره سرخ شده سهند، به سمتش می رم.

‐ این جا چه خبره؟! بقیه کجان؟! 

با چشم های برزخیش خیره ام می شه که از ترس قدمی به عقب بر می 
دارم.

‐َمـ؛...َمــ؛...ن که چیزی نگفتم.

برای لحظه ای خیره چشم هام می شه و کم کم خشم از صورتش فروکش 
می کنه، در نگاهش حسیه که درکش نمی کنم؛ یه حس نامفهوم، یه حس 

تلخ.

‐بیا این جا بشین!

و به سمت مبل حرکت می کنه و خودش روش می شینه. با ذهنی پر از 
سئوال نگاهش می کنم؛ در حالی که پشت به من، روی مبل نشسته بود، 

سرش رو عقب میاره و نگاهم می کنه.

‐بیا دیگه!

به سمتش قدم بر می دارم و روی مبل روبه روییش می نشینم. نگاه خیره 
اش رو که روی خودم می بینم، سرم رو پایین می اندازم و دامنم رو کمی 
جلوتر می کشم که موهام روی صورتم می ریزه. همون چند لحظه ای هم 

سکوت بینمون حاکمه، کالفه گرمم می شه و ریزش عرق رو روی کمرم حس 
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می کنم.

‐باران؟!

سرم رو آروم باال میارم و خیره چشم هاش می شم، لبخندی تصنعی روی 
لب می نشونه:

‐من رو ببخش!

موهام رو پشت گوشم می فرستم و متعجب می گم:

‐برای چی؟!

برای ثانیه ای نگاهم می کنه و سرش رو پایین می اندازه. طبق عادت 
همیشگی تکیه اش رو از روی مبل بر می داره و آرنجش رو روی پاهاش می 

ذاره، و نگاهش رو به زمین می دوزه.

‐من امروز کاری کردم که به نظرم درست بوده؛...

 کمی مکث می کنه و ادامه می ده:

‐دلم نمی خواد این کار من رو یه سوء استفاده یا هرچیزی که به ذهنت می 
رسه تلقی کنی.

سرش رو باال میاره و نگاهش رو در نگاهم قفل می کنه و می گه:

‐من هر کاری کردم به نفع خودت بوده، لطفا روی من قضاوت اشتباهی نکن.

با ابروهایی گره زده به حرف هاش فکر می کنم و تمام حرف هاش رو برای 
خودم حالجی می کنم؛ کار درست، سوء استفاده، نفع خودم، قضاوت، این 

ها چه معنی ای می دن؟! چی؟

با سردرگمی نگاهش می کنم و می گم:

‐چی داری می گی؟! من هیچی از حرف هات نمی فهمم، سهراب کو؟ بقیه 
کجان؟
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تلخ خندی می زنه و محکم به مبل تکیه می ده و پاهاش رو می کشه؛ یکی از 
ابروهاش رو باال می اندازه و می گه:

‐نکنه ناراحت شدی که نیستن؟

و نیش خندی تحویلم می ده و نگاهش رو به تلویزیون خاموش می دوزه. 
کالفه تر از قبل از جام بلند می شم و به سمتش قدم بر می دارم و روبه 

روش می ایستم:

‐ببین آقاپسر! اگه حرفی داری زودتر برو سر اصل مطلب، اگه هم نه بگو که 
کلی کار دارم.

باز هم نیشخندش رو تحویلم می ده و پای چپش رو باال میاره و روی اون 
یکی پاش می ذاره.

‐اگه کارت مهمه می تونی بری

نگاه تنفر آمیزی روانه اش می کنم و قدمی بر می دارم تا به اتاق برم که 
صداش رو می شنوم:

‐ولی این رو بدون که از امشب به بعد هیچ کس حق دست درازی بهت رو 
نداره و راحت می تونی به کار و زندگیت برسی.

پاهام قفل می شن و برای لحظه ای تمام روح و  جسمم از حرکت می 
ایسته. باتندیِ تمام به سمتش بر می گردم، طوری که به وضوح صدای 

شکستن مهره های گردنم رو می شنوم. سهند بدون توجهی به من روی مبل 
لم می ده و بعد از پایین کشیدن و مرتب کردن بلوزش، مچ دستش رو روی 
صورتش می ذاره و می خوابه. نگاهش می کنم و بارها و بارها حرفش رو 
توی ذهنم تکرار می کنم. همین طور خیره نگاهش می کردم که لب هاش 

تکون می خوره.

‐نمی خوای بری به کارت برسی؟

صداش رو می شنوم، اما حرفش رو نمی فهمم. همین طور بهت زده خیره 
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اش می مونم که دستش رو از صورتش بر می داره و نگاهم می کنه.

‐مگه کار نداشتی؟

نگاهش می کنم که از حالت کش دار بلند می شه و سرجاش می شینه، با 
لبخندی دستم رو پایین می کشه و کنار خودش می نشونه.

‐پس می خوای بشنوی؟

گیج و منگ با سر حرفش رو تایید می کنم که صدای خنده اش بلند می شه 
و باعث می شه ابروهام به هم گره بخورن.

‐چیه خو نزن؟! از اول دارم بهت می گم می خوام باهات حرف بزنم هی 
گارد می گیری می گی کار دارم، من چی کار کنم وقتی سهراب جونت از من 

برات مهم تره هان؟!

جمالت آخر رو انقدر مظلوم می گه که تازه یاد حرکت و حرف تند و سریعم 
می افتم، اما با یادآوری تیکه اش خجالتم جاش رو به حرصی می ده که 

تموم وجودم رو گرفته بود. با دندون های به هم قفل شده می گم:

‐سهراب جون خودتی.

