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پارت_۱
_اون ر
دختو برام بیار ،یاشار!
صدای لطیف زنانهاش هیچ تناسب با آن لحن برحم
دستوریاش نداشت .از پلههای دانشکده تندتند پایی یم
رفت و من هم ب او ،شاید با کیم فاصله...
–سالم استاد !
تنها چتی که هرکیس از کنارش رد یمشد یمگفت و او
شاید برای اولی بار از ر
وقب که یمشناختمش تظاهر را
فراموش کرده و ر
حب رسی برایشان تکان نیمداد .
اکیپ ر
دخت و پرسهاب که از پلهها باال و پایی یمرفتند و
وجه ر
اشتاک همگشان نگاه متعجب و سنگینشان بود به
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قیافه من که مثل یک محافظ و رسباز ب استاد عصباب
شان یمرفتم.
نگاهم به اتاقک نگهباب افتاد ،محل کار قدیم پدرم.
–حواست کجاست ،یاشار !دارم با تو حرف یمزنم.
نگاهم را به صورت درهم پیچیده شده از عصبانیتش
دادم .چتی از زیباب در صورتش بهچشم نیمخورد ،به
جز ...
ر
گوشب و قلوهای !قابلیت پرت کردن
شاید ...لبهایش؟
حواسم را داشت !
عینک طباش که در نور آفتاب تته شده بود را با نوک
انگشت باال داد و با صداب ر
کنتلشده و پرحرص ادامه
داد:
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–دارم بهت یمگم ر
دخته برام آبرو نذاشته !تمام دانشگاه
دارن حرفش رو یمزنن ،یه مشت گوساله هم براش کف یم
زنن و هورا یمکشن .برو از هر گورستوب که رفته بگتش
و برام بیارش.
پوست صاف و روشن ،کنار چشمهای سیاه مورب ،در
نگاه اول یسوچند ساله بهنظر یمرسید ،ویل رنگ قهوهای
موهایش عقب رفته و جوگندیمها سنش را لو یمداند .
موهاب که یمدانستم کیل خرج رنگ و مش و کوفت و
زهر مارش یمکند !
دستانم را پشتم گره کردم ،برای نگاه به من گردنش را تا
جاب که یمشد عقب داد .
–تا ر
وقب برگردم باید برای پدرم پرستار بگتم.
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#پارت۲
دندانهایش را بههم ر
فرسد.
–هزینهش رو به حسابت واریز یم کنم.
–چند روز مجبورم رس کار نرم.
بحوصله ر
دسب در هوا تکان داد.
–چقدر؟ رقمش رو بگو.
پوزخندی که یمآمد تا گوشه لبهایم بنشیند را عقب
راندم.
رقم؟ قیمتم باال بود ،ر
حب برای او.
فقط یمماند ر
گفی به پدرم که کم از خوان هفتم نبود!
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با مشت به تشک تخت کوبید.
–تو حق نداری منو به امان خدا ول کب!
–من باید برم !مجبورم .زنگ زدم پرستار میاد ،رضا هم
رس یمزنه .
–من پرستار یمخوام چیکار؟ تو پرس مب نه سگ اون
زنیکه پتیاره !
یکجوری« زنیکه پتیاره »را تلفظ یمکرد که...
–هیس .آروم بابا !خونهست ،یمشنوه.
–مگه دروغ یمگم؟
–باشه ،ویل ر
وقب بهخاطر اخالقای خوب و داد زدنات
کیس خونه بهمون نیمداد ،همی زنیکه به ما جا داد.
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–داد یمزدم چون درد داشتم ،مگه اونا یمفهمیدن چ
کشیدم؟ اینم کرایهشو یمگته که ساکته.
–هه !محتاج پولمونه آخه!
دست زیر بازوهایش انداختم ،سیع کردم بلندش کنم و به
این فکر نکنم همکاریای برای بلند شدن با من نیمکند .
در تمام ر
مدب که کارهای شخیصاش را انجام یمدادم ،به
غر زدنهایش ادامه داد.
–یمخوای بذارمت رو ویلچر؟
–نیمتونم بشینم ،کمرم درد یمگته.
–باشه  .ر
استاحت کن.
تشک مخصوصش را بعد از اینکه زخم ر
بست گرفت
پزشک تجویز کرد.
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به اتاقم رفتم .کوله کوهنوردیام را از ته کمد ،زیر خرت
وپرتها و لباسهای مچالهشده بتون کشیدم.

#پارت۳
دو سال ،درست از زماب که نشانههای بیماری پدرم پیدا
ا
شد و این کوله عمل بدون استفاده افتاده بود.
مدتها بود دیگر با دوستانم قرار نیمگذاشتم ،نه کوه،
نه کافه ،مسافرت که هیچ !
آخرین بار که برای تولدم جشن گرفتند تا غافلگتم کنند،
فهمیدم دنیای آنها چقدر تغیت کرده و من بختم .
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سطح دغدغههایشان ،تفریحات ،لذتها ...فقط یک
مشت غریبه یمدیدم که دریک از حرفهایشان نداشتم.
ر
حب چشمهای منتظر و غمگی آیدا هم نیمتوانست
شکافها را پر کند ،فقط فراریترم داد.
حاال این ر
دخت احمق نازپرورده شاید سبب ختی یمشد و
من یک شب بدون صدا زدنهای بابا یمگذراندم .
صدا زدنهاب که ر
بیشت جنبه جلب توجه داشت تا کمک
ر
خواسی ،باورکردب نبود ،اما تجربه به من ثابتش یم
واقیع
کرد.
–یاشار !یاشار!
–بله بابا!
–فالکس چای رو بیار بذار کنار دستم.
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بفایده تذکر دادم.
–تو که یمدوب نباید زیاد چای بخوری.
–یه چای یمذاری جلوم ،فقط منت بذار.
به آشتخانه رفتم تا فالکس را بیاورم.
–مامانت زنگ نزد؟
چرا باید زنگ یمزد؟ جواب که نشنید دوباره صدا زد.
–داروهام رو بهم بده بخورم ،شاید پرستاره بلد نباشه .
آب داغ روی انگشتم ریخت.
کالفه صدایم باال رفت .
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–بابا ،لطفا فراریش نده ،من برم نیمتونم برگردم .تنها یم
موب بهت گفته باشم!
انگشتم را زیر شت آب رسد گرفتم.
رس راه باید به جیپ بتین یمزدم ،جیپ شهباز قدییم که
خودم خریده و تمام کارهای تعمتش را داخل پارکینگ
خانه قبیلمان انجام داده بودم.
تا اینکه بهخاطر شکایت همسایهها از رسوصدای من و
داد و فریادهای بابا ،صاحبخانه جوابمان کرد.
صدای خشخش ورق قرص داخل جیبم یادآوری یمکرد
باید از دستش خالص شوم.
#پارت۴
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به اتاقم رفتم.
قرص ویاگرا را از جیب بتون آوردم ،تشک تختم را بلند
کردم و تا آخرین جاب که دستم یمرسید قرص را پرتاب
کردم.
این هفته را خالص بودم ،از خوردنش ،از تحمل کردن
بوی عطر نفرتانگتی که ظاهرا گرانقیمت بود و در
عمل معدهم را به ولوله یمانداخت .
ر
عمیق کشیدم و نارساب زیرلب نثار زندیک کردم .
نفس
هرچند که ...
بارها با خودم ررسایط را مرور یمکردم و هربار منطقم یم
گفت که « گور پدر دنیا ،حاال که مجبوری ،پس حالشو
ر
عاشق نیست .نیاز،
بت !همه رابطهها که از عشق و
خودش مادر همه مصیبتاست».
آب به صورتم زدم و در آینه به رس تیغزدهام خته ماندم .
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بدبخبهایش به هر ر
ر
خفب تن یمداد،
یگ مثل من بهخاطر
یگ هم مثل نارین ر
خویس زیر دلش را زده و بهدنبال
هیجان خودش را انگشتنما کرده بود و من باید یمرفتم
و پیدایش یمکردم .
ر
گویسام در جیبم لرزید .
حداقل این اساماس واریزی را از لطف حماقتهایش
داشتم ،این هم نیمه پر لیوان من.

#نارین
اطرافم پر بود از تنه درختهای بریدهشده .مرزهای
جنگیل که صبح در برابر چشمانم بود دور و دورتر یمشد .
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فقط چادرهای دوستانم دور درخت ،صدا زدن و تشویق
هایشان دلگرمم یمکرد و در تصمیمم راسختر.
سه روز ،سه شبانهروز باالی درخت ،روی شاخه پهب
نشستم و از بی ر
رفی درختهاب که به خاطرشان آمده
بودم را تماشا کردم.
چوببرها هر نیمساعت یمآمدند ،حرف یمزدند،
نصیحت یمکردند ،و با فحشهای زیرلب یمرفتند.
#پارت۵
روز قبلش یحب هم آمد ،حالم را پرسید ،در ظاهر
نصیحت کرد .با لباس جنگلباب و آن کفشهای بنددار
کیم ناآشنا بهنظر یمرسید.
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تختهچوب که برای راحت نشستنم زیر من به درخت
ر
نشسی روی تنه خایل یمکرد.
بسته بود جایم را راحتتر از
روز دوم ،شارژ ر
گویسام به ده درصد آخر رسید و من باید
برای رسگرم شدن به تماشای اطراف قناعت یمکردم.
مست پرواز پرنده کوچگ تا باالی رسم را با چشم دنبال یم
کردم که ناگهان نعره بلندی مرا از جا پراند.
–تا سه یمشمارم ،شماره سه روی زمیب.
نه !این نیمتوانست صدای او باشد.
–یک!
با شماره یک بلند و برحمش از جا تکان خوردم.
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شاخههای درخت را گرفتم و خودم را کیم جلو کشیدم تا
ببینمش.
خودش بود ،خود احمق ر
لعنباش!
صدایش بهحدی بلند و اعصابخوردکن بود که غتممکن
حب از ارتفاع پانزده ر
بود ر
متی نتوانم تشخیصش دهم.
با آن قد بلند ،کله صاف و ترسناک ،امکان نداشت کس
دیگری باشد.
زمزمه کردم :من نیمترسم.
هرچقدر دلش یمخواست یمتوانست داد بزند ،دستش به
من نیمرسید.
صدای اره ر
برق آمد ،شمردنش الی غرش آن.
–دو!
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شوچ نیمکرد.
ر
بیشت جلو کشیدم.
رسم را
ا
–مثل چه غلیط یمخوای بکب؟
نامرد !سه را نشمرد.
بعد صدای اره ر
برق آمد و لرزش درخت زیر پایم ...این
دیگر واقعیت داشت ،زیر پایم درحال خایل شدن بود.
بلند داد زدم:
–جرأتشو نداری!
ناگهان شاخه زیر تنم ررسوع به لرزیدن کرد و ترس را به
جانم نشاند.
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صدای مریم از بقیه بلندتر بود التماس یمکرد و یا
خواهش که او کوتاه بیاید.
ر
بیشت یمشد ،جدی جدی درخت را یمبرید.
لرزشها
#پارت۶
تنهاش تکان وحشتنایک خورد و به ر
سمب که من نشسته
بودم کج شد ،چند سانت ترسناک .وزنم هم بتأثت در
افتادنش نبود...
کمغذاب و تشنگ که چند روز به بدنم داده بودم حاال
خودش را نشان یمداد ،پاهایم از ضعف توان ایستادن
نداشت.
چند قدم عقب گذاشت و به باال نگاه کرد ،از همی باال یم
توانستم ببینم که از بقیه یک رس و گردن بلندتر است.
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با اره ر
برق در دستانش شبیه یک جالد برحم ایستاده بود.
بلند ،طوری که بشنود داد زدم:
–متنفرم ،یاشار !ازت متنفرم!
کولهام را از باال محکم به طرفش پرت کردم ،نزدیکش به
زمی خورد.
قدم بلندی برداشت.
اره را به درخت چسباند ،صدای غرش درخت ،زیر لمس
دستانم وحشت واقیع را به تکتک اعضای بدنم منتقل
کرد.
رسم را به پایی کشیدم و با تنفر داد زدم:
–کافیه ،احمق !دارم میام.
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عقب کشید ،نگاه رسد و بتفاوتش به باال بود ،انگار به
یک سنجاب باالی درخت بلوط خته شده باشد.
دستم را روی پوست درخت کشیدم ...قلبم از درد ر
فرسده
شد .نتوانسته بودم از او محافظت کنم نه او و نه بقیه.
دستم را به تنهاش بند کردم و پایی رفتم.
پایم را روی شاخه باریگ گذاشتم ،از ضعف و خستگ
لرزیدم ،شاخه بهنریم خم شد .
صدای یا عیل ر
گفی چوببرها و جیغ دوستانم باال رفت.
بازویم را دور تنه محکمتر نگه داشتم.
دوباره بهدنبال جایپا گشتم .
کالجم را با ر
فرسدن از پا درآوردم ،حاال ،با پای برهنه نگه
ر
داشی خودم راحتتر بود .
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ر
بدبخب پاییتر رفتم.
باالخره با هر
هنوز پایم را زمی نگذاشته بودم که میان بازواب قوی و
برهنه افتادم.
#پارت۷
ندیده یمدانستم یاشار است.
–ولم کن ،احمق!
یگ از چوببرها جلو آمد.
–رس جدت ولش نکن ،جوون !اینو رفقاش ما رو از کار
ر
انداخی .مهندس تا حاال صد دفعه بهخاطر اینا
و زندیک
رس ما داد و بیداد کرده.
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ناخنم را بازویش فروکردم که رهایم کند .ثانیهای دستم را
آزاد کرد ،اما قبل از فرار کردنم مرا از زمی بلند کرد و
روی شانهاش انداخت.
صورتم به پشتش چسبید .شانهاش خیس از عرق بود ،اما
تنش پر از برادههای بلوط ،بوی جنگل در مشامم پیچید.
با مشت به کمرش کوبیدم.
–ولم کن !ولم کن ،کلهگاو احمق !جنگل داره از بی یم
ره .دارن یمدزدنش...
یگ از چوببرها که با نوار پارچهای قرمز و کهنهای
پیشاباش را بسته بود ،خندید و نمک ریخت .
–ولش نکنیا !عی میمون از یه درخت دیگه یمره باال.
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مریم جلو آمد ،یمتوانستم از دنیای وارونه روی شانههای
یاشار فقط کتوبهای بندرنگاش را ببینم.
یمخواست جدی باشد ،اما صدایش یملرزید.
–آقا !اگه همی االن ولش نکنید ،ازتون شکایت یمکنم.
یاشار بتوجه به آنها چرخید که برود ،صدای بچهها
درهم پیچید و باال رفت .
هنوز مانند یک گوب برنج روی شانهاش بودم.
ر
جدیب داد زد که بچهها ساکت شدند.
با چنان
–اردو تموم شد !برگردید خونههاتون.
#پارت۸
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شایان ر
گویساش را بتون آورد و با تظاهر به عصبانیت
شماره گرفت.
–من همی االن زنگ یمزنم به خانم ذاکری.
همه یمدانستیم آنتب در این منطقه پیدا نیمشود .باید
برای نمایشش کف یمزدند .
–زنگ زدی ،بگو یاشار امانتیت رو داره میاره.
بازویش مانند یک حلقه محکم پاهایم را در خود یم ر
فرسد .
معده خایلام آشوب بود ،پاهایم را کوبیدم به سینهاش.
–تمومش کن ،بذارم زمی.
انگشتانش را به تالق محکم در ماهیچههای رانم فروکرد .
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درد اما فرای تمام بحیسها وادار به تسلیمم کرد ،یک
زهرچشم برای دیگر دستوپا نزدن.
ژیال نزدیک آمد.
–ببخشید ،ما یه گروه فرهنگ هستیم ،فقط برای
ر
اعتاض به...
بتوجه از کنارش گذشت.
صد قدیم از محوطه دور شدیم که غریدم:
–یاشار !کافیه !بذارم زمی.
نتسید ،دستور داد.
–فرار نیمکب!
–نه!
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پایینم گذاشت.
اما بازویم را محکم گرفت و دنبال خودش کشید.
بهجز گردنش که کیم از هوای ررسچ براق شده بود،
هیچ اثری از خستگ کشاندن من روی شانههایش دیده
نیمشد ،نه نفسنفسزدب ،نه کند شدن قدمهایش ...
بچهها کیم با ما آمدند ،ر
وقب به جاده خایک که به
آسفالت منتیه یمشد رسیدیم روبهرویشان ایستاد و با
فشار ر
بیشت دور بازویم مرا کشید و نگه داشت.
گروه ما ،یک دسته جوان با شلوارهای جی و تیپهای
شیک و امروزی و موهایش هتی ،در مقابل رس تراشیده
و عضالت درهمپیچیده یاشار ،تفاوت از زمی تا آسمان
بود.
احمق کلهگاو !فقط ماهیچه و عضله بود.

زر خرید

بانوی بارانی

پرتحکم دستور داد :
–همه بریمگردید تهران!
#پارت۹
مریم موهای فرش را زیر رورسی داد.
–درختا چ یمشن؟
–به شما ربیط نداره ،اینجا جنگلداری داره!
مریم پوزخند زد.
–که برای بریدنشون مجوز داده؟
با فریادش مریم از ترس تکان خورد و عقب پرید.
–همه تهران !وگرنه براتون گزارش رد یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

شایان کوتاه نیامد.
ر
نیسب.
–که چ؟ تو کارهای
–من به عنوان شاهد میام دانشگاه و یمگم مزاحم کار
جنگلداری شدید.
صدای ر
اعتاض بچهها باال رفت .تهدید بخودی بود.
پچپچ و غرغرها که تمام شد نگاهشان به من برگشت.
چارهای برایمان نماند .بچهها در یک مهمانخانه اتاق
گرفته و وسیلههایشان را آنجا گذاشته بودند.
مانند لشکر شکستخوردهای بودیم منتظر فرمان عقب
نشیب.

زر خرید

بانوی بارانی

ناچار زمزمه کردم:

ا
–بریم بچهها .فعل !منم با عمو خداحافیط و وسیله
هاش رو جمع کنم میام.
بچهها با شانههاب افتاده سمت لندرور شایان رفتند.
مریم آمد و در آغوشم گرفت و خداحافیط کرد ،بقیه
ترجیح دادند به من دربند از دور خداحافظ بگویند.
جای قفل شدن انگشتهایش دور بازویم هر لحظه
ر
بیشت درد یمگرفت.
بازویم را کشیدم.
غرید:
–باید به ماشی ببندمت؟
–نه !

زر خرید

بانوی بارانی

–پس کجا یمخوای بری؟
بهناچار ر
اعتاف کردم.
–دستشوب دارم.
دستم را درجا رها کرد و قویط آب معدب را از صندیل
عقب برداشت.
–برو پشت اون درختا.
تمام تنم از خستگ درد یمکرد .ویل حاال تحمل حقارت
پیش چشمهای او از همه سختتر بود.
–الزم نکرده ،بریم.
ابروهای بلند و مشگاش را گره کرده و با جدیت ،خته
نگاهم کرد.
–کلیههات طاقت میاره؟ به ماشی گند نزب!

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت۱۰
یک ساعت راه تا خانه عمو بود ،چارهای نداشتم نیم
توانستم تا آنجا تحمل کنم .
بطری را بهضب از دستش کشیدم.
–حالم ازت بهم یمخوره!
ر
وقب برگشتم ،تهسیگار گوشه لبش را روی زمی پرت کرد
و سوار شد.
با پا تهسیگار را خاموش کردم.
–اینجا جنگله ،کوری؟ نیمبیب؟ آتیش بگته ،تو خاموش
یمکب؟

زر خرید

بانوی بارانی

سوئیچ را چرخاند ،ر
حب نگاهم نکرد .
آخرین لگد را محکم به تهسیگار زدم.
رفتم و از کنارش کولهام را برداشتم.
داخلش دست گرداندم و کسیهفریز مچاله خایل را بتون
کشیدم.
ر
وقب ته سیگار را از روی زمی بریمداشتم ،یمتوانستم نگاه
ختهاش را حس کنم.
برگشتم و پر ر
ترس گفتم:
–اینو ولش یمکب اینجا ،یه پرنده یا حیووب میاد یم
خوردش ،معدهش رو داغون یمکنه.
رسش را بتفاوت برگرداند  .ر
حب چهره یک خرس تنبل ،از
صورت او ر
بیشت احساس را بازتاب یمداد.

زر خرید

بانوی بارانی

کنارش سوار شدم .چطور باید تا تهران تحملش یمکردم؟
خدایا صت...
–چ شد عمه دنبالم فرستاده؟
جوابم را نداد.
ر
وقب پای عمه درمیان یمآمد او بهاندازه سنگ وفادار یم
شد.
پیچ اول را که رد کردیم ،یک کامیون پر از تنه درخت
جلوتر از ما در جاده لقلقکنان یمراند ،دیدن درختها
برای دوباره دیوانه شدنم کاق بود.
–دزدا !قاتال !دارن جنگل رو از بی یمبرن.
–پیمانکارا قرارداد یمبندن جای درختاب که بریدن نهال
بکارن.

زر خرید

بانوی بارانی

–نهال دیدی؟ دروغ یمگن!
بخیایل و خونرسدیاش کتیت زیر تهمانده خودداریام
گرفت .
–البته ازت نیمشه انتظار عقل داشت.
#پارت_۱۱
به راه جنگیل اشاره کردم.
–نیمخوای بچههات اینجا رو ببیی؟ تا چند سال دیگه
هیچ اینجا نیممونه.
سمتم برگشت ،فقط یک نگاه گذرا ،مثل نگاه کردن به
یک مزاحم .

زر خرید

بانوی بارانی

–من زن نیمگتم تا بچهدار شم.
–حق داری !ظلمه در حق زب که مجبور شه هر روز
تحملت کنه.
جوابم را نداد .
با پیدا شدن اولی نشانههای زندیک ،ر
گویساش زنگ
خورد .یک نگاه به صفحه ،و آن را از داشبورد برداشت و
سمت من پرت کرد ،خواستم بگتمش که روی پایم افتاد.
شماره عمه بود.
–عمهم رو تو ر
گویس چ سیو کردی؟ ه ...هال؟ یعب
چ؟

زر خرید

بانوی بارانی

–عوض فوضویل جواب بده!
تماس که وصل شد صدای عصباب عمه در گوشم پیچید.
–یاشار!
–منم ،عمه!
–ناری !فقط دعا کن گتم ر
نیفب !فقط ررست برای منه .
–سالم .
–فکر کردی بازیه؟ شدی حافظ محیط زیست؟ تو چ
هسب؟ یه ر
دخت لوس که ر
ر
خویس زده زیر دلش !همی
چند سال پیش پتوی رو با تیغ موکتبری تو جنگالی
شمال رس بریدن ،تازه پتوی بچه همونجا بود ،رئیس
جنگلداری !

زر خرید

بانوی بارانی

تمام این چند روز باالی درخت ماندن بهاندازه جواب پس
دادن به عمه سخت نبود.
ا
–فعل که سالمم ،دارم بریمگردم.
–یمگم بچهای ،یمیک نه !هنوز خون کاک ررسیف روی
زمینای اونجا خشک نشده !آخه چرا همهچ رو بازی یم
گتی؟!
گوشه لبم را به دندان کشیدم .ادامه داد:
–خت داری زدن بابا یحب رو له و لورده کردن؟
رسجایم راست نشستم.
–نه!
«آره »را با تمسخر کشید و ادامه داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–فقط چون تو هوس کردی از درختا بری باال !حاال
بابایحب هیچ !منم که مهم نیستم ،رئیس دانشکده منو
بته اتاقش و توبیخم کنه ،اعتبار من توی محل کارم بره
زیر سؤال .هیچکدوم به هیچجات نیست!
تماس با عصبانیت قطع کرد.
ر
گویس را سمتش پرت کردم.
–پس برای همی تو رو دنبالم فرستاده!
ر
حب خم به ابرویش نیامد.
#پارت_۱۲
با نزدیک شدن به خانه عمو دلشورهام تغیت رنگ یمداد .

زر خرید

بانوی بارانی

عموی مادرم ،متویل آرامگاه روستا بود ،ساختمان کوچک
وسط سنگهای قت که یک قرآن قدییم را در صندوقچه
اش نگهداری یمکردند.
یحب روی ایوان خانه نقیل و نوساز ایستاده بود .با نگه
ر
داشی جیپ از آن بتون پریدم.
جلو آمد .قبل از هر حرق با ر
استس پرسیدم:
–حالش چطوره؟
– ر
بهته.
–همهش تقصت من بود.
–دزد بهش زده .
–عمه فلور هم باور نکرده ،دزد کجا بود !حتما فهمیدن
تو ختمون کردی ،ازت زهرچشم ر
گرفی.

زر خرید

بانوی بارانی

وارد اتاق شدم .کنار بخاری خاموش دراز کشیده بود.
–عمو!
با دیدنم نیمخت شد.
یک طرف صورت پرچروک و مهربانش کبود و متورم بود .
«وای »وحشتزده و پربغض از گلویم بتون جهید.
–خوف نکن ،نارین جان !خوبم.
چطور دلشان آمده بود؟ پتمرد ،جان چوب خوردن
داشت؟
باراده به یحب توپیدم:

زر خرید

بانوی بارانی

–تو کجا بودی؟
بابایحب آستینم را کشید.
–نبود !نگهباب داشت .چند نفر بودن ،هوا تاریک بود ...
اول رس و صدا شنیدم ،فکر کردم اومدن قرآن بدزدن .
وقب رفتم بتون ر ر
ر
یخی رسم .
–به پلیس زنگ زدید؟
–اومدن گزارش تنظیم کردن و ر
رفی.
به دیوار تکیه دادم ،تمام تنم کوفته شد .انگار کتکها را
به من زده باشند.
عمو در سکوت دراز کشید و یحب بتون رفت .
اخطارشان واضح بود ،عزیزانم در خطر یمافتادند.

زر خرید

بانوی بارانی

شب روی ایوان به آتش بلندی که یاشار در خانه مال،
دعانویس روستا ،برپا کرده بود نگاه یمکردم.
پرسیدم :
–مال چیکار یمکنه؟
–از ر
وقب که زنش مرده خییل تنها شده.
پوزخند زدم.
–امشب تنها نیست ،یه دعا بنویسیه این شفا پیدا کنه .
صدای خنده یحب از نزدیکتر آمد.
–از ر
وقب زنش مرده دیگه دعا نیمنویسه ،زنش بنده خدا
خییل زمیگت بود.

زر خرید

بانوی بارانی

روی هره نشستم و به ستون تکیه دادم.
– ر
نیفب.
برایش چشمغره رفتم.
–سه روز از باالی درخت نیفتادم .
با دیدن سؤال داخل چشمانش ر
اعتاض کردم.
–اه !یحب !انقدر تابلو نباش !شبا یماومدم پایی ،وگرنه
باید االن مستقیم یمرفتم دیالت .چند روزه اندازه
گنجیشک غذا خوردم .
نگاهم به یاشار ایستاده کنار آتش رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

با پاهاب به عرض شانه باز ،نور و تاریگ روی صورتش
سایه یمانداخت .
آتش زبانه یمکشید و تا روی صورتش یمرسید ،مانند
مبارز باستاب از دل گذشتهها.
#پارت۱۳
یحب زمزمه کرد:
–تو یه جنگلبان فوقالعاده یم ریس.
نفسم آیه غمگی شد.
–فایده نداره مگه نه؟ همه این کاراب که کردیم.
سکوتش جواب من بود.

زر خرید

بانوی بارانی

به یاشار اشاره زد.
–باهاش بریمگردی؟
جواب من هم مشخص بود.
با نوک انگشت ،خاک خیایل را از روی شانهام تکاند.
–خییل الغر شدی.
از هره پایی پریدم.
–خییل نگرانیم ،تا یه دوش بگتم شام حاض کن.
بدون اینکه منتظر جوابش شوم از کنارش گذشتم.
زیر دوش به چند روزی که گذشت فکر یمکردم.

زر خرید

بانوی بارانی

چوببرها یمگفتند درختاب که بریدهاند با اجازه
جنگلداری بوده ،پس چرا برای راحت شدن از دست ما
پلیس خت نکردند؟
با بهیاد آوردن صورت عمو ،از همهشان متنفر یمشدم.
مادرم عاشق اینجا بود  .ر
بیشت تابستانهاب را که باهم
بودیم...
چند تابستان یمشد؟ هفت؟ هشت؟
زمانهاب که به جنگل یمرفتیم از خاطراتم کمرنگ نیم
شد ،جنگیل که بهزودی چتی از آن نیمماند.
یاشار صبح آمد ،نان تازه را به بابایحب داد ،ساعت ر
رفی
را گفت و رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
حب نتسید که برنامهام برای برگشت چیست .یک
اطمینان از همرایهام با خودش داشت که کنار چشم
درچشم نشدن با من و نظر نتسیدنش آزاردهنده یمشد.
ا
اصل مردک انگار ارث پدرش را از من طلبکار بود .
به خودم دلداری یمدادم که ر
وقب رسیدیم دیگر مجبور
نیستم تحملش کنم ،مثل همی چند مایه که در خانه ما
مانده بودند و نیمدیدمش .
یحب هم این وسط اضار داشت یا خودش مرا برساند یا
با اتوبوس برگردم .نگفته مشخص بود از یاشار خوشش
نیامده.
اما مشکل اینجا بود که نه یمخواستم مزاحمش شوم و نه
حوصله اتوبوس را داشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۱۴
بابایحب داخل پالستیک کیم نان و پنت و گوجه و خیار
برایم گذاشته بود .
–خونه بدون زنه دیگه ،ر
دختم !یحب هم صبح زود رفت
رس کار ،وگرنه برات کوکوب چتی درست یمکرد.
–خییل ممنون !همی هم از رسم زیاده .مست دور باشه
نیمتونم تو ماشی چتی بخورم .
یک چشمش ورم کرده و باز نیمشد ،اما در چشم سالمش
خوشحایل چرخید.
ر
مادرب ،دلت نمیاد دل کیس رو بشکب.
–مثل
صدای بوق جیپ از کنار پرچی آمد.
رسی ع خداحافیط کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
نشسی در ماشی ،دستم به سمت ضبط رفت،
بهمحض
ر
داشی دستگاه پخش انتظاری
اما نداشت .از این لکنته
بیشازاندازه بود.
برای بابایحب بوق زد و به راه افتاد.
فقط نیمساعت اول را توانستم با آن سکوت مزخرف
تحملش کنم .
از بی فاصله دو صندیل خودم را رد کردم و روی صندیل
عقب رها شدم .خییل زود به خواب رفتم ،نیمدانم چقدر
گذشت ،اما ر
وقب چشمهایم باز شد به اتوبان رسیده
بودیم.
ناگهان موتور ماشی ،بصدا خاموش شد .چند بار
سوئیچ را چرخاند ،بفایده.

زر خرید

بانوی بارانی

آرام ماشی را به حاشیه راند ،فقط چند ر
مت در خایک کنار
جاده رفت و کامل از حرکت ایستاد.
با کف دست به فرمان کوبید ،ر
لعنب گفت و پیاده شد.
در عقب را باز کرد ،جعبه ابزارش را از زیر صندیل بتون
کشید.
کنجکاو پرسیدم:
–خراب شد؟
–نه !داره ر
استاحت یمکنه.
لیاقت پرسیدن یک سؤال کوچک را هم نداشت .ابله!

زر خرید

بانوی بارانی

کاپوت را که باال زد ،از غرغر کردنش فهمیدم اوضاع
راحت نخواهد بود.
رسم را از پنجره بتون بردم.
–زنگ بزن امداد خودرو.
–خداتومن پول یمگتن .خودم بلدم.
با عصبانیت دندانهایم را بههم سابیدم.
–من پولش رو یمدم ،فقط بریم خونه.
–پولت رو بذار جیبت ،اونا ر
بیشت از من مکانیگ بلد
ر
نیسی.
در دل دعا کردم راست بگوید.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_ ۱۵و ۱۶
ر
نشسی چند روزه .شایل از کولهام
کمرم درد یمکرد از
بتون آوردم ،تا زدم و زیر رسم گذاشتم.
هنوز حس معلق بودن در فضا را داشتم .شبها
خوابیدن باالی درخت ترسناک بود ،پر یمشد از کابوس
سقوط.
چشمم کمکم گرم شد .صدای عبور ماشیها از کنارمان
جای خودش را به جیکجیک گنجشکها و خواندن
زنجرهها داد .
خسته بودم ،هالک و کوفته.
صدای نخراشیدهای میان خوابم پرید و پارهاش کرد.
–یمخوای ما آبجیت رو برسونیم ،ماشینت کار داره.

زر خرید

بانوی بارانی

لغزیدن دست زبری را روی پوست صورتم احساس کردم
و از جا پریدم .باختیار دست مردانه را به عقب پرت
کردم.
قلبم مثل یک جوجه رنگ کوچک ،وسط سینهام از
وحشت به تقال افتاد.
صدای یاشار را شنیدم و نفسم بند آمد.
–آبجیم نیست ،از خودش بتسید شاید خواست باهاتون
بیاد.
دندانهای مرد ایستاده کنار من از الی انبوه ریش
پرپشتش برق زد .

زر خرید

بانوی بارانی

ماشیب با رسعت از کنارمان رد شد و هوای گرم را به
صورتم کوبید .همهچت واقیعتر از آن بود که وسط
کابوس باشم .
تنم از وحشت گر گرفت .
مرد به شیشه تکیه زد و هیکل بزرگش را ر
بیشت به داخل
ماشی کشید .نگاهش روی بدنم ریز و دقیق شد .
ناخودآگاه برای پوشاندن تنم از نگاه هتش خودم را در
آغوش کشیدم.
مرد ر
دسب به سیبیلش کشید و رضایتمند لبخند زد .
–یمگن کار خت بجواب نیممونهها .نگه داشتیم که
کمکت کنیم ،اینم جایزه ثوابمون .پا شو ،خوشگله !ما یم
رسونیمت.

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتان اشارهگر مرد سمتم در هوا تکانتکان یمخورد.
–یاشار...
در که باز شد ،با تمام توان صدایش زدم ،اما خودم هم به
زحمت صدایم را شنیدم.
نگاهم رسگردان و گیج سمت یاشار چرخید.
تازه دو نفر دیگر که دو طرف او ایستاده بودند را واقعا
دیدم ،نسخه کبشده مرد کنارم؛ بزرگ ،پر از خالکوب.
حاال که حریفشان نبود ،واقعا یمخواست مرا با این گوریل
های ترسناک بفرستد؟
در ماشی که باز شد باختیار جیغ زدم و به در پشترسم
چسبیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

– رنتس ،مادمازل !یمخوام کمک کنم پیاده ریس.
–نه !ممنون .یمتونم ...خودم...
نگاه بتفاوت یاشار از من رد شد و به داخل کاپوت
ماشی برگشت .
غرغرکنان ر
فحیس به ماشینش داد و بتوجه به مرد کنارش
که لباس سیاه و گشاد ،ترسناکش یمکرد بهسمت جعبه
ابزارش خم شد .
قطرهای عرق از میان موهایم چکید و از کناره صورت
وحشتزدهام راه گرفت.
مردی که نزدیکم ایستاده بود ،سمت او برگشت گفت :

زر خرید

بانوی بارانی

–داش؟ !واس تو فرق نداره؟ بتیمش؟
#پارت_۱۷
یاشار آچارها را هم زد ،بزر ر
گتینش را برداشت.
–نه برسونیدش .من گتم اینجا.
بدون نگایه به من که از ترس درحال سکته کردن بودم
رس کارش برگشت.
ر
بیشت به سمتم هل داد و من ،نفس
مرد ،باالتنهاش را
ر
بیشت به در چسبیدم.
نفس زنان،
با دوباره باز کردن دهانش ،بخار گند نفسش در صورتم
پیچید؛ بوی کباب و پیاز گندیده.

زر خرید

بانوی بارانی

تن بم و کلفت صدایش قلبم را از تپش انداخت.
–خوشگله ،یه شایسبلندی هست ،در خدمت باشیم.
برای نشان دادن ماشینشان کیم عقب کشید.
نگاهم ،لرزان ،سمت تویوتای دوکابینهای که کیم جلوتر
بود رفت و به لبخند چندش مرد روبهرویم برگشت.
حاال دیگر از ترس به نفسنفس افتاده بودم و صدایم در
گوشهای خودم یمپیچید.
دوباره« یاشار »را با درماندیک زمزمه کردم .اما همزمان
دستم پشت بدنم دنبال دستگته یمگشت .شاید یم
توانستم در را باز کنم و وسط جاده بدوم.
دستهای بزرگ و ُپرموی سمتم دراز شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–بیا ،رنتس !یمخوایم برسو...
ناگهان با صدای آخ بلندی تنهاش روی صندیل افتاد.
یاشار پشترسش ایستاده بود با آچار بزرگ.
انگشتهاب دور ران پایم چفت شد .
جیغ بلندی که در میان ما پیچید فقط یمتوانست از
حنجره من باشد؛ بلند ،گوشخراش و تت.
دستم را به صندیل جلو و عقب چنگ کردم و پایم را باال
گرفتم .وحشت به پاهایم تواب دیوانهوار داد .
با لگد به کوه گوشت روی صندیل کوبیدم.
#پارت_۱۸

زر خرید

بانوی بارانی

دوباره و دوباره ...
به شانه ،به رسش ...
چشمهایم نیمدیدش ...فقط ر
وقب از ماشی به بتون
پرت شد لگدهای دیوانهوارم را تمام کردم.
نفسم باال نیامده بود ،با دیدن کیس که از پشت به یاشار
نزدیک یمشد بلندتر فریاد کشیدم.
بازوب ضخیم از پشت ،دور گردنش پیچید و آن را در
خود گرفت ،مانند ماری که به دور طعمهاش بپیچد.
«نه »!را فریاد زدم و خواستم جلو بروم ،برای کمک...
بهجای اینکه گردنش را آزاد کند آچار را در دستش
چرخاند و محکم به زانوی مرد کوبید.
مرد آخ بلندی گفت و رهایش کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

فحش رکیگ شنیدم و برق چاقوب را فقط توانستم از
هجوم سومی غریبه ببینم.
ر
میلیمتی چشمش ،از میان ابرویش گذشت
چاقو از چند
و خون فواره زد.
صدای« آخ »یاشار پشتم را خایل کرد ...اگر تنها یمماندم؟
مرد چاقو به دست ،جاخورده از حجم خوب که راه افتاد
کیم عقب رفت...
ماشیها با دیدن درگتی ،بوق و چراق یمزدند و بعد از
یک نیشترمز یمرفتند.
ماشی اول که ترمز کرد ،دویم هم با فاصله کیم ایستاده
بود ،آنهم برای تماشا.

زر خرید

بانوی بارانی

یاشار روی زمی خم شده بود ،خون از الی انگشتهایش
روی زمی روان بود ،اما هماب که از ماشی به بتون پرت
کردم داشت از جایش بلند یمشد.
رسم را از ماشی بتون بردم و سمت جاده داد زدم .
–کمک !کمکمون کنید !تو رو خدا!
یگ از رانندهها ر
گویساش را باال گرفت.
بلندتر فریاد زدم:
–از چ فیلم یمگتید؟ زنگ بزنید پلیس .
نگاه مردها از ماشیهای جدید به یاشار ،من و همدیگر
برگشت.
«بریم »را که اویل گفت ،دوتای دیگر هم سمت ماشی
فرار کردند.

زر خرید

بانوی بارانی

آن که زانویش ضب دیده بود یملنگید و با دادن فحش
های آبدار دور یمشد.
تا راه نیفتادند جرأت پیاده شدن نداشتم.
از ماشی خودم را به پایی پرت کردم و سیع کردم به
یاشار برسم.
ساکت بود ،عجیب ساکت.
#پارت_۱۹
به چرخهای ماشی تکیه زده و نشسته بود.
دلم از دیدن خون بههم پیچید ...
کنارش روی زمی زانو زدم.
باختیار گوشه شالم را گرفتم و روی ابرویش گذاشتم .
شال بهرسعت تته شد .

زر خرید

بانوی بارانی

ُ
بهمحض برداشتنش ،خون باز هم قل زد و راه افتاد.
با انگشتهای یخکرده و بحسم دوباره شال را گرفتم که
صورتش را پاک کنم ...
محکم زیر دستم کوبید .
–دستتو بکش.
–داره خون میاد.
–به درک!
دستم را که بدون اراده من ،باز به سمتش دراز شد را با
ر
بیشتی پس زد.
خشونت
ناباور زمزمه کردم:

زر خرید

بانوی بارانی

–یمخوام کمکت کنم.
رسش را باال گرفت ،خته به چشمهایم صدایش را با
عصبانیت باال برد.
–یمخوای کمکم کب؟ بیفت تو ماشی !تا برسیم تهران،
خفهخون بگت!
فکر کن ایب که رانندیک یمکنه آدم نیست.
بهتزده عقب کشیدم .
ر
هسب؟ من فقط یمخوام کمکت کنم.
–دیوونهای ،چتی
خون داخل یک چشمش رفته و نیمهبستهاش کرده بود.
–هریک تا حاال بهم کمک کرده بعدش از تو خرخرهم
کشیدهش بتون !همه رو باهام دوالپهنا حساب یمکی .
حاال گم شو تو ماشی !کمک نیمخوام.

زر خرید

بانوی بارانی

درحال خودش نبود .داشت هذیان یمگفت؟
–چ رو نیگا یمکب؟ برو رد کارت!
با فریادش از ترس تکان خوردم.
با دست و پاب که یملرزید از جا بلند شدم و سمت
ماشی رفتم ،اما باز هم دلم طاقت نیاورد .
شالم را از روی رسم برداشتم ،تمت بود .با چاقوی میوه
خوری الی وسیلههای بابایحب از وسط پارهاش کردم.
شال دیگری از کولهام بتون آوردم و همانطور کج
ومعوج روی رسم انداختم .
صدای پایش آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

خودم را به او که هنوز خون روی رسش بند نیامده،
مشغول تعمت بود رساندم.
پارچه آب را سمتش گرفتم.
به باریکه خون جاری از زخمش اشاره کردم.
–اگه یمخوای جیپت رو تعمت کب و از اینجا بریم ،باید
خونریزی رو بند بیاری.
ثانیهای مکث کرد ...بدون نگاه به من پارچه را از دستم
کشید و دور رسش پیچید.
لبهایش از درد به هم ر
فرسده شد.
ده دقیقه بعد دوباره در جاده بودیم با این تفاوت که
گهگاه رسم را بریمگردانم تا مطمی شوم خونریزیاش بند
آمده.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۰
#یاشار
–کجاب؟
اساماس را خواندم.
–نزدیک خونه.
–بیا خونه من.
–خستهم .
–داری بهونه میاری؟
یمتوانستم خشم و بقراریاش را از الی همان سه کلمه
تایب ببینم.
–میام.

زر خرید

بانوی بارانی

صدای نارین حواسم را پرت کرد.
–نگه دار .
به دور و برم نگاه کردم هنوز که نرسیده بودیم.
–چرا؟
–داروخونه کار دارم.
سمت داروخانه که یمرفت بمنظور نگاهم به دنبالش
کشیده شد ،الغر بود خییل .اگر باسن گرد و کوچکش
نبود هیچچت جذاب در هیکلش دیده نیمشد.
رسم را روی فرمان گذاشتم درد در ابرویم ضبان گرفته و
در تمام رسم پخش یمشد.
ر
وقب برگشت.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
برداشی رسم از روی فرمان را نداشتم .
از خستگ توان
موهای کوتاهش را با انگشت پشت گوشش فرستاد .
چشمهای گرد و عروسگاش را با نگراب به شال آب کثیف
شده روی رسم گرداند.
یک نایلون را سمتم گرفت.
–باند و چسب و بتادین گرفتم  .ر
آنببیوتیک هم هست.
چند بار زیر گوشم وزوز کرده بود که به درمانگاه برویم تا
به ابرویم بخیه بزنند.
ب ر
تفاوبام را که دید زمزمه کرد:
–بهخاطر من اینجوری شدی.

زر خرید

بانوی بارانی

به دندانهای خر ر
گویساش زل زده بودم ،زیاد هم بزرگ
حالب ر
نبودند .فقط آنقدری که ر
دختانه و معصوم به
صورتش بدهند.
معصوم؟!
معصومیت در این زمانه دستوپاگت بود ،زنجتی به ریه
هایت یمبست که نیمگذاشت نفس ر
بکیس.
به وسیلههای داخل دستش اشاره زدم.
–بندازشون بتون !
دهانش از تعجب شنیدن حرفم باز ماند.
ر
گویسام زنگ زد و مرا از شنیدن جواب نارین معاف کرد.
–کجاب ،یاشار؟
رضا را چه یمکردم؟ پدرم؟

زر خرید

بانوی بارانی

–ببی ،رضا !یه کاری پیش اومده باید برم .یگدو ساعت
دیگه بریمگردم.
–چ یمیک؟ مامانم تا حاال ده بار زنگ زده.
گفتم« مجبورم »و مجبور بودم.
#پارت_۲۱
–بابات یمخواد بره دستشوب  .ر
گفب نزدیگ من پرستاره
رو رد کردم که بره.
ر
گویس را سمت دیگر گوشم گذاشتم تا صدای رضا را
نشنود.
–دفعه قبل یک رفت؟
–دیروز ،ویل پرستار بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–باشه بهش بگو یاشار رفته بتین بزنه االن میاد.
رپق خندید« .بتین »گفتنش لبخند کمرنگ روی لبم
نشاند.
انگشتم با فشار تماس را قطع کرد .
پالستیک روی داشبورد آزارم یمداد.
ر
دوسب و تظاهر بههم یمخورد .از روی شکم
حالم از انسان
ُ
ستی ارد دادن که کاری نداشت.
کیسه را برداشتم و روی پایش پرت کردم.
–چیکار یمکب؟!
–ببی ،ر
دختجون !دمپر من نباش!

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–چ؟ دمپر دیگه چه کوفتیه؟ تو اصل...
زبانش به جیغ یمچرخید و به فحش نه.
–دیوونهای به خدا .من فقط برات دارو خریدم.
–منو نگاه کن !
رسش را باال گرفت و با پرروب و طلبکار در صورتم زل زد.
–بهت یمگم خوب ،بدی ،هیچ !کاری به کار من نداشته
باش !قرار بود برم بیارمت که آوردم .حاال هم همدیگه رو
نیمشناسیم  .ر
گرفب چ یمگم؟
–یعب تو کمک رو از چتای دیگه تشخیص نیمدی؟
–من چام؟ گربه تو خیابونم که بخوای بیاری تو خونه و
تیمارم کب .دار و درخت هم نیستم ژست ناچ برام
بگتی.

زر خرید

بانوی بارانی

دستش را سمتم پرتاب کرد.
ر
هسب؟ جیسون استاتهام؟ مگه من
–فکر کردی یک
خوشم میاد منتت رو بکشم؟ فقط عذابوجدان داشتم .
اونم به درک !بذار زخمت عفونت کنه تا مغز خرابت از
کار بیفته.
رسیده بودیم .ابتدای کوچه نگه داشتم .از روی پایش خم
شدم و در را باز کردم تا رسی عتر پایی برود .بند کولهاش
را از صندیل عقب کشید و با برداشتنش پیاده شد.
#پارت_۲۲
نگاهم سمت خانه رفت ،خانه یکطبقه دوواحدی .پدرم
رفی و ر
منتظرم بود؛ مردد شدم بی ر
نرفی.

زر خرید

بانوی بارانی

ماشی را داخل کوچه پارک کردم و رسی ع از پلهها باال
دویدم.
نارین جلوی در واحد ما ایستاده بود .در باز شد و رضا
بتون آمد.
–بفرمایید خانم.
از کنارشان رد شدم ،تخت پدرم وسط هال خانه بود.
از یکجاب در زندیک ،من بلیطم را بهنام او کرده بودم،
حاال که به من احتیاج داشت نیمتوانستم تنهایش بگذارم.
ر
داشب ،بابا؟
–دستشوب
رسش را سمت در ثابت نگه داشت.
–سالمت کو؟

زر خرید

بانوی بارانی

–سالم .
–نه !االن دیگه نیمخوام.
فقط یمخواست مرا به خانه بکشاند .
نارین دم در ،به رضا یمگفت صورتم احتیاج به بخیه دارد.
–بابا !من یمرم بتون .زود بریمگردم.
پدرم باالخره سمت من برگشت و بلند غر زد:
ر
انداخب یم
–دوباره کجا یمخوای بری؟ منو این گوشه
ری دنبال یلیلتلیل.
نگاهم در صفحه خاموش تلویزیون به خودم افتاد ،پارچه
پیچیدهشده دور رسم.

زر خرید

بانوی بارانی

تلویزیون را روشن و روی فلش گذاشتم .
فیلم عقابها را پیل کردم و در تمام مدت ،خانه پشت
رسم پر از صدای نارین و رضا و گالیههای بابا بود.
سمت بابا برگشتم و به فیلم اشاره کردم.
–این تموم شه اومدم خونه.
دست انداختم که پارچه از دور رسم جدایش کنم ،به زخم
چسبیده بود.
با باز کردنش ،خون گرم کنار پیشابام راه گرفت.
در بسته شد ،زرزر زنانه هم قطع.
رضا سمتم آمد و با وحشت به صورتم زل زد .

زر خرید

بانوی بارانی

–چیکار کردی با خودت؟
فورا نایلون داخل دستش را باز کرد و باند را همانطور
لولهشده روی رسم گذاشت.
–نگهش دار.
میان وسیلهها را ر
بیشت گشت.
–چند تا چسب بخیهای گرفته ،ویل بریدیک خییل بدجوره.
بازویم را گرفت و روی مبل نشاندم.
–ابروت قاچ شده .چه بالب رس خودت آوردی؟
#پارت_۲۳
باند مربیع را روی زخم گذاشت و با چسب ثابتش کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

چند بار رسش را باال گرفت تا موهای صاف و بلندش را
از جلوی چشمانش کنار بزند.
فورا بلند شدم.
–رضا ،یمتوب بری خونه .بابا کاری نداره .منم زود بریم
گردم.
پدرم بود که پرسید:
–درمانگاه یمری؟
دروغ برای همه اگر گناه کبته حساب یمشد ،عصای
دست من بود.
–آره .زود بریمگردم ،فوقش یه ساعت.

زر خرید

بانوی بارانی

رضا تا دم در پشترسم آمد ،همبازی بچگ و رفیق
روزهای سختم.
ر
نصیحب بشنوم...
در را به رویش بستم ،نماندم تا
مقصدم دور نبود.
چند محل باالتر ،خلوتتر ،باکالستر ،با مردیم رسدتر،
بیخیالتر .با آن همسایهها که اگر یممردی ،شاید از بوی
تعفنت یمفهمیدند مردهای.
به باال و پایی کوچه چشم چرخاندم و در آخر روی بوت
های قدییمام و چرم پوستهپوستهاش.
–بیا باال.
صدایش اغواکننده و گرم در کوچه پیچید .

زر خرید

بانوی بارانی

پشت در آپارتمانش ،در پاگرد براق و تمت ،دستم با
خستگ روی دستگته ضدرسقت گره ماند تا با صدای
تیگ باز شود.
صدایش از اتاقخواب آمد.
–لباسات رو دربیار برو دوش بگت .
حمام سفید ،با آن وان پر از خاطره.
لباسهایم را در رختکن کندم.
دوش را باز کردم .دستهایم از خستگ روی دیوار ستون
شد.
آب ولرم روی کف رسم ریخت و راه گرفت تا باند ،آن را
خیس و سنگی کرد.
در فلزی صدای ر
قتمانندی از خودش درآورد.

زر خرید

بانوی بارانی

منتظرش بودم.
دستهاب نرم و نوازشگر از پشت دور بدنم پیچید و
روی سینهام گره شد.
بوسهها ماهرانه از ستون فقراتم تا گردنم راه گرفتند و
بعد چانهام.
–یاشار ...صورتت؟
–چتی نیست.
–چطور چتی نیست؟
چرخیدم ،دست به کمرش گرفته و از زمی بلندش کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتانم را میان موهایش چنگ کردم و به دیوار
چسباندمش.
بازویش مشتاقانه دور گردنم پیچید.
لبهایم طعم خون و بوسه گرفت.
مگر برای همی نیامده بودم؟
مگر برای همی مرا نخواسته بود؟
من زرخرید او بودم.
#پارت_۲۴
#نارین
دم در آشتخانه ایستاده بود و یکنفس مرا توبیخ یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

– ر
گفب یمخوام با دوستام برم مسافرت ،گفتم باشه !
ر
گفب پرسا هم دارن باهامون میان ،گفتم برو !تو دیگه
بزرگ شدی ،خوب و بد خودت رو تشخیص یمدی !بعد
تو از سادیک و اعتماد من سوءاستفاده یمکب ،بهجای کوه
یمری باالی درخت و شو آف اجرا یمکب؟
–چیکار یمکردم؟ یمنشستم تو خونه و هشتک یمزدم
جنگلها را نابود نکنید؟ همی؟ عوضش االن همه
صدامون رو شنیدن.
نفسش را خسته و آرام بتون داد.
–درد من یمدوب چیه؟ اینکه آبرو و اعتبار منو به هیچ
جات حساب نیمکب !واقعا ،نارین؟ من هیچ کاری برات
نکرده بودم؟ بهخاطرت یمدوب چقدر مسخره شدم؟

زر خرید

بانوی بارانی

ررسوع یمکرد؛ االن ررسوع یمکرد به ر
گفی« اگه پدر و
مادرت نمرده بودن ،اگه مادرم مواظبت از تو رو به عهده
من نیمذاشت ،االن من برای خودم خونه زندیک داشتم؛
شوهر ،بچه».
قبل از اینکه حرف را به کنایههای کمرشکن و تکراریاش
برساند و یک شب پر از بخواب و گریه برایم بسازد ،با
تظاهر به دقت ،اندامش را برانداز کردم.
–عمه !چند روز رو که نبودم چاق شدی؟!
وحشت عمه را فقط در این مواقع یمشد دید.
–نه!
–چرا دیگه ،ایناهاش!
به شکم کیمبرآمدهاش اشاره کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

فورا دستش را روی شکمش گذاشت و تا روی پهلوهایش
کشید.
–چاق نشدم ،همی بودم.
سمت یخچال رفت ،ترازو دیجیتال را محکم از زیر آن
بتون کشید و روی کف رسامیک آشتخانه انداخت.
–صبح شصت و یک بودم ،االن شصت و سه؟ چرا
آخه؟
#پارت_۲۵
نیمخواستم اذیتش کنم ،اما چارهای برایم نیمگذاشت .
برای کامل کردن نقشم سمت یخچال رفتم ،چند تخممرغ
بتون آوردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چند روزه یه غذای درست حساب و گرم نخوردم.
صدایش باال رفت.
–داری شام درست یمکب؟
–دوتا تخممرغه فقط.
–صد بار بهت گفتم تا ر
وقب من نیستم شامتو بخور !
تو که یمبیب من رژیم دارم؟
گردنم را کج کردم و سیع کردم گرسنه و مظلوم بهنظر
بیایم.
–گشنمه ،خب !چیکار کنم.
نگاهش به تخممرغهای درون دستم میخ شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–من یمرم بخوابم ،ویل فکر نکن بحثمون تموم شده .
تنبیهت هم رسجاشه.
یمدانستم اضار بفایده است.
–فلور جونم !من که عذرخوایه کردم.
–سوئیچ رو بده.
با التماس زمزمه کردم:
–فلور!
–یک ماه !ماشی ب ماشی!
–پس با چ برم دانشگاه؟
–با هرچ که بقیه یمرن.
–ول کن تو رو خدا !من که گفتم ببخشید.

زر خرید

بانوی بارانی

کف دستش را روبهرویم تکان داد.
–گفتم سوئیچ!
پشت کردم و تخممرغها را به یخچال برگرداندم.
–تو اتاقمه ،جیب جلوب کوله دانشگاه.
توبیخ پشت توبیخ؛ اول عمه ،فردای آن روز انتظامات
دانشگاه.
ظهر بود که روی نیمکتهای ایستگاه اتوبوس جلوی
دانشگاه ولو شدیم .
ژیال موهای دودی با هایالیت زیتوباش را روی پیشاباش
مرتب کرد .امروز چشمهایش آب بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–نارین !جدیجدی اون پرس جذابه کنار خونه شما زندیک
یمکنه؟
–اه !ژیال !جمع کن لب و لوچه رو .خداب باید واسه
اینکه همسایهمه ذوق کنم؟ پرسه یه اپسیلون ادب نداره .
–عوضش قول یمدم یه سیکسپک خوشگل زیر اون
لباساست.
دستش را روی قلبش گذاشت و ادای غش کردن درآورد.
گوشههای بیبام از دلزدیک چی خورد .برای اینکه
خندیدنم به قیافهاش را نبیند رویم را برگرداندم.
#پارت_۲۶

زر خرید

بانوی بارانی

کوله مریم از شانهاش افتاد ،اما ر
حب کوله را باال نکشید .
ر
بیشت از خودم یمسوخت.
دلم برای او
–خییل ظلمه ،تابستون به این گریم اومده بودیم دانشگاه .
چطور دلشون اومد ما رو تعلیق کی؟
ژیال دستش را دور شانه او پیچید و دلداریاش داد.
–باید خدا رو شکر کنیم که ترم پایت رو یمتونیم بیایم .
بهت قول یمدم عمه ناری ر
پارببازی کرده ،وگرنه
حسابمون با کرامالکاتبی بود.
لب برچیدم.
–عوضش ماشی رو ازم گرفت.
ژیال ژست خواهر بزر ر
گتش را حفظ و رسزنشم کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–انصافت کو؟ بهخاطر ما کیل خودش توبیخ شده.
گردن مریم را محکم فشار داد .
–بازم از این برنامهها داشتید منم هستم ،به من یگ خییل
خوش گذشت.
مریم با ناامیدی زمزمه کرد:
–چه فایده داره ر
وقب نتیجه نگتیم .جنگال هر روز با
ر
کوچیکت یمشن.
مجوز و بمجوز
تنها خت کیم امیدوارکننده را دادم .
–به یحب زنگ زدم ،بهش گفتم به بچههای روستا پول
بده برامون دونه بلوط جمع کی .چند تا درخت بلوط تو
روستا و اطرافش هست .دونهها رو جمع کنیم بریم توی
جنگل بکاریم.
ژیال ناخنهای فرنچشده و رنگرنگاش را باال گرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–من فقط میام تنها نباشید ،گفته باشم.
مریم باالخره خندید.
–غلط بکن !خودم برات بیل یمخرم.
–اینطوریه ،وزوزی خانم؟
مریم تاب به گردنش داد.
–موفرفری.
صدای ر
بوق رسم را باال کشید.
– ر
دختا ،داییم اومد دنبالم.
ژیال و مریم ،همزمان سمت پژوپارس کنار خیابان برگشتند.
مریم بود که پرسید:
–همون داییته که افرسه؟

زر خرید

بانوی بارانی

–آره .برم دیگه .یمخواستم برم مرکز نگهداری.
–خب بگو تو رو برسونه.
–داب هر خوب رو داشته باشه از سگا بدش میاد ،یمگه
نجسن.
خداحافیط کردم و سمت ماشی رفتم.
#پارت_۲۷
حال یحب و بابا یحب را پرسید.
دستهایم را روی سینه گره کردم و با ابروی باالداده
سمتش برگشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–پس یک دعوا رو ررسوع یمکب ،داب؟
بلند خندید.
–اوب که باید تنبیه یمشد رو حساب دعوا کردم .
–به یحب زنگ زدید؟ باباش چطور بود؟
–تو که یمشناسیش ،تو رختخواب نیممونه.
به خانه که رسیدیم جیپ مثل همیشه گوشه حیاط پارک
بود ،فقط با این فرق که یک جفت پای بلند از زیر آن
بتون زده بود.
فکر یمکنم صدای داب را شنید که از زیر ماشی بتون
آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

شلوار جی کهنه به پاهای عضلهایاش چسبیده بود .
روی رکاب سفیدش چند لکه روغن سیاه خودنماب یمکرد.
دستهای روغباش را به داب نشان داد و سالم کرد .نیم
توانست دست بدهد.
–رس ظهره ،جوون !یم ر
ذاشب غروب تعمتش یمکردی.
–غروب باید برم رس کار.
پس آرام حرف زدن را هم بلد بود.
ر
سالمب.
–شاغیل؟ کجا به
زخم قرمز و ملتهب ابرویش یمگفت که ر
آنببیوتیکها را
نیمخورد.
من که خریده بودم بقیهاش به من ربیط نداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

گفتم:
–من یمرم باال براتون ررسبت بریزم.
و از آفتاب داغ نیمروز و کنجکاویهای داب به خانه فرار
کردم.
ده دقیقه بعد ،همانطورکه ناخنم را یمجویدم از پنجره به
بتون خته مانده بودم.
یاشار به ماشی تکیه داده و حتما داشت به قطار سؤالها
جواب یمداد ،این داب من هم گایه یادش یمرفت که همه
جا اتاق بازجوب نیست.
اگر دستم به یحب یمرسید .حاال یمفهمیدم چرا داب زنگ
زده و یمخواست مرا به ببیند .آقا یحب راپرت یاشار را به
او داده.

زر خرید

بانوی بارانی

رس یاشار انگار سنگیب نگایه را حس کرده باشد سمت
پنجره و من ایستاده پشت آن برگشت.
با دیدن نگاه بحوصله و کالفهاش ،عذاب وجدان آمد و
بیخ گلویم را چسبید.
#پارت_۲۸
باید بهانه خوب پیدا یمکردم .
تندتند ررسبت ریختم ،زیر شت آب گرفتم و لیوانها را پر
کردم .چند یخ قالب از یخچال برداشتم و داخل ررسبت
های آلبالوب که رنگشان تابهتا شده بود انداختم.
سیب را برداشتم و پایی رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

نرسیده به آنها بلندبلند گفتم:
–آقا یاشار !پدرتون شما رو صدا یمکرد.
«با اجازه»ای زیرلب گفت و ررسبت را برنداشته ،از کنار
من رد شد.
نگاه داب ،مشکوک ،بدرقهاش کرد.
–فلورا این پرسه رو از کجا پیدا کرده؟
اخمهایش حساب بههم پیچیده بود .خدا خودش بهخت
یمگذراند.
حقیقت را گفتم:
–باباش قبل از مرییص ،جزو خدمات دانشگاهمون بود .
یه روز این ...یاشار اومده بود دانشگاه برای عمل باباش
وام بگته ،عمه دلش سوخت.

زر خرید

بانوی بارانی

به خانه اشاره زدم.
–بریم باال ،خییل گرمه .
ر
نشسی روی مبل داخل هال پرسید:
بهمحض
–عمهت کجاست؟
به سؤالش جواب نداده بودم که در خانه باز و عمه داخل
خانه شد .
رورسیاش را از رسش کشید.
–هالک شدم از گرما...
داب شکری با رسی پایی سالم کرد.
دست عمه فقط ثانیهای روی دکمه مانتو ثابت ماند.
بعد دکمهها را یگیگ باز کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–بهبه ،آقا شکرهللا !چه عجب از این ورا .بهخاطر
شاهکار جدید آقایحب ر
ترسیف آوردین؟
خب ،اینم از دشت رس ظهر من .جاب نبود که آنها هم را
ببینند و بحثشان نشود.
–فلورا !نباید بهش اجازه یمدادی بره!
–تو یک یمخوای متوجه ر
بیس که زندیک ما هیچ ربیط به
تو نداره .
داب ،محرم نامحرم یادش رفت .رسش را بلند کرد و ب
توجه به تاپ حلقهای عمه در چشمهایش زل زد.
–اون خواهرزادهمه .

زر خرید

بانوی بارانی

–اوهو !کجا بودی تا حاال؟ این منم که بزرگش کردم.
–بزر ر
گتش منم.
قرمزترین لیوان ررسبت را از سیب برداشتم و روی مبل رها
شدم .دهانم خشک بود ،دلم برای ذرهای سکوت پر یم
کشید .
–انقدر منت بزرگ کردنش رو رس من نذار ،فلور !همون
وقت که مادرت فوت کرد باید یمدادیش به من.
–زنت بچه خودش رو انداخت رس تو ،نگهش نداشت .
بعد تربیتش چ؟
عمه دستش را در جیب شلوار کتانکاغذی گشادش
فروبرد و رسش را با افتخار باال گرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–نارین یه ر
دخت مستقله .توی کل فک و فامیلتون یه زن
مدرن پیدا نیمشه ،اون....
داب ،محکم و جدی حرفش را قطع کرد.
–االن بیاد پیش ما ،قدمش روی رس من.
#پارت_۲۹
تنم از ترس لرزید.
–کجا بیاد؟ واال پرس تو هفده سالشه ،تو هتی به منم
رحم نیمکنه .اینو بفرستم خونهت که چ بشه .
–ناری مثل خواهرشه ،ناموسش.

زر خرید

بانوی بارانی

ناموس؟ !
–چ شده یهو خون ر
مشتک تو رگات قلقل کرده؟ برو
رس اصل مطلب.
داب از جایش پرید و خودش را به او رساند.
–اصل مطلب این نرهغولیه که آوردی تو خونه؟
عمه چشم از او برنداشت ،در صورتش براق شد.
–چشه؟ اونقدر انسان هست که داره از بابای فلجش
پرستاری یمکنه .
ا
–اصل این آدم ،فرشته .پدرت واحد کناری رو ساخت
برای زندیک کردن پرسش ،بعد از اونا ر
حب راض به
مستأجر آوردن نبود ...اونوقت تو ر
رفب دست یگ رو
ازخیابون...
ر
سخب سنگ شد.
صورت عمه به

زر خرید

بانوی بارانی

عمو شکری انگشتانش را به رس کممویش کشید ...الاله اال
هللا را زیرلب گفت و پرسید:
ا
–تو اصل یمشناسیش؟
عمه هنوز جوابش را نداده ،او ادامه داد:
–فلور !این پرسه از رس و ریختش ررس بودن یمباره .رو
صورتش جای چاقوئه ،به مب که یه عمر اراذل و اوباش
رو از خیابون جمع کردم یمگه خوردم به در...
–به خاطر منه!
هر دو به سمتم برگشتند ،منتظر توضیح ،با ابروهاب باال
داده.
گلویم را صاف کردم.
–داشتیم بریمگشتیم از مریوان ،چند نفر مزاحمم شدن،
ازم دفاع کرد .اونام بهش چاقو زدن.

زر خرید

بانوی بارانی

–یا بابالحوائج!
بهسمت داب شکرهللا برگشتم و گفتم:
–مقرص اونا بودن.
–االن یمگن؟
عمه هم بکالم ،با چشم و ابرو برایم خطونشان یمکشید.
ا
–اصل هرچ !غریبه غریبهست.
دلم برای مردی که در واحد کناری است تخت بود
سوخت .

ا
–پرسه بآزاره ،داب شکری .چند ماهه اینجان .اصل
کاری به کیس نداره.

چشمهایش کمکم ریز یمشد  .ر
بیشت دفاع کردنم کار را
خراب یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را جلو بردم و آر ر
امت گفتم:
–فقط صدای باباش خییل بلنده ،مدام داد و بیداد...
داب رسزنشم کرد.
–خب مریضه ،حتما درد داره.
–موتورش هم هست ،یه میاره و یمبره ،اعصاب نذاشته.
عمه توضیح داد:
–پیکموتوریه ،ساعتاب که کار ندارن یا باباش کارش داره
میاد خونه.
«عجب »!داب همی یک کلمه را در جواب ما گفت.
ویل کوتاه نیامد ،ر
وقب یمرفت مشخصات یاشار را یم
خواست .

زر خرید

بانوی بارانی

عمه در جوابش پوزخند زد.

ا
–زحمت نکش ،شکرهللا !قبل خودم استعالم کردم .فقط
چند تا جریمه رانندیک داره.
#پارت_۳۰
#یاشار
بابا روی صندیلهای عقب ماشی دراز کشیده بود .
جلوی در عقب ،دوزانو نشستم.
–رضا ،کمک کن کولش کنم.
از صندیل راننده پیاده شد و در عقب را باز کرد.
دستش را زیر تنه بابا برد ،بلندش کرد و روی شانهام
گذاشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–آخ...
صدای نالهاش مثل همیشه قلبم را بهدرد آورد.
بازوهای الغرش را دور گردنم پیچید ،کف دستش طوری
که انگار بخواهد نگهم دارد تا نیفتم ،روی سینهام چنگ
شد .
خاطرات کودیکام به ذهنم رسریز شد؛ وقتهاب که روی
شانهاش سوارم یمکرد و دنیا را از قله شانههایش ،کوچک
یمدیدم ...
زمانهاب که صدای خندههایم همهجا را پر یمکرد…
رسم را گرداندم و بازویش را نرم بوسیدم.
رضا دزدگت ماشی را زد .کنارمان ایستاد و گفت:
–ویلچر یم ر
گرفب...
–رایه نیست ،بریم.

زر خرید

بانوی بارانی

–کمرت درد یمگته اینطوری...
–ویلچر اذیتش یمکنه.
سمت ساختمان پزشکان رفتیم .نگاه مردم ،دلسوزی و
کنجکاویشان ابدا مهم نبود ،مدتها یمشد دیگر نیم
دیدمشان.
رضا ،انبوه مدارک از یس رباسکن ،امآرآی ،و آزمایشات به
بغل ،پشترسمان یمآمد .
حب تا روی پلهها و راهرو شلوغ بود  .ر
داخل مطب ر
منیس
با دیدن مریض روی شانههایم در کوچک کنار مطب
ر
دکت را نشانمان داد؛ یک اتاقک انتظار کوچک ،با یک
تخت فلزی.
دراز که کشید ،از جایش خیالم راحت شد….

زر خرید

بانوی بارانی

ر
گویس در جیب شلوارم ویته یمرفت.
ندیده یمدانستم کیست.
نگاهم را از بابا گرفتم و به رضا دادم.
–بمونید برم ببینم یک نوبتمون یمشه.
داخل مطب شلوغتر از آن بود که بشود به تماس جواب
دهم .از مطب بتون زدم.
در حیب که سمت ته راهرو قدم بریمداشتم ر
گویس را از
جیبم بتون کشیدم.
فقط چند کلمه گفت:
–یه ساعت دیگه ،خونه من.
–نیمتونم.
تمام آرامش از صدای گرم و نازکش رفت .

زر خرید

بانوی بارانی

–چرا؟ ما قرار گذاشتیم ،باید هروقت که یمخوامت
بیای!
#پارت_۳۱
–بذارش یه روز دیگه.
–امروز ،ر
لعنب !من امروز یمخوامت.
–بابام رو آوردم ر
دکت !یه ماه و نیمه تو نوبتم.
«آه »پشیمان و کوتایه از دهانش بتون آمد.
خواستم قطع کنم.
–یاشار...
–بله!

زر خرید

بانوی بارانی

مکث کرد.
–پول داری؟ اگه الزم داری...
–نه !ممنون.
تماس را قطع و ر
گویس را در جیبم فروکردم.
آسانسور ،سنگی و رسی ع از مستش پایی رفت ،شمارهها
دانهدانه کم یمشدند؛ چهار ،سه ،دو ،یک...
شبیهش را تجربه کرده بودم ،تمام روزهای رابطه....
با وجود اورژانیس بودن وضعیت بابا ،دو ساعت تمام
طول کشید تا ر
دکت برای معاینهاش بیاید.
–چطوری ،قهرمان ! ر
بهتی؟

زر خرید

بانوی بارانی

–خوب نیستم ،ر
دکت .کمرم یاری نیمکنه بشینم.
–باید فتیوتراب رو مرتب انجام بدی ،ویل اینا وسیلهس
امیدت به خدا باشه.
با شنیدن اسم« خدا »بابا آیه کشید.
–علیل شدم آخر عمری...
–نه !نشنوم دیگه ...دفعه بعد با پاهای خودت میای
پیش من.
یک« انشاءهللا »کمجان را زیرلب گفت.
هرچقدر هم خوشاخالق بود و خوش و بش یمکرد ،من
امروز تکلیفم را با او روشن یمکردم.
بعد از معاینه داخل اتاق خودش رفتم ،بدون پدرم.

زر خرید

بانوی بارانی

–اوضاش چطوره ،ر
دکت؟
با دست صندیل کنار متش را نشان داد که بنشینم ،ر
وقب
همانطور رسپا ایستادنم را دید ،توضیح داد:
–غده به مهرهها و به نخاع فشار آورده بوده ،درست !
ویل پدرت همکاری نیمکنه .اگه نظر منو بخوای داره
تمارض یمکنه.
انگشتهایم را که از عصبانیت یملرزید به متش تکیه
دادم و خته به چشمانش غریدم:
–تمارض؟ به درد یمیک تمارض؟ بهم قول دادی ! ر
گفب
خوب یمشه .االن چند ماهه تو تخت افتاده.
ر
بدبخبهای من چه یمدانست؟
مردک بدرد از

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۲
از رس تا پایش الکچری بودن یمبارید؛ بلوز شیکش،
کراواتش ،ر
دفت پرزرقوبرق با تابلوهای لوکس .
این آدم آنوقت یمخواست به داد من برسد؟
بدون توجه به حال من ،آرام و شمرده جوابم را داد.
–من اینجا مریض جوون داشتم خودش رو باخته ،اما
مراجع داشتم با  ۷۰سال سن از مرییص رنتسیده و خوب
ا
شده .رسطان پدرت کامل درمان شده .االن فکر کن که
مهرههاشو عمل کردم ،یه عمل ساده ستون فقرات شش
ماه نقاهت داره .من بهعنوان ر
دکتش بهت قول یمدم
خوب بشه .فقط خودت رو نباز.
جوابش را که ندادم تکرار کرد:
–جا نزن !خب؟ تموم راه رو ر
رفب ،االن وقت کم آوردن
نیست.

زر خرید

بانوی بارانی

تکیهام را از مت برداشتم .قول داد؛ همی هم غنیمت بود.
برای آدم خسته و بریدهای مثل من ،یک قول یمتوانست
بارقهای از امیدواری باشد ،یک شعله کوچک در اعماق
سینه خایلام.
مست برگشت به خانه ،بابا ساکت بود .چند بار رسم را
برگرداندم ،ر
حب نخوابیده بود؛ فقط زل زده بود به سقف
ماشی.
در حیاط خانه و راهرو ختی از عمه و برادرزاده نبود.
معماری خانه عجیب یمزد؛ دو واحد مستقل با یک
راهروی ر
مشتک وسط آن که راه رفتوآمد را یگ یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
کوچکت و
فلور یگ از واحدها را به ما داد؛ واحدی
نوساز ،ساختهشده برای خانواده ناری ،خانوادهای که
ر
فقط ر
دختک از آن باق مانده بود .
ر
اطالعاب که جستهگریخته داشتم همی بود و نه
کل
ر
بیشت.
پدرم را روی تخت گذاشتم که پرسید:
–رضا چرا نیومد باال؟
–ماشی باباش دستش بود .
خواستم بلند شوم که بازویم را گرفت.
– ر
دکت چ گفت؟
–هیچ!
–واسه هیچ دو ساعت اون تو بودید؟

زر خرید

بانوی بارانی

ر
ترس یمزد ،اما صدایش را بغض دورگه کرده بود.
–در مورد داروها توضیح داد.
–من بچهم ،یاشار؟ !تو هم فکر یمکب عقلم زایل شده؟
وضع کمرم خرابه ،مگه نه؟
–نه!
–پس جون بکن بگو ر
دکته تو اون سوراچ چ بهت
گفت.
صورت تپل و گوشتآلودش در طول درمان ،الغر و
پوستش آویزان و پر از چروک شده بود.
قطره اشگ از کنار چشمش چکید و میان چروکها گم
شد .ترسیده بود از همیشه زمیگت ماندن.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۳
کنار تختش نشستم .دستم روی انگشتانش که قفل
بازویم بود نشست.
–یمخوای بدوب چ گفت؟
تمام حواسش را به من داد.
–اینهمه شییمدرماب و پرتودرماب کردن ،غده کوچیک
شد ،چهار ماهه برداشتنش .نیست ،بابا !اون کوفت
ر
لعنب دیگه تو کمرت نیست .گفت از درد توی کمرت
رنتس .اوضامون بدتر از این که قرار نیست بشه !دیگه
یاعیل بگو !بذار دوباره فتیوتراپ بیاد .لج نکن!
–اگه ...اگه نشد چ؟
–من که هستم ،نوکرتم!

زر خرید

بانوی بارانی

–خسته ر
بیس چ...؟ مثل حمیده...
بغضش سینهام را آتش یمزد .پیشاب رسدش را بوسیدم.
–خوب یم ریس !منم جاب ندارم برم ،بیخ ریش خودتم .
با دودیل ساکت ماند .پرسیدم:
–فتیوتراپ بیارم؟
درد و امید و ناامیدی در چشمهایش چرخید.
بهخاطر اینکه اشک حلقهزده در چشمهایش را نبینم
رسش را سمت پنجره گرداند.
ضعیف ،زمزمه کرد:
–باشه...

زر خرید

بانوی بارانی

–فراریش نیمدی؟
بازویم را درجا رها کرد.
–خودش مسخرهبازی درآورد و نیومد .من چیکارش
داشتم؟
نیمخندی به پتمرد ضعیف و عصب این روزهایم زدم.
ا
–باشه !یه فتیوتراپ دیگه برات میارم .اصل یه خانم
خوشگل پیدا یمکنم که باهات مهربون باشه .چطوره ،بابا؟
صورتش را بدون لبخند سمتم چرخاند .
چشمک زدم.
–خوشت اومدا.
ر
ترس زد:

زر خرید

بانوی بارانی

–من چه شوچای با تو دارم؟ همسن توام؟ از اسب
افتادم ،از اصل که نیفتادم.
لبخند خستهای روی لبهایم نشست .همی که قبول
کرد جای شکر داشت.
نگاهم سمت ساعت چرخید ،هشت شب.
–با من کاری نداری؟ برم رس کار؟
–برو ،ویل درد داشتم چ؟ یک به دادم برسه...؟
–یه زنگ بزب خودمو رسوندم.
سکوتش را که دیدم شماره جواد را گرفتم.
–جانم ،داداش.

زر خرید

بانوی بارانی

–رستون شلوغه؟ بیام.
از آن طرف خط صدای رفت و آمد و بوق ماشیها نیم
گذاشت جوابش را واضح بشنوم.
– ر
دکت ر
نرفب مگه؟
–برگشتم.
ر
نیسب بیا که کیل کار ریخته رسمون.
–پس اگه خسته
#پارت_۳۴
#نارین
پنجشنبهها روز دورهیم عمه با دوستانش بود و ر
رفی من
به دهکده حیوانات.

زر خرید

بانوی بارانی

ویل بدون ماشی ،چیتگر از همیشه دورتر بهنظر یمرسید.
ر
وقب برای کمک به دهکده یمرفتم احساس مفید بودن یم
ر
حیواناب که با کمک مردم برایشان غذا و جاب
کردم ،کنار
امن فراهم یمشد.
در آهب محوطه را پشترسم بستم.
تعدادی از سگها با دیدنم سمتم دویدند ،پارسکنان و
منتظر دورم جمع شدند.
از همه رنگ و اندازهای بودند ،ر
حب نژاددار و کمیاب هم
میانشان پیدا یمشد.
–سالم ،ناری .هفته قبل نیومدی.
صدای بلندش میان پارس و هیاهوی سگهای هیجانزده
گم شد.

زر خرید

بانوی بارانی

برای اینکه جوابم را بشنود ،من هم داد زدم:
–گرفتار شدم .
حیوانات منتظر که دیدند غذاب برایشان نتدهام با زوزه
های کوتاه و دلخور عقب کشیدند ،اما« مایا »با چشم
های درخشان و هوشیار کنارم ایستاد .
ا
ر
خانم سماب ،در لباسفرم و چکمه اصل شباهب به خانم
شیکپوش خارج از این دهکده نداشت.
از صورتش و نبودن آن برق خوشحایل همیشگ مشخص
بود ذهنش مشغول است.
–چتی شده ،شهره جون؟

زر خرید

بانوی بارانی

–دوباره چند تا جوون ر
رفی نزدیک شهرک ،آشغالمرغ
برای سگا ر ر
یخی .اهایل از رسوصدای سگا شایک بودن.
–کار گروه کاوه بود ،دیشب تو پیجشون دیدم.
–چندبار بهشون زنگ زدیم ،حرف تو گوششون نیمره .
ژشت حایم حیوانات رو ر
گرفی.
حواسم ب عواقب کارشان بود .نگران پرسیدم:
–مردم به شهرداری زنگ زدن؟
نگاهش را به محوطه داد و گفت:
–یگ از اهایل تهدید یمکرد که سم یا چتی به حیوونا یم
ده که از رسوصدا راحت شن .باید یه فکری کرد.
–چه فکری؟ همیجوری هم اینجا  ۴۵۰تا سگ رو غذا
یمدید.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بیشت عقیم کنیم.
–کاش یمشد
آستینم کشیده شد .نگاهم را سمت مایا برگرداندم .
با دیدن هزارباره جای خایل گوشهای حیوان بیچاره ،به
زحمت توانستم با این حقیقت کنار بیایم که کیس بتواند
این بال را رس موجودی به مهرباب او بیاورد.
#پارت_۳۵
ر
دسب به نوازش روی رسش کشیدم که صدای خرخر
رضایتمندانهای از خودش درآورد.
با رس به بتون از محوطه اشاره زدم.
– ر
دکت نبود تو کیوسکش.

زر خرید

بانوی بارانی

–فردا میاد ،دیروز دوتاشون رو عمل کرد .
–تا حاال چندتا شدن؟
–باالی هشتاد.
لبخند رضایت روی لبم نشست.
همی هم غنیمت بود ،اما کاش...
شالم را پشت گردنم گره زدم.
ر
ناسالمب من اومدم کمک .از کجا ررسوع کنم؟
–خب !
دست دستکشپوشش را به شانهام زد.
–امروز فقط کار یدی داریما.
–پایهتیم ،عزیز!
و باالخره خندید.

زر خرید

بانوی بارانی

هوا تاریک شده بود که به خانه رسیدم .از عمه ختی نبود
.هروقت به دیدن دوستان دوران دانشگاهش یمرفت دیر
به خانه یمآمد ،دیر و بحوصله.
قبل از اینکه رس برسد و از بوی بد لباسهایم شکایت
کند همهشان را کندم و در ماشی لباسشوب انداختم .
خودم را هم باید با هر شامپوی رس و بدن معطری که در
حمام پیدا یمشد حساب یمسابیدم.
از حمام که بتون آمدم برای همسایهمان مهمان آمده
بود ،آن هم مؤنث ،صدای فریادهای بلند و عصباباش
ر
حب تا اتاقم یمرسید.
–بچه رو گرفتار خودت کردی که چ؟
–پدرشم ،وظیفهشه.

زر خرید

بانوی بارانی

–وظیفه؟ چون ر
بابایس باید وبال گردنش ر
بیس؟
–تو زنم بودی ،تروخشک من وظیفه توئه؟ تا واس
خوشیت سگدو یمزدم رفیقم بودی ،ر
وقب دیدی مریضم
ولم کردی به امان خدا .حاالم که اومدی از اینکه نمردم
شایک شدی؟
تعجب و دلخوری فریاد زن را به هوا برد.
–از خودت حرف نساز !من قبلش ازت بریده بودم .یه
ماه بعد اون مریضیت پیش اومد .
صدای مرد نرم شد.
–حمیده !راستشو بگو ،من شوهر بدی بودم برات؟ بد
کردم خونه رو برات گذاشتم که ویلون و سیلون ر
نیس؟
مخاطبش طلبکار جواب داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–مهریهم بود ،حقم!
–زن ناحساب !من بهت دادمش چون نیمخواستم از ب
رسپنایه محتاج نامردا ر
بیس .اگه ما آواره این خونه و اون
خونهایم واس آسایش توئه.
#پارت_۳۶
هدفون را روی گوشم گذاشتم و صدایش را تا آخر باال
آوردم.
از گوشه چشمم دیدم که چتی از سقف پایی افتاد ،یک
جسم کوچک و نوراب.
رسی ع کنار پنجره رفتم .تهسیگاری زیر پنجره ،روی زمی
افتاده بود که هنوز دود از آن بلند یمشد .

زر خرید

بانوی بارانی

باراده رسم سمت پشتبام رفت.
مردک احمق !سیگار خاموش کردن بلد نبود.
بهجای اینکه بیاید پایی و پدر و مادرش را ر
آشب بدهد،
باالی سقف ،نقش دودکش را بازی یمکرد.
شمارهاش را در ر
گویس پیدا کردم و پیام دادم:
«تهسیگارات رو نریز پایی».
چند دقیقه طول کشید تا جواب پیام روی صفحه بیفتد.
«یمتریس جنگل آتیش بگته؟»

زر خرید

بانوی بارانی

اینم عاقبت تمام کالری مرصق بدن را به ماهیچهها دادن،
چتی سهم مغز نیمشد.
«عمه زیر پنجرهم ببینه برام دردرس یمشه».
یمخواستم ر
گویس را با حرص پرت کنم روی مت که پیام
جدیدی روی صفحه ظاهر شد.
«دارم یمرم جمعش یمکنم».
کوتاه آمدنش باعث شد تا تایپ کنم:
«عوض اینکه باال واییس ،بیا برو پایی پدر و مادرت رو
ر
آشب بده».
اینبار جواب رسی عتر آمد.
«یاد بگت اگه دماغ گندهتو خییل جاها فرونکب اون
مسائل راحتتر حل یمشه».

زر خرید

بانوی بارانی

کلهگاو بادب!
«واسه دوزار ادب معطیل ،به خدا».
یمتوانستم چهره پوکرفیسش را با خواندن پیامم تصور
کنم.
فریادی بلند در خانه پیچید :
–گشنمه !گشنمه!
ا
ای خدا …فندق را کامل فراموش کرده بودم .
عمه اگر یمدیدش ...کهت یمزد.
کاش درک یمکرد چارهای نداشتم ،حیوان بیچاره را به
دهکده آورده بودند .

زر خرید

بانوی بارانی

آنجا هم همه بهحدی رسگرم بودند که اغلب فراموش یم
شد.
بهسمت قفسش رفتم و کیم تخمه برایش ریختم.
تا حاال مرغ مینا نداشتم باید در گوگل ررسایط نگهداری از
آن را رسچ یمکردم.
#پارت_۳۷
روی تختم دراز کشیدم که صدای موتور و در حیاط
آمد .
خسته بودم ،تمام کتف و کف پایم از خستگ ذقذق یم
کرد.
خییل زود چشمهایم گرم شد و از خستگ بیهوش شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

صدای نالهای که میان خوابم خزید...
جاب ...کیس کمک یمخواست .
پدرم...
وحشتزده از خواب پریدم ،اما ادامه کابوسم به بیداری
رسایت کرده بود.
بوی غذای سوخته یمآمد و صداب شبیه ...ناله؟
در تاریگ اتاق ،احمقانه بهدنبال منبع بو چشم چرخاندم...
ما که شام نیمخوردیم ...
ناله پردرد مردانهای مطمئنم کرد که آنچه شنیدهام واقیع
ست.

زر خرید

بانوی بارانی

از پنجره به بتون رسک کشیدم ،موتور رسجای همیشگ
اش نبود ،پس ...
خواب از رسم پرید.
–یا خدا...
از جایم بلند شدم و با رسعت بتون دویدم...
دستگته در واحد روبهرو را پایی کشیدم ...
باز بود ،اما محکم به در کوبیدم...
کیس پر از درد و بغض صدا زد:
–یاشار؟
در را بهضب هل دادم.
–وای ...آقا؟

زر خرید

بانوی بارانی

رسش روی زمی بود .خسته و نفسبریده سیع داشت تنه
و پاهایش را پایی بکشد.
سمتش دویدم...
دستپاچه دستم را دور شانهاش گرفتم تا بلندش کنم،
اما ...تنهاش محکم از تخت به پایی افتاد ...
صدای« نه »!وحشتزدهام و« آخ »پتمرد در اتاق پیچید.
پلکهایش را از درد محکم بههم ر
فرسده بود.
شاید هنوز خواب بودم ،اما این ر
بیشت شبیه یک کابوس
بود .گنگ و گیج پاهای نحیفش را گرفتم و مرتب کردم .
نفسش باال نیمآمد ،از بغض یا خستگ...

زر خرید

بانوی بارانی

با انگشت لرزانش آشتخانه را نشان داد ،مکاب بنهایت
آشنا ،بهسبک قدیم ،هنوز اپن نشده ،از در آن دود
سیایه به هال یمآمد.
یمترسیدم از او دور شوم.
–ویل شما...
ر
عمیق باال و پایی رفت ویل حرق
قفسه سینهاش با نفس
نزد.
اگر آشتخانه آتش یمگرفت؟ از جا جهیدم...
–تکون نخورید ،االن میام...
گوشه لبش لرزید و به پوزخندی تلخ کشیده شد؛ البته که
تکان نیمخورد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۸
خودم را به اجاق رساندم و زیر غذا را خاموش کردم ...
ر
خورشب که زیرش
یک قابلمه کوچک برنج جزغالهشده و
خاموش بود.
دستگته فلزی و زنگزده پنجره را با زحمت کشیدم و
بازش کردم .هوای تازه که به داخل آمد ،دواندوان به
هال برگشتم .
نگاه پتمرد به سقف بود.
متکا را از تخت برداشتم و سیع کردم رسش را بلند کنم و
روی آن بگذارم .
تمام مدت سیع یمکردم به مشمای پهنشده روی تخت
نگاه نکنم ،اما درد تتی در قلبم فرویمرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

خودم را کنارش روی زمی انداختم تا نفسم جا بیاید.
گرفته و غمگی زمزمه کرد:
–یمخواستم برم خاموشش کنم ،ترسیدم ...ترسیدم خونه
آتیش بگته.
سیع کردم عصباب نشوم ،اما نیمشد .با حرص گفتم:
–پرستون نباید تنهاتون بذاره.
با استیصال خواست از پرسش دفاع کند.
–کار حمیده بود ،فکر کرد یاشار هنوز هست ...غذا
آورده بود برامون.
یاشار بمسئولیت !چطور یمتوانست پدرش را رها و
دنبال...
مالفه مچاله پای تخت را رویش کشیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

با ررسمندیک لب زد:
–علیل شدم ...
مالفه را با دستهاب که سیع یمکردم نلرزند مرتب کردم.
–پیشتون یممونم تا بیاد.
–دستت درد نکنه ،االنا دیگه پیداش یمشه.
غریبه بود که بود نیمتوانستم به امان خدا ولش کنم.
حب مبل ر ر
باید حواسم را از اطراف ،از در ،دیوار ،ر
احب و
کهنه روبهرویم یمگرفتم...
من از اینجا بهاندازه تمام کودیک خاطره داشتم .

زر خرید

بانوی بارانی

در طول سالهای تنهاب ،خییل کم پا به اینجا گذاشته
بودم  .ر
حب موکت سترنگ زیرمان همان زمی بازی قدییم
ر
من و مادرم بود ،اما باق وسیلهها نه .
مبل ششنفره کهنه ،یک فرش نه ر
متی قرمزرنگ با طرچ
قدییم و تخت فلزی سیاه که زیر پنجره قرار داده شده
بود؛ تنها اثاثیهای را تشکیل یمداد که یمشد آنجا دید.
تلویزیون صفحهتخت تنها وسیله سالم و نو اتاق بود.
–یمخواین براتون برنج بتم؟
–نه !یمتوب بری.
صدای بلند و عصباش رسم را سمت او گرداند.
#پارت_۳۹

زر خرید

بانوی بارانی

دم در ایستاده بود ،جلیقه فرم هایت مار ر
کب که در آن کار
یمکرد از دستش آویزان.
وقب دید فقط به او زل زدهام و حر ر
ر
کب نیمکنم در را باز
نگه داشت و بدون حرف ،با رسش سمت بتون اشاره زد.
نیمنگایه به پدرش انداختم ،بیچاره پتمرد!
–بازم میام بهتون رس یمزنم.
یاشار در را تکان داد.
–الزم نکرده ،بتون!
مانند سنگ که از قالبسنگ رها شده باشد از جایم
پریدم و سمت در رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

دلم یمخواست چتی بگویم تا دلم خنک شود ،اما
سنگیب نگاه پتمرد روی شانههایم باعث شد فقط به
نگایه پر از نفرت و رسزنش بسنده کنم.
#یاشار
با دلخوری رسزنشم کرد.
–به بچه چرا توپیدی؟ اومده بود کمکم.
باراده در را محکم بههم کوبیدم.
–باید حد خودش رو بدونه .
–داشتم یمافتادم...
با چند گام بلند خودم را به او رساندم .
دست زیر شانه و پایش انداختم و هیکل آبرفتهاش را از
زمی بلند کردم...

زر خرید

بانوی بارانی

–من که گفتم دارم یمرسم ،نباید تکون یمخوردی.
دستش را دور شانهام گرفت .روی تخت گذاشتمش .
خواست بخندد ،اما فقط صدایش ر
بیشت لرزید.
–رفت بلندم کنه ،از تخت انداختم زمی.
–دیگه بدتر!
–فکر کنم طویط آورده.
جوابش را ندادم ،فقط متکا را برداشتم و زیر رسش
گذاشتم.
کممحیلام را دید ،ویل با اضار ادامه داد:
–صدا طویط یماومد .
نگاهش به در خته بود.

زر خرید

بانوی بارانی

نفسم را کالفه بتون دادم.
–بابا اون جوری نگاه نکن .کمک کرد ،دستش درد نکنه .
تموم شد رفت  .ر
دخته فقط دردرسه.
#پارت_۴۰
با رسزنش برایم چشم باریک کرد.
–بچه چه دردرسی یمتونه داشته باشه؟
پنجرهها را باز کردم تا هوای خانه عوض شود .
–این بچهست؟ ولمون کن تو رو خدا.
–عوض تشکرته؟ از خونه خودش...
حرفش را قطع کردم.
–یمخوای برات فیلم بذارم؟ کانیمانگا خوبه؟

زر خرید

بانوی بارانی

ولکن قضیه نبود.
– ر
دخت خوبیه.
دست به کمر زدم و سمتش توپیدم.
–هم فضوله هم جوگت .باید یمدیدی چهجوری عی
میمون رفته بود باالی درخت.
چشمهای کنجکاوش را که به من داد ،فهمیدم خر ر
ابتش
کردهام .با ناامیدی گفتم:
–تو که ازشون بدت یماومد.
–چون عمههه رو یمشناسم ،به دمش یمگه دنبالم نیا بو
یمدی .هنوز تو کارش موندم که بهمون جا داد.
باد خنگ از پنجره یمآمد.
مالفه را رویش پهن کردم ،همه کجوکوله ...

زر خرید

بانوی بارانی

–اینم برادرزاده همونه.
–نه !معلومه به تخم و ترکه مادرش رفته.
از عمد چتی از حمیدهجانش نیمگفت.
با حرص پارچه را از رویش کشیدم .
تکاندم و دوباره سیع کردم همهجایش را بپوشانم .
–دعواش نیمکردی ،گناه...
–بابا؟ !
نگاهش را از من گرفت و به میلههای پنجره داد .
–چون تو رو از تخت انداخته پایی چشمت رو گرفته؟
–واس خاطر عمهش یمیک؟

زر خرید

بانوی بارانی

چتی درون سینهام فروریخت .همان ر
بهت نگاهم نیمکرد.
–عمهش؟
ا
–آره ،مثل بفهمه برادرزادهش اومده...
دستم را پشت گردنم گرفتم و بهجای گردن الغر نارین،
محکم و حرصزده فشارش دادم.
–برادرزادهش غلط یمکنه دیگه پاش رو بذاره اینجا .
همی یه بار بود .دیگه هروقت از خونه بتون رفتم درو
قفل یمکنم.
ر
کنتل تلویزیون را از کنارش برداشتم و داخل فلش گشتم.
–دیگه از این تخت حالم بههم یمخوره خسته شدم.
به او توپیدم.
–یمخوای تموم شه؟ با فتیوتراپه همکاری کن.

زر خرید

بانوی بارانی

نیمخواستم تلخ باشم ،اما صدایم را باال برده بودم.
#پارت_۴۱
رسم بهرسعت سمتش چرخید .
چیب که از غصه به پیشاباش نشسته بود ،رسم را به
دوران انداخت .
لعنت به من !بلد نبودم؛ محبت زباب و نرم حرف زدن را،
یا شاید در این زمان طوالب بیماری او و تنهابمان همه
فراموشم شده بود.
آرام و با ررسمندیک گفتم:
–آخراشه ،بابا .دیگه چتی نمونده.
صدایش لتیز رسزنش بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–حرف زدن که کار نداره !من دارم روی این تخت یم
پوسم .یگ این درو نیمزنه بگه عبدی !مردهای یا زنده .
روی لبه تخت آوار شدم .امید دادن چقدر مزخرف بود
ر
وقب خودت ناامید عالم بودی.
–رو ویلچر بشیب یمبرمت پارک.
نگاه چشمهای گودرفته و بفروغش را از من گرفت ،قهر
که یمکرد ر
آشباش با کرامالکاتبی بود.
اینها همه بهخاطر ر
دختک خلوضع بود .
ر
بیشتشان یمکرد .
کم گرفتاری داشتم ،حماقتهای ناری
در آشتخانه ،قابلمه کوچک قرمهستی به من کنایه یم
زد ،این هم از تمام مهر مادری من.