با چشم های گرد شده نگاهم می کنه و به آنی صدای خنده اش توی خونه 
اکو می شه، و در نهایت چشم هاش رو می ماله.

‐آفرین! فحش جدید بود نه؟

سر در گم بین دو حس خشم و خجالت سرم رو پایین می اندازم و لبخند نا 
محسوسی می زنم، با دیدن بی توجهی من سینه اش رو صاف می کنه و 

باالخره شروع به صحبت می کنه و می گه و می گه و می گه، و من فقط می 
شنوم و با هر جمله اش تنفرم نسبت به مردها بیشتر می شه، مخصوصا 
خودش که باز من رو بازیچه کرده بود؛ هر چند نجاتم داده بود، اما این 

نجات نبود بلکه دراصل اسارتم بیشتر شده بود. (وقتی ان قدر ارزش داری 
که بخوان خرید و فروشت کنن پس بدون گوهری ارزشمن نیستی، بلکه برده 
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ای حقیر هستی که حتی صاحبانت رو هم خودت نمی تونی انتخاب کنی که 
اگر این طور می شد من ؛...من؛...)

برای جلوگیری از ریزش قطرات اشکم جلوی یک پست فطرت تمام، از جام 
بلند می شم و با قدم های بلند و محکم از پله ها باال می رم. با رسیدن به 

راهرو نگاهم بین حمام و اتاق می چرخه و در نهایت به حمام فرار می کنم و 
پشت در لیز می خورم. اشک که نه، همان گوهر های نابی که مادرم می گفت 

هیچ وقت نذار سرازیر بشن، تمام صورتم رو خیس می کنه و انقدر می 
گریم که سست و بی حال می شم.

**

بهروز: من چشم می ذارم تو قایم شو

‐اما دفعه قبل که...

بهروز قد علم می کنه و چند بار انگشت اشاره اش رو به سینه اش می 
کوبه: 

‐وقتی می گم من چشم می ذارم یعنی من چشم می ذارم

و انگشت اشاره اش رو سمت من بر می گردونه

‐فهمیدی؟

از لحن کالمش ناراحت می شم و دلخور سرم رو پایین می اندازم و به عقب 
بر می گردم. دستم که گرفته می شه، اشک هام به خاطر دادی که سرم زده 

بود سرازیر می شن. من رو به سمت خودش بر می گردونه و دوتا دست هام 
رو می گیره.

‐باران!

نگاهش نمی کنم و سربه زیر اشک می ریزم، دست هام رو ول می کنه و 
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محکم به آغوشم می کشه.

‐باران جونم من نمی خوام ناراحت بشی، ببشخید! آخه من دوست دارم هر 
دفعه خودم پیدات کنم، اصال تو بیا چشم بذار، اما من قول می دم هر جا 

رفتی خودم پیدات کنم نه این که تو پیدام کنی.

لبخند نامحسوسی روی لب هام جاخوش می کنه و خودم رو از اغوشش 
بیرون می کشم و به چشم های اشکیش خیره می شم.

‐قول می دی؟

با کف دست اشک هاش رو پاک می کنه و انگشت کوچکش رو به نشونه 
قول جلو میاره و با لحن قاطعی می گه:

‐قول می دم. قول می دم هرجا که رفتی خودم پیدات کنم، حتی اگه خودت 
نخوای.  قول می دم، قول می دم.

‐قول بده بهروز، قول بده!

‐قول می دم!

‐باران؟

‐قول بده!

‐باران؟

با تکان هایی از جام می پرم، با احساس سر گیجه پیشونیم رو می چسبم و 
چشم هام رو می بندم.

‐باران خوبی؟

با همون سرگیجه چشم هام رو باز می کنم و سهند رو مقابلم می بینم. با 
حرکت قطرات عرق روی بدنم، لرز می کنم و تکون می خورم. با صدایی که 

از ته چاه در می اومد می گم:
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‐من چه جوری این جا اومدم؟

گوشه تخت می شینه.

‐وقتی دیدم رفتی، بهت حق دادم و گفتم تنها باشی، اما وقتی ازت خبری 
نشد دنبالت گشتم که دیدم تو حموم افتادی، به زور تونستم در رو باز کنم، 

نگرانم کردی دختر!

با کف دست هام، صورتم رو ماساژ می دم. به یاد خوابی که دیده بودم می 
افتم، بغض خفه شده گلوم می ترکه و ساکت سرازیر می شه. با احساس 

قرار گرفتن دستم در دستی، سرم رو باال میارم و به چشم های نگران سهند 
خیره می شم.

‐خوبی؟

برای چند لحظه خیره چشم های قهوه ایش می شم، چشم های بهروزم 
مشکی بود. 

(ای کاش االن به جای اون ؛...به جای اون بهروز این جا بود. ای کاش!)

یاد بهروز بی وفایی می افتم که حتی سر قول کودکی اش هم نموند، قولی 
که از همون هفت سالگیش بهم داده بود تا هیچ وقت تنهام نذاره، اما حتی 

بعد از گذشت یک سال و چند روز، نه تنها پیدام نکرد، بلکه من هم در 
خاطراتم گمش کردم، خاطراتی که یادآوریشون هر روز یک تیکه از دلم رو 

می سوزونه و ذره ذره آبم می کنه.

‐باران؟

چشم هام رو که نمی دونم از کی به دیوار دوخته بودم و درشت شده بودن، 
به سهند می دوزم و خودم رو جمع و جور می کنم.

‐خوبم، ممنون می تونی بری!

همین، همین کافی بود برای مردی که باعث شد تا دوباره طعم گس برده 
بودن رو تو زندگیم بچشم و در ذهنم حک کنم که من فقط و فقط یک 
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وسیله ام برای ارضای امیال این مردان پست. سرم رو پایین می اندازم که 
چشمم به دست های قفل شدمون می افته، دستم رو پس می کشم که 
سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می کنم. بدون توجه بهش، از روی 
تخت بلند می شم و به سمت سرویس بهداشتی می رم تا شاید با مشتی 

آب، این آتش دلم خاموش بشه.

‐باران؟

دستم روی دستگیره خشک می شه و به سمتش برمی گردم.

‐بله!

‐چرا باهام حرف نمی زنی؟ به خدا من آدم بدی نیستم، فقط می خوام 
پیشرفتت رو ببینم و اول از همه هم باید از دست این ها راحت می شدی، 
باید آزاد می شدی. تو برده من نیستی، من حکم آزادیت رو خریدم نه حکم 

بردگیت رو، منظورم رو بفهم. تو هنوز بچه ای و من تمام تالشم اینه که 
بزرگ بشی و این محیط اصال مناسب رشد تو نیست.

تلخ خندی روی لب هام جاخوش می کنه؛ به خاطر حرف این بزرگ مردی که 
ادعای فهمیدن می کنه و می گه که من بچه ام. هه بچه! آره، بچه ای که در 

اوج بچگی زنِ یک مرِد زن مردهء پسرداِر  شصت و چهار ساله شد و در اوج 
بچگی، هر روزش رو با پنج تا شش مرد گذروند و باز هم بچه بود، و چه 

کسی می دونه که منِ بچه چه امتحان های سختی به زندگی پس دادم.

بدون این که توجهی بهش بکنم، به سمت سرویس بهداشتی می رم. با 
پاشیدن آب روی صورتم، برای لحظه ای نفسم بند میاد، سرم رو باال میارم 
و به آینه خیره می شم. قطرات اشک از گوشه موهام لیز می خورن و در 

انتها روی شونه و جلوی بدنم می ریزن.

‐باران! خوبی؟

مات و مبهوت به تصویر داخل آینه نگاه می کنم. قدمی جلوتر میاد و 
دستش رو روی شونه ام می ذاره.
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‐باالخره پیدات کردم.

قطرات اشک از روی گونه هام سر می خورن و زمین می ریزند. چشم هام 
رو برای چند ثانیه می بندم و دوباره باز می کنم. نبود. خنده تلخی روی لب 
هام جاخوش می کنه و همین طور مات به آینه نگاه می کنم به امید این که 
شاید یه بار دیگه ببینمش. باز همون حرف ها تو سرم اکو می شن و روح 

پریشانم رو پریشان تر می کنن.

‐قول می دم. قول می دم هرجا که رفتی خودم پیدات کنم، حتی اگه خودت 
نخوای، قول می دم.

مشت مشت روی صورتم آب می ریزم و هق می زنم و می گریم.

‐چرا سر قولت نموندی بهروز؟ هان؟ چرا لعنتی؟! چراا؟

و محکم ضربه ای به آینه می زنم و پرتش می کنم.

‐چرا؟ چرا؟ چرا؟

‐باران؟ باران خوبی؟! در رو باز کن. باران، باز کن ببینم خوبی! باران!

به سمت در می رم و آروم بازش می کنم که سهند مقابلم قرار می گیره و 
بازوهام رو محکم توی دست هاش فشار می ده و تکونم می ده.

‐معلوم هست تو داری چی کار می کنی؟ هان؟! 

به چشم های قهوه ایش نگاه می کنم و خودم رو به آغوشش پرت می کنم.

‐سهند کمکم کن، تو رو خدا کمکم کن!

و همین طور اشک می ریزم و ضجه می زنم.

‐کمکم کن، لطفا!

بعد از لحظه ای دست هاش دورم حلقه می شه و سرش رو روی سرم می 
ذاره، با یکی از دست هاش موهام رو نوازش می کنه و می گه:
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‐هیس، آروم باش، آروم!

نمی دونم چند لحظه گذشت، اما با جدا شدنم از سهند به خودم میام و 
نگاهش می کنم.

‐آروم شدی؟

سرم رو پایین می اندازم و به زمین خیره می شم. نگاه سنگینش رو روی 
خودم حس می کنم و سرم رو بیشتر پایین می برم و به آرامی دست هاش 

رو از روی بازوهام بر می دارم.

‐ممنون.

و آروم با همون سر پایین انداخته به سمت اتاق حرکت می کنم. با بلند 
شدن صدای خنده اش، سر جام می ایستم و به سمتش بر می گردم. با دیدن 
نیش تا آخر باز شده اش حرصم می گیره و نگاه تندی حواله اش می کنم. 
بادیدن من به زور خنده اش رو قورت می ده و دست هاش رو به معنی 
تسلیم باال میاره. با همون چهره اخمو به سمت اتاق بر می گردم که باز 

صدای خنده ریزش به گوشم می رسه. لبخندی روی لب هام جا خوش می 
کنه و به سمت اتاق قدم بر می دارم.

********

االن سه ماه از اون روز می گذره و تو این مدت سهند مردونگیش رو بهم 
ثابت کرد، حتی دیگه خبری از اون مردهای رذل نشد و نیست و سهراب و 

اون اردشیِر پدر رو هم خیلی کم می بینم، چون سهند کاری کرده که دیدارها 
و حضورمون یکی نباشه، چه طوری؟ نمی دونم، اما تو این مدت ان قدر 
کمکم کرد که از اون حالت افسرده قبل خارج شدم و به قول سهند، باران 

جدید رشد کرد، بارانی که دست پرورده سهند و بازی زندگی بود.