زر خرید

بانوی بارانی

کیم برنج شستم و در پلوپز ریختم .بعد رساغ بابا رفتم و
کارهای شخیصاش؛ چتی که دیگر روتی زندیک ما شده
بود.
ته منجالب افکار گندزدهام کیس یمگفت کفاره یمدهم،
کفارهای برای اشتباه...
کارها که تمام شد ،برنج هم دم کشیده بود .باید به رضا
زنگ یمزدم تا عرص بیاید و با کمکش پدرم را به حمام
بتیم.
بعد از ناهار ،دوباره رساغ پتمرد رفتم .
ریش یکدست سفیدش را ماشی کردم ،موهای کمپشتش
را با قیچ مرتب کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

قهرش را با غرغر تمام کرد ،تمام مدت با سکوت گوش
دادم .
همه صت و تحملم را برایش یمگذاشتم ،چتی برای بقیه
ساعتها ،بقیه آدمها نیمماند .
خودم را برای او خرج یمکردم و هیچ ،جز پوسته ،نصیب
خودم نیمشد.
دلم نیمآمد روی رسامیکهای حمام دراز بکشد ،درحال
پهن کردن مشمای بزریک کف حمام بودم که رضا آمد ،با
کمکش بابا را شستم.
#پارت_۴۲
لباسهایش را که تنش کردم ،به آشتخانه رفتم و زیر
ر
کتی را روشن کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب برگشتم خوابیده بود؛ با چشمهاب نیمهباز ،به عادت
همیشه.
رضا با انگشت سقف را نشان داد.
داخل تلویزیون ،زینال بندری پرسش را در انباری حیاط
زنداب یمکرد ،خاموشش کردم .
همراه رضا ،آرام به پشتبام رفتیم .
پایم را که به بام گذاشتم هوای دمکرده و سنگی عرص
تهران ،از آمدن پشیمانم کرد .
–پایت بیاد چند تا بارون بزنه ،خفه شدیم .
رضا جوابم را نداد ،مشغول رسک کشیدن به اطراف بود .

زر خرید

بانوی بارانی

–پشتبومش بزرگهها .
پشتبام با خرپشته و دیش و کولر ،مثل بقیه بامها بود،
چت جالب نداشت که ارزش کنجکاوی داشته باشد.
بتفاوت گفتم:
–زیربنای خونه زیاده ،با پارکینگ و حیاط جلو حساب
کب کیل زمینه.
–آره .چرا نیمکوبن؟
شانه باال انداختنم را ندید .بهسمت کوچه خم شده بود،
دقیق ،انگار چتی که یمدید را باور نکرده باشد.
با خنده خودش را عقب کشید.
–چیه؟

زر خرید

بانوی بارانی

جلو رفتم و از دیوار کوتاه بام خم شدم.
دیدمش ،با یک بیلچه کوچک ،جای فضای ستی که
شهرداری کنار دیوار گذاشته و حاال از هر ستینهای خایل
بود را یمکند.
گلدان بزریک با یک نهال کوچک کنارش بود.
با نیش باز به نارین اشاره زد.
–با بیلچه داره یمکنه ،تا شب اینجاست.
پوزخند زدم.
–گشنگ نکشیده محیط زیست یادش بره.
مشکلش بدون شک همی بود ،شکمستی.
رضا دستش را جیبهایش فرو برد.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–اصل به اون استاد دانشگاه شقورق نمیاد یه برادرزاده
دیوونه داشته باشه.
با خستگ روی لبه دیوار تکیه زدم.
–ویل یاشار !فکر کن .اگه همه تهران ،هریک گوشه
حیاطش یه درخت یمکاشت ،پشت پنجرهش یه گلدون یم
ذاشت ،هوا هم ر
بهت نیمشد؟
–مرض ر
دخته واگت دارهها؟
صورتش رسخ شد ،تند رفع و رجوعش کرد.
ا
–همیجوری یه چتی گفتم .اصل یک حیاط داره آخه؟
#پارت_۴۳

زر خرید

بانوی بارانی

دست در جیبم کردم و پاکت سیگار را بتون کشیدم.
تعجبزده به پاکت اشاره زد.
–یاشار !این چیه تو جیبت؟
بدون توجه ،با لمس جیبهایم دنبال فندک گشتم.
–سیگاره !ندیدی تا حاال؟
کنایهام را گرفت ،ویل کوتاه نیامد .به دستم اشاره زد.
–این یه پاکته ،خر خدا !منم یمکشم ،مایه یگ ،فوقش
دوتا ...پاکت یمبری با خودت اینور و اونور؟
فندک را از ته جیبم بتون کشیدم.
–فقط این یه مدته .بابام خوب شه کنار یمذارم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار!
دستم را بهعالمت سکوت سمتش گرفتم.
لگدی به زمی کوبید و ادامه نداد .
سکوت بود و صدای کندن زمی ،و گایه رد شدن موتور
یا ماشیب در این کوچههای قدییم.
–با زنه چیکار کردی؟
تلچ دود و سؤال امید را به سینه فرودادم .
دهانم را برای فرار نکردن نیکوتی بستم ،ریههایم با
گرماب دلپذیر سوخت.
دود را با بمییل بتون دادم.
–یمگذرونیم ،هفتهای یهبار یمرم بهش رسویس یمدم.
احب ر
صورتش از نار ر
فرسده شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–نگو ارواح مرده میتت .مرد توب !رسویس چ آخه؟!
بازدمم را بتون دادم؛ صدادار ،پرکنایه .اما نفسم از تنگ
درنیامد.
–اولش گفتم هم فاله هم تماشا .گفتم حاال که زوری
موقعیتش پیش اومده ،منم یه حایل یمکنم .اولی بار
سخت نبود.
آن حس مزخرف اجت شدن دم در ...آن پاهاب که پیش
نرفته بودند...
کلید ر
برق که خاموش کردم .خشخش مالفهها و نیازی
مردانه که افسار اوضاع را به دست گرفته بود.
–بدون اینکه تو چشاش زل بزنم کارم رو دیدم و نیم
ساعته اومدم بتون.

زر خرید

بانوی بارانی

با یادآوریاش ،خندهای کوتاه دهانم را تلخ کرد.
ر
– ر
حکمب داره چتی که شاید تو روز عادی
لعنب ...چه
برات حرسته ،اگه زوری باشه
مزه کوفت یمگته؟
#پارت_۴۴
او هم کنارم تکیه زد ،نگاه دلواپسش را پایی انداخت .
خوب بود ،اینکه نگاهم نیمکرد خوب بود؛ حرف زدن
راحتتر یمشد.
–جون رضا ،خستهم .بریدهم .هرچ یمگذره توقعش یمره
باالتر ...انگار هر چقدر ر
بیشت پیشش یمرم عوض اینکه
ست بشه تشنهتر یمشه.

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتانش دور بازویم قفل شد.
–بهت وابسته شه چه غلیط یمخوای کب؟
خت از حال من نداشت .
پک محکیم به سیگار زدم تا حرفهای مگو را با دود آن
فرو دهم .
با تأسف برایم رس تکان داد.
–با خودت چیکار کردی ،یاشار؟
رسزنشش آتشم زد .باختیار خشم به گلویم هجوم آورد و
صدایم را باال برد.
–مجبور بودم !ندیدی؟ ! ر
دکت عوضیش گفت فقط
بیمارستان خصوض .بعد از دو سال تحت نظر اون بودن

زر خرید

بانوی بارانی

کدوم ر
دکتی قبولمون یمکرد؟ پرونده رو نشون هریک دادم
گفت یه خورده دیگه طول بدم ،تومور نخاعش رو داغون
یمکنه .همون موقع هم عمل ریسک بود.
انگار رفیقم نبود که رسش داد یمزدم ،روزگار برحم من
بود.
–پول پیش خونه رو اگه یمدادم بازم کم یمآوردم .رفتم
دانشگاه واسه وام ،ر
گفی قراردادی بوده ،نیمدن .به همه
رو انداختم ،همه !
نفسهایم تند و منقطعشده از گلویم بتون یمآمد .
–بانصاف !تو که دیدی ،بابام داشت از بی یمرفت .
گفتم و خالص !چقدر یمشد درد را قورت داد و خفه
شد؟

زر خرید

بانوی بارانی

سیگار را روی زمی پرت کردم.
–بریم پایی!
با پشیماب صدایم زد:
–یاشار !
نگاهش نکردم.
–بریم ،بابام االن بیدار یمشه.
آخرش تنها کیس که مرد و مردانه کنارم مانده بود را با
اخالق گندم فراری یمدادم.
–بریم چاله بکنیم واسهش؟
با زنگ خنده در صدایش ،رسم را بهضب باال گرفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چ؟
با رس و ابرو به کوچه اشاره زد .
چشمهایش حال عجیب داشت ،شوچ و ردی از یک
نگراب که سیع یمکرد پنهانش کند.
–ناری رو یمگم ،بریم کمکش.
نتوانستم لبخند نزنم.
انگشتانش ،برادرانه شانهام را ر
فرسد.
–بخند پرس !دلم پوکید از بس اخمت رو دیدم.
دستم روی بازویش نشست .زندیک مزخرف مرا فقط
رفاقت او قابل گذران یمکرد.
زیر گوشم زمزمه کرد :

زر خرید

بانوی بارانی

–رفیقیم .سیگارتم کم کن.
#پارت_۴۵
آن غروب هم گذشت ،ویل حس ششم من دروغ نیم
گفت.
یک روز ،فقط یک روز طول کشید تا رسوکله ر
دختک
فضول پیدایش شود.
پنج دقیقه یمشد که صدای دنگدنگ یمآمد ،دقیقا از
سمت پارکینگ ،پارکینگ که نه محوطه سقفداری که
پراید نارین ،تیبا دو فلور و در آخر جیپ من زیر آن پارک
بود.
بابا رسش را تاجابکه یم توانست سمت پنجره کشیده
بود تا بتواند رس از کار او دربیاورد .باالخره طاقت نیاورد.

زر خرید

بانوی بارانی

–اونجا چیکار یمکب ،ر
دخت جون؟
ا
ناری هم که اصل منتظر نبود پدرم صدایش کند !با قدم
های تند و نیش باز سمت پنجره آمد.
میلههای محافظ پنجره را در دست ر
فرسد.
–سالم ،عمو عبدی !دارم یه جا برای قفس فندق درست
یمکنم.
در مقابل سکوت بابا ،توضیحاتش را کامل کرد:
–مرغ مینامه ،عمه گفت حق ندارم تو خونه نگه دارم.
بابا با انگشت به دیوار گوشه پارکینگ اشاره زد.

زر خرید

بانوی بارانی

–اونجا که گربهها زهلهترکش یمکی ،تا شب سکته کرده.
لب و لوچه ناری با نار ر
احب آویزان شد.
–مجبورم نگهش دارم ،تا پنجشنبه که بتم پسش بدم.
–پس بدی به صاحبش؟
–نه !صاحبش که خودمم ،از دهکده حیوانات آوردمش،
طرفای چیتگره ،تا حاال رفتی؟
ماهرانه پدرم را به حرف یمکشید.
–چیتگرو که رفتم ،اینجا که تو یمیک رو نه.
صدای نخراشیدهای از حیاط آمد.
–ناری !ناری!

زر خرید

بانوی بارانی

ریز خندید و با رس به عقب اشاره کرد.
–برم ،صدام یمکنه.
پدرم با پیشنهادش غافلگتم کرد.
–صت کن یاشار بیاد کمکت.
بدون اینکه حرق بزنیم هر دو از ورای میلهها با اخم ،به
هم زل زدیم.
–نه !یه میخ به دیوار زدن رو خودم بلدم .مزاحم آقازاده
تون نیمشم.
زباندراز !قبل از اینکه آن روی سگم را ببیند ،شیطان را
لعنت کردم.
ملودی آشنای نوکیا یمگفت که کیس با من تماس گرفته،
یک پیام و تکزنگ.

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار من دارم یمرم رسویس ،بعدی توب !خودت رو
برسون هایت.
#پارت_۴۶
یک« اومدم »تایپ کردم و ر
گویس را در جیبم انداختم.
–بابا ،من دارم بریمگردم رس کار .
–باشه ...برو به کارت برس.
ر
داشب زنگ بزن.
–کاری
حواسش ب دنگدنگ داخل حیاط بود.
–داری یمری ،رس راهت دوتا چکش واسه این بچه بزن.

زر خرید

بانوی بارانی

جلیقهام را از روی مبل چنگ زدم .
–اینهمه دیروز واسه یک حرف زدم؟
–یه چکش زدنه.
جلیقه را به تن کشیدم .
–با یک لج یمکب آخه؟ یه بار شده تو به حرف من گوش
بدی؟ یمگم محلش نذار.
رسش را سمتم گرداند و چشمانش را رسزنشبار برایم گرد
کرد.
–همقدمه؟ همسنمه؟ من چیکار به کار ر
دخت مردم دارم.
شمرده و با تأکید دالیلم را برایش آوردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمخوای از اینجا بتونمون کنه؟ فلور فقط کافیه
ر
کوچیکتین ربیط به من پیدا کرده ،تو
بفهمه برادرزادهش
خیابونیم ،بابا !باور کن!
از خانه بتون زدم ،گایه از بس باید برایش حرف یمزدم
که ...
از کنار ر
دخت داخل حیاط گذشتم و به چکش کوبیدن
های ناشیانهاش ر
حب نگاه نکردم.
تا ساعت یازده شب رسویس رفتم.
فروشگاه بهحدی کار رسم ریخت که نتوانستم به خانه
برگردم ،عجیب اینکه هر بار به پدرم زنگ زدم گفت کمک
نیمخواهد .
دلیلش را ر
وقب به خانه برگشتم با چشمهای خودم دیدم؛
قفس پرنده کنار تخت یمگفت پدرم خام نارین شده و به
من خیانت کرده.

زر خرید

بانوی بارانی

خودش هم که خواب بود ،گوشه پلکش هم از شدت
فشار چی نداشت.
آخرش این بچهبازیها کار دستم یمداد.
خودم کم گرفتاری داشتم مرغ مینای زشت و بدصدا هم
به آنها اضافه شده بود.
فلور را بگو !
قدیم سمت قفس برداشتم .شام لذیذی برای گربههای
ولگرد یمشد.
نگاهم به پدرم افتاد ...
پشیمان درجایم متوقف شدم...
لعنت غلییط برای ناری فرستام و
راهم را سمت در ،کج کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

در حیاط ،شماره فلور را گرفتم .خودم خت یمدادم ر
بهت از
این بود که صدای جیغ مرغش را از خانه ما بشنود.
#پارت_۴۷
#نارین
الیو اینستایشان آنها را در یک مرغ ر
فرویس نشان یمداد.
کاوه خودش از ماشی پیاده نشده بود ،یگ از رفقایش
داشت داخل مغازه خرید یمکرد.
با حرص دندانهایم را بههم فشار دادم.
بهاندازه کاق آقای خاص نبود؟
ا
مثل یمخواست چه چتی را ثابت کند؟ !

زر خرید

بانوی بارانی

اینکه یک مرفه بدون درد نیست؟
اینکه در کنار مهمابها و ر
دختهاب که برایش غش و
ضعف یمکردند ،خودش یک جنتلمن مدافع حقوق
حیوانات است؟
همی امروز چقدر کامنتهای تعریف و تمجید یم
توانست جمع کند.
یک مشت سبکمغز !چقدر زیر پستش« شوالیه »به
نافش یمبستند خدا یمدانست !
ر
فانتی ر
شوالیه !توهم ر
صورب !این مرد دن
دختهای
کیشوت هم نبود .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
نشسی ،کاری درست نیمشد .بلند شدم و به شایان
با
زنگ زدم .همانطورکه با تلفن حرف یمزدم و به او یم
گفتم چه خت شده ،لباسهایم را پوشیدم.
–کجا یمری ،ناری؟!
صدای تت و عصباب عمه !وای !گند زده بودم .طوری که
او دستبهسینه جلوی در ایستاده بود نشان یمداد همه
چت را شنیده.
سیع کردم عادی و خونرسد باشم .کیفم را برداشتم و
بندش را از گردنم رد کردم.
–کار دارم .
–دوباره کدوم خرابشدهای یمری؟
–زود بریمگردم.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–اصل با اجازه یک یمخوای بری؟ من اینجا چیکارهم؟ به
خدا بری دیگه...
اگر دیر یمکردم کار از کار یمگذشت .در کمد را باز کردم
و شایل از میان بقیه بتون کشیدم.
–من چند سالمه ،عمه؟ !بچه که نیستم .به سن قانوب
رسیدم...
بازویم را محکم کشید و مرا سمت خودش گرداند ،بهت
زده و عصب پرسید:
–قانون؟ !
چتی در چشمانش بود که از حرفم پشیمانم کرد.
–ببخشید ...ببخشید عمه ...از دهنم دررفت ...

زر خرید

بانوی بارانی

بوسه آرایم روی گونهاش زدم .ذهنم مشغولتر و فلور یک
دندهتر از آن بود که بتوانم قبل ر
رفی از دلش دربیاورم.
#پارت_۴۸
ر
گویس را برداشتم و به آژانس زنگ زدم .بهمحض اینکه
شنید شماره ر
اشتاک یمدهم جلو آمد  .ر
گویس را از دستم
کشید و تماس را قطع کرد.
–عمه !چیکار یمکب؟
–ما باید حرف بزنیم.
–االن نه !
کاق بود دیر کنم .سگها جمع یمشدند ،صدای
پارسشان ...اهایل ...اگر حیوانهای بیچاره را یمکشتند
چه؟

زر خرید

بانوی بارانی

بدون نگاه به قیافه عصباباش شالم را روی رسم انداختم
و از اتاق بتون زدم.
باید اسنپ یمگرفتم.
در حیاط به من رسید و ر
گویسام را از دستم کشید.
لحظهای خشک شدم .این کارها از عمه بعید بود.
بهتزده به ر
گویس میان دستش زل زدم.
–فلور ...تو نیمتوب هم ماشینم رو بگتی هم گوشیم .
ابروهای کوتاهش را درهم گره زد.
–بهت یمگم حق نداری بری ،یعب نداری .خطرناکه!
با بقراری پا بر زمی کوبیدم.
–نیست!

زر خرید

بانوی بارانی

یاشار از در وارد شد ،فقط چند ثانیه طول کشید و من
خودم را از دست عمه بتون کشیده و سمت او رفته
بودم .
–یاشار !منو بت تا یه جا .پولش رو بهت یمدم.
عمه پشترسم آمد و هشدار داد.
–نارین!
–منو برسون ،دویست یمدم.
بتوجه به من ،موتورش را تا گوشه دیوار هل داد.
«سیصد »را گفتم و به عمه که اسمم را با هشدار صدا
زد محل ندادم.
–سیصد ! ر
بیشت ندارم.

زر خرید

بانوی بارانی

حاال وقت لجبازی با من نبود ،کاش حداقل کلهگاو این را
درک یمکرد.
تقتق محکم و تت صندلهای فلور کنارم متوقف شد.
–نارین !حرفات خییل زشت بود .از آقا عذرخوایه کن!
یاشار ،بتفاوت به من ،دستهایش را روی سینه گره زد
و به عمه چشم دوخت .
بدون اجازه او مرا تا رس کوچه نیمبرد .چرا خودم را
جلویش کوچک کردم؟
سمت عمه برگشتم .
–اونم منو نته خودم یمرم .خیابون پر از دربستیه.
–چطور رو حرف من نه میاری؟

زر خرید

بانوی بارانی

مستأصل ،درجایم چرخیدم و به صورت عصباباش زل
زدم.
گذاشب واسهم ،فلور؟ ! ر
ر
وقب زنگ یمزنم آژانس
–چاره
کنسلش یمکب ،گوشیم رو یمگتی که اسنپ نگتم ،من
چه خایک باید به رسم بریزم؟ دیر برسم کار از کار گذشته.
#پارت_۴۹
انگشتان رسدش را به دستم بند کرد.
–نرو ،عزیزم !خطر داره.
–چ یمیک؟ خطر چ؟
–اونجا هزار جور آدم پیدا یمشه.
–نیمبیب مجبورم؟ مردم سگا رو یمکشن.

زر خرید

بانوی بارانی

کمت ،خییل هم ر
–یه سگ ر
بهت ،شهرم تمتتر.
دستم را از فشار انگشتانش آزاد کردم.
–ناری...
قبل از اینکه برگردم و سمت در بروم بازویم را گرفت و
مرا تا جلوی یاشار کشید.
روبهرویش ایستاد.
–یمتوب بتیش؟
نگاه مردد یاشار سمت پنجره و واحد خودشان برگشت.
عمه صدایش را پاییتر آورد.
–برو ببی اگه بابات کاری نداره ،ناری رو برسون.

زر خرید

بانوی بارانی

رسی به تأیید تکان داد.
–باشه !
اولی کلمه از زمان وارد شدنش به حیاط ،یک اطاعت
خشک.
–بتش ،ویل مواظبش باش.
یاشار با گامهاب بلند از ما دور شد.
ر
گویسام را به همراه نگاهش در دستهایم گذاشت.
آرام و جدی تذکر داد.
–خطر داشت جلو نیمری!

زر خرید

بانوی بارانی

شال حریر روی شانههایش را دور خودش پیچید.
–عمه...
چرخید و بدون نگایه به من ،سمت خانه رفت.
شب ،شب با او حرف یمزدم و برایش توضیح یمدادم...
من نمکنشناس نبودم .عمه بزرگم کرده بود ،درست !
اما ...فقط امروز ...
باید جلوی کاوه را یمگرفتم.
یاشار و پدرش هم گرفتار من شده بودند.
به پنجره نزدیک شدم تا با عمو عبدی حرف بزنم.
کجخلق رس یاشار غر یمزد.

زر خرید

بانوی بارانی

–زنیکه حیا نیمکنه ،با تاپ و شورت اومده تو حیاط...
–شلوارک پاش بود.
یک قدم به عقب برداشتم .
منظورش عمه بود؟ خب ،عمه همیشه راحت یمگشت.
به لبایس که تنش بود فکر کردم ،شلوارک یل کوتاهش،
ا
تاپ حلقهای و شال نازیک که عمل پوشانندیک نداشت.
ا
–چه ر
فرق داره؟ ادعاشم آسمونو پاره یمکنه .مثل استاد
دانشگاهه.
دست خودم نبود ،از حرفهایش دلم گرفت .
عمه را نیمشناخت ،داشت قضاوتش یمکرد .فلور
منظوری از این طرز پوشش نداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۵۰
یاشار باالخره از پلهها پایی آمد.
بلوز نوکمدادی و شلوار جی ،قیافهاش را متفاوت یم
کرد.
جلوی رویم ایستاد.
–سیصد.
دهانم از تعجب باز ماند.
منتظر جواب بود.
بریدهبریده گفتم:
–تو ...تو بهخاطر عمه منو یمبری .
–معامله ما رسجاشه.

زر خرید

بانوی بارانی

که اینطور؟ !دستهای مشتشدهام را به سینه گره زدم.
–دویست.
–دویست و پنجاه .
تهمانده حقوق این ماه پدرم ،سیصد بود.
–قبول.
چرخید و سوار ماشینش شد ،من هم پشترسش رفتم.
قبل از اینکه سوئیچ را بچرخاند ،برای تالق کارش کنایه
زدم.
–حاال ماشینت روشن یمشه؟

زر خرید

بانوی بارانی

سوئیچ چرخید .صدای جیپ قدییم ،پرقدرت در محوطه
پخش شد؛ مثل صاحبش باعصاب بود.
دستش را برد سمت دستگاه ر
پخیس که دفعه قبل جایش
خایل بود.
ر
قمییس جزیره را از نیمه خواند.
سیاوش
در طول مست از تصمییم که گرفته بودم پشیمان شدم،
رفی ،از تنها ر
نه از ر
رفی .
کاش منتظر شایان و بقیه یمشدم .بوی دردرس یم آمد.
نرسیده به شهرک ،نزدیک یک خرابه ،چند ماشی مدل
باال و یک وانت پارک شده بود .هفتهشت نفری یم
شدند؛ از همان دور هم یمشد دید که همه ر
گویسها
باالست.
سگهای ولگرد دور یک کپه گوشت جمع شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

یاشار به حدود پانزده ر
متیشان که رسید نگه داشت.
بهمحض ترمز کردن از ماشی پایی پریدم و سمتشان
دویدم.
بهمحض رسیدن داد زدم:
–دارید چه غلیط یمکنید؟
یگدو نفر رسشان را سمتم گرداندند ،اما همچنان
مشغول فیلم ر
گرفی بودند .
جلویشان ایستادم .
–شما فقط دارید به ر
کشی یمدیدشون.
یگ از سگها به سمتم غرش کرد ،انگار فهمیده باشد
برای به هم زدن ضیافتشان آمدهام.

زر خرید

بانوی بارانی

–برو کنار ،خانم !گازت یمگتنا.
به وانت اشاره زدم .
–بتیدش از اینجا .کارتون غلطه.
کاوه هنوز جلو نیامده بود .روی صندیل جلوی ماشی
نشسته ،یک پایش را از فراری مشگرنگش بتون گذاشته
و با رسگریم تماشایم یمکرد...
#پارت_۵۱
ر
نزدیکت بود ر
گویساش را پایی
پرسیک موفرفری که به من
آورد و ناراض غر زد:
–واسه سگای بیچاره غذا آوردیم .از ر
وقب سگ کاوه
مرد...

زر خرید

بانوی بارانی

دست به کمر زدم و طوری که کاوه هم بشنود صدایم را
باال بردم.
–شب جمعهها میاد اینجا ختات یمکنه؟
سهچهار نفر از پرسهای همراهشان خندیدند.
یگ از پشترسم گفت:
–شب جمعه که کارای...
کاوه هشدار داد.
–حمید!
از روی شانه پرسک روبهرویم ،سمت او گردن کشیدم.
–دنکیشوت !شما حرق ندارید؟

زر خرید

بانوی بارانی

دوباره صدای خنده آمد ،اما ضعیف و خفه .از او حساب
یمبردند یا ر
احتام پولش را داشتند؟
با کف دست به سینه پرس روبهرویم زدم و هلش دادم.
با غافلگتی خندید و عقب کشید.
فقط داشتم رسگرمشان یمکردم.
–جلوشون رو بگت ،کاوه !کاری که تو یمکب غلطه.
عینکش را روی موهایش رساند ،چشمهای پرمژهاش در
نور کمرنگ غروب به ست یمزد.
–حیوونا رو ببی .گرسنهن.
راست یمگفت ،چشم از استخوانهای بتونزدن و
ولعشان برای خوردن گرفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

سیع کردم محکم باشم.
–اهایل شایکان .سگا زیاد شدن .
با دست به حیوانات گرسنه اشاره زد.
–از بغذاب بمتن مشکل حل یمشه؟
–براشون پناهگاه درست کن ،مردم کمکت یمکی.
سایهای از اخم روی پیشاباش نشست .سکوتش تشویقم
کرد.
–اینا باید عقیم بشن ،واکسن بگتن.
کیس از پشترسم خوشمزیک کرد.
–از مردی بندازیمشون؟
با تنفر نگاهم را به زرزروی سیبیلو با آن نگاه وقیح دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

–مادهها هم عقیم یمشن.
–واردیا خانم ر
دکت !درباره آدما چ یمدوب؟
وسط یک مشت احمق ،گت افتاده بودم.
به کاوه گفتم ،اما مخاطبم فقط او نبود.
–دوستات رو از کجا پیدا یمکب؟ ستک دلقکا؟
صدای ر
اعتاض از پشترسم شنیدم و پاهاب که با خشم
طرفم آمد.
با اشاره کاوه کیس مردی که سمتم یورش یمآورد را
گرفت ،اما عربده زد:
–ولم کنید !ولم کنید ببینم حرف حساب این ر
دخته چیه.
#پارت_۵۲

زر خرید

بانوی بارانی

کاوه ،بدون اینکه ژست نشستهاش را بههم بزند ،رسش را
جلو آورد.
نگاهم سمت تارهای نقرهای کنار شقیقهاش رفت،
وقب ر
عجیب بودند ر
حب یس سال نداشت .
–معلومه رنتیس !خوشم اومد.
–برای خوش اومدن تو نیست.
چشمک ریزی زد.
–همینه که خوبه.
لندرور شایان رسید ،ژیال و شایان از آن پیاده شدند.
لحظهای نگاهش سمت آنها برگشت و دوباره من .

زر خرید

بانوی بارانی

انگار چتی دستگتش شده باشد.
–تو رو یمشناسم ...
باالخره افتخار داد؛ پای دیگرش را از ماشی بتون
گذاشت و مقابلم ایستاد.
–تو همون ر
ر
هسب که باالی درخت بود.
دختی
زنگ تحسی و غافلگتی صدایش را نشنیده گرفتم و
خودم را در صفحه عینک دودیاش تماشا کردم .
شال قرمزم فقط دیده یمشد و کوتایه قدم در مقابل قد
بلند او.
از تمام نگاههای از باال متنفرم بودم .

زر خرید

بانوی بارانی

به سمتم خم شد ،گردنبندش از یقه ر
تیرستش بتون افتاد
و جلوی چشمانم تاب خورد.
–یه شام با من یمخوری ،منم دیگه ادامه نیمدم .
ثانیهای توانست غافلگتم کند .پوزخند به لب پرسیدم:
–چ شد؟ حوصلهت از حایم حیوانات بودن رس رفت؟
نیمخوای پز ناچ بودنت رو بدی؟
دستم را در هوا تکان دادم و با تمسخر ادایش را درآوردم.
–من یه شوالیه دلسوزم ،برعکس آدمای طبقه اجتماعیم .
جوابش دربرابر تحقتهایم یک لبخند کوچک بود .هنوز
صورتش را مقابل صورتم نگه داشته بود .

زر خرید

بانوی بارانی

–نظرت چیه یه جای دنج راجعبه عقیم کردن سگا حرف
بزنیم.
–من با شلوغ مشکیل ندارم.
عینکش را باال و روی موهایش گذاشت.
–یه قرار باهام بذار ،وگرنه تموم نیمشه.
از حالت صورتش دلیل اینهمه اضار را نیمشد حدس زد.
#پارت_۵۳
–نه!
–چرا نه؟ یه شام ،بعد حرفات رو برام یمزب .فکر کن
چه کارهاب از دست من و تو برمیاد.

زر خرید

بانوی بارانی

–چرا فکر یمکب من کمکت یمکنم؟
نگرفب ،ر
ر
دخت !من قراره کمکت کنم.
–
پیشنهادش وسوسهکننده بود.
فکر یمکنم چشمهایم رضایتم را لو دادند ،بخیال قرار
شد و با رس اشاره کرد.
–رفیقت جیپش رو نیمفروشه؟
رسم را سمت جاب که نشانه رفت گردانم .
یاشار ،فارغ از هیاهوی اطرافش ،روی کاپوت جیپش
نشسته و تماشایمان یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–باید از خودش بتیس.
شایان کنارم ایستاد .خییل دیر رسیده بود ،اما حداقل با
حضورش یمتوانستم قدیم عقب بروم و هوای دمکرده
بیابان را جایگزین ادکلن مردانه نفسگتی که در ریهام
پیچیده بود کنم .
شایان بهسمت وانت اشاره کرد.
–اینا چ یمشن؟
مخاطبش شانه باال انداخت.
–چیکارشون کنم؟
–بتشون یه مرکز نگهداری حیوانات که نزدیکه.
–باید تو گوگل رسچ کنم ،به ر
وانب آدرسش رو بدم.

زر خرید

بانوی بارانی

دوستانش خسته از فیلم ر
گرفی سوار ماشیهایشان
منتظر او بودند.
از کنارمان دور شد و سمت وانت آب رفت.
چند دقیقه بعد ،ماشیها با رس و صدای زیاد و الب
کشان از کنارمان رد شدند.
ژیال دست روی شانهام گذاشت.
–ناری !بریم؟
ر
وقب سوار ماشی یاشار شدم به عمه فکر یمکردم .
یمدانست جای آرایم نیمروم اما اگر یمفهمید تک و تنها،
وسط بیابان ،با اینهمه پرس جوان رسوکله زدهام حسابم با
کرامالکاتبی بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار...
نصف یک نیمنگاه را به من انداخت.
–یمشه به عمه چتی نگ؟
–قول نیمدم.
نیمشناختمش ،به تنها چتی که این مدت از او دیده
بودم دست انداختم.
–صدتای دیگه بهت یمدم.
تنهام را سمتش چرخاندم .صدایم را به پاییترین حدی که
تا حاال با او حرف زده بودم رساندم.
–یاشار...

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۵۴
برجسته شدن رگهای دستش را دیدم .
–رس برج بهت یمدم .قول...
حب نفهمیدم چه ر
لحظهای ر
اتفاق افتاد .
فرمان را چرخاند ،صدای ترمز و کشیده شدن ماشی،
گرد و غباری که پشترسمان به هوا بلند شد.
از ترس باالی در را گرفتم ،و باراده جیغ زدم.
کنار خیابان خایک باالخره ماشی توقف کرد.
رسش را سمتم گرداند و با چشمان به خوننشستهاش به
بتون اشاره زد.
–برو پایی.

زر خرید

بانوی بارانی

نفسم از وحشت بند آمده بود .
–من ...من ...
روی تنم خم شد و در را باز کرد.
–برو پایی !
بغض که به گلویم نشست ،برای نشان ندادن ضعفم
پیاده شدم و در را محکم به هم کوبیدم.

گیج ،خسته و عصب کنار خیاباب که شاید سایل مایه
یکبار کیس از آن رد یمشد مرا با یک دنیا ناباوری رها
کرد و رفت.
تا آخرین لحظه انتظار داشتم پشیمان شود ،اما برحمتر
از این حرفها بود.

زر خرید

بانوی بارانی

دور شده بودیم ،ر
حب صدای سگها نیمآمد .در یک
خیابان پرت ،آنقدر دورافتاده که...
وای !شایان کو؟ !داشتند پشترس ما یمآمدند .با نگایه
به مست ندیدمشان .حتما ر
وقب حواسم نبود رد شده
بودند .
ر
گویس را از کیفم بتون آوردم و زل زده به صفحهاش
سیع کردم فکری به حال خودم بکنم .دستم میان شماره
ها به دنبال شماره شایان یا ژیال یمگشت که صدای
ماشی آمد.
رسم را باال آوردم ،آخرین کیس که انتظارش را داشتم
جلوی پایم نگه داشت ...کلهگاو برگشته بود .پس وجدان
هم داشت.
چارهای نبود  .ر
گویس را در کیفم پرت کردم و سوار شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–رفیقات بازم ولت کردن !
–رد شده بودن .پیاده که نیومده بودم .حواسشون باشه
منو برگردونن.
–از زبون کم نمیاری.
–خییل بشعوری.
پایش را روی گاز فشار داد.
تمام رسم نبض گرفته و چشمهایم دودو یمزد.
آبمعدب را از کولهام بتون آوردم و بغضم را همراه آب
قورت دادم.
خواست چتی بگوید ،این را از سیبک گلویش که باال و
پایی رفت فهمیدم .باالخره ...

زر خرید

بانوی بارانی

– ر
وقب یگ نداره معنیش این نیست که خریدنیه.
دنیا روی رسم آوار شد .
حرفش درد داشت .
مثل یک سییل که به حق خورده ر
بایس.
#یاشار
غروبهای جمعه از ر
مشتی ختی نبود ،هوا تاریک نشده
برگشتم.
جلوی در خانه از موتور پیاده شده و داخل جیبم دنبال
کلید یمگشتم که کیس صدایم زد.
–یاشار...

زر خرید

بانوی بارانی

آیدا تکیه از  ۲۰۶مشگاش گرفت.
در این کوچه خلوت ،چطور متوجه او نشده بودم؟
–آیدا؟ !سالم .
قدم مرددی به سمتم برداشت .پرسیدم:
–چرا اینجا وایسادی؟
عصب ،ر
دسب به رورسی مرتبش کشید.
–منتظرت بودم.
صدای بوق آمد؛ ناری بود ،پس باالخره پرایدش را از فلور
گرفت.
ر
دخته رستق .

زر خرید

بانوی بارانی

کلید را چرخاندم و در را برایش باز کردم.
با تک ر
بوق تشکر کرد.
–یاشار !
سمت آیدا برگشتم.
نگاهش از پراید ناری تا لحظهای که وارد حیاط شد کنده
نیمشد.
–خانومه یک بود؟
گلویم را صاف کردم تا متوجه سؤال بربطش شود .از جا
پرید.
ر
داشب؟
–کاری
نگاهش را پایی انداخت ،تا روی سینهام.
–بگو ،آیدا!

زر خرید

بانوی بارانی

–راستش ...امشب...
منمن کردن آیدا چت جدیدی نبود ،همیشه ر
وقب کنارم
بود زبانش یمگرفت .با بهیاد آوردن دوران دانشگاه
لبخندی روی لبم نشست که فورا فراریاش دادم .
نرم شدن همیشه یمتوانست خطرناک باشد .
–امشب ...خواستگار میاد خونهمون.
خواستم بتسم« :خواستگار برای یک؟»
اما فورا تا ته ماجرا را خواندم.
خواستگار برای آیدای آرام و مهربان؛ ر
دختی که یم
توانست ایدهآل هر مردی باشد برای یک زندیک پر از
عشق.

زر خرید

بانوی بارانی

با انگشت شصت و سبابه پیشابام را محکم فشار دادم.
–تهش رو بگو ،آیدا !آخر آخرش رو!
قطره اشگ روی صورت رنگپریدهاش رسید.
–یعب برای تو ر
فرق نداره بهش« بله »بگم؟
به چشمهای عسیلاش زل زدم.
–نه !زندگیت ربیط بهم نداره.
انگار سییل خورده باشد ،صورتش از درد جمع شد.
#پارت_۵۶
صدایش در مست بغض لرزید.

زر خرید

بانوی بارانی

–خییل بانصاق !یمدوب ...چقدر منتظر موندم بابات
خوب شه؟
–چرا؟ بابای من چه دخیل به تو داره؟
–گفتم ...گفتم شاید بهخاطر اونه که جلو نمیای حرفت
رو بزب؟
ماشیوار پرسیدم:
–چه حرق؟!
دستش روی گلویش نشست و پر از بهت زمزمه کرد:
–یاشار ...
من ،با این جلیقه آب و نوارهای فسفری ،همان یاشار
فارغ و شاد دانشکده بودم؟

زر خرید

بانوی بارانی

یاشاری که او برای دیدنش به این کوچه قدییم آمده بود
همان روزی که جواب آزمایش پدرش آمد ،خودش را
کشته بود .
باید از بند خود مردهام رهایش یمکردم.
–تو چشام نگاه کن ،آیدا!
چشمان پر اشک و لرزانش را باال گرفت.
–من بهت گفتم یمخوامت؟
رفت حرق بزند ،کف دستم را به عالمت سکوت در
برابرش باال گرفتم.
–من باهات قول و قرار داشتم؟
–نه ...ویل...

زر خرید

بانوی بارانی

–پس االن اینجا چیکار یمکب؟
پشت دستش را به لبهایش گرفت.
–من ...من دوستت دارم.
ر
صورب پاشید .
ررسم روی گونههایش رنگ
ر
نگفب دوستم داری .قبول .ویل نگاهت چ؟ چرا
–بهم
ر
داشب؟ چرا حواست به من بود؟ تو منو
همیشه هوام رو
ر
خواسب .من ...من...
یم
خاطرات چقدر یمتوانند برحم باشند؟ اما گذشته،
گذشته بود ،همیطور یاشاری که چشمش ب همکالیس
ر
خجالباش یمرفت.
شانهای باال انداختم.
–خوشگیل ،نگات یمکردم ،حاال باید بیام بگتمت؟

زر خرید

بانوی بارانی

نفسش را پرصدا و بهت به داخل سینه کشید.
نگاهم را از اشکهایش گرفتم و سمت ماشینش
چرخاندم ...چوبلبایس آویزانشده پشت ماشی ،لباس
سفید با کاور پالستیگ.
پوزخند زدم .انگار فقط من تغیت نکرده بودم.
–قسم حرصت عباستو باور کنم یا دم خروست رو !نیم
خوایش و ر
رفب واسه اومدنش لباس خریدی؟
#پارت_۵۷
یخی اشکهایش ر
رسعت ر ر
بیشت شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–به خدا مامان سفارش داده بود ...کار من نیست .من
ر
حب...
موتور را از جک خالص کردم و به جلو هل دادم.
انگشتان ظریفش روی بازویم نشست.
–خواهش یمکنم ،یاشار ...تو که مادرمو یمشنایس...
جلوی در بودیم ...
رسم را سمتش چرخاندم.
–ببی آیدا ...اگه دیدی پرس خوبیه برو ب زندگیت .ویل
نه چون مامانت یمخواد یا بابات .
–همی؟ فقط همیو داری بگ؟ نصیحت؟

زر خرید

بانوی بارانی

–بهعنوان یه همکالیس سابق آره .سعیت رو بکن که
خوشبخت ریس.
انگشتانش پایی افتاد.
در را به روی آیدای ویران و نگاه پر از حرفش بستم.
صدای خنده بلند ناری و« کلهگاو » ر
گفی مرغ مینای
ر
لعنب در حیاط یمپیچید.
اما ر
وقب موتور را گوشه حیاط گذاشتم و وارد خانه شدم
هیچ اثری از او نبود ،بهجز پالستیک بزرگ غذای پرنده
کنار قفس.
بابا هم سیع یمکرد یادش بدهد که بگوید« سالم ،یاشار».

زر خرید

بانوی بارانی

اما فایدهای نداشت کلهگاو ر
گفی مرغ بشعور را از داخل
حیاط شنیده بودم.
–این ر
دخته باز اینجا بود؟
پدرم خطاکارانه دفاع کرد.
–برای فندق غذا آورده بود.
ذهنم آشوب بود ،شبیه ر
غریق بودم که آخرین جلیقه
نجاتش را هم آب برده .
به آشتخانه رفتم .
شام باید نان و پنت و گوجه و خیار یمخوردیم ،ر
حب حال
یک تخممرغ درست کردن هم نداشتم.
صدای بابا ذهنم را از حوایل چشمهاب پر از اشک کند و
به آشتخانه کوچک برگرداند.

زر خرید

بانوی بارانی

–بیا این بالش پشتمو یهکم بیار باال.
اولش باورم نشد چه شنیدهام .با گامهاب بلند خودم را به
تخت رساندم.
بالش پای تخت را برداشتم و آرام پشتش گذاشتم .
ا
اصل به روی خودم نیاوردم که تا ده روز پیش اجازه نیم
داد ر
حب به پهلو برگردانمش.
#پارت_۵۸
حواسم بهحدی میان کوچه جا مانده بود که ...
خوشحایلام مانند بخاری در هوای رسد ناپدید شد.
چند دقیقه تنهاب یمخواستم تا با خودم خلوت کنم و
تنها گوشه خلوت این خانه پشتبام بود.

زر خرید

بانوی بارانی

کارهای نظافت پدرم را انجام دادم و از اتاق بتون زده و
از پلهها باال رفتم.
چشمهای آیدا شکنجهام یمکرد .شاید او آخرین امیدی
بود که من به زندیک عادی داشتم و حاال ...
ر
دخت بیچاره راست یمگفت .چقدر تا مرز ر
گفی عالقهام
به او رفته و ررسم و حیایش دهانم را بسته بود .
زماب نهچندان دور من دوستش داشتم .
لعنت به زندیک ! ر
بهت شد که رفت ،شاید شاملوی خودش
را پیدا یمکرد .من اما...
صدای گامهاب در سکوت پشتبام پیچید .رسم را به
عقب برگرداندم.

زر خرید

بانوی بارانی

با دیدنش سیگار را زیر پایم انداختم و دودش را به اطرف
پراکندم.
–نیمشه ر
وقب روی پشتبوم میای ،مثل رسخپوستا
عالمت ندی؟
–بر خرمگس معرکه لعنت!
–بشمار!
–کم نیاری ،ر
دخت!
ر
پرشیطنب زد که کفریترم یمکرد.
لبخند
ر
دونسب من این
–اومدی باال چه غلیط کب؟ تو که یم
باالم.

زر خرید

بانوی بارانی

یک دستش را به کمر زد و توپید:
–یمشه ر
وقب حرف یمزب توهی نکب؟
–انقدر واسه من« یمشه« »نیمشه »نکن !برو رد کارت.
ابروهای باریکش را گره کرد.
–یمخواستم پولت رو بدم .شماره حساب نداشتم.
چشم از او گرفتم و به کوچه دادم.
ر
تونسب اس بدی.
–یم
–شمارههای گوشیم پاک شده.
–من اس یمدم بهت.
کنارم ایستاد و به حفاظ تکیه کرد
ختی از ر
رفی نشد .

زر خرید

بانوی بارانی

حالت بخیال و آرامشش ،روانم را خش یمانداخت.
–ببی بچه !رسگریم دیگهای نداری افتادی دنبال بابای
من؟
–عمو خودش صدام کرد .تو حیاط بودم .
پتاهن بلند و مشگاش قدش را بلندتر نشان یمداد ،گل
های قرمز و درشت پای دامنش...
#پارت_۵۹
نوبت او بود که سؤال بتسد.
–حاال چرا میای این باال؟
–تنها باشم.

زر خرید

بانوی بارانی

خندید؛ گونههایش چال برداشت .
شبیه ر
دخت کوچولوی باز ر
یگویس بود که برای فضویل
آمده.
سیگار دیگری از جیبم بتون آوردم و با فندک روشن
کردم.
نیمتوانست ساکت بماند.
–ندیدی پشت پاکت سیکار نوشته برای ریه ضر داره؟
–من سیگار رو مطالعه نیمکنم ،دود یمکنم.
بلندتر خندید ،شالش از رسش رس خورد .آن را کشید و
موهایش را پوشاند ،نتوانستم برای تظاهرش به نجابت
پوزخند نزنم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار!!
ر
بیشت کشید.
صدایش را
–یاش ار...
–با همه اینقدر زود صمییم یم ریس؟
ابرو درهم گره زد ...لبهایش را برای جواب ندادن به
دهان کشید .
رسم را که گرداندم ،باالخره دردش را گفت.
–ماشینم صدا یمداد.
–چه صداب؟
–نعره یمکشه راه یمره.
جوابش را ندادم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یه نگاه بهش یمندازی؟ یاش...
ناگهان خودش را داخل کوچه خم کرد.
–ا ...عمه اومد.
–برو پایی.
از جدیت صدایم دهانش باز ماند.
–یعب چ؟
–یمگم برو پایی !
آرنجش را گرفتم و از لبه بام عقب کشیدمش.
کنارم روی زمی نشست.
برعکس جا خوردن اول ،حاال چشمهایش از هیجان یم
درخشید.

زر خرید

بانوی بارانی

–از عمهم یمتریس؟
چشمغره ترسنایک به او رفتم .ریز خندید.
نگاهم به در ورودی ...فلوری که در را باز کرد و مرا دید .
لحظهای هردو بههم زل زدیم.
پک محکیم به سیگارم زدم و دودش را در سینه حبس
کردم .
پشت کرد تا در را ببندد .رسم را سمت ر
دخت نشسته زیر
پایم برگرداندم.
–ببی ر
دخت !حوصله دردرس ندارم .تا عمهت نیومده توی
ساختمون ،برو پایی.
حاال واقعا تعجب کرده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–چرا اینجوری یمکب؟ فوقش بهش یمگم که اومدم ازت
شماره کارت بگتم.
کاش با توپ و ر
ترس یمشد از دستش خالص شد ،ویل
رستقتر از این حرفها بود.
–برو دیگه .فلور ماشی رو آورد تو حیاط.
–شماره کارت بدیا.
خودکاری از جیبم بتون کشیدم.
دستش را گرفتم و تا خواست ر
اعتاض کند شماره را کف
دستش نوشتم .
پوستش لطیف بود؛ گرم و ظریف .در برابر بزریک و
ر
زمخب دست من مانند پر یک پروانه بود.
آخرین عدد را که نوشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–حاال برو پایی!
#پارت_۶۰
****
تمام تنم پوشیده از ذرات ریز عرق شده بود.
لیوان را به سمتم گرفت.
–برات ررسبت آوردم ،بخور.
نگاهم از لبخند نرم و خودماب روی لبهایش به اندام
سفید و پرش رفت.
لیوان را گرفتم و کنار گذاشتم .

زر خرید

بانوی بارانی

نباید احسایس بی ما جان یمگرفت و او تازیکها قانون
نانوشته بینمان را فراموش یمکرد.
دستش را گرفتم و سمت خودم روی تخت کشیدم.
رسش را روی بازویم گذاشت و بوسهای عمیق روی
گردنم نشاند.
با انگشت روی ابرویم کشید ،خط نوازشش را زخم ابرویم
متوقف کرد؛ زخیم که حاال یک خط سفید و بریدیک از
آن مانده بود.
–یاشار ...بیا بریم مسافرت ،یه هفته بریم ترکیه .
یمدانست نشدبست.
–برای بابات پرستار یمگتم .

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را سمتش گرداندم و کنار گوشش زمزمه کردم:
–قرارمون چ بود؟
لبهایش بههم ر
فرسده شد .چروکهای ریز کنار چشم
هایش فقط به زیباباش اضافه یمکرد .
از آن زنهاب بود که ر
حب اگر پت یمشدند یمتوانستند نگاه
ها را ب خودشان بکشند.
چتی نگفت .ب احساس و تردید ادامه دادم:
–ما فقط روی همی تخت همو یمشناسیم ،فقط توی
همی خونه .بدون وابستگ ،بدون محبت ،بدون هیچ،
فقط سکس .من نیازت رو بهت یمدم چون تو ر
وقب
احتیاج داشتم کمکم کردی ،همی!

زر خرید

بانوی بارانی

با کلمه کلمهای که از دهانم بتون یمآمد ،رنگش
برافروختهتر یمشد و نگاهش آتشیتر.
رسش را از بازویم برداشت و به صورتم زل زد .خطوط
صورتش رسب شده بود ،بدون هیچ مهری .
خودش را روی تنم کشاند .پاهایش را دو طرفم گذاشت و
روی شکمم نشست .
دستش را که روی گردنم گذاشت بهاندازه دست یک
مرده یخزده بود.
–یاشار !از چشمات ر
وقب اینجوری غریبه به من نگاه یم
کنه متنفرم .حس فاحشگ بهم یمده.
#پارت_۶۱

زر خرید

بانوی بارانی

ناخنهایش را زیر گلویم گذاشت و سمت پایی ،روی تنم
کشید ،کمکم محکم و عمیقتر ...
از روی سینهام ردی از پوست خراشیده و خون تا روی
شکمم راه افتاد.
بتفاوت ،فقط به چشمان کریستایلاش با آن ذرههای
ناخواسته اشک نگاه کردم؛ درد بمعب بود برای مب که
روحم زخمهای چرک و عفوب بر خود داشت.
–قول دادم فقط بهت حال بدم .تو انگار یادت رفته!
باد ضعیف کولر حریف هوای دمکرده اتاق نیمشد.
به رد زخم ناخنهایش روی سینهام اشاره زدم.
–قرار نیست عقدههات از مردا رو رس من خایل کب .

زر خرید

بانوی بارانی

یمدانست که از گذشتهاش یمدانم .با چشمهای به خشم
نشسته و چانهای لرزان غرید:
–ببند دهن کثیفتو !
بازوهای برهنهاش را محکم گرفتم و فشار دادم.
–قرارمون این نبود.
در صورتم با درماندیک فریاد زد:
–فکر کردی من چام؟ یه عروسک جنیس؟ بیای ب ...و
بری؟ من آدمم ،قلب دارم.
فقط ثانیهای نرم شد ،جواب نداشتم که بدهم .خودش
روز اول همی را خواست .
ناگهان خودش را جمع کرد ،شد همان زب که یمشناختم .

زر خرید

بانوی بارانی

با برحیم ادامه داد:
–تو هر کاری من بگم یمکب ،هرچ من بخوام .فقط
کافیه سفتههاب که ازت دارم رو بذارم اجرا ...تو که نیم
خوای بابات آواره بشه؟
تن یخزدهاش دستم را سوزاند ،بازوهایش را بهضب رها
کردم.
باالی رسم ،با آن نگاه فاتحانه نشسته بود .انگشتانش را
روی دستم کشید ،تا گردنم امتداد داد ...
ر
خواسی ،کمکم تنش را گرم یمکرد.
شیفتگ ،جنون
رسش را خم کرد و زیر گلویم را نرم و عذرخواهانه
بوسید ...لبهایش را ابتدای رد ناخن کشید تاجابکه
پوست کنده شده بود ...

زر خرید

بانوی بارانی

تمام سینهام یمسوخت؛ از زخم و از تحقت.
چه کیس یمگوید تن ر
فرویس فقط مال زنان است.
چتی که قرار بود یک تفری ح یکساعته هفتگ باشد
تبدیل به شکنجهگاه من یمشد.
#پارت_۶۲
ا
ر
حماقب مردانه ،کامل از جنس مردانگ ،اینکه فکر یمکب
ر
هسب ،زب نیمتواند به تو تجاوز کند .
چون مرد
این طرز تفکر خطرناک که تو جنس غالب ،اما در عمل...
زن روبهرویم به من ثابت یمکرد که اینطور نیست.

زر خرید

بانوی بارانی

آن روز چت دیگری فهمیدم ،درباره خودم.
اینکه تنفر و خشم یمتواند بهاندازه شهوت ،تحریککننده
باشد.
ر
وقب با تنفر از باالی رسم ،پایی و به زیر خودم
کشیدمش...
ر
وقب چشمهایم را بستم و با خشونت تمام ترصفش
کردم...
در آخر ،ر
وقب جای انگشتان و دندانهایم روی جناق سینه
اش ،روی جایجای بدنش را دیدم ...و لبخند راض روی
لبهایش ...
بهمعنای واقیع کلمه وحشت کردم؛ من داشتم تبدیل به
چه جانوری یمشدم؟

زر خرید

بانوی بارانی

عجیب اینکه یمتوانستم یک بار دیگر در آغوشش،
جهنیم شوم و به آتشش بکشم.
ندید؟ !واقعا نفرت را در چشمانم ندید؟
اینقدر شهوت کورش یمکرد؟
ا
جاب همان نزدیگ سفتههایم بودند ،شاید هم دور ،مثل
در گاوصندوق یک خانه دیگر یا ...
کاق بود دستم را دور گردنش قفل و لبخندش را فراری
دهم ...آنقدر گلوی باریکش را فشار دهم که...
« ر
احمق یاشار !احمق !مردم پول یمدن برای خوابیدن با
همچی زب».
پس چرا من احساس نجاست یمکردم؟

زر خرید

بانوی بارانی

نه !نه !نباید به این تنفر جوالن یمدادم.
اگر این فکرها در من قویتر یمشدند...؟ پدرم چه؟
دستم را روی پوست سفید پایش که جای انگشتهایم
رویش خط انداخته بود کشیدم؛ شتیرنگ ،لطیف...
از الی چشمهای نیمهباز نگاهم کرد و لبخند زد.
–خستهم ،یاشار...
جاخورده ،عقب کشیدم .
از روی تخت ر
لعنب بلند شدم؛ از خودم ،از او ،از تمام
هورمونها و میلهای مردانه زمی فرار کردم.
#پارت_۶۳

زر خرید

بانوی بارانی

#نارین
–از دانشکده چه خت؟
–امن و امانه ،عمو!
ختم برای مردی که شغلش را بهخاطر بیماری از دست
داده ،خوب بود یا بد؟
برای روحیه دادن گفتم:
–چند نفر از سالباالییا که فهمیدن همسایهمون شدید
حالتون رو پرسیدن .دلشون براتون تنگ شده بود.
دانهای پلت *که روی پتویش افتاده بود را برداشت .
ر
داشی .االنم رو نگاه نکن !یه
–بعضیاشون سالمعلیک
لب داشتم ،هزار خنده ...حاال از بس تو خونه موندم از
بتون خوفم یمگته ...

زر خرید

بانوی بارانی

به تنها اتاقخواب خانه اشاره کرد؛ انگار یاشار را آنجا
ببیند .
–رس این پرس هم داد و قال یمکنم ،بعد عینهو چ
پشیمون یمشم.
کمجان زمزمه کردم:
–عمو...
–بق نکن ،ر
دختجون .نگفتم که دلت واسهم بسوزه.
گوشه چشمم را فشار دادم و سیع کردم لبخند بزنم.
–با فندق چطورید؟
–شده همدمم .حاال حتیم باید بتیش؟

زر خرید

بانوی بارانی

–مجبور نیستم ،اگه شما دوستش داری بمونه .یاشار
چتی نیمگه؟
با غرور ،بادی به سینه استخواباش انداخت.
–رو حرف من« نه »نمیاره.
از کیس دفاع یمکرد که همیشه غایب بود؟
–کاش ر
بیشت مواظبتون بود .شما که همیشه تنهاب.
تمام آرامشش بهلحظهای محو و صورتش از نار ر
احب پر
شد.
–ای عمو !راسته سواره خت از پیاده نداره .اگه رس کار
نره ،از کجا بیاره خرج ما کنه؟ همه دوزار حقوقم یمره
برای دوا و ر
دکت ...همی که صابکارش بتونش نیمکنه
از رس دلسوزیه.

زر خرید

بانوی بارانی

نفس صداداری کشید تا آرام شود .
حرف حق تلخ بود ،نه زبان عمو عبدی.
چطور ر
وقب تجربهای از بپویل واقیع نداشتم یمتوانستم
مرد جواب را درک کنم که برای پدر زمیگتش ...
احساس سقوط یمکردم ...خجالتزده برای تمام حجم
ر
قضاوب که در حق او کرده بودم .
قدیم بهسمت در برداشتم ...
اما کلید داخل دستم چتی را به یادم آورد.
–من باید برم دهکده .ماشینم خرابه .این سوئیچ
ماشینمه ،بدید به پرستون یه نگاه بهش بندازه .
دلخوریاش را کنار گذاشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–با چ یمری تا چیتگر؟
سیع کردم شبیه همان ناری شوخ همیشگ باشم.
–با فراری.
خندید؛ باور نکرد.
تا رس کوچه و رسیدن به خیابان اصیل به حرفهای عمو
عبدی ،کنایههای یاشار ،به همسایههاب که چند ماه
کنارم بودند و نشناخته بودمشان فکر کردم.
#پارت_۶۴
قرار با کاوه برطبق چتی که به عمو گفتم پیش نرفت ،با
پاترول آمد.
آدرس دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

–بریم سمت چیتگر ،دهکده حیوانات رو بلدی؟
دستش را به فرمان زد و سمتم چرخید.
–این یه قرار نیست ،کلک زدی.
به صورت بییصفرم و چشمهای ر
مییساش یمآمد که
برعکس ژستهای جدی و مغرورش در پستهای اینستا
مهربان باشد.
–کاوه ...تو که دلت نمیاد اینجا پیادهم کب.
لبخند دنداننماب زدم و ادامه دادم:
–دارم یمبرمت جاب که راحت درباره عقیم کردن حیوونا
حرف بزنیم .دیدی قول من قوله؟
–چرا من؟

زر خرید

بانوی بارانی

خندهام گرفت .صادقانه جواب دادم:
–ماشینم خرابه .
چیب به پیشاباش افتاد.
وقب زنگ زدی و ر
– ر
گفب بیام دنبالت باید حدس یمزدم.
رسی تکان داد ،اما سایه لبخند افتاده روی لبهایش
خیالم را راحت یمکرد.
–پس قراره امروز نقش راننده جنابعایل رو بازی یمکنم؟
–نه دیگه تا این حد...
–چرا ...همینه.
تنهام را سمتش چرخاندم و با لبخندی که یم رفت تا وسیع
تر شود جواب دادم:

زر خرید

بانوی بارانی

–اگه دلداریت یمده فکر کن نقش یه جنتلمن رو بازی
کردی که منو از تنها ر
رفی این راه نجات یمده.
فرمان را که چرخاند مشخص بود ترجیح یمدهد مست
بحث را عوض کند.
–همه پنجشنبهها یمری دهکده؟
–پنجشنبه و جمعه مردم هم یمتونن بیان ،ویل پایت که
درسا ررسوع شه ر
کمت یمرسم برم.
ر
وقب به دهکده رسیدیم ،سگها را از پشت فنس یمشد
دید.
با دیدن ذوقم گفت:
–یه روز باید بتمت باغ ر
وحیس که ساختم رو ببیب.
–اگه امثال تو حیوونا رو نخرن ،کیس قاچاقشون نیمکنه.

زر خرید

بانوی بارانی

وارد محوطه شدیم و نشد که جوابم را بدهد.
فکر یمکردم حوصلهاش رس برود ،اما چند ساعت بعد
کیل گشتم تا پیدایش کردم .مشغول حرف زدن با ر
دکت
بود که برای ر
رفی صدایش زدم.
به مایا اشاره زد.
–از کنارت تکون نخورده.
ر
دسب به رس مایا کشیدم.
–نه !خییل باهوشه ،یمدونه دوسش دارم .مگه نه مایا؟!
چند پارس به نشان موافقت.
–نژاد گریک خییل باهوشن.
–اوهوم...

زر خرید

بانوی بارانی

در مست برگشت ،ر
بیشت او بود که سؤال یمپرسید.
در آخر هم گفت:
–یمخوام منم یه همچی مرکز نگهداریای درست کنم .
نه اینقدر بزرگ ،ویل راش یمندازم.
#پارت_۶۵
لعنت به پول!
ر
بیشتی رو از اطراف شهر
–منم اگه یمتونستم سگهای
جمع یمکردم تا عقیم بشن این ر
بهتین راه برای کم کردن
جمعیتشونه .
–من که دارم ررسوع یمکنم .تو هم بیا کمکم.
مرد پیشنهادهای وسوسهکننده فقط او.

زر خرید

بانوی بارانی

با همان نیملبخند روی لبهایش سمت من برگشت.
–یه روز باید با من بیای تا حیوونام رو ببیب .هر
کدومشون رو از یگ گرفتم .هر کدوم یه داستاب دارن.
جمله آخرش پر از کنایه بود.
–من هیچ کدومشون رو نخریدم .
–االن یمخوای بگ که قضاوتت کردم؟
سایهای از لبخند روی لبهایش نشست .
–تو نخریدی ،بقیه چ؟ آخه یگ نیست به آدما بگه چه
ا
مرگتونه؟ مثل یوزپلنگ تو خونهتون نباشه باکالس
نیستید؟ حتما باید پیتون شما یه ر
مت از مار همسایه
بلندتر باشه وگرنه به غرورتون توهی یمشه؟
–تو و قضاوت؟ !هرگز.

زر خرید

بانوی بارانی

صورتش کشیده بود ،با خطویط برجسته که حاال ر
برق از
تفری ح به چشمانش جال داده بود .همه اینها در ترکیب با
موهای جوگندیم ،از او مرد جذاب یمساخت.
بهت بود ر
ر
بیشت از این رسگرمش نکنم و دهانم را بسته نگه
دارم؛ هرچند سخت بود.
سکوتم را که دید جلوی صورتم بشکن زد.
–االن ناراحت شدی؟!
«نه »!را محکم و تمامکننده در صورتش کوبیدم که فقط
لبخندش پررنگتر شد.
ا
ر
نیسب ،سطچ هم که اصل .دلم یمخواد
–جالب !دورو
ر
بیشت ببینمت.
بحث را صدوهشتاد درجه چرخانده بود .کنجکاو ،پرسیدم:

زر خرید

بانوی بارانی

–به چه عنوان؟
ر
دوسب.
–
تجربه یمگفت محتاط باشم.
–چه نوعش؟
ر
دسب با بحوصلگ در هوا چرخاند.
ا
–چقدر حسابکتاب یمکب ،ر
دخت !فعل خایل...
–اینجاش رو دوست داشتم «،خایل »رو.
خنده به صورتش یمآمد .
–حاال این خوش اومدن واسه چ بود؟
این بار نوبت من بود که بخندم .

زر خرید

بانوی بارانی

–جنستون رو یمشناسم ،خودمم یمشناسم .من عرضه
ر
داشی هیچ دوستپرسی رو ندارم ،دو روزه طرف
نگه
جونش رو برداشته و دررفته .
ابروهایش را باال داد.
–شوچ یمکب...؟
–نه !خییل هم جدیام...
–فکر کنیم یه تجربه جدیده .دوست اجتماغ باشیم.
–برای یه روز باهم بتون ر
رفی زیاده ،ویل قبول.
ر
دوسب
کف دستش را باال گرفت ،کف دستم را بهنشان
به آن کوبیدم.
گفی و ر
کیم سکوت کرد ،مانده بود میان ر
نگفی .باالخره
تصمیمش را گرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–همیشه گفتم زنا مثل گربهن؛ یگ گربه ر
وحیس یمشه،
یگ اهیل و خونگ .بعیصهام هزارصاحی ،هریک غذا بده
رفیقشن .ویل تو خرابش کردی ،معادلههای گربهایم رو به
هم زدی.
فورا جبهه گرفتم.
–به مامانتم یمیک گربه یا فقط ما بقیه؟
خندید.
–مامانم گربه پرشینه ،ناز و اصیل.
گاردم را پایی گذاشتم .خودش و مردهای ر
محتم چه
بودند؟
#پارت_۶۶
به محله ما نزدیک شده بودیم .فلور را دیدم که با بسته
های خرید از فروشگاه مواد غذاب بتون یمآمد.

زر خرید

بانوی بارانی

–صت کن !صت کن!
ماشی را کنار کشید و ترمز کرد .فلور را نشانش دادم.
–عمه فلور منه .
در را باز کردم.
ر
خواسب یم
–آقای کاوه !خییل خوش گذشت .اگه کمک
دوب که هستم.
برعکس انتظارم از ماشی پیاده شد.
کنارم ایستاد و با عمه احوالپریس کرد.
نگاه موشکاف عمه لحظهای از او برداشته نیمشد.

زر خرید

بانوی بارانی

خریدهایش را به یک دستش داد و رورسیاش را روی
رسش مرتب کرد.
–از اکیپ دوستای ناری نیستید.
دستش را سمت عمه دراز کرد.
–کاوه کیان هستم .خوشوقتم از آشنابتون.
عمه دستش را گرفت.
–فلورا ذاکری ،عمه ناری.
هردو ساکت شدند ،مشغول برانداز هم .
کاوه عقب کشید.
–با اجازهتون مرخص یمشم.
ر
وقب رفت نفسم را بتون دادم و خندیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–پرسه گرخید.
فلور چشمغره رفت.
ر
وقب سوار ماشی شدم گفت:
–مگه دهکده نبودی؟ تو ماشی یه پرس جوون چیکار یم
کردی؟
–با اون رفتم.
–ببی ،ناری !من با روابطتت کاری ندارم .ویل نیمشد یه
جای شیک برید؟ رستوراب ،کاقشاب .بردی یه مشت
سگ ولگرد رو نشونش بدی؟
به بتون خته شدم .من غتعادی بودم؟
–دوستام رساغت رو یم ر
گرفی.
–دوستای افادهای.

زر خرید

بانوی بارانی

یگ از نقطههای تفاهم انگشتشمار هردومان قبول
غتقابل تحمل بودن دوستهای فلور بود ،تفاهم چند
دقیقهای.
شیشه ماشی را پایی داد ،و با چندش به بیباش چی
انداخت.
–بوی گند یمدی ،ناری !طرف چطور باال نیاورد باهات
بتون اومد؟
دستم باراده مشت شد ،اما آرام و با خشیم فروخورده
جوابش را دادم.
–با همدیگه رفته بودیم .محض اطالعت اونم از حیوونا
خوشش میاد.

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را به صندیل عقب برگرداندم تا چتی برای عوض
کردن بحث پیدا کنم.
زندیک با فلور پوستت را کلفت یمکرد .
ر
متفاوب را پیدا کردم و
از زیر کیسههای خواربار ،نایلون
برداشتم .
انصافا خوشسلیقهترین زب بود که یمشناختم .
با ذوق دست داخلش کردم و یک لباسزیر که هنوز بسته
بندی آن باز نشده بود را بتون کشیدم.
–وای ...فلور ...این خییل ر
خورسنگه...
رسش بهرسعت سمتم برگشت .پوستش بهآب قرمز شد.
–ناری !برای چ برداشتیش؟
–یمخوام ببینمش ...

زر خرید

بانوی بارانی

شادی بچگانه فقط یک ثانیه بود ...عکس پشت بسته...
–ویل عمه !این لباسخواب به درد تو که سینگیل نیم
خوره.
و عجیبترین جواب دنیا را داد.
–برای تو خریدم گذاشتم برای بعدهات.
عددهای روی آن را خواندم ،ایکسها و الها...
–ویل این ...اینکه سایز من نیست .
با دستپاچگ از دستم کشید و به صندیل عقب پرت کرد.
–اینا فریسایزن .قرارم نیست همیشه الغر بموب ،چاق
یم ریس خب!

زر خرید

بانوی بارانی

نتوانستم نگاهم را از چهار تکه گیپور قرمز و عکس زن
نیمهبرهنه روی پاکت بردارم .این لباس فقط مناسب...
#پارت_۶۷
#یاشار
قرص را باال انداختم .
بهزحمت فرو دادمش ،با کمک چند قلپ آب از شیشه
آبمعدب...
احتیاج داشتم .واقعا امروز برای روبهرو شدن با او ،به این
قرص سفید ر
لعنب احتیاج داشتم .
ر
وقب نه حیس داشتم و نه ر
ر
شهوب که این رابطه ب
حب
دروپیکر را تا اینجا ثابت نگه داشته بود.

زر خرید

بانوی بارانی

وقبکه ر
حاال ،ر
حب نیمتوانستم خشمم از تحقت شدن را
نشان دهم...
کاش یک ماه ،یا حداقل دو هفته برای فراموش کردن
اتفاقات قرار قبلمان به من دلزده زمان یمداد ...
یا حداقل آنقدر به من وقت یمداد تا جای چنگهایش
که روی سینهام عفونت کرده و خیال خوب شدن
نداشت ،درمان و فراموش شود .
اما فقط یک اس کوتاه :ساعت  ۶خونه من ...
و حاال پشت در خانهاش بودم.
همه سم و زهر تحقت را در سینهام ریختم و زنگ در را
فشار دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

تاریکروشن غروب از خانهاش بتون زدم؛ خسته ،پر از
حرفهاب که درون سینهام به دام افتاده و جگرم را آتش
یمزد.
ر
وقب به خانه برگشتم ...
صدای خنده از واحد ما بود؟
صدای خنده بلند و شاد ناری ...وسط خندیدن نفس
گرفت و دوباره حرف زدن را ادامه داد...
در را که باز کردم ...حرف در دهان باز ماندهاش ماسید.
رضا روی مبل راست نشست و سالم کرد.
خواست رفع و رجوع کند.
–خسته ر
نبایس ...مامانم برات لوبیاپلو فرستاده بود.
جوری که بعد از وارد شدنم همه ساکت شدند...

زر خرید

بانوی بارانی

دیدن لبخند ماسیده گوشه لب بابا...
در را پشترسم بستم و زیرلب سالم کردم.
از میانشان که رد یمشدم حس یمکردم بوی سکس و
کثیق یمدهم ...
انگار همه یمدانستند من از کجا یمآیم.
سمت آشتخانه رفتم.
–تعریف یمکردی ،باباجان.
ناری آرام جوابش را داد.
–هیچ دیگه ...همی .تموم شد.
–واقعا از صبح کلهسحر ر
رفب تا االن تهسیگار جمع
کردی؟ همیشه یمری؟

زر خرید

بانوی بارانی

–آره .با دوستام برنامه یمچینیم ،پارکا تهسیگار ،کوه هم
آشغاال رو جمع یمکنیم.
#پارت_۶۸
انگار چت جالب را بهخاطر آورده باشد با ذوق تعریف کرد:
–هفته پیش رفتیم کوه .یه دسته پرس و ر
ر
داشی
دخت
آشغاالشون رو از درخت آویزون یمکردن .رفتم جلو و
گفتم :درخته گل داده؟ یه ر
دخته از بینشون جلو اومد و
گفت :ما که جمعشون کردیم ...نیمشه که اینهمه راه رو
برگردونیمش ،سنگینه !حاال وزن ژل لباش از پالستیکه
ر
بیشت بودا .
به ر
کانت تکیه دادم .متنفر و مشمت بودم؛ از تمام مادهها،
از صدای ریز و زنانهشان ،از حضور ناری وسط هال خانه
مان ...

زر خرید

بانوی بارانی

نشسته کنار تخت پدر من...
این احساس تنفر در ضبان تند رگهاب که از پشت
دستهایم بتون زده بود تا تمام وجودم ر
گستده یمشد.
–بهشون گفتم چطور ر
وقب داشتید یمآوردید باال سنگی
نبود ،حاال که خالیه نیمتونید بتیدشون پایی؟
مانند یک نقال کف دستهایش را بههم کوبید ،آوایش
چون پتگ میان رسم اکو داد« :بنگ»!
–آقا ...یگ من بگو ،یگ ر
دخته ...تهش شانس آوردم بچه
های اکیپمون هم بودن ،اومدن جدامون کردن.
رضا با تعجب پرسید:
ر
گرفب؟
–دعوا

زر خرید

بانوی بارانی

–وای !نه .منو نبی هارت و پورت دارم ،دعوا بشه اولی
کیس که فرار کنه منم.
همه بلند خندیدند .انگار صدای نازک او بلندتر بود ...تت
و متهوار در رسم فرویمرفت ...
حق نداشت اینجا باشد .
جایش میان خانواده من نبود ...
نفهمیدم یک کنارش رسیدم و گوشت نرم دستش را میان
پنجهام است کردم.
صورت خشمگینم را تا چشمهایش نزدیک بردم .
–زبون آدمتاد رست نیمشه؟ به چه ر
حق میای اینجا؟
پدرم بهزحمت نیمخت شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار !ولش کن بچه رو!
چشم از مردمکهای لرزانش برداشتم و به پدرم دادم .
با رس ر
دختک را نشانش دادم.
–این فکر کردی چرا اینجاست؟ ازحوصلهش رس رفته
ر
بدبخب ما .
اومده تماشای
محکم و بتار تکانش دادم.
صورتش از درد ر
فرسده شد.
#این پارت پنجشنبه ،تقدیم به نگاه مهربونتون.
#پارت_۶۹

زر خرید

بانوی بارانی

رضا دست آزادم را کشید و با لحب متعجب اسمم را
زمزمه کرد.
اشک در چشمهای تته ناری حلقه زده بود ،اما لبهای
رنگپریدهاش را با تنفر بههم ر
فرسد.
خواست دستش را رها کند اما نتوانست ،فقط نالهای
ضعیف از لبهایش بتون آمد.
قفسه سینهام درد یمکرد جاب که قلبم در آنجا وحشیانه
و پرنبض خون را به صورتم ،به رسم ،به گوشهایم پمپاژ
یمکرد.
رضا آرام پنجهام را از دور بازویش باز کرد.
–آروم باش ،رفیق ...ولش کن.
صدایش پر از دلسوزی بود ...برای من؟

زر خرید

بانوی بارانی

با تعجب سمت رضا برگشتم .نگاهم را از نگرابهای او
گرفتم و بهسمت دیگری چرخاندم به چشمهای رسزنشگر
پدرم.
درک موقعیت مانند سطیل آب داغ به رویم پاشید.
ر
دختک را رها کردم و از خانه بتون زدم .
رسگردان میان حیاط دور خودم چرخیدم.
از درونم آتش هرم یمکشید باال یمرفت ویل نیمتوانستم
از این آخرین در بتون بروم ...پایم بند پدرم بود.
ناچار ،به دنبال یک وجب تنهاب ،خانه را دور زدم و کنار
باریکهرایه که به حیاط ر
پشب راه داشت به دیوار تکیه زدم
و روی سکوی کنار آن ویران شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

رسم پر از تصاویر آشوبزده بود؛ زب برهنه ،لبخند
معصومانه ر
دختی با دندانهای خر ر
گویس ...
در برزچ ،میانه راه جهنم ،دستوپا یمزدم.
صدای موج در گوشهایم یمپیچید ...زیر پوست رسم
زغال گداخته را باد یمزدند.
رسم را میان دستانم گرفتم و فشار دادم .
نه !هیچ فکر خراب از آن بتون نیمریخت ،آنجا ریشه
دوانده بودند ،من داشتم از درون ذوب یمشدم.
در جیبم دست کردم ،پاکت سیگار ر
لعنب آنجا نبود.
دری بههم کوبیده شد...

زر خرید

بانوی بارانی

و بعد صدای قدمهاب از داخل خانه و هق ر
هق خفهشده
میان بالش...
چشمم به زیر پایم چرخید ،پر بود از تهسیگار....
صدای گریه خفه ر
دختک یمگفت زیر پنجره اتاق اویم.
#پارت_۷۰
زمزمههاب را یمشنیدم به زباب برای من نامفهوم ،انگار
کوردی ،زبان مادریاش ...
در اوج حماقت و دیوانگ دل کیس را شکستم که بدی
نکرده بود در حقم؛ مردانگ را ررسمنده کردم.
رایه برای فرار از این عذاب جدید یمخواستم ...
در حیاط باز و بسته شد؛ رضا بود که رفت .

زر خرید

بانوی بارانی

بلند شدم و با گامهاب بلند ،از پنجرهای که تمام منظره
اش بلوکهای دیوار بود فرار کردم .
بابا نگاهم نیمکرد ...حرف نیمزد ،ر
حب چتی نخواست،
دری غ از یک جرعه آب...
قهر قهر...
برای فرار از سکوت و نگاه پر از حرفش به حمام پناه بردم.
دوش آب گرم شاید مرا پاک یمکرد ،اما از چه؟ از کدام؟
چند قطره آب ولرم مگر چقدر توان داشت تا این حجم
از آشوب میان کاسه رسم را آرام کند؟
بدنم ...به همی هم قانع بودم ،همیکه تنم عطر صابون
بدهد ،نه بوی لجن مانده.
ر
ساعب بعد به خانه آمد.
فلور

زر خرید

بانوی بارانی

پنج دقیقه نشده ،کیس محکم در واحد ما را یمکوبید.
ر
دختک ختچی !حتما عمهاش را فرستاده بود رساغم.
–یاشار !یاشار !باز کن این درو.
بهمحض باز کردن در ،بازویم را گرفت و کشید.
–بیا ...ناری درو باز نیمکنه.
چطور رسی عتر از او خودم را به پشت در اتاقش رساندم،
نیمدانم...
ر
محکمت.
دستگته را گرفتم و چرخاندم ...باز هم،
فلور از کنارم نالید:
–بستهست ...باز نیمکنه .

زر خرید

بانوی بارانی

درمانده ،با کف دست به در کوبید.
–نارین!...
–کلید زاپاس نداری؟
–نه...
کنارش زدم.
–بمون همینجا...
از اتاق بتون رفتم.
پنجرهاش هنوز باز بود .لبههای پنجره را گرفتم و خودم را
از دیوار باال کشیدم .
روی تخت خوابیده بود ،به پهلو ...شالش روی رسش
نبود ...موهای صافش تا رسشانهاش یمرسید و روی
صورتش پخش بود ...

زر خرید

بانوی بارانی

تارهای خرماب ،در بازدم ضعیف و بصدا از صورتش
فاصله یمگرفت .
نفس ر ر
احب کشیدم ...
خواب بود ،فقط خواب .
حال مجریم را داشتم که بعد از شلیک و پشیماب،
فشنگش ر
مشق از آب درآمده باشد.
#پارت_۷۱
کلید روی در را چرخاندم و بازش کردم.
فلور به سمتش دوید و روی لبه تخت نشست .
–ناری ...ناری ...

زر خرید

بانوی بارانی

پاکت قرص کنارش را برداشت و محکم روی صورت غرق
خواب او کوبید.
چشمهایش باز شد .گیج و نامفهوم پرسید:
–چ...چیه؟
–چند تا خوردی؟
شانههایش را تکان داد و با تحکم پرسید:
–یمگم چند تا قرص خوردی؟
ر
دختک ،گیج و منگ خواب بود.
انگشت اشارهاش را باال آورد.
–سکتهم دادی .
و تن لمس برادرزادهاش را در آغوش گرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

رسش روی شانههای سفید فلور افتاد.
ر
بیهویس .دیازپام
–تو که یه آدالت کلد یمخوری  ۵ساعت
چرا خوردی آخه؟
تکهتکه زمزمه کرد:
–ب...بخوابم...
ر
ر
احساساب که در
دقایق در آغوش نگهش داشت،
فلور
بیداری بروز نیمداد .
زمزمههاب محبتآمت در گوشش زمزمه یمکرد که نیم
شنیدم.
بعد آرام در جایش گذاشت و مالفهای رویش کشید.
لبهای ر
دختک کلمهای را زمزمه کرد ،چتی مثل
«باوانم»...

زر خرید

بانوی بارانی

قطره اشگ از گوشه چشمهای بستهاش روی صورتش
غلتید .
عجیب بود؛ مثل این بود که از ابری سفید ،مذاب چکه
کند.
فلور پیشاب او را بوسید .لحظهای چشمهایش نیمهباز
شد.
زمزمه کرد :فلور...
جای من در خلوتشان نبود ،از در بتون زدم...
فلور هم پشترسم آمد .
–ببخشید .مزاحمت شدم ...

زر خرید

بانوی بارانی

جواب عذرخوایهاش را ندادم .مقرص من بودم و لوس
بودن برادرزادهاش.
–واقعا ترسیدم مثل مادرش شده باشه...
درماندیک فلور عجیبترین اتفاق دنیا بود ...اینکه از
ر
استس چشمهایش دودو بزند و صدای همیشه صاف و
محکمش بلرزد.
–مادرش ...یه روز خوابید و دیگه بیدار نشد .
هنوز دستگته در اتاق را در دست داشت ،انگار منتظر
ر
رفی من باشد تا به اتاق برگردد.
#پارت_۷۲

زر خرید

بانوی بارانی

ر
خلوب که
چشمم به اطراف چرخید .برعکس اتاق ساده و
از آن بتون آمدیم ،هالپذیراب با دو دست مبل و ر ر
احب
پر شده بود ،با کیل دکور و تزئینات ظریف .
شببهخت گفتم و خواستم بروم که زمزمه کرد:
–ناری تنها کسیه که از خانواده برام مونده.
تلچام برای امروز تمایم نداشت.
–خوبه آدم یگ رو داشته باشه که براش عزیز باشه.
جواب نداد .در را رها کرد و سمت تخت رفت .موقع ر
رفی
ر
برداشی قرص را شنیدم.
صدای خشخش
همسایههای عجیب بودیم برای هم.

زر خرید

بانوی بارانی

........
پدرم آن شب با من حرف نزد ،ر
حب صبح فردا...
اما ظهر ،ر
وقب به خانه برگشتم با توپ پر انتظارم را یم
کشید.
ناهار که کوفتم شد بماند ،ر
حب موقیع که لباس یم
پوشیدم تا بروم رسزنشهایش را ادامه داد.
–آدم شدی؟ صدا کلفت یمکب واسه مهمون؟
برای صدمی بار جواب دادم:
–من چتی بهش نگفتم.
ر
ر
نگفب؟ علیل و ذلیل شدم،
خواسب چ بگ که
–یم
ر
نداشب باهاش تلچ کب.
درست !ویل حق
–از دلش دربیارم ول یمکب؟

زر خرید

بانوی بارانی

–عرضهش رو نداری .زورت به کیس که نیمرسه ،یتیم
خدا رو تنها گت آوردی براش عربده زدی...
–یتیم چیه؟ انگار ر
دخته دو سالشه!
–یتیم یتیمه ،سال نداره ...بچه رو جلوی بقیه سنگ روی
یخ کردی .
–خب بابا !فهمیدم .حاال ول یمکب؟
ر
بدبخب اینه که خبطت رو گردن نیمگتی.
–
کالفه و مستأصلم کرده بود.
–تمومش کن بابا !خراب کردم ،درستش یمکنم دیگه.

زر خرید

بانوی بارانی

برگ کاهوب از داخل قفس پایی افتاد و باعث شد
حواسش از من پرت شود .
دستش را دراز و سیع کرد برگ را بردارد.
دست خودم نبود ،با همه تندی کردنش بازهم نگرانش
بودم .بهزحمت جلوی خودم را گرفتم که فقط تماشاگر
باشم و برای کمک نروم .
کیم خودش را جلو کشید...
باالخره توانست؛ برگ را از زمی برداشت و داخل قفس
گرفت .
مرغ زشت بدصدا جلو آمد و آن را از دستش نوک زد و
کشید .جای کاهو را که داخل قفسش امن کرد برای
تشکر داد زد:
–عبدی !عبدی!

زر خرید

بانوی بارانی

دیدن لبخند آرام روی لبهای بابا دنیاب داشت...
–یاشار !سیب نخریدی برای فندق...
نور به چشمهای بفروغش نشسته بود...
–یمخرم ،بابا ...حتما یمخرم.
...........
#پارت_۷۳
نرسیده به غروب و شلوغ فروشگاه ،ر
وقب مطمی شدم
ر
ساعب تا نوبتم شود وقت دارم ،سمت خانه
حداقل یک
راندم .
بهمحض وارد شدنم به حیاط ،موتور را روی جک
گذاشتم و سمت ورودی پا تند کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

مطمی بودم کینه نکرده و ساعتهای بیکاریاش را در
خانه ماست .
خردهچیپسهاب که ظهر کنار تخت پدرم پیدا کردم او را
لو یمداد.
در راهروی باریک بی دو واحد ،در ما را یمبست که
غافلگتش کردم .
خواست از کنارم رد شود که رسی ع بازویش را گرفتم.
– آخ !
ا
بهضب ،با پشیماب ،رهایش کردم؛ مثل آمده بودم برای
صلح.

زر خرید

بانوی بارانی

ب حرف ،با خشونت آستی بلند بلوزش را باال زد ،جای
چهار انگشت من روی دستش کبود شده بود.
به طرفم گردن کشید.
–یمشه انقدر نچلوب منو؟ این شاهکار دیروزته.
بازوی باریکش شکستب بهنظر یمرسید .
چطور توانسته بودم؟ من؟ آدیم که آزارش به مورچه هم
نیمرسید ر
دخت بیچاره را سیاه و کبود کرده بودم.
با کف دست ،محکم روی پوست رسم کشیدم .موهای
زبر و ریز در دستم فرورفت .
وجدان نیمهجانم داشت مغزم را منفجر یمکرد ...گایه
چقدر زنده بودن وجدان یمتوانست آزاردهنده باشد.
یک عذرخوایه کوچولو که ضری نداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–دیروز ...دیروز یهکم قایط بودم .یه معذرت ازم طلب
داری ،عادت ندارم بدهکار کیس باشم ...
نزدیکم شد ،آنقدر که جرقههای خشم چشمهایش به من
بپاشد .با تن صداب آرام به من توپید:
–انقد به من زور نگو !فکر کردی برای چ دیروز جوابت
و ندادم؟ فقط بهخاطر پدرت .وگرنه کاری یمکردم دیگه
جرئتش رو نداشته ر
بایس ر
حب انگشتت رو بهم بزب.
انگشت اشارهام را با تهدید در صورتش گرفتم.
–ببی !خودت نیمذاری مؤدب باشم ،پرروبازی
درمیاری...
نگاهم به کبودی روی دستش برگشت .

زر خرید

بانوی بارانی

رسدرگم و پشیمان ،لب گزیدم.
–ببی ،خرگوش!
چشمهاش را برایم درشت کرد ،اما منتظر حرف ،نگاهم
کرد.
–یه قرار یمذاریم؛ بیا کاری به کار همدیگر نداشته باشیم.
همانطورکه آستینش را پایی کشید و گفت:
–بازم برام قلدربازی دربیاری ،قول نیمدم .اگه دستمم
نشونت دادم واسه این بود که دیگه کبود نشه.
#پارت_۷۴
نگاهم سمت ابروهای باریک و کماباش رفت؛ مثل بقیه
ر
دختها آنها را کوتاه و خطخیط نکرده بود .

زر خرید

بانوی بارانی

لبهای همیشه نیمهبازش یمتوانست هرکیس را وسوسه
کند ،جز من.
دستش را بند دستگته درشان کرد .
قبل از اینکه پشیمان شوم ،رسی ع گفتم:
–یمتوب بیای پیش پدرم.
گردنش را تاب داد.
–ها !ها !من احتیاچ به اجازهت نداشتم.
–وسط حرف من نت !یمتوب بیای واحدمون.
یکتای ابرویش را باال داد و مشکوک پرسید:
–یعب آزاد؟

زر خرید

بانوی بارانی

جوابش را ندادم .برای اطمینان ،دوباره پرسید:
–یمتونم هروقت یمخوام بیام واحدتون؟
همی االن یمگفت به اجازهام احتیاچ ندارد.
–نه !فقط ر
وقب نیستم.
–چرا نه؟
–حرفم یکیه !بحث نداریم .
دستگته را رها کرد .رسگرمشده زمزمه کرد:
–یاشار ...نکنه ترسیدی عاشق کماالت نداشهت بشم؟
خداب از اعتماد به نفست خوشم میاد.
من بنقابش را دیده بودم ،نیمتوانست برای من ادای آدم
های بخیال و پررو را دربیاورد.

زر خرید

بانوی بارانی

و عجیب اینکه به ب ر
تفاوب رسیده بودم؛ بود و نبودش
برایم یگ.
کلید ماشینش را سمتش گرفتم.
–صحیح و سالم.
کلید را از دستم قاپید ،دلخوریاش بهآب ناپدید شد.
–یک تعمتش کردی؟
– ۶صبح ،هوا روشن بود.
نگفتم که تا صبح خوابم نتده و تاریکروشن هوا دنبال
تنها کاری رفتهام که به صداهای رسم پوزهبند بزند.
–پول تعمتش چقدر یمشه؟

زر خرید

بانوی بارانی

– ۲۰۰تومن.
لبخندش نرم شد.
–رس برج بدم ایراد داره؟
–نه!
–تخفیف چ؟
–تعمتگاه ازت سیصد یمگرفت.
ا
کل بخیال بحث ،سوئیچ را در دست چرخاند .
–ببی !به بابام چیپس نده ،چرب...
در واحدشان بهضب باز شد؛ فلور بود ،با عینک مطالعه
و خودکاری در دست.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۷۵
–چه خته اینجا؟
ناخودآگاه یک قدم عقبتر رفتم تا از ناری فاصله بگتم.
به برادرزادهاش ر
ترس زد:
–ناری !یه لحظه ازت غافل شدم ،کجا ر
رفب؟
–رفته بودم به عمو عبدی رس بزنم.
جواب دلخواهش را که نگرفت ،نگاه پر از سؤالش سمت
من برگشت .
–داشتم به برادرزادهتون یمگفتم اگه یمخواد بیاد پیش
پدرم ،سیع کنه ساعتهاب که من نیستم بیاد.

زر خرید

بانوی بارانی

ناری ،بهجای عمهاش جبهه گرفت.
– ر
نگفب چرا اونوقت؟
شمرده برایش توضیح دادم ،شاید متوجه شود.
–بهخاطر اینکه من کارم رو دودره یمکنم که بیام به
کارهای شخیص بابام برسم .نیمخوام جلوی اون بهت بگم
از اتاق بری بتون.
ناری با چشمغره فلور در خودش جمع شد .برای اولی
بار دیدم زبانش را غالف کرد و کیم خجالت کشید.
نگاه فلور که سمت من آمد رسد و جدی بود.
–نارین قول یمده دیگه مزاحم پدرت نشه.

زر خرید

بانوی بارانی

–من قول نیمدم!
فلور عینک مطالعهاش را از چشم برداشت.
–ناری!
بهخاطر پدرم مجبور شدم دخالت کنم.
–اشتباه متوجه شدید ،خانم ذاکری .منظورم این نبود.
حاال هر دو به من زل زده و منتظر بودند .هوا را به سینه
ام فرو دادم ،سیع کردم بیچاره بهنظر نرسم.
–پدرم تنهاست .
ر
گفی این حرف ،نشان دادن ضعفم جلوی آنها ،سخت
بود .

زر خرید

بانوی بارانی

–من مجبورم مدام بتون باشم ،اون همصحبت نداره...
نفسم را کالفه و خسته بتون دادم ،انگار از کوه بلندی
باال رفته باشم .آزاردهندهتر از سینه سنگینم ،دلسوزی زن
های ایستاده مقابلم بود.
–حرف من همون بود که گفتم ر
وقب من نیستم بیاد.
–شنیدی ،ناری؟!
مخاطبش رسی تکان داد و از کنارش به داخل خانه رفت.
من ماندم و فلور و باریکه نوری که از الی در باز ،رویش
تابیده بود.
سکوت متورم یمشد و تمام اطرافمان را در خودش یم
بلعید.
باید تشکر یمکردم؟

زر خرید

بانوی بارانی

«خداحافظ »را جویده و زیرلب زمزمه کردم .بعد هم به
واحد خودمان رفتم.
#پارت_۷۶
#نارین
بعد از یک روز ر
گشی در چند جای مختلف اطراف شهر،
نتوانسته بودیم محیل را که به دردش بخورد پیدا کنیم.
ر
نشسی در صندیل
خسته و کوفته ،با کمری که از زیاد
ماشی گرفته بود ده شب به خانه رسیدیم.
عمه فلورا چند بار زنگ زده بود ،اما ر
وقب فهمید با کاوهام،
نیمدانم با کدام اعتماد ،خیالش راحت شد.

زر خرید

بانوی بارانی

روبهروی در خانهمان پارک کرد .ماشی غولآسایش
نصف عرض کوچه را اشغال کرده بود.
برایم مهم نبود همسایهها آن وقت شب مرا در ماشی
یک غریبه ببینند .برای فلور ،غیبتها مهم نبودند برای
من هم .
–از دوستت راجعبه جیپش پرسیدی؟
به یاشار که در تاریگ ،فسفریهای کنار جلیقهاش برق یم
زد اشاره کردم .
–اوناهاش اومد.
موتور را جلوی در خانه پارک یمکرد.
باتردید پرسید:
–برادرته؟

زر خرید

بانوی بارانی

–نه!
–آخه انگار تو خونه شما زندیک یمکنه.
–همسایهمونه.
پیاده شد تا با یاشار حرف بزند.
قبل از وارد حیاط شدن ،بلند صدایش زدم.
سمت ما چرخید .بهجای سالم رسش تکان را داد یا نداد،
ُ
نفهمیدم ،ویل موتور را به داخل هل داد.
–پیکموتوریه؟
لحنش انگار تحقت داشت .حتما از صندوق پشت موتور
به این نتیجه واضح رسیده بود .

زر خرید

بانوی بارانی

هرچقدر برای خودم کار عار حساب نیمشد ،اما تحقت
صدای کاوه آزارم داد؛ یاشار مردتر از رفقای اطرافش
بود ...
خود کاوه را نیمدانستم ...
ر
ساعاب که باهم گذرانده بودیم بهحدی
در تمام طول
خودش را در زرورق ادب و متانت پیچانده بود که
غتواقیع بهنظر بیاید یا شاید من تا آن روز نظتش را در
آدمهای راحت اطرافم ندیده بودم.
داخل حیاط به یاشار رسیدیم.
#پارت_۷۷
صدایش کردم ،ایستاد .

زر خرید

بانوی بارانی

سمت ما که چرخید دستهایش را روی سینه گره کرد .
ماهیچههای آفتابسوختهاش در نور کم چراغهای روی
دیوار برجستهتر و قویتر از همیشه به چشم یمآمد.
بعد از سالم ،کاوه رس حرف را باز کرد.
–برای جیپت ر
مشتی خوب دارم .
یاشار ،خنب نگاهش کرد.
– ر
فرویس نیست.
همراهم سیع کرد رایه برای ذوب کردن یخ او پیدا کند،
البته که ذوب یخهای آالسکا راحتتر بود .هرچند به
لطف گرمایش زمی و هوای گلخانهای...
–دوستم عاشق ماشینای قدیمیه ،یمشناسمش ،مطمئنم
پول خوب براش یمده.

زر خرید

بانوی بارانی

–حرف پول نیست ،خودم رسهمش کردم ،قلق داره ،اونم
فقط دست خودمه.
مردک کلهشق ! ر
بهتین موقعیت بود برای بهدست آوردن
پول !آنهم ر
وقب واقعا احتیاج داشت.
کاوه با تعجب نگایه به جیپ کنار حیاط انداخت.
–واقعا خودت رسهمش کردی ،آره؟
یاشار بتفاوت ،انگار از باز و بسته کردن یک پیچ حرف
بزند گفت:
–سالم بعیص قطعهها رو نتونستم بخرم ،اسقایط گت
آوردم و تعمت کردم.
کاوه واقعا غافلگت شد ،صدایش از تعجب باال رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
هسب !!شهیاد باید تو رو ببینه.
–یا خدا ...تو دیگه یک
–من برم .پدرم کارم داره.
همی؟ !خداب جواب آنهمه ذوق کاوه این ماستبازی
نبود.
در ورودی را که رد کرد ،کاوه ،شوکه ،پرسید:
–نرمالش همینه؟ یا االن اینجوری بود؟
–تفلون فرد اعال !تضمیب نیمچسبه.
کاوه بلند خندید.
–ابروش رو تیغ انداخته که گنگ به نظر بیاد؟
آیه از جنس عذاب وجدان برای خیط که به ابرویش
انداخته بودم بیخ گلویم را ر
فرسد.