سمیه: باران!
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به سمتش بر می گردم.

‐بله؟

‐زود باش دیگه دختر، همسایه ها زاورا شدن.

کامل روی صندلی می چرخم و بهت زده نگاهش می کنم.

‐چراا؟!

‐گوش کن!

با صدای بوق، به سمت پنجره می دوم و پرده رو کنار می زنم.

بوق بــوق

‐هیع ، دیوونه.

بدو بدو به سمت در خروجی می دوم و مانتوم رو می پوشم، و شالم رو 
روی سرم می اندازم.

‐سمیه بدو، آبروم رفت.

و بدون این که پشت کفشم رو باال بکشم، پام می کنمش و کیف به دست از 
پله ها پایین می رم. با رسیدنم به ماشین، سهند لبخند دندون نمایی نشونم 
می ده و طبق معمول دست هاش رو به معنی تسلیم باال می بره. در جلویی 
ماشین رو باز می کنم و هم زمان با سوار شدنم، با کیف تو سرش می کوبم.

‐دیوونه، احمق، روانی، کله خراب،َاه... آبروم رو بردی، دیوونه.

و جیغ می کشم و از زدنش دست می کشم. هم زمان با کنار اومدن دستم، 
سهند نگاهش رو از بین دو دستش که برای دفاع باال آورده بود بهم می دوزه 
و چشمکی تحویلم می ده که آتیشی ترم می کنه. دست به سینه به صندلی 

تکیه می دم که صدای بسته شدن در عقب میاد.

‐سمیه، این خانمه باهام قهر کرده چی کار کنم؟!
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سمیه به جلو خم می شه و نگاهم می کنه.

‐عجب لب و لوچه ای هم داره این خانمه!

با چشم هایی گشاد شده و متعجب نگاهش می کنم و جیغ می کشم.

‐سمیـه!!

و تو سرش می زنم. صدای خنده اش بلند می شه و عقب گرد می کنه. 

‐سهند، زودتر برو تا این جونور رو ببریم باغ وحش، وگرنه می مونه رو 
دستمون.آخ آخ آخ، دستت نشکنه دختر.

نگاهم به سهند می افته که کامل به سمتمون چرخیده بود و با لبخند 
نگاهمون می کرد. برق نگاهش شوکه ام می کنه و مثل ولتاژ قوی ای تمام 

بدنم رو در بر می گیره، به فکر فرو می رم و ِدْپِرس به صندلی تکیه می دم. با 
 نمی دونم هنوز نگاهم دست پوست لبم رو می کنم و به جلو نگاه می کنم.

می کرد یا نه، فقط فکرم به نگاهی بود که ته دلم رو لرزوند، دلی که یک سال 
تمام و حتی قبل از اون هم این طور نلرزیده بود.

‐خب، رسیدیم.

همون طور که به جلو زل زده بودم و تو افکارم غرق بودم، بیرون رو نگاه 
می کنم.

‐ِا... کی رسیدیم؟!

سمیه: ساعت بدم خدمتتون خانم؟!

‐سمیه به خدا می کشمت، من رو مسخره می کنی؟

‐نه جان خودت، اون جا رو نگاه

مسیر نگاهش رو دنبال می کنم و به آنی مثل ترقه می پرم.

‐فقط خودت رو کشته بدون!
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و از ماشین پیاده می شم که زودتر از من پیاده می شه و فرار می کنه. با 
دیدن جمعیت به سمیه که دورتر ایستاده بود و می خندید نگاه می کنم و 

ناکام از انجام کارم، براش خط و نشون می کشم، و بین دو حس که باید با 
سمیه برم یا سهند، وسط راه می ایستم.

‐چرا این جا ایستادی؟ بریم دیگه!

به سهند که ریموت ماشین رو می زد نگاه می کنم و قدم به قدم همراهش 
می شم. کمی جلوتر هم سمیه بهمون ملحق می شه که نیشگون ناقابلی ازش 

می گیرم و خوشحال از این که نمی تونه داد بزنه، به سمت سهند که جلو 
جلو راه می رفت می رم.

‐کجا بریم؟!

متعجب به سهند که تو این شلوغی بدون این که نگاهم کنه، متوجه شده 
بود کدوم سمت ایستادم نگاه می کنم.

‐پشت سرت چشم داره؟

صدای خنده اش بلند می شه و دستم رو می گیره.

‐نمی دونم، شاید. بیا ببین!

و سرش رو پایین میاره و دستم رو پشت سرش می کشه. سریع دستم رو 
عقب می کشم:

‐دیوونه.

صاف می ایسته و با لب و لوچه ای آویزون شونه باال می اندازه که دیگه 
طاقت نمیارم و بلند بلند می خندم.

‐چته تو؟ همه دارن چپ چپ نگاه می کنن.

دستش رو از روی شونه ام کنار می زنم و با کف دست، صورتم رو ماساژ 
می دم تا به خنده ام مسلط بشم.
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‐وای سمیه! به خدا امروز از دست شما دیوونه می شم.

و کمی می خندم و در نهایت با تک سرفه ای خودم رو آروم می کنم، اما با 
دیدن قفس میمون ها که سمیه نشونم داده بود، باز جریحه دار می شم و به 

سمتش بر می گردم.