زر خرید

بانوی بارانی

–نه !عمدی نبوده.
–تو راضیش کن برای شهیاد کار کنه ،پول خوب گتش
میاد.
شانهای باال انداختم .
–من که زورم بهش نیمرسه ،ویل با باباش حرف یمزنم .
نگایه به خانه انداخت.
–پس خونهتون اینجاست.
–اوهوم.
خیال ر
رفی نداشت.
#پارت_۷۸

زر خرید

بانوی بارانی

–فردا هم باهام میای؟
–دنبال جا بگردیم؟
کیم مکث کرد.
–نه !دیگه نیمرم .یمستم بنگایه آشنا برام بگردن .
غروب برای تشکر یه قهوه باهام بخور .میای؟
خستهتر از آن بودم که بخواهم اینپا و آنپا کنم .فردا
هم روز خدا بود ،روزهاب که بدون دانشگاه کش یمآمدند.
–نیمدونم .فعال شب بهخت تا فردا.
«بعدا یمبینمت ».را گفت و رفت.
....
عرص فردا ،ر
وقب کاوه برای یادآوری قرارمان زنگ زد عمه
خانه بود و البته تمام مکالمه را شنید .

زر خرید

بانوی بارانی

به عمو عبدی رس زدم .مسکن خورده و خوابآلود بود،
اما بازهم سکوتش غم داشت.
–گرفتهای ،عمو عبدی!
–چتی نیست.
–قایم نکن دیگه ،بهم بگو چ شده .
با انگشت گوشه چشمش را پاک کرد ،اشگ که نچکیده
بود.
– ر
دکته گفت باید واکر بگتم.
تازه جلسهاش با فتیوتراپ تمام شده بود ،منظورش از
ر
دکت او بود؟
–به یاشار یمیک ،براتون یمخر...
حرف در دهانم ماسید .عمو داشت حرف از پول یمزد ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
قیمب نداشت ،عمو عبدی الگ نگران بود .
ویل واکر که
واکر مرا بهیاد مادربزرگم انداخت ،سال آخر زندیکاش که
با واکر راه یمرفت.
ناگهان خاطرات مرا سمت اتاق عزیز کشاند ،جاب که
یادگارها هنوز آنجا بودند.
–ما داریم...
با یک عالمت سؤال در صورتش سمت من برگشت.
–واکر داریم !مال مادربزرگم بود ،البته اگه بخواین میارم
براتون.
ناگهان امیدواری به صدایش جان داد.
–واقعا؟
–تو اتاقشه.

زر خرید

بانوی بارانی

–عمهت چ؟ یمذاره بدی؟
–عمه من مهربونه .از خداشه.
ر
وقب به واحدمان برگشتم ،فلور رس کمدم رفته و برایم
لباس ست کرده بود .
مانتو ،رورسی ،شلوار روی تخت افتاده ،خودش هم کمد
را مرتب یمکرد.
– ر
دخته شلخته !مرتب کن اینا رو !معلومم نیست کمده
یا تاناکورا؟ !چهار تیکه لباس درستدرمون توش پیدا نیم
شه.
جر و بحث برای چند تکه پارچه که بههیچوجه ست و
ناست آن برایم ر
فرق نیمکرد واقعا ارزشش را نداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–سفارش نکنم ،ناری؟ !مؤدب و خانوم باش .پرسه با
دوستای ....تو...
صفت را پیدا نکرد .
–با دوستات فرق داره ،مشخص بود جنتلمنه.
تحسی؟ عمه داشت کاوه را تحسی یمکرد؟
#پارت_۷۹
لباسهای انتخاباش را زیر باران توصیههایش پوشیدم .
فقط وقت ر
رفی ،کفش پاشنه نوکتت را با یک کالج
راحت عوض کردم.

دیر کرده بود ...تا خیابان قدم زدم .قدم زدن را دوست
داشته و دارم ...از پیادهروها ،از بی مردم ،رد شدن را ....

زر خرید

بانوی بارانی

نرسیده به خیابان اصیل پیدا و سوارم کرد .به یک کافه
رفتیم ،دوستانش هم جمع بودند .
آن مردک سیبیلو که از متلکهایم عصباب شد هم بود.
کاوه دستش را پشتم گذاشت و سمت مت آنها هدایتم
کرد.
–چطوری ،ستار؟!
–کاوهخان!
دست دادند.
به سالم زیرلب من ،با یک« وعلیک ،خانوم »!کشیده
جواب داد.
–چ شده به دلقکا افتخار دادی؟

زر خرید

بانوی بارانی

خواستم جواب بدهم که کاوه هشدار داد.
–ستار !!نارین مهمونمه.
دو ر
دخت در طرف دیگرش نشسته بودند که باهم پچپچ یم
کردند.
کافه پر از عطر قهوه و عود و کیک بود ،فضاب خاص ،با
رنگهاب سفید و سیاه ،اما مشخص بود پاتق رفقایشان
است .
ر
دختها ویل چشم خته یمکردند ،ر
حب من که ندیده
نبودم ...رنگارنگتر از همه ر
دختهاب که تا آن زمان ...و
نیمدانم...
دست خودم نبود ،نیمتوانستم چشم از اندام یگشان
بردارم ،بهحدی که در بعیص از محدوههای فوقاب اغراق
شده بود ،دکمهها طاقت نیاورده ،نزدیک بود پرواز کنند .

زر خرید

بانوی بارانی

کاوه زیر گوشم پچ زد:
–همهش ژل و پالستیکه ،کلهم.
از خجالت رنگ به گونههایم دوید ،نگاهم را دزدیدم.
–من دنبال نچرالم ...خدادادی...
یعب خییل تابلو نگاه کردم؟
رسم را پایی انداختم ،به طرح قلب روی قهوه و سیع
کردم نشنیده بگتم جملههای آخر را...
بی صدای پچپچ ر
دختها ،صدای بلند و قاطیع رسم را باال
کشید.
–یه گوله...

زر خرید

بانوی بارانی

سفت گلوله در گوشم پیچید .
نگاهم را به ستار که کلمه ممنوعه را با آن لحن برحم
گفته بود دادم.
–چ؟!
.............................
#پارت_۸۰
–کاوهست که از حیوونا خوشش میاد ،دست من بودا
واسه هر کدوم یه گوله کنار یمذاشتم ،بعد ررسط یمبستم
که به کجاشون یمخوره.
دستش را سمت صورتم گرفت.
–بنگ !

زر خرید

بانوی بارانی

رسم انگار گلوله واقیع به آن برخورد کرده باشد عقب پرید
و ناخودآگاه اخم را وسط پیشابام نشاند.
–ستار؟!
–چیه ،کاوه؟ نظرمه خب.
پوزخند زدم و با اشاره به رستاپایش گفتم:
–بهت میاد.
–تفنگ؟ خییل.
لبخندش حال آدم را بههم یمزد.
در کافه به صدا در آمد.
ر
یگ از ر
دقایق پیش با لبخند و تحسی به
دختها که تا
ستار خته بود به در اشاره زد.

زر خرید

بانوی بارانی

–اونجا رو !ببینید یک اومده ،کیانا.
باختیار نگاهم سمت در برگشت.
ر
دختی با یک هودی سفید و شلوار زاپدار .موهایش
بلند بود با یک هایالیت آب ...
سالم شاد و پرانرژیاش همه را وادار به جواب کرد.
مستقیم سمت مت ما آمد.
کف دستش را باال گرفت و تکبهتک به دست همه
کوباند.
صندیل سمت دیگر کاوه نشست.
نگاه خندانش را به من داد.
–تازهوارد داریم.

زر خرید

بانوی بارانی

بهزحمت لبخند زدم.
منتظر جوابم نبود.
–سمن دنبالت یمگشت ،کاوه !
کاوه یک قلپ از قهوهاش نوشید.
–بذار رسش گرم ر
گشی باشه.
متنفر بودم ،از آنجا ...از همهچتش؛ ناآشنا بودن
محیط ...
حس شب اویل را داشتم که باالی درخت خوابیدم و
صدای زوزه آرامش یمدزدید.
–حیووب ،ر
دخته گناه دارهها !روت کراش پیدا کرده.

زر خرید

بانوی بارانی

نیمدانم دلسوزی یمکرد یا مسخره .تهمایههای خنده در
صدایش زنگ یمزد.
ستار اما کنایه زد.
–کاوه انقدر سمن داره ،یاسمن توش گمه!
#پارت_۸۱
کاوه نگاه پرحرف دوستش به من را ندید ،جواب کیانا را
داد.
–یمدوب مشکل کجاست ،کیا؟ اینکه ر
دختا یادشون یمره
اگه ما پرسا با یه ر
دخت بخوابیم ،به تنها کیس که جزئیات
نیمدیم کیه؟
ستار خندید.
– ر
مست حافظ.

زر خرید

بانوی بارانی

دل پری داشت ،ادامه داد:
–ده بار جلوی زنعموم با سینا رفته تو اتاقش ،االن برای
من ادای...
دستم را به دسته فنجان قهوه گره کردم .
کاوه نیمنگایه به من انداخت و گوشه لبش را به دندان
گرفت .
فقط خدا یمدانست اگر من کنارش ننشسته بودم قصد
ر
گفی چه حرفهاب را داشت.
سمت من برگشت و توضیح داد:
–همه رو تیغیده حاال بند کرده به من.
ر
دخت تازهوارد پرسید:
–یک یمدونه خونهشون کجاست؟

زر خرید

بانوی بارانی

ستار ،زل زده به من جواب او را داد و بحث را بی
خودشان ،دونفره کرد.
–حتما یه خرابشده اون پاییمایینا .
کیا منو را برداشت و در حی زیرورو کردنش پرسید:
ا
–اصل یک آوردش تو اکیپمون؟
–معلومه ،آریو !فقط اون این خزوخیال رو مثل آهنربا
جذب یمکنه.
در تمام مدت بحثشان چشمهای ستار با آن نگاه ُبرنده
روی من ثابت بود...
دستم لرزید...
کاوه گلویش را صاف کرد.
اگر بلند یمشدم فقط خودم را رسوا یمکردم.

زر خرید

بانوی بارانی

من جایم اینجا نبود .بی اینهاب که بوی ادکلنشان داشت
خفهام یمکرد.
ر
حب هواب که نفس یمکشیدم از حقوق ماهیانهای که
تأمی اجتماغ برایم یمریخت ر
بیشت بود .
من عادت به این هوای آمیخته با برندهای گرانقیمت
نداشتم .
منتظر ماندم تا بحث عوض شود که خییل رسی ع سمت
طالقان رفت ،به ویالی تازه کاوه.
از جایم بلند شدم.
–ناری؟ !
–ببخشید !من باید برم.
و پوزخند ستار تت شد و بر گلویم نشست.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۸۲
منتظر نشدم ،بدون توجه به صدا زدنهای کاوه کیفم را
چنگ زدم و راه افتادم.
بتون در به من رسید و راهم را بست.
–برو کنار !یمخوام تنها باشم.
–ناری!
خواستم از کنارش رد شوم.
–بری دیگه ر
رفب.
شک داشت؟
–دوست عوضیت منظورش من بودم.

زر خرید

بانوی بارانی

–نه!
–چرا؟ !منو یمگفت .تو هم فقط باهاش همپا شدی.
–اشتباه یمکب ،نار...
بتوجه به توجیهاتش به خیابان زدم و از عرضش گذشتم
و در پیادهرو به راه افتادم.
–ناری...
ریهام را از دود و بتین پر کردم تا نفس بکشم.
به ماشینش که کنارم یمآمد توجه نکردم.
صداب نیمآمد از گلویم تا با آن به صدا زدنهایش جواب
دهم.
–ناری !بذار برسونمت ...خواهش یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

خسته یمشد و یمرفت .
–سوار شو !خواهش کردم.
باالخره نتوانستم خواهش کردنش را تحمل کنم ،سوار
شدم.
–ستار کینهایه ...همیشه همیطور بود .تا تالق نکنه ول
کن قضیه نیست ،ر
حب شده یه حرف.
رسم را سمت خیابان ثابت نگه داشتم.
دستش را روی رانش چند بار کشید .
–تو هم نباید اون روز به دوستام توهی یمکردی!
دهانم تا آخر باز شد.
به سمتش چرخیدم .انگشتم را سمت خودم گرفتم و
پرسیدم:

زر خرید

بانوی بارانی

–من؟ !مقرص منم ،کاوه؟
–نه !معلومه که نه !کاری رو کردی از نظرت درست
بوده.
–خب؟!
ر
نیسی .
–ویل ناری؟ !تو باید درنظر بگتی همه مثل هم
یگ منم ،یگ ستار؟!
فلور !مثل فلور داشت توبیخ یمکرد ...یک بالغ دربرابر
یک کودک!
–بحثمون تمومه ،کاوه !
صدایم به خشگ نانهای بیات روی بخاری بود.
–ناری!

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهم را از او گرفتم .در مقابل مییل که از من یمخواست
پاهایم را در آغوش بگتم و رسم را به شیشه تکیه بدهم
مقاومت کردم...
ویل روزه سکوتم را نشکستم ،ر
حب تا وسط شهر ...
تا رسیدن به یک محله اندازه یک زندیک خاطره.
#پارت_۸۳
بهمحض رسیدن ،خداحافظ را گفتهنگفته از ماشی پیاده
شدم .برایم عذرخوایهاش مهم نبود ،درست مثل تمام
حرفها و توجیحاتش تا در خانهمان.
داخل حیاط ،صدای موزیک الیت از اتاق عمه یمآمد .نیم
خواستم ببینمش ...هیچکس را...

زر خرید

بانوی بارانی

خانه را دور زدم ،از روی تهسیگارهای یاشار گذشتم ...
یک باریکه کوچک ،اندازه رد شدن یک نفر ...
متوک خانه ...اندازه شش یک ر
پشب ر
و حیاط ر
متی ...یک
تاب زنگزده ...گذشتههاب زنده ...خاطر راب نامتا...
روی تاب نشستم.
تکان نخورد ،سالها بود لجکرده دیگر تاب نیمخورد ،ر
حب
یک ذره.
سوز رسدی از دیوار آمد و دورم چرخید ،جوخه شناساب
پایت...
صدای یک موتور هوندا در کوچه پیچید و همان حوایل
متوقف شد.

زر خرید

بانوی بارانی

در که صدا خورد یاد واکر افتادم .بلند شدم تا به او
برسم ،اما دوید و وارد خانه شد.
حتما پدرش کار واجب داشت.
دیگر حال بر ر
گشی به گوشه دنجم را نداشتم.
به خانه رفتم.
عمه جلوی آینه ایستاده بود .تکهای موم را از پوستش
کند.
صورتش از درد جمع شد.
–چه زود اومدی !خوش گذشت؟
جواب که ندادم ،دوباره صدایم زد.
–ناری؟
–بد نبود.

زر خرید

بانوی بارانی

خواستم به اتاقم برود ،سؤالش متوقفم کرد.
–چطور؟
بهناچار جواب دادم .
–دوستاش خییل نچسب بودن .
اخم کرد.
نخواسب باهاشون گرم ر
ر
بایس.
–شاید تو
–عمه!
ناخودآگاه در جوابم« جان »گفت ،مثل همیشه .هر بار
که صدایش یمزدم ،ر
حب اگر درحال توبیخم بود .
و« جان»ش عجیب جانفزا بود .
دلم از آشناهای تازه گرفته بود .کیفم از دستم افتاد ...

زر خرید

بانوی بارانی

با قدمهاب خسته ،پاکشان سمتش رفتم و از پشت در
آغوشش گرفتم.
#پارت_۸۴
رسم را به شانهاش تکیه دادم.
–عاشقتم ،فلور جونم.
صورتش نرم و مادرانه مهربان شد .دستم را گرفت و ر
فرسد.
–منم دوست دارم ...منم...
با همه سختگتیها عطر خانواده یمداد .
–اگه نبودی...
–مو به مو برام تعریف کن چ شد.

زر خرید

بانوی بارانی

با التماس چشم ریز کردم.
–یه وقت دیگه!
گوشه لبش حرص باال رفت ،اما کوتاه آمد.
خودم را عقب کشیدم.
–فلورا جونم !واکر عزیز رو بدم عمو عبدی؟
نیمساعت بعد جلوی در واحدشان بودم ،با یک واکر
تمت و شستهشده .
اما یاشار با نگایه مشکوک به واکر و بعد من چشم
دوخت.
–عوضش چ ازم یمخوای؟
چشمهایم را برایش درشت کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چ یمیک تو؟
–یمگم عوضش چ یمخوای؟ نیمخوام بدهکارت باشم.
مردک مغرور غد !چارهای نبود ،باید فکری یمکردم وگرنه
نیمگرفت.
–ماشینم تعمت نیمخواد ...واقعا چتی احتیاج ندارم .
نجاری بلدی؟
«نه »!را محکم و قاطع گفت.
تنها یک تاب زنگزده داشتم برای معامله.
–بیا بریم.
بدون حرف پشترسم راه افتاد.

زر خرید

بانوی بارانی

خانه را دور زدیم ،اینبار از سمت پارکینگ و رسیدیم به
حیاط خلوت سهگوش کوچک ،اندازه تمام خلوتهای
بچگ من.
–اینو ببی .
به تاب پت و قدییم اشاره زدم.
–یمتوب درستش کب؟
دست به صندیلاش کشید.
–زنگ زده.
–یمبینم .درست یمشه؟
سیع کرد تکانش دهد ،ر
قتی کرد و لجبازانه فقط ذرهای
تکان خورد.
–سنباده ،ضدزنگ ،رنگ ،همه رو خودت یمخری !من
فقط روش کار یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

–قبول.
دست به کمرش رد.
–قیمت واکر رو بحساب یمشیم.
دربرابر جدیتش فقط یمشد موافق بود.
–قبول!
ویل انگار این را دوست داشتم؛ نفس معامله تا بحساب.
#پارت_۸۵
#یاشار
– ر
دخته نیمخواست بره...
الزم به پرسیدن نبود؛ درباره ناری حرف یمزد.

زر خرید

بانوی بارانی

–معلوم نیست این کاوه پفیوز کیه که عمههه راضیش
کرد باهاش بره بتون.
کاوه کیس نبود؛ ماشینش چشم فلور را گرفته بود.
–ببی بابا !من دارم یمرم یه نگاه به ماشی رفیق همی
کاوه بندازم .برای همی ساعت هشت اومدم.
–یک بریمگردی؟
هربار که یمخواستم تنهایش بگذارم و این سؤال را یم
پرسید قفسه سینهام از شدت فشار به جتجت یمافتاد.
–معلوم نیست .یمخوای بگم رضا بیاد پیشت؟
–نه !کاری ندارم .

زر خرید

بانوی بارانی

–پمتس بگتم برات؟
–نه !خودم یه کاریش یمکنم .لگن رو فقط دم دست
بذار.
جایمان عوض شده بود .با دیدن اندکاستقاللش دلم در
سینهام جستوخت کرد؛ مانند پدری که کودکش مستقل
شده باشد .
–پس من یمرم یه نگاه به ماشینش بندازم ،اگه قابل تعمت
باشه یمگم بیارنش اینجا .رفتوآمد نیمتونم بکنم .
–برو!
–زود میام.
–برو دیگه .راه یمافتادی تا حاال رسیده بودی.
ر
اخالق او نوبر بود .
پدر به خوش

زر خرید

بانوی بارانی

در ادامه ر
ترس زدن توپید:
–این فیلمای جمشید آریا رو هم سوا بذار تو فلش ،کل
فلش شده این ابروبرداشتههای چشمبادویم!
ر
کنتل را از روی تخت برداشتم و داخل پوشهها به دنبال
فیلمهای مورد عالقهاش گشتم...
فلش تبدیل به بازاری از نامهای عجیبوغریب و ناآشنا
شده بود.
–جرئت نداری جلوی خودش بگ ،برای من بلبلزبوب
نکن تو رو به وهللا.
–همیکه به بهونه دیدنشون میاد اینجا یمشینه حرف یم
زنه و خورایک یمخوره ،رسم گرم یمشه.

زر خرید

بانوی بارانی

من پرس خوب برایش نبودم ،همیشه تنهایش یمگذاشتم،
آنقدر که حاال یک مرغ سیاه با قارقارهایش و یک ر
دخت با
رسیالهای کرهای توانسته بودند خأل تنهاباش را پر کنند.
#پارت_۸۶
دلم بوسیدن رس کممویش را یمخواست ،یک عذرخوایه...
–من رفتم.
–خت پیش.
جیپ بتین داشت ،ر
حب آنقدری که مرا به نیمه دیگر
سکه شهر ،آن باالباالها برساند.
دستم روی زنگ رفت.
ماشی است رب روبهروی در نگه داشت .مهماب بود؟

زر خرید

بانوی بارانی

انگار شب خوب را برای آمدن انتخاب نکرده بودم.
صدای ظریق در کوچه پیچید.
–بله؟!
–با آقا شهیاد کار داشتم.
در با صدای تیگ باز شد.
میان حیاط ایستادم .ختی نشد .
شمارهاش را گرفتم و منتظر ماندم .جواب نداد ،فقط
ر
دقایق بعد پرس جواب سمتم آمد.
–سالم .شمارهت رو دیدم حدس زدم اومدی.
دست دراز کرد .
–شهیادم .تلفب حرف زدیم .

زر خرید

بانوی بارانی

–سالم.
–چرا وایسادی؟ بیا تو !گذاشتمش گوشه حیاط .یه کوپه
کالسیکه .تازه آوردن برام.
–فقط یه نگاه بهش یمندازم.
ثانیهای رسم سمت صدای کف و دست زدن چرخید.
زیرزمی؟ جا قحط بود؟
–تولد کاوهست .امشب بچهها براش جشن ر
گرفی .تو
هم بیا...
بمزه خندید.
–تم امشبمون سفیدمشکیه.
منظورش بلوز مشگام بود .دلقک خوشخنده !

زر خرید

بانوی بارانی

خودش رساپا سفید پوشیده بود ،شلوار ر
کیس کوتاه ...
نگاهم روی قوزک پا و کالجش رفت .الغر و ریزه بود.
–ماشی کجاست؟
–کنار دیوار...
اشاره زد.
–روز یماومدی.
–موقعیتش نبود .
–اونجا ،زیر سایهبونه .نورش زیاده.
–یه نگاه یمندازم ،اگه تونستم ،تعمتش یمکنم.
فکر کنم چتی که دلش یمخواست را از من نشنید.
–پس کاوه واسه چ اینقدر تعریفتو کرد؟

زر خرید

بانوی بارانی

جعبه ابزارم را در دستانم جابهجا کردم.
–نگاه یمندازم ،تونستم که فبها ،نتونستم شکایتم رو بت
پیش کاوه.
خندید.
–اوی !!چته ،پرس !جوش نیار!
#پارت_۸۷
و دیدمش...
شورولت سیاه...
باراده زمزمه کردم:
–عروسکه...
–آره...

زر خرید

بانوی بارانی

–کامارو نسل یک ۸ ،سیلندر .فقط چند تاش اون زمان
وارد ایران شد.
به شانهام کوبید و ذوقزده گفت:
–خودشه ...راش بنداز ،پرس!
فقط باید عاشق ر
بایس تا ر
حب از دیدن زیباب کالسیکشان
لذت بتی...
کیس« شهیاد »!صدایش زد و او دل کند.
–ببینم چه یمکب!
سمت ساختمان دوید.
جلو رفتم ،زیر نورهای مصنوغ ،ر
دسب روی بدنهاش
کشیدم ...
صدای موزیک ،رقص نور ...

زر خرید

بانوی بارانی

اگر یاشار دوران دبتستان یا دانشگاه بود ...االن بیخیال
تعمت ،درحال کنکاش میان جمع داخل زیرزمی و یا ر
حب
شیطنت میانشان بود.
ویل دیگر نه حالش را داشتم ،نه جانش و نه انگتهاش...
یعب پرسک ر
قرب چقدر یمخواست بابت تعمت این
عروسک به من بدهد؟ من که...
نیمخواستم حواسم پرت شود ویل...
انگار ر
دختی معرکه تولد را گرم یمکرد.
–براتون لباسام رو دربیارم؟ کیا موافقن؟
صدای سوت و هورای بلند پرسها و تشویقهایشان پنجره
های زیرزمی خانه درندشت را به لرزه انداخت.

زر خرید

بانوی بارانی

–درش بیار ،خوشگله!
نعره نخراشیدهای بلندتر از بقیه بود .
–نامرده هریک درنیاره!
صدای کشدار و پر از ناز ر
دختک آشنا بود ،آنقدر که
مثل مته درون مغزم فرو برود.
–شلوارم چ؟ دربیارم؟ رأی بدید.
پرسها همه با هم ،بلند ،سوت زدند .
–شلوار درمیارم ،قبوله ...اول دکمه رو باز یمکنم ...آها ...
از قصد کشدار حرف یمزد یا نازش بود؟

زر خرید

بانوی بارانی

هیاهوی داخل خانه به من ربیط نداشت .من برای تعمت
ماشی صاحبخانه آمده بودم.
#پارت_۸۸
بدنه ماشی سالم بود ...کاپوت را باال زدم.
صاحب نعره نخراشیده دوباره تشویقش کرد.
–برای لخت شدن کمک نیمخوای ،جیگر خوشگله؟
–چرا دارم یمافتم...؟ بخیالش...
پرسها دیگر رسما زیرزمی را ترکاندند.
نیمدانم چرا به پاهای ناری فکر کردم ،زیر دامنهای بلند
و رنگاش ،شایل که همیشه خدا از رسش رس یمخورد.

زر خرید

بانوی بارانی

کاوه غروب آمده و اجازهاش را از فلور گرفته و به مهماب
برده بودش.
–بکن اون بلوزت رو.
شهیاد بود که تشویقش کرد .
پولدارهای مفتخور ،همهشان ...
ر
دختک ،مست خندید  .ر
لعنب !صدای خنده آشنا بود،
ر
بیشت از آنچه که باید.
–بلوزمو بکنم که سوتینم رو یمبینید...
لحن پر از ناز ر
لعنب...
آچار را درون مشت محکم فشار دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
فحیس به خودم پراندم و قبل از پشیمان شدن سمت
پنجره زیرزمی رفتم ...
روبهرویش چهارزانو نشستم .امشب تا مطمی نیمشدم
نیمتوانستم روی کارم تمرکز کنم.
دورتادور سالن آینهکاری بود ،گوشهای باندهای بزرگ و
یک مت با بادکنک...
استخری که بخار گرم از آن باال یمرفت ،با دیوارهای نیم
ر
متی ،کیم باالتر از زمی ...
ر
دخت پرسهاب که در محوطه کنار آن جمع شده بودند .
چند نفری هم داخل استخر...
اما چشمهایم قفل ر
دخت روی سکوی پرش کنار استخر
شد.

زر خرید

بانوی بارانی

بلوز سفیدش را یمکند ،صورتش مشخص نبود.
ر
وقب بلوزش را از رسش بتون کشید ،موهای صافش
صورتش را پوشاند.
لحظهای تکان شدیدی خورد ،انگار که نتواند تعادلش را
حفظ کند .
صدای خنده بقیه آمد...
دستش را بند موهایش کرد و آنها را از روی صورتش کنار
زد.
#پارت_۸۹
یا بابالحوائج...
ناری بود ،با آن چشمهای درشت عروسگ ،لبهای نیمه
باز...

زر خرید

بانوی بارانی

لرزان ،با نگایه گیج و ناهوشیار ،فقط با یک سوتی
سفید و شلوار جی باالی سکوی پرش ایستاده بود ،مانند
خر ر
گویس وسط گله گرگها...
لحظهای با دستش تنش را پوشاند ...مانند وقتهاب که
رورسیاش عقب یمرفت و آن را رسجایش بریمگرداند.
مست بود؟ این عوضها چه به خوردش داده بودند؟
غتت و خشم به سینهام هجوم آورد و نفسم را برید...
من این خانه و صاحبش را به آتش یمکشیدم.
حال آن لحظهام فقط دیوانگ و جنوب بود که مرا بلند
کرد و سمت در دواند .
روبهروی در ایستادم ،با لگد محکم به آن کوبیدم ...

زر خرید

بانوی بارانی

در تا آخر باز شد .صدایش میان هیاهو مانند بمب ترکید
و همهشان را ثانیهای ساکت کرد.
ر
دختها زودتر جیغ زدند و پرسها عقب کشیدند.
نگاه مست ناری سمت من برگشت ،ر
برق از آشناب در
عمق آن درخشید.
با خنده ،مستانه و کشدار گفت:
–کلهگاو احمق !اومدی  ...ر
استیپتتم رو خراب کردی...
آچار و دستم از شدت فشار یگ شد.
سمتش رفتم؛ قدم نیمزدم ،چتی میانه دویدن و گام
ر
برداشی.
–یاشار ...پرشم رو نیمتوب بههم بزب...

زر خرید

بانوی بارانی

به من پشت کرد ...خیال پریدن که نداشت...؟ !درد تتی
تمام رسم را پر کرد...
پرواز ناری ...
صدای آب که به اطراف پاشید ...خداب که فراموش کرده
بودم را صدا زدم و دیوانهوار ،رسی عتر دویدم.
کنار استخر ،روی لبهاش نشستم و دستم را با اینکه یم
دانستم به او نیمرسد سمتش دراز کردم ...
یگ از پرسهای داخل استخر گرفتش ...خنده وقیح و
هتش حالم را خر ر
ابت کرد...
#پارت_۹۰
دستم را با تحکم سویش دراز کردم.
–بدهش من .ناری !بیا...

زر خرید

بانوی بارانی

گیج یمزد ...
اشک هم که به چشمانش دوید ،یک ترکیب که برای
دیوانهتر کردنم کاق بود...
دستش را گرفتم و از آب بتون کشیدم .
دلم یمخواست انگشتان پرسی که روی باسنش نشست و
او را به باال هل داد بشکنم تا جرئت نکند لمسش کند.
از آب بتون آمد ،با موهاب خیس که به صورت و تنش
چسبیده بود ...
تمام خشم ،جنون ،همه خوب که به روی چشمم پرده
کشیده بود ،با دستهای باریگ که دور کمرم حلقه شد و
هق بجان و بنفسش روی سینهام بخار شد و از بی
رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

با رسانگشت و ر
کمتین لمس ،موهایش را از صورتش کنار
زدم.
– ر
دخته احمق !چه غلیط یمکب اینجا؟ بلوزت کو؟
گیج نگاهم کرد.
رسم سمت استخر برگشت ...به بلوز سفید شناور روی
سطح آب...
کیس بلند و خریدار سوت کشید ...در پناه و حفاظ تنم
گرفتمش و چرخیدم...
یملرزید ،از ر
مسب یا رسما ...بهمحض کنار کشیدن از
استخر ،گرفتم و محکم تکانش دادم.
–چ خوردی؟

زر خرید

بانوی بارانی

ر
لعنب !چرا یملرزید...؟
پتاهن مردانهام را بدون اینکه دکمههایش باز شوند از رسم
بتون کشیدم و تنش کردم .
تلوتلو خورد ،یک دستم را برای نیفتادن ،دور کمرش
انداختم .آخ که چقدر دلم یمخواست گردن باریکش را
بشکنم.
–چ بهت دادن ،ناری؟
چانهاش از بغض چی خورد ،با صداب گرفته زمزمه کرد:
–یاشار ...داد نزن رسم...
لرزان و بپناه به من تکیه زد .دوباره خر و نرم شدم.
دردرس !این ر
دخت دردرس واقیع زندیک من بود.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۹۱
–یمتوب راه بیای؟
ر
بیشت به من چسبید .دستم را زیر پاهایش انداختم و از
زمی کندمش...
اول باید از آن خرابشده بتون یمزدیم...
خودم را در آینه دور تا دور استخر دیدم ...با یک رکاب
مشگ ،ناری را به سینهام چسبانده و آچاری که هنوز در
دست داشتم...
پر از جنون نعره زدم:
–کاوه !کدوم گوری ر
رفب؟ جنازهت رو بیار بتون تا
ُ
خودم پیدا و افقیت نکردم.

زر خرید

بانوی بارانی

صدایم را از جهنم شنیده بود ،چون از پلهها پایی آمد.
قبل از اینکه حرق بزنم ،برق چتی حواسم را جمع کرد ...
ر
گویس...
به ر
گویس داخل دست یگ از پرسها نگاه کردم.
–هوی !یابو !فیلم از اینجا درز کنه ،باید مادر و
خواهرت رو از زیر دست من جمع کب .به خدای احد و
واحد اگه این کارو نکنم از کمر بابام نیومدم.
پرس جلو آمد ،قبل از او کاوه دستم را کشید و میانمان
ایستاد...
–یاشار !آروم...
حرفش را قطع کردم ...رسم دنگدنگ صدا یمداد .
–بگرد ببی یک فیلم گرفته...

زر خرید

بانوی بارانی

–ما تو مهمونیا ر
گویس نمیاریم...
–این چیه دست رفقات؟ گوشکوبه؟
–فیلم نیمگته...
سمت بقیه برگشتم ،تمام خشم و تنفرم را چشمهایم
ریختم.
–هریک پخشش کنه ،به جان پدرم ،رفتم رساغ مادر
خواهرش .ببینید یک گفتم!
پچپچ و ر
اعتاض باال گرفت ،بتوجه سمت کاوه رفتم.
–بناموس !امانت بود دستت .چ دادی بخوردش؟
صدای مردانه و بلندی ،آن وسط بلند شد.
–ولش کن .تقصت اون نیست.
نگاهم ،تت ،سمت تازهوارد چرخید.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۹۲
با پوزخند گوشه لبهایش ،شبیه یک تماشاچ راض به
نظر یمرسید .
گیالس داخل دستش را باال گرفت.
– ر
دخته فقط کوکتل خورده ...خییل بظرفیت بود...
کاوه هم سمت او برگشت.
–ستار؟ !تو عوض بهش چ دادی؟
مرد ،با طلبکاری سمتش غرید:
–هیچ !یمگم کوکتل خورده ،فقط ده درصد الکل
داشت.

زر خرید

بانوی بارانی

تمام ماهیچههای کاوه کشیده و آماده حمله شد.
–آشغال کینهای !عی سگ داری دروغ یمیک!
کنار کشیدم .جنگ سگها احتیاچ به من نداشت ،کاق
بودند برای دریدن هم.
رفیقش جای مرا روبهروی او گرفت.
–واسه یه ر
غربب به من یمیک سگ؟
–تو چ؟ واسه یه حرق که بهت زد این بال رو رسش
ا
ر
هسب تو؟ !آدیم اصل؟ !تا زهرت رو نریزی
آوردی؟ چ
آروم نیم ریس؟
–من به اون پتیاره کار نداشت...
کاوه با مشت به صورتش کوبید...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دختها جیغ کشیدند ...حاال همه تقریبا یکجا جمع
شده ،ر
دخت و پرس عرضه جلو آمدن و جدا کردن
رفقایشان را نداشتند...
با مشت ،حرف در دهان ستار پوکید .اما برعکس انتظارم
فقط بحرکت ماند...
آب دهانش را روی زمی ریخت و با چشمهاب باریک از
تنفر به ناری اشاره زد.
–بهخاطر یه ر
دخت؟ انقدر بدبخت زناب؟
–مهمونمه .
–خییل عزیز بود ،با یگ دیگه جیم نیمزدی هواخوری...
نگاه کاوه سمت ناری برگشت ،خیالش که از نشنیدن او
جمع شد جواب رفیقش را نداد.

زر خرید

بانوی بارانی

ستار با تحقت پوزخند زد .آرنجش را گوشه لبش کشید تا
پاکش کند ،ردی از رسچ روی سفیدی پتاهش نشست...
آخرین نگاه پر از حرفش را به ناری و بعد من انداخت ...
پشت کرد ،به آنهاب که جمع شده بودند تنه زد و رفت.
#پارت_۹۳
ناری را باالتر کشیدم...
باید از اینجا دورش یمکردم.
از زیرزمی که بتون زدم ،برخورد هوای خنک آه از نهادم
بلند کرد  .ر
دختک خیس بود .
هوا کیم سوز داشت ...جیپ بتون ،داخل کوچه بود .

زر خرید

بانوی بارانی

صدای دزدگت ماشیب بلند شد .
–یمرسونمت.
«نه »!را بلند و مطمی گفتم.
ٔ
ر
–با این تو جاده گت مامورا بیفب حسابت پاکه .تازه یگ
باید نگهش داره .حالش بدتر شه خودشو پرت کنه بتون
چ؟
پر بتاه نیمگفت .پرسید:
–ماشینت کجاست؟
–کوچه .
–سوئیچ بده.
از رئیسبازی درآوردنش حالم بههم یمخورد ،اما چارهای
نبود.

زر خرید

بانوی بارانی

پاهای ناری را زمی گذاشتم ،کمرش را نگه داشتم ،هنوز
تکیهاش به من بود .
سوئیچ را از جیبم بتون آوردم و سمتش گرفتم.
از دستم کشید را برای کیس پشترسم پرت کرد.
–شهیاد !ماشینش رو بیار توی حیاط.
ر
دقایق بعد ،روی صندیل عقب ماشی کاوه ،داخل جاده
بودیم.
ر
دخته پردردرس را دراز کرده و رسش را روی پاهایم
گذاشته بودم.
یک ربیع گذشت ،صدای خفه غرغرش روی عضالت
شکمم یمشنیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–این شکمه؟ شکم باید نرم و گرم باشه.
در آن موقعیت هم دست از غر زدن و ناراض بودن برنیم
داشت .اگر سوار ماشی کاوه نبودیم حسابش را کف
دستش یمگذاشتم.
صورتش را چند بار روی شکمم کشید و در آخر آرام
گرفت.
–رسدمه...
کاوه کامل سمت پشت چرخید.
– ر
بهته؟
جوابش را ندادم ،ناری خوابوبیدار بود.
با اینکه رسما داشت کمکم هوشیارش یمکرد ،لحظهای
انگار صدای خروپفش را شنیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

موهایش ،شلوارش ،پوست تنش ،همه خیس بودند .
سوتینش هم بلوزش را نمدار یمکرد.
#پارت_۹۴
آرام زیر گوشش زمزمه کردم:
–یمتوب لباسزیرت رو دربیاری؟
حر ر
کب نکرد .دستم را آرام زیر لباسش بردم ...بازهم تکان
نخورد.
از آینه به کاوه نگاه انداختم...
ر
خاکستی تختهگاز یمرفت
در خیابانهای خلوت پایتخت
و فقط گایه زیرلب غرولند یمکرد و از آینه به عقب نگاه
یمانداخت.
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دستم را نیمدید.
انگشتانم در امتداد پوست یخزدهاش رسید و به قزن
رسید...
بازش کردم و بعد گتههای کنارش را پیدا کردم ...دوخت
نبود ،راحت جدا یمشد.
روزی روزگاری فرق سگک کمربند را از قزن سوتی
تشخیص نیمدادم ،اما حاال ...بهحدی ماهر بودم که
بدانم یک سوتی را چطور باید زیر یک دقیقه باز کنم ...
و البته چتی نبود که بتوان به آن افتخار کرد .گوشه
لبانم را با حرص به دندان کشیدم و شانههایش را از بند
آزاد کردم....
انگشتم ر
پیشت نیمرفت ...
کاش راه دیگری بود ،رایه به جز کاری که باید یمکردم .
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هرچه بودم ،هرچقدر لجن ،دستم به لمس ناموس کیس
آلوده نیمشد .
باالخره لباس خیس را از زیر بلوزش بتون آوردم .حاال با
این سفید اسفنچ چه یمکردم؟
مطمئنا داخل ماشی این ب ررسف نیمانداختم .مچاله
کردم و داخل جیب شلوارم فرو.
–یاش!...
دستهایش را دور کمرم حلقه کرد و از پشت به هم گره
زد.
واقعا مرا یمشناخت .
حالش زیاد خراب نبود ،حداقل بعد از افتادن در آب .

زر خرید
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حقش بود ر
وقب بههوش یمآمد یک کتک مفصل از
پدری ،برادری ،کیس یمخورد تا حالش جا بیاید ،یک مرد !
دستم سمت موهای خیسش رفت و آنها را از شانهاش
فاصله داد.
خانهشان بدون مرد بود؛ فلور فقط ادعای زرنگ داشت .
حاال شک نداشتم ستار راست یمگفت ،کوکتل ۱۰درصد
این بچه را از دایره خارج کرده بود.
#پارت_۹۵
فلور !
فلور را چه یمکردم؟
از شدت لرز ،روی پایم تکان خورد.
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بازویش بهحدی دور کمرم سفت شد که دیگر جاب برای
ر
بیشت ر
فرسدن نماند.
–رسدمه...
کاوه بود که پرسید:
بهت یمشه .بتیمش ر
–داره ر
دکت یا نه؟
مردک عوض !یمترسید ناری را به ر
دکت بتیم .نگاهم را
پایی به دادم .راحت و آرام خوابیده بود.
ر
مشب به فرمان کوبید و ادامه داد:
–جواب عمهش رو چ بدم؟ بهزور راض شدن با من
بیاد.
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دلم یمخواست بگویم راض کردن فلور عرضه پدر
پدرجدت نیست .فقط ناز کرده بود ،از همان اول تصمیم
داشت برادرزادهاش را بفرستد.
–بخاری رو زیاد کن.
–آخرشه بابا !همیجوری داریم خفه یمشیم.
ر
ساعب را خواب بود ...اما آخرش چه؟
نیم
دستش را تکان دادم.
–ناری !!پا شو...
ر
اصواب نامفهوم زمزمه کرد.
–ناری نزدیک خونهایم ...عمهت ...پا شو!
چشمهایش در حدقه چرخید ،اما هوشیارتر به من نگاه
کرد.
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–نیمساعت دیگه خونهایم .جمع کن خودتو...
سیع کرد رسش را از پایم بردارد ...دوباره سقوط کرد.
–گوشیم ...تو جیبم بود...
–خیس شده حتما.
صدایش هم لرز برداشت.
–به عمه چ بگم؟
–بذار برسیم یه فکری به حال گندکاریات یمکنیم.
–تقصت من نبود.
این را گفت و اشک از چشمانش راه گرفت.
دل من که برایش نیمسوخت.
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–حتما من بودم که هرچ تعارفم کردن خوردم ...من
لباسم رو تو اون همه آدم...
ر
نیسب ،بعقیل !
تو مقرص
ر
زحمب که بود بلند شد و سمت من نشست.
با هر
–حالم بده ...چطور یمتوب اینقدر بشعور ر
بایس.
انگشتان لرزانش را روی دهانش گرفت.
خییل جدی واقعیتها را برایش شمردم.
–چون داریم یمرسیم .فلور ته جادهست .من با تو ،اینم
رسووضعت.
#پارت_۹۶
رسش را پایی آورد ،به بلوز من که چهارپاره استخوان و
اندام ظریفش در آن گم شده بود نگاه کرد.
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–با این لباسا برم خونه ،خونم حالله .
بحوصله جواب دادم:
–عقلت داره بریمگرده ،بازم شکر...
ملودی ناآشنا در ماشی پیچید  .ر
گویس کاوه...
–یا خدا ،عمهته!
ناری فورا ر
گویساش را از دستش قاپید.
ر
لحظاب ترسیده به آن زل
روبهروی صورتش نگه داشت ...
زد .
باالخره تصمیمش را گرفت و صدایش را صاف کرد.
–سالم ،عمه !
صدای فلور را یمشنیدم.

زر خرید
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–گوشیت چرا خاموشه؟
–شارژ ...شارژ تموم کرده .
–نیمیک نگران یمشم؟ بازم بخیالبازی درآوردی؟
–ببخشید.
–یک میای خونه؟
پشت دستش را گاز گرفت ،اما فورا خودش را جمع کرد.
–عمه !خونه داب شکری رس راهه .یمرم شب اونجا.
–چ؟ صدات چرا گرفته؟
–خوبم ،فلور !یمخوای زنگ بزن از داب بتس و مطمی
شو...
ر
لحظاب سکوت کرد ،در حال سبکسنگی کردن.

زر خرید
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–باشه ...فقط قبل خواب در اتاقت رو کلید کن .به اون
پرس عوضیش هم رو نشون نده.
«چشم »را زمزمه کرد.
تماسش را که قطع کرد ،به ر
گویس زل زد.
–من ...من تا حاال بهش دروغ نگفته بودم...
گریهاش تلخ بود.
کاوه صدایش زد.
–ناری؟ من...
ناگهان ناری منفجر شد .به سمتش داد زد:
–تو خفه شو !صدات دربیاد وسط خیابون پیاده شدم .
هر بالب رسم بیاد هم مهم نیست.
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از من فاصله گرفت ،به در ماشی تکیه داد ...
دستانش را در آغوش گرفت؛ جمعشده ،آرام ...فقط
گایه صدای فیفینش یمآمد.
#پارت_۹۷
#نارین
رایحه عجیب زیر بیبام موج یمزد؛ کیم شامپو ،کیم ادکلن
ناآشنا ،و بوی تب غریبه...
نه از جنس تن من یا فلور ،غریبهتر ...جنیس دیگر ...
پتو ...مهمتر از همه بهنریم پتوی من نبود ...یک پتوی زبر
که با پاهای برهنهام...
از جا پریدم ...
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صدای شلپ افتادن من در استخر...
گرمای ماشی کاوه در کنار لرز تن من...
«اکنون »به صورتم کوبیده شد.
اتاق آشناغریبه...
آشنای کودیک و دکور و وسیلههای غریبه ...
با آویز پشت دری که لباسهای مردانه از آن آویزان بود .
مت مطالعه؟ !!با یک کتابخانه کوچک پرشده از کتاب
های مکانیک...
معدهام آشوب شد .
اتاق یاشار !!!من بدون شلوار ،با بلوز یاشار ،در اتاقش
بودم...
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دیشب ،مانند تکههاب پارهشده از یک فیلم ،با بازی یک
غریبه که فقط شبیه من بود در رسم پخش یمشد ...
روی یک پرده نمایش به بزریک ذهن پریشان و پرصدای
رس من.
پایان فیلم مست و نیمههوشیار به خانه همسایه آورده
شده بودم.
با فکر کردن به عمو عبدی ...حاال درمورد من چه
فکرهاب که نیمکرد...
مشتم را در دهانم فرو بردم تا از شدت بیچاریک گریه
نکنم.
هوای اتاق دمکرده و گرم بود ،بخاری روشن ،شلوارم روی
لوله بخاری آویزان...
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بانوی بارانی

پتو را کنار زدم ،خدا مرا ببخشد ...اما با دیدن عادی
بودن بدنم ،بهجز نپوشیدن شلوار ،نفس ر ر
احب کشیدم ...
یاشار ...یادم بود که مرا تا اتاق آورد .من خوابآلود را
وادار کرد آنقدر بیدار بمانم که شلوار خیسم را دربیاورم .
تماممدت پشتکرده ایستاد ،خشمش را حس یمکردم ...
اینکه یمخواست رسم را به دیوار بکوبد ...
زیر پتو که رفتم ...
بقیه را یادم نیمآمد ،خواب بود و بختی...
بخاری را روشن کرده ،شلوارم را گذاشته بود تا خشک
شود.
#پارت_۹۸
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از تخت پایی رفتم ،دلم فرار یمخواست؛ از او ،از پدرش،
از تمام خاطرات بیدزده دیشب...
رسی ع شلوار را پوشیدم ،در را آرام باز کردم ...
عمو خواب بود ...دیشب چه؟
صدای شت آب ...همان که مرا بیدار کرد.
به آشتخانه رفتم.
ر
کتی روشن روی اجاق ،با یک قوری ،بخاری که باال یم
رفت.
داشت ظرفهای داخل سینک را یمشست.
–من یمرم خونه.
ر
حب رس بر نگرداند.
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–جنابعایل خونه عموتون ر
ترسیف دارید .اگه یمشه با بلوز
من و شلوار ،از خونه دابجونت برگردی پیش فلور ،برو!
–فلور...؟
–ماشینش تو حیاطه .خونهست.
آخرین ظرف را در آبچکان گذاشت و سمتم چرخید.
–دیشب لباسات جا موند ،کیف هم برده بودی؟
فکرم کار نیمکرد.
ر
نذاشب؟ کارت
–تو وسیلههای دیشبت چت مهیم که جا
شناساب ،کارت عابری...
–چرا؟ !یه چتی نیست.

زر خرید
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–چ؟
–سوتی من کو؟
–سوتی؟ !
طلبکارانه دستم را به کمر زدم.
–همون که دیشب تنم بود.
نفس کالفهای کشید.
–من عادت ندارم به ر
دختهای مست دستدرازی کنم .
تو نایلون مشگ کنار تخته.
–دست تو چراست؟

ا
داشب قندیل یم ر
ر
بسب .اصل
–من درآوردم ،تو ماشی،
الزمه بهت بگم دیشب شما بودی که با کوکتل % ۱۰
پاتیل شده بودی؟
مردک برحم!
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–ببخشید که ظرفیتم پایینه ،مثل شما حرفهای نیستم که
با عرقسگ کلهپا شم.
خسته از چانه زدن ر
دسب در هوا تکان داد.
–گم شو بابا!
–بشعور!
رسم درد یمکرد ...انگار هنوز گیج بودم.
–بذار حداقل  ۲۴ساعت از گندی که زدی بگذره بعد
برای من ادای خانم معلما رو دربیار !
–اگر هم گند زدم به خودم زدم !به کیس آسیب نزدم !
فکر یمکب برای یک مهمه که من دیشب چیکار کردم؟ !
هیشگ؟!
#پارت_۹۹
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–خودت چ؟ از کارات خجالت نیم ر
کیس؟
–من باید خجالت بکشم یا تو؟ !از صبح تا حاال شت
آبتون بازه.
دهانش از تعجب باز ماند ...گریه به ابرو انداخت و به
من توپید:
–قبض آب که میاد ،نصفش رو من یمدم.
–االن حرف از پول زدم؟
دست به کمر زد ،لبش را کجوکوله کرد و جواب داد:
–نه پس ! ر
داشب در مورد آب ،رسمایه میل ،حرف یمزدی!
–پس چ؟ موضوع زندیک آدماست .آب نباشه...
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یمخواست شعار بدهد ،مطمئنم !
همی بود ،حتیم یمخواست بگوید دیشب چطور هر
چتی که دستت دادند خوردی؟ تو عقل داری؟
دلم شنیدنش را یمخواست ،کیس که اشتباهاتم را در
صورتم بکوبد ...
وقب خودم ر
ر
دخت خاطرات دیشبم را باور نیمکردم ...اگر
شلوار روی بخاری ،لباس یاشار تن من نبود یمتوانستم
فکر کنم واقیع نبوده ...
کاش خیال بود ،یک خواب...
ویل دقیق ،لحظهای که منتظر نصیحتش بودم خندید؛
اولش آرام ،و بعد کیم بلندتر و غمگی...
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کاش یمفهمیدم در رسش چه گذشت که صدایش خش
برداشت ...
–من ...من ...کیس نیستم که بتونم نصیحتت کنم ،بچه !
خودم تا اینجا تو لجنم!
با انگشت به گلویش اشاره کرد؛ درست باالی حلقش،
آنجا که نفس باید پایی یمرفت.
–یاشار...
عمو عبدی صدایش زد.
احمقانه پرسیدم:
–باباته...؟
کیم سمت دیوار رفتم...
–یمدونه؟
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شانهای باال انداخت.
–دیشب بی فلور و بابام یگ باید یمفهمید...
انگار دلش برای آشفتگام سوخت...
–چتی نگفتم بهش .تا آبمیوه اشتبایه و بد شدن
ر
بیشت.
حالت رو یمدونه ،نه
تمام وجودم پر از قدرشنایس شد.
–ممنون ...
برای تمام لطف دیشبش تشکر نکردم ،اما آبرویم جلوی
عمو عبدی...
#پارت_۱۰۰
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ر
نگفب؟ تو ازم متنفری.
–چرا بهش
–پتمرد ،اون دوستت داره...
غافلگتشده ،انگشتانم روی دهانم نشست .
مثل شبیخون بود به تمام شناختم از یاشار تلخ و
گنداخالق نشسته در باورم.
زیر پنجره آشتخانه قدییم با کابینتهای زنگزده ایستاده
بود ...
ر
بیشت
هیکل پرعضلهاش در رکاب جذب رنگپریده
خودنماب یمکرد و یمدانستم نتیجه ورزش نیست ،کار
سخت او را ساخته بود.
باید ر
اعتاف یمکردم ظاهرش تحت تأثت قرارم داده...

زر خرید

بانوی بارانی

ترکیب پوست صورت آفتابسوخته و بقیه بدنش که
روشنتر بودند ،حاصل ساعتها در آفتاب کار کردن ...
بهزحمت خودم را راض کردم بتسم:
–چرا کمکم کردی؟
پوزخند زد.
–من یه خر درون دارم؛ دست خودم نیست.
به مردانگ خودش توهی یمکرد؟
–ناری جان؟ !بیا ر
دخت ...
جواب ندادم.
– ر
دختم !خجالت نکش.
کاسه چشمم پر از اشک شد.

زر خرید

بانوی بارانی

با رسانگشت چشمم را پاک کردم .زل زده بودم به یاشار ...
سیع کردم لبخند بزنم ،فقط یک طرح شکسته روی لب
هایم نشست.
پشت کرد .یک سیب برداشت و سه فنجان بزرگ...
ر
عمیق کشیدم .الزم نبود کیس من شکسته را ببیند .
نفس
لبخندی روی لبم نشاندم و به سالن رفتم.
–سالم عمو !مهمون نیمخوای؟
–صابخونهای!
بلوز مشگ یاشار برایم بلند بود .دعا کردم شبیه مانتو به
نظر بیاید و عمو ،لباس پرسش را نشناسد.
لبخندش روشن و دوستداشتب بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری !ناری!
–چطوری فندق؟!
بازیام را همبازی شدند؛ نمایش مهمان و صبحانه را بازی
کردیم .
ماهرانه برای دل من تظاهر کردند که هیچچت عجیب
نیست ،نه حضور ساعت هشت من در خانه آنها ،نه
کفشهای جفتشده من داخل خانه ،کنار ورودی.
انگار آرام حرف زدن را کارگردان خواسته باشد؛ عمو هم
همرایهام کرد.
#پارت_۱۰۱
یک نوکیای ساده روی مت تکزنگ خورد .

زر خرید

بانوی بارانی

یاشار اسم روی صفحه ر
گویس را که خواند ،رسی ع
خداحافیط کرد و از خانه بتون زد.
سکوت سنگی شد .سیع کردم عادی باشم.
–پرس بداخالقت رفت.
عمو خندید .انگار حالم را بفهمد ،دلداریام داد .
–ما مردا یه رس هزار سوداییم .بره بتون ،تا غروب همه
چ یادش رفته.
باراده لب زدم:
–خدا کنه.
فکر یمکرد از یاشار خجالت یمکشم .خجالت که نه !اما
ترجیح یم دادم چند روزی نبینمش.

زر خرید

بانوی بارانی

پیش عمو ماندم ،تا ساعت نه که فلور رفت و به خانه
رفتم .
یک رب ع بعد ،از تلفن خانه به او زنگ زدم و گفتم ر
گویس
ام خراب شده.
قبل از اینکه واقعا نگرانم شود و به داب شکری زنگ بزند.
زمان کش آمده ،نیمگذشت .تا ظهر دور خودم چرخیدم .
دوش گرفتم ،خانه مرتب کردم .
هوا ابری بود ،اما دری غ از یک قطره باران.
مثل مواقیع که ذهنم شلوغ یمشد ر
حب حیاط را جارو
کردم ،اما اینبار فایده نداشت ،آر ر
امیس باش نیامد.
تازه داشتم یمفهمیدم منظور یاشار از گندکاری چیست .
کاش فقط گند زده بودم ...

زر خرید

بانوی بارانی

این آبروریزی ،همهاش از طعم شتین آن نوشیدب ررسوع
شد که خدمتکار تعارف کرد.
از اول مهماب تتی نگاه ستار را حس یمکردم .خواندن
ذهنش سخت نبود ...
و نوشیدب دوم ...هنوز باورم نیمشد الکل داشته؛ نه طعم
تلچ ،نه بوب ،فقط شتین بود.
سمباده ،ضدزنگ ،دستکش کار ...همه کنار تاب بود .
باراده دستکش را برداشتم .روی سکوی کنار دیوار
نشستم و با اکراه خودم را در آغوش کشیدم.
من خراب کرده بودم ...اگر یاشار نرسیده بود  ...ر
وقب به
سمتم که درحال پریدن بودم...

زر خرید

بانوی بارانی

پررنگترین خاطره دیشبم نگراب و ترس آن لحظه او
بود ...مردانگ کرد ،برای یک آشنا در حد همسایه ...
–پس بلدی پشیمون ریس !فکر کردم خجالتمجالت
رست نیمشه.
جلو آمد .بتوجه به من لنگه دیگر دستکش را دست
کرد .سمباده را برداشت و به جان تاب افتاد.
#پارت_۱۰۲
ر
داشب ،قابلتحمل
–پا شو برو رد کارت !صبح که طلب
تر بودی.
تنها کیس که دردم را یمفهمید خود تلخزبانش بود؛ ب
اختیار ررسوع به حرف زدن کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

–دیدی چقدر آب ارساف کرده بودن؟ گاز برای گرم
ر
استخرپارب یمگته؟
کردن آب .آدم تو رسما
چتی نگفت تا بتوانم دستآویز کنم و رس حرف باز
شود .
پشیمان و آرام زمزمه کردم:
–عمه گفت برو ...کاوه گفت تولدمه ...نیمخواستم برم.
محل نداد ...بهناچار پرسیدم:
–دیشب ...اونجا چیکار یمکردی؟
–واسه تعمت ماشی رفیقش اومده بودم.
–دیگه نیمری؟ تعمت رو یمگم...
«نه »!گفت و محکمتر سمباده کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

احساس گناه بغض شد و صدایم را لرزاند.
–ببخش ،یاشار !فکر کردم یه کار خوب پیدا شده
ر
بیشت.
برات ...خوشحال بودم ...برای عمو عبدی
ناگهان سمتم چرخید.
–هیش ...
انگشت روی لبش گذاشت ...و تمام تنم سکوت شد.
–بابام نه !من رس سالمتیش با شیطان معامله کردم ...
اگه خوب نشه خرخرهش رو یمجوم...
با دیدن درندیک داخل صورتش عقب کشیدم...
نفسبریده به دیوار پشترسم چسبیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

تکهتکه و وحشتزده برای عقب راندنش گفتم:
–اینجوری ...حرف نزن .یمترسم ازت.
خشک و برحم ،ب ذرهای تردید ،تأکید کرد:
– ربتس ناری !ترس خوبه .نهفقط از من ،از همه مردا
ر
بیشت
ربتس !نهفقط مردا ،از زنا که با پنبه رس یمبرن
ربتس ...ترس خوبه؛ مواظبته .شجاعت ،ویل شتت یم
کنه .برای یه خرگوش خوب نیست دل شت داشته باشه .
#پارت_۱۰۳
به چتی که یمگفت ایمان داشت ،ایمان نافذ بی حرف
هایش پشتم را لرزاند.
–هست ،ر
دختکوچولو !اون دنیاب که فلور نشونت داده
یه روی سکهست .بهت دروغ گفته که آب تو دلت تکون
نخوره...

زر خرید

بانوی بارانی

–آدما خوبن .تو بدبیب.
نگاهش قاطع ،صدایش قوی و گتا بود .
–نگاه کن ،ر
دخته !دنیا یه حیات وحشه ،یه زنجته غذاب .
با دست دستکشپوش و دست خایلاش چتی شبیه
طبقه ساخت.
دست پایینش را تکان داد.
–ما پایینیا ،غذای باالییاییم .از این پایی فقط غذا یمتونه
بره باال .یه پله باالتر از جاب که جاته بری ،یمخورنت.
با دهان باز نگاهش کردم .از باور چشمانم احساس
رضایت کرد ،یمدیدم که کیم نرم یمشود.

زر خرید

بانوی بارانی

–حقیقت داره ،بچه !برای پولدارا ،ما فقط خرگوش توی
سوپ شامشونیم !
به خودم لرزیدم؛ از ترس یا حقیقت برحم حرفهایش.
–یاش...
انگشتش را تهدیدکننده در صورتم گرفت.
–یه نگو« یاش !»من یاشارم !برای تو همیشه یه غریبهم.
چانهام لرزید.
حب اگه نجاتم داده ر
– ر
بایس.
– ر
حب اگه نجاتت داده باشم.

زر خرید

بانوی بارانی

من کوتاه نیمآمدم .دیب به گردنم داشت که تا ابد
فراموشش نیمکردم .
–اگه تو نبودی !دیشب ...تو خییل خوب ،یاشار...
گوشه لبش طرح یک پوزخند تلخ را گرفت.
–نه !اشتباه نکن !اگه آدم خوب بودم یمرفتم پیش فلور،
ست تا پیاز دیشب رو یمذاشتم کف دستش تا هوای
جوجه طالییش رو داشته باشه .ویل من چیکار یمکنم؟
انگشتش را به عالمت ر
بسی روی لبهایش کشید .از
خشونت حرکتش دهان من هم بسته شد.
–برای موندن تو این خونه دهنم رو زیپ یمزنم .برات
نصیحت ردیف یمکنم که وجداندرد نداشته باشم  .ر
وقب

زر خرید

بانوی بارانی

هم دوباره خر پرسه شدی به خودم یمگم منو سننه ،من
که گفتم بهش.
#پارت_۱۰۴
لجبازی و اینکه بچه فرضم یمکرد درد داشت.
–من خر نیمشم.
–گفتم« اگه».
شاید راست یمگفت .یاشار که اشتباه نیمکرد .دستکش
را با درماندیک در دستم پیچاندم.
–شبیه یه قایق کاغذی شدم ....آب رو به خودم کشیدم
و دارم غرق یمشم .باورم نیمشه چیکار کردم .فقط یه
شب تنها موندم...
فقط ذرهای دلسوزی به نگاهش نشست .

زر خرید

بانوی بارانی

–بدم نیست یگ گوشت رو بکشه .ویل من اون گوش
کشه نیستم .منم یه پفیوزم مثل بقیه ،شایدم ب ررسفتر از
همهشون !
همه حرف یمزدند و پای عملشان لنگ یمزد ،مرد روبه
رویم در عمل خودش را به من ثابت کرده بود ،حاال
خودش را له یمکرد.
حرفهاب که در تمام عمرم به کیس نگفته بودم از پشت
گلویم به بتون هجوم آوردند.
–یمدوب ،یاشار !...بابام ختنگار بود ...یه روز که داشت
یمرفت ر
دفت روزنامه ترمز ماشینش برید و تصادف کرد ...
بابام مرد ،فقط اندازه یه صبح تا ظهر ،از یه آدیم که پدر
داشت تا یتییم من طول کشید .خییل شجاع بود ...ویل
قیمت شجاعتش رو من و مامانم پس دادیم ...همیشه
بهش افتخار کردم ،ویل حاال ...خییل تنها موندم...

زر خرید

بانوی بارانی

گوشه تاب نشست .تاب زیر وزنش تکاب خورد و ناله کرد.
با نشستنش قوتقلب گرفتم.
–یه روز صبح رفتم مدرسه ،ظهر که اومدم مادرم هنوز
توی هال ،روی مبل خواب بود .پتو انداختم روش ...رفتم
پیش مادربزرگم .فلور اومد اینور ،اون بود که اول جیغ زد .
من« از دست دادن »رو یمشناسم .ویل ،یاش ...من ترس
رو نیمخوام ...فلجت یمکنه ...اگه ربتسم زندیک چه معب
داره؟ ترس از مرگ بمعنیه ر
وقب فاصله نفس کشیدن و
رفی و بر ر
نکشیدن یمتونه یه از در بتون ر
نگشی ،یه
خوابیدن و بیدار نشدن باشه.
پوزخند زد.
–از مردن؟ گفتم از مردن ربتیس؟ هر روز زندیک یمتونه
از مردن بدتر بشه؟

زر خرید

بانوی بارانی

روبهروی هم نشسته بودیم ،هرکدام دریچهای رو به ناگفته
های هم باز کرده...
#پارت_۱۰۵
تلچ حرفها و نگاهش دهانم را زهر کرد.
–تو فقط چهارپنج سال از من بزر ر
گتی ،یاشار !فوقش
شش سال...
دستکش را به دست دیگرش کوبید.
–بعیص وقتا شش سال یه عمره .بهت که گفتم با
شیطان معامله کردم؛ یه معامله دورسسوخته ...بزرگ یم
ریس ،تو یه شب ،شایدم یه هفته بهت وقت بده ،بعد
دیگه بزرگ شدی .هیچچ قشنگ نیست ،هیچچ پاک
نیست ...همهش گند و کثافته...

زر خرید

بانوی بارانی

نفسم برید .
با درد نامش را زمزمه کردم:
–یاش...
بلند شد .
نفسم را بهزحمت بتون دادم.
ر
هسی .یمخوایم کوه
–میای جمعه بریم کوه؟ بچهها هم
رو تمت کنیم.
باالخره لبخند روی لبهایش نشست .ابروی شکستهاش
را باال داد .
–فلور حریفت نیست .من که منم.
با تردیدی که مانند بخار از قلبم بلند یمشد و در نفس
هایم یمپیچید حرفهایم را زده بودم...

زر خرید

بانوی بارانی

اما حاال ،با دیدن اندک رضایت میان چشمهای پرمژه و
قهوهایاش ،یمدانستم که یمتوانم.
به اطراف اشاره کرد.
–این حیاط کوچیکه موضوعش چیه؟
او هم پابهپایم داشت بحث را عوض یمکرد .
–پدربزرگم خونه رو رو به قبله ساخته .زمی پشتش قناس
شده.
لنگه دستکش را به سمتم گرفت.
–بلند شو ،خرگوش !پا شو تا تاریک نشده سمبادهش رو
تموم کن .قیمت آموزش دادنت از کار کردن من ر
بیشته،
حواست باشه واکر رو بحساب شدیما.

زر خرید

بانوی بارانی

باتردید دستکش را گرفتم.
–من درستش کنم؟
–آره .کار خوبه .اون یه فندق مغزت رشد یمکنه.
پشت کرد و سمت خانه رفت.
پشترسش داد زدم:
–فندق مغز توئه ،یاشار خان!
#پارت_۱۰۶
#یاشار
داخل اتاقم ،درست وسط خواندن مجله ماشی دوست
داشتبام گتم انداخته بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار !ببی !کلید ،کارت دانشجوب ،کارت میل ،همه
چیم توشه.
ر
داشب یم ر
– ر
داشب؟
رفب مهموب یا اداره کار
حاضجواب نکردنش نشان یمداد چقدر خودش را ر
کنتل
یمکند تا راض شوم .مجله را ورق زدم .
–پا شو برو  .ر
وقب یمرم جیپ رو بیارم اونارم یمگتم.
با شانههاب آویزان روی لبه پنجره نشست.
–کاوه دیشب زنگ زد به فلور ،بهش گفت که کیفم جا
مونده .حاال فلور گت داده خودم برم .امروز جمعهست،
تو هم که بیکاری.
–کاوه زنگ زده به فلور؟

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را به تأیید پایی آورد.
مردک زرنگ !داشت برنامه یمچید ناری را ببیند .
–بریم دیگه ،یاشار...
–تو نیمخواد بیای .من یمرم جیپ رو بیارم وسیلههاتو
یمگتم.
ا
–اصل شاید کیفم رو بهت ندادن.
یکتای ابرویم ،باراده باال کشید.
–تو رو بهم دادن ،کیفت رو نیمدن؟
–حاال چ یمشه باهم بریم؟ فلور از صبح مخم رو ریخته
تو فرقون!
به صندیل مت مطالعه تکیه دادم و رسگرمشده نگاهش
کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

–ترسیدی؟
–نه!
نیشخندی روی لبم نشست .
داشت فسفر یمسوزاند راضام کند تنهایش نگذارم ،فقط
چون جرئت تنها ر
رفی نداشت .
ترسو خانم!
–یاش !...فکر کن چقدر باید کرایه بدی تا اونجا.
–بهت چ گفته بودم؟
–هان؟
–یاش نه ،یاشار.
–باشه...

زر خرید

بانوی بارانی

–باشه نه ،بگو چشم یاشار.
لبهایش را بههم پیچاند .یک« باشه »را بهزحمت از
دهانش شنیدم.
رستق بود ،ویل کرایه را هم بد نیمگفت .دو روز یمشد
ماشی آن رس شهر افتاده بود .پول تا آنجا ر
رفی را جلو یم
افتادم .
بهاندازه کاق پررو ر
ترسیف داشت ،فقط کاق بود بفهمد
کارش برایم لطف است .برایش اخم کردم.
–میام ،ویل کمکم دارم بادیگاردت یمشم .تا رتق به ر
توق یم
خوره باید هوات رو داشته باشم.
نیشش تا بناگوش باز شد.
–یک بریم؟
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بانوی بارانی
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به بابا رسیدیک کردم .کیم نان و پنت ،یک لیوان آب،
داخل سیب کنارش گذاشتم .یمتوانست اگر گرسنه شد
خم شود و بردارد.
از خانه بتون زدم و رس خیابان اصیل منتظرش شدم .
پراید سیاهش جلویم نگه داشت.
در عقب را باز کردم .
–یا خدا !مثل طلبکارا صندیل عقب نشی!
بتوجه به او نشستم و رسم را به صندیل تکیه دادم.
از وسط دو صندیل جلو ،کامل ،سمت عقب برگشت .
–این اداها چیه؟ بیا جلو بشی .گازت نیمگتم که .

زر خرید

بانوی بارانی

–خستهم ،بچه !یمخوام بخوابم.
–بیا جلو ،مرتیکه!
–من یمخوابم ،اگه بی راه گت دادن بهت بگو مسافر زدم.
پرحرص غرید:
–مسافرکش مادرته.
بعد انگار از خودش انتظار نداشته باشد روی دهانش
کوبید.
–ببخشید !ببخشید !از دست تو !سنگ رو به حرف
میاری .
چشمهایم را بستم.
–آژانس بانوان .مامانم آژانس بانوان کار یمکنه .

زر خرید

بانوی بارانی

ا
کل غر زدن یادش رفت .با تعجب پرسید:
–جدی؟ !مگه چند سالشه؟
–چهل و پنج.
–بابات؟
–پنجاه و شش .بریم زود برگردیم .بابا تنهاست.
باالخره راه افتاد.
با نار ر
احب زمزمه کرد :
–عمو عبدی سب نداره ...خییل شکسته .
خسته بودم ...پدرم شب قبل ،از آن شبهای بخواباش
بود ...مرا هم با هر بهانهای بیدار یمکرد .
–یاش !یاش !بیدار شو!
رسیده بودیم؟ در سفید آشنا که این را یمگفت.

زر خرید
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با زدن زنگ و ر
گفی اینکه دنبال جیپ و کیف آمدهایم در
باز شد.
در روشناب روز ،حیاط بزرگتر بهنظر یمرسید...
شاخه بیدهای مجنون کنار دیوار تا زمی امتداد داشت و
بازتابش در استخر حیاط منظره فوقالعادهای یمساخت...
شهیاد بود که از در ساختمان بتون و سمت ما آمد.
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–سالم ...سالم...
ناری شانه به شانهام ،بدون لبخند ایستاد .
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–خوش اومدید .
با آن نیش باز ،انتظار چه چتی را داشت؟ احوالتیس
گرم؟
–سالم.
رفب ،ر
–چطوری ،پرس؟ !اون شب یهوب ر
حب ماشینم
درستحساب ندیدی.
ا
ز« پرس »گفتنش لبهایم به هم ر
فرسده شد ،اما نگاهم ب
اختیار سمت عروسک زیر سایبان رفت.
با دیدن سکوتم ،بازویم را به سمتش کشید.
–بریم ،جعبه ابزارتم هنوز اونجاست.
بهناچار همراهش رفتیم .
جیپ کیم آنطرفتر پارک بود .جعبه را برداشتم و روی
صندیل عقبش گذاشتم .
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سوئیچ رویش بود.
اینجا ،در محله باالنشیها ،دزد کجا بود !البته که امنیت
داشتند .
ر
وقب برای عبور از نگهباب شهرک باید کیل جواب پس یم
دادی تا فقط اجازه ورود به خیابانش را داشته ر
بایس .
با اینهمه نگهبان و الیههای محافظت ،پرنده هم باجازه
بال نیمزد.
برگشتم سمتشان .ناری معذب بود؛ منتظر که بگویم
برویم.
شهیاد اما...
–جیپت رو دیدم .کارت خداوکییل درسته .بیا حاال که
اینجاب یه نگاه به شورولت منم بنداز .

زر خرید
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بتوجه به اضارش گفتم:
–باید بریم.
–یاشار...
ناری بود که آرام صدایم زد .عذابوجدان داشت که کارم
را بهدستنیاورده از دست دادهام.
شهیاد ر
دسب به ست کشید.
–منتظر بودم برام تعمتش کب .کجا آموزش دیدی؟
–از راهنماب تابستونا یمرفتم تعمتگاه .دبتستاب که بودم
چند سال پیش یه مهندیس کار کردم؛ آلمان دوره دیده
بود ،تخصصش مدالی کالسیک بود .رشته دانشگاهیمم
مکانیک بود.
#پارت_۱۰۹
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ر
احتام پیداشده در چشمانش برایم ذرهای اهمیت
نداشت .
فقط دهان باز ناری خندهدار بود .چطور؟ فکر نیمکرد
پیکموتوریها هم تحصیالت دانشگایه داشته باشند؟
باید به فروشگاه یمآمد و بقیه را یمدید.
کیف کوچک و سفید ناری را از دست شهیاد کشیدم.
–بریم ،ناری؟!
جلوی راهمان را گرفت.
–نه !نه !صت کنید ...راستش ...
ابروهایم درهم گره خورد .خشک و بحوصله پرسیدم:
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–یک یمرسه؟
–یک؟
–همون که ما رو واسخاطرش معطل کردی.
ناری قدیم نزدیکم شد.
–چ یمیک ،یاشار؟
–مدام به در نگاه یمکنه ،معلومه منتظر کاوهس .حاال
اون چطور ختدار شده رو از همی آقا باید پرسید.
انکار بفایده بود .سمت ناری برگشت.
–باهات کار داره .یمخواد ببینتت.
ناری کیف را با حرص از دستم گرفت.
–دیگه وقتشه بریم!
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شهیاد ،دستپاچه و هول ،راه ناری را بست.
–صت کن برسه .اون شب هم قبول کن خودت مقرص
بودی.
ناری نگاه پر از حرفش را سمت من برگرداند .
بازویش را گرفتم و سمت ماشینم کشاندم.
کاوه پشترسمان راه افتاد.
–تولدش کوفتش شد .با ستار قهر کرد...
بقیه حرفهایش را نشنیدیم .سوار جیپ شده و آن را
روشن کردم و سمت خروچ رفتم.
ناری با کیم ترس و هیجان زمزمه کرد:
–داره با گوشیش حرف یمزنه.
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دم در ،فرز از ماشی پایی پرید و آن را باز کرد.
ر
وقب خارج شدم ،منتظر ماندم تا او هم پرایدش را بردارد
و راه بیفتد.
بهمحض اینکه خیالم راحت شد پشترسم یمآید ،راه
افتادم .اما نگاهم از آینه به عقب بود .
ر
بیشت فاصله نگرفته بودیم که استت
هنوز دوسه کوچه
سیایه مثل برق راهش را برید.
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مردک احمق نزدیک بود پراید را به جدول بکوبد.
خودش بود ،کاوه!
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خواستم به راهم ادامه بدهم ،اما پایم مخالف بود ،کیم
روی ترمز فشار آورد ،فقط کیم.
حب ر
اگر یمرفتم و بالب رسش یمآمد؟ ر
گویس نداشت تا
کیس از حالش باخت شود.
ا
وسط خیابان بودند .اصل کاوه ،کاری نیمتوانست بکند .
حرف یمزدند و شاید سنگهایشان را وایمکندند و در
آخر شاید هم تفاهم...
ا
اصل به من چه؟
از آینه دیدم که ناری از ماشینش پیاده شد و رسش سمت
جاده و من چرخید....
از دور هم نگاه منتظرش یمتوانست اعصابم را بههم بریزد.
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با اعتماد به من و اطمینان از تنها نبودن آمده بود...
من که کاوه را نیمشناختم .یمتوانست او را روی کولش
بیندازد و بتد...
اگر یمبرد؟ در این خیابانهای ساکت ...کیس ر
حب
صدایش را نیمشنید.
« ر
لعنب !ربیط بهت نداره !راهتو برو !نکنه واقعا توهم
ر
بادیگاردیس؟»
زدی
دوباره رس ناری سمت من چرخید...
فشار وحشیانهام روی پدال ترمز ،با مشت کوبیدن به
فرمان یگ شد.
من خر نیمتوانستم ولش کنم ...
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قبل از اینکه پشیمان شوم ،دندهعقب گرفتنم و پایم را
روی گاز فشار دادم.
ماشی قدییم تاجابکه یمتوانست مردانه و پررسعت به
آنها نزدیک شد.
پیاده شدم .خشیم که با دیدنم به نگاه کاوه نشست
مطمئنم کرد باید بریمگشتم.
صدای ناری بلند بود.
گفب تولدمه  ...ر
گفب فقط یه امشب بیا  .ر
– ر
گفب تا حاال
کیس ازم دلخور نبوده
–من...
ناری اجازه حرف زدن به او نداد.
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–تو چیکار کردی؟ هنوز یه ساعت نشده غیبت زد ...من
ر
گذاشب ...
و وسط اون همه آدم که نیمشناختم تنها
آخرشم اون آبروریزی...
با این که بغض به صدایش دویده بود ،اما مشتهایش را
گره کرده و رسش را باال گرفته بود.
–ناری !مرکز نگهداری چ؟ ما کیل برنامه ریختیم با هم...
– ر
وقب اندازه یه شب نیمشه روت حساب کرد ،یمخوای
باهات کار کنم؟ وسطش ولم کب چ؟
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کاوه دست در موهای جوگندیماش فروبرد؛ حرق پیدا
نکرد برای جواب.
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لگدی به تایر ماشی کاوه کوبید.
–اینو بکش کنار تا نزدم بهش !
بعد با رسی افراشته سمت پرایدش که جلوی غول سیاه
رنگ کاوه کوچک و قدییم بهنظر یمرسید رفت.
بخود برگشتم ،این هیوال بلد بود از خودش دفاع کند.
کاوه پشترس ناری« برو ،ویل بحثمون تموم نشده ».را
گفت و به من زل زد.
برای اینکه نیشخندم دربرابر حرص خوردن و عصبانیتش
را نبیند پشت کردم و راه افتادم.
تا رسیدن به محلههای دودآلود و آشنا ،ذهنم مشغول بود.

زر خرید

بانوی بارانی

درسب نداشت .کدام ر
ر
دختی چنی
این ناری هم عقل
موقعیت و کییس را پس یمزد؟
تن سالم ،شکم ست و جیب که خایل نباشد غرور یم
آوردند .این غرور که نیمگذاشت دستت جلوی کیس
دراز شود اسم خوب داشت .
چه بود؟ آهان !مناعت طبع...
هه !غلط اضافه !به من که این اداها نیمآمد .
ر
وقب به خانه رسیدم ،او هنوز نیامده بود.
بابا انتظار داشت با جزئیات تمام ،اتفاقات را برایش
بگویم.
ظهر بود ،غذا باید حاضی یمخوردیم.
به در و ناری که وارد شد اشاره زدم.
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–خود وراجش رسید .من برم ناهار بذارم .
ر
دقایق بعد ،ر
وقب رسم داخل یخچال و ب گوجه و خیار
بود صدای پرانرژیاش را شنیدم.
–سالم عمو عبدی .ظهرت بهخت.
عطر کباب در خانه پیچید .در یخچال را بستم و به هال
رسک کشیدم .دو ظرف یکبارمرصف را روی مت عسیل
کنار تخت گذاشت.
–ناهار مهمون من .برای خودمونم بردم .برم ببینم یمتونم
فلور رو راض کنم یه امروز رژیمو بذاره کنار.
–دستت درد نکنه ،ناری جان .یاشار تازه داشت غذا
درست یمکرد.
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–یمدونم دستپختش حرف نداره ،ویل یه روز بد
بگذرونید.
خندهاش گرم و وسیع بود ،ر
حب اگر ندیده ،آشتیام را
مسخره یمکرد به دل نگرفتم.
سمت در رفت ،قبل از اینکه در راه ببندد ،انگشتهای
اشاره و وسط هر دو دستش را بههم چسباند.
روی رسش گوش درست کرد و آنها را تکان داد .
گوشهای یک خرگوش ...اما نه خرگوش توی سوپ.
........
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........
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مالفهها کنار تخت ،روی زمی ریخته بودند ،کنار لباس
هایمان ...
لباسخواب حریر قرمز یک تناقض چشمگت داشت با
لباسهای مات و تته من.
سیع کرده بودم تمام راه تا رسیدن به این خانه را به
سفیدی پوست ،اندام پر و پنبهای ،به هرچت تحریک
کنندهای دربارهاش فکر کنم ،همهچت جز اجبار رابطهمان.
باید به این ساعتهای تخت و آغوش او منعطفتر نگاه
یمکردم ،مثل همان ماه اول که شهوت مرا یمرساند تا
اینجا .
سالمت روانم چتی بود که داشتم از دست یمدادم؛ با
فوکوس روی اجبار همخواب با او ...
به خودم تلقی کردم که این یک قرار است ،یک
شیطنت ...مثل ر
بیشت همساالنم...
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زیپ شلوارم را یمبستم که صدایش آمد.
–این چیه؟
بتوجه رسم را به سمتش برگرداندم .
اما با دیدن ورق قرص ویاگرا در دستانش ...شوکه شدم .
انگار زیر پایم خایل و درون دریاچهای از یخ فرو رفته باشم.
لبهایش بههم پیچیده بود.
–تو با قرص ...با قرص میای پیش من؟
انگشتانم روی دگمه شلوارم بحرکت شد.
صدایش از بهت و درد لرزید.
–یعب من انقد غتقابل تحملم؟
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حس یک عوض واقیع بودن ،شدیدتر از هر زماب درونم
پیچید .دهانم را با جان کندن باز کردم.
–اشتباه یمکب .دست نزدم بهش.
ورق قرص درون انگشتانش مچاله شد.
–خورده شده .خوردی !تو آشغال برسوپا.
–مال دفعه قبله ...باهم قهر بودیم ،یادت نیست؟
مجبورم کردی بیام.
چشمهایش از بهت گشاد شد.
–مجبور؟ !مجبور شدی بیای؟ !خییل قدرنشنایس ...من
همهچیم رو فدای با تو بودن کردم.
روی لبه تخت نشست؛ برهنه ،بدفاع.
#پارت_۱۱۳
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–من ...من باکرگیم رو بهت دادم.
این دیگر زیادهروی بود .نیمتوانست ادای بیگناهها را
دربیاورد.
خواسب ...خودت ر
ر
گفب یمخوای سکس واقیع
–خودت
رو تجربه کب ...منت چ رو رسم یمذاری؟
باید دهانم را از رسب داغ پر یمکردند.
با چشماب به خون نشسته از جایش بلند شد .مالفه را از
زمی برداشت و سیع کرد دور خودش بپیچد ...انگشتانش
یملرزید از حرص.
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–عوض !نمکبهکور ....منت همه رو کشیده بودی .
کیس کف دستت یه تف ننداخت ...من نبودم یک تو آواره
و بابات رو تو خونهش راه یمداد؟
گربهای که در راه خدا موش نگرفته بود ...
بهدف دور خودش چرخید ...کلمات را دیوانهوار به
بتون تف یمکرد.
–تو پستفطرت !خودت رو باال یمگتی .تو باید برای
من لهله بزب نه اینکه ویاگرا بخوری ...تو لیاقت نداری
کفشم رو بدم دستت...
خفه !بصدا !با باالتنه برهنه ،منتظر ماندم طوفان
خشمش بگذرد.
–همیشه بوی عرق یمدی .بوی گند !بدبخت!
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شنیدن توهیهایش سخت بود ،ویل خودم را وادار کردم
که جواب ندهم.
–نیمخوام ببینمت ،تا چند هفته ...نیا اینجا.
آر ر
امیس که به قلبم نشست وصفشدب نبود ...نیم
خواست تالق کند ...پدرم...
دستم را پایی بردم تا بلوزم را بردارم.
صدای لرزانش کمرم را خم کرد.
–نامرد !!...نیمتوب حداقل تظاهر کب که ناراحت
شدی؟
کاش بازهم تلخ حرف یمزد و اینطور غمگی نیمشد...
عوض !من یک عوض ب ررسف بودم .
بلوز را مشت کردم و روی لبه تخت آوار شدم.
شانههایم راست نیمشد...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بیشته؟
–چرا یاشار؟ چرا؟ چون سنم ازت
–نه!
–پس چ؟
سؤال سخت یمپرسید .من چه یمدانستم چرا؟
#پارت_۱۱۴
بلوز را چرخاندم .
جواب را از من طلب داشت .حقش بود بداند مشکل این
رابطه ظاهر او نیست.
–شاید بد پیش رفتیم .اگه این زد و بندا نیماومد وسط،
شاید خودم یمرفتم تو کفت.

زر خرید

بانوی بارانی

روی صندیل مت آرایش نشست .نیمتوانستم به صورتش
نگاه کنم .
–پایهش رو غلط چیدی ،فلور.
کاش یمتوانستم بگویم از زورگوبهایش خسته شدهام .از
ر
ساعب که دلش بخواهد زنگ بزند و احضارم
اینکه هر
کند...
پایش را دیدم که انگشتانش جمع شده و عصب یملرزید.
–اوالش اینجوری نبودی .بعد ...فکر کنم خودتم از این
رابطه خسته شدی.
تکان پاهایش شدیدتر شد.
–تو خوشگیل .فقط کافیه بخوای یگ رو بهدست بیاری...

زر خرید

بانوی بارانی

از سکوتش استفاده کردم و باتردید تت آخر را پرت.
–بیا تمومش کنیم.
ناگهان روی پاهایش جهید و سمتم یورش آورد.
ر
هسب به من بگ بیا تمومش کنیم؟ ها؟ !آشغال !
–تو یک
انگشتانش را قفل بازویم کرد و ناخنهایش را در گوشتم
فرو برد.
–پا شو گم شو از خونهم بتون.
گوشهایم ممتد سوت کشید ...
صتی که تمام شد و خشیم که به جوش یمآمد.
انگار من نبودم...
مچ دستش را گرفتم و پیچاندم.

زر خرید

بانوی بارانی

–آخ ...آخ...
در صورتش ،با تمام توان فریاد زدم:
–بس کن ...خفه شو !تو هرزه پدر منو درآوردی !جدی
جدی توهم زدی که ارباب مب؟
–ولم کن ...آخ ...دیوونه شدی؟
–دیوونه بودم ...ببی منو ...من هارم ،فلور !...دستت
رو نکن تو حلق من ،قطعش یمکنم.
چشمانش ...چشمانش که حاال از درد لتیز اشک بود،
شبیه چشمهای معصوم ...
بهضب رهایش کردم .
روی زمی افتاد و هقهق فروخوردهاش درون رسم منفجر
شد.

زر خرید

بانوی بارانی

خدایا ...قلبم ...داشت تکهتکه یمشد ...
باید از آن اتاق و هوای خفه مسمومش فرار یمکردم...
گیج و ضبهخورده عقب رفتم ...
راه فرار ،کدام سمت این اتاقک گاز بود .رسم را به
جستجوی در خروچ به اطراف چرخاندم.
آینه بدنما !از خودم ،از درنده درون آینه متنفر بودم.
#پارت_۱۱۵
#نارین
بچهها داخل گروه درباره ر
رفی به اصفهان برنامه یم
چیدند .کمپیب برای ر
اعتاض به خشک شدن زایندهرود.

زر خرید

بانوی بارانی

روشهای پیشنهادهایشان برای راض کردن عمه خندهدار
بود .
صدای عجیب از بتون اتاقم آمد  .ر
گویس را روی تخت
گذاشتم و گوشهایم را تت کردم .عمه بود؟
از تخت پایی پریدم و از اتاقم بتون رفتم ...سمت
ر
بهداشب پا تند و درش را باز کردم...
رسویس
فلور روی توالتفرنگ خم شده بود و عق یمزد.
بدون دمپاب سمتش دویدم.
–فلور ...فلور جونم ...
کنارش خم شدم.
– رنتس ،ناری ...چتی نیست...

زر خرید

بانوی بارانی

پوستش به رنگ گچ بود.
–مسموم شدی؟
–نه ...انگشت کردم تو حلقم...
از دهان من مبهوت وحشتزده فقط یک« چرا؟ »بتون
آمد؛« چرا»ی ضعیق که شاید ر
حب نشنید .
–چاقم ...حالم از پهلوهام بههم یمخوره.
رنگش پریده و لبهایش کبود شده بود .تحمل دیدن حال
خرابش را نداشتم .
–تو که چتی نیمخوری .آخه چ رو یمخوای باال بیاری؟
–خوردم ....یه شتیب ...از دستفروشا ...نتونستم
جلوی خودمو بگتم.

زر خرید

بانوی بارانی

فلور با اتیکت من و خرید از دستفروشها ،آنهم خورایک؟
خواست کمرش را راست کند ...نتوانست .
–فلورجونم...
تن لرزانش را میان بازوانم گرفتم .
همهکس من بود ،اوب که در آغوشم یملرزید.
انگشتان یخزدهاش را گرفتم و سیع کردم با ماساژ گرمش
کنم.
–عمه !یخ زدی ...باید بریم درمانگاه ...
یاشار ...او یمتوانست کمک کند.
–برم به یاشار بگم بیاد بتیمت ر
دکت.

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتانش به بندبند انگشتهایم پیچید.
–نه !خوبم !
چشمهای قرمز و پراشکش را لحظهای به من داد و از من
پنهانش کرد ...
در عمرم هیچوقت درماندیک فلور را ندیده بودم ،هرگز!
#پارت_۱۱۶
_بذار بگم بیاد ما رو برسونه درمانگاه.
تقریبا داد زد:
–گفتم نه!

زر خرید

بانوی بارانی

–ببخشید...
تمام سعیش را کرد که وضعیتش را عادی نشان بدهد.
–کمک کن برم توی تخت .گفتم نیمخواد کیس بیاد...
–باشه ...
ر
بیشت متوجه
دستم را که برای کمک دور کمرش پیچیدم،
الغریاش شدم ...
هنوز هم از من ،حداقل چند سایز ر
بیشت داشت ،ویل
برای یک آدم توپر ،وزن زیادی را از دست داده بود.
داشت مریض یمشد؛ شک نداشتم .این گرسنگها ،و
حاال این باال آوردن...
ر
ر
سالمباش یمدادم.
بیشت حواسم را به
باید

زر خرید

بانوی بارانی

توجهش به اندام و الغری داشت تبدیل به وسواس یم
شد .
حاال که دقت یمکردم ،از همیشه عصبتر بود ...
شاید ساعتهای آرامش و لبخند او را انگشتشمار بهیاد
یمآوردم ،اما خطر را حس کردم ،بیخ گوشم...
ر
وقب روی تخت دراز کشید ،به آشتخانه رفتم و با
رسعت برایش آبقند درست کردم.
صدای برخورد قاشق به لیوان را که شنید صورتش را
برگرداند.
–عمه !تو رو خدا .تو باید یه چتی بخوری.
–گرسنهم نیست.
کنارش روی تخت نشستم.

زر خرید

بانوی بارانی

–این آبقنده .حواسم بهت بود .از دیروز تا حاال فقط
چندتا لیوان آب خوردی.
–باور کن انگار چتی بهعنوان معده ندارم.
–این کارا چیه؟
پوست سفیدش رنگپریدهتر از هر زماب بود.
خواهش کردم.
–بهخاطر من ...یه قلپ...
کامل پشت کرد.
–پس یمرم برات سوپ درست کنم.
ترسیده نیمنگایه به من انداخت.

زر خرید

بانوی بارانی

–بوی غذا حالمو بههم یمزنه .
–بس کن ،عمه !تو فوقش  ۶۷کیلو داشته ر
بایس .هیکلت
یکدسته.
بلند شدم و بتوجه به ر
اعتاضش سمت آشتخانه رفتم .
قابلمه را روی گاز گذاشتم .
در فریزر را باز کرده بودم تا مرغ بردارم که...
#پارت_۱۱۷
با صدای بههم کوبیده شدن در دستشوب ،مرغ از دستم
افتاد.
در یخچال را رها کردم و به آن سمت دویدم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بهداشب روی زمی نشسته بود و صدای
دم در رسویس
عقزدنهای خشک و بلندش داخل محوطه کوچک آن یم
پیچید.
وحشت از حال بد فلور مثل تمام روزهای از دست دادن
بود؛ ر
رفی پدر ،مادرم ،عزیز...
برگشتم و از خانه بتون دویدم ،سمت در واحد عمو
عبدی.
با کف دستهای لرزانم به آن کوبیدم.
صدای« بفرما»ی عمو عبدی اجازه وارد شدن داد.
مرغ مینا با دیدنم داد زد:
–ناری !سیب !ناری!
–عمو عبدی !یاشار کو؟

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند عموعبدی با دیدن رسآسیمگام محو شد.
–رس کاره.
برگشتم .
پشترسم داد زد .
–چ شده؟
پتمرد دلش هزار راه یمرفت .
–هیچ .یمخواستم منو جاب بته.
برگشتم .عمه نشسته و به دیوار تکیه داده بود .بهزور
راضاش کردم تا لباس بپوشد.
با تابهتاترین تیپ ممکن به درمانگاه رسیدیم.

زر خرید

بانوی بارانی

چند مریض نشسته در راهروی درمانگاه ،با دیدن بحایل
عمه نوبتشان را به ما دادند .
مطب کوچک بود ،با پردههای کرکرهای نیمهباز.
پوست سته خانم ر
دکت حدس زدن سن او را مشکل یم
کرد ،شاید یس ،یا شاید ر
بیشت .
–بهجز تهوع چه عالئیم دارید؟ کوفتگ صبح ،درد شکم؟
–نه!
–باردار نیستید؟!
عمه بهتزده به ر
دکت نگاه کرد؛ شوکه شده بود.
لبخند مؤدبانهای زدم و بهجای او جواب دادم:
–مجرده.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دکت ،با تردید به اوی ساکت نگاه کرد.
–خانم!
عمه به خودش آمد .صدایش خشک و بلند بود.
–نه!
–خودت سیع کردی باال بیاری؟
عمه جوابش را داد.
–دومی بار نه !فقط معدهم بههم پیچید.
ر
تقویب نوشتم .یه قرص ضد تهوع
–براتون رسم و آمپول
هم براتون یمنویسم.
مهر را پای نسخه کوباند و آنرا به دستم داد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۱۱۸
پرسیدم:
–همی؟
ر
دکت لبخندی مصنوغ زد .
–همی !
حس خوب نیمداد ،این ب ر
تفاوباش .
–شما که نگفتید مشکل عمهم چیه.
پرسیدم و جواب را حدس یمزدم.
–من یه ر
دکت عمویمام .کارم مداوای جسم بیماره .برای
بیماری که به خودش گرسنگ یمده و سیع یمکنم غذاب
که نیاز بدنشه رو از معدهش بکشه بتون ،همیقدر ازم
برمیاد .باید بتیدشون پیش روانکاو.

زر خرید

بانوی بارانی

عمه بلند شد ،ساکت و غرق فکر .
رسم و داروها را به خانه آوردم .خودم رسمش را تزریق یم
کردم .
دوره کمکهای اولیه هالل احمر را گذرانده بودم ،محض
احتیاط ،برای کمک به مردم در مواقع اضطراری.
.............
نزدیک غروب بود .
عمه برعکس همیشه که داخل اتاقش و رسش در برگه و
کتابهایش بود ،از صبح وسط هال دراز کشیده و
تلویزیون تماشا یمکرد.
من هم به بهانه تمتکاری اطرافش چرخیدم .دلیلم خوب
بود؛ خانهتکاب تابستاب ،قبل از رسیدن پایت و ررسوع
دانشگاه.

زر خرید

بانوی بارانی

چند روز مدام مواظبش بودم .غذاهای مقوی و کمکالری
برایش آماده یمکردم .غذای کیم که یمخورد هم مایه
امیدواری بود.
با صدای زنگ تلفن ،دستمال گردگتی را کنار مت
گذاشتم و سمتش رفتم.
داب شکری بعد از احوالتیس پرسید:
–ساواش زنگ زده ،تو جواب ندادی؟
–حتما متوجه نشدم  .ر
اتفاق افتاده ،داب؟
–نه !فقط داره میاد ایران .یمخواست ببینتت.
یک اتفاق خوب ،بعد از چند وقت کشمکش و ر
استس.
–بهش زنگ یمزنم.

زر خرید

بانوی بارانی

خداحافیط که کرد ،عمه با کنایه پرسید:
–چ گفت خانداییت؟
–داب ساواش داره میاد ایران.
#پارت_۱۱۹
سمت تلویزیون برگشت.
نفهمیدم بتفاوت است یا تظاهر به ب ر
تفاوب یمکند.
عکس ساواش و او کنار هم ،با آن صورتهای درخشان
از شادی ،هنوز داخل آلبوم خانوادیکمان قرار داشت.
کیس آن را برنداشته و برنیمداشت ،انگار بریک بود از
زندیک همهشان که گذشته و تمام شده ،اما بهگمانم
حقیقت نداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

زخیم ناسور روی روح فلور جا مانده بود که با رسیدن به
آن صفحه ،نگاه یمدزدید ،ویل گایه که حواسش نبود
ماتش یمبرد.
موبایل در آشتخانه بود ،آن را برداشتم و به اتاقم رفتم .
باید با داب حرف یمزدم و ترجیح یمدادم فلور نشنود؛
شاید چتی یمگفتم که نباید .هرچند مطمی نبودم
تصوراتم درست باشد .
یعب بعد از گذشت ر
بیشت از پانزده سال...
–بهبه !عزیز داب .چه عجب ر
گویس رو جواب دادی .
ر
خواسب من پتمرد نگرانت شم؟
فقط یم
نگذاشتم گلهگذاریاش طوالب شود.

زر خرید

بانوی بارانی

–ببخشید .داشتم خونه رو تمت یمکردم.
صدای ظرف آمد .
–رستوراب ،داب؟
–آره ،چند ساعت دیگه رسوکله ر
مشتیای شام پیدا یمشه.
آهاب گفتم و ساکت شدم.
–خب ،چه خت؟
سیع کردم لحن صدایم آرام و عادی باشد .
–چند روزه عمه فلور حالش بده .یهکم گرفتار بودم .شما
خوب؟
آن سوی خط کیم سکوت شد ،شاید چند ثانیه ،ویل به
دقیقه نرسید.

زر خرید

بانوی بارانی

–به شکری ر
گفب؟!
–به اون چرا؟
–حاال چهش شده؟
–عمه؟ !خستهست .اعصابش ضعیف شده.
پوزخند زد ،صدایش در ر
گویس پیچید.
ر
ساخی .
–اعصاب فلور؟ اونو از فوالد
یمتوانستم تصورش کنم که چطور کاله آشتی را از رس
بریمدارد و دوباره رس یمکند.
–خودت چطوری؟
نباید حرف را عوض یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۱۲۰
حق نداشت راجع به عمه بتفاوت باشد .
حب اگر ر
ر
تعلق نمانده بود یمتوانست حداقل برای رفع
ر
سالمب کیس که از
تکلیف چند سؤال ناقابل درباره
خواهرزادهاش نگهداری یمکرد بتسد.
–اون خوب نباشه ،من خوب نیستم.
کالفه غر زد:
–فلور رو با خودت چرا قایط یمکب؟
عمه خط قرمز من بود .با حرص جواب دادم:
ا
–یمخوای جدا کنم؟ چطوری؟ یمشه اصل؟

زر خرید

بانوی بارانی

یمدانست رگ کوردیام که گل کند چتی جلودارم نیم
شود .
با لحب مهربان ،صلحجویانه زمزمه کرد :
–چتی نگفتم که من...
ر
وقب جواب ندادم ،ادامه داد:
–چتی احتیاج نداری؟ پول بریزم به حسابت؟
جمله اشتباه را گفت؛ زیر بادکنک صت من کتیت کشید .
لتیز شدم از عصبانیت و صدایم باال رفت.
–تا حاال ازت پول خواستم؟ از بقیه خواستم؟ چهارتا تا
داب ،همه گردنکلفت ،دست دراز کردم جلوتون؟ االنم
ممنون !کموکرسی نیست.
آه خستهای کشید .رسدرگم و گیج پرسید:

زر خرید

بانوی بارانی

–مشکلت چیه امروز؟
–هیچ !فقط خواستم بگم به کیس نیاز نداریم .باالخره
بعد از اینهمه سال تنهاب یاد گرفتیم گلیممون رو از آب
بکشیم بتون.
–زبونت نیش داره ،عزیزکم ...ویل من که حرف بدی نزدم.
عزیزکم گفتنش شتین بود ،ویل سه روز پر ر
استس و
خستگ اجازه خوش ر
خلق نیمداد .گالیهها هم کم نبودند،
در طول سالها انبار شده روی دلم.
–برادرت هم یمگه زبون فلور نیش ماره .چرا؟ یگتون
ر
تلخه؟وقب پدر و مادرم مردن ،فلور من و
پرسیدید چرا
مادربزرگم رو به دندون کشید .بدون هیچ کمگ...
حرفم را قطع کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–نارین !زنگ زدی تیکه بندازی؟ وقت خوبو انتخاب
نکردی.
–باشه .برو به کارای مهمترت برس؛ به رستورانت،
ر
مشتیا .ناری کیلوب چند .فقط دیگه زنگ نزن که رفع
مسئولیت کب.
انگشتم نقطه قرمز را ر
فرسد .چه فکر یمکردم و چه شد!
بغض گلویم را گرفته بود .
تمام قدرت و اعتمادبهنفس من بهخاطر قوی و رسپا بودن
فلور بود ...با مرییصاش تنهابمان را احساس یمکردم .
من بودم و فلور ،فقط ما و نه هیچکس دیگر.
#پارت_۱۲۱

زر خرید

بانوی بارانی

روی لبه پنجره نشستم .
شاید به امید اینکه نقطهای نوراب از بام به پایی بیفتد و
من به بهانهاش باال بروم و برای تلخترین مرد دنیا حرف
بزنم و او...
ر
گویس در دستم لرزید.
یعب ...با دیدن شماره ،دندانهایم بههم ر
فرسده شد.
–چ یمیک ،کاوه؟!
–سالم!
–سالم .حرفت رو بزن.
ر
هسب؟
–عصباب
–االن ،از تو نه !پس بگو!

زر خرید

بانوی بارانی

–ببی ناری !برای شهیاد زنگ زدم .
–خب!
–واقعا یاشار رو الزم داره .یه نمایشگاه ماشیهای
قدیمیه ،یمخواد اون قراضه رو برسونه .پول خوب بهش
یمده .هرچقدر بگه.
–بهش بگو با خودش حرف بزنه.
–جواب نیمده ،تماس هیچکدوممون رو .حرف بزن
باهاش .شهیاد رفیقمه.
رفاقت او برایم مهم نبود ،اما پولش برای یاشار چرا.
–قول نیمدم.
–ازم دلخوری حق با توئه .ویل...
–گفتم قول نیمدم ،ویل باهاش حرف یمزنم.

زر خرید

بانوی بارانی

–جتان یمکنم.
–زحمت نکش !از شما به من رسیده.
ر
گویس را قطع و سمت انتهابترین گوشه تخت پرت کردم.
خسته بودم ،دلگت .از اتاق که بتون زدم ،با دیدن فلور
قلبم نرم شد.
کنار مبل ر ر
احب که او رویش دراز کشیده بود ایستادم.
ذهنم به گذشتهها پر کشید ،مادربزرگ رس سجاده و قرآن
همیشهباز روبهرویش.
–عمه !یادته تا دراز یمکشیدی ،یماومدم بهزور خودم رو
تو بغلت جا یمکردم؟
لبخند زد.

زر خرید

بانوی بارانی

چشمهایش خایل بود و خسته.
–هیچوقت ولت نیمکردم.
–تا کالس پنجم ،بعد یههو بزرگ شدی.
بالشتکهای بزرگ را از پشتش برداشتم.
–چیکار یمکب؟
–برو عقب !برو عقب!
–نکن .بزرگ شدی دیوونه .
–فوقش له یم ریس.
بهزور اندام الغرم را کنارش جا کردم و رس روی بازویش
گذاشتم.
لبخند رسک کشید و روی لبهایم نشست.

زر خرید

بانوی بارانی

–آخیش ...فلور خونم پایی اومده بود.
دستش دور کمرم حلقه شد ،درست مثل قدیم.
–ناری!...
–جانم ،عمه!
بغض را قورت داد و سکوت کرد.
هرچه در قلبش بود ،خیال گفتنش را نداشت.
زیر چانهاش را بوسیدم.
آرامش کودیکام دیگر نبود ،اما کنار او« تنهاب »زورش به
من نیمرسید.

#پارت_۱۲۱

زر خرید

بانوی بارانی

#یاشار
کمکم با حضور گاه و بیگاهش در خلوت پدرپرسیمان
کنار یمآمدم.
از همهجا حرف یمزد .
تمام دنیا را از دریچه صداقت سادهلوحانه خودش یمدید .
ا
اصل دیدش به دنیا فرق داشت...
نیمدانم شاید ما ایراد داشتیم .ناری زندیک بود در بطن
مردیک ما .
مثل همی حاال که آمده ،کاهوهای شسته را از یخچال
برداشته ،کنار پدرم نشسته و یمخوردشان.

زر خرید

بانوی بارانی

خوب بود؛ همیکه باعث یمشد پدرم در خوردن همرایه
اش کند خوب بود.
به آشتخانه رفتم .
برای آبگوشت؛ نخود ،لوبیا ،کیمگوشت و آب را در
قابلمه ریختم؛ شایم مردانهپز و آسان.
به هال که برگشتم دیدمش که منتظر فرصت نگاهم یم
کند ،یمخواست چتی بگوید و تردید داشت.
ر
کنتل را برداشتم و روی مبل نشستم.
–اون ماشینه بود ...خونه شهیاد...
سمتش برگشتم.
آنتیک زیبای افتاده گوشه حیاط اعیاب را یمگفت؟
–هنوز کیس رو پیدا نکردن تعمتش کنه.

زر خرید

بانوی بارانی

–پیدا یمکی.
–کاوه زنگ زد .شهیاد یمخواد تو درستش کب.
کیم تردید به جانم نشست ،اما...
–راهش دوره ...نیمارزه .
–بگم بیارن اینجا چ؟
موضوع جالب شد.
–تو حیاط؟
رسش را بهعالمت تأیید پایی آورد.
–یمدوب چقدر کثیفکاری داره؟
خودش را جلو کشید .گرمتر تشویقم کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–داشته باشه ،ما که مهمون نداریم .تازه یمذاری حیاط
کناری خونه ،تو پارکینگ ،دید نداره.
سکوتم را دلیل تردید گرفت.
–هرچقدر بخوای بهت یمده.
– ۲۰تومن...
با تعجب و کشدار پرسید:
–بیست میلیون تومن؟
–آره.
–مگه اون ابوقراضه چقدر قیمت داره؟
#پارت_۱۲۲
با نیشخندی روی لبهایم گفتم:

زر خرید

بانوی بارانی

–راه که بیفته خییل...
ابروهایش تا آخرین درجه باال رفت.
–نه بابا؟!
–برای اون بچهخوشگل که پویل نیست.
بیست میلیون تومان ...ناقابل برای پرس باالشهری ،بلیط
فرار من ...
از اینجا یمرفتیم ،من و پدرم...
–بچهخوشگل برای پرسا فحشه ،مگه نه؟
از تصور فرار هم لبخند به لبم یمنشست.
–آره.

زر خرید

بانوی بارانی

بلند خندید .معباش را یمدانست ،ر
دختک ورپریده.
صدای بم غریبهای میان اتاق پیچید.
–داب جانتون خوبن ،کل فامیلتون از صدقهرس مرتیکه
کارمند بانک شدن .شایستهساالری !ارواح خیکش!
دوباره حواسشان پرت بتون شد.
صدای داد و قال از خانه همسایه تمامشدب بهنظر نیم
رسید.
ناری با اطمینان گفت:
–کار ختاست؛ معلوم نیست اخبار چ گفته.
تاجابکه راه داشت خودش را از روی تخت پدرم سمت
پنجره کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

پدرم هم از کنارش گردن کشید تا ر
بهت رسدربیاورد .او
انگار کنجکاوتر بود ،پرسید:
–ربطش به اخبار چیه؟
–شوهره اصالحطلبه ،زنش اصولگرا.
پدرم نتوانست به حرفش نخندد .
–از کجا یمدوب؟
–هر موقع اصولگراها یه گند یمزنن یا برعکس ،خونه
شون قیامته .همدیگه رو مسخره یمکی .یه روز یمبیب
اخبار چتی نگه ،اینا ماه عسلشونه.
–حاال چطوریه که پرسه اینو گرفته؟ فرقشون زمی تا
آسمونه که.

زر خرید

بانوی بارانی

–پرسه از این باکالساست ،تصمیم گرفته ر
سنب ازدواج
کنه .مادرش هم مذهبیه ،از این خانم جلسهایها .خب
معلومه رفته یگ مثل خودش رو براش پیدا کرده .
گازی به کاهویش زد .باید هوی ج یمخریدم .هوی ج خوردن
باید به او یمآمد.
–خانومش رو تو کوچه ندیدید؟
ر
کنتلبهدست ررسوع به زیر و رو کردن کانالها کردم.
#پارت_۱۲۳
جواب که نشنید ادامه داد:
–از این چادری مهربوناست ....چند بار برامون آش و
شلهزرد آورده...
سکوت ...

زر خرید

بانوی بارانی

رسم سمتش برگشت .چرا حرف نیمزد؟
خشک و بهتزده ایستاده بود ،کاهو که از دستش افتاد،
از جا پریدم و جلو رفتم.
دنباله نگاهش را گرفتم ،پشت تخت و پرده کنار رفته،
روی دیوار...
دلیل بهتزدیکاش؛ ر
نقایس کودکانهای از یک خانواده؛
پدر ،مادر ،بچه ،خانهای با خورشیدی که باالتر از همه یم
درخشید.
خطهاب با خودکار آب...
باراده دستم سمت بازویش رفت.
–ناری...
برگشت .نفس نیمکشید .
چشمهایش ...برق نیمزد...

زر خرید

بانوی بارانی

ثانیهای بعد ،مثل باد پیچیده و از خانهمان ناپدید شده
بود .
پدرم با دلواپیس به در چشم دوخت.
–کجا رفت؟
پرده را کنار زدم.
«ای وای » ر
گفی پدرم...
– ر
نقایس خودشه؟ بچه که بوده؟
مانند یک یادگاری روی دیوار این خانه که سالها خایل
مانده ،حفظ شده بود.
–حتما عمه ولش باز خونه نیست ،این بچه تنهاست.
عمهاش مدام خانه بود ،چند روزی یمشد.

زر خرید

بانوی بارانی

کاهوی افتاده روی زمی را برداشتم و به پرنده دادم .
اول کاهو را گرفت و به گوشه دورتر قفس برد ...خیالش
ر
غنیمباش
که راحت شد «،کلهگاو »را گفت و سمت
رفت.
به لجبازیاش پوزخند زدم؛ از همان روزهای اول فهمید
دوستش ندارم ،حاال خیال کوتاه آمدن نداشت ...
ر
خواسب صدام کن .من برم تاب رو سمباده
–بابا ،چتی
بزنم.
تاب شد جایگزین سیگار روی بام.
خانه را که دور زدم ...پاهایم قفل زمی شد.
#پارت_۱۲۴

زر خرید

بانوی بارانی

بعیص از تصاویر را انگار با مداد پررنگتری در ر
دفت زندیک
طرح یمزنند.
یمدانستم تا آخر عمر تصویر ر
دختک غمگی روی تاب از
ذهنم پاک نخواهد شد ،مانند یک حجاری همیشگ روی
سنگ...
ناری ،دامن بلندش که با تکان خوردن تاب روی زمی
کشیده یمشد ،چشمهای غرق خاطرهاش که انگار دنیا و
حال را نیمدید ...
شایل که از رسش فرار کرده و موهای خرماب و صافش را
نیمپوشاند.
خواستم برگردم؛ حتما باید بریمگشتم.
اما با شنیدن سؤالش...

زر خرید

بانوی بارانی

–تو چرا نیمخندی ،یاشار؟ !
پس مرا دید که تماشایش یمکنم.
–مثل تو که همیشه هر و کر یمکب؟
ر
حب لبخند نزد .غم نشسته به چشمانش وادارم کرد
جواب بدهم ،ویل سخت بود تلخ نشدن.
–بعیص وقتا زندیک همچی یمزنه دهن آدمو پر خون یم
کنه که خندیدن یادش بره.
برای چه به او گفتم؟ او چه یمفهمید؟
حرض از وادادنم سمت وسیلههای کنار دیوار رفتم.
–حاال هم پا شو برو .نیمذاری کار کنم.
روبهرو و خالف جهت من ،کنار دیوار نشست .

زر خرید

بانوی بارانی

پاهایش را قائمه و به دیوار تکیه زد .
باد گریم وزید و نوای آوازی غمگیب را که زمزمه یمکرد به
گوشم نشاند.
انگارنهانگار من کنارش هستم.
–عمه حالش خوب نیست .
دستم از شوک روی پایه ثابت شد .او یمدانست؟ او از
رابطه ما خت داشت؟
–نیمدونم چیکار کنم ،به یک بگم .
آه کشید ...
–فامیل نزدیگ نداریم .دوستاشم همه تیشان فیشابان ...
یک هفتهای از آخرین قرارم با فلور یمگذشت و هیچ
ختی از او نداشتم .

زر خرید

بانوی بارانی

عذابوجدان بخود ر
لعنب هم این بی یمرفت و یمآمد .
کاردک را برداشتم و تکه رنگ زرد محکم را تراشیدم.
گور پدر وجدان !من کاری نکرده بودم!
–اگه من نبودم ،االن شوهر داشت ...بچه...
بخود ناراحت بود .با آن اخالق گند فلور هیچ مردی
نزدیکش نیمشد.
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–یاشار ...
چرا نیمرفت؟ چطور من غریبه را برای درددیل که داغ دل
من بود انتخاب کرد؟

زر خرید

بانوی بارانی

کاش حداقل ساکت یمشد.
–یاش...
غریدم:
–بنال ...بگو!
پشتچشیم نازک کرد ...باالخره فهمید مخاطب اشتبایه
را انتخاب کرده ،ادامه نداد.
حضورش را از یاد برده بودم که بلند شد و غر زد:
–قرار بود من درستش کنم.
ندیده یمتوانستم بگویم لبهایش آویزان شده.
–دستت جون نداره .بعیص جاها رو خوب نکندی .
نگفب ،ر
ر
گفب من درست...
–تو اینو

زر خرید

بانوی بارانی

کالفه از اضار ،حرفش را قطع کردم.
–سمبادهش تموم شد ،ضدزنگ و رنگش با تو .فقط برو
تا پشیمون نشدم.
–یاش...
خنده محو و شاد داخل صدایش باعث شد سمتش بتوپم.
–برو!
چشمهای گردش دوباره براق شده بودند.
ر
هسب.
–تو آدم خوب
منتظر جواب نشد و رفت...
.................

زر خرید

بانوی بارانی

ماشی را با سالم و صلوات و ر
کانت مخصوص حمل
آوردند.
گفته بودم ظهر جمعه بیایند تا ر
کمت جلب توجه کند.
همراه کارگرها نه کاوه آمد نه شهیاد ،حتما روز تعطیل
رسشان شلوغ بود ،ویل دیر یا زود رسوکله آنها هم پیدا یم
شد ،کاوه را شک نداشتم !
آستیهایم را باال زدم و سمت ماشی رفتم.
–خوشگله ،مگه نه رضا؟!
–یه ناری !ببینش.
رسم را سمت در خانه گرداندم .ناری هم به جمعمان
اضافه شد.
نازدار و شاد جواب رضا را داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–من کالسیک دوست ندارم ،فقط استت.
–حتما مثل ماشی اسباببازی کاوه !
با دیدن پوزخندم اخم کرد.
#پارت_۱۲۶
پتاهن مردانه پوشیده بود با چهارخانههای بزرگ ،و
شلوار ...برای اولی بار یمدیدم که دل از پتاهنهای
بلندش کنده.
دوباره محو تماشای کامارو شدم ...تندیس آزادی من از
زندان فلور...
–پرسه واسهش بیست تومن بهم یمده .فقط برای تعمت...
بقیه نیمفهمیدند من چه حایل دارم.

زر خرید

بانوی بارانی

کشموب کنارم پایی افتاد.
ر
وقب که غرغرکنان خم شد تا کش را بردارد ،موهای صاف
و براقش یک طرف شانه به پایی ریخت.
–از موی بلند متنفرم.
رضا با تهمایهای از خنده و تعجب گفت:
–خب کوتاه کن.
از گوشه چشم دیدم که شال را برنداشته ،دست زیر آن
برد تا جمعشان کند.
–مادرم هرگز اجازه نیمداد .یمگفت ر
دخت نباید موهاش
رو کوتاه کنه .جوری گذاشتم که نه کوتاه باشه که اون
بدش بیاد ،نه بلند که من خوشم نمیاد .االن ،هم اون
راضیه هم من.

زر خرید

بانوی بارانی

شوچ یمکرد؟
واقعیت را گفتم:
ر
هسب نه اون.
–نه تو راض
ثانیهای انگار به فکر فرورفت ،اما با صدای غر زدنش
برگشتم.
–این نایلونها چیه اینجا؟
و خریدها را از زمی برداشت و باز کرد.
رضا سمتش رفت و کنارش ایستاد.
–مال منه ،راب خریده بودم دور هم بخوریم.
–ویل این چند تا نایلونه...
ر
نداشی،
–آره .داشتم یماومدم ،یاشار زنگ زد رب گوجه
از رس کوچهتون خریدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–دوتا نایلون .این سویم دیگه چیه؟
رضا سیع کرد تا بازش نکرده از دستش بگتد .
–دست نزن .مال مادرمه.
ناری بازش کرد .
–رضا؟ !
ر
بهداشب را باال گرفت و در صورت رضا تکان
بسته پد
تکانش داد.
–اینا چیه؟
–هان؟
ر
صورب چیست؟
یعب ناری نیمدانست بسته
#پارت_۱۲۷

زر خرید

بانوی بارانی

–چرا ر
وحیس شدی؟ تو نیمدوب این چیه؟
سمت رضا گردن کشید و صدایش را روی رسش گذاشت.
–پد رو چیکار دارم .دارم یمگم این دو تیکه خرتوپرت این
همه نایلون یمخواد؟ آره؟
رضا ،هاجوواج ،احمقانه به دهان او نگاه کرد.
–یممتی به فروشنده بگ« :آقا ،نایلون دارم ،ممنون ».یم
دوب پالستیک یمتونه هزار سال هم تو طبیعت بمونه و
تجزیه نشه؟ زمی ارث باباته؟ ر
حب ارث بابات باشه نیم
خوای ارث بذاری واسه بچهت؟
رضا از ترس عقب رفت.
–یه نایلون بود ،ناری ...چرا رد دادی؟

زر خرید

بانوی بارانی

ناری دیگر تقریبا جیغ یمزد.
ر
انداخب .
–یه نایلون؟ این سهتاست .ته هرکدوم یه وسیله
یه نایلون من بندازم دور !یگ این کچل !یگ عمه ...و ایل
آخر ...ما آدما پدر زمی رو درآوردیم ...کوری تو؟
ر
ر
بهداشب بالدار خاله را که ناری
صورب نوار
رضا پاکت
پرچم کرده بود از دستش کشید.
–این مال ناموسمهها .خجالت نیم ر
کیس؟ تو االن باید
بیس ،ر
رسخ و سفید ر
دخته دیوونه!
–خجالت رو تو و پرسخالهت باید بکشید که ماشی
ا
تولید زبالهاید .یه بسته پد چیه که قایمش کنم؟ اصل زن
چرا باید برای چتی که فتیک بدنشه خجالت بکشه؟
مگه شما پرسا واسه خییل چتا خجالت یمکشید؟

زر خرید

بانوی بارانی

قیافه رضا دیدب بود.
هسب .بقیه ر
ر
دختا اینو تو هفتتا
–بابا ،تو دیگه یک
سوراخ قایم یم کی که کیس نبینه...
خندان تماشایش یمکردم .دست خودم نبود...
ناری همه خریدها را داخل یگ از پاکتها فرو کرد .
درحایلکه بقیه را تا یمزد به رضا دستور هم یمداد.
–این نایلون اضافهها رو تا هرچند بار که جون دارن
ازشون استفاده یمکب.
«برو ،بابا »...از دهان رضا بتون نیامده ناری بستهها را
در سینهاش کوبید و آخش را درآورد.
حاال رضا هم همراه من یمخندید.
ر
بهداشب مامان من به
–خداب ناری چطور یمتوب از پد
محیط زیست بریس؟

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۱۲۸
–زیست یعب زندیک !از نفس کشیدنت ،از دی
اکسیدکربب که بدنت تولید یمکنه هم یمشه به محیط
رسید ،گاگول جان!
رضا که کم آورده بود به من ر
ترس زد:
–تو به چ یمخندی ،مرتیکه االغ؟!
صدای مهربانشده ناری حواسم را سمتش کشاند.
ر
بیشت نمیای اینجا...؟
–رضا !چرا
–چطور؟
–من تا حاال خنده این اخمو رو ندیده بودم.

زر خرید

بانوی بارانی

لبهایم باختیار جمع شد.
– شاید نیمخواد بهت رو بده .واال ترسنایک ...
ُ
–من ترسناک نیستم ،تو شلمغزی.
–آقا !من تسلیم .راب که کوفتمون شد بریم تخممرغ ُرب
بزنیم بر بدن.
بیب کوچکش چی برداشت.
–اون دیگه چیه؟
ر
خشخایس
–نخوردی؟ یاشار استادشه .منم برم بربری
بگتم.
رضا که وسیلههایش را به من داد و رفت ،ناری همراهم
به واحد ما آمد .از فلور ختی نبود.

زر خرید

بانوی بارانی

ُ
بابا با دیدن شلوغ خانه خلقش بهجا بود.
–ناری ...واکر رو بیار.
–چرا ،عمو عبدی؟
بابا با دست به واکر اشاره زد.
–بیار دیگه ...
سینهام روشن شد.
–یمخوای پهلوونبازی دربیاری ،بابا؟
لبخند زد.
خودم واکر را جلویش گذاشتم.
پاهایش را کمکم به لبه تخت رساند.
خواستم کمکش کنم ،نگذاشت ،اما برای ایستادن کمرش
را گرفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

توپید:
–ولم کن.
عقب رفتم ،اما نه خییل...
ا
اولی قدم لرزانش را که برداشت ،ناری عمل از خوشحایل
جیغ زد.
لحظهای پایش لرزید ،اما به واکر تکیه کرد .قدم بعدی را
هم لرزان برداشت.
پرنده به اینسو و آنسوی قفس کوچک یمرفت و
«عبدی !عبدی »!از نوکش نیمافتاد...
بابا نگاهم کرد.
–به چ یمخندی ،پدرسوخته؟

زر خرید

بانوی بارانی

–همه امروز به خندیدن من گت دادینا ...واس مرغه،
انگار داره تشویقت یمکنه.
–فندق بیچاره تعجب یمکنه از جام بلند یمشم...
#پارت_۱۲۹
باالخره ناری توانست حرف بزند.
–من ...من ...االن از ر
خویس پس یمافتم.
نگاههای خندانمان بههم ر
تالق کرد.
پای پدرم لرزید ،سمتش گام بلندی برداشتم.
–بابا !خودت رو خسته نکن .وایس با فتیوتراپ تمرین
کن.

زر خرید

بانوی بارانی

–حوصلهش رو ندارم ،من که دیگه راه افتادم ،ردش کن
بره.
–بس کن ،بابا !کارش درسته .خودتو ببی...
رضا با نان تازه وارد شد ...با دیدن بابا او هم دستوپایش
را گم کرد...
ر
دوانگشب بلند زد .
نان را درآغوش گرفت و یک سوت
صدای خنده همهمان خانه را پر کرد.
شاید ماهها یمشد شادی به ما رس نزده بود ...حاال ویل
داشت سنگ تمام یمگذاشت.

زر خرید

بانوی بارانی

یک رب ع بعد عرصانهمان حاض بود با چند پیاز وسط
سفره کوچک و ماهیتابه بزرگ پر از تخممرغهای رب
گوجهای.
پارچ دوغ را که وسط گذاشتم پدرم هم سیع کرد بنشیند .
رضا تختش را باال آورد و تنظیم کرد.
موزیک نوکیا از جاب همان نزدیگ آمد .لقمه میانه راه
دهانم خشک شد  .ر
گویس را از زیر تخت فلزی برداشتم و
با دیدن اسم« هال »و پیام روی ر
گویس ...
ناخودآگاه نگاهم سمت ناری رفت .روزی که دیده بود
اسم عمهاش را با اسم هال سیو کردهام ...
یک رسچ کوتاه در نت یمتوانست او را به شک بیندازد.
«برو خونهم».

زر خرید

بانوی بارانی

ر
گویس الی انگشتانم ر
فرسده شد ...لعنت !
از جایم بلند شدم.
–من باید برم ،بابا...
پتمرد پکر شد.
– ر
گفب امروز کار نداری که .
–زنگ زدن .باید برم...
از جایم بلند شدم ...هرزه آشغال !رهایم نیمکرد.
#پارت_۱۳۰
دوش پنجدقیقهای گرفتم.
لباس پوشیدم ...تظاهر را بلد نبودم ،خشمم پنهانشدب
نبود ....

زر خرید

بانوی بارانی

به هال که آمدم سفره را جمع یمکردند .
«زود بریمگردم ».را گفتم و از خانه بتون زدم .
وسط حیاط به من رسید...
انگشتهای باریکش به بازویم بند شد.
–کجا یمری ،یاشار؟
–رس کار!!
محکم برابرم ایستاد.
–برای کار ،پدرت رو ول یمکب و عی دیوونهها از خونه
بتون یمزب؟
–یواشگ نیست .بابامم تنها نیست ،رضا پیششه.

زر خرید

بانوی بارانی

رو به رضاب که خودش را به ما رساند اخم کردم.
–تو بهش چتی ر
گفب ،رضا؟
–نه وهللا.
دستم کشیده شد.
–خودم یمپرسم.
دستش را خشن و محکم پس زدم.
–بهت ربیط نداره .نیمفهیم؟
–اینجور عصباب کجا یمری؟ پدرت فقط تو رو داره.
ا
ر
–اصل تو یک هسب که غصه بابامو بخوری؟!
سیع کرد دربرابر جنونم مالیم باشد.

زر خرید

بانوی بارانی

هسب ،نار ر
ر
احب ...برای خودت دردرس
–تو االن عصباب
درست...
اوه !اوه ! ر
توئیب فلور نگران من شده بود .
فکر یمکرد برای درگتی و دعوا یمروم.
ر
نگرفب این دماغتو از تو مسائیل که به تو
–آخرش یاد
ربط نداره بتون ر
بکیس؟
لجباز ،محکمتر جلویم ایستاد.
–تا آروم نشدی حق نداری بری.
– ر
وقب نیمدوب ،الگ زر نزن.
با تنهای از کنارش رد شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

داخل جیپ خم شدم .از داشبورد ادکلن را مشت کردم و
بتون آوردم .زیر گردنم استی کردم و با دستهایم
محکم و خشن رویش کشیدم.
چشمهایش حرکات دستم را دنبال یمکرد.
–قیافهم شبیه کساییه که قراردعوا دارن؟
حاال تازه داشت گیج یمشد .با تردید لب زد:
–نه !ویل ...عصباب هس...
#پارت_۱۳۱
ر
حب فکر فلور ...اینکه باز باید یمرفتم و او را به اوج
ر
لعنب یمرساندم خونم را به جوش آورد.
–یمخوای بدوب؟ آره؟

زر خرید

بانوی بارانی

چنان به سمتمش هجوم بردم که به صندوق عقب جیپ
چسبید و رسش عقب رفت.
رضا دستم را کشید.
–یاشار...
حق نداشت نگرانم باشد ر
وقب علتش همخون خودش
بود .حق نداشت مدام اطرافم پرسه بزند و ادای فرشتهها
را دربیاورد .
–آخه تو چ یمفهیم؟
رضا حاال خواهش یمکرد.
–جان من ...کوتاه بیا ....
او را هل دادم و کنار زدم.
–چ یمیک؟ بذار ببینم حرف حساب این ر
دخته چیه؟

زر خرید

بانوی بارانی

قبل از اینکه منرصف شوم سمت ناری برگشتم و سینهبه
سینهاش ایستادم.
–من باید برم !یگ توی این شهر خرابشده هست که
صاحب منه  .ر
وقب یمگم صاحب یعب اینکه منو خریده.
دهانش از تعجب باز ماند ...نتوانست ر
حب« وای »!
نامفهوم را کامل کند.
پوزخند زدم؛ تتٌ ،
سیم...
–نگفتم بهت؟ من یه ررسیک جنیس دارم .یمخوای گوگل
کب ببیب چیه؟ با شکل ورسمالخط نشونت بدم؟
از وحشت دویده به چشم و گوشهای باکرهاش پوزخندم
غلیظتر شد .

زر خرید

بانوی بارانی

سینهام از خباثت خنک شد .حقش بود ...
با لذت ادامه دادم:
–باید قبل از اینکه برم پیشش دوش بگتم ،از بوی عرق
خوشش نمیاد .دوست داره بوی شامپو بدم .یمفهیم،
ناری؟
ناری انگار تازه به دوش گرفتنم دقیق یمشد...
رضا خواست جلویم را بگتد ،اما نتوانست .
–منو خریده ،من مال اونم .تا ر
وقب که ازم ست شه .هر
بار که براش لخت یمشم....
رسم را بی دستانم گرفتم و با قدرت فشار دادم.
#پارت_۱۳۲

زر خرید

بانوی بارانی

– ر
لعنب !هر بار که ...مثل اینه یه لیوان نفت بریزن زیر
ریشههام .وضع درختاب که تو ازشون دفاع یمکب از من
ر
ر
بهته .اونا رو یهو با ارهبرق یمبرن ،منو داره ذرهذره
خشک یمکنه.
درد بود؛ خدای من !ته چشمانم درد قل یمزد و او با آن
چشمهای آینهای آن را یمدید.
باالخره حرف زد ،صدایش انگار پت و خسته شد.
– ر
وقب انقدر عوضیه چرا یمری پیشش؟
–به تو ربیط نداره !گم شو از اینجا.
سگ به روح خر درونم...
نتوانستم بغضش را ببینم ...همدم پدرم بود.
کیم نرمتر زمزمه کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–من باهات رودر ر
بایسب دارم؟
رسش را بهعالمت نه باال داد.
–من بهت دروغ یمگم؟
–نه...
–دنبال من راه نیفت .به پت !به پیغمت واس خودت یم
گم ،ر
دخت...
توانش تمام شد ...
حقیقت زندیک من برای شانههای ضعیف او سنگی بود...
مانند شاخههای بید خمش کرد.
عقب کشیدم ...باید یمگفتم ....باید...
ر
وقب سوار شدم ،از آینه بغل دیدم که رضا او را کنار
کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

باالتر از سیایه رنگ نبود .یمرفتم...
بیشت و ر
یک وجب لجن ر
کمت برای مب که غرق شده
بودم ر
فرق نداشت.
به خانهاش رسیدم ...از کوچه ،از دیوارهایش ،ر
حب از
پنجرههای خانههایش که انگار چشم یمشدند و حقارتم را
یمدیدند متنفر بودم.
«یمری ...زود ...ماشی ر
لعنب تموم شه»...
ر
گویس را برداشتم و به او زنگ زدم.
–من توی کوچه موندم .همسایهها میان و یمرن ،ممکنه
شک کی بهم و زنگ بزنن صد و ده .
برای چند لحظه صداب نیامد.

زر خرید

بانوی بارانی

–باشه .برو تو جا گلدوب مرمری دم در ،یه سنگ گرد
اونجاست .برش دار ،یهکم زمی رو بکن .برای مواقع
اضطراری یه کلید اونجا گذاشتم.

#پارت_۱۳۳
سمت جاگلداب رفتم ،کلید همانجا بود که آدرس داد.
در را بستم و کلید را داخل جاکلیدی گذاشتم.
تا ر
وقب وسط خانه نایستادم برای کاری که بعد انجام
دادم نقشهای نداشتم.
دنبال یک گاوصندوق تمام گوشهکنار خانه ،هر دو اتاق
خواب را گشتم ختی نبود .

زر خرید

بانوی بارانی

حب ر ر
ر
احبهای قهوهای هال خانه را بلند کردم ...ویل
سفتهای نبود که نبود.
داخل تمام کشوها و ر
حب یخچال خاموش را زیرورو
کردم ،هیچ.
خانه وسیلهای نداشت ،لخت و خایل بود...
با رد شدن هر ماشیب از کوچه حس یمکردم قلبم از
حرکت یمایستد...
لبههای فرشهای کرمرنگ را برگرداندم و زیرش را
گشتم ...
انگار وسط رسم ساعت بزریک باشد ،تیکتیک صدا یمداد.
باید عجله یمکردم .ممکن بود هر لحظه برسد...

زر خرید

بانوی بارانی

چشمم به اتاق خواب افتاد ،هنوز از قرار قبلمان شبیه
آشفتهبازار بود...
مالفه افتاده روی زمی ...
تخت بدون روکش...
تشک ...با تمام رسعتم سمتش رفتم آن را بلند کردم...
چتی که دنبالش یمگشتم آنجا نبود ویل...
صیغهنامه...
همان اوایل فلور از ترس لو ر
رفی رابطهمان و محکمکاری
برای روز مبادا ،اضار کرد بگتیمش ...
نه برای حالل و حرام ،فقط یک کلید اطمینان برای مواقع
اضطراری ...

زر خرید

بانوی بارانی

صیغهنامه یکماهه...
بعد که ترسش ریخت گفت پارهاش کرده .
با چنان اطمیناب حرف زد که باور کردم...
«باور کردن »هم عادت مزخرق بود که باید ترکش یم
کردم.
کاغذ را قاپیدم و تشک را رها کردم ...
باید فرز پنهانش یمکردم ...
داخل خانه ،نه !جیپ!
در حیاط را باز کردم و به کوچه رسک کشیدم....
ختی نبود .با رسعت از خانه بتون زدم و خودم را داخل
ماشی انداختم.

زر خرید

بانوی بارانی

تا کاغذ نحس را داخل داشبورد فرو نکرده و درش را
نبسته بودم خیالم راحت نشد.
–چرا ر
نرفب تو؟
رسم را که باال گرفتم کنار در ایستاده بود .
عینک دودیاش را روی موهایش گذاشت و مشکوک
نگاهم کرد.
#پارت_۱۳۴
–رفتم تو ،بعد فکر کردم در ماشی رو قفل نکردم...
پوزخند زد.
–هیچکس این لگن رو نیمدزده.

زر خرید

بانوی بارانی

دوباره نگاهش سمت در خانه رفت .مشکوکش کرده بودم.
سیع کردم خونرسد باشم .پیاده شدم و جلوتر از او راه
افتادم .
بخیال شد و کنارم سمت خانه آمد ،حتما به این نتیجه
ر
باارزیس در خانه ندارد و فکرش امن شد.
رسید که چت
وسط هال ایستادم ...
دستم را داخل شلوار جی کهنهام فروبردم.
ر
حب پتاهن رسمهایام عمرش را کرده بود ...
مرا چه به زن برندپوش روبهرو!
دکمههای چسبان مانتواش را با یک کشیدن باز کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

تاپ حریر مشگ با لبههای گیپور ...
لباسزیر تنگ به سینههایش فشار آورده و گویهای
سفیدش درحال بتون زدن از یقهاش بودند ...
ر
کوچکتین ایرادی در اندام یا
آراسته و هوسانگت ،بدون
لباسش...
سیع کردم به کاغذی که برداشته بودم فکر نکنم ...
نگاهم را ب خط سینههایش کشاندم ...
نتیجه؟ هیچ...
یک مرد و یک زن ،زیر یک سقف ،و شیطاب که غایب
بود تا حداقل یک وسوسه را در من زنده کند...
سینهام دنیای مردگان بود؛ سکون ،سکوت.

زر خرید

بانوی بارانی

ابلیس کارش را خوب بلد بود ،وقتش را با گناهکاری مثل
من تلف نیمکرد ...
او هم حوصلهاش از من رسرفته ،دنبال عابد و زاهدی یم
رفت تا با لذت طناب به گردن بیگناهش بیندازد.
از تمام وسوسههای زمی ر
حب یگ در من جوانه نزد.
نگاهش از من بالتکلیف سمت اتاقخواب رفت...
لبهای رژخوردهاش به لبخندی کش آمد...
–با تنوع چطوری؟
جلو آمد.
دستش را نوازشوار روی سینهام کشید...
–روی مبل ...ها؟

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۱۳۵
زیر چشمش با وجود الیه کانسیلر به گودی یمزد...
با دست به سینهام فشار آورد ...عقب کشیدم و روی
مبل نشستم.
پاهایش را دو طرف بدنم گذاشت و روی پاهایم نشست.
حاال از من باالتر بود و من زیر او ...پوزیشن مورد عالقه
اش ...
ر
حب در سکس هم دنبال تسلط بود ،مانند رفتار و حرف
زدنش...
ویل ...چشمهایش اینبار عجیب بود ...مردد ...

زر خرید

بانوی بارانی

انگار خودش نیمداند این قرار برای سکس ،یمخواهد به
کجا کشیده شود...
بهگونهای با تملک یک دستش را به دور گردنم پیچاند و
با دست دیگر از سینهام به پایی فشار داد که...
یک چتی اینجا غلط بود ...
حس فلور ...
ر
شهوب که همیشه در قرارهایمان بود جایش را به...
مچ دستش را گرفتم.
–نکن !تو حالت خوب نیست...
ناگهان تنهاش را از رویم بلند کرد ،هنوز روی پایم نشسته
بود.
–من حالم خوب نیست؟ آره؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–عجیب شدی ...انگار...
تکخند بلندی از لبهای رسخش بتون پرید...
–من عجیب شدم یا تو قرصات رو نخوردی؟
ر
کوفب را یادش بود...
البته که فراموش نیمکرد ...قرص
در عی بغض صدایش ،چشمها پر از کینه بودند…
با کف دست روی سینهام ضبه زد.
–شما مردا همه یه گوهید .فقط کافیه بفهمید یه زن
دوستتون داره.
باالترین جنون ،ر
گفی حقیقت بود ...باختیار خندیدم و
راستش را گفتم:

زر خرید

بانوی بارانی

–تو دوستم نداری ،فلور ...از یک به خودتم دروغ یمیک ...
صورتش را جلو آورد و زلزده غرید:
ا
–دوستت ندارم ...اصل بهخاطر تمام لحظههاب که
جلوت کم آوردم از خودم متنفرم...
صدایم گرفت ،توانم رفت...
–منم...
با صورتهاب که فقط چند سانت فاصله داشت به هم
زل زدیم ...
کاسه چشمهایش پر از قطرات غم شده بود ،ویل نیم
چکید.
#پارت_۱۳۶

زر خرید

بانوی بارانی

نفسش را پرصدا بتون داد.
–ما یه کار نیمهتموم داریم .
بازدم در سینهام زنداب شد.
لبخند تلچ روی لبش نشست .دستش را بهنریم روی
گردنم نشاند.
– رنتس ،یاشار ...یمخوام بگم صیغه رو باید باطلش
کنیم .
انگار حیس در تنش نمانده باشد ،ر
حب جان بلند شدن از
روی پایم را نداشت.
قطره اشگ از گوشه چشمهای رسمهکشیدهاش چکید.
–امروز اومده بودم آخرین فرصت رو بهت بدم ...ویل
تو...

زر خرید

بانوی بارانی

باراده التماس کردم:
–گریه نکن ...یه عمر عذاب وجدان رو بهم نده ...
نگاهش بی چشمهایم چرخید ...
نرم پرسیدم:
–من و تو فقط ...بهم بگو چ شده ...تو یه چتیت
هست.
نفسش را کوتاه و کمجان به سینه کشید ....انگار جاب
برایش نمانده باشد روی تنم دراز کشید...
–بهم زنگ زد ...یمگن داره میاد ...حق نداره ...
دستهایم بالتکلیف دو طرف بدنم افتاده بودند .توان در
آغوش کشیدنش را نداشتم .
دلداری دادن به فلور چگونه یمتوانست باشد؟

زر خرید

بانوی بارانی

–چند وقته ندیدیش؟
–پارسال اومد در خونه ،ناری رو برسونه ...
یک دستم را کیم باال آوردم و بازویش را لمس کردم...
خندید؛ آرام اما عجیب.
–همون ر
وقب که خانوادهش مب که خواهر دامادشون
بودم و هزار بار دیده بودن ،دیدن و نپسندیدن؛ اون فقط
مثل بز وایساد و نگاه کرد .همون موقع برای من مرد.
فقط سکوت کردم.
– ۱۳سال !فکرشو بکن ...یه یمگم فراموشش کردم،
ویل ر
وقب یمشنوم داره میاد ایران ،انگار دیروز بود که
رفت.
عشق چطور یمتوانست تا این حد ویرانکننده باشد ...

زر خرید

بانوی بارانی

–اون منو دوست داشت ...
هیچ تصوری از عشق نداشتم.
#پارت_۱۳۷
دوباره خندید؛ کوتاه ،مانند یک هقهق نیمهکاره.
–فکر یمکب بهش بگم با یگ خوابیدم چه حایل بشه؟
و برق به چشمانش جرقه زد.
دستش روی دکمه پتاهنم رفت ...
مچ باریکش را گرفتم .
دست دیگرش که از روی سینهام راهش را به پایی
گرفت ...بدنم به لمسش جواب یمداد ،و این عند خیانت
بود.

زر خرید

بانوی بارانی

لبخندی ر
نایس از قدرت روی لبهایش نشست...
–ببی ...بدنت منو یادشه...
باید بلند یمشدم و از این جهنم بتون یمزدم ...اما سست
رسجایم ماندم و تکان نخوردم ...
«داره تموم یمشه ...بذار ماشیو تحویل بدی  ...ر
رفب ...
یاش !فقط این بارو تحمل کن »...
نفسم رفت.
ر
کوفب بود؟
«یاش »دیگر چه
صدای ناری ...اسمم را دوباره در گوشم صدا زد :یاش
غرق در کثافت و لجن ...

زر خرید

بانوی بارانی

مانند این بود که در هرزهخانه به مقدسات را صدا زده
باشم...
فقط یک راه داشتم ...باید در آغوش زن روبهرویم خودم
را دفن یمکردم ...
شاید یادم یمرفت چه غلیط کردهام.
دستم را جلو برده ،دور شانههایش قفل کردم .بدنش را
پیچاندم و او را روی مبل کوباندم...
دیوانهوار رسم را در گودی گردنش فروبردم و زبانم را روی
پوست گردنش کشیدم ...
تمام دهانم تلخ شد از طعم ادکلن...
بتوجه دستم را در یقهاش فرو کردم و بدنش را میان
انگشت ر
فرسدم...

زر خرید

بانوی بارانی

آه ریزش را شنیدم و نشنیدم ...گوشهایم سوت یم
کشید...
ویل ...ورق برگشت...
ناگهان با هر دو دست به سینهام فشار آورد و مرا عقب
راند...
نفسزنان رسم را باال گرفتم...
چشمهایش از پتوزی برق یمزد...
قاطع و دستوری به من توپید:
–از روی من بلند شو!
–چ...؟ ویل...
#پارت_۱۳۸

زر خرید

بانوی بارانی

میان نفسزدنهایم بهزحمت این چند کلمه نامفهوم را ادا
کردم....
–تن لشت رو از روی من بردار!
به او زل زدم ،مثل یک بازیچه کودن!
شمرده و با لذت کلمات را ادا کرد.
–فقط برا همی ،امروز اومدم اینجا ...
لبخند عجیبش واضحتر شد .
–اومده بودم تو منو بخوای و من پست بزنم ...
خنده خفهای از گلویم بتون جهید.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بیشت روی سینهام فشار آورد تا عقبتر بروم ...
رسش را باال کشید ...
کلمات ،از میان دهانش به سمتم پرتاب یمشدند.
–بلند شو!
توان عکسالعمل نداشتم...
–اون قرص ...یمدوب چقدر برام گرون تموم شد؟ فکر
کردی بعدش میام و زیرخوابت یمشم؟ یعب من اینقدر
خوار و ذلیل یمکنم خودمو؟
–پس ...چ...؟
انگشتهایش در سینهام فرورفت...
–باید تالق یمکردم ....اومدم تشنهت کنم ،بعد بهت بگم
نه...

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند روی لبهایش تنفرانگت بود...
آن همه درددل ،مظلومیت ،اشک ،ساختگ بود؟
فقط برای زمی زدن من؟
ویل حقم بود مگر نه؟
مرا از روی تنش کنار زد.
روی مبل رها شدم.
ایستاد.
با حر ر
کاب خشن لباسهایش را در تنش مرتب کرد؛ بلوزش
را پایی کشید ،دست به موهایش زد...
ر
منطق همیشگ؛ قوی ،بااراده.
حاال شده بود زن

زر خرید

بانوی بارانی

انتقام به او قدرت یمداد .
–دیگه فکر نکنم بتونم هیچ مردی رو تحمل کنم .یم
خوام به خودم بقبولونم که تو هیچوقت نیومدی تو
زندگیم.
بدنم تت یمکشید ...
نفسم یگ درمیان شده بود و در این بی ،خندههای
منقطعم بند نیمآمد...
ر
نداشب منو پس بزب ...من برای هیچ
–یاشار !تو حق
گریه نیمکنم...
#پارت_۱۳۹
باالی رسم ایستادم و در صورتم خم شد...

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمخواستم آخرین خاطره باهم بودنمون اون گریههای
من ،واسه عوضبازی تو باشه !تا ابد ر
وقب یادت یمافتم
یمخوام این قیافه بدبختت یادم بیاد ...تحریک شدی و
من ازت رد یمشم .حاال هم زود خودتو جمع کن و از
اینجا برو.
باید سؤایل که همیشه برایم پیش یمآمد را یمپرسیدم.
–از من برای رفع نیاز استفاده کردی یا انتقام؟
–هر دو ...واضح نیست؟ منم انسانم .شما مردا همهچ
ر
رو بهنام خودتون زدید ،ر
داشی برای رابطه رو .
حب نیاز
چرا فکر یمکنی یه زن شهوت نداره؟
با انگشت به سینهام ضبه زد و شمرده گفت:
–برای خودت هم به فکر خونه باش .فقط شکر کن
جور دیگه تالق نکردم...

زر خرید

بانوی بارانی

حالم از قیافه فاتحش بههم یمخورد ...
چرخدندهها ر
وقب جفت هم نباشند همدیگر را یمسابند و
نابود یمکنند .
آخرش بوم ...
هرکدام به یک طرف پرت یمشوند .
ما جفت نبودیم ...کیس با همخوابگ تعهد پیدا نیمکرد ...
نفهمیدنش اوج حماقت بود؛ زن و مرد نداشت .
آرنجم را روی چشمهایم گذاشتم ،دنیا برایم به رنگ واقیع
اش درآمد؛ تاریک ...
صدایش هنوز به جمجمهام نفوذ یمکرد.
–فقط بهخاطر ناری اجازه یمدم تا ر
وقب بابات خوب شه
تو خونهم بمونید چون نیمخوام بوب از این ماجرا بته...

زر خرید

بانوی بارانی

از بی لبهایم جملههای پرتنفر فرار کردند...
–چرا؟ چون یمفهمه عمه فلورش چه هیوال..
خودم را خفه کردم و دهانم را بستم.
–چه هیوالییه؟ رنتس !حرف بزن!
فکر یمکنم تنها عضو سالممانده فلور همان عشقش به
ناری بود...
تت آخر را سمتم شلیک کرد.
–جمع کن خودتو !حالم رو بههم یمزب!
صدای پاشنههایش روی رسامیک دور شدند...

زر خرید

بانوی بارانی

صدای محکم کوبیده شدن در خروچ اعصاب متشنجم
را پوکاند.
لهشده ،آوار زمی بودم.
–گندیده فلور ...قلبت گندیده ...هرزه آشغال ...تالفیش
رو رست درمیارم ...عوض!
با لگد به مت وسط کوبیدم ...
مت کج شد و شیشهاش روی زمی افتاد ...
هزاران تکه ...مثل من که جای سالیم در روانم نمانده
بود...
#پارت_۱۴۰
#ناری

زر خرید

بانوی بارانی

دیر کرده بود ...غروب به شب رسید و نیامد...
هرچقدر رضا شمارهاش را یمگرفت جواب نیمداد ...
این بی مادر رضا هم ر
گویساش را به زنگ و پیام بسته
بود که برگردد.
عمو عبدی اضار یمکرد که هر دو برویم ،به تنهاب
عادت داشت ...
کیم مشکوک شده بود ،اما فکر یمکرد من و یاشار بحث
کردهایم ،چتی نتسید.
عمه که غروب آمد دم در واحدمان به او رسیدم.
–عمه!
–جانم!
عینکش را برنداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–خوب عمه؟ چرا عینک دودی زدی؟
با دستمال بیباش را گرفت.
–رسم درد گرفته .نور اذیتم یمکنه...
–رسما خوردی؟ صدات ...انگار...
شبیه کساب بود که گریه کردهاند ،ویل فلور که گریه نیم
کرد .
–انگار دارم رسما یمخورم .یه قرص بخورم خوب یمشم.
–یمخواستم پیش عمو عبدی بمونم .یاشار نیست ،ویل
تو حالت...
دستگته را پیچاند.
–بمون ...منم یمخوام بخوابم.

زر خرید

بانوی بارانی

کیم نگرانش شدم ،یمخواستم نروم ،اما داخل شد و در را
بست .
به خانه همسایه که برگشتم رضا آماده ر
رفی یمشد .
یاشار پدرش را به ما ستده بود ،باید منتظر یمماندم تا
برگردد.
نیمههای شب بود که در حیاط به صدا درآمد.
عمو عبدی چرت یمزد ،ویل درجا چشمهایش باز شد .
–اومد؟
–آره عمو.
ماشی را پارک کرد...
شانههای مردانهاش افتاده بود ...
قدمهایش که روی زمی کشیده یمشد ناخودآگاه قلبم را
یمخراشید.

زر خرید

بانوی بارانی

در خانه را باز کرد.
#پارت_۱۴۱
از حضورش هوای خانه پر از بهواب شد ،نفسم گرفت.
چشمهای بحالتش که قفل من شد عاری از هر
احسایس بود.
در را باز گذاشت و کنارش ایستاد .یمخواست بروم...
هیچکس حرق نیمزند ر
حب فندق هم فهمیده بود که جو
عادی نیست ترجیح داد گوشهای جمع شده بماند.
با رس به در باز اشاره کرد.
نگاهم سمت عمو برگشت  ...ر
حب توان خداحافیط
نداشتم...

زر خرید

بانوی بارانی

بلند شدم و با قدمهاب سست سمتش رفتم.
از کنارش که رد یمشدم مانند غریبهها بود ،غریبهای
برگشته از جهنم...
یک شب پر از بخواب داشتم ،هم از هجوم فکرهای
نامربوط ،هم از صدای برخورد فلزات داخل حیاط...
تا نزدیک صبح ماشی شهیاد را تعمت یمکرد ...کاش آزار
دادن خودش را هم تمام یمکرد.
صبح که بیدار شدم عمه پشت مت آشتخانه نشسته
بود ،صبحانه یمخورد با نان داغ...
–صبحت بهخت !
–نون خریدی؟

زر خرید

بانوی بارانی

–صبح رفتم پیادهروی ...احتیاج داشتم یهکم با خودم
کنار بیام ...موقع برگشت گرفتم.
آرامش گمشدهاش را انگار پیدا کرده بود ...این را رنگ
ر
صورب گونهها که به صورتش زیباب یمداد یمگفت .
رسی ع صورتم را شستم و کنارش رفتم.
تکهای پنت الی نان گذاشتم.
–عمه !یمخوام چند روز برم پیش داب شکری.
–چطور؟
–چند روز دیگه دانشگاهه ،تا وقت هست بهشون رس
بزنم.
کنار لبهای قلوهایاش چی برداشت.
–حاال بخور !بعد...

زر خرید

بانوی بارانی

–فلور!
اخمهایش باز نشد.
–به پرسش که رو نیمدی؟
–عمه !ژیوار بچهست.
–واال از این بچهها باید ترسید .پرسه از اون ...
–از اون چ؟
حواسم بود که به نان فقط نوک زده ،قد یک کف دست
هم از آن نخورده بود...
–باشه ...برو ...من که بهت اطمینان دارم .پرسه هم
عددی نیست.
خوشحال از راض شدنش خندیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–همی مونده که با اون جوجهتییع تیک بزنم.
#پارت_۱۴۲
بعد از صبحانه کولهام را جمع کردم و از خانه بتون زدم.
نگاهم باجازه من سمت ماشی تعمتی چرخید...
حیس عجیب بیخ گلویم را چسبیده و رهایش نیمکرد ...
ترجیح یمدادم چند روزی یاشار را نبینم.
حریمهاب بی ما پاره شده بود...
کیم زمان یمخواستم...
از همان روزهای اول آشنابمان تمام تالشش را کرده بود
تا در ذهن من از خودش یک هیوال بسازد ،اما قلبم دروغ
نیمگفت .

زر خرید

بانوی بارانی

انسان جوانمردی که با دیدن کمکهایش در تصوراتم
ساخته بودم نیمتوانست آن دیوی که خودش یمگفت
باشد.
بعد از رفتنش ،همانجا داخل حیاط رضا را وادار کرده
بودم برایم حرف بزند..
گفت یاشار مجبور شده ...
بهخاطر پول درمان عمو عبدی...
اما باز برای من قابل قبول نبود ...باید راه دیگری پیدا یم
کرد ...
هر رایه بهجز تن به رابطه اجباری دادن...
جاب را یمخواستم تا از بس دورم شلوغ شود به او فکر
نکنم...

زر خرید

بانوی بارانی

به داب زنگ زدم .هنوز به خانه برنگشته بود ،ویل خودش
را برای ناهار یمرساند.
به ژیوار زنگ زدم تا بگویم مهمانشان هستم ،اما انگار خت
داشت.
پرسید :
–کلید خونه همراهته؟
–آره چطور؟
–یمتوب زودتر از بابام خودت رو برسون خونهمون؟
–فکر کنم برسم.
–برو توی اتاقم ...بگرد ببی چتی نیست.
ا
–مثل چ؟

زر خرید

بانوی بارانی

–یه فنجون کوچیکه ،بگرد پیدا یمکب.
–فنجون؟
–ببیب یمشنایس ..بندازش آشغایل...
–آخه چرا؟ حیف...
–معمویل نیست ،شاته.
–چ؟
–من جابام .این دوستم رو برسونم کالس زبان اومدم...
–من توی ساختمانتونم .ماشی بابات تو پارکینگ نیست.
–سطل آشغال رو خایل کن ...مطمئنم دوستم انداخته
اونجا...
–باشه .خیالت تخت.

زر خرید

بانوی بارانی

–عاشقتم که ناریزشته .عمه جیگرت رو هم یمآوردی...
#پارت_۱۴۳
صدای جیغهای ر
دخت کوچولوی همراهش بود که تماس
را قطع کرد...
داشت ر
دختبچه را به کالس زبان یمبرد...؟ !
اینها پدر مادر نداشتند؟
به شب استخر فکر کردم من هم دیگر آنچنان معصوم
حساب نیمشدم...
با آسانسور به طبقه پنجم رفتم ...خانه ساکت ،با مبل
ر
سلطنب فتوزهای ،پردههای آب ...
های
فرش کلهغازیرنگ ...
دکوری زشت و بدسلیقه ...

زر خرید

بانوی بارانی

اول به اتاق ژیوار رس زدم ...تمام دیوار پر از پرینتهای
سهبعدی سیاه و سفید بود ...
همه وسیلهها تقریبا مشگ بودند ،با حاشیهای باریک از
سفیدی...
سطل آشغال ...
لیوان شیشهای مربیع ...
ر
صورب ...
ردی از رژ
خود ژیوار قرار بود امسال تازه دیپلم بگتد  ...ر
دخت
همراهش حتما دبتستاب بود ...
رسم از تصورش سوت کشید...
ر
دخت کوچولو شب را اینجا مانده بود؟ بچههای دیوانه ...

زر خرید

بانوی بارانی

تخت اما مرتب و منظمشده ...پرس یک نظایم ،ردی به
جا نگذاشته بود...
خییل زود بود برای سیاه و سفید شدن دنیای پرس
کوچولوب که برایش توپهای رنگ هدیه یمدادم و
عاشقش بودم...
ناهار را داب از بتون گرفت.
ساالد شتازی را خودم درست کردم.
وسایل سفره را چیده بودم که ژیوار آمد؛ خانه با آمدنش
زنده شد...
قدش از داب بلندتر بود ...موهای صافش با زیباترین مدل
حالت داده شده ،جی پاره تنش بود با بلوز گشاد و لش...
برادر کوچولوی ررس من...

زر خرید

بانوی بارانی

اگر داب آنجا نبود حتما بغلش یمکردم.
چشمگ از پشت پدرش زد و« عمهتو »را لب زد.
جوابش بشعور ر
گفی من بود و نیش باز او...
صورت ببفیسش جذاب بود ...
با آن ابروهای بلند که امضای خانواده محسوب یمشد...
#پارت_۱۴۴
–آخرش نفهمیدی عمهت با پول اون زمی سیصد ر
متی
بابابزرگت چیکار کرد؟
–نه!
یک قاشق ساالد برداشتم و در دهانم گذاشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–براش پروانه تجاری–مسکوب گرفت .طال بود اونجا ...
حداقل باید یه درصدی بهت یمداد.
–شما که مرد قانوب .طبق قانونای مزخرف عهد ر
بوق،
چون پدرم زودتر از مادر و پدرش مرده هیچ ارب ازشون
ر
عدالب .
نیمبرم؛ عدالت در عی ب
سیع کردم لبخندم عادی باشد.
–بابا !ولش کن .یه شب اومده مهموب...
داب بتوجه به ژیوار ،سؤال بعدی را پرسید و بعدی...
–خونه چ؟ حرق ازش نیمزنه؟
ژیوار بحوصله غر زد:
–ولش کن ،بابا !موقع ناهاره .بذار از گلوش بره پایی،
بعد بازجوب کن.

زر خرید

بانوی بارانی

داب کامل سمت او چرخید.
–داریم داب و خواهرزاده حرف یمزنیم ،تو دخالت نکن.
بعد رساغ من آمد.
–باید چهاردنگش مال تو یمشد.
–چرا اینا رو به من یمگید؟ خودتون هم یمدونید همینکه
ما زنها رو انسان حساب یمکی باید شکر کنیم .
ر
حب اخم پیشاباش باعث ساکت شدنم نشد.
–ببی ،داب !همی چتی که یمیک؛ اینکه زن یکدوم
سهم بگته ،تو دنیای امروز عادالنه نیست .از ارث محروم
شدن یه یتیم هم عادالنه نیست .اما شما چون شما با
موافق ،حق ر
ر
اعتاض به اینم نداری.
نصف ارث دادن به زنا

زر خرید

بانوی بارانی

پوزخند ژیوار باعث شد داب به او چشمغره برود.
–ویل عمهت باید...
ترس از آینده همیشه ته ذهن همه هست ،و من سهم
ر
بیشتی از این بالتکلیق داشتم و متأسفانه یمدانستم حق
با دابست ...
–فلور همیشه هوام رو داشته و داره.
–من برات نگرانم ناری...
#پارت_۱۴۵
–نگران چ؟
–کارات منو یمترسونه؛ طرز فکرت ،آیندهت..

زر خرید

بانوی بارانی

–آینده؟ ر
حب اگه عمه بهم چتی نده ،من خونهباغ مامان
رو دارم.
–اونجا فقط یه باغ گردوی کوچیک تو یه روستاست ...
بفروشیش هیچ نیمشه...
ژیوار وسط حرفمان مزه ریخت.
–شوهر پولدار هم فکر خوبیه.
خندیدم...
چنگال را با تهدید سمت پرسک خندان گرفتم:
–خفه شو ،ژیوار!
–دیگه از درخت باال ر
نرفب؟ بدوب چقدر پزت رو دادم...

زر خرید

بانوی بارانی

برای نفس ر
گرفی میان حرفهای سنگی پدرش سمت او
برگشتم و خندیدم.
داب مثل پدربزرگها غر زد:
–عمهت زیادی آزادت گذاشته.
–اون مخالف کارامه.
شانهای باال انداختم.
–ویل خب من رفتم...
–ناری !تو که نیمتوب همهچ رو تغیت بدی .
قاشق را بی انگشتانم ر
فرسدم .صتم تمام شد.
–من؟ ها !من هیچ رو نیمتونم تغیت بدم .من که هیچ !
من و بقیه ر
حب جلوی قطع شدن یه دونه درخت ،خشک
شدن یه رودخونه که هزار ساله راه خودشو رفته رو نیم

زر خرید

بانوی بارانی

تونیم بگتیم ...چرا؟ چون کیل گردنکلفت دارن از این
جنایتا سود یمبرن.
نگاه نگران داب از من به ژیوار و برعکس چرخید.
–این حرفا برات دردرس یمشه .حداقل جلوی ژیوار نگو
اینا رو ،این بچهست...
اینبار دیگر خندیدنم دست خودم نبود.
–خداب این کلم بروکیل این حرفا حالیشه؟ فکر کردی
االن یمره و سیایس یمشه؟
خنده بلند ژیوار سوت پایان را زد.
–عاشقتم ،ناری!
داب ر
ترس زد:

زر خرید

بانوی بارانی

–ژیوار !درست حرف بزن !
–ببی بابا !یه نفر تو این دنیا منو شناخته .اونم از خونه
مون فراری بده.
اخمهای داب در تمام مدت ناهار از پیشاباش جدا نشد.
اینهم از آر ر
امیس که به دنبالش آمده بودم ،شبنشده
برگشتم.
#پارت_۱۴۶
چند ر
وقب نتوانستم خودم را راض کنم که به خانه
همسایه بروم...
ر
وقب هم که رفتم عمو عبدی گرفته بود.

زر خرید

بانوی بارانی

ُ
–چند روزه خلقش تنگه ...از جمعه که دیر کرد روبهراه
نیومده...
تظاهر به بختی کردم.
–حتما رس کارش ر
اتفاق پیش اومده...
–صبح تا شب رس کاره ،تا نصفشبم کلهش تو ماشی .
االنم یه ساعته رفته رو بوم ،پایینم نمیاد.
–یمخواین برم پیشش؟
–حرف گوش نیمده .
گفتم« :یمدونم »و یمدانستم.
کلهخراب !
جاب انتهای راهروی ر
اشتایک ،از پلههای بام باال رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

فندکش را زیر سیگار گرفته بود و خدا یمدانست چندمی
ر
خاکست یمشود.
نخ است که
با دیدنم اخم کرد .نفسش را با نفس سیگار فرو داد و آن
را به آتش کشید.
–دور و بر من نپلک ،بچه !
تلخ شده بود ،اندازه همان اوایل که یمدیدمش و شاید کج
خلقتر .
باید بریمگشتم ...
اما قلبم نیمگذاشت ...
قلب که مردانگهای یاشار یادش یمآمد و با دیدن
درماندیک ناچاش مچالهشده ،گوشه سینهام جمع شده
بود.
–برو پایی ناری !امروز اعصاب ندارم.

زر خرید

بانوی بارانی

آشفته بود؛ یمتوانستم ر
تنیس که از او در هوا پخش یمشد
را حس کنم.
پک محکیم زد و حرصزده دودش را به هوا فوت کرد.
–کری؟ یمگم برو!
– ر
وقب من ناراحت بودم تو ولم کردی؟
انگار روبیک بههمریختهای باشم که نتوانسته حلش کند،
اخمکرده تماشایم کرد .
روی لبه بام ،نزدیکش نشستم.
چتی در زمی چشمانش تغیت کرد؛ غریزه و شهوت نبود،
شاید خشم...
هرچه در نگاهش پدید یمآمد نیمتوانست مرا ربتساند.

زر خرید

بانوی بارانی

چشمهایش به رنگ خاک بود ،نه خاک کف جنگل !خاک
رس ،به داغ کویر...
نه رس پخته ،رس خام  ...ر
وقب که آب یمخورد و تتهتر یم
شد.
قابلیت تغیت داشت ،تبدیل شدن.
از آنها که ورز یمدادی و یمشد هر سفالینهای با آن
ساخت.
#پارت_۱۴۷
–از رو نیمری !مگه نه؟!
لبخند زدم.
اخمش کمرنگ شد.
–بابام گفت بیای باال؟
–خودمم نگرانتم .

زر خرید

بانوی بارانی

شاید فشار تنهاب بود که صدایش را نرم کرد.
–بابام نبود خودمو گموگور یمکردم .یمرفتم یه جا که ...
ا
اصل ...
–چرا یاش؟
با شنیدن یاش از زبانم اخم کرد .
–بخیال من شو ،ناری !تو که نیمشنایس منو !از رس تا
پام پر کثافته .
ناباورانه ،با بهت زمزمه کردم:
–اون ...موضوع ربیط به بدی تو نداره ...تو خییل خوب،
یاشار ...حاال یه...
«برو بابا »را زمزمه کرد.
کالفه ر
دسب روی رسش کشید .

زر خرید

بانوی بارانی

–یه روزی ازم متنفر یم ریس.
صدایش پردرد و توخایل بود.
گوشه لبم با ناباوری باال کشیده شد ،طرچ خام از یک
پوزخند ،غریبه با لبهای نابلد من.
–باور نیمکب؟
قاطعانه جواب دادم:
–هیچوقت!
آشفتگاش آزارم یمداد.
–احمق نباش ،خرگوش !تو که نیمدوب از چ حرف یم
زنم .مثل خودم که حالم از خودم بههم یمخوره ،تو هم
یه جاب ازم متنفر یم ریس.
سیع کردم آرامش کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
–تو کمکم کردی ،ر
تونسب از کنارم بری و محل
وقب یم
ندی .حاال اگه با یه یائسه زشت رابطه داری دلیل نیمشه
آدم بدی ر
بایس...
دهانش از شوک باز شد.
–یک بهت گفت؟
–چ رو؟
–که زشته...
–اونجوری چشات رو ترسناک نکن ...رضا رو مجبور
کردم بگه ...
–دیگه چ گفت بهت؟
در مقابل جدیتش ،دستوپایم را گم کردم.
–هیچ ...گفت که خانومه پته ...منم فکر کردم...

زر خرید

بانوی بارانی

نفس حبسشدهاش را آزاد کرد .
–گفت ...مجبور شدی ...بهخاطر عمو عبدی...
انگشتانم را به بازویش رساندم که درجا عقب کشید.
#پارت_۱۴۸
–ناراحت نباش ...مجبور شدی ،خب ...چتی ازت کم
نیمشه...
جواب نداد .چشمهایش رسدرگم اطراف را یمکاوید...
–یاشار !تو ررسف داری ،انسانیت.
ر
هیستیک خندید؛ تلخ و بلند.
ناگهان

زر خرید

بانوی بارانی

– ررسف ! ررسف کیلوب چند؟ به زندگیم نگاه کن؛ بابام
مریضه ،درسم رو هواست ،پیکموتوریام ....پرس یه
نگهبان قراردادی ...تو داری ارد شکمستی یمدی ...
همیشه همیب .
آخرش را با حرص گفت.
پک پایاب را به سیگار زد ،انگار نفس آخرش باشد از
کپسول زندیک .
ر
فیلت نیمهخاموش را در دستش مشت کرد .چشمهای
نگرانم ب انگشتانش رفت.
قدیم به عقب برداشت .
–نباید اون روز بهت یمگفتم...
کاش رایه بلد بودم و آن درد ته نگاهش را تسیل یمدادم.

زر خرید

بانوی بارانی

چرخید و دور شد ،با قدمهاب بلند.
انگار از خودش فرار کند.
..............
#یاشار
مثل یک زنداب که از آزادی فقط حق نفس کشیدن را
داشته ،حاال که عطر رهاب یمآمد قدرت یمگرفتم ...
تمام قطعات ماشی را پیاده و ررسوع کردم به تمت کردن
ر
قطعاب که به آن احتیاج
قطعات سالم و لیست کردن
داشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

اگر به میل من بود ،ترجیح یمدادم کل بدنه پیاده شود .
صافکاری و رسیدیک به قسمتهای زنگزدهای که شاید
بودند و دیده نیمشد ...
اما این بار صاحبکار فقط یمخواست راه بیفتد.
ر
بعد از مدتها حالم خوش بود ،ر
نوشی لیست
حب با
قطعات هم انگته یمگرفتم...
کیت کامل ر
وارسهای پمپ هیدرولیک ...رسسیلندر،
الستیک ساق سوپاپ ...شلنگ سیستم خنککاری ...
گلوب اگزوز هم بود.
بعد از ساعات کاری با انگته جدید به خانه یمآمدم...
هر شب که ر
بیشت کار یمکردم عطشم برای تمام کردن
ر
بیشت یمشد...

زر خرید

بانوی بارانی

پایت هم از راه رسیده بود و با ررسوع دانشگاه ،ناری ر
کمت
پیدایش یمشد؛ چه ر
بهت!
ا
اصل چه معب داشت که مدام دور و بر من بپلکد...
اما صدای خندههایش ر
وقب با پدرم حرف یمزد و
رسگرمش یمکرد را دوست داشتم.
#پارت_۱۴۹
ر
حب یکبار لج کرد و بابا را به پارک برد .فقط خودشان و
خدا یمدانست چقدر بچهبازی درآوردهاند ...
ر
دختک خنگ ماشیبازیاش گرفته بود ...با دوچرخه بچه
های پارک مسابقه داده بودند ...

زر خرید

بانوی بارانی

ا
بابا فقط همی حد ،آنهم ر
وقب مثل داشت غیبت ناری را
برایم یمکرد لو داد.
این پتمرد هم فقط اخم و توپ و ر
ترسش مال بود ...نیش
بازش همیشه سهم ناری یمشد.
سفره ظهر را جمع یمکردم که بابا الی پنجره را باز کرد و
پرسید:
–کجا یمری ،ناری؟
رسم را کیم باال آوردم و بتون را دید زدم .قابلمه بزریک را
برداشته بود و کشانکشان سمت در یمبرد.
–سالم عمو ...میوهها رو شستم ،دارم آبش رو یمبرم به
درخت دم در بدم.
ناری که رفت پدرم زیرلب زمزمه کرد:

زر خرید

بانوی بارانی

–خدا این بچه رو هم شفا بده.
خنده و اخطارم درهم آمیخت.
–بابا؟ !
انتظار نداشت بشنوم ،مثل گناهکارها نگاهم کرد...
–چیه؟!
–پشترسش نگو !مردی؟ برگشت ،جلوش بگو...
دستش را محکم تکیهگاه کرد و کیم خودش را باال کشید .
–پس چ که یمگم !حاال ببی.
سفره را به آشتخانه بردم و دست به سینه ،منتظر ماندم.
–اومد.
بابا کیم دستدست کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–شلنگ تو حیاطه ،یمکشیدی یمبردی بهش آب یم
دادی...
ابروهای بلند ر
دختانه به باال تاب برداشت.
–واقعا که !آب ررسب حیفه ،عمو عبدی ...
پدرم زیرلب به من« تحویل بگت »!را غر زد و سمت ناری
برگشت.
–پاش یه مشت چمن بکار ...قشنگ یمش...
ناری نزدیک بود از وحشت جیغ بزند.
–نه !!چمن فقط ارساف کردن آبه .درخته که هوا رو
تمت یمکنه ...جون بگته دیگه آب هم نیمخواد...
بابا کالفه ر
دسب سمت پنجره تکان داد.
–من شکر خوردم .هرچ مغزت فتوا یمده همون کارو
کن.

زر خرید

بانوی بارانی

نازدار خانم خندید و برایش دلتی کرد.
–چشم .خییل مایه ...تو جون بخواه.
لبهای پتمرد به لبخند کش آمد ،از تعریفش کیفور
شده بود...
اینهم از ته شجاعت عبدیخان!
ناری که رفت متکاب برداشتم و روی ر ر
احب انداختم تا
دراز بکشم .تمام استخوانهایم درد یمکرد.
#پارت_۱۵۰
–حمیده همیشه عاشق ر
دخت بود ...حق داشت.
–خوب مخت رو یمزنه ،آره؟

زر خرید

بانوی بارانی

–حسودیت شدا...
از ته دلم جواب دادم:

ا
–تو خوب باش ،منو نبی اصل...

بیشت راه یمرفت ،هر شب که ر
ر
کمت درد یم
هر روزی که
کشید خوشاخالقتر یمشد ...
انگار بابای قدیم برگشته باشد.
–خییل سختیت دادم ،یاشار...
قطرهاشگ که در چروکهای صورتش راه گرفت...
نزدیک رفتم ...
رسش را در آغوش گرفتم و روی موهای کرکمانندش را
بوسیدم...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دفعاب که به کمکم احتیاج داشت بغلش نیمکردم...
بهجز
چه حیس بود که باعث شد عقب بکشم؟
چرا محبت کردن از یادم رفته بود؟
کاش هرگز بزرگ نیمشدم؛ همان پرس کوچک روی شانه
هایش یمماندم...
با کاسه چشمهای پر به من خته شد.
–موهای من که دراومد ،دیگه کچل نکن...
موهایش که ریخت ،دست به تیغ شدم و رسم را برق
انداختم.
لبخند زدم و سیع کردم شوچ کنم.
–شامپو ر
کمت یمبره ...

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهش به رسم ماند ...
ر
دسب به سطح زبرش کشیدم.
–راحتم ،بابا ...دیگه ...عادت کردم.
–بذار موهات دربیان .ابروتم اینجور شده ...دیگه ر
دختا
خوف یمکی ببیننت...
– ر
بهت!
در چشمهایش شادی درخشید.
–ابروت دیگه درستبشو نیست ...ویل هرجا بریم دیگه
ناری رو یادمون یممونه...
باختیار خندیدم.
–حاضی من خط و خوط داشته باشم که چ؟ تو اونو
فراموش نکب...

زر خرید

بانوی بارانی

تند شد.
–من اینو گفتم؟
روی ر ر
احب دراز کشیدم.
– ر
گفب عبدیخان !
پتو را روی رسم انداختم و به این فکر کردم دلم نیم
خواهد هیچ خاطرهای از این خانه داشته باشم ....
با اولی پویل که دستم یمآمد ابرویم را درست یمکردم...
.............
عرص ،هنوز جواد زنگ نزده بود تا به فروشگاه بروم ...
ر
قطعاب که پیاده کرده بودم ایستادم.
روبهروی ماشی و

زر خرید

بانوی بارانی

خییل از اجزای دیگرش باید پیاده یمشد ...
تنهاب از پسش برنیمآمدم ،تنها راهش کمک ر
گرفی از
رضا بود.
–سالم...
–ناری...
لبخند مرددی روی لب نشاند.
#پارت_۱۵۱
از پریروز و آن زنگ زدن فلور و قایط کردن و افتضاح به
بار آوردن من ،نتوانسته بودم خودم را ببخشم .
ناری که گنایه نداشت...
باید خودم را ر
کنتل ،و حواسم را جمع خشیم یمکردم که
تازیک زیاد افسارم را در دست یمگرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

دستم را پشت گردنم ،جاب که با یادآوری آن روز جهنیم
تت یمکشید گرفتم و منتظر ماندم حرفش را بزند و زودتر
برود.
دست در کیفش چرخاند.
–یاشار ...من ...من ...
حرفها را پیدا نیمکرد ،از او بعید بود.
–خییل فکر کردم ...تو کمکم کردی .یمخوام...
ر
عمیق کشید...
نفس
دستش را همراه چتی از کیف بتون کشید ،یک پاکت...
پاکت را باز کرد و زنجت ضخییم را بتون آورد.
پالک گل روی زنجت از دستش آویزان شد .

زر خرید

بانوی بارانی

رسم با یک عالمت سؤال سمت صورتش باال آمد.
دستوپایش را گم کرد .
_این گردنبند مادرمه .پدرم برای تولد من بهش کادو
داد ...آوردم برای تو...
ابروهایم از تعجب باال پرید .دستپاچه کاغذی را از پاکت
بتون آورد.
_ببی ،یاشار ...فاکتور هم داره...
–اینا رو چرا به من نشون یمدی؟
–از داییم گرفتمش .مال خودمه ...
خون بهرسعت سمت رسم پمپاژ شد...

زر خرید

بانوی بارانی

–من که نیمگم مال منه ،یمگم این چرتا چیه یمیک؟
–اگه بفروشیش ...یمتوب بدهیت به اون زنه رو بدی...
مات و مبهوت نگاهش کردم ...
–دیوونه شدی ،ناری؟
ر
نزدیکت آمد ...
–به خدا به کیس نیمگم ...تا زندهم ...کیس نیمفهمه .
بگت ازم ...از دست اون عفریته خالص شو...
تقریبا رسش فریاد زدم:
–نه!
این ر
دخت ساده ،با رفاقتش یمخواست دیوانهام کند.

زر خرید

بانوی بارانی

مالیمتر اضار کرد.
–چرا یاش ...بدهیت خییل زیاده؟ من ...من یه گوشواره
هم دارم ...ببی...
رورسی را کنار زد گوشهای کوچکش ،با آن گوشواره
آویز ظریف...
فکم بههم سابیده شد .کف رسم نبض گرفت ...
داغ شدن صورتم را حس یمکردم .
ا
–اصل این حرفا نیست...
تمام نریم از روی خطوط صورتش پرید .لبهایش بههم
ر
فرسده و برنگ شد.
کف دستش را محکم و با تنفر به شانهام کوبید.
–پس همچی زوریک هم نیمری پیشش ...

زر خرید

بانوی بارانی

غافلگت شدم ...اما ضب دستش ر
حب تکانم نداد ،فقط
درون سینهام درد پیچید.
–خوشت میاد بری پیشش !الگ ادای مظلوما رو
درمیاری ....مفت باشه و کوفت باشه ،مگه نه ...لیاقتت
همونه که...
باختیار دستم را بلند کردم تا در دهانش بکوبم.
#پارت_۱۵۲
با آن چشمهای معصوم ...لبهای لرزان ...گوشوارهای
که تاب یمخورد و داغ به مردمک چشمانم یمگذاشت ...
داشتم چه غلیط یمکردم؟
انگشتانم بهزحمت مشت شد و پایی افتاد .

زر خرید

بانوی بارانی

هنوز روبهرویم ایستاده بود ،یک قدم عقب نکشیده ...
–راست گفتم آره؟
صورتش از تنفر جمع شد...
ر
حب تنفرش برایم دردناکتر از عکسالعملم نبود...
چطور دستم را برایش بلند کرده بودم؟
من؟ آن جانوری که زیر سینهام کمی کرده بود ،ترسناکم
یمکرد...
–ناری...
یمخواستم به تنها کیس که بریا و صادقانه یمخواست
کمکم کند سییل بزنم؟

زر خرید

بانوی بارانی

ا
من اصل لیاقت کمک داشتم؟
آن مشت باید در دهان خودم کوبیده یمشد ...
او قبل از اینکه به زندیکاش بیایم این حرفهای وقیح را
بلد نبود.
تا لحظهای که به من پشت کرد به خودم نیامدم ...قدیم
به سمتش برداشتم ...
باید درستش یمکردم ...هرجور شده.
همان بی ،کیس انگشتش را روی زنگ گذاشت و
برنداشت.
خواستم بمحیل کنم ،ویل اگر فلور بود چه؟
بهناچار خودم را به در رساندم و بازش کردم...
تنها کساب که انتظارشان را نداشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

شهیاد مچ دست روغبام را گرفت و دست داد ،اما کاوه
بدون سالم و ر
حب نگایه ،رسی ع از کنارمان خودش را به
حیاط رساند و روی پلهها سمت ناری رفت.
–ناری ...ما حرفامون رو نزدیم.
پاکت و گردنبند را داخل کیفش گذاشت.
بیباش را باال کشید ،نگاهم که به چشمش افتاد ،اثری از
اشک نداشت ،فقط ...
شبتاب داخل چشمهایش پیدا نبود...
خواستم سمتشان بروم که شهیاد نگهم داشت .
– ر
امانب من در چه حاله؟
دستم را کشید سمت پارکینگ.

زر خرید

بانوی بارانی

حواسم حوایل پلهها پرسه یمزد .کاوه اضار یمکرد.
–یه پنج دقیقه !فقط بذار برات توضیح بدم.
گوهرشناس قابیل مثل کاوه حق داشت پاپیچ او شود...
#پارت_۱۵۳
ناری در برابرش کوتاه نیامد.
–من تو رو نیمشناسم .اگه اینجاب فقط بهخاطر کار
دوستته ،وگرنه ...
در حیاط باز شد ...
ستک داخل حیاط فقط فلور را کم داشت که الحمدهللا
رسید.

زر خرید

بانوی بارانی

در را بست و چشمهایش را با تظاهر به غافلگتی گشاد
کرد...
تعجب کرد؟ ارواح رفتگانش ...
ا
ماشی فضاب جلوی در هم که اصل به چشمش نیامده
بود .
جای کاوه از روبهرو به کنار ناری تغیت کرد...
با آمدن فلور شهیاد هم سمت آنها رفت .
روی صندیل ماشی نشستم و سیع یمکردم دستگته را که
قفل نیمشد باز کنم.
–ناری !مهمونات رو دعوت یمکردی تو...
ر
نیسی ،با یاشار کار دارن...
–مهمون من
با نوک انگشت عینک طباش را کیم باال داد.

زر خرید

بانوی بارانی

–عزیزم ...آقایون خونهمون که ر
ترسیف آوردن...
ر
یرپوسب بود.
«عزیزم »گفتنش هم از آن تذکرات ز
شهیاد نزدیکشان شد.
–ما داشتیم رفع زحمت یمکردیم.
– ر
ترسیف یمآوردید باال...
کاوه قدیم سمت فلور برداشت.
–شهیادم اومده به کارش برسه ،اما من یه صحبت
کوچیگ با برادرزادهتون داشتم.
ر
بیشتی نکرد و باال رفت.
فلور تعارف
تمام ر
مدب که شهیاد آمد و راجع به قطعات صبحت یم
کردیم ناری و کاوه جلوی پله ایستاده و آرام بحث یم
کردند.

زر خرید

بانوی بارانی

شهیاد آدریس داد و گفت که فقط کاقست بگویم از
طرف او رفتهام .تمام لوازم را در اختیارم یمگذاشتند.
بعد از رفتنشان جواد زنگ زد .
تا یازده شب مشغول بردن جنس در خانه ر
مشتیها بودم،
بعد هم سفره شام بابا را جمع کردم .
خورده و خوابیده بود.
دیگر خودش را با واکر به توالت فرنگ یمرساند ...
بزر ر
گتین شادی این روزهای هردومان ...
نداشی برای ر
ر
رفی به رسویس و تمتکاریاش سخت
توان
بود ،البته ر
بیشت برای خودش...
خرید پمتس هم که هر روز گرانتر از دیروز یمشد از
خرجهایمان کم شد .

زر خرید

بانوی بارانی

یمتوانستم با دست بازتری برایش غذاهای مقوی بخرم.
#پارت_۱۵۴
ساعت دو بعد از نیمهشب بود ...
نسیم رسد روی دانههای عرق نشسته روی پیشابام یم
وزید و سوزش تا عمق رسم نفوذ یمکرد ...
ا
اما رسمای هوا اصل به تنم نیمنشست ...گرمم بود...
دردم را خودم یمدانستم و بس.
در تمام مدت گرفتاری و مرییص پدرم ،بهجز رضا هیچ
کس معرفت خرجم نکرد .

زر خرید

بانوی بارانی

تصویر اشک نشسته در چشمهای همیشهخندان ناری،
چرخید و چرخید ،روی سینهام را داغ زد...
برق فلز زردرنگ کف دست او ...یادگار مادرش را به من
یمبخشید ...
من حقش را کف دستم گذاشتم و خواستم با همان
دست به او سییل بزنم...
امشب خواب ،خیال بود .محال بود بتوانم بخوابم.
انتدست و سیم را روی زمی انداختم ...خانه را دور
زدم ...دو نیمهشب بود و ناری حتما خواب.
ویل نه !چراغمطالعه اتاقش روشن بود.
ر
گویس را از جیبم بتون آوردم و تا پشیمان نشده تایپ
کردم:

زر خرید

بانوی بارانی

–بیداری؟
سه ثانیه بعد جوابش رسید:
–نه...
با نوک انگشت ضبههاب آرام به پنجرهاش زدم ...جیغ
کوتایه کشید و بعد صدای افتادن چتی روی زمی ...
سمت پنجره آمد و رسش را به شیشه چسباند ...در نور
کیم که از اتاق به بتون یمتابید مرا تشخیص داد ...
پنجره را که باز کرد ،رس و موهای رهایش از پنجره بتون
آمد.
–یاشار ...نصفشبه!!!
–یمدونم...

زر خرید

بانوی بارانی

دستهایم را ستون کردم و خودم را باال کشیدم.
عقب رفت .کلید برق اتاق را زد ،اتاق روشن شد.
–با توام !یمگم اینجا چیکار ...چرا اومدی باال؟ دیوونه
شدی؟
کج ،روی لبه پنجره نشستم ...بلوز بافت لطیف به اندام
الغرش چسبیده بود.
به چشمهایش زل زدم.
–عرصی خییل تند رفتم!
–هان؟
دهانش باز ماند.
#پارت_۱۵۵

زر خرید

بانوی بارانی

–چو؟
کف دستم را باال گرفتم و نشانش دادم.
–دست خودم نبود ...واقعا نیمخواستم بزنمت.
تازه متوجه حرفم شد ،با حرص توپید:
–خییل نفهم بودی!
با من بود؟ انگشتم را در چهارچوب پنجره فرو بردم ...
نباید عصباب یمشدم.
–دستم نامردی باال رفت.
ر
خواسب بزنیم!!...
–
–نه !من نیمخواستم بزنمت ،ویل ...خب...

زر خرید

بانوی بارانی

فقط منتظر همان کلمه بود ،کوتاه نیمآمد.
–غلط کردم.
بهآب لبهایش به عرض صورت باز شد.
کالفه غریدم:
–نیشتو ببند.
ابرو باال انداخت.
–مزه غلط کردم شنیدن از تو به خندیدنه .چون غلط
کردی ،منم بخشیدمت...
ابرو که درهم کشیدم حساب کار دستش آمد .خندهاش
را جمع کرد .
کتابهایش روی مت باز بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–خرخوب؟
–ترم آخرم .دارم سه سال و نیمه تموم یمکنم.
–رشتهت چیه؟
–محیط زیست.
چند قدم سمتم برداشت...
من نشسته بودم و او ایستاده ...
و این حالت یک حیس از نزدیگ داشت ،رفاقت...
چه معب داشت نصفشب روی پنجرهاش نشسته و از
درسش یمپرسیدم؟
خواستم بروم ...جلوتر آمد .دیدن مهرباب داخل صورتش
حاال که یمشناختمش ر
کمت شبیه ترحم بود ،آزارم نیمداد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ببی یاشار !اگه برات سخته ازم بگتی ،قرض بردار .
بعد بهم یمدی ...پول زنه رو پرت کن تو...
از اینکه با تنفر از آن غریبه یمگفت نیمدانم چه حیس
داشتم ...
هرچه بود خوشحالم نیمکرد .
ر
فرق نداشت فلور برای من چه باشد ،ناری عزیزترینش
بود ...
اگر ناری یمفهمید...
نیمگذاشتم بفهمد ،هرگز!
کیم خودم را از پنجره به بتون کشیدم و با رس اشاره زدم.
–بیا بریم...
–کجا؟

زر خرید

بانوی بارانی

–دور نیست .بیا.
–جدی؟
هیجانزده دور خودش چرخید ...
–رورسیم ...صت کن.
با تمسخر زمزمه کردم:
–اسطوره حجاب فقط تو.
–دو نصفشب مثل جغد پریدی رو پنجرهم ،انتظار
داری پوشیه رو صورتم باشه؟
#پارت_۱۵۵
از پنجره پایی پریدم....
ارتفاعش شاید یک و بیست بود...

زر خرید

بانوی بارانی

شال قرمزی روی رسش کشیده و سیع یمکرد از قاب
پنجره باال بیاید .همان حی مدام حرف یمزد.
–خوب شد اومدی ...خوابم نیمبرد ...یه یمگفتم آخه
یاشارم انقدر...
باالی چهارچوب نشست ،چرخید و خواست پایی
بیاید ...
الحمدهلل فقط سه ر
مت زبان بودُ ،عرضه صفر.
برای اینکه نیفتد کمرش را گرفتم...
انگشتهای بلند و ماهیچهایام فقط یک بند مانده بود
تا دور کمر باریکش به هم برسند.
بهمحض اینکه پایش به زمی رسید خودش را از حلقه
انگشتانم عقب کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

راه افتادم.
گربه ولگردی که با دیدن ما در آن وقت شب وحشت
کرده بود ،جیغ زد و از روی دیوار داخل کوچه پرید .
ناری پشترسم خندید.
برای اینکه به من برسد تقریبا یمدوید .خانه را دور زدیم .
ر
وقب ایستادم باتعجب پرسید:
–خب؟
–ببی...
–چو؟
بازویش را گرفتم و کشیدم .جلوی ماشی شهیاد نگهش
داشتم.
–چ یمیک ،یاشار؟

زر خرید

بانوی بارانی

–اینو ببی ! ر
وقب تمومش کنم پول یمشه.
–خب یمدونم .خودم بهت گف...
صورتش روشن شد .
–پول اون زنه ...برای همی داری شبا اینجا زحمت یم
ر
کیس ،آره؟!
کمکم صدایش بغضدار ،ویل شاد یمشد.
–اینهمه بخواب کشیدن برای همینه؟ آره؟ !برای
ر
نگرفب؟ چون یمخوای همه رو یهجا بدی
همی پول پیش
اون زنه؟ آره؟
یمپرسید و دنبال جواب نبود .
–یاش !منم کمکت یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۱۵۶
شادیاش ُمرسی بود .
ا
–مثل یمخوای چیکار کب؟
–یمتونم هر وقت تو زیر ماشیب ،بهت وسیله بدم؛
چارسو ،آچار ،یه چتی هست آخرش یمگن فرانسه ...
آهان ...آچار فرانسه .به من یاد بده ،من برات میارم
با رسگریم تماشایش کردم .
–عمهت چ؟
خندید.
–اتفاقا همی چند روز پیش یمگفت قرار گذاشته بودیم
ر
ر
هسب پیشتون نیام...
وقب تو خونه
–حق با عمهته ،ناری...

زر خرید

بانوی بارانی

–چرا...؟
نگاه درخشانش به ماشی بود ...انگار اولی بار است آن را
یمبیند.
فلور را درک یمکردم ،نگراباش برای یادگار برادرش .
ناری واقعا نیمفهمید؟
–من یه مردم ،ناری...
شالش را دور گردنش چرخاند و رسش را باال گرفت.
–یه مرد زشت کچل .یاش !گفته بودم اعتماد به نفست
رو دوست دارم؟
ر
حب کچل گفتنش شتین بود؛ با عالقه یمگفت نه تنفر و
تحقت.

زر خرید

بانوی بارانی

–ای عامو ...عاشق نشدیم نشدیم اونوقت عاشق کیس
ا
شم که اصل چهار نخ مو روی رسش نداره؟ من که زور
ا
ندارم ،یگ باشه ر
وقب دعوا گرفتیم موهاشو بکشم .اصل
یمدوب چقدر در حق همرس آیندهت اجحاف یمکب؟
دستهایم را روی سینه گره زدم.
–اجحاف؛ آره؟ معب این کلمههای قلنبهسلنبه رو بلدی؟
چشمهایش را در کاسه چرخاند.
–نه !فقط تو که مکانیک خوندی بلدی...
–محیط زیست !اینم رشتهست؟
باید زشت کچل گفتنش را تالق یمکردم.
کنایهام را نشنیده گرفت .خواهش کرد.
–یاش ...بذار بیام کمکت.
–نه!

زر خرید

بانوی بارانی

–تو رو خدا ...دوست دارم .عمو عبدی رو هم میاریم
تماشا.
–نصفشب تو هم سوزنت گت کردهها.
دندانهایش برق یمزد.
بازدمم را کالفه بتون دادم.
ا
– اصل باید همون روز اول درخت رو کامل قطع یمکردم
از اون باال ر
بیفب پایی گردنت بشکنه .حداقل االن آرامش
داشتم.
نیشش بازتر شد.
–خود کرده را تدبت نیست ،یاشار خان!
#پارت_۱۵۷

زر خرید

بانوی بارانی

روی پاشنه چرخید و خانه را دور زد.
خنگ که شاخ و دم نداشت .
پشترسش رفتم و ر
وقب مثل احمقها به ارتفاع پنجره نگاه
یمکرد غافلگتش کردم.
فکر کرده بود پنجره هم مثل درخت است که جای پا
داشته باشد .
مظلوم نگاهم کرد.
–در واحدمون قفله.
جلو رفتم و برایش قالب گرفتم.
ذوقزده دستش را به پنجره قفل کرد و کف پای بدون
کفشش را روی دستم گذاشت.
باال که رفت ،من هم راه افتادم ...

زر خرید

بانوی بارانی

اگر یمماندم ،یمخواست از گردش امشب داستان بسازد
و وراچ کند.

آرامش فراری را در مشت گرفته بودم ...مرا بخشید ...یم
توانستم بروم و راحت بخوابم.
لبخند نشسته روی لبهایم اما ثانیهای مرا ترساند و
پاهایم را متوقف کرد...
ناری کمکم در ذهنم رنگ یمگرفت ...داشت جای خودش
را بهزور باز یمکرد.
این ترسناک بود .
ا
«بخیال ،مرد !ما از اینجا یمریم...اصل الزم نیست از
ر
دخته ربتیس .مگه توی این یه ماه چه معجزهای قراره
بیفته؟»

زر خرید

بانوی بارانی

#نارین
ژیال زیر گوشم پچ زد:
–ناری ...حواست کجاست؟
استاد دقایق آخر کالس مشغول جواب دادن به اشکال
یگ از بچهها بود.
–داییم اومده.
–همون که نظامیه؟
–نه !داب ساواشم از ترکیه.
چشمهای ژیال برق زد.
–جوونه؟

زر خرید

بانوی بارانی

خندیدم .
–چهل و پنج.
خودش را روی مت رها کرد.
استاد روی مت کوبید.
–ته کالس !حواستون رو بدید به درس .شاید سؤال
دوستتون مشکل شما هم باشه.
وقب رفت تا ر
ر
باق رفع اشکال را برای بچهها بگوید مریم لبه
چادرش را روی دهانش کشید.
–چرا پکری پس؟
–نیمدونم ...