‐من میمونم آره؟؟

و یه نیشگون محکم از بازوش می گیرم

‐آخ آخ آخ، غلط کردم! اصال تو شیر، کفتار، الشخور فقط من رو نخور!!

‐سمیه خودت رو...

قبل از این که حرفم تموم بشه، به سمت سهند می دوه. پشت سرش می 
دوم که پشت سهند مخفی می شه.

‐سهند! جان هر کی دوست داری من رو از دست این موجود نجات بده.

و هی دوتایی دو طرف سهند این طرف و اون طرف می شیم، من برای 
گرفتن اون و اون برای فرار.

سهند: سمیه کافیه!

و به دوتاییمون می خنده.

‐نه جان تو، نگاه کن چه جوری می خواد شکارم کنه؟

نمی دونم چی شد که صدای داد سهند بلند می شه.

‐بس کنید دخترها!

من و سمیه صاف می ایستیم و متعجب از این دادش، خیره اش می شیم. 
به سمتمون بر می گرده و دستم رو می گیره.

‐سمیه بیا بریم!
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مطیع از دستوراتش، هم قدمش می شیم. با دیدن در ورودی پارکینگ، قفل 
زبانم باز می شه.

‐کجا می ریم سهند؟!

همون طور اخم آلود به راهش ادامه می ده و دستم رو توی دست هاش 
فشار می ده.

‐آی سهند دستم!

هرچه تقال می کنم بی فایده می مونه تا این که سمیه جلوش می ایسته.

‐وایستا پسر ببینم!

با قرار گرفتن سمیه در روبه روش، سهند ناخواسته می ایسته و با همون 
چهره مذکور، مات بهش خیره می شه.

‐چته تو؟! ول کن دست این دختر رو، گناه داره.      

 سهند نگاهش رو از سمیه بر می داره و به من می دوزه، با دیدن اشک حدقه 
زده در چشم هام و رنگ دست هام که به قرمزی می زد، ولشون می کنه.

‐ببخشید باران! اصال حواسم نبود.

‐سرمون داد می زنی و این ور و اون ور می کشیمون بعد می گی حواسم 
نبود؟! آفرین داری به خدا.

دوباره تند می شه.

‐تو چته؟ من نخواستم اون جا بمونید همین، حواسم هم به باران نبود، پس 
دیگه به این بحث دامن نزن.

تا سمیه خواست حرفی بزنه، بینشون قرار می گیرم.

‐بس کنید دیگه!
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سمیه: آخه باران...

‐لطفا عزیزم، لطفا!

کالفه نفسش رو بیرون می فرسته و با چشم غره ای به سهند، به سمت 
ماشین می ره. به سهند اخمو نگاه می کنم.

‐چت شد تو یه دفعه ای؟

‐هیچیم نشد، فقط انتظار این بچه بازی هارو ازتون نداشتم، همین.

مات و مبهوت جزء جزء صورتش رو می کاوم تا شاید دلیل این تغییر قیافه 
با دور شدنش، دلخوریم جاش رو به عصبانیت می اش رو تغییر بدم، اما... 

ده و به سمت ماشین پا تند می کنم.

‐سمیه بریم!

با چهره اخمو، هاج و واج نگاهم می کنه.

‐چی شد؟!

‐بریم بعدا می گم.

برای اولین سواری دست تکون می دم و هر دو سوار می شیم.

‐کجا می رید خانم؟

آدرس رو بهش می گم و بغ کرده، از شیشه بیرون رو نگاه می کنم. با لمس 
دستم توسط سمیه، به سمتش بر می گردم.

‐باران؟

‐بله؟

‐چی شد دختر؟

‐هیچی ولش کن!
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و دوباره به سمت شیشه بر می گردم و نگاهم رو به مغازه های در حال گذر 
می دوزم.

‐باران؟!

جواب نمی دم که اون هم ساکت می شه، اما ذهنم نه. ذهنم پر از حرف 
هایی می شه که بهش نگفتم و تو دلم باد کردن و عذابم می دن.

"چه گناهی ازم سر زده؟ هان؟! من بچه ام درست، ولی تو چرا سر یه بچه 
داد می زنی؟ چرا سر کسی که تنها تکیه گاهش شدی، تنها مرهم دردهاش 

شدی داد می زنی؟ از من انتظار نداشتی؟ خب تو کمکم کن، نه این که سرم 
داد بزنی."

قطرات اشک از چشم هام سرازیر می شن که کلنکسی مقابلم تکون می 
خوره، خنده ای به این حرکت سمیه می کنم و کلنکس رو از دستش می 

گیرم.

‐بهتری؟!

"هه بهتر، همون آروم شدی سهند، سهندم. سهندم؟! از کی برام سهندم شده 
خبر ندارم؟ یاد اون برق نگاهش می افتم و دوباره در دلم زلزله ای می شه و 

اشک هام شدت می گیرن."

‐سئوالم رو پس می گیرم.

خنده ای می کنم و فین فین کنان با کلنکس اشک های روی صورتم رو پاک 
می کنم.

****

‐تو هم بیا تو دیگه!

‐نه، من باید برم
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‐بیا دیگه سمیه، حوصله ندارم می زنم شتکت می کنم ها! 

خنده ای می کنه و در ماشین رو می بنده.

‐باشه بعدا عزیزم، امروز کار دارم.

دیگه اصرار نمی کنم و خداحافظی می کنیم. نگاهم رو دور تا دور محوطه 
می چرخونم. بادیدن رقیه خانم یه حس دلتنگی برای عزیزی که خیلی بهم 

حق داره و در حقمون مادری کرده، در تک تک سلول های وجودم تمنای 
وجود می کنه و با خوشحالی به سمتش قدم بر می دارم به سمت دوستی 

که یک سال و خورده ای از دیدنش محروم بوده ام.

‐سالم عزیز دلم.

نگاهش رو از خانم مقابلش که در حال صحبت کردن باهاش بود بر می داره 
و با دیدن من لبخند از صورتش محو می شه.

‐سالم!

و دوباره به خانمه چشم می دوزه و ادامه صحبتش رو می کنه و می خنده.

‐رقیه خانم منم باران، شناختی؟!

و با شادی نگاهش می کنم. به سمتم بر می گرده و انگار که به چیز منفوری 
چشم دوخته، سر تا پام رو از نظر می گذرونه.

‐آره

و بعد از ثانیه ای دوباره به خانمه خیره می شه و با دست اشاره می کنه که 
از اون جا برن. صدای شکستن قلبم رو به وضوح می شکنم و مات و مبهوت 

به مادری نگاه می کنم که دخترش رو از خودش می روند. به راستی! این 
ادم همون کسی بود که ادعا می کرد از دخترش هم بیشتر دوسم داره؟! با 

پاهایی بی جان به سمت خانه قدم بر می دارم و با مشتی بی جون تر، سعی 
در نواختن زنگ در گوش عزیزانی می کنم که تنها وجود اون ها بود که تکه 
های شکسته قلبم رو به هم وصل می کرد. به راستی! دیگر کسی مانده که 
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خنجرش را در قلبم فرو نکرده باشد و با فشار بیشتری بیرون نکشیده 
باشد؟! کسی مونده؟!

{همیشه از عزیزترین هایم ضربه خوردم،

همیشه عزیزترین هایم مرا دروغگو خطاب کردند

همیشه عزیزترین هایم مرا شکستند

به راستی! عزیزترین هایم، برایشان عزیز هستم؟

یا نه تنها آن ها برایم عزیزترینند؟

همیشه از عزیزترین هایم، داد شنیدم

نهی شدم

منع شدم

دور و طرد شدم

از همه چیز، از همه کس، از همه آرزوهام

خدایا، خدایم! از تو خواهشی دارم. تو عزیزترینم نباش، تو من باش.

به راستی! تو خدایی و نمی توانی من باشی، پس مرا ببخش و بگذار به پای 
عزیزترین هایم بسوزم، آری بسوزم.

می سوزم تا دیگر این آدم مفلوک و اضافی نباشد.

به راستی! خاکسترم که بار اضافه ای بر دوششان نمی شود؟

ای باد! بشنو صدایم را

خاکسترهایم را با خود ببر و به کویر بسپار؛ چرا که کویر نیز مانند من 
تنهاست،
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او هم بدون عزیزترین هاست و بس.

مریم خلیلی(شایا)}

با باز شدن در، به خاطر تکه ای که بهش داده بودم به سمت جلو پرتاب می 
شم، اما جلوی خودم رو می گیرم و برای ناراحت شدن عزیز دلم می خندم.

‐وای دختر! آروم تر، نزدیک بود بی افتم 

خنده ای می کنه و بغلم می پره.

‐کجا بودی آجی جونم؟ کجا بودی؟

بغض صداش مثل سطلی آب یخ روی سرم ریخته می شه. از خودم دورش 
می کنم و به چشم هاش که برای جلوگیری از ریزششون دو دو می زدن نگاه 

می کنم.

‐چی شده بهار؟ هوم؟! 

برای ثانیه ای به چشم هام نگاه می کنه و خودش رو دوباره تو بغلم پرت 
می کنه و می گه:

‐هیچی آجی جونم، هیچی. فقط دلم برات تنگ شده بود. همین.

نوازشش می کنم و پا به پاش می گریم.(چرا امروز این طوری شده؟ امروز 
سرش رو به قرار بود روز شادی باشه، پس چرا غم؟ هان؟! چرا گریه، چرا؟!) 

بازوم تکیه می ده و دستش رو دور دستم حلقه می کنه و کنار هم به سمت 
خونه می ریم.

‐مامان! مامانی... ببین کی اومده... مامان!

از این تغییر ناگهانیش خوشحال می شم و وارد خونه می شم.

********

با زنگ خوردن گوشی، سرم رو از روی بالشت بر می دارم و به صفحه اش 
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نگاه می کنم.

‐هه، جناب بعد از اهل بوقی تازه یادش افتاده که بارانی هم هست.

رد تماس می زنم و گوشی رو روی سایلنت می ذارم. پتو رو روی سرم می 
کشم و می خوابم.

‐آجی... آجی؟!

سرم رو از زیر پتو بیرون میارم و با چشم هایی پر از خواب به بهار نگاه می 
کنم.

‐چیه دردونه؟!

‐بلند شو! عمو سهند جلوی دره.

‐برو بهش بگو باران خوابیده، بیدار نمی شه.

‐اما آجی...

پتو رو روی سرم می کشم و روی سمت راست بدنم می خوابم.

‐بگو باران مرد، همین. شب خوش!

صدایی ازش نمی شنوم و به خیال این که رفته، بلند می گم:

‐پررو فکر کرده کیه، هر وقت بخواد داد می زنه، هر وقت هم بخواد معذرت 
خواهی می کنه. عوضی!

با احساس سنگینی دستی روی بازوم از دست بهار عصبی می شم.

‐بهار، مگه نگفتم برو به اون عمو سهند جونت بگو بره پی کارش هان؟! برو 
بهار، برو گیج خوابم.