زر خرید

بانوی بارانی

قبلترها فقط یک کنجکاوی ساده راجعبه فلور و داب
ر
اتفاقاب که بهتازیک در زندیکمان افتاده
داشتم ،اما حاال ،با
بود...
#پارت_۱۵۸
ر
گویس را زیر مت چک کردم.
هر دو پیام داده بودند.
اول برای فلور تایپ کردم.
«ببخشید عمه .داب دم در دانشگاه منتظرمه .با اون
میام».
بعد جواب پیام داب:
«پنج دقیقه دیگه .دلم برات تنگ شده»...

زر خرید

بانوی بارانی

و سیع کردم حواسم را جمع صحبتهای پایاب استاد و
جمعبندیاش از کالس کنم.
کاش با فلور به خانه یمرفتم ،با هم آمده بودیم .نکند
دلخور یمشد که با داب بریمگشتم و تنها یمماند...
فکرهای بچگانه را پراکنده کردم ،فلور اهل ناراحت شدن
نبود ...بود؟
پنج دقیقه شد ده دقیقه تا خودم را به دم در دانشکده
برسانم و با بچهها خداحافیط کنم.
کیم باالتر از ورودی دانشکده با آن اورکت بلند و بلوز
زرشگ ،کنار پژوی داب شکری ایستاده و منتظرم بود.
در آغوشم گرفت ...شکمش کیم بزر ر
گت شده بود ،شکم
یک رسآشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–یک رسیدی ،داب؟
–بهمحض رسیدن ،یهراست اومدم اینجا .دو ساعته اینجا
منتظرتم ...هوا داره تاریک یمشه.
ر
محبب در چشمان کشیده و مهربانش داشت که
برق
همیشه مرا یاد مادرم یمانداخت ...
–داب ،چیکار یمکب هر روز جوونتر یم ریس؟!
خواست جواب بدهد که صدای بلند تصادف در هوا
پیچید و رسمان را سمت آن برگرداند...
تیبا دو سفیدی موقع بتون آمدن از پارک به یک تاکیس
کوبانده بود.
دستم سمت قلبم رفت.
–فلور نباشه...

زر خرید

بانوی بارانی

–ماشی فلور که دویستوشیش بود.
–عوض کرده...
راننده تیبا که پیاده شد فهمیدم درست حدس زدهام....
–خودشه...
دواندوان سمت تصادف رفتم.
ست جلوی ماشی به پشت تاکیس سابیده بود .
راننده فورا پیاده شده و هوار یمزد.
–هوی ...خانوم ...کوری مگه...
صدای عمه بلندتر بود.
–درست حرف بزن ،آقا ...تو که دیدی راهنما زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–من راه خودمو یمرفتم ...تو زنیکه زدی به تاکسیم...

#پارت_۱۵۹
مردها زبان هم را ر
بهت یمفهمیدند ...
زبان ر
مشتیک داشتند که حروف الفبایش پول و ریاضیات
داشت.
کیف چرم قهوهای داب را دیدم و رانندهای که راض
رفت...
بااینحال دعا کردم تعمت ماشینش زیاد طول نکشد.
رو به داب گفتم:
–من عمه رو یمرسونم ...

زر خرید

بانوی بارانی

نگاه رسگردان داب ،از عمه به من برگشت...
انگار هنوز شک داشته باشد زب که در برابرش ایستاده
واقعا فلوری که یمشناخت باشد.
خواست حرق بزند ،اما با کنار کشیدن عمه از من ،و
رفتنش سمت ماشی ساکت شد.
پشترسش دویدم.
نگذاشتم رانندیک کند.
در مست برگشت ،عینکش را پاک کرد .مقنعه را برداشت
و شال روی رس گذاشت ،آرایشش را در آینه مرتب کرد ...
هر کاری جز ر
گفی.
حرف داشت و نیمزد ...

زر خرید

بانوی بارانی

با رسیدن به خانه یک سیب از یخچال برداشت ،خورد و
رفت تا ر
استاحت کند ...همی...
محرم ارسارش نبودم .دوست؟ نه!
شاید مرا بچه یمدید...
یک ر
دختبچه بازیگوش که هنوز دریک از حرفهای واقیع
ندارد.
وقب که برای خواب دراز کشیدم ،ر
ر
گویسام را چک کردم.
کیل پیام از داب داشتم ...لبخندم باراده بود .از ترس
فلور جرأت نداشت زنگ بزند.
شمارهاش را گرفتم .نگران بود.
–فلورا چطوره؟
–خوبه .خوابید.

زر خرید

بانوی بارانی

سکوتش طوالب شد.
ر
ساکب ،داب؟
–چرا
–چقدر تغیت کرده ...من پارسال...
کیم مکث کرد و بعد ر
اعتاف.
–چند بار اومدم دم در دانشگاه دیدمش ...اینجوری
نبود ...نصف شده ...لپاش چرا آب شده...؟ رنگش پریده.
دلسوز بود ،همیشه ...اما انگار جنس این نگراب فرق
داشت.
#پارت_۱۶۰
–چ شد ،داب؟ اون قدیما ...بهم بگید .

زر خرید

بانوی بارانی

–فلور از من چتی نیمگفت؟ هیچ؟
–نه اون ،نه مادربزرگ .من جستهگریخته از همسایه
هاتون یه چتاب شنیدم .فقط یمدونم که بعد از مردن
پدرم ،قرار خواستگاری بههم خورد .کیس نیمدونه دقیقا
چرا...
آیه که کشید هیچ کمگ برای فهمیدن به من نیمکرد.
–ببخشید عزیزکم ...یهکم خستهم...
دلم برای گرفتگ صدایش سوخت.
–منم خستهم .شبتون خوش.
ر
گویس را کنار گذاشتم و گوش تت کردم ...
امشب از الالب ختی نبود.

زر خرید

بانوی بارانی

نه آچاری به زمی یمخورد ،نه صدای سابیدن فلز و گام
های او یمآمد...
نیمدانم چه حیس درون سینهام یمآمد و یمرفت ...شاید
امنیت .یک عمر به هوشیار خوابیدن عادت کرده
بودیم ...
دو زن تنها ،میان شهری که زیر پوست هیچکدام از آدم
های آن را نیمشد حدس زد...
حب ادویه ر
پشت لبخند بقال را ،مهرباب همسایه ،ر
فرویس
که سالمش همیشه جلوتر از خودش یمرسید.
حاال شبها صدای یاشار که یمآمد ،آرامش پیدا یمکردم .
یمدانستم هست ،محافظ است ،حایم...
امشب ویل ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
سخب داشت که رساغ تعمت نرفت.
حتما روز
خواب مانده بود مرد بداخالق خسته شببیدار.
فردا تازه ررسوع غافلگتی بود.
ر
وقب داب ساواش به خانهمان آمد ،فلور خواب بود.
لحظهای که عمه با لباس ر ر
احب وارد هال شد من تازه
چای داغ و شتیب را جلوی مهمان ،روی مت یمگذاشتم.
با دیدن داب درجا ایستاد .
–تو خونه من چیکار یمکب؟
داب سیع کرد لبخند بزند.
–سالم.
عمه دست به سینه گره کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–برو بتون !
–کارت داشتم ،فلورا .
–گفتم بتون.
لبخند داب رفت و جایش را اخم گرفت.
–راجع به ناریه.
فلور ،مردد سکوت کرد.
#پارت_۱۶۱
–بابایحب ،ناری رو برای پرسش خواستگاری کرده.
–هه !از یک؟
–از شکرهللا.

زر خرید

بانوی بارانی

–بوی کباب بهتون خورده یهو از زمی ست شدید .تا
ر
وقب ناری دست چپ و راستش رو نیمشناخت کجا
ا
بودید؟ شکری؟ !شکری کیه اصل؟!
–به یک باید یم ر
گفی؟
عمه انگشت به سینهاش کوبید .
–من !پرسیدن داره؟
–همه ما رو بزر ر
گت ناری یمدونن.
–خییل بخود کردن.
–چقدر تلخ شدی ،فلور...
عمه دستش را روی روی گونه گذاشت و با تمسخر
صدایش را نرم کرد.
–ای جانم ...شتین دوست داری؟

زر خرید

بانوی بارانی

قند داخل انگشتان داب از شدت فشار پودر شد ،اما
صدایش آرام بود.
–بابایحب خییل ناری رو دوست داره .همه فامیل
دوستش دارن ،یمخوان عروس خودمون بشه.
ا
ر
معرفب تو
–از فامیل شما قبل هم خواستگار داشتیم .
خواستگارای قبیل تت و طایفهتون ندیدم که بخوام ر
دختم
رو بهتون بدم.
نگاه فراری و گرفته داب ر
بیشت به مت بود تا عمه ...
–اینا چه ربیط به هم داره.
وسط بحث ،ر
وقب رسم از یگ از عزیزانم سمت دیگری یم
رفت یاد تماس تصویری چند شب پیش با یحب افتادم.

زر خرید

بانوی بارانی

دانههای بلویط را که کاشته بود نشانم داد .حرق از
خواستگاری نزد  .ر
حب یک اشاره نکرد تا حاال غافلگت
نشوم .کاق بود دستم به او برسد.
عمه کنایه زد:
–برادرت چرا خودش نیومد؟ تو رو فرستاده جلو که
چ؟ ناری مال منه .نیمفهمید یا خودتون رو زدید به
نفهیم؟
–این حرفا به تو نمیاد در شأن تو نیست.
–با هرکیس اندازه شأن خودش حرف یمزنم و حتما
لیاقتت همینه .
لبهایش را با تنفر جمع کرد و ادامه داد:
–توی شهر شما آدم قابل اعتمادتر از تو پیدا نشد که
ر
بفرسی پیش من؟

زر خرید

بانوی بارانی

داب دستش را میان موهای پریشانش کشید .
–ماجرای من و خودت رو از این بچهها جدا کن .یحب
بچه خییل خوبیه .من از ر
وقب بچه بود یمشناسمش.
#پارت_۱۶۲
فلور پوزخند زد .
–داری ضامنش یم ریس؟ یگ باید ضمانت خودت رو بکنه.
–تو چرا اینجور شدی ،فلورا؟
عمه روبهروی ما روی مبل نشست ...کنایههایش تمام
شده ...غمگی زمزمه کرد:
–ساواش...
رس داب بهضب باال آمد .انگار از غبار خاطرات گذشته،
کیس صدایش زده باشد که گم شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–ساواش !اگه تو تمام زندگیت یه کار خوب در حق من
کرده ر
بایس اینه که اومدی اینجا ...اونم االن ...خییل ساله
ندیدمت ...تموم این سالها پیش خودم باهات حرف زدم .
االن یمخوام از خود واقعیت بتسم...
چانه فلور از بغض لرزید.
–چ شد؟ چ شد اون همه قول و قرار یواشگ ...اون
همه فلور یممتم برات ...جان مب ...باوانیم ...هان؟
انگشتان داب روی پایش مشت شد.
–چ شد اون زنگ زدنا ...با اون تلفناب که شمارهگتش
چرخون بود؟ یادته؟ ستش تو اتاق من بود ...شبا که قرار
بود زنگ بزب ،بدون اینکه مامان بفهمه سیم تلفن هال رو
یمکشیدم ...برام یمخوندی ...هه لورکهی ژینم ...گهواره
زندیکام...

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتان مردانه ،عصب باال رفت و به موهایش چنگ زد...
نگاه عمه سمتشان کشیده شد.
–موهات سیاه مونده ساواش؛ سیاه سیاه...
–ارثیه...
عمه موهایش را عقب کشید تا ریشه آنها مشخص شود.
–ویل مال من ارب نیست .ببی ...تمام موهام سفید
شده...
نفس مخاطبش رفت.
–من در حقت ظلم کردم ،فلورا ...ویل تو تنها موندی ...
بهخاطرم ازدواج نکردی...
خنده بلند عمه هردومان را از جا پراند.

زر خرید

بانوی بارانی

–منتظر تو؟ هنوزم بامزهای ،ساواش ...
–فلورا...
ر
هیستیکش را برید و چشمهایش از تنفر
ناگهان خنده
باریک شد.
–من منتظرت نموندم ،عوض!
#پارت_۱۶۳
داب رسش را پایی انداخت ...شاید از دیدن زب که عمه
را به آن تبدیل کرده بود ررسم داشت.
ر
داشب...
–حق
ر
نداشب که منتظرت بمونم.
–لیاقتش رو

زر خرید

بانوی بارانی

–یمدونم.
بغض کهنه صدای فلور را لرزاند.
ر
دررفب!
–عی نامردا پشتم رو خایل کردی و
–حقیقته .حق با توئه.
چشمهایش رسریز شد.
–مادرم دوستت داشت ،منم .ویل ...تو بمعرفت نامرد
ر
رفب ترکیه ،انگار نه انگار یه زماب بی ما چتی بوده،
قراری ،قویل ...من موندم و یه مادر که از رس سجاده بلند
نشد و یه برادرزاده که از بغلم جدا نیمشد ...ویل من یه
زن عاشق زندیک بودم ،ازدواج ،بچه ،مثل همه ر
دختا ...
شدم ترشیده ،مایه دلسوزی.
با تحکم ر
ترس زد:
–به من نگاه کن ،ساواش !رست رو پایی ننداز !یک
کالم؛ چرا؟

زر خرید

بانوی بارانی

داب رسش را باال گرفت ،نگاهش اما هنوز فراری بود.
–پدر و مادرم فکرشون قدییم بود  .ر
وقب اومدن تسلیت و
تو با اون رسووضع اومدی ...بزرگای فامیل هم بودن ،ب
رورسی اومدی توی مردا ،مثل این بود که بگ« نه!».
صورت عمه از بهت و درد جمع شد...
–رورسی؟
–پدرم ر
وقب...
جمله داب در دهانش خفه شد.
–رورسی؟ !دردتون رورسی من بود؟ برادرم مرده بود،
عزادارش بودم .تو حال خودم نبودم ...
داب رسش را برای هزارمیبار پایی انداخت ،اما جواب
مشخص بود.

زر خرید

بانوی بارانی

عمه ،زخمخورده ،به خودش پیچید ...تحمل دیدن نار ر
احب
اش را نداشتم ،اما باید یک بار برای همیشه این عقدهها
بتون ریخته یمشد.
–من جوون بودم ،شوکه ...برادرم رفت ،من تو خودم
ریختم ،خواهرت ،نادیا رفت من تو خودم ریختم ...بلد
نبودم داد بزنم ...فقط مات موندم تا مصیبت بیاد و از
رسم بگذره...
دستهایش را روی گلویش گرفت ...
–ساواش ...روز دفن خواهرت یادته؟!
داب یادش بود ،ر
حب من.
#پارت_۱۶۴

زر خرید

بانوی بارانی

–مادرت با رس برهنه ،یقه پاره ،رس قت فریاد یمزد .تمام
تنش مشخص بود .خدا نیامرزدش!
بتوجه به« استغفرهللا » ر
گفی داب ادامه داد:
–جای چنگاش روی سینه ...مادرت که داد یمزد ،فریادش
گورستون رو یملرزوند .عزاداری خوبه ،ساواش !این خوبه
که آدم برای عزیزش بلد باشه عزاداری کنه.
فلور بیچاره تازه عمق ظلم را یمدید.
–بابات فقط برای من بلد بود غت رب بشه؟ زنش هیچ؟
نیمبخشمش ساواش ...حاللش نیمکنم ...بهخاطر
خودم ،برای مادرم ...استخوناش توی گور باید بلرزه...
–تلخ نباش ،فلورا.
عمه با دست خودش را نشان داد.

زر خرید

بانوی بارانی

–تلخ؟ زهر ،تلخه خب .چه انتظاری از من داری؟
– ررسمندهتم...
–من تنها موندم .هر روز ...هر روز ...هر روز خدا
نفرینت یمکردم ...ویل خدا ،خدا نبود .تو فقط رسحالتر
و قتاقتر یمشدی...
–نسوزون منو...
–از ر
وقب خودم رو شناختم دوستت داشتم .همه
خواستگارام رو رد کردم .تو دستت خایل بود ،منتظرت
موندم ....تازه ر
وقب درسام تمام شد قرار خواستگاری
گذاشتید ...پدرت تا ۲۳سالگ من صت کرد و بعد شد
عابد و زاهد و مسلمانا...؟
–باید ناری رو یمدادی به پدر و مادرم .یم ر
رفب دنبال
زندگیت.

زر خرید

بانوی بارانی

فلور از جایش بلند شد.
–بعد از اینکه برادرم مرد خواهرتون برنگشت .اینجا خونه
ش بود ...ناری هم خونهش اینجاست .یمخواستید از
خونهش بتونش کنم؟
–فلور!
عمه ،بتوجه پشت کرد تا برود.
–داییت که چاییش رو خورد ،راهنماییش کن بره بتون.
نگاه ساواش ،پشترس او ،تا لحظهای که در اتاقش را به
هم کوبید کشیده شد .
با هر دو دست لبهایش را پوشاند و از الی انگشتانش
زمزمه کرد:
–چ فکر یمکردم و چ شد.
–عمه مهربونه ...

زر خرید

بانوی بارانی

صورت همیشهدرخشانش درهم بود.
–مهربون؟ ایب که من دیدم ...هیچ ازش نمونده ...من
چتی ازش نذاشتم ...من بغتت.
#پارت_۱۶۵
–نگید تو رو خدا...
آشفته و بقرار رسش به اطراف چرخید ،از عکس
مادربزرگ رسی ع گذشت و به من برگشت.
ناگهان از جا بلند شد .یمخواست فرار کند ،ویل انگار
چتی یادش آمده باشد پرسید:
–درباره یحب ...نظر خودت چیه ناری؟
لبخندی گوشه لبم نشست.
–نظر منو زود نتسیدید؟

زر خرید

بانوی بارانی

– ررسمنده .عمهت حواس نذاشت برام...
من هم بلند شدم .
–یحب بهخاطر باباش ازم خواستگاری کرده .اگه خودش
دوستم داشت من یمفهمیدم .
انگشت گوشه ابرویش کشید.
–اگه دوستت داشت راض بودی؟
–نه!
فورا و بتردید روی زبانم آمد.
–چرا؟ مگه مالکت برای ازدواج چیه که یحب نداره؟
خندهای که یمرفت رها شود را مهار کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–باید مردی پیدا شه که انقدر دوستش داشته باشم تا
حاض شم کهنه بچههاش رو عوض کنم  .ر
حب فکر اینکه
بچه مال یحب باشه حالمو خراب یمکنه ...
اخمش سنگیتر شد.
–این که دلیل نیست .
–یکیش اینه ،دویم اون حسه نیست .هیچوقت نیمتونم
باهاش دیوونگ کنم.
–هوات رو که تو ر
اعتاضا داشت.
–چون جنگل رو دوست داره ،نه منو .
دستم را کشید و در کناره آغوشش جا داد.
–تو یک اینهمه بزرگ شدی که خواستگار برات بیاد،
چاوهکم.

زر خرید

بانوی بارانی

آغوش مردانهاش را دوست داشتم .پدرانههاب که سالها
یمشد کیس خرجم نکرده بود.
در بسته اتاق عمه ،فکر کردن به تنهاباش ،قلبم را خراش
یمداد.
–بازم بیا داب ...دلش رو به دست بیار.
مردد سمت اتاق او نگاه کرد و من.
–تا وقت هست کمکش کن ،داب .غذا نیمخوره ...
عصبیه .حال روحیش خییل بده .
–پیش ر
دکت رفته؟
– ر
دکت عمویم گفت باید بره پیش روانکاو .
–تو هم منو مقرص یمدوب؟

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۱۶۶
همهاش که نه ،ویل ریشه مشکالتش که از او یمآمد.
به صورتش زل زدم .برایم مهم نبود عذابوجدان بگتد.
–عمه اینجوری نبود .بچه که بودم مدام باهام بازی یم
کرد ...کیل خاطره ازش دارم  ...ر
بیشت از مادرم...
جواب نداشت که بدهد.
نرم و ررسمنده گوشه پیشابام را بوسید.
تا دم در بدرقهاش کردم.
صبح فردا ،ساعت ده صبح داب وسط خانهمان ایستاده
بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–گفتم بهتون از دلش دربیارید ،ویل آخه به این زودی؟
همی دیروز بحث کردید.
–چیکار کنم؟ فقط یه هفته ایرانم .تازه شکری کیل غر
زده رسم.
–چطور؟
سمت اتاق عمه گردن کشید.
–یمدوب از فلور خوشش نمیاد .خودش کجاست؟
–کالس داشت.
–بیاید تو آشتخونه پیشم بشینید .یمخواستم ناهار
درست یمکنم.
رسگرمشده براندازم کرد.
–مگه آشتی بلدی؟ چ یمخوای بتی؟
–هنوز تصمیم نگرفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چطوره تو امروز فقط تماشا کب و ناهار با من باشه؟
فکر یمکردم از رستورانداری فقط مدیریتش را انجام یم
دهد ویل رس چرخاندنش داخل یخچال و دنبال ماهیتابه
و قابلمه ر
گشی بی کابینتها نشان یمداد که ر
دسب بر
آتش هم دارد .
چنان ارد یمداد که انگار من وردستش باشم ...
«ناری ،پیاز ...قابلمه چرا لک داره ...بشورش ...گاز رو
پاک کن ،من روی گاز کثیف آشتی نیمکنم»...
خون زیر پوست و گونههای تپلش رفته بود...
چند ساعت بعد که عمه به خانه آمد هیچکدام آن
طوفان را پیشبیب نکرده بودیم.

زر خرید

بانوی بارانی

به عمرم صدایش را اینهمه بلند نشنیده بودم.
پشت اپن ایستاده بود و داد یمزد.
–تو غلط کردی که بر ر
گشب!
داب پیشبند را روی مت کوبید.
–اومدم به خواهرزادهم رس بزنم .
–اینجا خونه منه .هرجا ناری رو ببی بهجز خونه من.
#پارت_۱۶۷
داب تای آستینش را باز کرد ،تا عصبانیتش را ر
کنتل کند،
اما با حرص رهایش کرد و دست به کمر زد.

زر خرید
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–مال ناری هم هست .
ر
نیسب انگار .سند خونه بهنام منه!
–در جریان
بهت و ناباوریام باختیار بود.
–عمه؟!
وقب عصباب یمشد و ر
ر
کنتل زبانش را از دست یمداد
حقیقت را یمگفت ،همیشه .
سمت من برگشت و با کف دست به دهان خودش کوبید.
انگار جای اجاقگاز عوض شده باشد ،قلبم میان سینه
سوخت و جزغاله شد.
خواستم از آشتخانه بتون بروم که سد راهم شد و نگهم
داشت.

زر خرید
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صدایش ر
وقب سمت ساواش فریاد زد در گوشم سوت
کشید.
–ببی !همهش تقصت توئه .من تا حاال ناز ر
کت از برگ گل
بهش نگفتم.
البته بهجز وقتهاب که حالش بد یمشد و رسکوفت
تنهاباش را به من یمزد.
خودم را از دستهایش بتون کشیدم.
–باشه فلور !ولم کن.
کیم از خودش فاصلهام داد و با مهرباب صدایم زد.
–ناری ...عزیز دلم ...
بغض گلویم را گرفته و درحال خفه کردنم بود.
–ناراحت نشدم ،فلور ...ولم کن...

زر خرید

بانوی بارانی

صدایش انگار خت شتیب بخواهد به من بدهد گرم شد.
–من ...یمخوام خونه رو بفروشم .بریم از اینجا ...یه دو
واحدی بگتیم .یگ مال تو ،یگ من .چطوره؟ دلت نیم
خواد مستقل ریس؟
ر
جذابیب یمتوانست داشته باشد؟
تنهاب برای من چه
–جوری نگو که انگار الله و الدنیم .االن هم استقالل
داریم .مگر اینکه دلت بخواد از دست من خالص ریس.
–ناری!!...
صورتم را بی انگشتان یخزدهاش گرفت.
–تو ر
دخت کوچولوی مب ...مال خودم...
در آغوشم گرفت .

زر خرید

بانوی بارانی

دستهایم به عادت همیشه ،باراده دورش حلقه شد .
هرچند شکستههای دلم قرچقرچ درون سینه صدا یمداد،
نتوانستم نگرانش نشوم.
–بازم فشارت افتاده .دستات یخ زده.
مرا از خودش جدا کرد .انگار بچهای را گول بزند پرسید:
–بریم ناهار؟ چ ر
پخب؟
–داب پخته.
صورتش از تنفر جمع شد .خواهش کردم.
–بهخاطر من.
ناهار خورشت کدو و بامیه بار گذاشته بود ،بامیههای
موردعالقه عمه که هر سال فریز یمکرد و در آخر چون
اهل آشتی نبود دور یمریخت.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
برداشی اولی قاشق از غذا ابروهایش باال پرید .
با
ساواش زیرچشیم منتظر عکسالعملش بود ،مانند دانش
آموزی که منتظر تأیید معلمش باشد.
باالخره با دیدن رضایت و تعجب عمه ،لبهایش به هم
ر
فرسده شد تا لبخندش را مخق کند.
#پارت_۱۶۸
ناهار بهخت گذشت .هر لحظه منتظر یک انفجار بودم
که پیش نیامد.
عمه یک کفگت برنجش را با پیاله خورشت خورد و بلند
شد.
–کجا فلور ...چتی نخوردی...
جوابش را نداد ،صندیل را مرتب کرد و رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

دستم را روی دست داب گذاشتم.
– ر
بیشت از بقیه اوقات هم خورد...
در صورتم چشم چرخاند .
فلورای تازهای که یمدید هر لحظه غافلگتش یمکرد .
ظرفها را با من شست ،البته با کیل گت دادن.
«دستکش بنداز ...این چه شستنیه ...چربه ...تفلون رو با
این نشور ،زبره»...
باالخره از آشتخانه بتون آمدیم ...ترجیح یمدادم غذای
خوشمزه نخورم و کیس اینهمه پاپیچم نشود.
داخل هال نشستیم .حرف زدیم ،رسیال دیدیم ،چای دم
کردم...

زر خرید

بانوی بارانی

اما غمگی بود ...حرف دلش را از ظاهرش یمخواندم،
ر
ر
عاشق را پشترسش رها کرده بود ،و حاال یمدید
دخت
چتی از او نمانده ...
پشیماب هرازچندگایه ساکتش یمکرد ،غرق فکر.
باالخره حوصله فلور از تظاهر به خواب رس رفت و باالی
رس ما ظاهر شد.
موهای کوتاهش را با ربان سیایه بسته بود.
–چ یمخوای ساواش؟
داب از جا بلند شد و یکراست رس اصل خوستهاش رفت.
–با من ازدواج کن .بریم ترکیه.
خنده تت و بلند عمه شانههایم را باال پراند.
–زیادیت نشه اونوقت.

زر خرید

بانوی بارانی

–اومدم جتان کنم .کوتاه بیا و بذار هردومون به آرامش
برسیم.
–اول اینکه من آرامش دارم ،بعدشم االن چ با ر
وقب ولم
کردی و ر
رفب تغیت کرده؟
–من  ۴۵سالمه ،فلور !یمخوام هرچ از زندگیم مونده
رو با تو زندیک کنم.
عمه رسش را عقب داد و حرصزده غرید:
–استخونای مادرت تو گور نیملرزه؟ یا پدرت؟
ابروهای بلند داب گره خورد.
–چیکار به مردهها داری ،فلورا؟ گناه داره .دستشون از
دنیا کوتاست.
خسته از کلکلهای بچگانهشان سمت آشتخانه رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

دوناتهای داخل یخچال را روی سیب چیدم و فالکس را
پر از چای کردم.
ر
وقب سیب به دست وارد هال شدم ،عمه فورا پرسید:
–داری کجا یمری ،ناری؟
نفسم را کالفه از بیب بتون دادم.
–جاب رو دارم که برم؟ برای عمو عبدی دونات یمبرم .
برای خاطرجمیع هم بگم که یاشار تو حیاطه.
#پارت_۱۶۹
–یاشار کیه؟
بتوجه به سؤال داب در را باز و از دستشان فرار کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

در خانه همسایه را زدم و با« بفرما»ی عمو باز کردم.
فندق جیغزنان از من استقبال کرد.
–ناری ...ناری ...سیب...
از جیب سارافونم سیب قرمز و بزرگ را بتون آوردم.
با دیدن سیب به دیواره قفس چسبید و چاپلوسانه فریاد
زد.
–عاشقتم ...عاشقتم...
خنده بلند من و عبدی خانه را برداشت.
ر
هسب ،فندق ...فقط واسه سیب
–عجب سالویس
عاشقیم.
چای را داخل فنجان ریختم .عطر هل خانه را برداشت.
برای عمو گذاشتم .از گلویم پایی نیمرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

عمو عبدی خمیازه کشید.
از فرصت استفاده کردم.
–صداش کنیم بیاد باال .هوا رسده .چاب یمچسبه.
به او هم تنهاب خوردن نیمچسبید ،منتظر تعارفم بود .
فوری پنجره را باز کرد و صدایش زد.
–یاشار !بیا چای بخور.
–تو دم کردی؟
حق داشت تعجب کند ،عمو عبدی هنوز آنقدر به راه
ر
رفی ر
حب با واکر مسلط نبود.
–حاال بیا باال.
ر
وقب وارد خانه شد با دستمال یزدی قرمزی دستهایش را
پاک یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–خسته ر
نبایس.
رسی برای تشکر از من تکان داد.
چشمهایش با دیدن دوناتها برق زد.
–خوب پذیراب دارید یمکنید از خودتون.
این واحد کوچک ،با وسیلههای زواردررفته و کهنهاش
گرمای زندیک داشت.
ر
کنارمان نشست ،ر
برداشی دونات دراز
دسب که برای
کرده بود را عقب کشید.
نگاهم به روغن سیاه روی انگشتانش رفت.
–برم دستام رو با آب گرم بشورم.
چایش یخ یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

برگشتنش طول کشید ،ر
وقب هم که کنارمان رسید صدای
خروپف عمو عبدی بهراه بود.
پتو را آرام تا روی شانه پدرش کشید و زمزمه کرد:
–خستهست .صبح فتیوتراپ اومد .
به سیب اشاره زدم.
–چابشو نخورد.
#پارت_۱۷۰
–خواب براش خوبه .بریم آشتخونه.
سیب را زودتر از من برداشت.
در آشتخانه ،پشت مت دونفره نشستم .

زر خرید

بانوی بارانی

چایش را در سینک خایل کرد و برای خودش از فالکس
چای ریخت و روبهرویم نشست.
قطره سیاه روغن ،الی موهای تته روی دست و عضالت
پیچدرپیچش مانند یک مهر برای اثبات بگنایه و
ر
زحمتکیساش بود ...
ندیده از زب که وادارش یمکرد آنقدر کار کند تا زیر چشم
های نافذش گود بیفتد متنفر شدم.
–خونهتون چه خته از دیروز؟
نگاهم از موهای صاف روی دست و ساعت استیل بزریک
که همیشه به دست داشت کندم و به صورتش دادم.
ناخواسته ررسوع به غر زدن کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یهرسه داره تام و جری پخش یمشه .دابساواش
خواستگار عمهم بوده .دارن دیوونهم یمکی.
خته به بخار چای پوزخند زد.
–عشقش رو گذاشته و رفته ،حاال که برگشته هیوال
تحویل گرفته.
تند شدنم دست خودم نبود.
–عمه با من و تو که بدی نکرده.
ابروهایش گره خورد .
«نه »گفت و یک قلپ چای داغ رس کشید .
نگاه کوتایه به من انداخت و دوباره رساغ ر
فرسدن فنجان
رفت.
–از دید یه مرد گفتم ...وگرنه عمهت...

زر خرید

بانوی بارانی

کیم سکوت کرد ،کیم دنبال کلمه برای جواب دادن به من
گشت.
خواستم جو سنگی را عوض کنم.
–دلم گرفته ،یاشار ...
از عوض شدن بحث اخمهایش باز شد.
–دوستات ر
رفی اصفهان نار ر
احب؟
–نه ...تو از کجا یمدوب؟
–رضا گروهتون رو فالو داره .من که گوشیم رو فروختم.
با احتیاط پرسیدم:
–برای پدرت؟

زر خرید

بانوی بارانی

–همون اول مریضیش ،اولی چتی که پول شد گوشیم
بود.
و در آخر خودش...
#پارت_۱۷۱
یمخواستم بدانم.
وقتش بود سؤالهاب که ذهنم را یمجوید بتسم.
–یاشار ...تو خییل چتا راجعبه من یمدوب...
به صندیل تکیه زد و اینبار مستقیم به من چشم دوخت.
–خب که چ؟
جدیتش کیم از پرسیدن پشیمانم کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

–چطور شد؟ چطور با اون ،از کمک به رابطه ...به ...به
اینجا رسیدید؟
–چ یمیک؟
در عمرم برای زدن حرق خجالتزده نشده بودم ...
–چطور تو تله زنه گت کردی؟
رسد پرسید:
–حاال چرا تله؟ مردم اگه بشنون یمگن چ ر
بهت از این
برای پرسه .هم فاله هم تماشا...
صدایم را پایی نگه داشته بودم ،اما خشمم قابل ر
کنتل
نبود .با حرص زمزمه کردم:
رفی یا ر
–انتخاب برای ر
نرفی نداری .این یه تجاوزه .
گوشه لبهای مردانهاش به باال کشیده شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–شاید فیلممه.
با چشمهاب نگران منتظر ماندم حرف بزند ،ویل او هم
منتظر من بود .
ر
نیسب ،یاشار ...
–تو بازیگر
کیم ختهام ماند ...دستش را روی جیبش کشید ...
عطشش برای دود کردن سیگار را از انگشتهای ب
قرارش یمخواندم ...
این را هم یمدانستم جلوی پدرش سیگار به لب نیمبرد.
باالخره تسلیم شد ...نفس سنگینش را کالفه بتون داد.
–همهچت از اول اینقدر چندش نبود...

زر خرید

بانوی بارانی

دونات را داخل دستش گرفت و چرخاند.
–یه شب ...بهم زنگ زد که برم خونهش ...به آدرسش
که رفتم ،در رو که باز کرد لباساش خییل باز بود ...گفتم
حتما عادتشه...
دونات را داخل ظرف گذاشت .انگشتانش را دور لیوان
چای گره زد .حاال نوبت فنجان چای بود که در دستان
قوی و زبرش ر
فرسده شود.
–بهم گفت المپ اتاقم روشن نیمشه ...من َمردم،
ا
ناری ...ویل اصل عادت به دله بودن ندارم ...به حرمت
کمگ که بهم کرده بود نگاهش نکردم .رو تخت لم داد ...
احمق که نیستم ،تا تهش رو خوندم.
نگاهش را به چشمانم داد .پشتم از رسمای نگاهش لرزید.

زر خرید

بانوی بارانی

–المپ رو که چرخوندم ،درجا روشن شد  .ر
وقب با خنده
گفت فقط بهونه دستای یه مرد رو داشته تا روشن شه
دوزاریم کامل افتاد ...یعب روشنم کرد...
#پارت_۱۷۲
دستهای یک مرد ...
چطور مردی که دستهایش به کار و زحمت عادت
داشت را مجبور کرده بود برایش ...
درون یک خالء به دام افتادم ...دلم نیمخواست دیگر
بشنوم ...
اما یاشار در این عوالم نبود ،ادامه داد:
–یه هفته گذشت ...زنگ زد شام دعوتم کرد رستوران ...
بابام ر
بستی بود ...پولالزم بودم ...خونه رو اومده بودیم

زر خرید

بانوی بارانی

اینجا .پول پیش خونه رو داده بودم واسه عمل ،ویل واس
ترخیص ،صورتحساب رو که گرفتم بازم کم آوردم.
با دست روی مت ضب گرفت .بعد دستش آرام گرفت و
ادامه داد:
–گفت کمکم یمکنه ،عوضش هفتهای یه بار برم تعمت
وسیلههای خونهش رو انجام بدم ...المب روشن کنم .
پیچ رو سفت کنم …همیقدر سمبلیک …اگه یگ اون
دور و بر حرفاش رو یمشنید حدسشم نیمزد موضوع
چیه ...ویل من و اون ...هر دو یمدونستیم چه خته.
به پنجره نگاه کرد .یک یاکریم از روی چهارچوب به چتی
نوک یمزد؛ کیس برایش گندم ریخته بود.
–یمدوب ناری !...نیمگم من خوبم .من ته ته آشغاالی
عالم ،ویل …سخته …بستب رو هم زوری بکی تو حلقت
مزه زهر مار یمگته…

زر خرید

بانوی بارانی

عضالت صورت مردانهاش از شدت فشار منقبض شده
بودند.
باراده زمزمه کردم:
–دلم نیمخواد بری پیشش یاشار...
ر
عمیق کشید.
نفس
ا
–فعل که خالصم .
خودم را سمتش کشیدم.
–چطور؟
–دیگه نیمرم...
–اینکه خییل خوبه ،یاش...
–آره...

زر خرید

بانوی بارانی

از صورتش احساسش را نیمخواندم .خوشحال بود یا نه؟
هرچه بود به آن جمعه جهنیم ربط داشت .همان که
آشفته رفت و غریبه برگشت.
گوشه لبش را به دندان گرفت.
حرفهاب بود که نیمشد یا نیمتوانست بزند.
مردهای پیچیده تودار...
من نیمشناختمشان.
#پارت_۱۷۳
#یاشار
کیس پشترسهم به در یمکوبید.

زر خرید

بانوی بارانی

به هال که آمدم ،پدرم هم بیدار شده و برای ر
بهت دیدن
گردنش را سمت در کج کرده بود.
مرد پشت در را نیمشناختم .از کنارم به اتاق رسک کشید.
–سالم .دنبال ناری اومدم.
–شما؟
–داییشم.
ساواش؛ عشق فراری فلور...
صورت سفیدش تا ریشه موهایش قرمز بود...
با آن شکم و هیکل ،قیافه مردهای اهل خانه و خانواده را
داشت .
تصورش با عرقچی و شلوار ر ر
احب ،ناخواسته لبخندی
روی لبهایم نشست .

زر خرید

بانوی بارانی

برای زب مثل فلور زیادی رام و مهربان بود.
فلور فقط کیس را یمخواست به یاغگریاش افسار بزند
ر
خجالب بهنظر یم
نه این مردی که با وجود عصبانیت
رسید.
–بیا تو داب...
ناری کنارم ایستاد .
مرد از کنارم به اتاق ،ناری ،پدرم نگاه انداخت.
دستپاچه ر
دسب میان موهایش فروبرد.
–نه ...سالم حاجآقا ...
بعد از جواب سالیم که پدرم داد ،سمت ناری برگشت.
–اومدم خداحافیط...
ر
تونسب راضیش کب؟
–کجا؟

زر خرید

بانوی بارانی

–یمرم خونه شکری ...فردا دوباره میام.
نه بابا !دالور !سمج هم که ر
ترسیف داشت.
دست خودم نبود روی رس و صورتش دنبال ردی از سییل
یا چنگ فلور گشتم ...نداشت ...
دیوانگاش مال دربندماندهها بود.
به لیست آدمهاب که زندیک برایم آنها را شناساند ضعیف
کشها را هم اضافه کردم.
آدمهاب که ر
وقب قدرت داشتند ماهیت دیگرشان را نشان
یمدادند ،فقط یاد نگرفته بودم آن ُبعد شخصیتشان واقیع
ست یا این که به دنیا نشانش یمدادند؛ موفق ،لبخند بر
لب ،نرمال.
ناری رفت تا بدرقهاش کند.

زر خرید

بانوی بارانی

به آشتخانه برگشتم .متی با دو فنجان چای و یک سیب
پر از دوناتهای مهرباب ...
فرق بود بی فلور تا ناری ...خییل فرق...
بعد از آب کشیدن فنجانها ر
گویسام را چک کردم .جواد
زنگ نزده بود .کمکم تماسهایش آب یمرفت ...
حق داشتند .کارگر نیمه ر
وقب که نیمه رس کار یمرفت به
درد هیچ کارفرماب نیمخورد.
#پارت_۱۷۴
حسیآقا از سیب استیل ساده ،چای و قنددان را
برداشت و روی مت ر
دفت رئیس دانشکده چید .
پتمرد سیب را زیربغل زد و با مهرباب سمت من برگشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–بابات خوبه ،پرسم؟
–شکر خدا ،حسیآقا  ...ر
بهته .
با خیایل که آسوده شد ،فرز از اتاق بتون رفت.
آقای سمییع برگههاب را از کشوی مت بتون آورد و برابر
خودش گذاشت .
–پدرت یک یمتونه برگرده؟
یمخواست عذرش را بخواهد...؟ به بابا چه یمگفتم؟
–فکر نکنم به این زودی بتونه بیاد ،آقای سمییع...
کمربند شلوارش روی شکم فربهاش بهزور قفل شده بود .
ر
ر
انگشت بزرگ
برداشی چای دراز کرد
دستش را که برای
پنجتنش را دیدم و دفعه قبل یادم آمد...

زر خرید

بانوی بارانی

روزی که آمده بودم برای تقاضای وام ...فلور را همینجا
دیدم .
زن زیباب که آر ر
اییس بنقص و ظاهری مرتب داشت...
–برای ر
گرفی مرخیص استعالچ که اومد ،بهش قول دادم
بعد از درمان برگرده همینجا....
–حالش ر
بهته ،ویل تا بر ر
گشی رس کار...
حرفم نیمآمد ...پدر رسحال و قتاقم کیل راه داشت تا
ر
سالمب.
–پدرت آدم زحمتکشیه ،همه فقط ازش خوب و وظیفه
شنایس دیدن ...یه خت دارم که شاید یهکم خوشحالش
کنه .با تقاضای وایم که داده بودی ،موافقت شده.

زر خرید

بانوی بارانی

کاله کاسکت را روی مت گذاشتم و خودم را سمتش
کشیدم.
–آخه چطور؟ خییل وقت پیش بود ...
ر
بیشت کمک کنم ،ویل...
–پیگت بودم .دلم یمخواست
–شما؟
باورم نیمشد ...
عینک مطالعهاش را روی شکمش گرفت و با دستمال
چهارگوش آب پاکش کرد .
–االن کجا مشغویل؟
رسم را باال کشیدم .
–تو یه فروشگاه.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
اخالق
–یه کارگر پیمانکاری اومد جای بابات ...مشکل
ا
داشت .دوباره دنبال کیس هستیم که فعل بیاد و به
نگهبان کمک کنه .چطوره تو بیای؟
#پارت_۱۷۵
–ویل پدرم مریضه.
–االنشم شاغیل.
–پارهوقت یمرم.
–اینجام یمتوب با نگهبان هماهنگ کب و شیفتا رو
برداری .حداقل خیالم از اخالقت راحته .پدرت هر وقت
تونست یمتونه برگرده رسجاش.
–اجازه یمدید با بابام صحبت کنم؟
–حتما .سالمم برسون بهش .وامت هم آمادهست ،یه
روز بیا برو و کارای اداریش رو انجام بده...

زر خرید

بانوی بارانی

نوشداروب بود بعد از مردن سهراب ...حکمت خدا را
شکر که درکش نیمکردم.
–اجازه مرخیص یمدید؟
بلند شدم .
–بهسالمت .فقط بابت کار زود ختم کن.
در اتاق را بستهنبسته ،وضعیت پیشآمده را در ذهنم باال
و پایی یمکردم که کیس صدایم زد.
ناری منتظرم بود.
حداقل پنج دقیقه به من فرصت یمداد خودم ّ
موجه نشان
دهم.
–تو اینجا چیکار یمکب؟
رسم را باال نیاوردم .کاله را زیربغل زدم و راه افتادم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار ...یاشار...
زیرلب طوری که توجیه جلب نکنم ر
ترس زدم.
–اینجا پر از دوربینه .بریم به جای دیگه...
اجازه ندادم ر
اعتاض کند .رسی ع دور شدم.
قدمهایش را کیم تندتر کرد تا بتواند نزدیکم راه بیاید.
به پارکینگ و جایگاه موتورها که رسیدیم ایستادم.
–چ شده ،یاشار؟ برای چ اینجا اومدی؟
با تفری ح تماشایش کردم.
–سهسوت ختدار شدی.

زر خرید

بانوی بارانی

لبخندی رستارسی تحویلم داد.
–چ فکر کردی ...اینجا خیلیا یاشار ارهکش رو یم
شناسن.
–تو هم رسدسته اطالعاتیا...
خندید ...
دسب ر
با مانتو و مقنعه و کیف ر
دخت دیگری یمشد .
مقنعه چالهای کوچک روی گونههایش را نما یمداد.
–بهخاطر کار بابام اومدم .با وامش موافقت شده.
خودش را با ذوق سمتم کشید .کممانده بود وسط
دانشگاه از من آویزان شود.
–چقدر هست؟
– ۱۰تومن .
–ووویب ...فکر کن...

زر خرید

بانوی بارانی

قفل موتور را باز یمکردم که باالی رسم ایستاد.
–یا خدا !یاشار ...صورتت چقدر قرمز شده...
–هوا سوز داره ،اونم روی موتور.
–پوستت سوخته.
موتور را از جک خارج کردم.
–نرو ...وایسا...
#پارت_۱۷۶
رسی ع کیف را روی پایش گذاشت و قفل را باز کرد .سوار
موتور یمشدم که شالگردب از آن بتون آورد.
–اینو بپیچ دور صورتت.

زر خرید

بانوی بارانی

برای اینکه تا کیس ما را ندیده از آنجا بروم شال را گرفتم
و سوئیچ را چرخاندم.
هنوز کنارم ایستاده بود.
–برو رس کالست .دردرس یمشه یگ ما رو باهم ببینه.
–واس چ اینقدر ترسیدی؟
–قرار شده با بابا حرف بزنم ،از این به بعد بیام اینجا کار
کنم .االن منو ببیی که با یگ از ر
دختا خلوت کردم،
نظرشون دربارهم عوض نیمشه؟
منتظر نماندم تا عکسالعملش را ببینم موتور را روشن
کردم به راه افتادم.
بهمحض پیچیدن در خیابان باد رسد پایتی تا داخل
جمجمهام نفوذ کرد ...

زر خرید

بانوی بارانی

درست مثل همیشه ...پایت و زمستان واقعا فصل
موتورسواری نیست.
باالخره تسلیم شدم ...
کناری پارک کردم و شالگردن را از خورجی برداشتم و
دور صورتم پیچیدم.
دیرم شده و پدرم منتظرم بود....
شال جلوی دهان و بیبام را گرفت و رسما را کم کرد.
ناری شکمو ...فکر کنم در کیفش کیک و پرتقال گذاشته
بود .
شالگردن عطر خاض یمداد؛ مالیم ،شاید دارچی و
هل ...

زر خرید

بانوی بارانی

عطر شتیب یمداد؛ شتیبهای عید ،از همان شتیب
برنچها که مادر و خالهام در خانه درست یمکردند و
رویش را با پودر برگ پرتقال خشک تزیی...
برگهای پرتقال را خودم از حیاط یمچیدم ...
روی بخاری خشک یمکردم و مادرم پودرش یمکرد ...
گذشتههای نابودشده ...
هرگز زنها را درک نکردم ،نزدیکترینشان مادرم...
حاال شالگردن ناری عطر پایک عید را یمداد.
صد رحمت به رسما و بوی دود....
حالم از تمام نوستالژیها بههم یمخورد ...
با یک دست فرمان را نگه داشتم ...
شالگردن را با دست دیگرم باز کردم و به کنار خیابان
انداختم.

زر خرید

بانوی بارانی

چند ر
مت دور نشده بودم که...
اگر ناری شالش را یمخواست چه؟ امانت داده بود دستم.
برگشتم...
شال روی سکوی کنار خیابان افتاده و لبههایش در آب
جوی فرو رفته بود.
باید یمشستمش.
دردرس ...
ر
حب محبتهای ناری تهش برایم دررس یمشد.
#پارت_۱۷۷
در خانه اما یک پدر بحوصله منتظرم بود.
–گاز رو چرا ر
بسب؟

زر خرید

بانوی بارانی

–بابا !چای تو فالکسه ،غذا روی بخاری ...گاز رو چیکار
داری؟
–یک و نیمه ...هالک شدم از گشنگ...
قابلمه لوبیا را روی مت گذاشتم ...سفره را باز کردم.
ر
بدخلق .اصل کاری رو بگو؟
–واسه چ
–حوصلهم رس رفته از تنهاب ...یمیک بدخلقم؟ این
حمیده هم نیمگه مردهم یا زنده...
–رفته بودم دانشگاه...
گوشهایش تت شد .
برعکس انتظارم ر
وقب موضوع را شنید انگار خیالش راحت
شد که شغلش رسجایش است...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بیشتی برای
صبح تا ظهر اگر به دانشگاه یمرفتم وقت
تعمت داشتم ...درآمدم هم ثابت یمشد.
ظرفهای ظهر را شستم و به حیاط رفتم.
بابا چرت ظهرش را یمزد.
تازه روی سکوی کنار دیوار نشسته بودم که صدای پای
سبگ ،رسم را باال کشاند.
فلور ...ژاکت زرد و شلوار مشگ الغرترش یمکرد.
بتفاوت رسم دوباره به کارم گرم شد.
–دیدیش؟!
ساواش را یمگفت؛ سکوتم عالمت موافقت بود .
–باهاش یمری؟

زر خرید

بانوی بارانی

–چطور؟ برات فرق یمکنه؟
–نه !
با سیمچی رس سیم را لخت کردم ...سیم ر
کیس ماشی از
بی رفته بود.
روی ست نشست.
مثل کساب که با خودشان حرف بزنند شد.
–هیچ تصمییم برای آینده ندارم .
آینده او ،جاب که من از آنجا یمگریختم.
– ر
بیشت عمرم منتظر بودم بیاد ...التماس کنه ...بگه
پشیمونه و من ببخشمش ...
ناخنهای الک قرمزخورده پایش در زاویه دیدم بود و
صدای مالیمش در گوشم ...

زر خرید

بانوی بارانی

مالیمت فلور برای من قابل اعتماد نبود.
–ویل دیگه برای خییل چتا دیر شده .دیگه اون ر
دخت
عاشق نیستم.
خندید یا فقط سعیش را کرد .
ا
– ر
دخت که اصل نیستم ...یمتونم ترمیم کنم .باهاش برم
و صاحب یه شوهر و زندیک بشم ...
–دروغ نگو ،دروغ ولت نیمکنه.
#پارت_۱۷۸
ا
–مثل باید بهش چ بگم درباره رابطهمون؟ بگم صیغه یه
پرس ۲۷ساله شده بودم؟
پوزخند زدم .

زر خرید

بانوی بارانی

–نه بگو یه پرس ۲۷ساله رو صیغه کرده بودم.
بلند خندید ،از ته دل .
–زبون تند و تتی داری ،یاشار !این روی خودت رو زیاد
بهم نشون ندادی.
سیم زرد را هم ،اندازه زدم و بریدم.
–حاال چ شده اومدی برای من درددل یمکب؟
رسش را عقب داد و به آسمان نگاه کرد.
–کیس نبود خت داشته باشه و براش حرف بزنم ...فقط
توب...
ب ر
تفاوب سخت بود.
–بهش بگو فلور !همهچ رو ...یا یممونه یا یمره ...

زر خرید

بانوی بارانی

–بهش گفتم منتظرش نموندم ...فکر کرد دارم شعر
فلسق یمگم.
پوزخند زدم.
–مستقیم بهش بگو .نپیچون.
از الی مژههاب که آفتاب پایتی به آن یمتابید به من
خته شد.
–من هنوز عدهم تموم نشده ،یاشار...
–تو که به این چتا اعتقاد نداری.
–نه ...ندارم ...چون حوصله نداشتم مادرم بیاد به خوابم
و برام اخم کنه .کاله ررسغ گذاشتم رس خوابام .
سکوتش باعث شد ادامه دهم.
–فکر یمکب ساواش خودش تا حاال یوسف بوده؟
ضعف نشون نده.

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمخوای برام غت رب ریس؟
–با من بازی نکن ،فلور !خودت یمدوب رابطهمون عادی
نبود .
–یمدوب عاشق چیت شدم؟
با خشم غریدم:
ر
نیسب.
–تو عاشق من
ر
دسب در هوا تکان داد.
–حاال هرچ ...جذب چ شدم؟ اون شخصیت
محافظ  ...ر
وقب برای پدرت از رئیس دانشگاه التماس وام
رو یمکردی.
خییل ریز دوباره تحقتم یمکرد.
–با خودت ر
گفب خودشه .چون ندار و بپوله اجتش
کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۱۷۹
–نه یاشار ...باور نیمکب ویل واقعا یمخواستم کمک
کنم ....بگذریم که اتفاقای بعد بهخاطر قیافه و هیکلتم
بود ...
صدایش را در حد یک زمزمه پایی آورد.
–یه ر
وحیس جذاب...
داشت بازی یمکرد !زنک داشت با من بازی یمکرد.
–بس کن !تموم شده !با این حرفا به چ یمریس؟
نگاهش با دیدن خشمم بهثانیهای زمهریر شد .
–باید تصمیم درست رو بگتم؛ ر
رفی با ساواش ...خودش
دیگه برام مهم نیست ...جوونیم گذشت ،فقط نیمخوام

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب که تکوتنها تو تختم جون یمدم به این لحظه فکر
کنم و پشیمون باشم که آخرین فرصت برای عادی زندیک
کردن رو از دست دادم.
ناری در حیاط را باز کرد.
با دیدن ما در کنار هم لحظهای نگاه نگرانش روی
هردومان چرخید ،ویل با دیدن لبخند فلور در را آرام
بست.
–برو تو .االن میام .
–چتی شده؟
–درمورد خونه .یاشار با من کار داره.
«باشه »را گفت و رفت.
چشم از مستی که ناری رفته بود برنداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–من برای آیندهش خییل نقشه دارم .پرسا که میان فراری
شون نده.
باراده گارد گرفتم.
–منظورت کاوهست؟ تو نیمشناسیش.
–اینهمه سال معلم نبودم که آدما رو نشناسم .خودت
رو ببی !فکر یمکب قبل از تو هیچ مردی رس راه من
نبوده؟ تو رو انتخاب کردم ،چون با یه نگاه آدما رو یم
شناسم ...یمبیب که اشتباه نیمکنم.
–کیس رو نیمشه با یه نگاه شناخت .منم ته خرشانسیت
بودم.
از روی ماشی بلند شد و ایستاد .درحایلکه خییل عادی
خاک از پشتش یمتکاند گفت:

زر خرید

بانوی بارانی

–اون برگه صیغهنامه رو هم یادگاری از من نگهش دار...
باراده بلند شدم ...سیمچی در دستم لرزید؛ نگهش
داشتم.
#پارت_۱۸۰
نزدیک شد ...رسش را باال گرفت و نزدیک صورتم با
آر ر
امیس عجیب پچ زد:
ر
داشب؟ فکر کردی
–پیش خودت چ فکر کردی و برش
من نیمفهمم؟ خونه رو گذاشتم فروش .رفته بودم وسایل
شخصیم رو ازش جمع کنم .
من هم رسم را پایی آوردم تا نزدیک صورتش .

زر خرید

بانوی بارانی

تصویری فولاچدی از اخم زب که دنیایم را کوبانده و از
نو ساخته بود؛ دنیاب تاریکتر با تصاویری ترسناک و
واقیع از آدمها...
–نگهش یمدارم ،شاید الزمم شد .
ر
میلیمت جابهجا نکرد.
نگاه برندهاش را صدم
–اون تیکه کاغذ؟ یمخوای به یک نشونش بدی؟ به
پدرم؟ مادرم؟ برادرم؟
طعنههایش درعی واقعیت ،تلخ بود .روی پیشابام عرق
نشست.
–یمبیب یاشار؟ من کیس رو ندارم  .ر
حب دیگه دانشگاه
نیمرم .تقاضای بازنشستگ کردم دیگه حوصله درس دادن
ندارم .اون کاغذم مثل تف رسباالست ،پرتش کب،
کثافتش اول یمپاشه تو صورت خودت ...پدر من که
مریض نیست.

زر خرید

بانوی بارانی

یک چتی بود؛ یک نگراب عمق چشمهای فلور ...
هماب که باعث شده بود بیاید تا به بهانه حرف زدن ،از
دهانم حرف بکشد.
یک نفر مانده بود ...مهمترین موجود برای فلور...
–ناری چ؟
چشمهایش مانند گربهای که به بچهاش نزدیک شده
باشم به سیاهترین رنگ که تا آن روز دیده بودم رسید...
–در برابرش سفتهها رو یمخوای؟
ادعای آدمشنایساش گوش فلک را کر یمکرد و فکر یم
کرد پولش را یمخورم.

زر خرید

بانوی بارانی

–من چتی نیمخوام .فقط یمخوام انقدر ازشون استفاده
نکب و روم فشار بیاری .من پول رو جور یمکنم و بهت یم
دم ،تو هم مثل یه ر
دخت خوب سفتههام رو بهم یمدی .
هر کدوم راه خودمونو یمریم  .ر
شت دیدی ،ندیدی .
قبول؟!
با چشمهاب باریکشده از شک نگاهم یمکرد ...
–فقط همی...؟!
ب حرف به او زل زدم .به نفعش بود.
–قبول!
#پارت_۱۸۱
#ناری
از آیفون کاوه را دیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–اگه با یاشار کار داری باید تو حیاط باشه .درو بزن.
–کار مهمیه .باید ببینمت.
نگایه به در بسته اتاق عمه کردم .زود بریمگشتم .
کاوه داخل حیاط بود.
–سالم...
ر
داشب؟
–سالم .کاری
یک تای ابرویش را باال داد و با لبخند پرسید:
–هنوز دلخوری؟
نیمنگایه به یاشار که مشغول سابیدن یک قطعه بزرگ از
دل وروده ماشی بود انداختم .حضورش قوتقلب یمداد.
جواب کاوه را که ندادم ادامه داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–یگ رو آوردم که خییل دلش یمخواد تو رو ببینه.
صدای بلند پارس سگ از کوچه آمد.
شادی و بقراری را یمشد در آوای بلندش شنید.
–این ...این ...صدای...؟
–حدس بزن...
از خوشحایل کیم باال پریدم.
–مایاست ...صدام رو شنیده.
مستقیم به چشمانم زل زد.
–یمدونه کجا اومده...
–کجاست پس؟
از حیاط بتون رفت و در ماشینش را باز کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

مایا از داخلش بتون پرید و بارسعت به سمتم دوید.
روی زمی نشستم.
–سالم مایا....
صورت گرم و پشمالویش را مدام به صورتم یممالید و زیر
گوشم زوزههای کوتاه یمکشید.
–ببخشید ر
دخت خوب ...نتونستم بیام پیشت .
دو پارس بلند زیر گوشم و دیم که ذوقزده تکانتکان داد
یمگفت مرا بخشیده ،همیقدر ساده و بکینه ...
کتوبهای عاجدار کاوه کنارم قرار گرفت .
–حق نداری اهیل کب و جا بزب...

زر خرید

بانوی بارانی

جملهاش را نشنیده گرفتم و به چشمهای پر از دلتنگ
سگ باهوش نگاه کردم.
ادامه داد:
–اون مال توئه.
از مایا پرسیدم« :آره؟ تو مال مب؟ »و رسش را محکم
نوازش کردم.
–از مرکز حیوانات گرفتمش .
بلند شدم.
–عمهم از حیوونا بدش میاد.
–یمخوام خودم نگهش دارم .مامانم حیوونا رو دوست
داره.
بلند شدم و مقابلش ایستادم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چ یمخوای ،کاوه؟
–مثل قبل ر
بایس.
#پارت_۱۸۲
–ناری ...صدای سگ میاد؟
پنجره باز شد عمه رسش را از واحدمان بتون آورد .
یمتوانستم سایه عمو عبدی را هم از پشت پنجره ببینم.
–مال کاوهست.
با دیدن کاوه نگاه برقافتادهاش را سمت او چرخاند.
–سالم .خوب هستید؟

زر خرید

بانوی بارانی

–سالم ،خانم ذاکری !روز خوش .اومده بودم اجازه ناری
رو برای آخر هفته بگتم.
–جاب یمرید؟
–داریم یمریم جشن رنگ ،توی یه باغه.
فورا ر
اعتاض کردم.
–من آخر هفته یمخواستم برم مرکز حیوانات ،خییلوقته
نرفتم.
باید بهانه دیگری یمآوردم .عمه هیچوقت بهخاطر این
دلیل ،پیشنهاد کاوه را رد نیمکرد.
–یمتوب هفته بعدتر بری  .ر
بهت نیست یهکم با همسن
وساالت بگردی؟
اشتباه دفعه قبل را تکرار نیمکردم...

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–من نیمرم .اصل...
کیم دلخوری در نگاه کاوه نشست.
نزدیکم آمد و آرام زمزمه کرد:
–من مواظبتم .
–ناری؟ ! ر
بهته بری .
–نه ...کار دارم.
سایه عمه که از پنجره کنار رفت ،زمزمه کردم:
ر
انداخی مرکز بهت کمک
–یگ رو پیدا یمکنم برای راه
کنه ...دست از رسم بردار!
–من که نیمتونم به هرکیس اطمینان کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

عمه با شال حریری روی شانهاش از پلهها پایی آمد .
دستپاچه لبخند نصفهنیمهای به کاوه تحویل داد و گفت:
–من راضیش یمکنم .براش هواخوری خوبه.
کاوه رسش را کیم برایم کج کرد .
–ناری ...مایا رو هم میارم...
عمه با بیب چیخورده از تنفر به مایای بیچاره نگاه
ر
بیشت دور خودش پیچید.
انداخت و شال را
–خانوم ذاکری ،شما چرا ر
ترسیف نمیارید؟
عمه لبخند ظریف و مؤدبانهای روی لب نشاند.
–مهموب مال شما جووناست.

زر خرید

بانوی بارانی

کاوه با تعجب رسش را عقب برد.
–مگه شما چند سالتونه؟ سب ندارید...
لبخند فلور وسیع و واقیع شد.
تا روی سینه کاوه هم نیمرسید .شاید قد متوسط و
شاداب پوستش بود که حرف کاوه را به واقعیت نزدیک یم
کرد ،شاید هم متناسب بودن اندامش...
هرچه بود خوشحایل عمه کیم حس بدم نسبت به کاوه را
کمرنگ کرد.
#پارت_۱۸۳
چتی به پایم مالیده شد.
چشمهای قهوهای و کنجکاو مایا کاوشگرانه به اطراف
بود .

زر خرید

بانوی بارانی

جلویش زانو زدم .
–نه مایا ...اینجا خونهت نیست .باید با آقا بری...
زوزه ضعیق کشید.
عمه رسزنشم کرد.
–ناری !اون حیوونه ،نیمفهمه.
کاوه سمت ما آمد .
–نگرانش نباش ...من مواظبشم.
آرام ،با ترس از اینکه گوشهای تت فلور بشنود ،زمزمه
کردم:
–عادالنه بازی نیمکب ،کاوه...

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند زد .لبهای درشتش ،در ترکیب با موهای جوگندیم
جذاب و مهربان بهنظر یمرسید.
–پیش من باشه که ر
بهت از مرکزه.
بلند شدم .دستم هنوز روی رس مایا بود.
–میام...
نگاهش درخشید.
–پشیمون نیم ریس ...
بهمحض رفتنشان ر
حب یک کلمه با فلور حرف نزدم .
حق نداشت با سیاست مجبورم کند به خواستههایش تن
بدهم ،اما باید ر
اعتاف یمکردم ته قلبم هنوز کیم امید به
باز کردن جاب برای نگهداری و کمک به حیوانات آواره
داشتم و کاوه یمتوانست ر
بیشت موانع را از رس راه بردارد .

زر خرید

بانوی بارانی

فقط این بی باید مراقب حرکتهایم یمبودم ،ر
حب فکر
کردن به تکرار افتضاح دفعه قبل ترسناک بود.
تازه اینبار یاشاری نبود تا به دادم برسد ...یاشار ...
گره کار من دست او بود ....
باید به واحدشان یمرفتم.
در خانه همسایه ،عرصانه بهراه بود؛ نان و مربای آلبالو و
کره محیل...
–تو رو خدا ...تو هم باهام بیا...
–بیکار که نیستم دنبالت راه بیفتم.
برای پدرش چای ریخت .عمو عبدی دل از تخت کنده و
روی ر ر
احب دراز کشیده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

سیع کردم با مظلومانهترین حالت صدایش کنم.
ا
–یاشار ...یعب اصل دلت برام شور نیمزنه؟
–نه !تو توی خونه هم بموب بعید نیست یه بالب رس
خودت بیاری ،مهموب که جای خود داره .
لبهایم آویزان شد.
–من گناه دارم...
با چشمان آتشبارش چپچپ نگاهم کرد.
#پارت_۱۸۴
عمو عبدی تکهنان درون دستش را روی سفره پرت کرد.
–خب چرا نیمری ،بچه؟ دفعه قبل که اون بال رسش
اومد .حتما باید یه چتی بشه که نشه جتانش کرد؟

زر خرید

بانوی بارانی

یاشار کالفه از جایش بلند شد.
–برو رک و راست به اون فلور بگو که نیمخوای بری
مهموب .برای همه زبون داره به اون که یمرسه یمشه یه
بچه بدستوپا.
من هم بلند شدم.
ا
–اول فلور نه و خانوم ذاکری ...ثانیا من که هزار بار
کاری که دلم خواسته رو کردم ،ویل این یگ رو مجبورم
که برم...
–یمشه بگ چرا مجبوری؟
دستم را به کمر زدم.
–یمخوای برم چ بگم؟ بگم عمهجون ظرفیت یه مهموب
ر
رفی ندارم؟ دفعه قبلم یاشار منو جمعوجور کرده و
درب و داغون آوردم خونه؟

زر خرید

بانوی بارانی

–راس یمگه خب.
نگاه رسزنشبار یاشار متوجه پدرش شد.
–آخه بابا !تو رو برای یک بذارم؟ بعدشم خانوم رو بتم
مهموب ،معلوم نیست بتون اومدنش چقدر طول بکشه.
–خب به رضا بگو بیاد پیشم.
روبهرویش ایستادم.

ا
–یاشار ...تو رو خدا ...اصل برای عمو عبدی پرستار یم
گتیم.
عمو عبدی بهزحمت پاهایش را روی زمی گذاشت.
ا
–مگه بچه دوسالهم پرستار بخوام؟ اصل نیمخواد کیس
پیشم بیاد .همون رضا رو هم بگو نیاد ...خودم که شل
نیستم ،تنها یممونم .اگه تو غتتت نم زده و یمخوای
ولش کب از من مایه نذار!

زر خرید

بانوی بارانی

دود از گوشهای یاشار بلند شد .
ر
ازمابهتون؟
–حاال یک هست این مهموب
–جمعه.
–پسفردا؟
رسم را باال و پایی کردم.
–یمبرمت ،ویل آخرین بارتون باشه منو تو منگنه یم
ذارید .
بهزحمت جلوی خودم را گرفتم تا به عمو عبدی نگویم:
–دمت گرم ،عبدیجونم.
اما زیرچشیم لبخندش را یمدیدم.
#پارت_۱۸۵

زر خرید

بانوی بارانی

انگار روز پرمهماب داشتیم ،چون در واحد خودمان را که
باز کردم داب آنجا بود.
سالمم را بحواس جواب داد.
–فلور !من دارم برای خودم بلیط یمگتم.
–به من چه ربیط داره؟!
–من باید برگردم ...
–بهسالمت!
ساواش بالتکلیف و رسدرگم دور خودش چرخید .دوباره
روبهروی اوب که با آرامش کامل به مبل لم داده بود
متوقف شد.
–بیا یه دو هفته باهام بمون .زندگیم رو ببی ...شاید
راض شدی ...ما که دیگه کیس رو نداریم...

زر خرید

بانوی بارانی

فلور پوزخند صدادار و پرحرض زد.
–آره .بزر ر
گتامون ،هریک مخالف بود مرده .اینم از خوبیای
بزرگ شدنه؛ باالخره مستقل شدی .تتیک یمگم؛ مرد
شدی.
داب با مشت آرامآرام به رسش کوبید.
–نیش نزن فلور ...من خودم مثل چ پشیمونم...
صدایش عصباب باال رفته بود ،اما دربرابر نگاه رسد و
دستهای به سینه گره کرده عمه شجاعتش را از دست
داد و مالیم ادامه داد:
–تو بیا بریم ...اگه راض شدی همونجا ازدواج کنیم .
درس ناری هم که تموم شد یمبریمش پیش خومون ...
–چه داب مهربوب ...پس ناری رو بذارم و بیام تو به مراد
دلت بریس...

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–همهش چند ماهه .بره پیش شکری بمونه .اصل تو بیا،
راض شدی و عقد کردیم برگرد .فقط بدونم که مال
مب ...من و تو و ناری ...
نیشخندی گوشه لبهای فلور نشست.
–اگه یمخوای باهات بیام یه ررسط دارم.
ساواش انگشتانش را بههم گره زد و با ر
استس خودش را
سمت او خم کرد.
–بگو عزیزم ...هرچ بخوای و در توانم باشه نه نیمگم.
فلور ،بتوجه به مرد منتظر روبهرویش ناخنهای مرتبش
را واریس کرد.
–حق نداری برگردی مریوان .حق نداری بری رس قتشون
و باهاشون خداحافیط کب.

زر خرید

بانوی بارانی

بهت و وحشت ما را ساکت کرد.
#پارت_۱۸۶
موهای دودیرنگش را با رسانگشت پشت گوشش فرستاد.
–من خودم آخرین باری که رفتم بهشتزهرا رس قت
مادرم ،روز مادر بود .حاال یه بارم تو نرو...
–این حرفا چیه ،عمه؟ !اونا....
سمت من چشم ریز کرد.
ا
–تو دخالت نکن !اصل چرا نیمری یه جای دیگه؟

زر خرید

بانوی بارانی

محکم و باعصبانیت از جایم بلند شدم و کنار اپن
ایستادم ،ویل نیمتوانستم جلوی گوشهایم را بگتم تا
نشنوند.
صدای مردانه داب گرفت.
–چ یمیک ،فلورا؟ اونا مردهن .دست از رس مردهشون
برنیمداری؟
زن عاضشده روبهرویش صدا باال برد.
–برای یکبار هم شد ،بذار من باشم که دلم خنک شه .
تنها چتیه که ازت یمخوام...
ا
–من برم .معلوم نیست یک برگردم .شاید اصل زنده
نباشم که برگردم رس قت پدر و مادرم ...این چه خواسته
ایه که تو داری ،عزیز دل؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–من زنده بودم ،اونا ر
گفی ولم کب ،تو ولم کردی .حاال
بهت یمگم حق نداری بری رس دوتا سنگ...
بیچاریک یک مرد دیدن نداشت ،رسم را پایی انداختم.
–اگه قبوله که برای منم بلیط بگت ،وگرنه برو  ...ر
رفی رو
که خوب بلدی.
ر
حب نیمنگایه به ما نینداخت .
بتفاوت از جلوی داب ویرانشده بیچاره گذشت ،از دم
در کیف و مانتواش را برداشت و از خانه بتون رفت.
داب روی کاناپه نشست ،تقریبا افتاد.
–این چ یمگهَ ،
چاوکم؟
وقب ر
چطور توضیح یمدادم ر
حب خودم حرفهاب شنیده
بودم که درکش نیمکردم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بدبخب اینه که اینا همهش تقصت منه ...اگه همون
–
موقع تو روی پدرم وایساده بودم االن وضعم این نبود...
گونههایش قرمز قرمز شده بود.
–داب چرا رسخ شدی...
ر
دسب به صورتش کشید.
–چتی نیست .فشار عصبیه ...حرص که یمخورم
فشارخونم یمره باال.
تکیه داد و رسش را بهسمت سقف باال گرفت.
–یمیک چیکار کنم؟
#پارت_۱۸۷
نزدیکش نشستم .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
سخب کشیده ،شاید اینجوری پدربزرگ رو
–اون خییل
حالل کرد .اینهمه سال....
ا
حرفم را قطع کرد اصل نیمشنید چه یمگویم.
–اولی باری که دیدمش اومده بودن خواستگاری
خواهرم ...پدرم دوست نداشت به غریبه ر
دخت بده ،ویل
دل خواهرم رفته بود ...خواهر داماد سفید بود ،چشم و
ابرو مشگ ...از هموناب که من همیشه دلم یمخواست ...
لبخند بجاب از یادآوری خاطرات روی لبش نشست.
–ویل من فقط عاشق خندههاش شدم ...مدام یمخندید،
به همهچ....
ر
حرسب که آزارش یمداد برای من که دوستش
دیدن
داشتم دردناک بود.

زر خرید

بانوی بارانی

قرمزی تا کناره گوشهایش رسید.
–داب ...قرص نداری؟
ر
دسب به صورتش کشید .بهزحمت ،انگار بار سنگیب روی
شانهاش باشد ،بلند شد ...
–یمرم خونه شکری .یه هوا به رسم بخوره خوب یمشم.
خواستم بدرقهاش کنم ،نگذاشت.
دم در انگار چتی یادش آمده باشد ایستاد.
–پاسپورت داره؟
پس ررسط فلور را قبول کرده بود.
–آره ...صت کنید .
–تا من ماشی رو بتم بتون ،تو پیداش کن.

زر خرید

بانوی بارانی

کلید گاوصندوق را همیشه در کشوی متآرایش یم
گذاشت ،باز همانجا بود.
در گاوصندوق را باز کردم و با عجله دنبال پاسپورت
گشتم.
مدارکمان داخل یک صندوقچه بود...
زیر و رویش کردم.
ر
برداشی پاسپورت ر
پاکب بتون افتاد ،برداشتم تا
با
رسجایش بگذارم .
یک تکه کاغذ عجیب از داخل پاکت قهوهای بتون آمده
بود؛ مربیع ...با نایم آشنا...

زر خرید

بانوی بارانی

کاغذ را بتون کشیدم ...عدد داشت ،به ریال ...ویل
ر
سماواب...
اسم ...یاشار
من تا آن روز سفته ندیده بودم ...اینها سفتههای یاشار
بود؟ در صندوق عمه چه یمکرد؟
#پارت_۱۸۸
جمعه رضا با یک فلش پر از فیلمهای سیاهوسفید قدییم
آمد و خیالمان از عمو راحت شد.
تا رسیدن به مقصد با خودم کلنجار رفتم راجعبه سفتهها
بتسم ...
ویل از شنیدن جوابش یمترسیدم ،تریس شدید که ساکتم
یمکرد و دهانم را یمدوخت.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب رسیدیم جنس دلواپیسام تغیت کرد .
فقط یک بار به یاشار گفتم با من به داخل مهماب بیاید،
چنان قاطع« نه »!را گفت که اضار نکردم.
نیمتوانستم چشم از در سیاه غولپیکر دارم ...تا چشم
کار یمکرد دیوار بود .
چقدر فاصله خانهها از هم دور...
–گوشیت شارژ داره؟
آره را آرام و زیرلب جواب دادم.
–کجا گذاشتیش؟
–تو جیب مانتوم.
–ببینم.
گیج ،جیب مانتو را نشان دادم...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
خواسب مانتو رو دربیاری چ؟ نیمتوب که تا
–اونجا اگه
آخر مهموب با مانتو بموب...
حفاظ شاخگوزب باالی دیوارها مرموزترش یمکرد .آلیس
بودم که پشت در دنیای عجایب ایستاده ...
دلشوره داشتم دوباره مثل دفعه قبل نتوانم...
کالفه و عصب غرید:
–ناری !با توام.
–هان؟ چ؟
–گوشیت ...مانتو رو دربیاری چ؟
–شلوار جی پوشیدم ،یمذارم تو جیب اون...

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری اگه زنگ بزنم خاموش ر
بایس ،منم اومدم اون
توها...
گوشه ناخنم را با دندان فشار دادم.
–فقط داری به من ر
استس یمدی ،انگار تا حاال مهموب
نرفتم...
–یمخوای برگردم؟
ترسیده ،به بازویش چنگ زدم.
–تو رو خدا یاشار ...همیجا بمون...
روی فرمان ضب گرفت و به در خته شد .انگار نه انگار
استس خودش ر
او بود که تهدید یمکرد یمرود ،ر
بیشت بود.
–هیچ نیمخوری !فقط خورایکهای جامد .اونم از روی
سلف...

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را به نشان تأیید پایی آوردم.
–چند ساعت وقت داری اون تو بموب؟
حرفگوشکن جواب دادم:
–اونقدری که بتونم بگم رفتم مهموب.
–چقدر؟ !زمان بده!
–سه ساعت.
با رسزنش که نگاهم کرد گفتم:
–باشه  ۳.نشده بتونم...
باالخره به خودم جرئت دادم و از ماشی پیاده شدم....
#پارت_۱۸۹

زر خرید

بانوی بارانی

وقب وارد حیاط شدم غافلگتی ر
ر
کمتین حس بود .
برعکس حیاط فخرفروشانه خانه شهیاد ،اینجا شبیه یک
باغ میوه بود؛ ردیف به ردیف پر از درختچه ...
اما بهخاطر پایت برگها ریخته و شاخهها لخت بودند ...
فقط تکوتوک پرتقالها برگ داشتند و البته میوههاب
هنوز ست ...
زیر درخت ...شلنگهای مخقشده و آبیاری قطرهای...
–سالم...
رسم را که باال آوردم ،نگاهم قفل یک صورت خندان
شد ...
–منتظرت بودم.
–چه باغ قشنگ.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–سلیقه باغبونه ...قبل اینجا یه باغ قدییم بوده ...زمی
رو که گرفتیم کل درختاش رو از بی برده بودن تا مجوز
ساخت بگتن .
–درختای بیچاره ...
باراده روی زمی دنبال تنههاب از ساکنان قدییم گشتم؛
نبود.
–بیا بریم پیش بقیه ...یه بار دیگه بیا همهجا رو نشونت
بدم...
–مگه خونه کیه اینجا؟
و تازه نگاهم را به ساختمان ویالب بزرگ دادم...
–شما پولدارا چه عالقهای به سفید دارید ...
خندید.
–خونه بابامه ...من بتقصتم.

زر خرید

بانوی بارانی

صورتم را کاوید ،شاید به دنبال کینه و دلخوری ...
–مامانت هم هست؟
–آره...
–باید یم ر
گفب ...من ...
لبخند مالییم زد.
ر
نیسی.
–حاال بیا ...ترسناک
دستش را بافاصله پشتم برد و سمت خانه هدایت کرد...
داخل سالن بزرگ خانه پر از جمعیت بود ،حدودا پنجاه
ر
بیشتشان جوان...
نفری یمشدند،
در پشترسمان باز شد ...
و سالیم بلند و بموقع که باعث شد ناگهان همه رسها
سمت ما برگردد ...

زر خرید

بانوی بارانی

موچ از سالم و احوالتیس تمام سالن را برداشت ...
بعیص از پرسها از جایشان بلند شدند...
کیم خودم را کنار کشیدم.
در آستانه در مرد میانسایل با یک لبخند بزرگ ایستاده
بود...
ا
قدش کیم از کاوه کوتاهتر و موهای جوگندیم ...کامل
شبیه موهای کاوه ...فقط ریش پرفسوری متفاوتش یمکرد.
–مهموب رو که بدون من ررسوع نکردید؟
ا
همه تقریبا یکصدا« نه »و« اصل »را گفتند.
–سالم بابا ...
–سالم ،کاوهخان بزرگ ...خانمو معرق نیمکب؟
–نارینه .تازه باهاش آشنا شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند مرد تغیتی نکرد.
زن مشگپوش و باریکاندایم کنارمان ایستاد...
–سالم بر ملکه خودم...
#پارت_۱۹۰
پدر کاوه دستش را دور شانه همرسش پیچید و در برابر
چشمان از حدقه بتون زده من لبهایش را بوسید...
یک بوسه کوتاه که باعث شد از خجالت رسم را پایی
بیندازم...
کاوه حق نداشت مرا اینقدر غافلگت کند؛ خانهشان،
مادرش ،پدرش ...

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را که باال گرفتم نگاه متعجب و خندان کاوه به من
بود...
اما من که برای خجالتم مقرص نبودم ...
تمام زندیکام هیچ تجربه واقیع از یک زن و شوهر
نداشتم ...فقط کودیکام که درواقع چت زیادی در خاطرم
نبود...
–ناری ...یمخوای بریم بشینیم؟
رس زن سمت من چرخید ...
سنش قابل تشخیص نبود ...نیمدانم چه ...شاید بوتاکس
داشت ،چون ر
وقب لبخند زد ،هیچ عضلهای حرکت نکرد،
شبیه یک لبخند واقیع نبود...
–مامان ...ناری تا حاال نیومده اینجا ...معذبه..

زر خرید

بانوی بارانی

–خوش اومدی ،ر
دختم ...بریم پیش من بمون ...مهدی
جان ،لباست تو اتاقمونه ،برو عوض کن .شما هم
مانتوت رو بده خدمتکار...
کیم مکث کرد و دوباره از من پرسید:
–یمخوای بری توی اتاق درش بیاری؟
مانتو را رسی ع کندم و به خدمتکار منتظر دادم .
وقب همراه زن به مرکز سالن رسیدیم با دیدن ر
ر
دختبچه
مومشگ و بانمگ که در آغوش پرستارش بود همهچت
فراموشم شد...
تکهای از موز در دستهای تپل و بندبندش بود .عاشق
ملچ و ملوچ کردنش شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

هرچقدر یمخواستم سنگی و باوقار باشم نتوانستم از
بغل کردنش بگذرم.
–چقدر تو خوشگیل آخه...
چشمهای زن با غرور و افتخار درخشید.
–نوهمه...
– ر
دخت کاوهست؟
کاوه بلند خندید...
–ناری !یعب چون نوه مامانمه ،بچه منه؟
بدون ثانیهای فکر گفته بودم و حاال داشتند به ر
سوب من
یمخندیدند.
مادرش به بچه اشاره زد.
–پرسه ...نوه ر
دختیم .

زر خرید

بانوی بارانی

برای تغیت بحث گفتم:
–مامانش کو؟
–از شوهرش جدا شد و از ایران رفت .آریو پیش من
موند ...بشی ناری جان...
بچه ر
حب یک سال نداشت ...چطور دلشان آمده بود؟
دستهای کوچک و تپلش را سمت پرستار گرفت .زن
جلو آمد و از من گرفتش...
#پارت_۱۹۱
کیس کاوه را صدا زد .نگایه به من و مادرش انداخت،
خیالش انگار از من راحت شده باشد رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

با آمدن پدر کاوه دور متشان شلوغ شد ،ر
بیشت پرسها
آمدند و صدای خندهشان فراریام داد .
آرام بلند شدم و گوشه دنچ روی یک مت خایل نشستم.
تازه فرصت کردم با دقت اطراف نگاه کنم.
جو از خانه شهیاد آر ر
امت بود ...فکر یمکنم هنوز گرم
نشده بودند.
یک بار در گوشه سالن و متها که بچهها صندیلهای
اطرافشان را پراکنده کرده بودند .
–نمایش تو یک ررسوع یمشه؟
با شنیدن صدا ،ترسیده و باراده از جا بلند شدم .
خودش را روی صندیل کنار من ولو کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

–خوب شد کاوه آوردت ...خداب دیگه هیچ مهموبای
بدون تو نیمچسبه.
چشمگ زد و گوشه لبش پوزخند نشاند.
–نمایشت رو ررسوع نیمکب؟
–خفه شو ،ستار!!
–هوشش .آروم باش ،ر
دخت!
–من اسب نیستم .اینجوری صدام نزن.
برای اولی بار پوزخندی که همیشه با دیدن من یمزد
تبدیل به لبخند شد.
کف دستهایش را به سمتم باال گرفت.
–بیا صلح کنیم.

زر خرید

بانوی بارانی

–نه!
ر
نیسب مدام
–چرا؟ حداقل بهت خوش یمگذره .مجبور
منو بپای.
–من االن دیدمت...
–ناامیدم کردی...
نشستم .ضعف نشان دادن احمقانه بود.
دفعههای قبل ر
حب دقیق ندیده بودمش .قد متوسیط
داشت ،عضلهای ...شاید یسساله ،همسن کاوه بود .
صورتش مربیع و پر از کندهکاری بود ،انگار آبله گرفته
باشد ...یمتوانست لتر کند .
–تو دوست ر
دخت دوستیم ،منم دوست دوستپرست .
لزویم نداره بجنگیم...

زر خرید

بانوی بارانی

با خشیم فروخورده زمزمه کردم:
–کاوه دوستپرس من نیست.
ر
دسب به چانهاش کشید.
–یمدونم االن داری به من نخ نیمدی ویل اگه دوست
پرست نیست تو با اون اینجا چیکار یمکب؟
از دست فلور!!
–اومدم مهموب .همی.
#پارت_۱۹۲
فقط دو ساعت تحمل یمکردم یمتوانستم برگردم کنار
یاشار...
کاش آمده بود .
–تو چرا از من بدت میاد ،ستار؟!

زر خرید

بانوی بارانی

چشمهای مملو از غرورش را به من دوخت.
–غد و پرمدعاب ...زیادی به خودت اطمینان داری .اون
شبم که دیدم داری لیوان رو بریمداری .حاشا نیمکنم
خوشم یماومد کلهپا ر
بیس ...ویل واقعا انتظار اون نمایش
عایل رو نداشتم.
کل صورتش مکارانه و با لذت خندید.
–عوض...
قویطای را به طرفم پرت کرد.
–بخور !یادت باشه جاب که نیمتوب به کیس اطمینان
کب بطریهاب رو بردار که در بستهن.
بطری را روی مت پرت کردم.
–االن باید تشکر کنم؟

زر خرید

بانوی بارانی

–آخ !نخوردی که .یادم رفت بگم ،رو قوطیا درصد الکل
رو هم زده .مواظب باش بدون الکل رو برداری.
کاش یمرفت .اما آنقدری از کینهاش یمترسیدم که این را
از او نخواهم.
دستهایش را در جیب شلوار ششجیبش فرو برد و به
صندیل تکیه داد.
رسش مانند یک شکارچ که کمی کرده باشد داخل سالن
و بی جمعیت چرخید و روی کیانا مکث کرد .
باختیار محو منظره شد  ...ر
دختی با شلوار جی و نیمتنه
استت مشگ ...موهاب ررساب و رها ...
خودم را سمتش کشیدم و آرام زمزمه کردم:
–ازش خوشت میاد؟

زر خرید

بانوی بارانی

ناگهان جابهجا شد و جمعتر نشست.
–عادت ندارم به نیمخورده دوستام دست بزنم.
ر
وقب سؤایل نگاهش کردم.
رسش را سمت کاوه که خواهرزادهاش را درآغوش داشت
و حلقهای از ر
دختها دورش جمع شده بودند گرداند.
–داری چ رو بهم یمیک ،ستار؟!
لبخند زد و تت نگاهم کرد.
ر
هسب.
–پس باهوش هم
ر
بیشت لم داد.
–چند سال پیش باهم بودن ،همه یمدونن.
#پارت_۱۹۳

زر خرید

بانوی بارانی

–اگه نیمخورده غریبهها بود مهم نبود؟
خندید ،اما نه واقیع...
–تو دنیای من زن و مرد نداره یا باکرهن یا فاحشه.
معدهام به هم پیچید.
–مزهش بره زیر زبونتون...
–حالم از فکرای کثیفت بههم یمخوره.
به خودم قول دادم تا آخرین باری باشد که بهخاطر فلور
دل به دل کاوه یمدهم ،اما در آن لحظه هم یمدانستم که
نیمتوانم به قولم عمل کنم.
چاقوی میوهخوری در دستم ر
فرسده شد.
–عصباب نشو ،ر
استیت...

زر خرید

بانوی بارانی

صتم داشت تمام یمشد.
–چرا دست از رسم برنیمداری؟!
–من؟ !من که کاری بهت ندارم ...ویل پیدا نشده که
کیس بزنه تو گوشم و قرس دربره...
کاوه ...کاوه را یمگفت ...خواستم توضیح بخواهم که ....
–یک اومدی ،ستار؟!
کاوه پشت صندیلام ایستاده بود.
–چند دقیقهای یمشه.
بلند شد و بدون حرف دیگری از کنارمان رفت.
به ستار که درحال ر
رفی بود اشاره زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

– ر
آشب کردی؟
–آره ،ویل خییل رسسنگی شده .چ گفت بهت؟
–هیچ...
از آنجا ماندن ،از تهدید شدن توسط غریبهها خسته
شده ،بلند شدم.
–من باید برم .
–چرا آخه؟ چون تنهاب؟ برم به کیا بگم پیشت بمونه؟
نگاهم بهدنبال منبع دلشورهای که درونم جوانه زده بود
دور سالن چرخید ...
جلوی بار گوشه سالن ،گیالس به دست ایستاده و ر
حب
نگاهمان نیمکرد ،ویل سنگیب حضور و حواسش
آزاردهنده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–من باید برم.
رد نگاهم را دنبال کرد و به مرد ایستاده کنار بار رسید .
–ستار چتی گفت؟
–آره ...یعب نه ...گفت باهم بحساب شدیم ،کاریم
نداره.
برای چه باید آنجا یم ماندم ...ربط من به این مهماب و
آدمهایش هیچ بود.
–بگو مانتوم رو بیارن.
–ناری ...تو تازه اومدی .جشن مونده.
نالهوار زمزمه کردم:
–من کیس رو اینجا نیمشناسم.
–تا آخر پیشت بمونم چ؟

زر خرید

بانوی بارانی

با دقت نگاهش کردم ،واقعا دوست داشت بمانم.
–کیل مهمون داری .نیمشه که مدام بهم بچسب.
–هنوز جشن واقیع ررسوع نشده .باید ببیب ...
– ر
بیشت اینا مهموب شهیاد بودن ،ازم خوششون نمیاد.
آهنگ شاد از اسپیکرهای گوشه سالن پخش شد.
#پارت_۱۹۴
کیانا با قدمهای بلند سمتمان آمد.
موهای بلند و پرپشتش اینبار ررساب مایل به قرمز بود.
–رقص نه ،کاوه ....بریم حیاط رنگبازی.
کنجکاو پرسیدم:
–مگه جشن رنگ مال قبل از بهار نیست؟

زر خرید

بانوی بارانی

کیا با چشمهاب درخشان سمتم برگشت.
–یه مدته هوا خوب بود ،گفتیم جشن بگتیم برای عوض
شدن روحیهمون ...
ماه قبل یگ توی کوه گرفتیم ،خییل خوش گذشت.
–رنگا برای طبیعت ضر دارن.
دربرابر تعجب کیا ،کاوه فورا جواب داد:
–گشتم رنگ خورایک خریدم .فروشنده آدم مطمئب بود.
بعد به من اشاره زد.
–یمخواد بره.
ابروهای طراچشده کیا باال پرید.
–چرا؟ هنوز ررسوع نشده.
–واسه دعوای دفعه پیش من و ستار خجالت یمکشه.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دخت بلند خندید.
–ول کن بابا ...ما مهموب نداریم که بدون ماجرا باشه .
خروسها تا به همدیگه نتن آروم نیمشن .حداقل جشن
رنگ رو بمون .خوش یمگذره.
باید ر
اعتاف یمکردم کیم کنجکاو شده بودم.
–با خودم لباس نیاوردم.
–بلوز سفید اضافه داریم برای کساب که لباس نیاوردن.
نیمساعت بعد همه در حیاط بودیم .پدر کاوه اولی
مشت رنگ را به پرسش پاشاند و خندید.
وسوسهکننده بود...
پودر که روی لباس سفید تنم پاشیده شد و قرمزش کرد
شیطنت کودیک در سینهام دوید و دستم را میان رنگ
مشت کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

رنگها پرت یمشدند و آدمها رنگ ...میان همان رنگبازی
چند پرتاب اشتبایه به من برخورد کرد ،چند نگاه
خندان ...
شاید هم پیشداوریهاب که زیر ستها و آبها از بی
رفتند .
حال ر
خویس بود ،مانند برفبازیهای کودیک ...همان
اندازه تو را از دغدغه و ر
استس جدا یمکرد.
خندان و خسته ،زودتر از همه کنار کشیدم و روی پله
نشستم.
بعدی کیانا بود که کنارم لم داد .به قیافهام اشاره زد.
–صورتت شبیه ر
نقایسهای مدرن شده.
–خودتو ندیدی.

زر خرید

بانوی بارانی

–بریم بشوریم تا بقیه هم نیومدن .
خواستم بلند شوم که با دیدن در حیاط حال خوشم
پرید ...
ساعت چند بود؟ یاشار....
#پارت_۱۹۵
#یاشار
بعد از چند وقت ترک سیگار دوباره دست به پاکت برده
بودم .آنهم فقط برای آدم بخیایل که مرا تا این رس
شهر کشانده و منتظرم گذاشته بود.
صدای خنده و سوت و شادی از حیاط یمآمد.

زر خرید

بانوی بارانی

سیع یمکردم صدای خندهها را حالچ کنم شاید چتی از
حال ناری دستگتم شود .نشد که نشد.
به ر
گویساش جواب نیمداد ...زنگ یمزدم و جواب نیم
داد .فقط باید دعا یمکرد تا دستم به او نرسد.
سیگار را الی انگشتانم نگه داشتم و دوباره شماره را
گرفتم ،بوقهای ممتد بنتیجه...
چقدر سفارش کردم؟
گفت داخل جیب شلوارش یمگذارد؛ این شلوار ر
لعنب
کجا بود که دستش به جیبش نیمرسید.
کیم دورتر از در خانه پارک کرده بودم و چشم از در سیاه
رنگ برنیمداشتم .
برای او هنوز سه ساعت نشده بود؟ واقعا؟

زر خرید

بانوی بارانی

باالخره در باز شد و ناری دواندوان به سمتم آمد ...
موهای رنگارنگش در هوا تاب یمخورد.
رنگ شاد خنده روی صورتش ،با دیدن اخمهایم کمرنگ
شد و رسعت قدمهایش پایی آمد .
به چندقدیمام که رسید نیمنگایه به سیگار داخل دستم
انداخت.
–دیر کردم؟
نگاهش به صورتم برگشت ...
–یه یاشار !اخم نکن...
به خودش جرئت داد و نزدیک آمد...
–صحیح و سالم اومدم بتون .

زر خرید

بانوی بارانی

حنجرهام را سیگار لمس کرده و صدایم خشدار شده بود.
–باید جشن بگتم؟
از حرص پک محکم دیگری به سیگار زدم و آن را روی
زمی پرت کردم.
–چند بار به اون ر
گویس المصبت زنگ زدم؟ ها؟!
–ببخشید ...نگرانم شدی؟
«نه »!را زبانم گفت و کیس درونم با برحیم زمزمه کرد :
«آره»!
نگرانش شده بودم ...
این را تهسیگارهای زیر پایم ،آرامش سینهام با حضورش یم
گفت...
ر
بیشت از چتی که باید...
یک نگراب

زر خرید

بانوی بارانی

خود رسکشم داشت دیوانهام یمکرد.
–که ر
گویس رو یمذارم توی جیبم.
دست انداختم و شلوار جی کاغذی گشادش را کشیدم ...
جیغ کشید و عقب رفت .
–مگه این شلوار تو نیست؟ ر
گویس کو؟
#پارت_۱۹۶
–یاش ...ببخشید.
چشمهایش تته بود ،ویل اشک آن را برق انداخت .
لبهایش که از بغض لرزید از خودم زده شدم ...با دیدن
بغضش داشتم وا یمدادم ،پس باراده اخمم محکمتر شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–تمومه ناری ...فقط برسونمت خونه ...دیگه کاریت
ندارم.
پایش را به زمی کوبید و نالید:
–تو رو خدا ...یه روز بهم خوش گذشتا ...
استاد عذابوجدان دادن به من ،خود ر
لعنباش بود ...
نباید نگرابام را یمدید ویل دید ...
–یاشار جونم ...ببخش دیگه ...
در را گرفتم و سوار شدم ،منتظر.
–بیا باال.
از جایش جم نخورد .با تحکم صدایش زدم.
–نارین !با توام.

زر خرید

بانوی بارانی

– ر
نبخیس باال نمیام.
سوئیچ را چرخاندم.
دستهایش را به سینه گره زد.
صدای موتور ماشی در کوچه پیچید.
–نیای باال رفتم.
–بگو که منو بخشیدی.
پایم را روی گاز فشار دادم .کوتاه نیمآمد.
–یک کلمه فقط بگو بخشیدیم .من دفعه قبل راحت
بخشیدمت یادت که نرفته.
با حرص ر
دسب روی رسم کشیدم ،کف آن سوزنسوزن
شد.
راست یمگفت .بدتر از اینها را بهر ر
احب بخشیده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–بخشیدم ،حاال بت باال .
فوری داخل جیپ پرید.
–چاکرتیم ...آق یاشار...
ر
گرفب؟
–اینم اونجا یاد
–نه دانشگاه.
به جاده که زدیم آینه را پایی آورد و باقیمانده رنگ را از
روی صورتش پاک کرد.
مثل همیشه پرحرق نیمکرد .موقع آمدن هم دلدل یمزد
و حرف نه...
دستش را به دستگاه پخش ماشی برد .
قت ر
مهسب از میان ر
ر
قت نوار کاست بلند شد.
صدای

زر خرید

بانوی بارانی

بیا بنویسیم روی خاک ،رو درخت
رو پر پرنده ،رو ابرا
بیا بنویسیم روی برگ ،روی آب
توی ر
دفت موج ،رو دریا…
ر
مهسب هم محیط زیست حالیش نبودهها...
–بانو
نتوانستم نخندم.
–خدا شفات رو باید خارج از نوبت بده...
–خب ببی واسه چ رو درخت بنویسه آخه؟ بیمار منم
یا اینا؟
–دستگاه پخش تو وسیلههای بابا بود .کاست دیگه گت
نمیاد .باید با همینا بسازی.

زر خرید

بانوی بارانی

–برای تولدت یه خوشگلش رو برات یمخرم.
#پارت_۱۹۷
رسش را سمتم گرداند.
–تولدت کیه یاش؟
–اردیبهشت.
–خییل مونده.
ما اردیبهشت در آن خانه نبودیم  ...ر
حب دی و بهمن و
اسفند ...پایت تمام نشده یمرفتم.
دستهایش را به سینه گره کرد و به جاده زل زد.
ر
مهسب تمام شد ،و آهنگ بعدی و بعدی ...

زر خرید

بانوی بارانی

خیابانها هم رنگ عوض یمکردند ،از خلوت و الکچری،
به شلوغ و آشنا...
–لبو ...لبو ...نگه دار....
ر
لبوفرویس پارک کردم .زودتر
رسعت را کم و جلوی بساط
پرید و پیاده شد.
رسما و بخار بلندشده از لبوها و شهد قرمز داغ ،ترکیب
چشمنواز....
دستهایش را به هم مالید.
–دوتا ظرف لبو...
کیفش را باز کرد.
گفتم:
–من حساب یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

–نه ،خودم .
دست داخل جیب پشتم کردم و کیف پولم را بتون
آوردم .
خندید.
–یادته اولی بار اومدی دنبالم مریوان ،رس پول شکالتا
بحثمون شد؟ چ شده ،آقای خسیس دستودلباز شده؟
–زیاد حرف بزب باید پول دنگت رو بدی.
دستهایش را بههم مالید.
–نه !تو بخر که این لبو خوردن داره.
خندیدم.
نگاه تتش خندهام را شکار کرد و از شادی جرقه زد.

زر خرید

بانوی بارانی

لبوها را گرفتیم و کنار خیابان به دیواره سنگ تکیه زدیم.
هوووم کشدارش باختیار نگاهم را سمتش کشاند .
شهد قرمز روی لبهایش نشسته بود ...تکهای از موهای
صافش از رورسی بتون آمده و صورتش را قاب گرفت،
آب ...
مثل خون داخل رگهایش که آب مهرباب را داشت...
نگاه ختهام را حس کرد.
ظرفش را سمتم باال گرفت.
–بخور ،یاش ...خوشمزهس.
رسم را داخل ظرفم کردم و بحواس ،بدون اینکه از طعم
لبو چتی بفهمم تکهای را قورت دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

ناگهان دست از خوردن برداشت ...چنگالش را در تکهای
لبو فروبرد و آن را چرخاند .دیگر از آن شور و شعف
ختی نبود.
–تو دست فلور سفته داری؟
گوشهایم زنگ زد؛ ممتد ،کرکننده.
#پارت_۱۹۸
رسم ناگهان به سمتش چرخید .
–چطور؟!
نگاهم نکرد .
–من دارم از تو سؤال یمپرسم؟
همی ...از اول همی سؤال را یمخواست بتسد و دست
دست یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

باید تا اوضاع خرابتر نشده دهانم را باز یمکردم.
–آره ...برای ضمانت گذاشتم...
–ضمانت چ؟
مغزم مثل ساعت ررسوع به جان کندن برای نجات کرد.
– ر
وقب یمخواست خونه رو بهمون بده دادم بهش ...یه
چتی مثل چک تخلیه؛ برای اینکه خیالش راحت باشه
بالب رس خونه نمیارم.
نفسش با آسودیک آزاد شد ...حاال نگاهش را دری غ نیم
کرد .صورتش را سمتم گرداند و با آر ر
امیس متبلورشونده
لبخندش را به صورتم پاشید.

زر خرید

بانوی بارانی

برای فرار از معصومیت آن تیلههای درخشان ،تکه بعدی
لبو را داخل دهانم چپاندم و به خیابان زل زدم.
درست لبه پرتگاه ایستاده بودم ...تکهسنگ از زیر پایم
کنده شد و به ته دره سقوط کرد ،این بار را نجات پیدا
کرده بودم ،اما سقوط نزدیک بود.
قبل از راه افتادن یک ظرف لوبیا خرید و خودش حساب
کرد.
گفب لبو ،لوبیا هم خریدی؟ ر
– ر
تریس و شتیب رو باهم یم
خورن آخه؟
ظرف را باال گرفت و نشانم داد.
–اینو خریدم واسه بابات .فلور لب به شتیب نیمزنه،
وگرنه یمخریدم .باقال هم دوست نداره.

زر خرید

بانوی بارانی

–چه خت از اون و داییت؟
واقعا برایم مهم نبود ،پرسیده بودم تا حرف عوض شود.
–داب داره براش بلیط یمگته .منم یه مدت قراره برم
پیش داب شکری.
–خوبه.
–چ خوبه؟ خونه رو خایل یمکنیم؟ از اینکه نیمبینیم
خوشحال شدیا...
–نه ...
ر
بلند خندید و سوار شد  .ر
حقیقب که گفته
حب نگذاشت
بودم را حاشا کنم.
موقع بر ر
گشی دست از رس آهنگهای دستگاه پخش
برداشت و با ر
گویساش آهنگ گذاشت.

زر خرید

بانوی بارانی

«رورسیآب به جون آتش؛ تش زدی آتش »!...
#پارت_۱۹۹
#ناری
کنار چمدانهای بسته نشسته بود.
حرف نیمزد و سکوتش عجیب آزارم یمداد.
–عمه...
رسش را باال گرفت.
–جانم!
–حالت خوب نیست؟
–باید خوب باشه ،ناری ...ویل چرا نیست؟

زر خرید

بانوی بارانی

زنگ خانه را زدند.
ر
سسب از جایش بلند شد.
با
دسته چمداب را گرفت و من دیگری را...
در حیاط ،پنج صبح ،آفتاب طلوع نکرده بود ،اما صورت
ساواش خوشحایل را بازتاب یمداد.
جلو آمد و چمدان دست عمه را گرفت و بعد من.
همه چمدانها را در ماشی عمه جا زدیم.
نگاه فلور لحظهای سمت خانه رفت ...چراغهای واحد ما
روشن بود و خانه یاشار ،همه خواب.
داب پشت رل نشست .
عمه اما کنار من ،روی صندیل عقب.

زر خرید

بانوی بارانی

–فلورا ...دیشب خوب خوابیدی؟
عمه سمت او برگشت و صادقانه جواب داد :نه.
–منم از ذوقم خوابم نیمبرد.
فلور پشت دستش را به دندان گرفت .
ر
استسش را احساس یمکردم ،اما داب خوشحالتر از آن
بود که آن را ببیند و یا شاید امیدوارتر.
فرودگاه امام ...تا رسیدن به آنجا دلم مثل ست و رسکه
جوشید.
نگاهم خط پرواز هواپیمای مسافربری بزریک که از زمی
بلند شد را دنبال کرد.
داب نزدیک ورودی پارکینگ نگه داشت.
–ساواش...
–جان دلم.

زر خرید

بانوی بارانی

–تو برو به کارا برس ،من با ناری حرف دارم .
–ماشی رو بتیم پارکینگ ،شما دوتا هم یمتونید تو
ر
استاحت کنید و حرف بزنید.
–نه ...تو برو .حرفامون طوالب نیست ،خودمون میایم.
مردد کنار در ایستاد .
–باشه پس منم یمرم ببینم تأختی چتی نداره .این
چمدونتم بتم تو...
–نه!...
چنان محکم« نه »!را گفت که ساواش جا خورد.
–باشه ...باشه ...زود میام پس...

زر خرید

بانوی بارانی

نگاه کدر فلور به مست رفتنش خته ماند.
–یمخوام ،ناری ...واقعا یمخوام ،ویل نیمتونم ...
–چ شده عمه...؟!
–نیمتونم ببخشمش...
#پارت_۲۰۰
چتی که شنیدم را باور نیمکردم .
–عمه !اون بیچاره بلیت گرفته ...منتظرته...
خندید ،اشگ از گوشه چشمش راه گرفت.
سمت داخل سالن نگاه انداخت.
– دلم براش نیمسوزه .

زر خرید

بانوی بارانی

اما من دلم یمسوخت .
–بابابزرگ زورگو بود ...داب حتما اونموقع خییل جوون
بوده .ببخشیدش ،عمه ...خودتونم راحت...
صدای فریادش دهانم را بست.
–اگه هر ننهقمری واسه من آدم شده ،تقصت این
عوضیه !زندگیم رو گهمال کرد ...جوونیم ...
–عمه...
دستهایم را میان انگشتان رسدش گره زد.
غمانگت خندید ،با حلقه اشک در چشمان لرزانش زمزمه
کرد:
–بهخاطر همه روزاب که یمتونستم خوشبخت زندیک
کنم و نبودم نیمبخشمش .االن که حرفام رو زدم ،حاال
که با بلیت دارم قالش یمذارم سبک شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

پنجه بازش را روی سینهاش نشاند.
–اینجام کیل سبک شده ...
یک حال عجیب داشت ،نیمتوانستم نگران نشوم...
–االن فقط مونده که برم...
حاال ترس را احساس یمکردم
–بری؟ !کجا؟
–شاید برم کیش ...االن گرم و خوبه ...شایدم دب ...
–عمه ...
انگشتانم را محکمتر ر
فرسد.
–یمدوب که دوستت دارم؟ فقط تو رو ناری...

زر خرید

بانوی بارانی

بغضم گرفت.
–ویل یمخوای از دست منم خالص ریس.
–تو دیگه بزرگ شدی .قبولش کن .من فقط یمخوام یه
مدت تنها باشم .حقمه مگه نه؟!
رسم را به نشان تأیید پایی آوردم.
خواهش کردم.
–بهم زنگ یمزب؟
–نه !تو هم زنگ نزن.
مطیع شده بودم.
–باشه ..
مرا در آغوشش ر
فرسد و فورا کنار کشید .کاش در محبت
به من خساست نیمکرد ،نه حاال که از تنهاب ترسیده
بودم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمری خونه شکری .خونه خودمون نمونیا.
قول ندادم.
–چهجوری به داب ساواش بگم؟
ر
حالش بی ر
ناخویس بود .لبخند عجیب زد که
خویس و
دوستش نداشتم.
–بدم نمیاد قیافهش رو ر
وقب یمبینه منم بلدم جا بذارمش
ببینم ،ویل باید برم.
#پارت_۲۰۲
ترسیده بودم ،دنیا بدون فلور ...
آنقدر یمشناختمش که بدانم منرصف نیمشود ،ر
حب اگر
از او خواهش یمکردم بماند...

زر خرید

بانوی بارانی

از ماشی پیاده شد .چمدانش کنار در بود ،دستهاش را
کشید و سمت تاکیسهای فرودگاه رفت.
مسافری که نرفته ،برگشته بود تا راه خودش را برود.
چقدر مات مستی که از آن رفت مانده بودم که داب
آمد و متوجه نشدم؟
–عمهت کو؟
–رفت.
–کجا؟
–نگفت .
سادهدالنه پرسید:
–رفت تو سالن؟ پشترسم اومد؟

زر خرید

بانوی بارانی

با انگشت تاکیسها را نشان دادم .
اولش متوجه منظورم نشد ...
به من و دوباره با بهت و تعجب به خط ردیفشده کنار
خیابان نگاه کرد ...
انگار باورش شد چه ر
اتفاق افتاده ،چون ظرف چند ثانیه ب
حس ،همانجا روی لبه جدول نشست.
پیاده شدم و کنارش ایستادم.
–داب؟
جواب نداد.
–داب؟
–هیچ نگو ،ناری!

زر خرید

بانوی بارانی

صدای عصباباش ساکتم کرد.
بلیط را با حرص مچاله کرد.
–بانصاف !من ر
حب مریوان رس خاک مادرم نرفتم ...
سمت من نگاه باال گرفت و داد زد:
ر
ر
دونسب یمخواد رس کارم بذاره؟
دونسب؟ یم
–تو یم
از ترس قدیم به عقب برداشتم.
–نه به خدا ...فکر کردم یمخواد باهات بیاد.
با دیدن ترسم ،پشیمان ،گوشه لبش را گزید و ساکت شد.
دستش را محکم روی پوست صورتش کشید.
–گولم زد ...گفتم نرم شده ...من خاکبررس ...چه یم
دونستم یمخواد مسخرهم کنه.

زر خرید

بانوی بارانی

کاری برای دلداریاش از من برنیمآمد...
–چرا بازی درآورد؟ از اول یمگفت نمیام...
صدایش لرزید.
–چقدر برنامه چیدم ...فکر و خیال...
–دروغ نگفت ...یمخواست بیاد...
چشمغرهاش ساکتم کرد.
دیگر با من حرف نزد...
بالتکلیف و خسته ،آنقدر روی لبه جدول نشست و به
خورشیدی که کمکم طلوع یمکرد زل زد و با خودش
حرص خورد و زیرلب گالیه کرد که مجبور شدم بگویم:

زر خرید

بانوی بارانی

–پروازت ...دیر یمشهها...
#پارت_۲۰۳
مشتش را باز و یگ از بلیطها را جدا کرد.
از جایش که بلند شد ،دوباره سمت تاکیسها نگاه کرد .
بیخود منتظر بود ،فلور را نیمشناخت.
بلیط همسفرش از دستش رها و روی زمی افتاد .
صدایش را بهزحمت شنیدم.
–اگه بهت زنگ زد بگو بحساب شدیم.
از نظر فلور این یک تالق کوچک بود ،برای سالها چشم
انتظاری...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
حب به خداحافیطام جواب نداد و رفت.
ر
وقب که سوار ماشی شدم ...ذهنم ررسوع به حالچ کرد .
فلور رفت .مرا هم پشترسش خط زد و فرار کرد ...
فراری که فقط خودش و یک چمدان جا داشت ،نه من....
باید به خانه داب شکری یمرفتم؟
جاب که ژیوار دوست ر
دختهایش را یمآورد؟
یمرفتم و بار رسزنشهای داب شکری را برای رفتار عمه
رسکشم تحمل یمکردم؟
ر
بداخالق
اتاقم چه؟ تختم ،پنجرهام ،عمو عبدی ،یاشار
که حاال گایه با من هم یمخندید؟
هنوز فلور نرفته و دلتنگش بودم .خشیم از روی تنهاب
درونم شکل گرفت و دستم را مشت کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

مانند کودیک بودم که مادرش دستش را در بازار رها
کرده ...
همانقدر رسگردان و ناباور...
حاال که دنبال خواستههای خودش رفته بود حق نداشت
به من بگوید چکار کنم و چکار نکنم !
بچه که نبودم .من هم در لیست چتهاب بودم که
خواسته بود از بندش رها شود...
اما ته ذهنم ،برعکس قلب شایکام ،حیس بود که یمگفت
فلور حق داشته ...
همه انسانها گایه احتیاج داشتند دنبال پیدا کردن خود
گمشدهشان بروند ،فلور ر
بیشت از بقیه...

زر خرید

بانوی بارانی

#یاشار
بابا بعد از خوردن صبحانهاش دوباره خوابیده بود و یم
توانستم با خیال راحت به دانشگاه بروم.
اما داخل حیاط ماشی فلور پارک بود و رسی با موهای
صاف روی فرمانش تکیه داده ...
صاف و لخت ،و نه موهای کوتاه موجدار فلور...
کنارش ایستادم.
–ناری ...تو اینجاب چرا؟
رسش را از روی فرمان باال آورد...
#پارت_۲۰۴

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را از روی فرمان باال آورد...
لبهایش برچیده و چشمهایش متعلق به غمگیترین
ناری دنیا بود .
این وقت روز ...نکند موقع ر
رفی به دانشگاه کیس
مزاحمش شده بود!
–چتی شده؟ ر
اتفاق افتاده؟
–فلور رفت.
نفس گتافتاده میان سینهام را آزاد کردم.
–خدا لعنتت کنه ،ر
دخت !فکر کردم چ شده !از اولشم
قرارش با داییت همی...
–تنها رفت ...گفت یمره...
هر لحظه گیجتر یمشدم .در را باز کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

صورتش را نیمدیدم ،برای همی روبهرویش نشستم.
حاال نگاه لرزانش به صورتم بود.
–مشکل چیه ،ناری؟
–فلور رفته!
–خب!
–من تا حاال بدون فلور زندیک نکردم.
سیع کردم خوب ادای کیس که دلداری یمدهد را
دربیاورم ،پس نخندیدم ،اما نتوانستم رسزنشش نکنم.
ر
خودب.
–مگه بچهای !...حاال خوبه همهش رو پای
–همیشه یمدونستم پیشم هست.

زر خرید

بانوی بارانی

درکش نیمکردم.
فلوری که من یمشناختم ،مادرفورالدزره زندیکام ،عاشقانه
خرج این ر
دخت یمکرد.
–اونم آدمه .البد رفته یه هواب به رسش بخوره ،هرجا
بره ،بریمگرده پیشت.
–بهم یمگه برو پیش داب ...گفت نیام اینجا.
–خودت یمدوب بهخاطر من یمگه ...
نگاه لتیز غمش را به خانه داد .
–ناری !فلور عاشقته ...اگه نیمخواد اینجا ر
بایس ،فقط
برای اینه که مواظبت باشه.
چانهاش لرزید .لب باالیش کیم به باال انحنا داشت ،لب
پایینش اما پر و خوشحالت بود.

زر خرید

بانوی بارانی

نزدیک بود یک پسگردب بهخاطر تماشایش از خودم
بخورم.
–آب دماغت رو بکش باال حالم بههم خورد.
–من گریه نیمکنم .
–پس این چیه؟
انگشت اشارهام را زیر بیباش بردم .
رسش را باراده پایی آورد که محکم به دستم برخورد و
آخش هوا رفت.
–مردک االغ مردمآزار!
خندیدم .
لبخند زد ،اما ر
دسب که بیباش را ماساژ یمداد اجازه نداد
ر
بیشت ببینم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۰۵
دست زیر بازویش انداختم و پیادهاش کردم.
–پا شو ...پا شو برو واحد ما ،صبحونه نون و کره محیل
و عسل برای بابام گذاشتم .چای تازه هم دم کردم .یه
صبحانه کامل بخور .
–ویل...
–ویل و اما نیار .اینجا جات امنه ،خونهت اینجاست .تا
ر
وقب هم من هستم هریک چپ نگات کنه گردنش رو یم
شکنم ،ر
حب اگه خودم باشم.
شبتاب داخل چشمهایش برگشت ،روشن و رقصان ...
لبخندش ویل خت از شیطنت یمداد.
–باشه ...قول دادیا .خودتم اذیتم کب باید به خودت پس
گردب بزب...

زر خرید

بانوی بارانی

–بچه پررو !برو رد کارت!
چند قدیم با خنده از من فاصله گرفت.
–ممنون ،یاشار.
–گفتم برو ب کارت!
–برم واحد خودمون .بابات خوابه.
–تو رو ببینه کل چلچراغاش روشن یمشه.
پشت کرد که سمت خانه برود.
–ناری!
–هوم
–واحد ما .ظرفای دیشب تو سینک مونده ،لباسا رو هم
اتو کب بد نیست.

زر خرید

بانوی بارانی

لبخندش ...شتینترین صبحبهخت دنیا بود.
ظهر که آمدم ،پدرم چرت ظهرش را یمزد ،ناری هم
جلوی تلویزیون خودش را روی مبل جمع کرده و خواب
بود .
بخاری روشن خانه را گرم یمکرد ،اما پتوی نازیک آوردم و
رویش انداختم.
ر
دخت حرفگوشکن !سینک را تمت و براق کرده بود ،در
اتاقم هم لباسها تاشده روی تخت.
شانس آوردم عقلش رسیده و در کشوب که لباسزیر و
رو درهم میانش پخش بود ،را باز نکرده بود تا آنجا
بچیندشان .
.......

زر خرید

بانوی بارانی

چند روز اول کار کردنم در نگهباب دانشگاه بدردرس و
شلوغ گذشت .
روز سوم یا چهارم ...نزدیک ظهر بود که صدای جیغ و
ر
آموزیس ،کل حیاط را برداشت .
فریاد از واحد
دانشجوها یمدویدند؛ بعیص برای تماشا سمت ساختمان،
بعیص از ر
دختها هم فرار یمکردند.
کل نظم ساختمان به هم خورده بود.
زنجت ورودی دانشگاه باال بود ،وسیلهای داخل نیمشد،
پس بهسمت ساختمان دویدم.
ر
وقب پایم به راهرو رسید صداها تقریبا کم شده بود ،اما با
دیدن آقای محسب که وسط راهرو پاهایش را به عرض
شانه باز کرده ،گردن یک پرنده را گرفته و ایستاده بود
شستم ختدار شد چه ر
اتفاق افتاده.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۰۶
مرغ کوچگ بود از این تزئیبها ،کیم از یک کبوتر بزر ر
گت .
حتما یگ از پرسها خواسته بود شیطنت کند.
در مقابلش دانشجوهای هیجانزده و تک و توک
ر
دختهای ترسیده جمع شده بودند.
صدای فریاد محسب رسوصداها را خواباند.
–این چه وضعشه؟ تمام نظم دانشگاه رو بههم ریختید.
ر
بیشت فشار داد ،مرغ بیچاره ناله کرد .
گردن مرغ را
–به شما هم یمگن دانشجو؟
یگ از ر
دختها نزدیک آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

– تو رو خدا کشتیدش.
ر
حب اگر خودش را نیمدیدم و صدایش را نیمشنیدم،
حدس اینکه چه کیس پیشقدم شده یکذره هم سخت
نبود.
–ذاکری !این مال توئه؟
– نه به خدا.
مرغ را سمت دانشجوها گرفت و گلویش را فشار داد که
بیچاره دستوپا زد ،چند پر به هوا پرتاب شد تا اینکه
خرخر کرد و آرام شد.
–صاحبش هرکیه؟ بیاد جلو!
ر
بیشت به او نزدیک شد و التماس کرد:
ناری
–گناه داره ...دارید خفهش یمکنید.

زر خرید

بانوی بارانی

یکآن متوجه من شد.
ر
سماواب ،شما یه چتی بهشون بگید .
–یاش ...آقای
مرغه که گنایه نکرده.
دخالتم فقط باعث دردرس برای هردویمان یمشد .رسم را
پایی آوردم و از زیر کاله لبهدار پاهایش را دیدم که
نرسیده به من متوقف شد.
–تا  ۳یمشمارم ،اگه صاحبش جلو نیاد خفهش یمکنم.
–یک!
پرنده بیچاره تکاب خورد تا خودش را خالص کند.
–دو !
ناری سمتش پرید و آن را بهزور از دستش کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

–مال منه .بدیدش من.
رسم بهضب باال آمد .محسب مانند کیس که دزد گرفته،
با غرور لبخند زد.
واقعا نیمدیدند که دروغ یمگوید؟ واضح بود.
دروغ که یمگفت صدایش لرز خفیق یمگرفت ،تازه به
طرف مقابلش زل نیمزد ،مثل حاال که به مرغ نگاه یمکرد
و به بقیه نه.
دروغگوی احمق!
محسب بلند داد زد:
–همه برین رس کالساتون !ذاکری با من بیا.
نگاه لرزان ناری سمت من برگشت .

زر خرید

بانوی بارانی

احمق !احمق !نیمفهمید دیگر فلوری نیست تا هوایش را
داشته باشد؟
یگ از ر
دختها گفت:
–یه موش هم بود.
همهمه دوباره باال رفت.
–بسه دیگه !پیاز داغشو زیاد نکنید !رسی ع برید رس
کالساتون.
زودتر راه افتادم تا به اتاق نگهباب برگردم.
یک ساعت بعد ناری با چشمهاب که از اشک قرمز شده
بود وارد اتاق نگهباب شد.
–یه ذره انسانیت نداره ،مرتیکه شغال!

زر خرید

بانوی بارانی

در را پشترسش بستم و روی صندیل نشاندمش تا کیس
نبیندش .نیمتوانستم رسزنشش نکنم.
–اندازه فندق نیمفهیم !
ر
بیشت به خودش ر
فرسد.
مرغ را
–محسب عوض !داشت یمکشتش.
–به چپت !به یه ورت...
–مرتیکه شغال همچی گردن سیبلجان رو گرفته بود.
ابروهایم تا خط کاله باال رفت.
تنها سیبیل که یمشناختم...
–خواننده ترکه؟ همون که چشاش آبیه؟ کجا بود؟

زر خرید

بانوی بارانی

چشمغره رفت .
مرغ را در آغوشش باال گرفت .
–این سیبل.
انگشتم را سمت مرغ و نگاه پرکینهاش گرفتم .
–این سیبل جانه؟
–آره ...
–چشاش که قهوهایه...
–عوضش چاقه ،سیبل هم چاقه.
یمخواستم بخندم ،اما ناری ر
ترس زد:
–االن مشکل تو فقط ر
چاق و الغری یا رنگ چشمای
سیبل جانه؟
#پارت_۲۰۷

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بدبخب ادامه داد:
با
ر
بفرسی کمیته انضبایط.
–قراره منو
–ناری !نصف مردای این دانشگاه از فلور متنفرن .
–حسودای بدبخت .یه زن موفق رو نیمتونن ببیی.
باید یمگفتم عمهاش دلیل تنفر را برای بقیه جور یمکرد؟
–داشت یمکشتش.
–به درک!
رسم داغ شده بود ،کالهم را از رسم برداشتم و روی مت
کوبیدم.
–یه ترم دیگه مثل بچه آدم این راه برو و بیا ،مدرکت رو
ا
بگت برو خونه .اصل برو یه کمپی راه بنداز از هرچ ...از

زر خرید

بانوی بارانی

هرچ جک جونور و درخت و سنجاب و گرازه حمایت
کن.
لب برچید.
–یعب اخراجم یمکی؟
–من فقط بدونم مرغه مال کدوم دیوثیه.
–یاشار!
–چیه؟ !االن ادب مدب حالیم نیست.
به کیفش اشاره زدم.
–کاله داری؟
–چ؟
–کاله کامواب.
–وایس.

زر خرید

بانوی بارانی

خواست کیفش را باز کند .مرغ را سمتم گرفت.
مرغ مبارزهجویانه سمتم گردن کشید.
–همه حیوونا ازم بدشون میاد.
–عقل ندارن ،ولشون کن.
لبخندم را ندید .حداقل بی سیبل و من طرف من را یم
گرفت.
از کیفش کاله کامواب سیایه بتون آورد با دو منگوله
آویزان .
دست انداختم و کندمشان .صدایش درنیامد.
–حاال مردونه شد.

زر خرید

بانوی بارانی

روی رسم کشیدمش.
–یمخوای چیکار کب؟
–تو برو خونه ،یه رب ع دیگه شیفتم تمومه.
–تو چ؟
–برو ناهار پیش بابام .عدیس گذاشتم رو بخاری .
کیف پولم را در جیب پشت شلوارم بتون آوردم .یک
اسکناس پنچ بتون کشیدم و طرفش گرفتم.
–رس راه نون بخر ،نونمون کمه.
–برای من یمخری ،خودم پولش رو...
چنان با عصبانیت نگاهش کردم که بهناچار اسکناس را
گرفت و رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب شیفت را تحویل دادم به کاقشاپ رفتم و گوشهای
نشستم ،پشت به دانشجوها ،یک ساعت تمام.
همه از خرابکاری صبح دانشگاه حرف زدند و خندیدند،
ویل خت اصیل را کیس نگفت ،اینکه کار کدامشان بوده.
پیش مسئول کاقشاپ رفتم ،کاری که از اول باید یم
کردم .
وقب سمت ر
ر
دفت رئیس یمرفتم اسم خرابکار صاحب مرغ
را یمدانستم.
#پارت_۲۰۸
#ناری
غروب بود که به خانه رسیدم .رضا داخل حیاط با
بادبزب مشغول باد زدن زغالهای داخل منقل بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–بهبه !ناری خانم !راه گم کردید.
–خییل خستهم ،رضا .طعنه نزن که نا ندارم جوابت رو
بدم.
یاشار هم پشترسش آمد .
یک سیب با سیخ داخل دستش بود که آن را روی زمی
گذاشت و عقب رفت.
ا
نگاهم نکرد ،نتسید چرا دیر کردم ،شاید اصل نفهمیده
بودند که من خانه نیستم.
–حاال کجا رفته بودی؟
سمت رضا برگشتم که سؤال را پرسید.
–با کاوه رفته بودیم یه ملگ رو ببینیم ،یه ساختمون
کوچیک با محوطه.

زر خرید

بانوی بارانی

–واسه مرکز نگهداری؟ شازده پسندید؟
دلم یمخواست از خستگ کنارشان بنشینم.
–نه !گفت براش دوره .
خندید.
–پس بهخاطر یه سلق تا یوسفآباد ر
رفب.
–شما از کجا یمدونید؟
–عرص ،عرص ارتباطاته ،ناری خانوم !اینستا واسه این
وقتاست .کپشن هم زده بود« من و ناری ،بهدنبال
رسپنایه برای حیوانات برسپناه ».فقط موندم چرا
کامنتاش رو محدود کرد.
–یعب رضا ،کیس مونده تو ایرانزمی که جنابعایل
فالوش نکرده ر
بایس؟

زر خرید

بانوی بارانی

با بادبزن به پرسخالهاش اشاره زد.
–اون گفت فالو کنم ،این یگ تقصت من نبود.
یاشار هنوز نگاهش را به من نیمداد تا دلیل بمحیلاش را
بفهمم .نشست و
سیخها را روی منقل چید.
رضا درحایلکه بلند یمشد با خنده پرسید:
–چرا اونجوری به منقل نگاه یمکب؟ ناهار نخوردی؟
خودم را جمع کردم.
–تا کاوه بیاد یه ساندوی چ خوردم.
–ساندوی چ که جای غذا رو نیمگته .شام بیا پیش ما.

زر خرید

بانوی بارانی

روی منقل گوشت گاو بود ...سیع کردم به حیوان بیچاره
فکر نکنم ،اما دلم بههم پیچید.
–من گوشت نیمخورم.
–بروو...
قیافهاش اگر آدمفضاب یمدید همینقدر یمتوانست
عجیب شود .
توضیح دادم:
–کم یمخورم ،فقط ر
وقب مجبور شم .
–اگه بتسم چرا ،باید بشیب از حقوق حیوانات بگ؟
لبخند زدم .جواب من واضح بود ...بیچاره ،هول و
ترسیده حرف را عوض کرد.
#پارت_۲۰۹

زر خرید

بانوی بارانی

–دیر کردی ،نگرانت شدیم...
شدیم !...جمع بست .
یاشار بادبزن را محکمتر تکان داد .یک بافت دانهدرشت و
ر
قسمب از سینه سنگ و محکمش
شلوول پوشیده بود که
را نشان یمداد .
آستیهای بلوزش را تا روی ساعد تا زده بود ،با شلوار
اسلش ...شبیه...؟؟
یاشار خودش بود ،شبیه هیچکس.
–آقای بداخم اگه نگرانم شده بود ،پس چرا کممحیل یم
کنه؟
باالخره رسش را باال گرفت ،تا حاال این نگاه ترسناک را به
من نینداخته بود ،با آن چشمهای نافذ ،ابروی شکسته
گرهخورده.

زر خرید

بانوی بارانی

–اینوقت شب با چ بر ر
گشب؟
مثل بچههای خطاکار صاف ایستادم.
–اسنپ.
–واسه چ نرسوندت؟
–شب مهموب دعوت بود ،یمخواست منم باهاش برم...
همان نگاه نکردنش از این اخم و جذبه ر
بهت بود.
–خب!
با تحکم وادارم کرد ادامه دهم.
–همی دیگه  ...ر
وقب هم گفتم نمیام ،خواست برسوندم،
نذاشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

البته کاوه برای رساندم زیاد هم اضار نکرده بود ،ویل نیم
توانستم این را به یاشار بگویم.
–ر ر
اسب باباشو فالو کردی؟
رضا بود که سیع در آرام کردن جو و نجات من از توبیخ
داشت.
–چطور؟
–انگار یه تور گردشگری داره ،از اینا که خارجیای پولدار
رو میارن ،تورهای خاص.
از خستگ ر
حب کیفم سنگیب یمکرد ،بندش را روی دوشم
انداختم.
–چه توریه که اینهمه درآمد دارن .شنیدم کاوه یهبار
داشت درباره گمرک تلفب حرف یمزد ،فکر کنم تو کار
صادرات واردات باشه.

زر خرید

بانوی بارانی

–بقیه شغالش رو نیمدونم ،ویل تور رو مطمئنم.
یاشار دستور داد:
–کباب داره حاض یمشه .برو لباساتو عوض کن بیا
واحد ما...
–من که گفتم نیمخورم ،برم که شما راحت باشید.
–از صبح گرسنه موندی ...مثل مرده شدی.
رنگم شاید پریده بود ،اما مرده؟ خداب مرده؟!
هیچ تشبیه مهربانانهتری پیدا نیمشد؟
–ممنون بابت ابزار نگراب.
#پارت_۲۱۰

زر خرید

بانوی بارانی

رضا بلند شد.
–ناری ،بیا دیگه ...امشب دور هم باشیم .
–برم به سیبل دونه بدم.
رضا دست یاشار نشان داد.
–داده ،دستشم نوک زده.
با دیدن کبودی کنار انگشت شستش ،بارداه نگاه عصباب
ام سمت خانه سیبل که حاال یک کارتن بزرگ ته راهرو
بود چرخید.
–زنیکه ر
وحیس ...
رضا قاهقاه خندید.
–فکر کنم تنهاب زده به رس مرغ بیچاره ...شوهرش بدید
بره.

زر خرید

بانوی بارانی

یاشار نتوانست جوابش را ندهد.
–یه ابرام تاتلیس براش پیدا کنیم.
اینبار هردو بلند خندیدند.
–خییل لوسید.
محل ندادم و از پلهها باال رفتم.
بخاریها را موقع ر
رفی به دانشگاه روی شمعک گذاشته
بودم ،هوای اتاقم رسد رسد بود.
زندیک در یک خانه خایل حس عجیب داشت که به آن
عادت نیمکردم...
یک هفته از ر
رفی فلور یمگذشت ،نه زنگ ،نه ختی،
هیچ...

زر خرید

بانوی بارانی

سیع کردم با خودم تکرار کنم که فلور حقش بوده کیم با
خودش خلوت کند ،اما با تمام واگویههایم برای دلداری،
ر
وقب لباسهایم را عوض کردم و به هال رفتم ،هنوز
سکوت خانه عذابآور بود .
ا
من قبل هم در خانه تنها مانده بودم ،اما این بار انگار
جنسش فرق داشت ...
عمه نیمآمد ...
دلم برایش تنگ شده بود ...خییل زیاد ،آنقدر که حس
خفگ یمکردم.
نیمتوانستم تنها بمانم ...باید بهانهای برای ر
رفی به مهماب
همسایه جور یمکردم وگرنه بغض بیچارهام یمکرد.
مرغ بدجنس دست یاشار را زخم کرده بود.
پماد ...

زر خرید

بانوی بارانی

پماد کاالندوال را از یخچال برداشتم ،شال رس کردم و
پشت در خانهشان رفتم.
رضا در را با یک لبخند بزرگ باز کرد .
–چطوری ،گیاهخوار؟!
هریم از گرمای زندیک به صورتم نشست.
وسط هال را جمع کرده و سفره انداخته بودند ...
رضا چشمک زد.
–بشقابتم گذاشتیم .یمدونستیم میای.
یاشار برای پدرش کباب یمکشید .با« بفرما تو » ر
گفی
عمو عبدی داخل شدم و در را بستم.
عمو با دست کنارش را نشانم داد .آن ر
سمب که پاهایش
را خالفش روی زمی دراز کرده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–بشی.
یاشار سیخ کباب روی بشقاب خایل گذاشت ،بکالم
پذیراب کرد.
#پارت_۲۱۱
نان و کباب و دوغ نعناب ...
عمو عبدی رسحال گل رسسبد شام آن شب بود.
–مدیر با محسب چیکار کرد؟
یاش شانهای باال انداخت.
–هیچ .ناریخانوم خودش رفته بود ر
اعتاف که مرغ منه.

زر خرید

بانوی بارانی

عمو عبدی با لبخند ،تکهای از نان کند و سمت من
برگشت.
–پس نشد تالق عمه رو رس تو دربیاره.
سمتش چرخیدم.
–تالق؟!
–آره ...همون اوال که اومده بود عمهت چشمش رو
گرفت .تازهوارد بود ...هرچ بهش ر
گفی نکن ،این اهل
شوهر کردن نیست ،فایده نکرد ...
هم خندهام گرفته بود ،هم دهانم از تعجب بسته نیمشد.
–رئیس دانشگاه رو واسطه کرد ،اون بندهخدا هم تو
رودر ر
بایسب به عمهت گفت ...خانم ذاکری ویل قشنگ
سنگ روی یخش کرد؛ رفت توی ر
دفت مردا هرچ دهنش
رسید بهش گفت .محسب بدبخت نزدیک بود انتقایل
بگته.

زر خرید

بانوی بارانی

–آقای محسب؟!!
–آره ...
کوتاه و ناباور خندیدم.
–پس من چرا نیمدونم؟
–مال چند سال پیشه .یه چهار سایل گذشته...
تعجب نداشت که نیمدانستم ...
عمه اگر اتفاق بدی برایش یمافتاد فوقش تا چند روز
ر
بدخلق یمکرد ،حرف نیمزد.
بعد از شام سفره را برای مردها گذاشتم و خودم ظرفها
را شستم.
ر
آبکیس یاشار آمد .فنجان برداشت و در سیب چید.
موقع

زر خرید

بانوی بارانی

از گوشه چشم دستش را دیدم ،یک کبودی اندازه یک
سکه...
فورا شت آب را بستم .
–یاش ...صت کن.
سمتم برگشت.
پماد را از جیب شلوارم بتون آوردم.
–برای دستت آوردم .
بتوجه قوری را برداشت.
–تا صبح خوب شده.
جلو رفتم و با ررسمندیک خواهش کردم .
–تقصت من بود ،بذار بهش پماد بزنم.

زر خرید

بانوی بارانی

برای خالص شدن از اضارم دست جلو آورد.
ذرهای پماد را پشت دستش ریختم ،خواستم با انگشت
پخشش کنم که دستش را عقب کشید.
خودش با یک حرکت رسانگشت پخشوپالیش کرد.
دست خودم نبود ،هر بار که دستهای بزرگ و زبرش را
یمدیدم قلبم ریشریش یمشد.
–باید برای دستت پماد بخرم ،ترک شده.
–ناری...
باختیار زمزمه کردم:
–جانم.

زر خرید

بانوی بارانی

با شنیدنش اخم کرد ویل نرم پرسید:
ر
هسب؟
–مواظب خودت
منظورش کاوه بود .رسم را به نشانه تأیید پایی آوردم.
–خوب کردی اومدی...
لبخند غمگی و کوچگ گوشه لبم النه کرد.
–بدعادت شدم ،دیگه حوصله تنهاب رو ندارم.
#پارت_۲۱۲
لحظهای مکث کرد.
–بابام بهت عادت کرده.
لبخندی از ته قلبم خزید و روی لبهایم جا گرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–منم دوستش دارم ،خییل ...خوشحالم که اینجایید .
بعیص وقتا فکر یمکنم ...کار خدا بوده بیاید اینجا ...
خونه پدر و مادرم ...
نگاهم را از ترس اینکه بهخاطر ر
باق حرفهایم قضاوتم
کند از قهوهایهای خاکزدهاش دزدیدم.
–برای اولی بار حضور روحشون رو توی زندگیم حس یم
کنم .شماها خییل خوبید.
دیدم که دستش مشت شد ...
برجسته شدن رگهایش ،نگاهم را باال آورد و به صورتش
با آن نگاه عجیب و ناخوانا داد.
عصباباش کردم؟ چرا؟ نزدیکتر رفتم و سیع کردم از
حالش رسدربیاورم.

زر خرید

بانوی بارانی

–ببخشید ...ببخشید ،من همیشه واقعبینم ...فقط یه
ر
احساساب شدم...
لحظه
–ناری...
صدای گرفتهاش غریبه بود.
–من آدمبده زندگیتم...
بازویم را محکم گرفت.
–تو رو به ارواح همون پدر و...
سیبک گلویش باال و پایی رفت .نتوانست جملهاش را
کامل کند.
–چ شدی ،یاش ...ببخشید ...دیگه حرق...
بازویم را بهضب رها کرد و مثل تندباد از کنارم
گذشت ...و بعد صدای در ورودی...

زر خرید

بانوی بارانی

بهمحض اینکه به خودم آمدم فورا از آشتخانه بتون
زدم ...
عمو و رضا اخبار یمدیدند .سمت پنجره و حیاط نیمه
روشن گردن کشیدم ...
ر
حب سایهای از آن که باید پیدا نبود.
ر
سسب به آشتخانه برگشتم و در لیوانهای دستهداری
با
که چیده بود چای ریختم ...
حب ر
ر
وقب کنار رضا و عمو نشستم حواسم پرت یاشار
بود.
فکر کردم و فکر کردم ...
کدام حرف؟ کدام جملهام او را بههم ریخت؟

زر خرید

بانوی بارانی

از اینکه دوستشان دارم ناراحت شد؟ دلییل نداشت از
وابستگ من به خودشان ربتسد ...
ر
وقب نیمساعت بعد با منقل کباب و وسیلهها به
آشتخانه برگشت ساکت و صامت بود ...
بنگاه ،ب هیچ حر ر
کب که رسنچ هرچند کوچک به من
بدهد.
................
#پارت_۲۱۳
#یاشار
از در دانشگاه که خارج شدم ،چند ر
مت دورتر شالگردن
نخودی پیچیده دور گردن ر
دخت همسایه راهنما یمزد؛
ناری بود زیر باران شدید پایتی.

زر خرید

بانوی بارانی

کنار پایش ترمز کردم .نگاه رسمازدهاش را از جاده گرفت
و به داخل جیب داد.
چند قدم جلو آمد.
ر
سماواب!
–سالم ،آقای
لبهایش از سوز هوا کال شده بود.
–واسه چ تو بارون وایسادی؟ بیا باال!
–نه !منتظر کاوهم .قرار بود با همدیگه بریم تا یه جاب.
چکهای آب از گوشه مقنعهاش چکید و خونم را به جوش
آورد .
–بیا باال بعد حرف بزن.

زر خرید

بانوی بارانی

در را باز کرد و روی صندیل شاگرد نشست .
ر
داشب؟
–ساعت چند قرار
–دوازده.
–االن ساعت دو شده.
با دستمال کاغذی صورتش را خشک کرد.
–یک زنگ زد گفت دیر یمکنه .یهکم نمازخونه موندم
بعد اومدم رس کوچه ،یک ساعته اینجا منتظرشم.
مردک بمسئولیت !
دستمال خیس را در جیب کوچک کیفش گذاشت و از
رسما خودش را در آغوش گرفت .
لباسهایش خیس خیس بود .به خودش که لرزید ر
کنتل
زبانم را از دست دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–مرتیکه جاکش توی این بارون تو رو کاشته !!اصل چرا
ماشی نیاوردی؟
–قرار بود بیاد دنبالم ،صبح با اتوبوس اومدم.
–بعد دو ساعت تو رو اینجا کاشته؟!
ر
بیشت در خودش جمع شد.
–عصباب نشو ،یاشار !حتما کاری براش پیش اومده.
–درو ببند بریم .
–نه !یممونم که بیاد.
از روی پایش خم شدم و در را بستم .
–تو بیجا یمکب.
–این چه کاریه؟ االن میاد یمبینه نیستم ناراحت یمشه.

زر خرید

بانوی بارانی

پایم را روی گاز فشار دادم.
ر
منتظریس؟
–تو این بارون گوشه خیابون لرز بزب که
ا
اصل ر
بهت که ر
نبایس .مرتیکه اوزگل .نیمگه هوا رسده؟
–اینا چیه از دهنت...
ا
اصل نیمشنیدم چه یمگوید.
دست انداختم کاپشنم را از زیرش بتون کشیدم و سمتش
پرت کردم تا بپوشد.
#پارت_۲۱۴
ا
–بپوش اینو !اصل بیخود کردی منتظرش موندی .من با
حرف اون تا توالت نیمرم.
–بس کن!

زر خرید

بانوی بارانی

–مگه دروغ یمگم؟ غلط کرده مرتیکه ر
وقب عرضه نداره
عمل کنه حرف یمزنه !تو هم بخود کردی تو این بارون
یهلنگهپا وایسادی .رسما بخوری ر
بیفب یک به دادت یم
رسه؟ فلور که دیگه نیست...
ساکت بودنش عجیب بود ،رسم که سمتش برگشت ...
به صندیل تکیه داده و با لبهاب خندان نگاهم یمکرد.
–نیشت رو چرا باز کردی؟
جواب نداد.
–ناری !کری؟!
–کر نیستم ،ویل االن نیمدونم چرا گوشام چتای دیگه یم
شنوه.
ا
–چ مثل؟

زر خرید

بانوی بارانی

–یه آقای نگران و مهربون داره بهم یمگه ناری من
نگرانتم ،مواظب خودت باش .آخه تو بارون چرا موندی
ر
دخت خوب .مریض ر
بیس من چه گیل به رسم بگتم.
ُ
–من این ک ...مزخرافا رو نگفتم.
–داری یمیک دیگه .اگه برات مهم نبودم مثل یاشار قدیم،
گرفب و یم ر
منو ندیده یم ر
رفب ...ویل نگرانیم...
–خر نشو...
با دست روی شانهام کوبید و صدایش را بم کرد.
ر
سماواب!
–عفت کالم داشته باش ،جناب
–عفت کدوم ...
خندان ادامه داد:
–نگرانیم ،یاشار.
انگشتم را عصب در صورتش تکان دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

–ساکت شو !فقط دو کلمهست ،ساکت شو.
–چشم ،بداخالق.
بهجای او من لرز کردم .به جان پدرم راست یمگفت؛ من
نگرانش بودم .
ر
وقب بارانزده به خودش لرزید بهخاطرش حاض بودم دنده
های کاوه را بشکنم.
به ناری گفتم یا خر درونم مخاطبم بود؟ نیمدانم.
–دوستیم ،هوای بابام رو داری .بایدم نگرانت بشم.
شانهای باال انداخت.
–من که چتی نگفتم .

زر خرید

بانوی بارانی

تا رسیدن حرف نزدیم ،آهنگ گوش نکردیم ،شیطنت
نکرد .حتما خسته شده بود ...حتما.
فقط یکبار نگایه به زیر پایش انداخت.
–ماشینت بخاری نداره؟
–رسدته؟
دستپاچه ر
دسب در هوا تکان داد.
–نه ...همینجوری پرسیدم.
رسدش بود و برای ناراحت نشدنم حاشا یمکرد .
برای اولی بار از جیپم زده شدم ،ناری باید االن داخل
ماشی کاوه بود ،با آن صندیلهای راحت و بخاری روشن.
.........

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۱۵
کیس با دست به در کوبید .مرد پشت در آشنا نبود،
پوست روشن و صورت گردی داشت با یک لبخند.
–بفرمایید.
–ببخشید جناب !من برادر بهامی هستم .مثل اینکه مرغ
مامانم رو آورده دانشگاه.
لحظهای اسم سیبلجان خواست از دهانم دربرود که
خودم را ر
کنتل کردم ،اما فورا کنار رفتم تا وارد شود.
–اومدید بتیدش؟
ناریخانوم از صبح به بهانه اینکه سیبلجان حوصلهاش
رسرفته ،مرغ ر
وحیس را در حیاط ول کرد ،آن ر
لعنب هم
تمام حیاط را به گند کشیده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–رفتم ر
دفت دانشکده ،آدرس شما رو به من دادن .خت
دادن بهتون؟ در جریان که هستید؟
–بفرمایید تو ،تماس ر
گرفی با من.
– ر
امانب من کجاست؟
سیبل قدقد کرد و اعالم وجود.
برای غریبه پنج دقیقهای تا گرفتنش طول کشید .
جلو نرفتم ،به من ربیط نداشت .
عوضش یک فنجان چای از فالکس ریختم تا جشن بگتم.
مرغ را که گرفت ،همانطورکه زیرلب غرغر یمکرد ،نفس
نفسزنان روی پله نشست .
فالکس چای را نشان دادم .
–چای؟

زر خرید

بانوی بارانی

–نه .
نگایه به ماشی تعمتی انداخت.
–دانشگاه نگهباب؟
– ر
موقب .پدرم که خوب بشه باید برم دنبال کار.
مرغ تقال کرد تا فرار کند ،مرد خندید و نگهش داشت.
–یه ...کجا؟ !باید برت گردونم رس خونهزندگیت .بسه
هرچ مجردی سیاحت کردی.
نشسته بود و خیال ر
رفی نداشت.
نگاهش دور حیاط چرخید .
–ماشی خودته؟
–مال ر
مشتی...

زر خرید

بانوی بارانی

–حاال تعمتکاری یا نگهبان؟
–هیچکدوم و هر دو.
این بار رساپایم را برانداز کرد.
–آتشنشاب امتحان دادی؟
–نه ،ویل باید ررسایطشون سخت باشه.
–امتحان یمگتن ،فکر کنم از نظر آمادیک جسماب ردیف
ر
بایس .نسبت به بقیه ارگانها داوطلب برای شغل ما کمه.
ر
هسب؟
–آتشنشان
–آره.
به شکم بزرگش نیمآمد .فکر یمکنم فکرم را خواند .
خندید و گفت:

زر خرید

بانوی بارانی

–امتحان که دادم ،مجرد بودم .اینم شاهکار دستپخت
خانومه.
انگار چندان هم از شاهکار ناراض نبود.
صدای بابا از داخل ساختمان آمد.
–زنگ درو یمزنن.
این بار رضا پشت در بود ،با یک قابلمه در دست.
#پارت_۲۱۶
–من مرخص شم.
آتشنشان کنارمان آمده بود .
–شمارهم رو یادداشت کن .واحد ما دنبال نتوی جدیده .

زر خرید

بانوی بارانی

دستم را به سینه گره زدم ،چه معب داشت که ده دقیقه
از آمدنش نگذشته ،شماره یمداد تا به ادارهشان بروم .
رضا اما فوری قابلمه را زمی گذاشت ،ر
گویساش را بتون
آورد و ر
حب آدرس محل کار طرف را گرفت.
من هنوز فقط نگاه یمکردم .به دستهاب که برای کمک
به سمتم دراز یمشدند عجیب بدبی بودم.
ر
داشی امانت مادرم.
–فکر کن جتان نگه
رضا حساب کیفور شد ،این را چشمهای ذوقزده و نیش
بازش یمگفت .
خوش به حالش هنوز با هر قطرهای که از آسمان یم
چکید به باران امیدوار یمشد.

زر خرید

بانوی بارانی

با ر
رفی غریبه قابلمه را باال گرفت.
داشی آش یم ر
ر
پخی.
–خواهرا
نگایه به رسامیکهای تزییشده کردم ،ناچ سیبلجان
خودش باید زحمت تمت کردنش را یمکشید ،به من دخیل
نداشت.
یک کاسه پر برای بابا کشیدم  .ر
آیس با رشتههای زرد،
سلیقه مادرم بود که زردچوبه داخل آش یمریخت ،خاله
فرزانه رب یمزد و مزهاش را خراب یمکرد.
–این پدر و پرس هم عجیبنا ،باباش تور گردشگری شکار
داره .پرسش مدافع حقوق حیوونا ...
کاسه بعدی در دستم متوقف شد.
–صت کن !صت کن !باباش چ داره؟

زر خرید

بانوی بارانی

–چت قایمگ نیست .یه رسچ کب گوگل اومده...
ا
–اصل گردشگری شکار دیگه چه صیغهایه؟ یعب یمرن
گردش ،وسطش حیوونا رو شکار یمکی؟
قاشقش را هورت کشید.
–با تفنگ دولول و دوربی ...نه مثل گنجیشک زدن ما با
تتکمون.
_مگه یمشه حیوونا رو شکار کرد؟ دولت نیمذاره.
#پارت_۲۱۷
–تو نت زده زیر نظر محیط زیسته ،محیطبان هم
باهاشون یمره .عکسا داخل اینستا هست ،قوش زده بودن
شاخاش این هوا.

زر خرید

بانوی بارانی

و دستهایش را برای نشان دادن اندازه باال برد.
–مگه یمشه؟
–چرا نشه؟ تو این مملکت ،واسه یک مشت دالر همه
چ یمشه.
تنها پرندهای که برای کشتنش شک هم نیمکردم سیبل
جان بود که آنهم با رفتنش دیگر دلییل نداشت.
–ناری یمدونه؟
رسش به آشش گرم بود.
–حتما دیگه ...گفته بودم درباره بابای پرسه بهش .
پس خودش چتی به ناری نگفته بود.
–واسه یه مرغ تا کمیته انظبایط رفته ،بعد با شکارچیا دم
خور یمشه؟ اون نیمدونه ،مثل روز روشنه.

زر خرید

بانوی بارانی

چشمهای رضا درشت شد.
–مگه یمشه تا حاال نفهمیده باشه؟
بابا با دیدن اخمهایم ،هوشیار به من خته شد.
_شکار برن بده ،یاشار؟
رسم را گرم غذا نشان دادم .چتی نشده بود که پتمرد را
ربتسانم .
–نه ...اینم شغله دیگه.
–خودش حاال کجاست؟
جواب رضا را دادم.
–نیمدونم.
ر
حب تاریگ رسیده تا پشت پنجره به گلویم نیش یمزد.

زر خرید

بانوی بارانی

ناری هنوز به خانه نیامده بود؛ کجا مانده را فقط خدا یم
دانست.
ذهنم ملقمهای از هزار موریانه دلواپیس شد...
.........
#ناری
دیروقت به خانه کاوه ر
رفی حماقت محض بود ،از خستگ
درحال هالک بودم و یمخواستم به خانه برگردم .
اضارش برای آوردنم فقط ر
وقب مطمی شدم دوستانش
هم در خانه هستند نتیجه داد.
ده دوازده نفری یمشدند ،همهشان در آپارتمانش جمع
شده بودند تا به مسابقات رانندیک شبانه بروند .

زر خرید

بانوی بارانی

از شدت هیجان خییلهایشان ر
حب نیمنشستند .مدام و
پرحرارت حرف یمزدند ،کری یمخواندند و خاطره تعریف
یمکردند.
کاوه به اتاقش رفت تا لباس عوض کند ،ظرف همان چند
دقیقه ستار به جان اعصاب خستهام افتاد.
–میای مسابقه؟ راه افتادی.
#پارت_۲۱۸
–زود یمرم خونه .فقط اومدم حلزونش رو نشونم بده .
پوزخند بلندش به صورتم کوبیده شد .
–همون که روپاب یمزنه؟

زر خرید

بانوی بارانی

با جواب پر از تمسخرش تازه دیدم دلیلم برای حضور در
آنجا چقدر مسخره بوده ،اما گردنم را صاف نگه داشتم.
–کاوه یه جنتلمنه.
ر
خودب »!بزرگ نشست.
در نگاهش یک« خر
–واقعا واسه دیدن حلزون اومدی خونهمجردی یه پرس؟
یمدانستم احتیاچ نیست به او توضیح دهم ،اما شمرده و
عصب برایش دلیل آنجا بودنم را گفتم.
–امروز با هم رفتیم یه کلینیک درمان حیوانات ،یم
خواستیم با ر
دکت اونجا حرف بزنیم .کاوه گفت یه رس بریم
خونهش ،بعد زنگ بزنه اسنپ .گفت حلزونش کیل بچه
آورده ...یمدونستم شماها هم اینجا قراره جمع شید منم
راض شدم .

زر خرید

بانوی بارانی

برای فرار از بحث سیع کردم خودم را رسگرم تماشای
اطرف نشان دهم.
رسامیک ،کاغذدیواریهای کرم ،با وسیلههای مشگ–
طویس و شیک .
اما حاال منطقم با تمام توانش برایم خطونشان یمکشید،
کاوه فرصتش را برای اعتماد من سوزانده بود .
ر
حیواناب
ته چرخیدنهای دونفرهمان برای کارهای پناهگاه
که انگار هرگز قرار نبود به سامان برسد ،شده بود خانه
کاوه .قرار شد زود بروم ،ویل ...
ستار ،ر
دختی با تاپ قرمز و دامن بیست ر
سانب سفید که
روی پای شهیاد نشسته بود را نشانم داد ...
–شبیه توئه ،مگه نه؟

زر خرید

بانوی بارانی

خنده باجازه و متعجب از لبهایم بتون پرید.
–چ یمیک؟
رسش را نزدیک آورد و با صداب پایی پچ زد:
–یه چتی درباره ر
دخته درست نیست .تو هم فهمیدی
مگه نه؟ !
یک سانت فاصله از او غنیمت بود ،به صندیل تکیه دادم.
–پلیسبازی دوست داریا ،ستارخان ...
–خییل اسایس مخ کاوه رو زدی ،ر
دخت...
#پارت_۲۱۹
بهسادیک خندیدم .

زر خرید

بانوی بارانی

–چ یمیک تو؟!
–یمگم ر
ر
سفاریس کرایه کرده.
دخته شبیه توئه ...کاوه،
الغر و قدبلند بود ،با موهاب بلوطرنگ.
–چ یمیک؟ اون آدمه ...مگه یمشه کرایه....
–چرا نشه؟ یه زنگ یمزب به خاله و مشخصات یمدی ...
بشکن زد.
–تحویل در درب متل.
آدمها را یمشد خرید ،کرایه کرد ،فروخت ...
چشمهای یاشار ...

زر خرید

بانوی بارانی

خاری درون سینهام خلید ...خاری که از ر
مدب پیش،
ساکن آنجا شده بود ...
– ر
دخته قبل از ما اینجا بود .با ما ،یعب جزو مهمونا
نیست .کاوه ناراحته چرا  ۱۲شب نیومده.
لبخندم روی لب ماسید ،اما برای آتو ندادن پاکش نکردم .
ادامه داد:
دخته کاسبه ،دنبال ر
–اتفاقا ر
مشتی یمگشت.
فکم قفل شد ...جوابهای دندانشکن همیشگ را در
آستی نداشتم.
با چشمهاب ریزشده از بتاری ،مستقیم نگاهش کردم.
–کاوه ر
دخت میاره خونه ،ربطش به من چیه؟

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را جلو آورد و انگشتانش را بههم قفل کرد.
–اونا رو میاره و با فکر کردن به تو باهاشون یمخوابه .
انگار آتش زیر پایم زبانه کشیده باشد ،ناگهان از جایم
بلند شدم.
چشمهایش ر
برق از رسگریم زد .توانسته بود فکر مریضش
را در رسم فروکند.
اسنپ ر
گرفی را خودم هم بلد بودم .فقط باید یمرفتم و با
کاوه خداحافیط یمکردم .
قدم به راهرو گذاشتم ،دری نیمهباز بود.
در را کامل باز کردم ...نورپردازی آب ،اتاق را شبیه یک
رویا یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

آکواریوم بزرگ ...نه !یک دیوار بود با آب و مایههای
بزرگ و کوچک ،رنگارنگ ..
ر
روتخب طرح دلفی ...
کنارش یک تخت دونفره با
نگاهم به تخت افتاد و تمام جادوی اتاق بخار شد و از
بی رفت .
معدهام از فکر کردن به همه هم ر
آغویسهای گناهآلودی
که در آن تخت اتفاق افتاده بود بههم پیچید ....
حتما امشب ر
دخت موبلویط را هم به اینجا یمآورد.
#پارت_۲۲۰
کاوه از پشت پاروان بتون آمد ...
بلوزش را که از رس پایی کشید ،مرا دید ...

زر خرید

بانوی بارانی

خییل صمییم و خودماب ،انگار هر روز رسی به اتاقش
بزنم به گوشهای اشاره زد.
–بچهحلزونا رو دیدی؟
یک آکواریوم کوچک کنار دیوار دریاب بود .
حلزون طالب بزریک روی دیوارهاش ...نقطههای زرد
کوچک هم حتما بچههایش بودند.
–من یمخوام برم.
لبخند روی لبش خشک شد.
–کجا؟
حرفهای ستار در رسم هوهوکنان پیچید و رس راهش
تمام فکرهای خوب را بلعید ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
کنتیل روی پاهایم نداشتم ،برای اینکه از او فاصله بگتم
قدیم به عقب گذاشتم.
نگاهم باراده به تخت برگشت و تهوع امان برید .با تنفری
که گلویم را خراشید ،زمزمه کردم:
–یگ رو بهت معرق یمکنم کمکت کنه .من نیمتونم.
نگاهش جدی و موشکاف صورتم را برانداز کرد.
–ستار چتی گفته؟ آره؟
هرچقدر جلوی دوست عوضاش خودم را ر
کنتل کرده
ر
حقیقب که نشانم داده بود به
بودم حاال یمدیدم ،حالم از
هم یمخورد .
یمتوانست با هر تن ر
فرویس بخوابد ،اما اینکه از عمد
ر
دختی شبیه من را بیاورد ...

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری؟!
خواست دستم را بگتد ،خودم را ر
بیشت عقب کشیدم.
ته چشمهایش دلخوری نشست .
–چرا فرار یمکب؟ مگه من ر
دختندیدهم؟ فکر کردی
االن ...
پوزخند زدم.
– ر
دخت که زیاد دیدی.
بهتزده ختهام ماند ...
بهثانیهای چشمهایش به خون نشست.
–یمکشمش !دیگه از حد خودش گذشته.
تمام اتفاقات بعد واقعا شبیه کابوس بود .

زر خرید

بانوی بارانی

کنارم زد و با گامهاب بلند خودش را به هال رساند .دست
به یقه ستار انداخت و باال کشیدش.
–هرچ مالحظهتو یمکنم هارتر یم ریس.
ستار دستهایش را تسلیموار باال گرفت و خندید.
–یه !چهته؟
–من چهمه یا تو؟ چ تو گوشش خوندی؟
نگاه پر از خشم پنهان ستار سمت من برگشت ،اما
لبخندش هنوز ر
باق مانده بود .
من از کینه این مرد یمترسیدم.
جلو رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–کاوه !ولش کن .اون چتی نگفته.
#پارت_۲۲۱
کاوه بتوجه محکمتر یقهاش را ر
فرسد و
تکانش داد.
–فکر کردی نیمدونم مدام تو گوشش زرزر یمکب؟
انگشتان ستار روی مشت کاوه نشست .نقاب تظاهرش
کنار رفت .
–خوب کردم !قرار نیست هرچ ر
دخت آک و آسه تو تور
کب؟
جلوی آنهمه چشم کنجکاو از خجالت گونههایم گر
گرفت .ابروهای کاوه ر
بیشت گره خورد.

زر خرید

بانوی بارانی

–منظورت چیه؟
–حاال حاال...
کاوه سمت دوستانش داد زد:
–بتون !همهتون برید بتون !من با این آشغال حرف
دارم.
شهیاد مثل همیشه جلو آمد تا میانجیگری کند ،ویل فریاد
کاوه همه ،ر
حب او را از جا پراند.
–بتون!
پرس و ر
دخت وسیلههایشان را جمع کردند و غرغرکنان
بتون رفتند.
ر
ر
سفاریس اما کیم اینپا و آنپا کرد .
دخت
پوزخند ر
زشب گوشه لبهای ستار نشست .

زر خرید

بانوی بارانی

–مادمازل منتظرن ...تسویه یمکب یا بمونن خدماتشون
رو بدن؟
کاوه بنگاه به او گفت:
–شماره کارت بذار روی مت ،گورت رو گم کن!
ر
دخت رسی ع مانتوی جلوبازش را پوشید .خواست شلوار
ساپورتش را بهپا کند که با داد« گم شو ،بتون »!کاوه آن
را به مشت کشید و با ساقهاب لخت بتون دوید.
من هم بند کیفم را روی شانهام انداختم.
–تو بمون.
–دعواتون تماشاچ نیمخواد .یمرم.
فکر کنم صدایم را نشنید.

زر خرید

بانوی بارانی

ستار دستش را با خشونت پس زد .حاال هر دو با مشت
هاب گرهشده روبهروی هم ایستاده بودند.
–دردت کیاناست ،مگه نه؟
–تو فرض کن آره!
–کیا هیچوقت با من نبود.
–پس تو نبودی تا بهت گفتم چشمم گرفتهتش ،دور و
برش موسموس کردی و از چنگم درآوردیش؟!!
کاوه ،شمرده و رسد برای مرد به سیمآخر زده روبهرویش
دلیل آورد.
– ر
وقب تو ازش خوشت اومد ،شونزده سالش بود ،من بچه
باز نیستم.
بتوجه به غرش ستار ادامه داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–همون شونزدهسالگ با مربیش خوابید ،مرب بالهش ،تا
چند سال باهم بودن.
–منم باور کردم .هیچکس هم نه ،اون مرتیکه بنگ !اون
که شبیه ر
دختا بود .کیا هرگز....
#پارت_۲۲۲
کاوه دستهای مشتکردهاش را به سینه گره زد .
–آره ...مرد رقاصههه رو یادته پس .کیا کشتهمردهش
بود .التماس کرد چند بار برم خونهشون تا کیس بهشون
شک نکنه .اگه باباش بو یمبرد پوست هردوشون رو یم
کند.
ستار کوتاه و پر از تمسخر خندید.
–داری شعر و ور یمیک.

زر خرید

بانوی بارانی

–از بابام بتس؛ اونم یمدونه.
کمکم رگههاب از تردید صدای ستار را پایی آورد.
–منم باور کردم .شبیه زنا بود.
–آره ،همون !با زبون چرب و نرمش مار رو از سوراخ
بتون یمکشید .مثل تو نبود که عی گاو وایسه فقط
ر
دخته رو نگاه کنه و حرف نزنه .چهار سال باهاش بود .
ر
وقب که خرش از پل گذشت ،رفت .االنم با پوالب که از
کیا تیغید تو لسآنجلس آموزشگاه باله داره .
مشت ستار به شانه کاوه خورد.
–عی سگ دروغ یمیک.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
نداشب جلو بری و حرف دلت
–سه سال گذشته ،عرضه
رو بزب؟ ر
وقب پرسه رفت کیا تازه بیست سالش بود .از
بس کینه تو دلت انبار کردی ،کور شدی...
دومی مشت را به سینه کاوه کوبید.
–نامرد دروغگو !همهجا با هم بودید.
–من و تو هم با هم بودیم از اول دبستان  ...ر
وقب همه
بهت یم ر
گفی حرومزاده من پشتت بودم ،تو مدرسه
پولدارا و آدمحسابیا هیشگ باهات دمخور نیمشد ،من
آوردمت قایط بقیه...
–خفه شو!
کاوه ساکت نیمشد ،تمامش نیمکرد!
–یمدوب ،ستار !بقیه واقعا درست شناختنت ،تو یه
ر
هسب...
حرومزاده واقیع

زر خرید

بانوی بارانی

تحریک کردن مرد آماده انفجار روبهرویش اشتباه بزریک
بود.
–حرومزاده توب ،بغتت!
دیوانهشده ،دستش را دور گردن کاوه پیچید و با مشت به
شکمش کوبید.
در را باز کردم که بروم.
مشت دوم و سوم که به کاوه خورد و آه پردردش در اتاق
پیچید ،انگشتانم سست شد.
#پارت_۲۲۳
کاوه سیع کرد از خودش دفاع کند ،ویل ر
مشب که پراند
ر
حب ذرهای ستار را تکان نداد.
جنون قدرتش را چند برابر کرده بود .

زر خرید

بانوی بارانی

کاوه بیچاره همانطورکه زیر ضبههای محکم خم شده
بود سیع کرد حداقل گردنش را آزاد کند...
دستم روی دستگته بود ،مردد میان ر
رفی و ماندن...
ویل از آنجابکه مرزی برای حماقت و دلسوزی من وجود
نداشت در را رها کردم و قبل اینکه پشیمان شوم با قدم
هاب رسی ع جلو رفتم تا کمکش کنم....
–ولش کن !ستار!
–حرومزاده توب !بناموس!
کاوه تقال یمکرد او را از خودش جدا کند.
بازوی ستار را کشیدم.
–کشتیش ،دیوونه!

زر خرید

بانوی بارانی

–تو یگ گم شو!
دستم روی عضالتش رس خورد ...به لباسش چنگ زدم و
کشیدمش.
–بسه !!ولش...
لگد محکیم به طرفم پرت کرد که به پایم خورد و تعادلم
را بههم زد.
تمام اتفاقهای بعد فقط چند ثانیه طول کشید ...تمام
اتاق دور رسم چرخید ...و بعد ...با وحشت ،سقوط را
حس کردم و برخوردم از پشت به زمی ...
زمی نبود...؟ روی یک ریسء شیشهای افتادم ...
با صدای بلندی شکست و من میان خردهشیشهها
سقوط کردم.
ر
سوب ممتد در رسم پیچید و چشمهایم تار شد.

زر خرید

بانوی بارانی

چند ثانیه انگار زمان متوقف شد ...
ر
حب چشمهایم از سقف کنده نیمشد ...و بعد خفگ
بود...
نفسم باال نیمآمد ...داشتم خفه یمشدم ...
دهانم را باز کردم تا هواب به سینهام بتم ....
مغزم ،غریزی درد را جستجو کرد .
چتی حس نیمکردم ،هیچکجای بدنم انگار متعلق به من
نبود ...
حب ر
ر
وقب از گوشه چشم مایع قرمزرنگ را دیدم که کنار
رسم راه گرفت و جاری شد...

زر خرید

بانوی بارانی

از پشت هالهای از اشک ،نگاه ستار را دیدم که سمت من
برگشت .دستهایش باالخره سست شد ،ویل مشت کاوه
صورتش را کج کرد.
تقالیم برای هوا با صدای بلند خسخس سینهام تمام
شد...
باالخره دستهایشان پایی افتاد ...
کاوه محکم هلش داد ...به سمتم خت برداشت و کنارم
زانو زد.
#پارت_۲۲۴
نفسنفس یمزد ...از مشتهاب که خورده بود یا از
وحشت دیدن من در آن حال؟
–ناری ...

زر خرید

بانوی بارانی

ترس فلجم کرده بود یا درد؟ توان تکان خوردن نداشتم.
لبهایش لرزید .انگشتانش رسگردان سمت رسم و تا
نزدیگ خون آمد و عقب کشید.
–ناری جان ...چ شدی؟
توان گرداندن رسم را نداشتم.
–داره ازش خون یمره ...
دهانم باز و بسته شد ...خواستم بگویم« کمک »و
نتوانستم.
–چتی نیست ...االن زنگ یمزنم ...تحمل کن...
هول و دستپاچه انگشتهایش چند بار روی جیبش
چرخید تا توانست دست به داخلش بتد و ر
گویساش را
بتون بیاورد .

زر خرید

بانوی بارانی

ناگهان ستار بازویش را گرفت و باال کشیدش.
–چیکار یمکب؟
–کوری !زنگ یمزنم اورژانس.
نگاهش متعجبش سمت در برگشت.
–ستار؟ !درو چرا ر
بسب؟
–باهوش !اورژانس بیاد پلیسم میاد .
–بیاد!
–یمخوای چ بگ بهشون؟
دستم روی زمی به دنبال جاب برای تکیه دادن گشت تا
بلند شوم.

زر خرید

بانوی بارانی

انگار نه انگار چند دقیقه پیش به قصد کشت درگت
بودند .داشتند رس کمک کردن یا نکردن به من چانه یم
زدند.
–آدم باش !
ر
حب نفهمیدم چه کیس این جمله را گفت ،اما صدای
ستار نفت مرگ یمداد.
–باید فکرامون رو بریزیم روی هم ...حرفامون رو یهکاسه
کنیم.
دست لرزانم را روی زمی کشیدم و دوباره سیع کردم بلند
شوم .رسم سنگی بود از دردی ُبرنده ...
باز هم افتادم.
کاوه کنارم زانو زد.

زر خرید

بانوی بارانی

افب رو شیشه  .رنتس ،ر
–ناری ...تکون نخور ...یم ر
دخت
خوب ...االن زنگ یمزنم بابام.
از شدت دردی که پس رسم ررسوع ،و تبدیل به نوساب
کشنده شده بود ،قطره اشگ از گوشه چشمم راه گرفت.
اسم کیس به زبانم نیامد ،کیس که بخواهم کمکم کند ...
فقط در دنیاب که هر لحظه در برابر چشمانم تتهتر یم
شد بهدنبال دستهاب روغب و محافظ گشتم...
نبود و من در ر
اتاق گت افتاده بودم ،تشخیص مرد از
نامردش سخت...
#پارت_۲۲۵
ترس و لرزش صدای ستار ترسناک بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–کاوه ...تو رفیق مب ...خون رو ببی ...اگه بمته من
قاتلم.
کاوه دستش را محکم عقب کشید و او هل داد.
–یمیک چیکار کنم؟
–من آشنا دارم ...میاد همینجا...
–مگه الکیه؟ پای جونش درمیونه ...این یه ر
مسب نیست
که بته...
ستار هول و دستپاچه دوباره نزدیکش شد.
–من رفیقتم ...بریم بیمارستان پام گته ...کاوه ...تو رو
قرآن...
چشمم با امید برای کمک به حرکت لبهای کاوه رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–من گردن یمگتم ....همهچ رو !اصل به همه یمگم من
هلش دادم ...تو فقط اون مغز پر از پهنت رو بردار و گم
شو از زندگیم بتون ...
چشمهایم آرام بسته شد ...صدای پاب آمد و باز و بسته
شدن در...
دیگر چت زیادی متوجه نشدم ،فقط صدای آمبوالنس
یادم بود و گرمای آمیخته با بوی بتادین بیمارستان...
...........
ر
وقب که کار پزشک و پرستارها با رس دردناکم تمام شد
باالخره مرا به ر
اتاق بردند و با کاوه تنهایم گذاشتند.
–ناری !عمهت  ۵۰بار زنگ زده...
دستم را بلند کردم تا ر
گویس را از او بگتم.

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند خستهای زد.
–عمهت رو« زندیک »ذخته کردی؟
به صفحه ر
گویس نگاه کردم تا متوجه منظورش شوم .
یاشار ...آخرین تماسش ساعت  ۳۰:۳بود...
چه امید بنتیجهای ...فکر کردم فلور زنگ زده.
در جواب نگاه کنجکاوم گفت:
–یاش یعب زندیک.
#پارت_۲۲۶
دستم روی تخت افتاد.
–یمشه بری بتون؟

زر خرید

بانوی بارانی

ا
کاش یمشد کل برود ،تنهایم بگذارد...
خودش را جمع کرد.
–حتما .بهشون سالم برسون .
–یاشاره ...عمهم نیست.
لحظهای تردید کرد ...
نیمدانم چه یمخواست بگوید ،اما پشیمان شد و از اتاق
بتون رفت.
ر
گویس را برداشتم و شماره را گرفتم .صدایش پرخشم و
توفنده در ر
گویس پیچید:
– ر
دخته نفهم ...فقط دستم بهت برسه ،چنان بالب رست
بیارم که ...پوستت رو زندهزنده یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

پشت تمام فریادهایش باارزشترین حیس که به آن محتاج
بودم یمجوشید «،نگراب »...
یک نفر در این شهر عجیب یخزده نگرانم بود.
اسمش نالهوار روی لبهایم نشست:
–یاشار...
ر
هسب؟
–یاشار و درد !یاشار و مرض !کدوم گوری
–داد نزن ...
ر
هسب همی االن لش بیار...
–هرجا
گلویم را صاف کردم  .ر
حب برای حرف زدن هم تواب برایم
نمانده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمتونم ...بیمارستانم.
– ...اون ...اونجا چرا؟
ترس دویده به صدایش ،تنهاب را از دلم کوچاند و بغض
به گلویم نشاند.
–رسم بخیه خورده...
تا چند دقیقه فقط صدای نفسهای بلندش در ر
گویس
پیچید.
–کدوم بیمارستان؟!
–خوبم .االن یمخواستم بخوابم.
–بهت یمگم کدوم بیمارستان!
همیکه خواست بیاید برای گرم شدن دلم کاق بود .

زر خرید

بانوی بارانی

اینکه بداب یگ جاب هست و اگر بمتی دستکم همان
یک نفر ختدار یمشود.
–آدرس بده!
–عمو رو...
ر
گویس از فریادش لرزید:
–آدرس!
تسلیم ،زمزمه کردم:
–لوکیشن یم...
و یاد ر
گویس نوکیای سادهاش افتادم.
–یمپرسم ،یمفرستم برات .من توی آمبوالنس جاب رو
ندیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری...
دیگر از عصبانیتش ختی نبود .
نرم ،بنقاب خشم ،نگران ،مهربان پرسید:
–خوب؟
–آ...ره...
#پارت_۲۲۷
#یاشار
–آقا ...من یمگم مریض دارم اینجا...
مرد برای صدمی بار رساپایم را برانداز کرد و ابرو درهم
کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

–هریک از هرجا بیاد بگه مریض دارم که نیمتونم راش بدم
تو!
ر
گویس بمرصف را بازهم از جیبم بتون آوردم و شماره
ناری را نگرفته در جیبم...
اما ناگهان یادم آمد یمتوانم شماره کاوه را پیدا کنم ،آنهم
از رفیقش شهیاد.
نزدیک اذان صبح بود ...
بود که بود ...
من باید یمرفتم و ناری را یمدیدم...
ر
وقب شماره گرفتم و تماس برقرار شد ،شهیاد هنوز بیدار
بود.
شبزندهداری برای آنها انگار حال و هوای ر
خویس داشت.

زر خرید

بانوی بارانی

من هم شبهای زیادی را بیدار به اذان صبح رسانده
بودم ،اما باالی رس پدرم ،ر
وقب از درد ناله یمکرد.
بچهخوشگل باالشهری بدون فسفس کردن شماره را به
من داد .
ر
وقب زنگ زدم و به کاوه گفتم پشت در بیمارستانم جا
خورد.
چند دقیقه بعد پشت در بود ،نگهبان جلو آمد و در را
برایم باز کرد.
وسط حیاط بیمارستان ،عصباب ،راهم را بست.
–ربط تو به ناری چیه؟ !
از جلوی راهم کنارش زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–فوضولیش به تو نیومده .منو بت پیشش.
همانجا بودم ،در چند قدیم دیدنش و آرام ر
گرفی دلم.
–اول جواب منو بده.
سؤالش حق بود :من ،پنج صبح ،اینجا ،رسگردان به دنبال
ر
دانسی حال ناری؟؟؟
ر
حب آوردن اسمم کنار او پایکاش را آلوده یمکرد .
–عمهش نیست ،مجبور شده بره یه مسافرت .ستدهتش
دست من.
فرصت ندادم به راست و دروغ حرفم فکر کند ،فورا
پرسیدم:
–حاال کجاست؟
کیم تردید داشت .برای جلب اعتمادش گفتم:

زر خرید

بانوی بارانی

–به عمهش خت ندادم .گفتم ببینمش بعد.
کوتاه آمد و جلوتر از من راه افتاد.
#پارت_۲۲۸
این چند سال بیمارستانهای زیادی رفته بودم ،بهحدی
که ر
بیشت نواچ خود شهر را با آنها یمشناختم ...
اما اینجا ...شبیه هتل بود.
ر
وقب در اتاق را باز کرد ...
فکر کردم اتاق را اشتباه آمدهایم ...
ر
دخت برنگوروب که روی تخت دراز کشیده بود ...با
رسی باندپیچ ...ممکن نبود ناری باشد ...
ویل آن لبهای نیمهباز آشنای خانهخرابکن...

زر خرید

بانوی بارانی

صدای کوبش قلبم گوشهای خودم را پر کرد.
چرخیدم و مثل دیوانهها یقه کاوه را در مشت گرفتم.
–چیکارش کردی ،ب ررسف!
–یقهم رو ول کن !من مقرص...
ر
بیشت هلش دادم.
–تو چ؟ تو مقرص نبودی؟ یه بار شده باهات بیاد و
هسب ر
ر
وقب بال رسش
سالم برگرده خونه؟ کدوم گوری
میاد؟ ها؟
انگشتانش روی مشتم نشست.
–ولم کن ،دیوونه ...

زر خرید

بانوی بارانی

مشت دیگرم باال رفت تا صورتش را از فرم بیندازد ...
–یاشار...
دستم در هوا بحرکت ماند .صدای برمقش اینبار کیم
باالتر رفت.
–یاش !ولش کن!
دستم از یقه مردک شل شد ،اما حرص شنیدن ضعف
صدای ناری را با هل دادن بچهمزلف خایل کردم.
با چند قدم بلند خودم را کنار تخت رساندم .چشمهایم ب
اراده روی تنش چرخید .
اندام باریک و شکنندهاش الی مالفهها گم شده بود .ناری
شاداب که صبح از خانه بتون رفت کجا و...

زر خرید

بانوی بارانی

این ر
دخت همیشه پتانسیلش را داشت تا دیوانهام کند.
دستم را کنار رسش ستون کردم و خمشده روی صورتش
غریدم:
–به خدای احد و واحد !تو خوب شو ،همچی بزنمت
که بازم بیمارستانالزم ریس.
چشمهای نمدار ختهاش خندید .
کیم رسم را از شعاع لبخندش فاصله دادم و نرمتر
پرسیدم:
–چیکارت کردن؟
–تقصت کاوه نبود.
داشت از آن موقشنگ دفاع یمکرد؟

زر خرید

بانوی بارانی

–از آسمون که سنگ نخورده تو رست !با این بعرضه
بودی یا نه؟!
#پارت_۲۲۹
باالخره منمنکنان جوابم را داد.
–افتادم رو مت وسط.
–مگه بچهای که راه بری و ر
بیفب؟
–داد نزن رسم...
داشت مظلومنماب یمکرد که رسزنشش نکنم .
ناگهان شانهام از پشت کشیده شد .درجا چرخیدم و روبه
روی کاوه ایستادم.
–حالش خوب نیست ،نیمبیب؟

زر خرید

بانوی بارانی

مشتهایم برای کوبیدن به صورتش بقراری یمکردند.
–کاوه!!...
ناری بود که صدایش زد و هشدار داد.
–قبل از اینکه با تو بیاد خوب بود!
همان پشیماب که در صورتش ظاهر شد جوابم را داد .
هرچه پیش آمده بود ،آنقدر که ناری یمگفت ساده نبود.
–کاوه جان !...یمشه چند لحظه بتون ر
بایس؟
به این عوض گفت« جان»؟ !
مردک« آخه ببینش »!را غر زد.
–چند لحظه فقط...

زر خرید

بانوی بارانی

ما مردها با نگاه برای هم خطونشان کشیدیم ،اما باالخره
کوتاه آمد و بتون رفت.
یک انگشت زیر لبه آستینم برد ،پارچه را بی دو انگشت
گرفت و چرخاند.
تمام من ،به همان لمس نیمه یک انگشت چرخید.
–مجبور نبودی بیای.
باراده ،نرم پرسیدم:
ر
خواسب بیام؟
–نیم
–نه به خدا ...بابات تنهاست.
–زنگ یمزنم مامانم بره پیشش .
با آن حال خراب لبخندی بر لبانش نشست.

زر خرید

بانوی بارانی

–اونجوری مشکوک نخند .پدر و مادرم باهم نیمسازن.
–تو زنا رو نیمشنایس.
یمشناختم؛ به وهللا که یمشناختم .
ر
ساخی ...مامانم یهدندهست.
–هیچوقت باهم نیم
هنوز آستینم بند انگشتانش بود .
چه ساده با یک سؤال یمخواست حواسم را پرت کند .
جادویش را کنار زدم و به خودم آمدم.
جدی و ب هیچ ر
نرمیس پرسیدم:
–رست چ شده؟
دهان باز نکرده بود که با تحکم صدایم را باال بردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–دروغ نه !فقط راست یمیک.
#پارت_۲۳۰
چشمهایش التماس کرد کوتاه بیایم ،جدیتر زل زدم .
زمزمه کرد:
–دعوا شده بود.
تا تهش را خواندم.
–پریدی وسط.
به پهلو خوابیده بود .به رسش اشاره زدم.
–دقیق بگو چ شد !یک این بال رو رست آورده؟
لبهای خشکش را بههم ر
فرسد.

زر خرید

بانوی بارانی

–کاوه نبود ،به خدا ...دوستش ،خواستم جداشون کنم،
هلم داد .
در جواب نگاه ختهام آب دهان نداشتهاش را قورت داد.
–راست یمگم ...به جون ...
وسط قسم خوردنش توپیدم:
–کدوم ب ررسق هلت داد؟ !
–ستار ،ندیدیش .
خواستم بگویم از روز اویل که دسته اراذلشان را در بیابان
دیدم چتهاب یادم هست ،اما چشمهایش سنگی باز و
بسته شد ...
دهانم را بستم.
زمزمهاش تمام خشم مرا شست و با خود برد.
–خوب شد اومدی ،یاشار !خییل تنها بودم.

زر خرید

بانوی بارانی

دوباره خرش شدم .
مهرباب صدایم ر
حب برای گوش خودم عجیب یمرسید.
–من اینجام .بخواب.
حتما دارو گرفته بود ،چون قبل از اینکه لبخندش کامل
شکل بگتد به خواب رفت.
این وضع و اوضاع فقط بهخاطر فلوری بود که به
هشدارم درباره کاوه توجه نکرد !
زنیکه پرادعای احمق ...
آدمها که شخصیتشان پالکارد روی صورت نبود بشود با
یک نگاه شناختشان ...
روی صندیل کنار تخت نشستم ،تا خود خود صبح ...

زر خرید

بانوی بارانی

آفتاب کمکم اتاق را روشن یمکرد که بلند شدم و کش و
قویس به تنم دادم ...
بعد از یک شب تمام ،ر
استس و بخواب رسم روی تنم
غریب یمکرد...
خانه را به امان خدا گذاشته و خودم را به اینجا رسانده
بودم .پدرم کمکم بیدار یمشد و ر
وقب یمدید نیستم
نگران ...
ر
گویس تلفن میان انگشتانم ر
فرسده شد ...
باید کنار ناری یمماندم ،ویل پدرم چه...؟
پیدا کردن شماره او زیاد سخت نبود.
#پارت_۲۳۰

زر خرید

بانوی بارانی

صدای خوابآلودش کیم پشیمانم کرد.
–جانم ،مامان ...خوب ،پرسم؟
–سالم .یمتوب بری مواظب بابام ر
بایس؟ من جابام...
–ساعت...
–دیدمش ...تو برو .کلید که داری.
–چتی شده؟ خوب؟ کجاب مگه؟
–خوبم.
–پس چ؟ بگو به من.
دلشوره داخل صدایش دلم را نرم کرد.
– ر
دخت صابخونهمون براش یه گرفتاری پیش اومده ،باید
کمکش کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یک؟ ناری؟
–یمشنایس؟
–رضا گفت ازش...
–یمتوب بری یا به رضا بگم؟
ر
خواسب .خودم
–نه !نه !بعد اینهمه وقت یه چتی ازم
یمرم ،عزیزم !مرخیص یمگتم .رضا رس کاره صبح.
انگار هنوز بیدار نشده بود ،گالیه و قربانصدقه و حساب
کتاب ...همهاش درهم میان صحبتهایش نشست.
–من برم...
–ها؟ !باشه ،پرسم !برو.
ر
نشسی روی
کیم در اتاق قدم زدم تا بدنم از خشگ
صندیل دربیاید .

زر خرید

بانوی بارانی

نزدیک در صدای بحث یمآمد ،آنقدر بلند که از در بسته
نشده داخل شود.
–بابا !آروم باش .من درستش یمکنم.
قدم دیگری بهسمت در برداشتم.
کاوه عصباب بود؟
–من ازش خوشم میاد ،کجا یمتونم ر
بهتش رو پیدا کنم؟
مثل راهبهها بزرگ شده ،همیشه یه همچی ر
دختی یم
خواستم.
پدرش با تمسخر صدایش را رسش کشید.
–تو چ؟ مثل شاها با حرمرسا بزرگ شدی .یمتوب یه
عمر با یگ ر
بایس؟
–حتما یمتونم که دنبالشم .االن مشکلت چیه؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–مشکل از این بزر ر
گت؟ !نیمبیب وضع و اوضاعمونو؟ !
فکر کردی بپیچه جنابعایل این ر
دخته رو زخم و زییل
آوردی بیمارستان ،چه بالب رس من میاد؟ اینهمه فیلیم
که بازی کردی چ یمشه؟ !هیچ و پوچ !دو فردای دیگه
همه یمگن حتما آدمای من زدنش.
–کیس نیمفهمه .شما هم ر
بهته با این موضوع که ازش
خوشم میاد کنار بیای....
صدای پدرش از بی دندانهای کلیدشده آمد.
–خوشت میاد و راهبهراه ست و سفید و رسخ ،رنگبه
رنگ تو تختت میان و یمرن؟
–یمذارم کنار.
فقط صدای خنده پرتمسخری آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–بی اون گردش و دور دور کردن با ر
دخته ،اصل وقت
کردی یهکمم از کارای حاشیهای تجارت بابات براش
بگ...؟!
#پارت_۲۳۱
–تو شکار با مجوز یمکب ،مگه چیه؟
پدرش از کوره دررفت.
–آخه پرسه ببخار !تو فقط قرار بود چند روز ادای
محیط زیستیا رو برای من دربیاری ...گفتم کمکم کن
شکار رو کار خوب نشون بدی؛ اصالح ژنتیک ،ر
کشی
حیوونای پت و مریض .حاال انگار جو گرفتهتت.
–یاشار...
ناری بیدار شده بود .رسی ع کنار تخت رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چتی یمخوای؟
لبهای خشکش را بهزحمت باز کرد.
–آب ...تشنمه.
از یخچال گوشه اتاق یک بطری آبمعدب برداشتم ،یک
لیوان یکبارمرصف...
لیوان را آب کردم .خواستم کمکش کنم تا بنشیند که
ررسوع کرد به خندیدن.
وسط خندیدن« آخ » ر
گفیهایش دیوانهام یمکرد.
–بس کن ،نخند!
گفت« باشه »و خندید و« آخ »گفت.
–این چه شانسیه تو داری ،یاش...؟

زر خرید

بانوی بارانی

دوباره خندید .سیع کرد رسش را کیم از تخت فاصله دهد
تا دردش نگتد.
–رست درد میاد .بس کن!
ر
نوشی مریضداری.
–توی طالع تو
–مریض قبلیم حرفگوشکن بود .خدا عاقبت منو با
این یگ بهخت کنه.
قطره اشگ از گوشه چشمش تا باند راه گرفت ،از درد
بود یا خنده را نفهمیدم.
خواستم حواسش را پرت کنم .
–فکر یمکب یک مرخص یم ریس؟
–نیمدونم .یهرسی عکس از رسم ر
گرفی.

زر خرید

بانوی بارانی

بیشت ر
– ر
دکتا صبح میان به مریضای بیمارستان رس یم
زنن .
هنوز حرفم تمام نشده بود که کیس با انگشت به در
کوبید و بعد از« یاهللا »بم و زمخت...
پشترس دو مرد که لباس نظایم داشتند کاوه وارد شد .
رنگش حساب پریده و اثری از آثار پدرش دیده نیمشد.
ناری زودتر از من به خودش آمد و سالم کرد .سیع کردم
خونرسد باشم ،تخت را دور زدم و پشترسش ایستادم.
–خدا بد نده ،ر
دختم ...
تشکر آرایم از لبهای ناری بتون آمد.
–رست خییل اذیت شده؟
–بله .شدید خوردم زمی.

زر خرید

بانوی بارانی

یگشان انگار مافوق بود جلوتر آمد .مرد میانسایل که
سبیل و تهریش داشت و دکمههای لباسش روی شکم ،به
زحمت بسته شده بود.
–زمی؟ چطور افتادی که اینهمه بخیه خوردی؟
#پارت_۲۳۲
لبخند ناری رنگ همیشگ را نداشت ،اما مشخص بود
خودش را نباخته.
–دارین ازم بازجوب یمکنید؟
مرد کالهش را زیربغلش محکمتر کرد.
–چرا این فکرو یمکب؟
–من یه داب نظایم دارم همینجوری سؤال یمکنه.

زر خرید

بانوی بارانی

مرد باراده لبخند زد.
–پس واردی.
–اوهوم...
چتی که گفت را تقریبا حدس یمزدم.
–حقیقتش یگ از پرسنل بیمارستان اطالع دادن که مورد
ضبدیدگیت مشکوکه.
صداب از سمت کاوه آمد  .ر
گویساش را از روی زمی
برداشت و زیرلب عذرخوایه کرد.
نگاه تت مرد حتما دستپاچگ او را دید.
–شما بتون باشید .توضیح دیگهای ازتون خواستیم
ختتون یمکنم.
پس قبل از ما از او سؤالجواب کرده بودند.
در پشت رس کاوه که بسته شد مرد سمت ما برگشت .

زر خرید

بانوی بارانی

گفب ،ر
–یم ر
دختم.
–خب پرسنل هم حق دارن .فکر نیمکنم هر روز از این
اتفاقا برای کیس بیفته که تو اتاق ،روی رسامیک رس
بخوره و بیفته روی مت .
مرد ریزبی و کنجکاو زیرنظرش داشت.
–ویل درمورد تو ضب و جرح بهنظر میاد.
روی پیشاب ناری چی افتاد.
–ضب و چ؟ متوجه منظورتون نیمشم.
ر
حب من هم یمدانستم منظور مرد چیست ،اما ناری زیاد
مجبور نبود ادای خنگها را دربیاورد ،در حماقت تبحر
داشت ،مثل همی االن که باید همهچت را به پلیسها یم
گفت و نیمگفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–یعب اینکه شما رو کتک زدن .
ا
هی ترسیدهاش کامل واقیع بود.
–نه جناب رسوان !افتادم روی مت.
–یمشه بتسم خونه یک بود؟ چون اقوامتون شما رو
نیاوردن.
–من کیس رو ندارم .عمهم رسپرستمه که االن مسافرت
رفته .رفته بودیم خونه کاوه یهرسی مدارک برای مرکزی
که قراره باهم راه بندازیم رو بهم بده که این اتفاق پیش...
روی پیشاب ناری از ضعف عرق نشسته بود .
بحوصله پرسید:
–جناب رسوان !من شبیه زنای کتکخوردهم؟
دربرابر تردید و سکوت چندثانیهای مخاطبش ،ادامه داد:

زر خرید

بانوی بارانی

ا
ر
شکایب ندارم .االنم اصل
–باید جاب رو امضا کنم؟ من
حالم خوب نیست.
لرزش و بغض ناخواسته صدایش حرفش را تأیید یمکرد .
مرد کیم نزدیک تخت شد و آرام هشدار داد:
شکایب نداشته ر
ر
بایس و دوباره این افتادنای تو
–اگه االن
تکرار شه ،هیچ کمگ نیمشه بهت کرد.
#پارت_۲۳۳
کیم سکوت و شاید تردید و بعد زمزمه کرد:
–یمدونم.
–ببی ر
دختم .اگه یمتریس...

زر خرید

بانوی بارانی

–از کاوه؟ چرا ربتسم؟
– ر
گفب داییت نظامیه؟ یمشه باهاشون صحبت کنیم؟
–من به سن قانوب رسیدم.
بعد دستش را روی پایش کشید و به من گفت:
–رسدمه ،پتو رو یمدی؟
پتو را رسی ع برداشتم و رویش پهن کردم.
–نسبت آقا با شما چیه؟
سؤایل که از آن یمترسیدم را پرسیده بود.
نگذاشتم ناری دهان باز کند ،فورا گفتم:
–پرسداییش.
مرد برگهای را سمت ناری گرفت:

زر خرید

بانوی بارانی

–اشتباه نکن ،اگه...
برگه را گرفت .امضا که کرد ،باالخره مردها رفتند.
با رفتنشان تمام جدیت ناری از بی رفت .
کمک کردم دوباره دراز بکشد.
با رفتنشان تمام صتم آتش گرفت.
–باید یم ر
گفب !باید آتیششون یمزدی ،ب ررسفا رو!
با چشمهاب خیس به من خته شد .
–اونا که نباید تاوان حماقتای منو بدن .از دیشب صد
بار بهش فکر کردم ،من باید یمذاشتم همو بزنن .مردن،
تهش چهارتا کبودی بود .تو راس یمیک ،یاش !باید یاد
بگتم دماغم رو از اتفاقاب که ربیط بهم نداره بکشم
بتون .
پتویش را میان مشت چنگ زد .درد داشت و نیمگفت.

زر خرید

گوشه لبم را محکم گاز گرفتم .
بحث فقط آزارش یمداد.
–دراز بکش .منم بودم یمرفتم جلو.
لبخندی کجومعوج تحویلم داد.
–یمدونم .شک ندارم.
در آرام باز شد.
با یچترین صدا رو به کاوه گفت:
–حتما به ستار بگو بهم بدهکار شد.
کاوه رس پایی انداخت.
–منم ررسمنده خودت کردی.
سمت من برگشت.