با کنار رفتن پتو، چشم بسته دستم رو به سمت پتو می برم.

‐دردونه، داری عصبیم می کنی ها، اون پتو رو بهم بده!
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با گرفته شدن دستم، از بزرگی دست می ترسم و از جام می پرم. با دیدن 
سهند که لبخند بی جونی روی لبش داشت و نگاهم می کرد، بالشت رو بر می 

دارم و تو سرش می کوبم.

‐احمق، روانی،...

با دستش بالشت رو می گیره و کناری می اندازه.

‐باران، این بچه بازی ها رو بس کن!

‐من که بس کردم، تو خودت داری ادامه اش می دی، اصال کی بهت اجازه 
داده که بیای تو اتاقم هان؟! من که دیگه کاریت ندارم، باعث سرافکندگیت 

هم نمی شم جناب.

‐که این طور؟!

‐بله این طور. برو بیرون سهند، اصال حوصله ات رو ندارم!

چند ثانیه ای خیره ام می شه و از جاش بلند می شه. از ترس عقب عقب 
می رم، ولی اون بدون توجهی به من به سمت جالباسی می ره و دونه دونه 

لباس هام رو بر می داره و جلوم می ذاره.

‐تا پنج دقیقه دیگه آماده می شی میای جلوی در، وگرنه همین طوری با 
خودم می برمت.

و از در بیرون می ره، فورا از جام می پرم و کلید رو داخل قفل می 
چرخونم. حداقل خوبی این خونه اینه که با وجود درب و داغون بودنش در 

اتاق قفل می شه، با صدای بلند داد می زنم.

‐اگه تونستی بیا تو آقا سهند!

و بلند بلند می خندم و زیر پتو پناه می برم. با کوبیده شدن در می خندم.

‐باران باز کن، کالفه ترم نکن!
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جوابی نمی دم که مشت هاش سنگین تر می شه.

‐عمو سهند چی کار می کنی؟

صدای پچ پچ گونه ای به گوشم می رسه و هیچی ازش نمی فهمم و در آخر 
هم صدا و مشت آخر سهند.

‐باشه باران، تو که تا آخر این جا نمی مونی، فردا هم روز خداست.

و بعد هم صدای محکم بسته شدن در میاد، بعد از چند دقیقه مشت های 
آرام بهار به در کوبیده می شه.

‐آجی جونم، آجی! در رو باز کن داداش سهند رفت؛ آجی؟ من خوابم میاد؛ 
آجی؟

با چشم هایی پف کرده از خواب، از جام بلند می شم و به سمت در می رم، 
کلید رو داخل قفل می چرخونم و می گم:

‐بیا تو

و به سمت رخت خواب می رم.

‐مرسی

باصدای سهند، مثل گربه ها سه متر به هوا می پرم.

‐ت؛... ت؛... تو؛...

خنده ای می کنه و کلید رو داخل قفل می چرخونه و داخل جیبش می ذاره.

‐سهند، اون کلید رو بده من لطفا!

‐چیه از من می ترسی؟

به چشم هاش نگاه می کنم و با دیدن دو دوی چشم هاش برای گرفتن 
جواب، شرمگین سرم رو پایین می اندازم. واقعا هم ازش نمی ترسیدم و تو 

این چند ماه انقدر بهم احترام گذاشته بود که جای هیچ شک و شبهه ای 
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نمی ذاشت.

‐بیا بشین کارت دارم.

لحن دستوری و بغض صداش، باعث می شه تا بدون چون و چرا بشینم.

‐اون جا نه، این جا!

به جایی که رو به روی خودش انتخاب کرده بود نگاه می کنم و به سمتش 
می رم. روبه روش می نشینم و بدون این که به چشم هاش نگاه کنم با 

مالفه پتو بازی می کنم.

‐امروز این چه کاری بود که کردی باران؟ هوم؟ می دونی چه قدر نگرانت 
شدم؟

پوزخند صداداری می زنم که با دست هاش چونه ام رو باال میاره و مجبورم 
می کنه به چشم هاش نگاه کنم.

‐حرفم رو باور نداری؟

‐نه.

از قاطعیت کالمم جا می خوره و این بار اون پوزخندش رو نصیبم می کنه.

‐راست می گی، تو اصال من رو نمی شناسی.

به خاطر حرفم ناراحت می شم، اما کار اون امروز من رو خراب کرد، 
امروزی که می تونست کنار اون و سمیه به روز شادی تبدیل بشه، نه این که 

حتی پیش مادر و دردونه ام هم به روز بدی تبدیل بشه و بفهمم که رقیه 
خانم، رقیه ای که ما اون رو عزیز خودمون می دونستیم، تو همه جا پر کرده 
که این خانواده خانواده خوبی نیستند و دخترهاش ه*ر*ز*ه اند. من هیچ، 

اما اون به چه جرئتی حق داشت که در مورد دردونه ام هم چین حرفی 
بزنه؟ البته من هم براش کم نذاشتم و جلوی در و همسایه جواب توهین 

هاش رو دادم و از خجالتش در اومدم. زنیکه... اه...
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‐چی رو اه؟!

متعجب به سهند نگاه می کنم.

‐چی؟!

‐داشتی می گفتی اه!

‐هیچی.

‐چیزی شده باران؟ بگو!

‐نه چیزی نشده، فقط خوابم میاد.

‐امشب حق خوابیدن نداری تا وقتی که حرف هام تموم بشه.

‐بفرما! می شنوم جناب.