بانوی بارانی

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار !برو ببی یک مرخصم یمکی.
–من یمرم.
کاوه گفت و از اتاق بتون زد .حتما رفت تا به پدرش
گزارش کار بدهد .االن نه !
ویل بهوقتش هرچه شنیده بودم را برای ناری یمگفتم.
ر
گویس را از جیبم بتون آوردم.
–به یک زنگ یمزب؟ عمو عبدی که تنها نیست؟
–دارم زنگ یمزنم رضا .دیشب با عجله اومدم کارتم رو
نیاوردم.
دست بلند کرد و ر
گویس را قاپید.
–مگه ما قراره خرج بیمارستان رو بدیم؟ حتما یمخوای
ر
گرفب رو بذل و بخشش کب؟
ده تومن وایم که

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۳۴
سیع کردم ر
گویس را پس بگتم اما از من دورش کرد.
–ناری !اگه اون حساب کنه مدیونشون یم ریس.
پتو را از رویش کنار زد و سیع کرد بلند شود .
ا
–فعل که اونا بدهکار می .
کمکش کردم که از تخت پایی بیاید .
مثل پتزنها غر یمزد و نرمنرم و بااحتیاط سمت رسویس
یمرفت.
–فکر کردی چ؟ االن صورتحساب رو جوری یمزنن
انگار با طال کلهم رو کوک زدن.

زر خرید

بانوی بارانی

خواستم باز اضار کنم ،ویل...
تریس در عمق الیههای ذهنم رس باز یمکرد که اشتباه بود.
من بعد از قضیه فلور از هر دیب یمترسیدم ،درحایلکه
این ماجرا زمی تا آسمان با مال من فرق داشت...
.........
رنگپریده ،زرد زرد ،با چشمهاب گودرفته ،الغرتر از
همیشه ،روی تخت من دراز کشیده و بحال ،خواب
بود ...
سنگیب نگاه نگران پدرم را هم روی او حس یمکردم...
ناری روح زندیک بود در خانه مرده ما...
رفتم تا برایش سوپ جو بتم ،کیم آب قلم هم در فریزر
داشتم .هر بار که برای تقویت بابا یمپختم یمگفت جان
گرفته.

زر خرید

بانوی بارانی

جو را که داخل قابلمه ریختم و به هال برگشتم صدای فی
فینش از اتاقم آمد.
فقط با چند قدم بلند خودم را به اتاق رساندم.
–ناری ...گریه یمکب؟
تکهای از موهای بههمچسبیدهاش را در دست گرفته و
روی لبه تخت نشسته بود.
–باید همهشون رو قیچ کنم.
–برای چ؟
–بوی خون یمده ،ضعف که دارم ،بوی اینا هم حالم رو
به هم یمزنه ،تازه ...
دستش را به باند کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

–چه فایده داره نگهشون دارم ،ر
وقب پشت رسم اندازه یه
کف دست رو تیغ زدن.
چشمهای درشت و غمگینش را به من دوخت.
–برام قیچ میاری؟
به آشتخانه برگشتم .تکهای از سفره یکبارمرصف را کندم
و با یک قیچ به اتاق برگشتم .
تور روی باند را برداشته و پانسمان را باز کرده بود فقط
یک تکه مربیع پشت رسش ماند با چسب اطرافش ...
ر
بیشت از چتی بود که تصور کرده بودم.
وسعت باند
سفره را که خواستم دورش بپیچم نق زد:
–این چیه خریدی ،یاشار؟ !یه سفره پاک کردن مگه
چقدر سخته که اینهمه پالستیک بریزیم تو طبیعت؟

زر خرید

بانوی بارانی

با دیدن اوضاع رسش اعصابم به هم ریخته بود .
–یمتوب  ۵دقیقه از طبیعت ر
بکیس بتون؟ وگرنه تضمی
نیمکنم خودم یه بالب رست نیارم .اگه بهخاطر اون مرکز
ر
ر
داشب یمچرخیدی و
لعنب نبود تو االن صحیح و سالم
روی اعصاب من ر
نقایس یمکردی.
مثل همیشه بلبلزباب نکرد ،فقط آه کشید و آهش جگرم
را به آتش...
#پارت_۲۳۵
سفره را مرتب کردم و سیع کردم مهربان باشم.
–با تو چیکار باید کرد؟ چرا نیمفهیم که باید به فکر
خودت ر
بایس؟

زر خرید

بانوی بارانی

لبهایش پیچ خورد و چالهای کوچک غمگنانه مخق
شدند.
–ببخشید ،یاش...
ا
لبم را به دهان کشیدم تا حرق نزنم که نباید ،مثل همان
جمله« سکته کردم دیشب دیر کردی »که داشت خفهام
یمکرد تا بیاید و مهربانانه روی الله گوشش بنشیند.
قیچ را از تخت برداشت و سیع کرد موهایش را کوتاه
کند ،اما دست لرزانش بحال کنارش افتاد .جان نداشت
بسکه خون از دست داده بود.
قیچ را گرفتم .
–بچرخ .بذار خودم کچلت کنم ،اینا چوب خداست،
صدا نداره ...یه ر
گفب کچل ،کچل ...منم جوابتو
ندادم ...ببی !تحویل بگت ...
نتوانستم بخندانمش.

زر خرید

بانوی بارانی

پشترسش روی زمی دوزانو نشستم .
سیع کردم در یک خط صاف کوتاه کنم.
برای پرت کردن حواسش داستان خودم را گفتم:
– ر
وقب بابام رو از اولی جلسه شییمدرماب آوردم خونه،
هنوز ریزش موهاش ررسوع نشده بود ...حالم خییل خراب
بود ...رفتم حموم و تمام رسم رو تیغ انداختم .قیافه بابام
ر
وقب منو اونجوری دید هیچوقت یادم نیمره .
حرق نزد ،اما نفسش در سینه حبس شد.
–یمتوب بری آرایشگاه برات مرتبش کنه .موهات که
دربیاد روش رو یمپوشونه .
–مطمئب؟ اگه بعد ضایع باشه چ؟
–فقط یه خط یممونه ...

زر خرید

بانوی بارانی

خم شدم و وسط رسم را نشانش دادم.
–ببی .بیست تا بخیه خورده بود االن تا تیغ نندازم معلوم
نیست.
باالخره خندید و نگاهم را تا خط مقدم لبخندش کشاند.
–پرسه دربوداغون خطخیط...
با انگشت به ابرویم اشاره کردم.
–اینم که شاهکار توئه!
–فقط این بهت اومده ،دوزار کشیده رو جذبهت.
دستم باال و سمت رسش رفت ،که آن را از کتک احتمایل
دزدید...
آخ که گفت ،شیطان را لعنت کردم.
–رسم رو تکون هم یمدم درد توش یمپیچه.

زر خرید

بانوی بارانی

تکهای مو را از روی پایش برداشت .چانهاش لرزید.
–موهام...
ر
نداشب ،گریهت
–ناری ...بخیال ...تو که دوستشون
مال چیه؟
ر
نیسی انگار داشتم.
–حاال که کوتاه شدن و
–آدمتاد همینه ،تا چتی رو از دست نده نیمفهمه
چقدر براش عزیزه...
جمله ترسنایک بود که مانند موج برگشت و محکم به
صورتم کوبانده شد.
#پارت_۲۳۶
#ناری

زر خرید

بانوی بارانی

بعد از سه روز ،دیگر به اینکه صبحها با عطر تن به
جامانده غریبهای از خواب بیدار شوم عادت کرده بودم .
یاشار بعد از بیمارستان مرا به واحد خودشان آورده و
تخت خودش را به من داده بود .
خودش هم شبها وسط هال ،تشک پهن یمکرد و پیش
پدرش یمخوابید .
اما انگار صبح امروز با بقیه روزها فرق داشت ،چون با
صدای بلند و عصباب عمو بیدار شدم.
–من چاب به این پررنگ رو بخورم که رسطانم برگشته.
صداب زنانه اما بم جوابش را بهثانیهای داد.
–بده کمرنگش کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

غریبهای به خانه آمده بود .چشمهایم بهآب باز شد.
–نیمخواد .دیگه آوردی.
زن دست به کمرش زد.
–اگه راس یمیک بده بتم ،آب بریزم توش.
–خودت باید بدوب ،االن من بگم فایدهش چیه؟
زن از حرص چای خودش را داخل سیب کوبید و از جا
بلند شد.
ر
وقب چرخید ،تند و جاخورده سالم کردم.
–سالم...
چند قدم سمت اتاق آمد .قدبلند ،چهارشانه بود ،با
ر
پوسب روشن.

زر خرید

بانوی بارانی

–سالم ،ر
دختم .بیدارت کردیم؟
–نه...
لحنش مادرانه ،مهربان بود.
–بیا بهت صبحانه بدم ،بعد بتمت حموم .
حمام؟ با یک غریبه؟« نه »وحشتزدهام ابروهایش را باال
کشاند.
–یاشار خودش بهم زنگ زد ،گفت یمخوای بری حموم .
کلهگاو احمق !من فقط گفتم موهایم بوی خون یمدهد .
–یمرم خونه ،خودم یمتونم .
–بری هم که تنها نیمتوب.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب خودم را با با یک تاپ و شلوارک در حمام پیدا کردم
فهمیدم کلهگاو ژن زورگوب را از کدام والدش به ارث برده .
تنها کاری که توانستم راضاش کنم ،این بود که به حمام
واحد خودمان برویم.
زیر بازویم را گرفت تا روی چهارپایه حمام بنشینم.
شت آب گرم و رسد را داخل تشت باز کرد.
–شما خییل مهربوب ،ببخشید مزاحم شما شدم.
انگار فقط بخش اول جملهام برایش جالب بود .لبخندی
یکوری زد.
–فکر کردی بدجنسم؟
–نه...
صورتش پهن ،و نگاهش جدی و مردوار بود .دیگر حرفم
را زده بودم ،باید تا تهش یمرفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۳۷
منمن کردم:
–چرا از عمو عبدی جدا شدید؟ !اون همیشه ازتون
تعریف یمکنه.
پوزخند زد ،انگار باور نکرده باشد.
–حتما که نباید مرد خیانتکار باشه یا دست بزن داشته
باشه یا اینکه معتاد باشه تا زن طالق بگته ،با هم نیم
ساختیم .اگه من یمگفتم روزه اون یمگفت شبه .از ر
وقب
که سب نداشتم دوست داشتم برم بتون کار کنم ،عبدی
همیشه بدش یماومد .
دست در آب تشت چرخاند.

زر خرید

بانوی بارانی

–درس نخونده بودم ،آقام خدابیامرز نذاشت بعد از
کالس نه دیگه مدرسه برم ،ویل عبدی که پیکان خرید و
رانندیک یادم داد همیشه دستفرمونم ازش ر
بهت بود .
پیالهای آب برداشت .رسم را پایی آورد و موهای جلوی
رسم را خیس کرد.
–یمگفت کار بتون از خونه ،نه !رانندیک نه !کار تو
ا
آژانس که اصل !آخه برای چ؟
عطر شامپو بعد از دو روز فقط بوی خون مانده و
بتادین را نفس کشیدن ،حس فوقالعادهای داشت.
–یعب فقط بهخاطر اینکه راننده بشی طالق گرفتی؟
صدای خندهاش در حمام پیچید.

زر خرید

بانوی بارانی

–معلومه که نه !فقط همی نبود .ریزهگته ،صبح تا شب
کارش این بود که ببینه من دارم چیکار یمکنم بهم گت
بده .یه روز رفتم با خواهرم خرید ،دیر برگشتم ،هوا
ر
محرس کتی راه
تاریک بود ...چشمت روز بد نبینه
انداخت...
باورکردب نبود؛ عمو عبدی و این حرفها!!...
–کالفهم کرده بود ،گفتم طالقم رو بده ،اونم گفت برو
بگت !منم از لجم رفتم تقاضا دادم ،تا به خودم اومدم همه
چ تموم شده بود.
–به عمو نمیاد لجباز باشه .
–مریض شده ،بچنگومشت شده .
–یاشار عاشقشه.
–شانس منه دیگه .همه پرسا طرف مامانشونن ،من...

زر خرید

بانوی بارانی

تا حاال یاشار از مادرش برای من حرف نزده بود ،برای
همی نظر خودم را گفتم .
–مامانا همیشه عزیزن.
–قبول نیمکنه که تقصت باباش هم بود .عبدی رو نگاش
ا
کن آخه !اصل رفتارش با من زمی تا آسمون فرق داره .
برای همه خوب و خوشاخالق به من که یمرسه برج
زهرمار!
–شاید دوستتون داره.
–خب این چه دوست داشتنیه .
–عمو از ر
وقب خوب شده خییل آرومتر شده .اوالش فکر
کنم...
–برای من همیشه اخم و تخمش بهراست.
موهایم را آرام چنگ زد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۳۸
–رس طالق و مرییص ،باز عبدی منو ببخشید ،ویل این
پرس انگار هیچ براش مادری نکردم .بعیص وقتا رو دلم
سنگ یمذاشتم و یمگفتم کاش مریض بشه یه شب باالی
رسش بیدار بمونم و نگاش کنم ،اما از بس لجباز و یه
دنده است ،احوال منو نگرفت .حتیم پیش خودش فکر
یمکرد اگه من یمموندم و طالق نیمگرفتم این بالها
رسشون نیماومد .ویل من خاکبررس که کف دست بو
نکرده بودم تا برم طالق بگتم ،مرییص بیفته جون عبدی .
عبدی هم که مریض شد خییل گوش این بچه رو پر کرد.
آب را بااحتیاط روی رسم ریخت .
–ویل اینهمه رس باباش عذاب کشید یهبار زنگ نزند که
بیام کمکشون باشم ،حاال بهخاطر ر
دخت همسایهشون راه
بهراه بهم زنگ یمزنه.

زر خرید

بانوی بارانی

خدا را شکر کردم رسم پایی بود و صورت خجالتزدهام را
نیمدید.
–ببخشید ...مزاحمتون شدم.
روی شانه خیسم را بوسید.
–دلم لک زده بود از نزدیک قد و باالی رعنای پرسم رو
ببینم.
باختیار خندیدم...
–های ...نخند .یمدونم شکل چ شدم .همون سوسکه
که یمگفت قربون دستوپای بلوری بچهم بشم.
صدای او هم کیم از خنده لرزید.
–خوشحالیدا ...رس من شکست انگار واسه شما بد
نشد...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
سالمب بده ،باب خت شدی.
–خدا بهت
لبه موهایم را محکم و بااحتیاط چنگ زد و کیم آب روی
پاشید .
ردی از آب قرمز تته از رسم روی رسامیکهای سفید راه
گرفت و مرا به وحشت ظلماب شب خانه کاوه برد .خودم
را در آغوش گرفتم...
با حوله حمام روی صندیل متآرایش نشستم .
حمیدهخانم خییل رسی ع زخمم را خشک کرد و باند تازه
روی آن چسباند و به بهانه آماده کردن ناهار رفت تا من
راحت لباس بپوشم.
رس کشو بودم که صدای زنگ ر
گویسام آمد.
ژیال بود ...حالم را پرسید ،خت نداشتند از اوضاعم.

زر خرید

بانوی بارانی

تا دادن توضیح و ر
گرفی اخبار دانشگاه یک ربیع طول
کشید.
پولیور و شلوار گریم برداشتم و پوشیدم .همی کارهای
ساده تمام توانم را گرفت.
درحایلکه از ضعف یملرزیدم روی تخت دراز کشیدم.
دوباره ر
گویس زنگ خورد...
#پارت_۲۳۹
شماره آشنا نبود .تماس را وصل کردم .
–چطوری ،ناری؟ !
–عمه؟ !!

زر خرید

بانوی بارانی

هزار ستاره دلتنگ درون قلبم درخشید .صدایش شاد و
بلند در ر
گویس پیچید .
–سالم عزیز دلم .خوب؟
–کجاب؟
–همی دوروبرا...
–صدای آهنگ میاد.
و خدا را شکر کردم آنقدر اطرافش شلوغ هست که
بغض صدایم به گوشش نرسد.
–اومدم کنرست ،هنوز خواننده نیومده.
–مگه کجاب؟
–ارمنستانم ...کیل ایراب اینجان.
یک« آهااان »نیمهجان زمزمه کردم .بخیههایم تت
کشیدند .

زر خرید

بانوی بارانی

–خوب؟ شکری باهات خوبه؟
–آره...
–زنگ زده بودم خیالم از حالت راحت بشه .
خیالت راحت ،عمه !خوب خوبم ...امروز زب که تا حاال
ندیده و نیمشناختم مرا حمام کرد ...
مردی که هیچکس من است هم تختش را به من داده و
خودش روی زمی یمخوابد که در خانه رسدی که جایت
در آن خایلست حالم بد نشود و تنها بمانم...
میان دلتنگ زمزمه کردم :
–یک میای؟
–نیمدونم.
صدای جیغ و هورا کرکننده شد.

زر خرید

بانوی بارانی

میان آنهمه فریاد نیمدانم خداحافیط کرد یا نه ،ویل
تماس قطع شد.
بهحدی ضعف داشتم که جان بلند شدن و به خانه
همسایه ر
رفی را در خودم پیدا نیمکردم .
زنگ در را زدند ،واقعا زنگ واحد ما بود؟
من که کیس را نداشتم ،بهجز داب شکری .
دعا کردم هرکیس باشد بهجز او ،اما کاش آرزوی دیگری
کرده بودم ...کاوه بود با دستهگل.
در را که باز کردم گوشه مبل نشستم و رسم را به دسته
اش تکیه دادم.
پاهایش برابرم متوقف شد .
–سالم  .ر
بهتی؟

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهم به گلهای ریز دستهگیل که روی مت گذاشت
رفت  .ر
حب نای تکان دادن رسم را نداشتم.
–ناری ...حرف نیمزب؟ دلخوری؟
حقیقت حال من ساده و آشکار بود.
–خستهم .از دستت عصبابام ،ویل جون بحث ندارم.
روبهرویم نشست.
–ضعیف شدی .
انگشتان بلندش را در هم گره زد.
–ستار هم یمخواست بیاد ...نگرانت بود.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وحشب که در آن شب
با آمدن اسم دوستش تمام
گذرانده بودم برابر چشمانم آمد ...
–نیمخوام حرفش رو بزب.
بندبند انگشتانش از شدت فشار سفید شد.
#پارت_۲۴۰
گفتم نگو ،اما خودم باختیار زمزمه کردم:
–واقعا یمخواست منو نته بیمارستان؟
ررسمنده با انگشت پیشاباش را ماساژ داد.
با پوزخند ادامه دادم:
–یعب جون خودم رو مدیونتم؟

زر خرید

بانوی بارانی

–بهخاطر کمک به من جلو اومدی.
–هرکس دیگهای بود یماومدم.
مستقیم نگاهم کرد ،با تحسی و شاید حرست.
–یمدونم .
نگایه به گوشهکنار خانه انداخت.
–تنهاب؟ یمخوای برات پرستاری ،کمگ ...کیس رو بیارم؟
–نه!
کیم سکوت کرد ،کیم تردید ،کیم حرف که یمماندند
میان ر
نگفیها ...
–باید برات ر
اعتاف کنم ،ناری ...
نگاهم تا لبخند ساختگ و مرددش باال کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

–من ...یعب پدرم ،چندتاب تور شکار داره ...قرار بود من
برای تبلیغات و ساکت کردن افکار عمویم یهرسی فعالیت
کنم برای محیط زیست...
گوشهایم درست شنید؟
–شکار چ؟
–هرچ ...بز کویه ،قوچ ...
باراده نیمخت شدم.
کف دستانش را برای آرام کردن به سمتم باال گرفت.
–با مجوز ...تحت نظارت...
–مجوز برای ر
کشی؟
–دراز بکش...

زر خرید

بانوی بارانی

نا نداشتم ...نای دفاع از حیوانهای آزادی که یممردند به
خاطر هیچ و پوچ.
اگر یمگفتم هم فایدهای نداشت .اختاپوسوار در جای
جای رسزمینم به ویراب مشغول بودند .
با بمعبترین جمالت دنیا خودشان را توجیه کرد:
–چه فرقیه بی کیس که یمره قصاب و گوشت یمخره با
کیس که خودش اون گوشت رو مستقیم از کوه و دشت
شکار یمکنه؟
–اونا آزاد به دنیا اومدن ...دارن منقرض یمشن .زمی
هرچقدر که مال ماست ،مال اونا هم هست.
نگاهم را از او گرفتم و به سقف دادم .کاش به خانه نیم
آمدم تا بعد کاوه را ببینم ...

زر خرید

بانوی بارانی

هنوز روی تخت یاشار بودم و به کتابهای مکانیک روی
مت مطالعهاش نگاه یمکردم ،مثل این دو روز گذشته.
صدای کاوه مرا از خیال بتون کشید.
زشب نیست ،از ر
–برای من ،شکار کار ر
وقب بچه بودم با
پدرم یمرفتم  .ر
بهتین دوران زندگیم وقتاب بود که با بابام یم
رفتیم و شبا توی بیابون چادر یمزدیم .
شانه باال انداخت .
–اما خب اگه باعث یمشه یهکم ببخشیم ،باید بگم من
شکارچ نیستم .هیچوقت هیچ حیووب رو نکشتم .بابام
تفنگ بریمداشت و من دوربی...
#پارت_۲۴۱
ا
نای بحث نداشتم ،توانش را اصل.
–اومدم تا باهات مردونه حرفام رو بزنم .

زر خرید

بانوی بارانی

این را که گفت پرسیدم:
ر
خواسب بسازیش یا
–فقط یه سؤال دارم راجعبه مرکز .یم
نه!؟
–نه!
درد میان رسم یمپیچید و به کاسه چشمهایم هجوم یمبرد.
–منو اینهمه وقت بازی دادی؟
–اینقدر که تو یمیک کارم بد نبود.
مستقیم به صورتش زل زدم و ُبرنده پرسیدم:
–چقدر بد بود؟
ررسمنده رسش را پایی انداخت.

زر خرید

بانوی بارانی

–من واقعا حیوونا رو دوست دارم ،مایا رو باید ببیب .
حیووناب که دوستام ازشون مراقبت نیمکردن رو ازشون
یمگرفتم .شاید بهنظرت کار خاض نیاد ،ویل طاقت
عذاب کشیدن هیچ جنبندهای رو ندارم.
از پس نم نشسته به نگاهم ،لبخندش را مات یمدیدم .
–من مقرص کارای پدرم نیستم .
فشارم پایی بود ،دستانم درحال انجماد.
–ناری ...من ازت خوشم میاد ،از انسانیت و مهربونیت،
شجاعتت .این یه مدت دنبالت یماومدم چون ...چون ...
با تو حرف زدن رو دوست دارم.
خطوط صورتش مهرباب داشت .باید یمپرسیدم.
–اون ر
دخته توی مهموب...
دوباره کف دستش را بههم مالید.

زر خرید

بانوی بارانی

–از من چه انتظاری داری ،ناری؟ !من یه مردم ،نیاز
دارم .بده هر بار که تنها یمشیم و موقعیتش پیش میاد
بهت ر
احتام یمذارم و بهت دست نیمزنم؟
این دیگر قابل تحمل نبود .با تهمانده توانم صدا باال بردم.
– ر
رفب با هرزهها خوابیدی ،رس من منت یمذاری؟
نرم ،انگار کودیک عصباب را آرام کند با مهرباب توضیح
داد:
–چرا اینجوری بهش نگاه یمکب؟ من  ۳۰سالمه .رابطهم
با تو در حد آشناییه .با هم همفکریم .انتظار داری تا
ر
وقب که رابطهمون جدی بشه من روزه بگتم؟
حقیقت را یمگفت؟ بههرحال منطق خودش را داشت،
درست یا غلط.

زر خرید

بانوی بارانی

–هر غلیط یمکب ،بکن !ویل حق نداری از قصد ر
دختی
رو بیاری خونهت که شبیه من باشه.
ابروهایش از تعجب باال پرید.
–نه....
–چرا؟ !شبیه من بود...
–هیچکس شبیه تو نیست ،ناری...
تکه یچ درون سینهام آب شد ،رس خورد و داخل شکمم
افتاد ،اما ...بوی گند دروغ داشت حالم را بههم یمزد.
–دستهگلت رو دادی ،عیادت هم کردی .دیگه برو!
#پارت_۲۴۲

زر خرید

بانوی بارانی

#یاشار
صبح ،بعد از بتون زدنم از خانه ،پشیمان شدم .اگر
مادرم زود یمرفت و ناری و عبدی تنها یمماندند چه؟
جفتشان به کمک احتیاج داشتند .
فقط چند ساعت رس کار ماندم ،به همکارم زنگ زدم تا
جایم شیفت بدهد ،البته قرار شد درعوض چند روز کامل
من نگهباب بدهم .
برایش بد نشد ،یمتوانست دست زن و بچهاش را بگتد و
به شهرستانشان برود .
به خانه که رسیدم ماشی کاوه نصف کوچه را گرفته بود .

زر خرید

بانوی بارانی

با دیدنش حالم دیگر دست خودم نبود ،خون میان رگ
هایم از عصبانیت شبیه رسب داغ شد و به کاسه رسم
هجوم برد.
مردک با چه روب دوروبر ناری آفتاب یمشد.
دیگر اختیار قدمهاب که برای رسیدن به خانه از هم
ر
پییس یمگرفتند را نداشتم.
پالستیک موزهاب که برای ناری خریده بودم را کنار در
واحدمان پرت کردم و با عصبانیت چند ضبه محکم به
در زدم.
صدای« بفرمایید »را که شنیدم در را بهضب باز کردم.
کاوه با دیدنم فورا از جا پرید.
خییل خودم را نگه داشتم که فقط کنار در بایستم و از
یقه نگتم و پرتش نکنم بتون!

زر خرید

بانوی بارانی

طوری با دلخوری به ناری نگاه کرد که انگار او باید در
مورد حضور من در آنجا توضیح بدهد.
بعد از افتضاحش حق نداشت اینجا باشد .
–تو اینجا چه غلیط یمکب؟
خونرسد به من زل زد.
–اومده بودم عیادت .باید به تو جواب پس بدم؟!
–دیدی که خوبه ،حاال هری!
آقای خوشتیپ رسش را با تأسف برایم تکانتکان داد.
رگهای گردنم از شدت خشم ورم کرده بودند .
–اومدی شاهکارت رو ببیب؟ هنوز زندهست .حاال گورت
رو از اینجا گم کن.

زر خرید

بانوی بارانی

در را تا آخر باز کردم و کنارش ایستادم تا بتون برود.
–عمهش نیست .تنهاست.
–فوضولیش به تو نیومده.

گوشه لبش را به دندان گرفت ،صورتش قرمز شده بود،
اما جوابم را نداد .
شمرده و ر
کنتلشده کلمات را هچ کرد.
–من بهخاطر تو اینجا نیومدم .االنم دیدم کیس پیشش
نیست ،موندم.
#پارت_۲۴۳
سمت ناری توپیدم:

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری !تو تنهاب؟
با ترس از من به کاوه و برعکس نگاه چرخاند.
حق داشت ربتسد؛ تازه بهخاطر دعوای دو نفر دیگر
خودش را لهولورده کرده بود.
مشتهایم گره شدند .تمامش تقصت این عوض بود که
ر
کنتلم را از دست دادم.
ر
دسب میان موهایش فروبرد .
–عمهش دست چه کیس هم ستدتش!
–تو رو سننه؟ !گفتم هری!
ناری را آرام صدا زد .منتظر بود باز ر
دخت بیچاره از او
دفاع کند؟

زر خرید

بانوی بارانی

دوباره که اسم ناری را روی زبان چرخاند نفهمیدم یک
خودم را به او رساندم و سینه به سینهاش ایستادم.
–واسه من ادای استادای دانشگاه رو درنیار ،انگار من
الواتم و تو اون باالباالها...
نوک انگشتم را سمت ر
دخت زرد و پژمرده کنارمان اشاره
رفتم.
–اگه خانویم کرده و رات داده توی خونهش ،به خودش
ربط داره ،ویل رسش رو دیدی؟ از اینور تا اونور جر
خورده .بخیههاش رو نیمشه شمرد !موهاش رو دیده
بودی؟ همه رو براش کوتاه کردم.
لبه شال مشگ روی رس ناری را باال گرفتم.
–فکر کردی چرا این رسشه؟ رورسی سنگینه ،دردش
میاد .ویل خجالت یمکشه رسش رو ببیی .

زر خرید

بانوی بارانی

پرههای بیباش با حرص باز و بسته یمشد .به حال
مزخرفش پوزخند زدم .
–باید به اون رفیق بدتر از خودت دهنه یمزدی که هار
نشه این بچه رو بگته !اگه دربوداغونه ،همهش
نتونسب مواظبش ر
ر
بایس.
گندکاری تو االغه که
دهان باز کرد که از خودش دفاع کند ،شانس آورد و
خودش فکش را بست ،وگرنه زحمتش مال من یمشد.
–گند زدی ،االغ !گند !حاالم گورت رو گم کن!
بهجای او ،ناری رفت ...
نماند و سمت اتاقش فرار کرد .در را که بههم کوبید تازه
به خودم آمدم.

زر خرید

بانوی بارانی

کاوه با تحقت رساپایم را برانداز کرد.
ا
ر
–اصل رفتار با یه خانوم رو بلد نیسب.
گوشه لبم با تنفر پیچ خورد.
–رفتار شما رو هم دیدیم ،جناب جنتلمن!
–عمهش که برگرده من میام .
در را نشانش دادم.
–خوش گلدی!
#پارت_۲۴۴
گلهای روی مت دیگر چه یمگفتند؟
سمت اتاقش رفتم .آرام و باجازه در را هل دادم و بازش
کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری...
روی لبه پنجره بسته نشسته و به بتون نگاه یمکرد.
نزدیک رفتم ،آنقدر نزدیک که عطر تنش با نفسم ایاق
شد...
لعنت به تو ،یاشار !...لعنت !
چطور به خودم اجازه دادم سینهام را از عطر مالیمش پر
کنم؟
مرا چه به این غلطهای اضافه!
دهانم را بستم که نفسش نکشم ،اما صدایش که یمشد
بزنم.
–ناری...
سمتم برگشت .غمگی بود؟ چرا؟
خم شدم و به لبهای زاویهدار لرزانش نگاه کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–پرسه رو دعوا کردم ناراحت شدی؟
صورتش مثل وقتهاب که درد داشت جمع شد .
نکند نار ر
احباش واقعا بهخاطر کاوه بود؟!
ر
خواسب بره؟
–نیم
اشک که روی صورتش بهراه افتاد خلع سالح شدم ...
–داشتید حرف یمزدید من پریدم وسط...؟ آره ،ناری !
واسه اون گریه یمکب؟
حرف نزدنش دیوانهکننده بود .
–شمارهش رو دارم ،برم پیدا کنم برات بیارمش...؟!
ناگهان برق دویستوبیستولت به سینهام وصل کردند...
ناری بود که به من تکیه کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

وا نده ،مرد !ای خاک بر رس ناریندیدهات کنند...
دستهای بمغزم ،اما دور تنش پیچید...
–یه  ...ر
دخته دیوونه ...گریه نکن.
روی پنجره نشسته و رسش به سینهام وصل بود.
–من فقط یمخواستم برای حیوونا پناهگاه بسازم .االن یم
گه همهش دروغ بوده ...اون شب ...ستار گفت نتیمش
ر
دکت .خون ...خون من راه افتاده بود تو خونه...
–هیسس ...آروم باش ...
هق زد.
–گریه نکن ،دیوونه !زشتتر یم ریس.
رسش را بلند کرد و با آن به سینهام کوبید.

زر خرید

بانوی بارانی

از دردی که در رسش پیچید ر
فحیس داد که نشنیدم.
–پس اون ناری کو که تو جنگل یه گردان آدم رو عاض
کرده بود...؟!
انگشت شستم ،باجازه ،روی شانهاش را آرام نوازش کرد.
–تو که درسته همه رو قورت یمدی ،گریهت چیه...؟
–تمام وقتاب که با جون و دل باهاش دنبال جا گشتم .از
درسم زدم ...
–تو که نیتت خوب بوده...
–نیمبخشمش...
محکم جواب دادم:

زر خرید

بانوی بارانی

–خوب یمکب!
#پارت_۲۴۵
برای آرام کردنش به گذشته گریز زدم.
–داغ دلم تازه شد .هنوزم یمگم باید درخته رو یمبریدم با
گردن یماومدی زمی .
رسش روی سینهام لرزید.
–کلهگاو...
–تو دادگاه یمگفتم فکر کردم میمون رفته باالی درخت .
ها؟
با مشت به بازویم کوبید و رسش را از سینهام پس گرفت .

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار !دارم باهات درددل یمکنم.
به دیوار کنارش تکیه زدم و زیر سایهام ،در احاطه
گرفتمش.
–درد منم توب ،خب .
با رسانگشت اشکهایش را پاک کرد و نازدار پشت چشم
نازک کرد .
–لیاقت دیدن اشکای منو نداری.
یگ از آن لبخندهای بدعوت روی لبم نشست.
ر
سعادب هم نصیبم شده.
–چه
مرا محکم کنار زد و از روی پنجره بلند شد.
–هر بار برات حرف زدم یهجوری پشیمونم کردی .اره
کش کلهپوک!

زر خرید

بانوی بارانی

گفت و از اتاق بتون رفت .
سینهام اما ...جای یک رس آنجا را هنوز یمسوخت و به
انجماد یمرسید.
درد من خودش بود .چرا باور نیمکرد؟
بقیه دردها را هم که نیمشد گفت.
ا
مثل درد من گاوصندوق ر
لعنب بود ده قدم آنطرفتر،
کنار تخت فلور ،همان که سند بردیکام داخلش بود.
درد من  ۳۰قدم دورتر ،داخل اتاق خودم ،الی کتاب
مکانیکم بود ،یک سند برای کرایه دادن خودم ...یک صیغه
نامه...
از اتاق رسد ،خانه خایل ،بتون زدم.
#پارت_۲۴۶

زر خرید

بانوی بارانی

در واحد خودمان بوی خوش شویدپلو دلتی یمکرد.
ر
وقب مادرم یک تکه بزرگ مایه را برای ناری و تکه بعدی
را داخل بشقاب من یمگذاشت چشمهای عبدی حرکت
دستهایش را دنبال یمکرد.
ررسوع که به کشیدن تیغهای مایهاش کرد ،خودم بشقاب
پدرم را پر کردم.
–حمیده !یه شیشه ر
ر
تونسب بیاری؟ اینو که
تریس نیم
خایل نیمشه خورد.
–ماست هست.
برخالف انتظار همهمان ناری از مادرم دفاع کرد ،دفاغ با
سالح نرم.

زر خرید

بانوی بارانی

–عمو جون ،حمیده خانوم که نیمدونست شما هوس
ر
تریس کردی .دفعه بعد براتون یه شیشه مخصوص
میارن...
بابا عجالتا ساکت شد.
هنوز چهار قاشق غذا هم نخورده بودیم که ناگهان
بشقاب پدرم باال پرید و غذایش روی تمام مت پخش شد.
ناری جیغ کوتایه کشید و موقع عقب ر
رفی صندیلاش به
صدا در آمد.
در جواب« چه مرگته؟»!ی مادرم ،بابا موی مشگ بلندی
را روی رومتی سفید پرت کرد.
–این چیه؟ نیمتوب ر
وقب داری غذا درست یمکب لچک
رس کب؟

زر خرید

بانوی بارانی

مادرم ،عصباب ،قاشقش را روی مت کوبید.
–چیه؟ !اگه برورسی باشم ،یمتریس چشمت به نامحرم
بیفته؟
بابا فریاد زد:
–یک تو رو نگاه یمکنه؟ شویدات از تو غذا درنیاد ،بسه!
–اووو !حاال انگار چ شده ...مو که نجس نیست؟!
پدرم انگشتش را سمت رس من گرفت و داد زد:
–این بچه از یک تا حاال داره برام غذا درست یمکنه ،یهبار
مو توش درنیومد.
نگاه ناری انگشت بابا را دنبال کرد و ر
وقب به رس صاف و
براق من افتاد رپق خندید .

زر خرید

بانوی بارانی

فورا دستش را جلوی دهانش را گرفت و با شانههاب که
یملرزید رسش را پایی انداخت .
شانس آورد و اخم غلیظ مرا ندید.
مادرم دادی زد که صدالبته از پدرم بلندتر بود.
–حاال مجبور بودی جلوی مهمون آبروی منو بتی؟
دستهای بابا ،با آن رگهای برجسته کبود ،روی مت
کوبیده شد.
–ناری غریبه نیست!
مادرم با پره رورسی صورت قرمزش را باد زد و غرغر کرد:
–آره !خواهر منم غریبه نبود ...یادته یه روز اومدن خونه
مون جلوی شوهرش مو از غذا بتون کشیدی؟ شوهرش
نزدیک بود باال بیاره.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۴۷
با نوک پا از زیر مت به ساق پای ناری که حاال در خودش
جمع شده بود ضبه زدم .از جا پرید.
با ابرو به بتون اشاره زدم.
بهدنبال نجات بود ،چون زودتر از من بلند شد.
کیس متوجه ما نشد .بابا داشت فریاد یمزد.
ر
خواسب زلفت رو چیکارش کنم؟ قورتش بدم؟
–یم
ر
نزدیکتین مبل رها کردم و
داخل هال ،خودم را روی
نفسم را کالفه بتون دادم.
– ررسوع کردن.
ناری روبهرویم نشست.

زر خرید

بانوی بارانی

–همیشه آخرش اینجوری یمشه؟
–تاجابکه یادمه حداقل هفتهای یه بار ...کم کمش...
مثل این چند روزی که خانهمان بود پاهایش را زیر دامنش
جمع کرد و رسش را به دسته مبل تکیه زد.
–من یادم نمیاد پدر و مادرم با همدیگه بحث کرده
باشن .ویل یادمه مادرم همیشه صداش یمکرد« باوانم »...
اطراف ،در ورودی را نگاه کرد .
–تو این چند روز که پیشتون بودم یهکم از قدیما یادم
ا
اومد ...مثل مادرم که در رو براش باز یمکرد ،ویل محو...
دلداریاش دادم.
–خییل بچه بودی.

زر خرید

بانوی بارانی

لبهایش از غصه پیچ خورد.
– ر
بیشت فلور رو یادمه تا مادر و پدرم .مادربزرگم بعد از
تصادف پدرم زیاد زنده نموند ،فقط چند سال...
سؤال پرسیدم تا یادم برود...
« –باوانم »یعب چ ،ناری؟
–ترجمه سادهش یمشه جگرگوشه ،اما در اصل از بابان و
بابا میاد ،یعب خانه پدری ...چتی باالتر از جگرگوشه .
ر
وقب یمیک« باوانم »یعب چنان با دل و جانم آمیخته
شدی که انگار ریشه مب...
ساکت شد ...
ادامه نداشت؟
ر
وقب آنقدر بااحساس و گرم حرف یمزد ،لحنش مثل
شعرخواب یمشد ،شبیه الالب...

زر خرید

بانوی بارانی

شعر که تمام شد ،زندیک واقیع از پسش رسک کشید.
از خستگ روی مبل کش آمدم .
–امروزم به ماشی دست نزدم.
–خییل کار داره؟
–بکوب کار کنم ،فوقش یه هفته.
چشمهایم را بستم و سیع کردم به بحثهای داخل
آشتخانه گوش ندهم.
–یاش ...یه !یاش!
–هوووم...
–گشنهمه.
#پارت_۲۴۸

زر خرید

بانوی بارانی

درجا تکیهام را مبل برداشتم .
جوری نگاهم یمکرد ،انگار از ر
اعتافش خجالت کشیده
باشد.
–رنگ و روت حساب داغونه .هیچ ر
بهت نشدی.
–قرص آهن یمخورم.
–یمخواستم برای ناهارت جیگر بخرم.
بیباش از تنفر چی خورد.
–دیگه ربیط به گیاهخوار بودن نداره ،جیگر خط قرمزمه.
هوا هوای رسبهرس گذاشتنش بود.
–چون از درخت خوب باال یمری ،گفتم حتما موز هم
دوست داری .برات خریدم...

زر خرید

بانوی بارانی

نفسش بند آمد ،زبانش هم.
–خییل ...خییل ...میموب...
دستم را به کمر زدم و با یک لبخند دنداننما منتظر
ادامه حرفش شدم .
نه !حالم گرفته شد .از فحشهای مؤدبانه ختی نبود .
تسلیم شد و رسش را دوباره به مبل تکیه داد .گرسنهتر از
این حرفها بود که بحث کند.
–تو یخچال که چتی نبود.
–یادم اومد کجا گذاشتم.
در را باز کردم و نایلون خریدم را از پشت در برداشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

دستش را برای ر
گرفی موزی که کندم ،سمتم دراز کرد و
پرسید:
ر
دونسب موز یه غذای کامله؟
–یم
–بهپای ناهار واقیع نیمرسه ،ویل از گشنگ ر
بهته.
حب ر
هنوز صدای بحثشان یمآمد ،ر
وقب دویم را خوردیم...
از اتاقم پتو و بالش آوردم و جلوی مبل پرت کردم.
–یاش !
–هان!
–من دیگه برم واحد خودمون.
رسم بهضب سمتش برگشت .
از اخم ناگهابام خودش را جمع کرد ،اما ادامه داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–پس برو رو تختت .من روی کاناپه هال جا یمشم .هوا
رسده ،بهخاطر من روی زمی یمخواب .
به زیر پایم اشاره زدم.
–رو زمی نیست ،فرشه ،شبا هم تشک پهن یمکنم .
نگذاشتم دوباره حرف از ر
رفی بزند ،دراز کشیدم و پتو را
هم تا روی رسم باال آوردم.
–یاشار...
–عرصا نیمخواب؟ برو دیگه!
–بابا و مامانت چ؟
–برو اتاق .مامانم االن دیگه یمره .حرف گوش کن!

زر خرید

بانوی بارانی

صدای قدمهای سبکش را شنیدم که سمت اتاق رفت ،و
بعد پا کوبیدن و غرغرهای مادرم و بسته شدن در خانه و
آخرش هم عبدی که آمد و دراز کشید.
تخت جتجت کرد ،قژقژ کرد ،هر صداب را از خودش
درآورد ...
و من خسته بودم و خوابم نیمبرد...
#پارت_۲۴۹
#ناری
جمعه هم از راه رسید.
صدای خنده بلند رضا از دیوارها و از میان خواب دم
صبحم گذشت و بیدارم کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

رسم یمسوخت .دلم یمخواست انگشتم را در زخم
بچرخانم و سوزشش را آرام کنم.
بحوصله در رختخواب نشستم .بازهم خانهنشیب...
ویل من آدم چهاردیواری و یکجا ماندن نبودم .
پنج صبح ،دوستهایم به کوه رفتند ،من چه؟!
از جایم بلند شدم ،داخل هال کیس نبود .عمو هم به
حیاط رفته و صدایش از آنجا یمآمد.
مقابل آینه روشوب پانسمان رسم را آرام باز کردم ،شاید با
هوای آزاد ر
بهت یمشد.
بعد نوبت شال بود که رویش بیندارم ...اما پارچه آزار یم
داد ،به بخیهها گت یمکرد و آنها را یمکشید.

زر خرید

بانوی بارانی

تا حاال پشت رسم و زخم را ندیده بودم ،ویل حتما خییل
زشت شده بود.
دست روی پوست اطرافش کشیدم ،موهای ریز نازنی...
برای اولی بار رورسی رس کردنم بهخاطر حجاب نبود،
البته که با رس دربوداغان من هیچ مردی از راه بهدر نیم
شد.
ترسناک شده بودم...
کاسه چشمهای ر
دخت داخل آینه از اشک پر شد .مشت
آب که به صورتم پاشیدم ،حال او را هم ر
بهت کرد.
تنها کیس که از بریدیک رسم حرف زد یاشار بود ،آنهم
برای رسزنش کاوه !

زر خرید

بانوی بارانی

ریزبهریز وضع و حال خراب مرا به صورت او کوبید .
آنقدر قشنگ شست و پهنش کرد که دلم خنک شد .
داخل آینه ادایش را درآوردم :هیچکس شبیه تو نیست،
ناری !
حتما نصف ر
دختهای تهران را چشیده بود ،تازه با این
نتیجه رسیده بود که کیس به بتجربگ من نیست .
اما خب ،هیچکس شبیه هیچکس نبود؛ دوفردای دیگر
یگ را پیدا یمکرد و به این نتیجه یمرسید او هم مثل بقیه
نیست و این چرخه معیوب ادامه داشت.
به هرزهبازیهایش یمگفت نیاز !چه رسپوش مزخرق برای
پوشاندن دلگ!

زر خرید

بانوی بارانی

و اما کیس تکیهگاه این روزهای بپنایهام شد که خودش
دستتنها و بکمکیار مانده بود...
گایه تند و تت حرف یمزد تا دورم کند ،اما من زبانش را یم
فهمیدم .همان محبت خالص و تپنده که الی تلچ
کالمش یمپیچید را لمس یمکردم ...
مرد بود ،در این دنیای پر از نامرد .کاکتوس دلنرم
مهربان...
#پارت_۲۵۰
رورسیام را با یک رورسی رسمهای که ر
کمت بخیهها را یم
کشید عوض کردم.
یک چای لیواب بزرگ ریختم و با قند به حیاط رفتم.
«صبح بهخت »را خطاب به همه گفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چه عجب ،خانم بیدار شدن؟
–سالم رضا؟ !تو چه عجب از اینورا؟!
تکهای موکت کهنه روی پله پهن بود و عمو نشسته روی
آن...
–موکت پهن کرده راحت ر
بایس؟ چقدر این پرست نازت
رو یمکشه ،عمو!
کیم کنار کشید تا من هم بنشینم.
–پله رسد بود خو !نیمشه که یخ بزنم.
عاشق قدرشنایساش شدم.
یاشار قطعهای فلزی و عجیب که نیمشناختم را با نگاه
چک کرد و داخل ماشی فرو...

زر خرید

بانوی بارانی

یک قلپ از فنجان چایم را نوشیدم و تماشایشان کردم .
ر
حب رضا هم جدی بود ،انگار به جاهای مهیم رسیده
باشند.
یاش نیمنگایه به من انداخت.
–ناری !چاییت تموم شد؟
یک قلپ بزرگ قورت دادم و لیوان را زمی گذاشتم.
«بگت »!گفت و سوئیچ را سمتم پرت کرد .در هوا گرفتم.
ر
تشویق زد .نگاه
رضا برای قاپیدن سوئیچ برایم سوت
مرددم به یاشار برگشت.
–چیکارش کنم؟
–برو استارت بزن!

زر خرید

بانوی بارانی

–من؟ !
–آره!
قلبم هیجان را پمپاژ کرد.
–کار یمکنه؟
–نیمدونیم.
هردو نگاهشان به من دادند .باورکردب نبود؟
–من اولی استارت رو یمزنم؟ چند سال خاموش بوده؟
رضا با خنده شانهای باال انداخت ،اما یاش رسش را داخل
کاپوت فروبرد.
با ذوق سوئیچ را به مشت کشیدم و فورا پشت فرمان
نشستم.

زر خرید

بانوی بارانی

کاپوت باال بوده و فقط تنهاش را یمدیدم.
–بزن!
سوئیچ را چرخاندم .یک ...گر و گر صدا داد و خاموش
شد.
دویم ...
و صدای موتور اتاقک را به لرزه درآورد.
ماشی قدییم مثل پتمردها رسفه کرد و از خواب مرگ
بیدار شد .حس عجیب داشت؛ زنده شدنش را یمگویم.
#پارت_۲۵۱
یاشار دستش را باال برد.
–صت کن !نزن!

زر خرید

بانوی بارانی

رو به رضا پرسید:
–یمشنوی؟!
ر
خیاالب شدی؟
–چو؟ !خوبه که .
–صدای بلتینگه ...بلتینگ آشغال بهم انداخته .
با لبهاب آویزان از ماشی پیاده شدم.
–باز کار داره؟
–آره ،ویل روشن شد.
باالخره شببیداریها نتیجه یمدادند .
لبخند را روی لبهایش دوست داشتم؛ کمیاب ،ببدیل،
واقیع...
پرسید:

زر خرید

بانوی بارانی

–ناامید شدی؟
لبم را کج کردم .رسزنشم کرد.
–عجول نباش ،ر
دخت!
–چقدر دیگه کار داره؟
–تهش یه هفته!
رضا به شانهاش کوبید:
–بعدش پول رو دادی و از اینجا ر
رفب.
یاش حواس و نگاهش به شورولت بود ،اما من شوکه
پرسیدم:
–چه ربیط داره؟
–هان؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–دادن پول چه ربیط به ر
رفی داره؟
یاشار سنگ شد .صدایش زدم:
–یاش؟
–خب ...بدهیم رو بدم ،اونموقع بدهکار نیستم .
دستهایم را در آغوش گرفتم.
–رضا گفت یمرید ...بدهیت چه ربیط به ر
رفی داره؟
قرمز شدن پوستش تنها تغیت اجزای صورتش بود .مشت
محکیم به پشت شانه رضا کوبید.
–رضا؟ !ما قراردادمون چند ماه دیگه تموم یمشه .چ
چرت یمیک واس خودت؟

زر خرید

بانوی بارانی

رضا که کپ کرده بود به خودش آمد و منقطع خندید.
–جدی؟ از بس با ناری بهتون بد گذشت شبیه ده سال
بود ،جدی یه سالم نشده؟
سوئیچ را به سینهاش پرت کردم.
–دلقک!
با خنده گرفتش ،هول شده بود ...
نه !نه !چتی اینجا غلط...
از داخل خانه صدای زنگ آمد و افکارم را پاره کرد .
هیچکدام از پرسها از جایشان تکان نخورند.
–چهتونه خشک شدین؟ نکنه انتظار دارین من برم درو
باز کنم؟

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۵۲
اما صدای مریم که از کوچه آمد بهطرف در پرواز کردم .
یک اکیپ چهارنفره خسته ژولیده پشت در بودند .
در آغوش ژیال فرورفتم.
–کجاب تو؟ !
ر
وقب رهایم کرد نوبت مریم بود بچالندم ،ویل این بی
انگشتان ژیال بازویم را رها نکرد.
پشترسشان شایان و امید بودند.
بعد از احوالتیسشان با بقیه ،ر
دختها را به واحدمان بردم .
مردها هم که همه از دم عشق ماشی ،کنار یاشار ماندند.

زر خرید

بانوی بارانی

با دلتنگ ،از اوضاع دانشگاه پرسیدم.
مریم قول داد جزوههایش را برایم بفرستد.
ژیال فقط چند دقیقه کنارم نشست ،فورا به پنجره رو به
حیاط دخیل بست.
–نار !خداب دوست ر
دخت نداره؟
–از اینم خوشت اومده؟!
–اصل جنسه !المصب هرچ یمپوشه باز هات و جیگره!
مریم جفت ابروهایش را باال داد.
– ر
دخته خل شده .شوهر کنه خالص شیم از این ادا
اطوارش.
ژیال به او چشمغره رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–آخه اوسکول !جیگر و جذابه درست ،ویل آدم که زن
این پرسا نیمشه ،فقط بچشه کافیه .مثل بستب ،ستت
نیمکنه ویل دوست داری بخوری.
دستم از حرص روی پایم چنگ شد ،اما خندهام گرفت.
–به یاشار یمیک بستب؟
ر
بیشت صورتش را به پنجره چسباند.
ژیال
–نه ! ر
لعنب مثل چای زغالیه ...لبدوز و لبسوز!
مریم چادرش را بهضب از رس کشید .او هم داشت از
دست ژیال حرص یمخورد.
–اینهمه آپشن داره .مخزنیت هم که بیسته بهقول
خودت .بشونش پای سفره.
با تصور یاشار پای سفره عقد بلند خندیدم .

زر خرید

بانوی بارانی

اگر به اداهای تقریبا همیشگ ژیال عادت نداشتم و یم
فهمیدم قصدش جدیست بازهم خندهام یمگرفت؟
ژیال حاال کامل سمت ما چرخید.
–برم به بقیه بگم چ؟ طرف نگهبان دم در
ر
نیسی؛ مادر
دانشگاهمونه؟ همه که مثل آقا شایان
فرهنگ ،باباش مایهدار .با ماتحت افتادی تو عسل ،پس
واسه من سختاب نکن.
روی مبل دراز کشیدم و کوسن را زیر رسم گذاشتم.
دلم برای حرفهای ر
دختانه تنگ شده بود ،هرچند داشتم
با حرفهای ژیال پشیمان یمشدم.
#پارت_۲۵۳

زر خرید

بانوی بارانی

خواستم جوابش را درباره شغل یاشار بدهم که فرصتش
را نداد.
–وای ر ر
اسب ناری ،لختش رو ندیدی؟
نفسم را وحشتزده و پرصدا به سینه کشیدم.
مریم چادرش را تا زد.
–کوتاه بیا !مرد حرمت داره نه لذت.
وسط غافلگتی باز خندهام گرفت.
ژیال خودش جوابش را داد.
–نصف ر
دختای دانشکده براش نقشه دارن .این ویل هیچ
پا نیمده.
بیچاره یاشار !مجبور شدم دفاع کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

–مگه هیکلش تقصت خودشه .فقط دردرس داره براش.
ژیال نیمشنید  .ر
گویساش را سمت پنجره گرفته و ...زوم یم
کرد؟
–کاش وضعش خوب بود ،حیف نه پول داره ،نه شغل،
فقط قیافه...
از جایم پریدم ،به دردی که در رسم پیچید توجه نکردم و
خودم را با قدمهاب تند به او رساندم .
ر
گویس را از دستش کشیدم ،رهایش نیمکرد.
ر
گرفب؟ واسه چ؟!
–عکس
–گوشیمو چیکار داری؟ به بچهها بگم رفتم خونهش که
باورشون نیمشه.

زر خرید

بانوی بارانی

–ول کن ر
گویسو...
یمخندید و التماس یمکرد.
–نار !فقط نشونشون یمدم .
ر
ترس زدم:
–یمخوای چ بگ به بقیه؟ ببی یمتوب از کار بیکارش
ر
بدبخب داره شماهام گت دادید بهش؟
کب؟ خودش کم
–یه عکسه ،بابا...
باالخره ر
گویس را از دستش کشیدم و عکس را پاک کردم.
نفسم از ریتم خارج شده بود ،با همی چند قدم.
–استادی ،استادیاری ،کیس نیست تو دانشگاه که گت
بدید بهش؟
نوبت او بود ر
گویس را با کشیدن از دستم پس بگتد.

زر خرید

بانوی بارانی

–پیدا کردی من مام یه ندا بده ،تکخوری حرومه!
کنارش که زدم ،نگاه یاشار به پنجره را غافلگت کردم.
به چتی که رضا گفت یمخندید یا برای ژیال؟
پرده را تا ته کشیدم.
–ناری ،عمهت یک بریمگرده؟
مریم بود که پرسید .زمزمه کردم:
–نیمدونم...
مکثش باعث شد بیایم و کنارش بنشینم.
–چطور؟!
دستپاچه ر
دسب روی لبه مانتواش کشید و آن را مرتب
کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–هیچ همینجوری پرسیدم.
ر
وقب نگاه زلزدهام را از رویش برنداشتم ،با من و من
زمزمه کرد:
–اینجا ،با دوتا مرد غریبه ،چطور تونست تو رو ول کنه
بره؟
رسم گیج بود ،گنگ شد ...دراز کشیدم.
#پارت_۲۵۴
اگر یمدانست این چند شب را در واحد مردهای غریبه
ر
قضاوب یمکرد؟
خوابیدهام در موردم چه
ا
اصل تنهابام را درک یمکرد؟
نهکه نیمتوانست بفهمدم .

زر خرید

بانوی بارانی

با آن پدر خیاط و آبرومند ،مادر محجبه و مهربان ...
ررسط یمبندم ر
حب یک شب زندیک مرا در تصورش هم
تصویر نیمکرد.
ژیال با دلسوزی زمزمه کرد :
–خییل ضعیف شدی؟
صدای مریم که حرفش را تأیید کرد یملرزید .خودش یم
دانست چه به من گفته.
–آره ،زیر چشمش قشنگ کبود شده .حتما خییل خون
از دست داده ،تا رو به راه بیاد یه خورده طول یمکشه.
برعکس جانم که رمق نداشت ،صدایم صاف بود.
–تو هم با ما اومدی مریوان .تو اکیپمون کیل پرس بود .

زر خرید

بانوی بارانی

مریم جا خورد.
–ناری؟ !ناراحت شدی؟
–نه !
–ببخشید ...من...
بغض آزار یمداد ،اما باید حرف یمزدم.
–کجا برم بهجز خونهم؟
به تتهپته افتاد ،ویل...
–خب ...خب ...داییت که هست.
ر
دوسب که مرا یمشناخت .
این حرفهای یک دوست بود،
ا
ر
–اصل من خونهش راحت نیستم ،حب به پرس خودش و
من مشکوکه .از اونور پرسش ،ژیوار ،قراراش تو خونهس،
مزاحمشم.

زر خرید

بانوی بارانی

گایه چهارچوبها و خط قرمزها از انصاف پررنگتر و
قویترند .
مثل مریم مهربان من که مرا با خطکش اعتقاداتش یم
سنجید .برایش مهم نبود اشک به چشمم دویده ،نفسم از
برحیماش باال نیمآید .
–پس به عمهت بگو برگرده!
ر
عمیق کشیدم .هرگز اجازه نیمدادم ضعفم را ببینند.
نفس
–فلور رفته ارمنستان هواخوری .فکر یمکنه من خونه
دابشکریام .حتما پیش خودش گفته ،اینهمه سال من
بزرگش کردم ،حاال فامیالی مادرش بیان .
دردی که از تصور فکرهای فلور به گلویم نشست کالفه
کننده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–اصل چ یمفهمید؟
ر
بدبخب من که یگدو تا نیست.
نگفتم
«عزیزم»ش پر از دلسوزی بود ،ویل دیگر بهدرد من نیم
خورد...
آمد و کنارم نشست  .ر
حب دستهایش که دور شانههایم
پیچید حالم را ر
بهت نکرد.
ژیال غر زد:
ر
خواسب؟ حاال خوبه خودت و شایان جونت
–همیو یم
با یه صیغه محرمیت تمام ایرانو گشتید.
–محرممه!
با جوابش به ژیال یخ زدم .
با اینهمه دلیل نتوانستم قانع کنم ،ویل من که گنایه
نکرده بودم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۵۵
–من همهش جلوی یاشار رعایت یمکنم .لباسام خوبه .
موهامم یمپوشونم.
یمگفتم و در دلم یمدانستم نجابت به این تکهپارچه روی
رسم نیست.
نگفتم موهایم را برایم قیچ کرده ،موهای با خون گره
خوردهام را...
دستش دوراب پشتم را ماساژ داد.
–ببخشید ...من یمدونم تو دلت پاکه ،ویل جامعه خییل
بد شده...
خودم را که از آغوشش بتون کشیدم .ساکت شد.

زر خرید

بانوی بارانی

بس بود !من که نیمتوانستم اعتقاداتش را عوض کنم .به
ژیال اشاره زدم .
–یه بسته نسکافه تو کابینت باالی گازه.
ژیال فورا بلند شد.
مریم خواست حرف بزند و خودش را تتئه کند که با
ساختگترین لبخندم پرسیدم:
–کوه چه خت؟ خوش گذشت؟
دور هم ماجراهای کوه را گفتند و خندیدیم ،ویل
تصمیمم را گرفته بودم ،هرچه زودتر بریمگشتم به اتاق
خودم.
#یاشار

زر خرید

بانوی بارانی

فردای آمدن دوستانش را رس کار رفتم .هوا زود تاریک یم
ر
بیشت رسد.
شد و هوا
زمستان کمکم برایمان خطونشان یمکشید ،هرچند خییل
راه داشت تا آمدن .
انگار فقط همهچت دنیای آدمها وارونه نشده بود ،بلکه
فصلها هم مثل قدیم نظم نداشتند.
چند روزی باید تا غروب رس کار یمماندم ،برای همی در
خانه تنها بودند .
مدام زنگ یمزدم ،حالشان را یمپرسیدم.
ویل بعد از ر
رفی دوستانش رفتارش عجیب شده بود ،یه
دم از ر
رفی یمزد .

زر خرید

بانوی بارانی

تا رسش کامل خوب نیمشد حق نداشت تنها بماند .چند
باری که اضار کردم تا زخمش را ببینم اجازه نداد،
خجالت یمکشید یا چه؟ !نفهمیدم.
به خانه که برگشتم خوشآمدگوب گرمتر از همیشه بود.
فندق فریاد زد:
–کلهگاو اومد ...کلهگاو !
ناری که روی کاناپه نشسته و رسش را به دسته آن تکیه
داده بود با مهرباب مادرانه تذکر داد:
–مؤدب باش ،فندق!
بسته غذای پرنده را کنار تخت بابا گذاشتم.
–باید چند تا از پراش رو بکنم تا حساب آدم شه .
روی لبهای ناری لبخند نشست .

زر خرید

بانوی بارانی

–قب نیا ،ر
وقب دلت نمیاد.
–حاال وایس !یه روز باهاش جوجهکباب درست یمکنم.
فندق باز آگیه بازرگاب پخش کرد.
–ناری ...ناری ...ژوون ...ژوون...
با حرص دستم را به سمتش پرت کردم.
ا
–اصل هم تو یادش ندادی.
کار خود نامردش بود؛ نگاه ذوقزده و لبخند باافتخارش از
شتینزباب فندق او را لو یمداد .رویم را برگرداندم .
هرچقدر گت یمدادم فقط نقطهضعف یمگرفتند.
#پارت_۲۵۶

زر خرید

بانوی بارانی

–خوب ،بابا...؟ !
بابا رسش را سمتم کج کرد  ...ر
حب غر نزد ...جللالخالق...
نگاهش مثل یک گربه گرفتار ،التماس یمکرد نجاتش دهم.
رس چرخاندم سمت جابکه با ابرو اشاره زد .
دلیل بغضش روی صفحه تلویزیون نمایش داده یمشد،
چشمبادایمها.
–بابا ...داری چ یمبیب؟
ناری بهجایش جواب داد:
«– ر
وقب که تو خواب بودی» ،کرهایه ...
–چند قسمته؟
–یس و شش.

زر خرید

بانوی بارانی

–قسمت چنده؟
–تازه رسیدیم قسمت شش...
بابا دوباره با نگاهش التماس کرد .پتمرد بیچاره...
–یمگم ،ناری !تو درس و مشق نداری؟
–یمخواستم درس بخونم ،ویل رسدردم نذاشت .برای
همی نشستیم با عموعبدی فیلم دیدیم.
–درد چرا؟ داروهات رو خوردی؟ ر
آنببیوتیک چ؟
–اوهومم ...همه رسوقت .عرص درد داشت ،االن ر
بهتم .
«باشه»ای زیرلب گفتم.
ا
فعل کاری از دستم برای بابا برنیمآمد ،بدون اینکه به او
نگاه کنم به آشتخانه رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

از آنجا پرسیدم :
–شماها شام خوردید؟
ناری جوابم را داد:
–ما خوردیم ،تو ویل شامت رو بیار اینجا ببینیم خت چ
داری.
قابلمه ماکاروب امضای مادرم را داشت؛ یک تکه فلفل
دلمه بزرگ که پخته و فقط به غذا عطر داده بود .قابلمه
را برداشتم و پشت مت نشستم.
یک قاشق نخورده ،روبهرویم نشست .دستهایش را
روی مت گذاشت و رسش را روی آن.
چشمهایش...
–اینجوری یمخوای تا آخر شام بهم زل بزب؟

زر خرید

بانوی بارانی

با پرروب خندید.
–تو بخور ،من حرف بزنم.
بیا !...تماشاچ شامم هم جور شد.
–دانشگاه رو چیکار کنم ،یاشار؟
قاشق را به دهانم نتده ،پایی آوردم.
–من امروز رفتم بیمارستان برات گوایه گرفتم  .ر
دکته یه
هفته مرخیص داد.
رسش را باال گرفت .صورت رنگپریدهاش درخشید.
ا
–واقعا؟ !اصل موقع ترخیص یادش نبودم.
بعد صورتش در هم شد.
–اینهمه راه رو تا اون رس شهر ر
رفب ...واسه همی دیر
کردی؟ مادرت خییل منتظر موند که بیای.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۵۷
جوابش را ندادم ،درعوض حرف را عوض کردم.
–دوستت حالتو پرسید.
–کدومش؟!
–باهات مریوان بود ،چشمرنگیه .اون روزم اینجا اومد.
–ژیال؟ !واس چ از تو پرسیده؟ یمتونست به خودم زنگ
بزنه.
–حتما نگران بوده.
چشمغره رفت.
–این دفعه اومد پیشت ،بهش بگو حالم رو از خودم
بتسه .

زر خرید

بانوی بارانی

چند روزی یمشد حرص خوردنش را ندیده بودم .قاشق
بعدی غذا انگار طعم ر
بهتی داشت.
–حاال چرا جوش آوردی؟
لبهایش را کج کرد.
–روت کراش زده .راه یمره ازت حرف یمزنه .عاشق اینه
سیکسپکت رو ببینه.
چهار انگشتش را روی دهانش کوبید .
دست خودم نبود ،نیمشد به آن چشمهای درشت و
وحشتزده نخندید.
لحظهای غذا به گلویم پرید ،رسفهام گرفت...
از جایش بلند شد و به پشتم ضبه زد .
–خاک تو رس بظرفیتت !کلهگاو احمق !

زر خرید

بانوی بارانی

مشت بعدی را محکمتر زد .
–چشاش که خودش آب نیست ،لته!
مچش را گرفتم .رسفهام همان اول بند آمده بود .فقط
داشت مشت خودش را اذیت یمکرد.
–یه لقمه غذا اومدم بخورما .یهبند ور زدی کوفتم شد.
با حرص لگدی به صندیلام کوبید.
–باید یمذاشتم خفه ریس.
یکتای ابرویم را باال زدم و با پوزخند گفتم:
–ماساژمم ندادی ،بچه !
مشت آخر را محکم و از ته دل زد.
خواست از آشتخانه بتون برود که صدایش زدم.
–ناری!

زر خرید

بانوی بارانی

چرخید و حرض« هان »!گفت.
–این بابام ،بیچاره ،رسیال خارچ دوست نداره ،ته
ُ
ر
فیلماب که یمبینه جمشید آریاست .کشب بدبختو!
–نه!!!
رسم را به نشان تأیید پایی آوردم و دیگر باال نگرفتم .
صدای پایش را شنیدم که رفت.
باالخره داشتم بدون مزاحم غذایم را یمخوردم ...
اما خستگ از تنم رفته بود و کش آمدن لبهایم
انکارنشدب بود.
لبخندها همیشه با او یمآمدند ...
لحظههاب که یادم یمرفت پدرم هنوز کامل خوب نشده،
بدهکارم ،جیبم خایلست .

زر خرید

بانوی بارانی

قبل از او ،هیچکدام از این تنفسهای بی دو نیمه
بدبخب را نداشتم ،ثانیههای فر ر
ر
امویس...
...............
#پارت_۲۵۸
...............
ناری و یک هفته در خانه ماندن؟ !
لجباز ،مرخیصاش تمام نشده یمخواست به دانشگاه
بیاید .
صبح زود بیدار شد لباس پوشید .
به تمام رسزنشهای من و بابا فقط با لبخند و چال گونه
ای کمپیدا که حاال آمده و کنج لپهایش نشسته بود
گوش کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

و من همان چند بار که نگاهم به آن چالهها افتاد
نتوانستم چشم از آن بردارم.
حسش یمکردم ...
غرق شدن در لبخندهایش را...
با مشت روی بوق کوبیدم .
مگر لباس نپوشید؟ یک رب ع تمام مرا داخل حیاط کاشته
بود .
دستم به سمت دستگاه پخش جیپ رفت .
عجیب دلم هوای آهنگ« آهای کالغ قارقاری »کرده بود
اما« زندیک سالم »چه یمگفت وسط حال و روز خراب
من.
باالخره آمد و کنارم ایستاد.

زر خرید

بانوی بارانی

–بیا با ماشی من بریم.
–نه!
–بخاری ،یاش !من رسدمه.
شاید یک پیکموتوری به رسمای هوا عادت داشت ،ویل
او نه !
با همی کلمههای کوچک روزمره ،شکاف میانمان خودش
را برحمانه به رخ یمکشید .
تفاوت بود بی دنیای من و او.

سقف را گرفتم ،با یک حرکت پیاده شدم و جلویش
ایستادم .یک قدم به عقب برداشت.
–پس رانندیک با من.
نگاه دزدید .پشت کرد و نقزنان سمت پرایدش رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–یه جوری رفتار یمکنیا ،آدم برات رانندیک کنه حس یم
کنه رانندهته ،کنارت بشینه ،حس فمینیست بودن آدم گل
یمکنه و یمخواد بگه یه !یارو !بزن صندیل شاگرد .من
خییل ساله ضعیفه نیستم.
هرچقدر یمخواست یمتوانست غرغر کند .فقط صندیل
شاگرد برایش جا داشت.
تا برسیم مدام جزوههایش را زیرورو یمکرد.
نرسیده به دانشگاه ،گفت که ماشی را نگه دارم .
در اولی جای پارک متوقف شدیم.
–چ شده ،ناری؟ !هنوز که نرسیدیم.
دستش روی دستگته بحرکت شد.
–راستش ...راستش ر
بهته ما رو با هم نببیی.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
من خودم قبل همی را به او گفته بودم ،اما حاال خودش...
–چتی شده؟
–ممکنه ما رو باهم یمبیی ،بعد فکر بد کی .ذهنشون
خرابه ...
صورب نگران دیدهشدنمان یمشد که ر
ر
اتفاق
ناری فقط در
افتاده باشد که نیمگفت.
–تو بشی پشت فرمون .من پیاده میام...
–آخه ...
به پشترس ماشی نگاه کردم ،ختی نبود .حرفش به ثمر
ننشسته من پیاده شده بودم.
چند قدم دور نشده ،رسی ع برگشتم .تازه داشت صندیل را
تنظیم یم کرد.
–ناری!

زر خرید

بانوی بارانی

شتین و نازدار جواب داد:
–جونم!
ابروهایم در هم گره خورد.
–یعب چ جونم؟ هریک صدات کنه ،بهش یمیک جون؟
از ر
ترس زدنم ترسید ،اما خودش را نباخت.
–به همه که جون نیمگم .هرکیس که یاشار گنداخالق
من نیمشه.
انگشتهایم سقف ماشی را با تمام توانش فشار داد...
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امان از دست سبکرسیهای ناری؟ !

زر خرید

بانوی بارانی

چطور باید حایلاش یمکردم با یک مرد اینقدر دلتانه
حرف نزند.
لبخندش را کیم ،فقط کیم ،جمع کرد.
ر
داشب ،یاشار؟
–کاری
ر
بیشت خم شدم و آرام پرسیدم :
–یمخواستم بتسم پول تو جیبت هست؟ بپول نموب !
بدون هیچ عکسالعمیل خته نگاهم کرد.
–االن بگم نه ،تو به من پول یمدی؟
ناراحت شد؟ شاید بهاندازه کاق نرم نگفتم ،ها؟!
کف دستش را روی فرمان کوبید.

زر خرید

بانوی بارانی

–هست ،یاشار !هست !حقوق بابام رو یمگتم .هر ماه
به حسابم واریز یمشه .حاالم بریم ،دیرت شد.
بدون هیچ نگایه گازش را گرفت و رفت .
این قهر داشت؟ ر
دخته لوس نازنازی!
تمام صبح ندیدمش .موقع بر ر
گشی کالسش که تمام شد
پیام داد منتظر یمماند ،جواب دادم که نه !تا غروب
شیفت دارم.
تا با اتوبوس به خانه برگردم هوا حساب تاریک شد.
خانه ساکت بود .
–پس ناری کو؟!
–نباید یمبردیش دانشگاه ،از خستگ جون نداشت .رفت
بخوابه .

زر خرید

بانوی بارانی

چشمم سمت اتاقم و تخت برگشت.
بابا رد نگاهم را گرفت و گفت:
–رفت خونه خودشون.
ثانیهای نفهمیدم چه شنیدم .یعب در واحد ما نبود؟
–گفت که خوب شده .فردا صبح ویل میاد ...برای
صبحونه.
گیج ،رسی تکان دادم و به آشتخانه رفتم .
کوکوی سیبزمیب ،با قاچهای گوجه و خیار...
با آن حالش شام درست کرده بود؟
الی لواش پیچیدمشان ...
به ر
کانت تکیه دادم ...با گاز اول تکههای خام سیبزمیب
زیر دندانم صدا داد .

زر خرید

بانوی بارانی

حتما در ماهیتابه را نگذاشته بود که کوکوها مغزپخت
شوند .
با گاز دوم نگاهم سمت مت رفت .
چند شب پیش رسش را روی مت گذاشت و تماشایم کرد،
نگاهش شبیه شبهای مریوان بود با ستارههای روشن و
براق ...
بخیال مرد !ستاره کجا بود؟!
لقمه به دست ،از آشتخانه بتون زدم.
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–یعب یمیک حالش خوبه؟
پدرم با دلسوزی تماشایم کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–دیگه داره خواب هفتپادشاه رو یمبینه.
شام ،مسواک و تخت ...
و تخت...
تخت طلسمشده ...
بیچاره شده بودم و خودم خت نداشتم .
بدبخبام دستم آمد که روی ر
ر
ر
تخب دراز
وقب عمق
کشیدم که او تا دیشب رویش یمخوابید.
رفته بود...
رفته و عطر تنش را روی تختم جا گذاشته بود...
و حاال عطرش راه یمگرفت تا سینهام و رس راهش همه
چت را ذوب یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

نشستم ،دوباره دراز کشیدم .
نه !جادوی رایحه بهجامانده از تنش تمام نیمشد ،عادی
ا
که اصل.
رسگردان مانده بودم میان خوابیدن و نخوابیدن ...
میان بلند شدن ،تمام مالفهها را سوزاندن و رس میان
بالش فروبردن و هرچه از عطرش مانده را نفس
کشیدن....
مثل سیگاری بودم که آتش گرفته بود و یمسوخت ،ویل
آرامآرام ،بصدا ...
شعله نیمکشیدم و درلحظه خالص نیمشدم.
ر
آتیس به جانم افتاده بود که هیچ تبلوری در باش نیم
ر
خاکستم یم
آمد ،فقط جزءبهجزء ،نرمنرم ،با شکنجه
کرد ...

زر خرید

بانوی بارانی

مثل دیوانهها از جا بلند شدم ،بالش را برداشتم و به
دیوار کوباندم ...
مالفه را چنگ زدم و از روی تخت کشیدم....
فایده نداشت ...
تمام اتاق عطری خاص گرفته بود که هوابام یمکرد یا
بدتر در بهواب خفه یمشدم.
با لگد به تخت کوبیدم تا فکرها فرار کنند ،ر
بیشت در مغز
بیدزدهام ر
پیرسفت کردند.
محکمتر لگد زدم .درد در انگشتهای پایم پیچید ،ویل...
فایدهای نداشت...
رسم را میان دستانم چنگ زدم و فشار دادم ...

زر خرید

بانوی بارانی

کاش یمتوانستم مغزم را با پتک له کنم ...
کاش یمشد کیس را بخرم که مرا مثل سگ بکشد.
نباید یمرفت...
کاش همینجا یمماند ...اگر شب تب یمکرد چه؟
من نگرانش بودم ،فقط همی!
من احمق که غرقش نبودم ...
ا
نه !اصل !دل بعقل فقط دلشورهاش را داشت.
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لعنت !لعنت !لعنت به دوزچ که استش بودم!
انگشتانم را محکم روی رسم کشیدم ،روی موهای تت ...

زر خرید

بانوی بارانی

داشتم چه کیس را گول یمزدم؟
چتی از من نمانده بود که مال او نباشد و من احمق
حاشا یمکردم.
ا
ا
اصل ...اصل شاید فلور به رابطه عادتم داده بود ،هیچ
توجیه دیگری برای این آشفتگ نیمهشب نداشتم.
ناری و من !!!هرگز!!
ویل جاب برای گول زدن خودم و انکار نمانده بود .
واقعیت مثل خورشید رسظهر تابستان ،روشن و ذوب
کننده یمدرخشید.
این شهوت نبود که داشت در سینهام یمتاخت...
اینکه بخواهم پیچوتاب خوردنش را زیر تنم بببینم ...
نه ! ر
حب تصورش مرا یمسوزاند .

زر خرید

بانوی بارانی

من نجس بودم .
برای تن ناپاک من ،مثل قرآن رس تاقچه بود ،مثل گل
محمدیهای داخل جانماز...
همانقدر نبوسیدب ...
روی لبه تخت فرو ریختم ،تسلیم...
تمام رسم پر شد از او...
و او...
و او...
خیالش آنقدر در مغزم بسیط شد که رسم به مرز ترک
ر
برداشی رسید...
برای اولی بار در زندیکام دلم برای خودم سوخت ،برای
ر
خواسی و نرسیدن گذشته بود؛ از
تمام روزهایم که در
دوچرخه گرفته تا عشق!

زر خرید

بانوی بارانی

همیشه حرست بود و تماشا ...
ر
مثل تماشای بازی باق بچهها در کوچه...
تابستانهای آزادشان و کار کردن من در گودالهای
تعمتگاه.
االن هم ر
فرق نداشت ،اگر نیمشد داشته باشمش ،با
آرزو کردنش گنایه به پایم نیمنوشتند...
یمخواستم تماشایش کنم ...
راه رفتنش را ،خندیدنش ...
دیدن روشب شبتاب کوچک ساکن چشمهایش را ...
ا
ر
اصل دلم یمخواست ببینمش ...حب شده از دور ....از
دورترین فاصله....
این خانه المروت ر
لعنب پای مرا به بند یمکشید...

زر خرید

بانوی بارانی

حاال که باید یمرفتم ،پای رفتب نبود....
#پارت_۲۶۲
دستم پشت گردنم رفت و برحمانه فشارش داد .تت یم
کشید ،فکرها زهرآلود و تیغدار در رسم فرویمرفتند.
همیشه شنیده بودم ر
وقب عاشق شوی از قلبت یمفهیم .
همان لحظه که یک پالس از ضبانش جا بیفتد آغاز همه
چت است.
ویل نه...
قلبم قوی و محکم ،با ضباب منظم یمکوبید...
پس کجای کار گت پیدا کرده بود؟

زر خرید

بانوی بارانی

مثل احمقها خودم را زده بودم به نفهیم .
من خییل وقت پیش از دست رفته بودم .
همان شب که ساعت سه شد و نیامد و من ر
کایسهای
حیاط را لق کردم از قدم زدن و گلویم رس شد از خط
ونشان کشیدن.
همان شب که مثل دیوانهها تا بیمارستان راندم و تهش
شد یک برگ جریمه خداتومب.
هرکیس یمگفت خرها باهوشند غلط یمکرد !
ر
نمونهاش خر درون ر
انداخی را
لعنب من که فقط جفتک
خوب بلد بود.
–چ شده ،یاشار؟!
تشکم را کنار تختش انداختم و بازش کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

پدرم را بخواب کرده بودم ،چه ر
بهت !شب خوب برای
تنهاب نبود.
–چرا فقط بالبال یمزب و صدات درنمیاد!
–نیمدونم چه مرگمه!
صدایم خشدار و ناآشنا بود.
–ماهزده شدی.
–ماهزده؟
–آره ...یعب ماه گرفتهتت .دیوونه شدی .قدیم به اوناب
که عاشق یمشدن یم ر
گفی ماهزده.
حرق نزدم .استخواب در گلویم فرو رفته بود که نیم
گذاشت چتی بگویم .

زر خرید

بانوی بارانی

خودش ادامه داد:
–مدام پیش چشمته ،بشیلهپیلهست ،مهربونه ،قشنگم
که هست .فقط یممونه عمهش...
–حق من این نبود به خدا !حق من این نبود !توی این
همه آدم روی زمی عدل باید دلم گت ناری یمشد؟
پدرم آه کشید.
–دستمونم تنگه.
کاش مشکل فقط همی بود.
بختگ روی سینهام نشست .
حس غرق شدن داشتم ،از نوک پا تا رسم آب قلقل صدا
یمداد .

زر خرید

بانوی بارانی

این عذاب ،تاوان گناههای من بود .تقاص تمام آن
قرارهای پنهابام با فلور!
#پارت_۲۶۳
#ناری
بعد از یک سپیدهدم خایل از صدا و گرما در خانه
عروسگ و پر از وسیله تزئیب فلور ،یک چهاردیواری خایل
از یاشار در خانه همسایه به انتظارم بود !
و در آخر یک حیاط خایل از جیپ مرد بداخالق...
رفت و مرا جا گذاشت.
چون پولش را نگرفتم به غرورش برخورد و ناراحت شد؟
دلم نیمخواست با پولهایش حاتم ر
بخیس کند.

زر خرید

بانوی بارانی

من فقط یمخواستم پسانداز کند ،قیمت خودش را به آن
زنک را بدهد و خودش را پس بگتد...
به خدا که قیمتش اینهمه ارزان نبود!
من که بدش را نیمخواستم .
یک کالم گفتم پول دارم !پولش را نیمگتم!
این قهر داشت؟
در دانشگاه ،از جلوی اتاقک نگهباب رد شدم و به امید
ر
آشب نگاهش کردم.
قسم یمخورم مرا دید ...اما بتوجه ،رسش را پایی
انداخت و در ر
گویساش تایپ کرد.
حیف وسط دانشگاه بودیم ،وگرنه دمار از روزگارش دریم
ا
ر
آوردم .اصل به چه حق ادای غریبهها را دریمآورد.

زر خرید

بانوی بارانی

از بدشانیس تا ساعت سه کالس داشتم و یاشار دو یم
رفت.
شاید چون دیروز با اتوبوس به خانه برگشته بود ،صبح مرا
نرساند؟
یمخواست با ماشی خودش برگردد؟
از درس چتی نفهمیدم ،حواس بازیگوشم گرد یک اتاقک
نگهباب یمچرخید .
ساعت سه به خانه رسیدم .لباسهایم را عوض یمکردم
که کیس در واحدمان را کوبید.
فقط چند دقیقه طول کشید ،ژاکت پوشیدن و دم رفتنم،
اما کیس پشت آن انتظارم را نیمکشید.

زر خرید

بانوی بارانی

روی زمی یک کاسه عدیس با یک نان بربری ...یک پیاله
کوچک ر
تریس از شیشهای که حمیدهخانم آورده بود.
نامرد ،نماند که تشکر کنم .
سیب را داخل هال بردم .املت یمتوانست صت کند برای
شام.
بعد از غذا ،جلوی تلویزیون دراز کشیدم ،تمام تنم کوفته
بود ،این کمخوب آزاردهنده تمام نیمشد.
ر
وقب بیدار شدم از الی پردههای ضخیم و واالنهای
سنگی ،نور ضعیف و کمجاب روی وسیلهها یمتابید،
آفتاب درحال غروب بود .
باورم نیمشد اینهمه خوابیده باشم .
صدای برخورد فلزی به رسامیک کف حیاط از درزهای
پنجره داخل شد و به سینهام غم نشاند.

زر خرید

بانوی بارانی

باز هم کار یمکرد و من طاقت قهرش را نداشتم...
#پارت_۲۶۴
ا
شاید ...شاید اصل توهم زده بودم.
یاشار که اهل این برنامهها نبود.
یک شال سهگوش روی رسم کشیدم و برای تمام کردن
همه رسدرگیم و بالتکلیقام از خانه بتون رفتم.
میان تاریکروشن حیاط دیدمش که مثل همیشه تا کمر
داخل ماشی قدییم خم شده.
در نور کم که چتی نیمدید .انگشتم دکمه برق حیاط را
ر
فرسد و همزمان صدایش کردم:
–یاشار...

زر خرید

بانوی بارانی

آخ بلند و پردردش مرا از جا پراند .
خواستم سمتش بدوم که روی پله سکندری خوردم،
چطور پلههاب که از کودیکام آنجا بود را ندیدم ...
خودم را که به او رساندم دست راستش را گرفته و فشار
یمداد.
–چ شدی؟ یاش؟
گرفته و عصباب ر
ترس زد:
–یه...چ .ول کن!
خواستم دستش را ببینم که شانهاش را جلو آورد و اجازه
نداد.
بازویش را محکم کشیدم و رسش داد زدم:

زر خرید

بانوی بارانی

–هیچ چیه؟ !بذار ببینم...
–گت کرد به تسمه...
برای درد داخل صدایش ُمردم.
خواست عقب بکشد.
ر
گرفب؟ ول کن دستمو!
–حاجت
بهزور مچش را کشیدم و چند قدم تا جلوی نور بردم ...
هیچ خوب نبود ...بریدیک نداشت .
نفس بهدامافتاده در سینهام را آزاد کردم .ویل ...
جا خوردم ر
وقب رسش را از هرم نفسم عقب کشید.
باراده ،برای اطمینان از سالم بودنش انگشت روی کف
دستش کشیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

پشت دست بزرگش روی کف دستم بود .برعکس رسمای
من ،گریم مالییم داشت.
–آخییش سالمه ،شانس آوردی...
پوزخند زد:
–دیدی که !مثل پوست کرگدنه .من پوستکلفتم،
هیچیم نیمشه.
ابروهایم از تحقتی که در صدایش بود گره خورد .
–درسته کرگدن حیوون قشنگیه و باید افتخار کرد که
مثل اون بود ،ویل...
انگشتم این بار نوازشوار روی کف دستش کشیده شد .
ر
محبب که قلبم رسچشمهاش بود زمزمه کردم:
با
–من عاشق دستاتم ...عاشق دونه دونه این ترکا...

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۶۵
نوک انگشتش را روی صورتم کشید ...زبریاش پوستم را
خراشید.
با دیدن چیب که باراده روی پیشابام نشست پوزخندش
عمیق شد .
قبل از اینکه قصدم را حدس بزند و اجازه ندهد ،کف
دست پهنش را به صورتم چسباندم .
یمخواستم ببیند دروغ نیمگویم.
بدون اینکه عمدی در کار باشد انگشت شستش روی لب
هایم نشست .
آنقدر نزدیکش ایستاده بودم که ر
حب توقف نفس
کشیدنش را ببینم .شوکه ،دهانش از لمسم باز ماند .

زر خرید

بانوی بارانی

دستش حرکت نیمکرد ،خشک و بلرزش ،انگار روی می
باشد و با هر تکان خوردب منفجر شود .
ر
وقب حرف زد ،صدایش خسته و دور ،به گوشم نشست.
ر
عاشق ،ر
– ر
حب اگه درباره
وقب به من یمریس نگو که
ر
هسب ،که
دستام باشه ...چون من یادم یمره تو ناری
دلت واسه همه یمسوزه َ ...وهم بریمدارتم که واسهت فرق
دارم.
دهانم را باز کردم تا توضیح دهم ...
آواب نبود ،فقط چند واج نامفهوم ادا شد...
دستم به انگشتانش گره شد .رسم را محکم به چپوراست
تکان دادم.
هیچ کلمهای نیمتوانست نوع وابستگام به او را بیان کند .

زر خرید

بانوی بارانی

شاید تا قبل از اینکه از من بتسد به آن فکر نکرده بودم،
ویل تجربه یمگفت یک ساعت دلگت بودنش یمتواند یک
روز مرا سوخت کند.
خش نشسته به صدایش زیر پاهایم را خایل کرد...
–دور منو خط بکش !من کثیفم ،ناری ...تو رو هم مثل
خودم توی لجن یمکشم .
نزدیکم بود ،فقط چند بند انگشت تنهایمان از هم
فاصله داشت ،اما آن حس همیشگ که از وجودش یم
گرفتم را پیدا نیمکردم .
یاشار قوی و محکم جاب جا مانده بود.
#پارت_۲۶۶

زر خرید

بانوی بارانی

باالخره با صداب لرزان ،طلسم سکوتم را شکستم.
–این دستا ...دستای یه گناهکار نیست.
دیدن درد ته نگاهش کار من نبود.
تمام محبتهایش تکبهتک از خاطرم گذشت .
نفهمیدم چه شد ،باختیار دستش را گرفتم و کف آن را
بوسیدم .
مثل صاعقهزدهها عقب کشید.
–چه غلیط یمکب؟
خشونت داخل صدایش تمرکزم را بههم ریخت.
چه غلیط کردم .
به خدا دست خودم نبود ...

زر خرید

بانوی بارانی

من فقط دلم یمخواست خودش شود.
تکهتکه و ترسیده جواب دادم:
–یاش ...من ...من ...
رسدرگم و گیجتر از من ،او بود .کالفه رسم داد زد:
–حرف نزن !هیچ نگو !لعنت بهت!
انگار با مشت به صورتش کوبیده باشم ،خطوطش درهم
پیچید.
هنوز مغزم حرفها را حالچ نکرده بود که دستش را بند
بازویم کرد ،مرا جلو کشید و توی صورتم توپید:
–تو چرا هیچ حالیت نیست؟ ر
وقب بهت یمگم من
عوضام ،چ تو کلهت میاد؟ ها؟ !به خدا من برات

زر خرید

بانوی بارانی

خطریام .مریض بودی ،تروخشکت کردم .تموم شد
دیگه !تو رو بهخت و منو بهسالمت.
توب به قلب شیشهایام برخورد کرد ...گرومپ ...
با امید اینکه یاشار خودم را برگردانم با صداب که یملرزید
زمزمه کردم:
–چ شده ،یاشار؟ تروخشک چیه؟ تو اینهمه با محبت
کمکم کردی ...یهو چرا عوض شدی.
نزدیک نگهم داشته بود ،همانقدر نزدیک که بارها در ست
ر
حفاظباش پناهم یمداد ،اما برعکس همیشه ،این بار به
زور.
–یاش ...من...

زر خرید

بانوی بارانی

یکآن ...یک لحظه ...و بعد دنیا شعلهور شد و زبانه
کشید.
یاشار مرا بوسید .
لبهایش خشن و گرم ،لبهایم را دربرگرفت.
#پارت_۲۶۷
وحشتزده خواستم عقب بکشم .بازوهای عضالب دورم
پیچید و حفایط سخت روی کمرم ساخت.
شبپره بزریک خودش را به المپ کوباند ...صدای رقص
مرگ و برخورد بالها یمآمد.
مغزم از تحلیل جا مانده بود ...

زر خرید

بانوی بارانی

در ر
تالیس مضحک برای دور شدن ،دستو پا زدم ،هلش
دادم ...
دری غ از یک سانت فاصله...
دستم که روی سینهاش نشست ،زیر آن ماهیچههای
سخت ...قلب خودش را به کف دستم کوبید؛ محکم ،با
ناامیدی ،خستگناپذیر...
و دوباره ...
نگاهش نگاهم را به خودش خواند.
همان مرد تلخ و غریبه روی بام را دیدم ...
فقط حاال دیگر یمشناختمش؛ غمش ،خستگاش ...و در
آخر ...
من بوی تنش را یمشناختم ...
ر
مدب یمشد با عطر تنش کابوسهای خونآلود خانه کاوه
را فراری یمدادم ...

زر خرید

بانوی بارانی

من از این غریبه آشناشده نیمترسیدم ...برای ر
بهت دیدنش
پلکهایم را محکم بههم کوبیدم و باز کردم ...
برعکس دستهای زبرش لبهایش نرم و ...غمگی بود .
بوسهاش ر
حب برای من بوسهنچشیده طعم غم یمداد ،یا
شاید نگاهش این حس را داشت.
آرام شدم ...
یک بت است ،با خایکترین چشمهای زخمخورده مرا به بند
کشیده بود...
«چرا یاشار؟ »
چشمهایم از پس الیهای اشک میان زمی چشمانش به
دنبال آشنا گشت.

زر خرید

بانوی بارانی

انگار ر
مسباش پریده باشد به خودش آمد و محکم پسم
زد.
نخواست مرا به الیههای درونش راه بدهد.
تلوتلو خورد و فاصله گرفت.
باالخره توانستم لبهای بحسم را تکان دهم.
–چرا....؟
قفسه سینهاش در تالش برای تنفس ،وحشیانه باال و
پایی یمرفت.
بریده و طلبکار ،نعره زد:
–واس اینکه زبون آدمتاده رست نیمشه !یه یمگم بابا
من آدم نیستم ...حرفام به هیچجات نیست.
انگار عزیزی از دست داشته باشم نالیدم:
–ما دوست بودیم...

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۶۸
انگشتانش را محکم روی رس صافش کشید تا پیشاب...
لرزش ته صدایش را گوشهایم یمشنید و ذهنم باور نیم
کرد.
–ناری ...من و تو دوست نیمشیم .من مردم تو زن ...نیم
فهیم؟ ها؟
با دیدن اشگ که به چشمم نشست دیوانهتر شد.
نزدیک آمد .دیواری نبود ...عقبتر رفتم.
–نیمبیب ذات خراب منو !گم شو ،ناری !از دور و بر
من فرار کن ...از سایهمم دور باش ...

زر خرید

بانوی بارانی

بغض را قورت دادم .
–همی؟ !منو بوسیدی که بگ دست از رست بردارم؟
اووو ...به خدا مجبور نبودی اینهمه انرژی بذاری ...باور
کن !یه کلمه یم ر
گفب برو ،خودم یمرفتم.
بهتزده نگاهش در صورتم از گوشهای به گوشه دیگر
دوید .
اما حرق نزد ،فقط خود خدا یمداند که چقدر منتظر
بودم بگوید تمام اینها یک سوءتفاهم بوده ...یک جنون
آب ...
با همان لحن شوخ که بهتازیک رو یمکرد و رسبهرسم یم
گذاشت بگوید فیلمم کرده ...
یک فیلم کوتاه چهاردهدقیقهای ...مخصوص اکران برای
خودمان دو نفر...

زر خرید

بانوی بارانی

اما نه ...فقط نفس کشید؛ آرامتر ،منظمتر ...
به چتی که یمخواست رسیده بود ،از دست ناری و
دردرسهایش خالص شد.
چرخیدم و دور شدم...
اشک ...اشک بمعرفت ...چشمهایم یمسوخت و
التماسش را یمکرد.
ر
یایس که زندیک نبود داغم کرد ،چنان داغدار که عزایش را
نگتم .
شب طوالب و عجیب از آب درآمد ،پر از خاطرهآزاری ...
گوشه تختم مچاله شدم ...
دونفرههامان را دوره کردم و نفس کم آوردم .

زر خرید

بانوی بارانی

آن شب ،تازه عمق بهمزباب را لمس یمکردم  .ر
حب
ر
دوسب نبود که بتوانم چهار کلمه از دردم برایش بگویم.
تمام آن ثانیهها ویل ،کیس درون رسم شعر« پوپکم »
«اخوان »را خواند و هروقت به« گرگ هاری »رسید
دلش برای گرگ تنها سوخت.
#پارت_۲۶۹
#یاشار
تهسیگارها را روی لبه پشتبام کپه کرده بودم .نیم
خواستم با پایی انداختنشان ریسک کنم ،ویل با شنیدن
صدای پا رسم از تعجب باال پرید .
از تاریگ پلهها هیکل الغر و بلند رضا وارد خلوتم شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–رضا !چطور اینجا اومدی؟
–بابات بهم زنگ زد .
نفسم را کالفه بتون دادم.
–ده دقیقه اومدم تنها باشم...
–نیمساعت پیش بهم زنگ زد.
نگاهم به تت چراغبرق روشن افتاد ...ساعت چند بود؟
کنارم ایستاد .سمت تهسیگارها اشاره زد.
–چ شده؟!
–هیچ!
رسم را برگرداندم تا نگراباش را ندیده بگتم.
–من رفیقتم ...

زر خرید

بانوی بارانی

حرق که نزدم روبهرویم نشست؛ ساکت ،رازدار ،مثل تمام
سالها...
سکوت یمکرد و وادار یمشدم حرف بزنم ،بدلیل نبود
همهچت زندیک مرا یمدانست.
گلویم یمسوخت.
–یه غلیط کردم ،حاالم به غلطکردن افتادم.
دود را از گوشه لبم بتون فرستادم.
–بوسیدمش ،رضا.
وحشتزده تکان خورد .
–احمق شدی...؟ !آخه چرا؟
و هر دو یمدانستیم درباره چه کیس حرف یمزنم.

زر خرید

بانوی بارانی

دست آزادم را برای هزارمی بار کف رسم کشیدم .
کالفه و بیچاره زمزمه کردم:
–یمخواستم ربتسه .یمخواستم ببینه ر
وقب یمگم من
عوضام ،باهاش تعارف تیکهپاره نیمکنم.
–حاال ترسید؟
–نه !من ترسیدم.
دستهایش را در جیبش فروبرد و شانههایش را جمع کرد.
تهسیگار را روی بقیه ر
فیلتها فشار دادم و خاموش کردم.
–باید برم .باید جمع کنیم از اینجا بریم.
یمگفتم و یمدانستم که نیمشود.

زر خرید

بانوی بارانی

–این ر
دخت گناه داره ...تو که نامرد نبودی !قسم اول و
آخر من برای مرام و مردونگ توب.
براقشده در صورتش با پاییترین صدا که به گوش
ر
دختی که زیر پاهایم نفس یمکشید نرسد غریدم:
–فکر کردی من چام؟ !یه عوض که با عمه بخوابه و با
برادرزادهش تیک بزنه؟
#پارت_۲۷۰
–پس چ؟ بگو که منم بفهمم چه مرگته.
–امشب طوری چزوندمش که ازم بته ....دیگه کاریش
ندارم ...
شانههایم خم شد ...جانم از تن بهدررفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–فقط ...فقط این چند ر
وقب که اینجام یمخوام دل ست
تماشاش کنم.
رضا ،ترسیده پرسید:
–دیوونه شدی؟
با بیچاریک زمزمه کردم:
–چیه؟ این حقم ندارم؟
–نه احمق !این نه ! ر
دخت که قحیط نیومده .دست
ر
گذاشب رو کیس که ...
رسم را میان انگشتام فشار دادم .من یک اینهمه از دست
رفته بودم؟
–نیمدونم چه بالب رسم اومده ...خدا شاهده نیمدونم ...
ویل حاضم بمتم و یه بار ،فقط یه بار دیگه ببوسمش...