کمی مکث می کنه و می گه:

‐سال ها پیش وقتی مادرم برای خرید با دوستش بیرون می ره، تو راه پسر 
فقیری رو می بینه و بهش کمک می کنه. اون پسر هم برای جبران محبت های 
مادرم که بهش لباس و غذا داده بود، هر جا مادرم می رفت حواسش بهش 
بود و همه جوره مثل بادیگارد از مادرم محافظت می کرد. روزگارها هم می 

چرخه و می چرخه و کم کم این ها بزرگ و دلباخته هم می شن. مادرم و 
اون پسر، علی رغم مخالفت های خانواده مادرم، باهم ازدواج می کنن. پسر 
داستان ما یعنی همین پدر من، وقتی می بینه که مادرم از خانواده طرد می 
شه و دیگه ثروتی بهش نمی رسه، روی واقعیش رو نشون می ده، چون در 
اصل هدفش از ازدواج با مادرم به دست آوردن ثروت کالن بود، خالصه 
بگم؛ از اون جا به بعد که می بینه صبرش فایده ای نداره، مهمونی های 

شبانه برپا می کنه و دوست هاش رو دعوت می کرد تا از؛... از مادر پاکم 
سو استفاده کنن.

کمی مکث می کنه و ادامه می ده:
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‐مادرم هم که حامله بود، بازیچه این مرد و اون مرد می شه و بعد از تولد 
من دیگه طاقت نمیاره و خودکشی می کنه.

قطره اشکی از گوشه چشمش می چکه و من دلم می سوزه برای مردی که 
در ظاهر کوه بود. نزدیکش می شم و با دست، اشک های روی صورتش رو 
پاک می کنم. در دلم غوغایی می شه به خاطر لمس این مرد، مردی که دیگه 
نمی تونستم و نمی خواستم ازش مخفی بشم و تمام وجودم عشقش رو 

لبخندی روی لب می نشونه و دست هام رو تو دستش می طلب می کنه. 
گیره.

‐من از طریق خالم فهمیدم که مادرم خودکشی کرده و قضیه از چه قراره، 
هنوز هم وقتی نامه ای که برای من نوشته بود و به خاله ام داده بود رو می 

خونم، این قلبم تیکه تیکه می شه. درکم می کنی نه؟

دست هاش رو فشار می دم و لبخندی می زنم، متقابال به چشم هام نگاه می 
کنه و لبخندی تصنعی روی لب می نشونه:

‐ببخش باران! امروز که نگاه های هرز اون پسرها رو روی تو دیدم نتونستم 
طاقت بیارم، یاد بدبختی های مادرم افتادم، تو هم برام عزیزی، اما یادآوری 

خاطرات مادرم داغونم کرد، نتونستم طاقت بیارم و سر تو خالی کردم، 
چون تو هم مثل مادرم بودی.

لبخند تلخی روی لب می نشونم. به صورتش که قطرات اشک روش خشک 
شده بودن نگاه می کنم، من این مرد رو درک می کردم. امروز هم به خاطر 

دردونه و مادرم، با کسی که روزی برام عزیز بود درگیر شدم، درک این 
حالش اصال برام سخت نیست.

‐می بخشی نه؟

به چشم هاش نگاه می کنم:

‐نه.

‐راست می گی، حق داری، فقط دلم می خواست دلیل این رفتارم رو بدونی. 
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بگیر بخواب، ببخش نذاشتم بخوابی!

هاج و واج نگاهش می کنم که دستش رو تو جیبش می کنه و کلید رو در 
میاره.

‐سهند؟

‐بله!

‐چه قدر زود تسلیم شدی، تازه می خواستم شرط بذارم.

سریع سرش رو باال میاره و نگاهم می کنه.

‐یعنی...

با لب و لوچه ای آویزون، دستش رو می گیرم و فشار می دم.

‐دیوونه ای دیگه، وقتی می گم نبخشیدمت باید منت کشی کنی، نه این که 
بدتر از من قهر کنی بری.

چشم هاش چراغونی می شه و به آغوشم می کشه.

‐ای به چشم، منت کشی هم می کنم برات.

خنده ای می کنم و غرق در خوشحالی، خودم رو به آغوش مردی که دیگه 
مطمئنم اولین عشق زندگیمه می سپرم و خودم رو غرق در خوشبختی می 

بینم.

**********

‐یعنی؟ مـَ؛... من؛...

دستم رو جلوی دهنم میارم و اشک شوق می ریزم.

‐بله عزیز، شما باردار هستید.
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نگاهم رو به برگه آزمایش می دوزم و با تشکری از اتاق بیرون میام؛ نگاهم 
رو بین مادران و فرزندانی که برای ویزیت به مطب اومده بودن می 

چرخونم و ناباور به دیوار تکیه می دم. با لرزش کیفم، دستم رو داخل کیف 
می کنم و به صفحه گوشی خیره می شم. با دیدن تصویر سمیه روی 

صفحه، کلیک پاسخ رو لمس می کنم و گوشی رو باال میارم.

‐الو باران!

صدای گریه ام داخل گوشی می پیچه

‐باران، باران خوبی؟! چی شد؟

هق هق کنان می گم:

‐جواب مثبته سمیه، مث؛...بته.

‐چی؟!

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

پایان جلد اول هیش. قضاوتم نکن☝ 

جلد دوم   "این منم باران، باران سلطانی"

ممنونم از همراهی شما عزیزان

۱۳۹۶/۳/۲۰

برای مطالعه ادامه این رمان زیبا، به انجمن سیمرغ یشمی بپیوندید.

@simorg_yashmi
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