زر خرید

بانوی بارانی

درون سینهام قلب نبود و درون بدنم روچ ،همه را همان
پایی ،گوشه آن لبهای خانهخرابکن جا گذاشته بودم .
ر
بدبخب کنار آمده ،نفسم را پرصدا بتون دادم.
تسلیم ،با
–دوستش حق داره صداش یمکنه« نار ».مثل آتیش
جهنم یممونه.
انگار کفر گفته باشم ،حرفم را عوض کردم.
–ناری نهها ،آتیش اینیه که من دارم توش دستوپا یم
زنم .
رضای ساکت و صبور فقط گوش یمداد.
–یادته بچه بودم از نردبون افتادم؟ دیگه از درخت باال
نرفتم .مثل همون بود .از بلندی یم ر
افب زمی ،اولش
گیچ ...من گیج گیجم االن ...

زر خرید

بانوی بارانی

–ویل یاشار !همیشه که اینجوری نیممونه.
–چ؟!
انگار خودش غافلگت شد از حرق که از دهانش پرید ،از
عکسالعملم ترسید ،ویل مجبور بود ادامه دهد:
–اینکه فقط تماشاش کب ،بعد دلت یمخواد نازش کب،
بوسش کب ،چه یمدونم ...بعد...
در صورت من چه دید که آخر افاضاتش را سانسور و
ادب کرد.
–صاحبش ر
بیس ..تصاحبش کب...
تصاحب؟ !یعب بخواهم با ناری ...خون به رسم دوید ...
به خودم که آمدم یقه رضا را در مشت گرفته و فشار یم
دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یعب اینقدر منو آشغال فرض کردی؟ من اینقدر
حیوونم؟
–نه !نه !یه ،رفیق !ول کن یقه رو!
#پارت_۲۷۱
مشتم را به خرخرهاش فشار دادم.
–دیگه نشنوم دربارهش از این جفنگا بگ !دهنت رو آب
بکش ،وگرنه...
آویزان بازویم شد.
–یه !یاشار !منم ...ول کن ،دیوونه !مثل گوزنا تو فصل
جفتگتی ،چرا شاخ یمزب.
هلش دادم و یقهاش را ول کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

تلوتلوخوران چند قدم به عقب برداشت ...خم شده و
نفسنفس یمزد.
مطمی از جوابش پرسیدم:
ر
نشسب باهاش حیات وحش دیدی؟
–
درجا کمرش صاف شد.
–ها؟ یک؟ من؟ !نه به جون...
تکرسفهای زد ،ویل نتوانست جلوی خودش را بگتد ،بلند
خندید ...نفسش جا نیامده و بریدهبریده یمخندید.
–ترسوندیم ...خداب ترسوندیم ...
سیگاری از پاکت برداشتم و گوشه لبم گذاشتم.
از گوشه چشم دیدمش که جلو آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ببی یاشار ...باید از اینجا برید ...تو راس یمیک .من ...
من یه فکری دارم ...یعب یه کاری کردم.
دنبال فندک یمگشتم که سیگار را از دستم کشید .
–من رفتم آدرس اون آتشنشانه...
ر
حب یادم نیمآمد کدام آتشنشان ...آهان !صاحب مرغ...
–راس یمگفت ،آزمون دارن  ....ر
داشی داوطلب جمع یم
کردن .من ...من اسمم رو نوشتم ...به خدا بعد از اسم
تو ،اول تو ،ویل خب....
نیمنگایه به صورتش انداختم .چرا هول کرده بود؟
ر
جاروبرق و چه یمدونم
–نباید یمنوشتم؟ از تعمت اتو و
پنکه و این ختر پترا خسته شدم .تا یک یمتونم پسانداز

زر خرید

بانوی بارانی

کنم و یه مغازه برای خودم بخرم؟ با این قیمتا ،کرایه
کردن یه زیرپله رو هم باید تو خواب ببینم .
دستش را روی شانهام گذاشت.
–بیا با هم بریم همیجا ،حداقل رس برج حقوقمون میاد.
ر
بدبخب حرفهای رضا را کجای آشفته
االن وسط اینهمه
بازار رسم راه یمدادم؟
–اینجا یمخواب یا یمری خونهتون؟
–هان؟
فندک و پاکت تقریبا خایل را داخل جیبم گذاشتم و سمت
پلهها رفتم.
پشترسم آمد.
–یمرم ...یمرم خونه.
خوشحایل صدایش یمگفت به این شغل کیل امید بسته.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۷۲
صبح ختی از ناری نشد .البته با آن گندی که باال آوردم،
بیخود منتظر آمدنش به خانهمان بودم .
عجیب اینکه بابا هم چتی نتسید .
پارکینگ سمت دیگر خانه بود ،زیر پنجره آشتخانه ...
شاید برای اولی بار در زندیک شانس یارم شده و پدرم
چتی نشنیده بود .
ر
وقب لباس پوشیدم و خواستم بروم ،ماشینش داخل
حیاط بود .
دانشگاه چه؟ کیل بهخاطر رسش از درس عقب افتاده
بود .

زر خرید

بانوی بارانی

باالخره یگ را دیدم که در پیدا شدن آدمهای عوض در
زندیکاش از من جلوتر باشد .آن از کاوه ،این هم از من،
یگ از یگ عوضتر.
خانه را دور زدم و زیر پنجره ایستادم .وسوسه انگشت
کوبیدن به شیشه دستانم را مشت یمکرد ،اما جسارتش را
نداشتم .
یک رسک چه...؟
یک نگاه کوچک؟ !
آنقدر که ببینم حالش خوب است.
شیطان را لعنت کردم و از زیر پنجرهاش رفتم.
#ناری

زر خرید

بانوی بارانی

کیس زنگ خانه ما را یمزد؟ این فراموشخانه مگر زنگ
زدن داشت؟
تن خشکشدهام را بهزحمت تکان دادم و پاهای دردناکم را
صاف کردم .
از آیفون ژیوار را دیدم.
در را باز کردم و دنبال شال گشتم .
حوصله کیس را نداشتم ،ر
حب این پرسک بازیگوش را...
وارد خانهمان که شد در را پشترسش بست .جوجه
خروس توپش پر بود.
–ناری !عمهت از یک خونه نیست؟
پس باالخره لو رفتم .
–اول سالم کن .بعدشم از کجا فهمیدی نیست که
جرئت پیدا کردی اومدی اینجا؟

زر خرید

بانوی بارانی

ابروهایش باال پرید.
–جدیجدی پیشت نیست؟
سیع کردم نگاهش نکنم .پشت کردم و خودم را رسگرم
مرتب کردن رومتی نشان دادم.
–رفته دانشگاه.
– دانشگاه کدوم کشور؟ استوری واتساپش که یمگه
ایران نیست .
فلور عزیز ...وقت داشت برای واتساپ استوری بگذارد و
وقت زنگ زدن به مرا نداشت .
برای هزارمی بار به خودم گفتم او هم حق زندیک دارد ،اما
دل دلتنگم اینبار حرف گوش نیمداد.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
نزدیکتین مبل دراز
رسگیجه امانم را بریده بود .روی
کشیدم و کوسن را زیر رسم گذاشتم.
دستش را به کمر زد .قیافهاش شبیه داب موقع بازجوب
شد.
–از یک نیست؟!
انکار فایدهای نداشت .
–خییل وقته رفته.
–اینجا تکوتنها موندی؟
ر
خواسب چیکار کنم؟ بیام پیش شما؟
–یم
–مگه چیه؟
جواب واضح سؤالش را ندادم .
ر
تونسب زنگ بزب شبا من بیام پیشت.
–حداقل یم

زر خرید

بانوی بارانی

ر
تونسب بدی؟
–جواب باباتو یم
–درسته رو مخ یمره ،ویل بغتت نیست که بذاره تنها
بموب.
–من راحتم .حق هم نداری ختدارش کب.
#پارت_۲۷۳
روبهرویم نشست.
ر
بیشت
حاال که رگ گردنش را برای من باد کرده بود سنش
نشان یمداد .
شلوار گشاد و مچدار پوشیده بود با بلوز آویزان ،یک
زنجت با طرح« هیچکس».
–زیر چشات چه خته؟ این چه رنگ و روییه بههم زدی؟

زر خرید

بانوی بارانی

دست نافرمانم روی صورتم کشیده شد ،تا لبهایم رسید
و گریز زد به چانهام.
–یهذره کمخوب گرفتم.
–کار از یهذره گذشته .قیافهت مثل کساییه که توی
جنگ ،زخم شمشت خورده باشن .
–حوصله ندارم ،ژیوار !بس کن!
بازویم را روی چشمانم گذاشتم تا واقعا تمامش کند.
کیم ساکت ماند .یمدانست اگر نخواهم ،هرگز نیمتواند
از من حرف بکشد.
ر
نماییس نالید:
سوزناک و
–یه روزگار !نیومدم ،نیومدم ،حاال که اومدم جیگر
نیست .

زر خرید

بانوی بارانی

گوشه لبم باال کشید.
–االنم فلور بود هشت تیکهت یمکرد.
–خداب چرا ازم بدش میاد؟
–از بس هتبازی درمیاری براش.
–دست خودم نیست .هلوئه ،المصب !
گفتم« بیشعور »و شانههایم از خنده لرزید.
و خواند.
–تپلمپل ...تودلبرو ...سوگیل لپاش گلگیل بود...
دستم را از روی چشمهایم برداشتم .
شنیدن صدای یک نفر دیگر در خانه حال ر
خویس داشت .
–پرسه دله !حقته چشات رو بذاره کف دستت.

زر خرید

بانوی بارانی

چشمهای سیاه و پرمژهاش درخشید.
–راحت باش .بخند ...تو فقط بخند.
به پهلو چرخیدم و با حرست زمزمه کردم:
–کاش ر
دخت بودی ،اونوقت بابات کاریمون نداشت .یم
شدی خواهر کوچولوی من.
لم داد و ر
گویساش را از جیب بتون آورد.
–تا از مردی برکنارم نکردی ،برو ناهار درست کن .
ر
ناسالمب بعد عمری اومدم خونهتون.
سوزش معدهام یادم انداخت از دیشب گرسنه ماندهام .
فقط نیمههای شب که فشارم افتاد و دندانهایم ررسوع
کردند با بههم کوبیدن ر
اعتاض کردن ،چند تکه شکالت
از کیفم برداشته و خورده بودم.

زر خرید

بانوی بارانی

–ژیوار !چه وقته ناهاره؟ ساعت داره سه یمشه .
–چیکار کنم ،خب؟ !ساعت دوازده یه ساندوی چ فالفل
خوردم که صد دفعه تا حاال هضم شده.
بهناچار بلند شدم و به آشتخانه رفتم .
از فریزر یک بسته کلوچه بتون آوردم و در ماکروویو
گذاشتم.
صدای بلند و غرشمانند جیپ از حیاط آمد .یاشار
برگشته بود؟
چایساز را روشن کردم که صدای ژیوار آمد.
–ناری !عشقم !بیا یگ دم در کارت داره.
#پارت_۲۷۴

زر خرید

بانوی بارانی

دست بردم و سیب را برداشتم که با نعره یاشار از دستم،
روی زمی رها شد.
ر
هسب؟
–تو نرهخر دیگه یک
–آخ !آخ !ولم کن ...
جیغهای ژیوار شبیه ر
دختها شده بود.
مثل فت ،برای نجاتش به هال دویدم .
یاشار دست به گردن ژیوار گره کرده ،اندام الغر و
سبکش را به دیوار چسبانده و داشت پرس بیچاره را خفه
یمکرد.
خودم را به آنها رساندم و با مشت روی دست یاشار
کوبیدم.
–ولش کن !ولش کن !کشتیش!

زر خرید

بانوی بارانی

با چشمهای بهخوننشستهاش ،از من ،سمت صورت
کبود ژیوار اشاره زد .
–این کیه؟ پرس آوردی خونه؟ !
–به تو چه ،رواب؟ !ولش کن.
بازهم مشتهایم را بنتیجه روی دستش کوبیدم .
لبخند احمقانه و کجومعوج ژیوار اما از من به مرد افسار
پارهکرده داخل اتاق برگشت .
نالهای مثل« کمک »از میان خرخر کردنش به گوشم
رسید .بازوی سنگ یاشار را گرفتم و کشیدم.
–آوردم که آوردم .به تو باید جواب پس بدم؟
سفیدی چشمهایش به قرمزی رسید و نعره زد:
ر
خواسب بکب .
–غلط کردی !فکر کردی یمذارم هر کاری

زر خرید

بانوی بارانی

–غلط رو که تو دیروز کردی !حاال هم دیگه هیچ من
به تو ربیط نداره.
ژیوار را رها کرد و سمت طعمه تازهاش که من بیچاره
باشم چرخید .
تمام تنم از نگاه ترسناکش لرزید ،اما بهحدی دلم شکسته
بود که مستقیم به چشمهایش زل بزنم.
–به من ربیط نداری آره؟ به من؟!
ر
بدبخبهایم که به او ربیط نداشت به دادم
در تمام
رسیده بود .ویل ...
آخرین آدیم که فکرش را یمکردم داشت برایم عربده یم
زد .
بغض به صدایم یورش آورد.
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–اومدی واسه من قلدری؟ برای من؟ آره یاشار؟ !
گوشه لبش را به دندان کشید .کالفه به ژیوار اشاره زد .
–آخه با این؟ !این که یه وجب بچهست .حداقل یگ رو
پیدا یمکردی که رسش به تنش بیارزه.
کوتاه نیمآمد !جسارتم در جواب دادن خودم را هم
انگشتبهدهان کرد.
ر
دونسب؟
–من پدوفیلم ،نیم
دهانش از جواب احمقانهام باز ماند.
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ژیوار کیم جلو آمد.
–آقا ...آقا ...بس کنید.
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انگار از قبل هماهنگ کرده باشیم ،رسش داد زدیم:
–تو خفه شو!
احمق هنوز با دست گلویش را ماساژ یمداد ،اما رسگرم
شد و لبخند ابلهانهاش را پررنگتر کرد .
–پس ادامه بدید تا من برم تخمه بیارم.
یاشار لباس روی شانه ژیوار را کشید و سمتم هل داد .
چشمهای نگرانم سمتش چرخید.
–این خلوچل رو آوردی که منو حرص بدی؟ فیلمته !
آره؟
پوزخند زدم.
ر
نیسب .
–عددی
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–درست حرف بزن!
صدایم از عصبانیت باالتر رفت.
–یهو عی روانیا پریدی تو خونهم ،مهمونم رو مثل
روزنامه چسبوندی به دیوار ،انتظار داری برات کف بزنم؟
این بار نوبت بازوی من بود که است قالب انگشتان ب
رحمش شود.
با فرو ر
رفی انگشتانش ،درد از دستم هجوم برد تا قلبم ...
–لج کردی؟ با من؟ !این پرسه رو از کجا پیدا...
صورتم را جلو بردم و تأکیدی داد زدم:
–خوب کردم !ولم کن!
دستم را با حرص باال کشید .
انگشتانش از گوشت نرمم تا استخوان رسید و صورتم را
از درد بههم ر
فرسد .
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ر
شکسب نگاهم به لبهای مردانهاش
ناخودآگاه ،در اوج دل
کشیده شد؛ روی لبهای برحیم که دیشب نرم مرا
پرستیده بودند .
انگار سنگیب نگاهم او را هم به آن غروب عجیب
کشانده باشد لبهایش را دندان کشید .
داشت خودش را هم تنبیه یمکرد .شک نداشتم اگر یم
توانست بوسهاش را پس یمگرفت.
ژیوار نوک انگشتش را با ترس روی بازوب که به من
متصل بود زد .
–داداش !داداش!
گردن کلفت یاشار ،با آن رگهای بتونزده ،سمت ژیوار
چرخید .

زر خرید

بانوی بارانی

بدبخت آب دهانش را قورت داد.
–خوب ،جناب؟
فشار انگشتان دور بازویم محکمتر شد.
ژیوار ادامه داد:
–یمدونم زورت زیادهها ...دستش رو ویل ول کن .من ...
ا
من پرسداییشم .قبل ازم چوب خورده ،کبودیش دیر یمره.
مثل برقگرفتهها دستم را بهضب رها کرد .تلوتلو خوردم
و عقب رفتم.
–چ ر
گفب ،بچه؟ !
–پرس داییش ...بچه هم تو قنداقه ،من هجده سالمه.
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چنان سمتم چرخید که ترسیده و باختیار قدیم دیگر به
عقب برداشتم ،اما چشمهای غمگی و دلشکستهام را
یک سانت جابهجا نکردم.
لبم را از داخل است دندانم کردم تا بغضم برود ب کارش.
ر
گرفب .دیگه برو!
–مچم رو که
کیم شایک رسی باال انداخت.
–پرسداییته؟ چرا بهت یمگه عشقم؟!
–بگه عشقم ،تو باید خفهش کب؟
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باختیار بازویم ،جاب که منشأ تت کشیدن قلبم بود را
گرفتم .
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چشمش سمت آن رفت و به صورتم برگشت.
با دست چنان محکم به پیشاباش کوبید که رس من درد
گرفت.
–دو ساعته دیوونهم کردی !یممتی یه کلمه بگ
فامیلته...؟
عصب ،حرفش را قطع کردم.
ر
ر
گذاشب دهنم رو باز کنم؟
گذاشب؟
–
چشمهای عذرخواهش ذرهای گناهش را سبک نیمکرد،
اما امان زبانش...
–اومدم در خونهت ،یگ صدات یمزنه عشقم .تو بودی
چ فکر یمکردی؟
–نه سالیم ،نه علیگ ،خفتش یمکنم.
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دستهایم را به سینه گره زدم.
نگاهم از کنارش به پالستیک موزهای افتاده دم رفت .
چشمهایم سوخت .زمزمه کردم:
–برو بتون .
انتظار داشتم اضار کند ،اما رفت ...همانطور طلبکار،
بدون عذرخوایه ،پشت کرد و تنهایمان گذاشت.
از این بدتر نیمشد .
هنوز در دیدرسم بود .
سمت در رفتم ،بههم کوبیدمش تا او را نبینم.
صدای برخورد ،چهارستون خانه و بدن مرا لرزاند.
به پشت در تکیه زدم و آوار زمی شدم.
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ر
مکافاب بود که گریبانم را گرفته و رها نیمکرد؟
این چه
–ناری ...گریه یمکب؟
–قد گاو نیمفهمید ،همهتون .پرسای احمق!
–ناری...
رسم را به زانوهایم تکیه زدم ...
همیشه آن مرد یاغ زیر ظاهر نهچندان آرامش را حس یم
کردم ،اما برای خودم نه !
با من که تازیک فقط مهرباب خرج یمکرد ...تا حاال اینقدر
دیوانه ندیده بودمش...
ژیوار روبهرویم نشست .
–ژیوار ...دارم خفه یمشم...
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دستش را دور شانههایم پیچید .بغض چندروزهام اشک
شد و از چشمم جاری.
–معلوم نیست چه مرگشه .
–دوستت داره!
رسم را بلند کردم.
–منم دوستش دارم ،دیوونهبازی درمیارم.
–نه ،خنگ !...مدل پاستوریزه تو دوستت نداره که !فکر
کنم دلش رو بردی...
بعد از بوسه دیشب به این هم فکر کرده بودم .تنها
توجییه که به ذهنم رسید همی بود .
کیم ...کیم ته کاسه فتوزهای دلم حسها درهم آمیختند؛
چند قطره غرور ،چند چکه شادی بجا و بموقع ،و یک
حبه قند محبت...
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نباید به این فکر بچگانه میدان یمدادم ،ما فقط همسایه
بودیم ...
یا شاید کیم ر
بیشت از همسایه ،ته تهش دوست.
شالم رس خورد و از رسم افتاد .
انگشتش سمت رسم رفت و جرئت لمس پیدا نکرد.
–تو چ شدی؟ موهات کو؟!
صورتم را به زانویم تکیه زدم .نگاه نگران ژیوار به رسم بود.
–چ شده ،ناری؟
–خوردم زمی ...دیگه دارن بخیهها یمریزن .خییل زشت
شده؟
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–چند تا بخیه خورده؟ خدا رحم کرده زنده موندی.
نگراب برادرانهاش مرهیم برای زخم تنهابام شد.
–نیمیک بهم کجا اینجوری شدی؟
–بعد ...االن نفسم درنمیاد...
ر
داشب طرف رو زخیم یمکردی ...
–چند دقیقه پیش که
باتری خایل کردی؟
توصیفش لبخند کوچگ مهمان صورت اشگام کرد.
زیر دستم را گرفت و بلند کرد .
–تو بشی رو مبل ،من برات یه چتی بیارم بخوری .
بعدش راجعبه غول همسایه حرف بزنیم.
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سیب چای و کلوچه را روی مت گذاشت.
–بخور!
–نیمتونم...
سیب را ر
بیشت به جلو هل داد.
کلوچه را برداشتم ،گرم بود.
–واسه چ یمیک دوستم داره ،ژیوار؟
ر
بیشت تجربه دارم .
–تو این یه مورد من
راست یمگفت .
بلوزش را از رس بتون کشید .
–من پیشت یممونم .شلوار کردی نداری؟
–نه...

بانوی بارانی
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–ساواش هم زیادی خارچ شدهها .اینجا یمموند چ یم
پوشید؟
–شب نیمموند.
–عرضه یه مخ زدن نداشت ...مردک شلکمر!
در جواب جیغ وحشتزدهام ،فقط ر
دسب در هوا جواب
داد و« برو بابا»ب زمزمه کرد .
این بچههای امروز چقدر چشم و گوش و رویشان باز
بود !
از ترس کشیدن بحث به جاهای باریک حرف را عوض
کردم.
–دوست دارم پیشم بموب ،ویل به بابات چ یمیک؟
–دروغ !یمگم با بچههای مسجد یمرم راهیان نور.
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–چرا آخه .بگو بهش.
–نیمذاره پیشت بمونم .پدرمادرای سختگت بچههای
دروغگو رو تربیت یمکی .نشنیده بودی؟
–من هیچوقت از فلور رنتسیدم  .ر
وقب خرابکاری یمکردم،
تنبیهش رو هم تحمل یمکردم.
–من روشای ر
استاتژیک دارم.
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ر
ساعب ماند ،بعد به خانه رفت و با یک کوله ،مجهز
نیم
برای ر
رفی به کرمانشاه برگشت ،تا لباس گرم را هم
برداشته بود .
با کارت پویل که داب برای پرس زائرش شارژ کرده بود ر
پیتا
سفارش داد .
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احب ،ر
دیگر حرق از نار ر
حب رسم ،از هیچ چتی نتسید .
فقط گفت و خندید.
جعبههای ر
پیتا را جمع کرد ،لیوانهای داخل سینک را
شست .
فیلم که گذاشت من فقط پنج دقیقه اول را بیدار بودم.
آنقدر بخواب کشیده بودم که ر
حب فکر پرس همسایه را
نکنم.
صبح با صدای محکم کوبیده شدن در از خواب بیدار
شدم.
ژیوار همانطورکه پتو را دور خودش پیچیده بود ،فحشبه
لب سمت در رفت.
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پشت در طلبکارترین آدم روی زمی ایستاده بود.
با دیدنش ،ژیوار پتو را باالتر کشید و ختدار ایستاد ،ر
حب
من باختیار رسجایم نشستم.
صدای توبیخش هم که بلند.
گرفب خوابیدی؟ دیروزم که ر
ر
نرفب !
–تو دانشگاه نداری
ا
مثل ترم آخری!
ساعت روی دیوار یمگفت حق با اوست  .ر
وقب دید بلند
نیمشوم ژیوار را از رس راهش کنار زد و داخل شد .
روبهرویم ایستاد .نگاهم را از پاهای عضالباش با آن جی
سنگشور باالتر نتدم.
–بلند شو !پنج دقیقه وقت داری یه آب به صورتت بزب
و لباس ر
بپویس .نیمخوام فردا که ر
مرسوط شدی بمونه
تقصت من.
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ناری رستق درونم یمگفت که جواب دندانشکب به او
بدهم ،اما بهحدی برایم عزیز بود که نخواهم مثل دیشب
رس بحث را بگتم ،آنهم جلوی ژیوار.
بهموقع حسابش را یمرسیدم.
ر
وقب دید تکان نیمخورم ،اسمم را نرمتر زمزمه کرد .
فقط همی ...یک« ناری »که گرم و مهربان بر لبهایش
چرخید و تمام دلخوریهایم را ذرهای کمرنگ کرد...
ا
یمشناختمش !مردک غد ،مثل داشت عذرخوایه یمکرد.
از جایم بلند شدم و سمت اتاقم رفتم.
اولی و دمدستترین مانتو را پوشیدم .برنامه دریس را
جمع ،مقنعهام را رس کردم و دنبالش راه افتادم .
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قبل از بتون ر
رفی از ژیواری که خمیازه یمکشید پرسیدم:
ر
هسب؟
–ناهار
ا
–مثل رفتم راهیان نور .یه چند روزی باید اونجا باشم.
کمکم داشتم پشیمان یمشدم که اجازه دادم پیشم بماند .
باید مثل یک خواهر واقیع مجبورش یمکردم به خانه
برگردد و دروغ نگوید ...اما ...
تنهاب عذابآورم را چه یمکردم؟
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دم در همسایه ایستادم .یاشار زودتر از من از ساختمان
بتون زده بود .
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در زدم .با بفرمای عمو در را باز و رسم را داخل بردم.
فندق با دیدنم فریاد زد:
–ناری !ناری !عاشقتم !سیب.
–میارم برات ،بعد.
عمو عبدی داخل هال صبحانه یمخورد.
–سالم عمو جونم .دلم برات یهذره شده بود.
لبهایش به خنده باز شد.
–سالم .بیا یه لقمه بزن.
پیشنهادش وسوسهکننده بود .یک نان لواش برداشتم و
پر از کره و مربا کردم.
صدای بوق آمد.
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عمو آرام زمزمه کرد:
–خوب کردی باهاش ر
آشب کردی .دیشب تا صبح
نخوابید.
دلم نیامد از تنهاپرسش گله کنم ،ویل کاسه چشمم پر شد.
صدای دوباره بوق یمگفت حساب دیرم شده.
–بعد میام پیشتون.
–خت پیش.
داخل حیاط ،در پرایدم باز بود و صندیل راننده اشغال.
ر
مسافرب را به سمتم گرفت.
کنارش نشستم .پتوی
دستم برای گرفتنش بلند نیمشد .
رسم را به قهر برگرداندم.
–یهذره هم کارای دیشبت یادم نیمره.
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پتو را باز کرد و روی پاهایم پهن.
–تا برسیم بخواب.
پتو را محکم از روی پایم کنار زدم.
–من دیشب تخت خوابیدم ،مثل تو که عذابوجدان
نداشتم.
نگاهش را ر
حب یک لحظه به من نیمداد .رسزنشش کردم:
ر
داشب بچه رو خفه یمکردی.
–دیشب
ماشی را روشن کرد و سمت در راند.
–از دلش درمیارم.
–نیمشه هر گندی بزب بعد فکر کب یمتوب از دل
طرف دربیاری.
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داخل کوچه گوشهای پارک کرد .
سایهای تته از موهای کوتاه ،روی پوست همیشه صاف
رسش نشسته بود ...
بهخاطر آنها بود یا واقعا صورتش دیگر آن خشگ و
خشونت را نداشت؟
سمتم چرخید.
–نکن ،ناری !اینقد با من نجنگ .
ا
–قبل اینجوری بودم؟ خودت عجیب نشدی؟ مقرص
ا
ر
نیسب؟ اصل این چند روز تو یه چتیت شده.
نگاه فراریاش را از کوچه باریک و پتزن نانبهدست
کشاند تا من .
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ا
–اصل هرچ تو بگ من هستم؛ نامردم !دیوونهم !ویل
جان عزیزت ،کارای این دو روزم رو ندید بگت .فکر کن
قرصام رو نخورده بودم.
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آن نگاه کدر و رسگردانش زبانم را بند آورد.
–یاشار ...تو...
کالفه حرفم را قطع کرد.
–یه چن وقت تحمل کن .بعد همچی برم گورم رو گم
کنم که انگاری از اولم نبودم؛ یه هفته ،تهش دو هفته...
وزنهای به بزریک دردی که در صدایش بود یکراست روی
سینهام نشست و سنگینش کرد.
–چرا ...اینجوری یمگ…
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قبل از تمام شدن سؤالم از ماشی بتون پرید .رفت که
نتسم تا جوابم را بدهد .
صدای بسته شدن در خانهمان آمد.
ر
وقب سوار شد و به جاده زد ،پتوی روی پایم را برداشتم و
آرام ررسوع کردم به تا زدن .
با هر تا ،یک دیوانگ این چند روزش جلوی چشمم آمد .
آن از غروب جنونزده ،آنهم دیوانگاش از دیدن ژیوار
در خانهمان ...
حاال یمگفت فراموش کن .دقیق ،کدام یگ را فراموش یم
کردم؟
تمام ساعتهاب که قهر بودیم شبیه یک کابوس گذشته
بود و حاال حرف از ر
رفی یمزد .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
حب تصور ندیدنش بیچارهکننده بود .
ا
خودم را درک نیمکردم ،اصل خودم را نیمفهمیدم ،اینکه
اینقدر راحت کوتاه آمدم ...
تا قبل از اینکه حرف از ر
رفی بزند فقط یمخواستم تالق
رفتارش را دربیاورم و حاال برای مسافر نرفته به تمام در و
دیوار سینهام پارچههای مشگ آویزان کرده بودم.
رسم را به صندیل تکیه دادم و بدون دیدن ،فقط تماشایش
کردم ...
ر
امنیب بود که با او داشتم .از همان
تمام حواسم جمع
لحظه اویل که در جنگل مرا روی شانهاش انداخت و بوی
جنگل از تنش در مشامم پیچید ...

زر خرید

بانوی بارانی

تا آن شب ر
مسب که چراغهای منطق ذهنم خاموش
بودند ،ویل دستهایم را برای پناه دورش پیچیدم و آرام
گرفتم .
ر
وقب در خانه کاوه ،غرق در خون خودم ،میانه مرگ و
زندیک فقط دستهای قوی او را آرزو کردم...
نیمتوانستم چشم از صورتش بردارم.
سالها زندیک کردن با خودم به من یمگفت هیچوقت دلم
اینطور برای بخواب کیس نسوخته ،جوریکه قرمزی و
خستگ چشمهایش به قلبم چنگ بزند .
آقا ،بخواب کشیده و پتو آورده بود مرا بخواباند .
خودت که واجبتری ،مرد حساب!
#پارت_۲۸۱
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بانوی بارانی

ا
اصل کجا یمخواست برود؟
حقش را نداشت ،آنهم بعد از اینهمه وابستگ رج زدن.
زمزمه پر از تنهابام دل خودم را ریش کرد.
–اگه بری ،فراموشم یمکب؟
حرق نزد.
خط ابروی شکستهاش انگشتانم را وسوسه یمکرد تا
لمسش کنم.
–یاش ...من نیمخوام بری.
نفسش را کالفه و پرصدا بتون فرستاد ،اما یک کالم
نگفت و راحتم نکرد .
آرام و تشویقکننده وسوسهاش کردم.
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–یاشار ،بیا یه قراری بذاریم ،من فکر یمکنم این دو روز
نبوده .این چند ساعت رو از ذهنم پاک یمکنم ،بیا
ا
برگردیم به قبل ،مثل اون شب که تو آشتخونهتون بودیم .
بازم دوست باشیم .
حرف نزد .تنهام را کامل سمتش چرخاندم و لبخند را به
زور روی لبهایم ر
نقایس کردم.
–تو فقط دیگه قرصات رو بخور .خب؟
چشمغرهای حوالهام کرد.
–حله؟
انگشتان یک دستش روی فرمان مشت شد .آن« باشه »
که نصفهنیمه ادا کرد برایم جای امیدواری داشت.
قطرهای مربا روی دستم چکید .
ا
اصل لقمه را یادم رفته بود ،انگشتم را به دهان بردم.

زر خرید
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رسش سمتم چرخید و حرکت انگشت و لبهایم را دنبال
کرد.
هول پرسیدم:
–گشنهته؟
تکهای از لقمه را کندم و سمت دهانش بردم.
–بخور.
«نه »!خشدارش منرصفم نکرد .
–بخور .زیاد برداشتم.
مجبور شد دهانش را باز کند .لقمه را به دهانش گذاشتم.
نریم لبهایش انگشتم را سوزاند؛ خاطره زنده یمکرد .
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بانوی بارانی

دستها هم حافظه داشتند؟ من نیمدانستم ...
کف دستم محکیم سینه و قلب تپندهاش را بهیاد
داشت ...
گرم شد و گرمایش را به تمام تنم ر
گستاند .
گرماب ناآشنا برای من ...
از آن اولیبارهای شتین...
قلب دستپاچهام جایش را گم کرد ،آمد و در گلویم کوبید .
انگشتانم دور نان حلقه شد...
مرا بوسید که ربتساندم ،اما من است بوسهاش شدم.
#پارت۲۸۲
#یاشار
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قسم به جهنم که اگر هم یمخواستم در توانم نبود
ر
عاشقاش را از دست بدهم.
فرصت
گایه یممتی ،بدون اینکه بداب...
آنگاه شاید وزیدن یک نسیم خنک و رقص آن روی سلول
های پوستت یادت بیندازد زماب زندیک را چه سیال و پویا
در مشت داشتهای.
زندیک حس برحیمست ،ر
وقب راحت در سایه دراز
کشیده و تنها عالئم حیاتت وول خوردن تخم مگسها زیر
پوست کشآمده و آماسکردهات است ،ناگهان عطر تن
بگناه ر
دختی یا برق نگاه معصومش یادت یماندازد روزی
ر
داشب که خون را با شور و هیجان
در سینهات قلب تپنده
در رگهایت یمچرخانده...
قلبم خائب بیش نبود؛ درون سینه من یمتپید ،زندیکاش به
من وابسته بود ،ویل ریتم تپشش را با خندیدن او تنظیم یم
کرد.
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ای خاک بر رس آدمفروشش کرده.
نیمساعت تمام داخل حیاط نشستم و دلدل کردم.
باالخره نصفشب صدای حرف زدن و خندههای بلند
مهمان ناری قطع شد.
ر
گویس را بتون آوردم و برایش تایپ کردم:
–خواب؟
سه دقیقه نشد تا جواب بدهد.
–آره.
–مهمونت چ؟
–بیداره !داره چت یمکنه.
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بانوی بارانی

–مانتو تنت کن ،بیا پایی .بهش بگو دیر بریمگردی.
صدای جیغ ذوقزدهاش تا حیاط رسید.
ده دقیقه نشد ،با پالتو و یک رورسی بزرگ مشگ که گل
های درشت و سفید داشت ،مرتب و منظم وسط حیاط
ایستاده بود.
همیشه پایه هیجان بود ،ر
حب در اوج دلخوری.
سوئیچ را به دستش دادم و سمت در حیاط رفتم تا بازش
کنم.
–بریم بتون؟ با شورولت؟ وای !آره!
–آروم !همه کوچه رو خت کردی.
دم در ماشی ایستاد.
–ویل یاشار ...تو زحمتش رو کشیدی ،تو برون...
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–دفعه قبل برات حالگتی کرد .اولی دور حق توئه.
با احتیاط در را باز کرد ،انگار ماشی از دستش فرار کند.
–یاش !خرابش نکنم ...نکوبونم به دیوار.
بدون اینکه متوجه کارم شوم ،به شانهاش فشار کوچگ
آوردم.
–سوار شو.
#پارت_۲۸۳
ماشی را که بتون برد .در حیاط را بستم و کنارش سوار
شدم.
–حاال کجا بریم؟

زر خرید
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مست را نشانش دادم  ۲۰.دقیقه تا جاب که برای شب
نشانش کرده بودم راه داشتیم .
یک کوچه قدییم بود ،جانبهدربرده از ساختوساز ،دو
طرفش درختهاب تنومند ،شاخههای درهمتنیده ،یگ
دوتاب خشکشده ،اما هنوز رسپا...
ماشی را اواسط کوچه پارک کرد و ذوقزده پیاده شد.
–وای ،یاشار !چقدر اینجا قشنگه .درختا رو...
دور خودش چرخید.
–انگار تهران نیست.
من هم پشترسش پیاده شدم.
–یهبار اینجا سفارش آوردم .اون خونه بود.
خانه را نشانش دادم.
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–رسایدار داشت .کل این کوچه انگار از دست
بسازبفروشا دررفته .
چراغهای ماشی نور را به کوچهباغ یمتاباند.
او محو اطراف شد و من غرق تماشای او .
ر
دخت باهوش ،نگاهم را غافلگت کرد ،اما درعوض
لبخندش را بخساست به من بخشید.
آمد و روی کاپوت ،کنارم نشست.
–یاشار !
–هووم.
–منو آوردی ازم معذرت بخوای؟
–نه!
–یهذره هم نه؟ !بهخاطر هیچکدوم از کارات؟
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بانوی بارانی

–نه!
–یه غلط کردم ناقابل نیمیک؟
–نه!
نیمنگایه به صورتش انداختم تا عکسالعملش را ببینم.
چشمک زد.
–فهمیدم.
شیطنتش لبخند به لبم آورد.
–آفرین .بفهم .از ر
دختای فهمیده خوشم میاد.
رسش را عقب داد و بلند خندید.
رورسی از رسش افتاد .موهایش مرتب شده بود ،ر
چتی ...
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پشت رسش را نیمدیدم ،اما حتما پایینش ،تا جای زخم را
تیغ انداخته بود تا مدیل به خودش بگتد.
–آرایشگاه ر
رفب؟
فورا رورسیاش را باال کشید.
–آره .
ر
دسب به موهایش کشید و آنها را داخل فرستاد .خجالت
کشید؟
–بهت اومده ...
سؤایل نگاهم کرد.
–موهات ...قشنگ شده.
آرام ،با نگایه رو به پایی ممنوب زمزمه کرد.
موهای صاف کوتاهش حاال رسکشانه از رورسی بتون یم
ریختند.
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تابلوی زنده سیاهقلم با تصاویری جاندار و دلت کنارم
بود ،شبیه لحظه تاریکروشب که بوسیدمش ،خلسهای
که جان یمدادم برای تکرارش.
#پارت_۲۸۴
دلم سیگار یمخواست .دود کنم و حرستش را با دود به
سینه بنشانم.
صدای نرم و غمگینش را شنیدم که ررسوع به تعریف
خاطره کرد .
لحظهای شک کردم مخاطبش خودم باشم .من و شنیدن
درددلهای ناری؟
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بانوی بارانی

–خییل بچه بودم .با پدر و مادرم رفته بودیم مریوان
عرویس .شاید این قدییمترین خاطرهای باشه که خییل
واضح از سهتابهامون یادمه .همه زنا لباسای رنگ و شاد
پوشیده بودند ،با مردا وسط یمرقصیدن .زن و مرد یگ،
دوشادوش هم ،قدمهاشونم همآهنگ ،هیچ ر
فرق بینشون
نبود .
لحظهای سکوت ...گذشته غرقش کرد.
–یحب دستم رو کشید .پشت صف بزر ر
گتا با هم
رقصیدیم .زمی زیر پامون یملرزید و ما یمرقصیدیم .بعد
دویدم و به پدرم گفتم من عاشق یحب شدم .هنوز خنده
بلند مادرم یادمه .
یحب؟ همان جنگلبان؟
صورتش را سمتم چرخاند .شبتابها داخل چشمش یه
خاموش و روشن یمشد.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمدوب چ این خاطره برام مهمه؟ یادمه اون موقع
عشق رو یمشناختم .یه سال نشد پدرم رو برای ختی که
روش تحقیق یمکرد ر
کشی ،مادرم مثل یه مرغ عشق که
جفتش رو از دست داده باشه از دوریش دق کرد .بعد از
اونا فقط چتاب که عاشقشون بودن برام موند .دلم یم
سوزه یمبینم جنگیل که مادرم عاشقش بود رو دارن از بی
یمبرن .
نفسش را چون آه بتون فرستاد.
–توی زندگیم مردای زیادی رو دیدم ،اما هیچکدوم برای
من خاص نشدن .نه اونقدر که شجاعت ششسالگ بیاد
ر
داشی حرف بزنم ...هیشگ ارزشش رو
و از دوست
نداشت .دوستام همه بهم یم ر
گفی ظاهرم دروغه ،که من
رسدم .من واقعا رسدم؟
–نه!
–چ نه ،یاشار؟ !
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نباید چرتهای بقیه را باور یمکرد .
–هریک خوبیات رو نیمبینه کوره .
کاش مجبور نیمشدم من هم حرفهای دلم را بزنم ،اما
نگاهش ،منتظر به دهانم دوخته شده بود.
–قبل از اینکه بیای پیش من و پدرم ،شاید واقعا قدرت
روح یه زن رو درک نیمکردم ،بهش چ یمگن؟ معجزه
شماها دیگه ...تو باعث شدی باباب که پر اخموتخم بود
کمت ایراد بگته ...تو باعث شدی من ر
بخنده ،ر
فانتی
داشته باشم.
#پارت_۲۸۵
ر
دقایق سکوت بود ،صدای هیچ پرنده و جهندهای نیامد
تا جو سنگی را عوض کند و نزدیگ و اتصالهای بینمان
را بگسلد.
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با شانهاش به من کوبید .رسم سمتش چرخید.
چشمهایش قد چراغ رسدر خانهها در تاریگ یمدرخشید.
– ر
فانتیاتو به منم بگو...
با قطعیت جواب دادم:
–نه!
–یاش...
–بچهای ،حرفام سایز گوشات نیست.
آستینم را کشید.
–لطفا .بگو دیگه!
–اینهمه از خودم مایه گذاشتم ،گت دادی به این فکر و
خیاالی من.

زر خرید
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چشمهایش را باریک کرد و با التماس نگاهم کرد.
دستم را بهضب عقب کشیدم.
–جهنم !من که دیگه ابهتم پیشت ریخته ،اینم روش.
به کاپوت تکیه دادم و او رویش نشسته بود؛ صمییم و
نزدیک ،مثل دو همگو و دوست.
دخت یمخواد ،ر
–دلم یه ر
دخت خودم .شب که میام خونه،
رسم رو بذاره روی پاهای کوچولوش ،پیشونیم رو ببوسه .
مطمئنم همه بدبختیاب که کشیدم یادم یمره.
البته اگر آن ر
دخت ذرهای شبیه ناری یمشد ،با همان
مهرباب.
حرق نزد .همیکه نخندید ،جای امیدواری بود .
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–قبل از تو زنها برام ترسناک شده بودن؛ حالبههمزن و
موذی ...از ر
وقب تو رو دیدم و صدای خندههات رو از
خونهمون شنیدم ،فهمیدم همهچ این دنیا گرد شماها یم
چرخه.
گرد او ...نه دیگری ،فقط ناردانه من...
دوباره با شانهاش به شانهام کوبید.
–بگو یاش !دیگه چه فکرای خوشگیل تو رسته؟
شتین و وسوسهکننده پرسید.
ر
باق ر
فانتیهای من دیگر آنقدر معصومانه نبودند که
برایش بگویم؛ دیوانهوار مرزها را یمشکستند ،یمرسیدند
به چشیدن ممنوعهها...
جوابش را ندادم بلکه کوتاه بیاید.
کیم منمن کرد.
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–قبلنا ...اون اوایل ،یه ر
دخت اومده بود دم درمون ،باهات
حرف یمزد.
جزب از من شده بود ،ر
وقبکه یمپرسید ،جواب یمدادم؛
نه دروغ ،فقط حقیقت!
–یه زماب یمخواستمش ،اون شبم لباس سفید
ر
داشی حرف
خواستگاری پشت ماشینش بود و از دوست
یمزد .
نسیم رسد و خشگ وزید ،همراه با بوی خاک.
تکیهام را از ماشی برداشتم تا تمامش کنیم .صمیمیت با
ر
دختی که باعث یمشد ر
فانتی بسازی خطرناک بود.
#پارت_۲۸۶
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–بریم تا یخ نزدم.
–بشی بابا !تو حیاط که همهش با یه بلوز نازک کار یم
کب.
–کار یمکنم ،بچه !کار گرمت یمکنه.
و عشق !عشق هم گرمت یمکرد .
مثل حاال که پتاهن تنم ،انگار روی بخاری روشن زمستاب
ر
سوخی بود.
فراموش شده باشد درحال
–ا ...اینجا رو ببی ،یه چتی تو جیب پالتومه .
کاش چتی پیدا یمکرد جادوب ،که حواس مرا از بوی
خوش و گرمای مالیم تنش پرت کند.
دست در جیبش کرد .صدای خشخش نایلون آمد.
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–آلبالوخشکه ...آخ جون!
نصف آلبالوها را بتون آورد.
–بگت .تازهست .یادم نبود اینجان.
–نیمخورم.
مشتش را عقب نتد .بهناچار دستم را جلو بردم تا پر از
کند از آلبالو.
دانهای به دهان گذاشتم ،ترش و شتین و شور بود .نیم
ر
دانسب انگشت روی کدام یک از طعمها بگذاری و
بگوب این مزه را دارد.
–اوووم ...خوشمزهس.
صدای پر از لذتش حواسم را پرت لبهایش کرد .
االن باید عطر آلبالو یمدادند ،ترش و شتین ،ملس...

زر خرید

بانوی بارانی

کاش این ر
دخت یمفهمید اینهمه دلتی کردن برای مرد
تشنهای مثل من ،در این کوچه خلوت که تنها موجودات
ر
کیلومتی قعر آسمان
بیدارش مسافران هواپیماب در چند
بودند عقل و انصاف نیست.
مشتم را ر
فرسدم و آلبالوها له شد.
زنگ شادی داشت حرف زدنش.
–دستت درد نکنه .دلم داشت یمپوسید توی خونه .
زنده باد تمام حرفهای ساده و دم ر
دسب.
–تو که دانشگاه ر
رفب.
–اون گردش حساب نیمشه ،یاشار خان.
پوزخند زدم.
–چه خاب هم هستم ،از هفتاد پارچه آبادی ،یگ به نامم
نیست.

زر خرید

بانوی بارانی

با بغل پای کفشپوشش به پایم ضبه زد.
–من همای سعادتم ،مرد !از ر
وقب دیدیم ،فقط خوش
شانیس داری ،اون از کار تو دانشگاه ،وامت ،حاالم آتش
نشاب که قول یمدم قبول ریس .حاال ببی یک گفتم.
آلبالوها را روی زمی ریختم و بحوصله دستم را به
شلوارم کشیدم تا پاک شود.
–رضا فقط یه رورسی کم داره .پرسه خالهزنک.
از کاپوت پایی پرید.
–خالهزنک یعب چ؟ شما مردا که دست به غیبتتون از
ما ر
بهته .
سمت در راننده رفتم و بازش کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–من فمینیست نیستم ،مردساالرم .حاالم بریم خونه .
فردا باید بریم رس کار.
–تو رانندیک یمکب؟
ر
بیشت
–آره .یهکم غروب بتون بردمش ،ویل یمخوام
مطمی شم که دیگه کار نداره.
#پارت_۲۸۷
#یاشار
شهیاد ماشی را روشن کرد و چند ر
متی در حیاط راه برد .
دندهعقب گرفت و رسجایش برگرداند .
آمده بود تا کارش را تحویل بگتد ،و البته شازده هم
همراهش ر
ترسیف داشت.

زر خرید

بانوی بارانی

روی ترمز که زد درجا پیاده شد.
–چه کردی پرس !ای ول داری !دستات مرده رو زنده یم
کنه.
گوشه لبم از غرور باال کشیده شد.
زحمتش را کشیده بودم ،یک ماه جان کندن باالخره ثمر
داده و صاحبکار هم راض بود.
این حس آشنای استادکارها را از نوجواب یمشناختم ،از
همان ر
وقب که دستمزدم را در دستهای کوچک روغبام
لمس یمکردم و برق رضایت را در چشمان ر
مشتی یمدیدم.
شهیاد از خوشحایل روی پایش بند نبود ،چرچ دور
ماشی زد.
–باید بتم برای پولیش و تعمت روکش صندلیا .طرف
آشناس ،قول داده زود بده.

زر خرید

بانوی بارانی

صدای نارین اما تمام غرورم را محو کرد.
–یاش !اینجا رو ببی .
رسش پایی و میخ ر
گویساش بود ،مردهای داخل حیاط
ا
کناری را اصل ندید.
جلو که آمد ،باالخره رسش را باال آورد.
کاوه اول سالم کرد .نگاه ختهاش به ناری مشت یم
خواست.
جواب سالم را زیرلب داد.
دست خودم نبود .بلند و عصب پرسیدم:
ر
داشب ،ناری؟!
–کاری
رورسیاش را جلو کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

–نه ...دیگه هیچ .من یمرم باال بعد میام.
بهمحض پشت کردنش کاوه پرسید:
–عمهت نیومده؟ من باهاشون کار داشتم.
سمتمان برگشت.
نباید موهایش را کوتاه یمکرد ،ر
وقب از رورسی بتون یم
لعنبتر جذاب یمشد .باید ر
آمدند بهطرزی ر
اعتاف یم
کردم ظرافتش خییل ر
بیشت به چشم یمآمد...
کاوه سمتش رفت.
–دیروز اومدم دم دانشگاه که ببینمت ،تنها نبودی.
خواستم درشت بارش کنم که ناری جوابش را داد.
–یاشار آوردم خونه .هنوز بهخاطر آخرینباری که بهت
اطمینان کردم حالم خوب نشده.

زر خرید

بانوی بارانی

تند چرخید .از آخرین پله که باال رفت خیالم جمع شد و
حواسم رسجایش آمد.
شهیاد دستهچکش را از جیب تککتش بتون آورد .دنبال
خودکار یمگشت که کاوه دستهچک را از دستش کشید.
–من یمنویسم.
شهیاد رفت حرق بزند که کاوه عصب حرفش را قطع کرد.
–حامل بنویسم؟
–آره
تندتند پرش کرد و داد رفیقش امضا کند.
#پارت_۲۸۸
شهیاد نگاهش را از چک به او و برعکس داد.

زر خرید

بانوی بارانی

دلیل اشارهبازیشان را اول نگرفتم ،اما چک امضاشده را
که دستم دادند ،همهچت روشن شد.
چک را روی کاپوت انداختم.
–اینکه تاریخش دو هفته دیگهست.
کاوه دست در جیبش کرد و سینه جلو داد .حالم از
لبخند مغرورش بههم یمخورد.
–باید ماشیو بده یگ چکش کنه .از کجا معلوم از در
بتون رفتیم بازم روشن شه .تو مگه به کارت شک داری؟
وگرنه چک شهیاد نقده .
شهیاد جلو آمد.
–کاوه !این چه کاریه؟ بیست تومن که این حرفا رو
نداره...

زر خرید

بانوی بارانی

تمام شبها و عرصهاب که جان کندم جلوی چشمم آمد.
انگشتم را با تهدید سمت شهیاد گرفتم.
–قرارمون این نبود .داری دبه یمکب.
سمتم آمد و دستهایش را بهعالمت تسلیم باال گرفت.
–حله ...حله !ببی منو .چک من نقده ،یهکم دیرتر.
–بتمش و پول نباشه چ؟
گیج بود ،غافلگت شده از رفیقش.
–آقا یاشار ...من تضمی یمکنم.
دو هفته؟ دو هفته دیرتر به پولم یمرسیدم؟
کاوه عوض دلش مردمآزاری یمخواست؟

زر خرید

بانوی بارانی

مردک احمق نیمدانست با این کارش فقط ماندنم در این
خانه را طوالبتر یمکند.
خندهام عصب و باراده بود .چشمهای پر از نفرتم را به
صورت بنقصش دوختم.
–یمخوای جلزولز کنم و کیف کب؟ کور خوندی .دو
هفته دیگه یمبرمش بانک ،پول نشد ،برگشت زدن تو کارم
نیست ،میام در خونهتون خودم نقدش یمکنم .فقط
حرفم یادتون باشه.
برایم گردن کشید.
ا
–مثل چه گویه یمخوای بخوری؟
پوزخند زدم .
–جوش نیار .فاز و نولت قایط یمکنه یم ر
افب رو
دستمون .پوشک پات کردی داری جلوی من زرزر یمکب؟

زر خرید

بانوی بارانی

از همان فاصله داد زد:
–بدبخت پررو!
جرئت نکرد ر
حب یک قدم جلو بیاید ،از دور پارس یمکرد.
با صدای بلندش پدرم رسش را از پنجره بتون آورد.
–چتی شده ،یاشار؟
–نه !اومدن ماشیو بتن.
با رس به در اشاره کردم.
ر
حب ارزش درگت شدن نداشت .چک را برداشتم و رفتم
که نبینمشان.
#پارت_۲۸۹

زر خرید

بانوی بارانی

داخل واحدمان ،ناری با دیدنم از پشت پنجره و تخت
پدرم کنار آمد.
–چ شد ،یاش؟!
داشت از پنجره دید یمزد ،پدرم هم که مثل همیشه
همدستش بود ،اما اینبار هردو نگران.
چشمم که به رورسی شل و ول و موهای فراریاش افتاد
خونم به جوش آمد.
–یه نگاه به دور و برت نیمکب؟ همیجوری رست رو
ر
انداخب پایی پریدی وسط؟
دستش را به کمر تکیه داد و کفری شد.
ر
ناسالمب حیاط خونهمونه .من چه یمدونستم اینهمه
–
آدم جمع شدن؟

زر خرید

بانوی بارانی

–یعب صدای حرف رو نشنیدی؟
–نشنیدم خب !اینجوری یمکب چرا؟
لبهایش را بههم فشار داد که بازهم حاضجواب نکند .
گندکاری کاوه مشکل خودم بود ،به ناری که ربیط نداشت.
خواست برود .
–قهر نکن حاال .عوضیا اعصابمو خورد کردن.
ماند ،اما اخمش را پاک نکرد.
بابا پرسید:
–حیاط چه خت بود؟
چک چروکشده را نشانش دادم.
–مرتیکه چک رو برای دو هفته دیگه داد .همهش تقصت
این کاوه قرمساق بود.

زر خرید

بانوی بارانی

بابا خوشباورانه نظر داد:
–شاید دستش خالیه .دو هفته دیگه باشه ،مگه چیه؟
–چ یمیک ،بابا؟ !بیست میلیون اینا ،بیست هزار تومن
ماست.
صدای ناری هم با ر
اعتاض باال رفت.
–نیم ر
گرفب .اینهمه جون کندی .غلط کرده ...مرتیکه...
مکث کرد ،صورتش قرمز شده بود .جان یمکند و دنبال
فحش یمگشت .
–پرسه ...بیشعور...
انگشت اشارهام را روی لبهایم کشیدهام تا خندهام را
نشانش ندهم.

زر خرید

بانوی بارانی

–یادم باشه چند تا فحش اسایس یادت بدم .فقط بلدی
بگ بیشعور.
با پا محکم به پایم کوبید.
–باید پرتش یمکردی تو صورتش !
درد در پایم پیچید .
–این دیگه چه کوفتیه پات کردی؟ مثل سنگ یممونه .
دیگه پابرهنه بیا خونهمون .
پتوزمندانه ابرو باال انداخت.
رسی با تأسف برایش تکان دادم.
ر
داشب؟
–حاال تو حیاط چیکارم

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۹۰
–ببی اینو .
کنارم آمد و ر
گویساش را سمتم گرفت.
–فلور غروب بهم زنگ زد .گفت ترکیهست.
«یاشار ...بیا بریم ترکیه»
یک تخت ،یک آغوش ،زب که پیشنهاد یمداد به
مسافرت برویم .
سفری که چرایش را فقط خودش و شیطان یمدانستند.
ناخنهاب که روی سینهام کشیده یمشد ...برق
پتوزمندانه نگایه از باال ...
–یاش...

زر خرید

بانوی بارانی

صداب زالل مرا از لجن گذشته بتون کشید.
–اینو ببی .عمه استوری کرده.
چشمهایم را بستم و محکم فشار دادم تا تاری صفحه
ر
گویس برود.
تصویری از دستهاب سفید ،دو فنجان قهوه ...
بهحدی از این دستها بتار بودم که ر
حب قرمزی گلهای
روی مت هم بهنظر زننده و زشت یمآمد .
–خب که چ…؟
حرفم را قطع کرد.
–این رستوران داییمه.
خنده بلند و خشگ گلویم را خراشید.
–مصبتو شکر ،زن!

زر خرید

بانوی بارانی

همپایم سادهدالنه خندید.
–اینهمه چرخید و گردید ،تهش برگشت پیش داب
ساواش.
ر
گویس را باختیار پس زدم.
–بیماره ،به وهللا.
یک ابرویش را باال داد و جبهه گرفت.
–درمورد عمهم درست حرف بزن.
خسته بودم ،مانند مسافری برگشته از گندآب گذشته.
زبانم را الی دندان فشار دادم که نامربوط نگویم.
به اتاقم رفتم و دراز کشیدم .این موقعها یمدانست
حوصله ندارم ،زود یمرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

شبنشده ر
گویس من هم مهمان شماره زب شد که کاش
تا ابد صدایش را نیمشنیدم .
کنار بابا تلویزیون تماشا یمکردم که زنگ زد ،عرصهایم
بدون کار در حیاط کسلکننده بود.
به اتاقم رفتم و در را بستم.
–سالم یاشار!
بهجای جواب سالمش ،طعنه زدم:
–باالخره رس از ترکیه درآوردی!
پتوزمندانه خندید.
ر
سابقب...
–پس پیگت کارای پارتت

زر خرید

بانوی بارانی

خواستم بگویم ناری گفته که فورا دهانم را بستم .
درعوض پرسیدم:
خواسب زن ساواش ر
ر
بیس چرا لقمه رو
–تو که از اول یم
دور رست چرخوندی؟
–زنش؟
این بار دیگر قاهقاه خندید.
–مگه الکیه؟ دقش یمدم .این بار دیگه برای اذیت
کردنش فرار نیمکنم ،یممونم و کاری یمکنم پشت در اتاق
خوابم زوزه بکشه.
#پارت_۲۹۱
پیشابام است انگشتانم شد.
–دیوونهای به خدا ...دیوونه...

زر خرید

بانوی بارانی

البهالی خنده از رس ر
خویساش گفت:
–عقده همهچ رو رسش درمیارم ،دلم که خنک شد ...
حاال شاید یه گوشه تختم رو بهش جا دادم.
باید یمفهمیدم قرار است چهکار کند ،نه برای خودم .
نگران ناری بودم .آیندهاش بعد از ر
رفی من...
ر
داشب.
–پس براش برنامه
–نه واال .واقعا برنامه نچیده بودم .
مثل این بود با یک موجود عجیب و ناشناخته روبهرو
شده باشم ،پرسیدم:
–پس چ؟ تو که رفته بودی ر
استاحت کب ،داری اضافه
کاری یمکب.
دوباره از آن خندههای اعصابخوردکنش تحویلم داد .
زیادی خوش به حالش شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–منطق ،یاشار !منطق !هیچوقت زب که قلبش رو کنده
و دور انداخته رو نیمشه شکست داد .عقلم بهم گفت
درستش همینه.
–عاقلت از دیوونهت احمقتره .تو احتیاچ به اون پپه
نداری.
کوتاه خندید.
–پپه رو خوب اومدی .ویل پولم داره ته یمکشه خونهای
که توش قرار یمذاشتیم هستا ،ویل من فروشنده نیستم .
نشستم فکر کردم که یه شوهر پولدار پیدا کنم ،بعد
دیدم حوصله ر
گشی ندارم .نیمتونمم به آدمای جدید
ا
اعتماد کنم ،اصل تو ذاتم نیست.
بهجز من بختبرگشته که با همان نگاه اول شکارم کرد و
به زمی زد.
–داب ناری رو از کجا پیدا کردی؟

زر خرید

بانوی بارانی

–شما مردا قابل پیشبیبتر از اوب هستی که خودتون
فکر یمکنی .یه استوری گذاشتم از یه زن شاد ،زب که
بدون او خوشحاله .باورت نیمشه ویل سه روز بعد دم در
هتل بود با یه دستهگل بزرگ .
ر
احمق او بود.
مردک ابله !عجب
#پارت_۲۹۲
ا
–اصل اشتباه من از اول همی بود .خیالش تخت بود تا
آخر عمرم دستنخورده یه گوشه نشستم منتظرشم .تا
دید نه بابا !اینجوریام نیست بدو اومد دنبالم.
–برو مشاوره ،فلور !تو...
نشنید چه یمگویم ،به حرفش ادامه داد.

زر خرید

بانوی بارانی

–دیگه تا آخر عمرش از من دوست دارم رو نیمشنوه،
هیچوقت !این کلمه شما مردا رو باد یمکنه فکر یمکنید
چه پچ هستی.
متنفر بودم از دنیای سیایه که فقط گوشهای از آن را
نشانم داد.
ر ر
اسب این تنفر از کجا ررسوع شد؟ از دستورهای ریز و
ر
درشب که یمداد؟ از تحقتهایش حی یا بعد از رابطهها؟
ر
کیلومتها از من دور بود ،حاال که عشق را یم
حاال که
شناختم ،یمفهمیدم واقعا نییم از آنها دست خودش نبود .
پرسیدم:
ر
داشب؟
–باهام چیکار
–چ؟

زر خرید

بانوی بارانی

–تو به من زنگ زدی .کارت چ بود؟
لحنش صمییم بود ،مثل رفقای قدییم .
–آها ...گرم حرف زدن شدم ،یادم رفت ...رو نکرده
ر
هسب.
بودی اینقدر همصحبت خوب
–کارت رو بگو ،فلور !دلتیهات رو بذار برای خریدارش.
صدایش را صاف کرد.
–برای خونه زنگ زدم .کمکم به فکر تخلیه باش .
–تا یک وقت دارم؟
–یگدو مایه ...تا درس ناری تموم شه و بیام اونجا رو
بفروشم و بیارمش پیش خودم.
نقشهاش این بود ...اول ساواش ،بعد ناری را بتد.
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ترس از اینکه ذهن ناری را هم مثل کله پر از کثافت
خودش مسموم کند باعث شد بگویم:
رفب ر
–کاش یم ر
دکت ،فلور.
ر
چرخیس صد و هشتاد درجهای...
–خفه شو !دیوونه توب !زب مثل من کنارت بود و برام
سوسه یماومدی...
ر
بیشت اوقات لحن حرف زدنت با من همی بود.
–چون
–لیاقتت همونم نبود  .ر
وقب یمدیدم مجبور شدم با آدم ب
ر
ر
داشب مدام قربونصدقهت
ارزیس مثل تو بخوابم ،انتظار
برم؟
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–دوتا قناری رو یمندازن تو یه قفس .اون دو تا قناری هم
خونه یمشن ،همرس یمشن ،اما همنفس نه .
فقط پوزخند زد .کیم دنبال جواب گشت ...بعد تماس را
قطع کرد.
چقدر وقت بود تا امتحانات ترم؟
چند شب؟ چند روز؟ چند نفس تماشا؟
چقدر وقت داشتم تا دنیای بناری...
#پارت_۲۹۲
#ناری
باالخره روز ر
رفی ژیوار رسید  .ر
وقب لباسهایش را از گوشه
وکنار خانه جمع یمکرد حالم توصیفشدب نبود.
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نرفته دلم برایش تنگ شد.
–ناری !اون تاب گندههه رو یادته تو حیاط باغ؟
–باغ خودم؟
نگایه چپگ حوالهام کرد.
–االن مال توئه ،باغ بابابزرگ منم بودا.
خندیدم.
–چ شد یاد اون افتادی؟
–دور خونه یمگشتم ،تاب آهنیت رو دیدم .اینا مال
سوسوالست ،تاب باید بره تا اون باالها.
بهیاد تابخوردنهایمان از درختهای گردوی قدییم باغ
پدربزرگ افتادم .

زر خرید

بانوی بارانی

–منم بعیص وقتا یمرم شهربازی و تاب بلندا رو سوار یم
شم ویل اون حس و حال رو نداره.
–بیا تابستون بریم باغ .
–بریم .دلم یمخواد عمو عبدی هم اونجا رو ببینه.
–پرسش چ؟
با شیطنت جواب دادم:
–فقط برای اینکه مواظب باباش باشه بیاد.
ر
خودب .اصل کاری اونه.
–
خندهاش کمرنگ شد .نگراب و غتت ته چشمهای
جوانش را دوست داشتم.
–ناری !اگه یه مشکیل برات پیش اومد ما هستیم.
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لبهایم را ر
فرسدم .ادامه داد:
–بابامم دوستت داره.
–یمدونم.
ر
وقب کولهبهپشت رفت ،خانه دوباره خانه تنهاب من شد،
با این فرق که قلبم آرامتر بود .
یمدانستم کساب هستند که برایشان مهمم.
ر
ساعب نگذشت که یاشار پشت در واحد ما بود.
نیم
–جانم؟
–امروز شیفت عرصم ،باید برم رس کار !
–خب برو .به من چرا یمیک؟
منتظر نگاهش کردم .پرسید:

زر خرید
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–بهش رس یمزب؟
–به یک؟
عجله داشت .
–پیش بابام ،یمری یا نه؟!
–آره ...یعب باید ببینم .چطور؟ غروب یمرم بتون .
عرصی یه رس شاید بهش بزنم.
–فتیوتراپه داره میاد .فقط چند جلسه مونده.
–خب بیاد .
نیمچرچ زدم تا به واحدمان بروم.
–نارین؟!
–بله؟!
–تا این پرسه هست نرو.
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–هان؟!
–فتیوتراپه ،تا هست نرو !یمری جلوش هر و کر راه یم
ندازی...
اولش به من برخورد ،اما بعد با دیدن اخم روی ابروهایش
نتوانستم نخندم.
–یاشار !برای من غت رب شدی؟!
–این پرسه نزده یمرقصه .به اون یه نخود عقل توی کله
ت شک دارم.
گلویم را صاف کردم .ابروهایم را باال دادم و پچ زدم:
–درموردم چتی ازت پرسیده؟
بهآب دستهایش مشت شد.
–ناری !بهت چتی گفته؟ واسه چ یمپریس؟
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ا
–من اصل یه سالمم بهش نکردم .یهو اومدی یمیک
پیشش نرو .مشکویک خب .گفتم شاید چتی از من برات
گفته.
از خدا خواسته بود مشتش را روی دهانم بکوبد.
–بفهم چ یمیک!
دهانم را نیمتوانستم ببندم .رسم را جلو بردم و با صداب
آرامتر ادامه دادم:
–یاش !مدیوب اگه چتی باشه و بهم نگ ...
مشتش را که بلند کرد ،جیغ کشیدم و در را بستم.
ضبان قلبم رس به آسمان گذاشته بود ،اما نیمتوانستم
نخندم ...
مشتش که به در خورد جیغم را رها کردم.
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ر
گذاشی کم هیجان
رسبهرس می آماده انفجار همسایه
نداشت ،دلتنگ ژیوار را شست و برد.
..............
#پارت_۲۹۳
قویط آبمعدب را از الی ریشهها کشیدم ،همراهش یک
نایلون مشگ بتون آمد.
کنار جوی گذاشتمش تا آبش برود و سبک شود .چطور
دلشان یمآمد این بال را رس زیستگاهها بیاورند.
کیسه مشگ را برداشتم و زبالههاب که در طول مست
جمع کرده بودم را داخلش ریختم.
یاشار ،زیر درخت ،پاهایش را روی زمی دراز کرده و
نشسته بود.
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بهزور آورده بودمش.
روز جمعه را خانه یمماند که چه؟
ساعت پنج با ماشی شایان راه افتاده بودیم ،البته بعد از
اینکه صبحانه عمو را آماده کرد.
باید ر
اعتاف یمکردم ر
وقب کوله و کفشهای حرفهایاش را
دیدم نزدیک بود از تعجب شاخ دربیاورم .
اما خب ،گایه یادم یمرفت او همیشه پیکموتوری نبوده،
قبل از بیماری پدرش زندیک معمویلتری داشته ...
حتما او هم مثل بقیه ،با دوستهایش به کوه یمرفت،
ا
ر
مثل با همان دخت غمگیب که جلوی در خانهمان آمده
بود.
ر
دخت بیچاره...

زر خرید

بانوی بارانی

چرا بیچاره؟ نیمدانم ...حتما از دست دادن یاشار سخت
بود .
بار روی پشتم سبک شد .کیسهها از دستم کشیده
شدند .
–نه یاشار !همه مال خودشونو میارن.
–اونا سالمن .رنگت پریده.
–خوب شدم واقعا...
جلوتر از من راه افتاد.
خورشید کمکم خودش را از آسمان باال یمکشید .بچهها
همه در پناه یک صخره جمع شده بودند.
بیست نفری یمشدیم .کیم دورتر از ر
استاحتگاه ،کیسه
های زباله را کنار هم چیدیم .
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صورت همه از خوشحایل یمدرخشید .در دنیا هیچ حیس
با غرور ما قابل مقایسه نبود ،اینکه ببیب توانستهای خراب
ای که همنوعانت بهبار آوردهاند را پاک کب.
تا به بقیه رسیدم پرسیدم:
–چند تا؟
ژیال دستش را بهعالمت پتوزی باال گرفت .مریم چهار را
نشان داد.
کنارشان روی زیرانداز نشستم.
–ژیالی تنبل .دو تا فقط؟
–خودت چ؟
–پنج تا کیسه جمع کردم.
یاشار باالی رسم ایستاده و جوری نگاهمان یمکرد انگار با
دارودسته دیوانهها طرف شده.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۲۹۴
شایان فنجان چای را سمتم داد .فنجانم را سمت یاشار
گرفتم.
کنارم نشست .دستش را تکیهگاه کرد و آرام غر زد:
– طبیعته و چای ذغایل .فالکس آخه؟
–بخور نق نزن.
ر
شسب؟ از صبح تو هر سوراچ دست کردی،
–دستاتو
مریض ر
نیس.
–شستم.
کنارم لم داده بود ،اخمهایش در هم.
موهای کوتاه رسش را دوست داشتم.
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ختیکام را حس کرد ،نیمنگایه به من انداخت .لبخندم را
دید و رسش را سمت دره ر
گستده زیرپایمان گرداند .
ر
کوچکتین تمایس
چند حبه قند در مقابلش گرفتم .بدون
حبهها را برداشت.
سنگیب نگاه کنجکاو ژیال را حس یمکردم و حجم
کنجکاویاش را .باالخره تسلیم شد و خودش را روی
زیرانداز سمت ما کشید.
–چ جیکجیک یمکنید؟
یاشار ب هیچ حرق چایش را برداشت و از کنارمان بلند
شد .
به ژیال که رسش را نزدیک گوشم آورده بود ،نگاه نکردم.
–خانم ذاکری یمدونه؟
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خودم را با آن راه زدم.
–چ رو؟
با رس به یاشار و پرسهای جمعشده کنار دیواره سنگ
اشاره زد.
–بی ما چتی نیست ،ژیال.
اخمها و نگراب صدایش یمگفت چتهاب را دیده که من
نیمبینم.
–فکر نیمکنم عمهت ازش خوشش بیاد.
–زندیک خودمه ،به عمه ربط نداره.
لبخندش مچگتانه ،اما مهربان بود.
–پس یه ختاب هست .
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لعنت بر دهاب که بسته نیمماند.
ر
هسب .ما که با یگ به
–نگرانتم ،ناری !تو آدم وابستهای
هم بزنیم فوقش تا یه هفته ناراحت باشیم .تو مثل ما
ر
نیسب .
نگاهم را سمت یاشار با آن پولیور یقهسهسانت و شلوار
جذب و اندام مردانهاش دوختم.
ژیال متفکرانه پچ زد:
–معلومه اونم دوستت داره ،ویل یه چتی توی این آدم
هست که...
ادامه نداد .پرسیدم:
–چ یمیک؟!
–به قیافهش نیمخوره اهل خونواده باشه.

زر خرید

بانوی بارانی

–مگه به قیافهس؟ از ر
وقب دیدمش داره از پدرش
مواظبت یمکنه.
–اون باباشه.
–من نیمفهمم تو چ یمیک .
فنجان چای بعدی شایان حرفمان را عوض کرد.
یاشار کیسههای من را تا پایی کوه آورد .هرچقدر ژیال
مزه پراند و غر زد ر
حب افتخار نداد نگاهش کند ،چه برسد
به جواب.
#پارت_۲۹۵
موقع بر ر
گشی با ماشی امید برگشتیم .ژیال که جلو
نشست ،من و یاشار مجبور شدیم با هم صندیل عقب
بنشینیم .
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اینبار ر
بیشت از تمام پیادهرویهاب که تا حاال آمده بودیم
خستگ از پا درم آورد .
ر
نداشی این چند هفته
هنوز ضعف داشتم یا شاید تحرک
یگ از دالیلش بود.
ساعت حدود  ۱۱صبح بود ،اما خوابم یمآمد .کمکم چشم
هایم گرم شد .
نیمدانم چقدر خوابیدم ،اما ماشی هنوز حرکت یمکرد
که از گردندرد ،کیم هوشیار شدم.
رسم روی بالش ر
سفب بود...
ر
دسب بهنریم الی موهایم رفت و از پیشابام جدایش کرد.
صدای ژیال آمد ،رسش را برگردانده و با یاشار حرف یمزد.
–چه ر
عرق کرده.
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مالیمت صدای یاشار تارهای قلبم را به بازی گرفت.
–از ضعفه ،بنیه نداره .نباید یمذاشتم بیاد.
–چقدر دوستش داری؟
پس بالش زیر رسم ،پای یاشار بود.
غرید:
–به تو ربیط نداره.
ژیال ،شیطان و کنجکاو ادامه داد:
–بگو دیگه ...نیمگم بهش.
یمخواستم بلند شوم ،اما جوابش برایم حکم مرگ و زندیک
را پیدا کرد.
زمزمه مردانه آنقدر آرام بود که شاید فقط من شنیدم.
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–اونقدری که بهخاطر آرامشش ،زندگیمو بدم.
ر
سخب کرد ،بهانهای برای بلند شدن جور شد.
ماشی ترمز
امید دستش را از پنجره بتون برد و داد زد:
–آقا چیکار یمکب؟
راننده نیسان بدون توجه به ما به اصیل پیچید.
رورسیام را باال کشیدم.
دستم قفل گردن دردناکم شد.
–چقدر خستهم...
–ساعت خواب ،ناریخانوم!
ژیال ،خندان گفت و صورتش را از ما برگرداند.
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یاشار رسش را سمت شیشه گردانده و نگاهم نیمکرد.
چنان بتوجه که شک کنم آن جمالت مالیم و ویران
کننده از دهان او بتون آمده باشد.
به پدرش زنگ زد .دیرمان شد ،پتمرد تنها مانده بود.
#پارت_۲۹۶
به خانه که رسیدیم به واحدشان نرفتم باید دوش یم
گرفتم .
ا
هرچند یمدانستم دوش بهانه است .اصل نیمفهمیدم چرا
دلم از فکر اینکه به همی زودی یاشار را ببینم مانند ژله
در سینهام یملرزید .
آن جمله ،این اتفاقات ،همهچت باعث یمشد گیج شوم ...
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شناور در خیاالت و تصور راب شتین و تجربهنشده ...
مثل ترسوها فرار کردم ،با درسهایم رسگرم شدم.
شب شد و دوباره صدای قدم روی بام آمد ،خییل کوتاه...
اول فکر کردم اشتباه متوجه شدهام ،اما با باز کردن
پنجره ،بوی ضعیف سیگار یمگفت دوباره دست به دامن
نیکوتی شده...
چرا؟ همیشه ر
وقب ناراحت بود باال یمرفت .امروز که...
ر
گویسام زنگ خورد .پشت صندیل برگشتم و نشستم.
شماره ناشناس بود ،به خیال اینکه بچههای دانشگاه
باشند دستم را روی دکمه تماس کشیدم و کتابم را ورق
زدم .
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از بلندگو صدای کاوه همراه با موچ از ترس در اتاق
کوچکم پخش شد ...
کلمات در دهانش کشدار و سنگی ادا یمشد.
–عزیزم ...تنها موندی خونه ...
ضبان قلبم در صدم ثانیه رس به فلک زد.
خواستم قطع کنم که صدای خشدارش ته دلم آشوب
انداخت...
–دنبال عمهتم ...بهش بگم تو رو یمخوام ...
در ذهنم ،به دنبال جواب گشتم ...چتی که بگویم و
ساکتش کنم ،اما حرفهایش رسی عتر از مغز به گل
نشسته من ادا یمشد.
–دارم خانوادهم رو دارم راض یمکنم...
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باید تماس را قطع یمکردم ،از پلههای بام باال یمرفتم و به
امنترین آغوش پناه یمبردم ،اما دستم در نیمهراه خشک
شد.
–این چه دردیه ،ناری...؟ من همه فاحشههای شهر رو
امتحان کردم ...هرچ ر
دخت مومشگ و الغر بود خریدم و
باهاشون خوابیدم ...هیچکدوم ر
حب اندازه فکر کردن به
تو تحریکم نیمکنه ...تو مگه چ...
ر
وحشب باراده بلند شدم ...
از
نیمهشب زنگ زده و با صدای مست برایم از رابطههایش
یمگفت .
دور خودم چرخیدم ...برای چند ثانیه ،سکوت مثل گرد و
غبار روی خانه نشست.
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فکر کردم تمامش کرده...
اما بتوجه به دستوپا زدنم ادامه داد:
–از فاحشهها خسته شدم .از اینکه الگ از مردونگیم
تعریف کی ...تظاهر کی به اوج رسیدن ...از بوی گند
تنشون که مال مردای دیگهست ...من لیاقتم ر
بیشت از
ایناییه که زیر هزار نفر خوابیدن ...من فقط تن دست
نخورده تو رو یمخوام...
#پارت_۲۹۷
ر
گویس را از روی مت برداشتم ...دستم را روی گلویم
ر
صوبام یملرزید .
کشیدم .نباید تارهای
–من که تنها ر
دخت باکره این شهر نیستم .افتخارش رو به
یگ دیگه بده.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
شکسی از آنطرف خط آمد .
صدای
–آخ...
مستانه خندید...
–شیشه شکست....
بازدمش در ر
گویس پیچید.
–فکر اینکه توی اون خونه پیش اون پرسهای دیوونهم یم
کنه...
نفیس گرفت .انگار پرسیدنش سخت باشد.
–تا حاال تو رو بوسیده؟
باراده ،بلند گفتم:
–نه!
لحظههای من و یاشار متعلق به خودمان بود ،به او ربیط
نداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–خوبه ...خوبه ...من حقمه اولی نفر باشم ...اولی بوسه
ت ...اولی لذتت ...همهچیت مال منه ...چرا باید تو
نصیب اون برسوپای ولگرد ر
بیس...
باراده گارد گرفتم.
–یاشار آدم خوبیه ...
–آخ ...ناری ...نباید ازش دفاع کب ...
صدای پارس سگ از داخل کوچه یمآمد ...
–تو ...تو ر
مسب...
نیمشنید .ترسم ساکتش نیمکرد.
–یمدوب چرا عروسا لباس سفید یمپوشن؟ چون سفید
نشونه پایک و باکرگیه ...لباسش فقط حق توئه.

زر خرید

بانوی بارانی

کلماتش داشت هوای اتاق را کثیف یمکرد و شبم را
کابوس...
فردا هیچکدام از این حرفها یادش نیمماند ...حتما
یادش نیمماند..
کاش یادش برود ...
نیمهشب زنگ زده و...
–ببی ،کاوه ...من وارد نیستم ،ویل یمگن آبلیمو برات
خوبه .برو رس یخچال که نصف استکان آبلیمو بخور...
بمعب خندید:
–نگرانم شدی ،عزیزم؟
عزیزمش پژواک شد و تنم را لرزاند.
–من خونه نیستم .اومدم اینجا که تو حالم رو خوب
کب .من یمخوامت ...همی امشب...

زر خرید

بانوی بارانی

صدای پارس بلندتر آمد ،هم از ر
گویس و هم از کوچه...
وحشتزده تماس را قطع کردم.
صدای نفسهای بلندم در اتاق یمپیچید.
کاوهای که با من دنبال جا برای مرکز یمگشت مبادی
آداب و مؤدب و اتوکشیده بود .
من این آدم که برایم حرفهای کثیف زد را نیمشناختم .
#پارت_۲۹۸
#یاشار
از پشتبام که پایی آمدم ،در واحد ناری باز شد .در
تاریگ نور کم تابیده از حیاط یمتوانستم لرزش اشک را در
چشمش ببینم.

زر خرید

بانوی بارانی

با دیدنم آرام نالید:
–یاشار...
–تو چرا بیداری؟
ر
حب قدیم سمتم برنداشت ،پشت در پناه گرفته بود.
–یاشار ...من یمترسم ...
–از چ؟
–کاوه بهم زنگ زد .
با شنیدن اسم آن عوض با چند گام بلند خودم را به او
رساندم.
انگشتانش را به بازویم گره زد.

زر خرید

بانوی بارانی

–حالش طبییع نبود .من ...من صدای مایا رو از کوچه
شنیدم.
–مایا کیه؟
–سگم.
سیع کردم حداقل تظاهر به خندیدن کنم تا ترسش بریزد.
ر
خیاالب شدی ،اینجاها پر از سگای ولگرده.
–
دستم را محکم تکانتکان داد تا باورش کنم.
–من صداشو یمشناسم .
–مگه یمشه؟ سگا همه صداشون شبیه همه.
آستینم را کشید و به داخل خانه برد .

زر خرید

بانوی بارانی

بعد از آنهمه خیالباق دربارهاش روی بام ،نزدیکش بودن،
نفس یمبرید.
زمی خانه زیر پایم چفت یمشد .اگر مرا دنبال خودش نیم
کشید ،نیمتوانستم قدم از قدم بردارم.
–گفت میاد رساغم .گفت امشب منو یمخواد ...ببی
شمارهش رو ...
دم در اتاقخوابش محکم ایستادم .زورش که نرسید،
رهایم کرد .تا از روی مت مطالعه ر
گویس را بردارد من از
در اتاقش ،قدیم فاصله گرفته بودم.
ر
گویساش را آورد و روبهروی صورتم گرفت .شماره را نیم
شناختم ،به هیچ اسیم هم ذخته نشده بود.
–ببی ...گفت میاد رساغم.

زر خرید

بانوی بارانی

–تو حال خودش نبوده ،یه حرق زده ،اینکه ترس نداره...
–تو رو خدا ،یاشار ...انقد بخیال نباش.
از مب که در کنار او ،صاحب عقل و هوش خودم نبودم
چه انتظاری داشت؟
–بگت بخواب ،ناری!
صدایش را با رسزنش باال برد.
–من نیمتونم بشینم ،تو یمیک بخواب؟
نگاهم از او سمت در ،در رفتوآمد بود که غافلگتم کرد .
دندانهایش را از حرص بههم سابید .
–چیه؟ به در نگاه یمکب .برو خب !حاال که نگرانم
ر
نیسب یمتوب بری.

زر خرید

بانوی بارانی

–چرت نگو !مگه یمشه نگرانت نباشم ،یمدونم پرسه اهل
عمل نیست .ویل اگه خییل یمتریس بیا بریم واحد ما.
–االن بابات خوابه ،فقط کافیه در واحدتون رو باز کنم،
فندق آبروم رو یمبره.
ر
نزدیکت کرد.
نیمقدیم سمتم برداشت و خودش را به من
–تو رو خدا ...فقط نیمساعت پیشم بمون.
«باشه »را خودم هم بهزحمت شنیدم ،اما برق حباب
ر
بیشت چشمم را
چشمانش ،از تمام المپهای روشن خانه
یمزد.
#پارت_۲۹۹

زر خرید

بانوی بارانی

یک ژاکت کوتاه کمربنددار تنش بود با یک ساپورت که
طرح پاهای بلند و زیبایش را به چشمهای تشنه من
عرضه یمکرد .
کیس که باید از او یمترسید من بودم.
کاوه فقط یک صدای پشت تلفن بود ،اما من دیوانهای
در کنارش.
چطور یمتوانستم زیر یک سقف با او تنها بمانم درحایل
که تمام تنم از نزدیگاش به فریاد یمآمد؟
از اتاقش با یک پتو برگشت .
–چیکار یمکب؟
بتوجه روبهرویم روی کاناپه دراز کشید.
کالفه و عصب ادامه دادم:
–ناری !برو اتاقت ...

زر خرید

بانوی بارانی

–یمخوام پیش تو باشم...
الالهاالهللای گفتم و مستأصل پابهپا شدم...
فقط خدا باید نجاتم یمداد.
–همی االن برو اتاقت ،ر
دخت!
بتوجه پتو را باز کرد.
–من همینجا یمخوابم ...تو بشی ،خوابم که برد برو .
کلید روی دره ،پشترست درو قفل کن .من زاپاس دارم .
تا دراز بکشد من مثل جانوری سالچشده به ریههایم
فشار یمآوردم تا نفس بکشم.
اما ...اما من دیگری که عاشق بود خاطره یمدزدید .
تمام قاب روبهرویش را اسالید به اسالید ثبت و بایگاب یم
کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دختی برابرش دراز کشیده بود که عشق معنا یمکرد .
ظریف و خواستب ،با آن صورت خمار خوابش به من زل
زد.
روی صندیل پایهبلند جلوی اپن نشستم ،در دورترین
ر
نزدیکتین فاصله به در خروچ.
فاصله از او و
ررسوع به حرف زدن کرد .حرف همیشه خوب بود ،باعث
یمشد کیم هوس لمس کردنش را کمرنگ کند ...
ا
مثل دلم نخواهد گوشه لبهایش ،پشت پلکهایش را
ببوسم ،قوس زیبای گردنش را بچشم.
–عمه طرفدار کاوهست...
لعنت به هردوشان !

زر خرید

بانوی بارانی

کاش از هوا حرف یمزد ،یمپرسید دیدی امشب ،آسمان
تهران ماه داشت و من یمگفتم غروب باد خوب آمد و
دودها را با خودش برد.
جواب دادم:
–فلور واس پولش طرفشه...
–دلیل عمه مهم نیست .تو فکر یمکب من چقدر برای
کاوه مهمم؟ بتون که یمرفتیم یه جملههای رمانتیک یم
گفت ،ناری تو بنظتی ،بکری ،اهلیم کردی ...از این
حرفا ...انگار با بچه طرفه ،حاال که نتونسته داره راهای
دیگه رو امتحان یمکنه.
مردک زبانباز.
–اگه به خایک یمزد ،چرا باز باهاش بتون یم ر
رفب؟

زر خرید

بانوی بارانی

–برای اون مرکز ...برای حیووناب که چند روز دیگه تو
زمستون باید گوشه خیابون یخ بزنن.
#پارت_۳۰۰
–زیادی مهربون بودن خوب نیست.
–اوهووم...
دستهایش را زیر صورتش گذاشت .خوابش یمآمد.
چراغ باالی رسم را خاموش کردم ،به امید اینکه بخوابد و
بگریزم از اینهمه وسوسه...
–تو دوستم داری ،یاش...؟
بمقدمه پرسید ،خییل ناگهاب...
دوستش داشتم؟ نفسم به نفسش بند بود .

زر خرید

بانوی بارانی

انگار زیر تکتک رگهایم مشعل روشن گرفته باشند تمام
تنم آتش گرفت.
جان کندم و گفتم:
–من وصله تو نیستم.
او لیاقت ر
بهتینها را داشت .مردی که او را بتستد،
برایش شعر بگوید ،من فقط یک عوض ششدانگ بودم .
برای آدیم مثل من ،که هروقت به او یمرسید ته تالشش
ر
داشی ذهنم ،به برهنه کردن و
برای رمانتیک و پاک نگه
بوسیدن جایجای تنش یمرسید ،تنها چاره دور ماندن بود
که الحمدهلل همانقدر هم روی خودم ر
کنتل نداشتم.
جاذبهاش استم یمکرد ...هرجا که بود من همان اطراف یم
چرخیدم...

زر خرید

بانوی بارانی

به پهلو دراز کشیده و در چشمانم زل زده بود .تلخندی
روی لبهای دزد دلش نشست.
–وصله من کیه؟ کاوه؟ زنگ یمزنه و پز یمده با کل
مومشگهای تهران خوابیده...؟
انگشتانم از فشار به همدیگر به قرچقرچ افتاد.
–مرتیکه بزمچه !
از حرفهایش به چه یمخواست برسد؟ تحمل من،
سقفش کوتاه بود...
–ستار بهم گفت ر
دختی که کاوه خریده شبیه منه ،ر
وقب
به خودش گفتم حاشا کرد .حاال همون آدم یمخواد با
عمه دربارهم حرف بزنه...
این بار رسم را چرخاندم تا نگاه منتظرش را نبینم.

زر خرید

بانوی بارانی

پوزخند زد.
–چ شد؟ ر
اعتاض نداری؟ کیسو نیمخوای خفه کب؟
انگشتانم را چنان محکم کف رسم کشیدم که ردش درد
گرفت ...
–یمخوای از دهنم چ ر
بکیس بتون؟
ناگهان پتو را روی زمی پرت کرد و از جایش بلند شد.
همانطورکه سمتم یمآمد حرصزده توپید.
–همهچ رسجاش بود ،تا اینکه تو یهو جب شدی ...اگه
ر
نداشب غلط کردی بوسیدیم .االنم ...االنم...
منو دوست
روبهرویم ایستاد ،درست برابر زانوهایم .دل بپدرم از
نزدیگاش به التماس افتاد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۰۱
مالیم و عذرخواه زمزمه کردم:
–اشتباه کردم .گفتم که فراموشش کن.
صدایش گرفته بود ،بغضش خرابم یمکرد.
–نیمتونم !...انگار...
نفس گرفت و یکنفس گفت:
–انگار دوستت دارم.
بهناگاه خانه ،اندازه یک قویط کتیت جا نداشت ،هوا
نداشت.
نفسش را سنگی بتون داد.
–تو چهته ،یاشار؟ !روراست باش با خودت ،مثل من...

زر خرید

بانوی بارانی

زبانم را است دندان کردم ...
کیم صت یمکردم شاید مست حرف عوض یمشد ،اما
همانطور که دستش روی سینه چنگ یمشد ،ادامه داد:
–هرچ فکر یمکنم ،یمبینم تنها کیس که بهخاطر
عشقش حاضم بجنگم فقط توب.
–من لیاقتت رو ندارم ،ر
دخت!
لبخند غمگیب زد و به قلبش اشاره کرد.
–حالیش نیست .
نفسم از بنفیساش گرفت .جان یمکند و با تمام وجود
از حسش دفاع یمکرد .
دهان المصب چسبشدهام را باز کردم.
–اشتباه یمکب.

زر خرید

بانوی بارانی

–از کجا ررسوع شد برام مهم نیست ،ویل یمدونم ر
وقب یم
خندی ،دلم یمترکه از ر
وقب که نار ر
خویس ...وای به ر
احب...
ر
بدبخب زمزمه کردم:
زیرلب با
–تو هیچ ازم نیمدوب...
–یمدونم  ...ر
گفب بهم ...مهم نیست برام.
موجود سادهدل روبهرویم فکر کرد دلیل مخالفتم را پیدا
کرده ،هیجانزده برای راض کردنم تالش کرد .
ا
–اصل الزم نیست به عمه بگیم درباره رابطهت با اون
زنه .عمه قبول یمکنه .فقط بدونه منم دوستت دارم .اون
فقط یمخواد از دستم خالص شه.
رسم را جلو کشیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–فلور بریمگرده ،تو شیشه عمر اوب .باور کن تنها چتی
که واقعا براش ارزش داره توب.
–اشتباه یمکب .تو عمه منو نیمشنایس.
جدی و محکم تأکید کردم:
–هرگز تو رو به من نیمده ...من همهش رو هم از برم .
لبهای زاویهدارش و تمام دنیای من باهم لرزیدند.
تشنه ،لب چشمهای زالل ،ایستاده و باید روزهام را تا قیام
قیامت افطار نیمکردم.
#پارت_۳۰۲
–عمهت به من گفت پایان ترمت میاد...
وقت بود ...فقط همی مدت کنارش یمماندم ...اگر به
باغ راهم نیمدادند ،فرصت تماشا که داشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

دستش را روی پایم گذاشت ،تماسش مثل شوک بود.
از جایم پریدم و بلند شدم .صندیل با صدای بلندی به
زمی خورد.
اولش ترسید ،ر
حب سیع کرد دستم را بگتد تا نیفتم ...
اما چند ثانیه بعد ،ر
وقب فاصله گرفتنم از خودش را دید،
رسمای صدایش چله زمستان را روسفید کرد.
–منتظری که فلور بیاد و فرار کب ،اینو یمخوای مگه
نه؟
–نه...
لبهایش از بغض و تحقت جمع شد ،ویل ادامه داد:
–یمخواستم بگم عی سگ داری دروغ یمیک ،اما حیوونا
دروغ نیمگن ،دروغ مال نامرداست.

زر خرید

بانوی بارانی

–تا جونمو نگتی خیالت راحت نیمشه ،نه؟!
از خش صدایم لو رفتم یا فریادم؟
هرچه دید باعث شد نزدیکتر بیاید ،آنقدر که گرمای
تنش هوش از رسم بتاند.
ر
نیسب ...اگه یهدرصد شک داشتم
–یاش ...تو که ترسو
که ازم خوشت نمیاد خودم رو کوچیک نیمکردم .چرا نیم
یک که تو هم دوستم داری؟
آخرین دستوپا را برای ختم به خت شدن شب زدم.
–معلومه که دوستت دارم ،ویل مثل...
–ها ...ها ...حتما مثل همسایه...
کالفه از دستم نفسش را کوتاه بتون داد .

زر خرید

بانوی بارانی

دستهایش را به سینه گره کرد و جدی گفت:
–یه ررسط یمذاریم؛ اگه تو چشمام نگاه کب و بگ دوستم
نداری ،دورت رو خط یمکشم.
چشمهای براقش شکنجه یمداد ،ر
اعتاف یمگرفت .خودم
نبودم ر
وقب مقر آمدم.
–من برات یممتم ،ر
دخت ...
شبتاب داخل چشمانش به رقص آمد ،ارادهاش بر به
آتش کشیدنم بود.
دستهای ظریفش را به دور گردنم تابید.
–بگو یاشار...
درد را یمگفتم ،شاید عالج یمشد.
–جونمو برات یمدم ،ویل ...

زر خرید

بانوی بارانی

ناگهان رسم را پایی کشید .شتیب لبهایش عسل سبالن
بود.
فرق داشت ...
بوسهاش با آن تهاجم دیوانهوار من فرق داشت؛ تمامش
عشق بود و مالیمت و مهرباب...
#پارت_۳۰۳
رسش را که عقب کشید ،انگار ررسیانهای حیاتم را بریده
باشند ،پوچ و بخود و بمعب شدم.
باشیطنت لب زد:
–حاال اگه یمتوب فراموشم کن.
کاش رحم یمکرد.
انگشتانم باختیار به کمر باریکش گره خورد.

زر خرید

بانوی بارانی

–من بیچارهتم ،بیچارهترم نکن ...دارم بهزور جلوی خودم
و یمگتم که ...
یک دستش را از گردنم باز کرد و نوازشوار روی صورتم
کشید.
–بهم نشون بده که دوستم داری ...نذار فکر کنم داری
منو پس یمزب.
من که از دست رفته بودم ،تا تهش یمرفتم و خالص.
–از االن دلم عزای ر
وقب که نبینمت رو گرفته.
آغوشم را برایش بستم ،محکم.
روی پنجه پا بلند شد .

زر خرید

بانوی بارانی

نفسش که به گردنم یمخورد دربرابر تن گداختهشدهام
خنک و مالیم بود.
کاش یمشد از تمام زندیک من هم سهمم را بریمداشتم،
همی ر
دختک شجاع شتیندهن را ...
ر
بیشتی روی دلم یمماند.
به وهللا اگر حرست چت
انگشتانم الی موهایش پناه گرفت ،هزار تار نریم و
لطافت...
روی گردنم را بوسید .لبهایم را روی موهایش چسباندم
و تطهتشان کردم ،کیم پاییتر ،پیشاباش ...
بعد نوبت شقیقه شد ...نتوب قوی اجازه نیمداد پاییتر
بیایم...

زر خرید

بانوی بارانی

کنار گوشش زمزمه کردم:
–دیوونهتم ،ر
دخته دیوونه.
اما ناری ...بوسه را امتداد داد تا لبهای بقرارم...
دیوانگان را حد نیمزنند ،به خدا که دیوانهاش بودم.
یمشنیدم که وجدان المروتم در پسزمینه ذهنم فریاد یم
زد تمامش کنم.
رضا به من چه گفت؟ ته مرام و مردانگ!
آقا ...من نامرد ،من ب ررسف ،این جانم ،عزرائیل بیاید و
بگتدش...
جان نیمخواستم ،ب او نیمخواستمش.
از خودم جدایش کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–بذار برم ،ناری...
محکمتر نگهم داشت.
خواهشش را کردم.
–بیا بریم پشت در بمون ،من فندق رو بتم آشتخونه،
بعد برو رو تختم بخواب.
اخیم بامزه روی ابرو نشاند.
–خییل بیشعوری .من دارم برات الو یمترکونم ،تو یه یم
یک برم.
ر
دعوب روی لبم نشست.
لبخند ب
#پارت_۳۰۴
–احمقجان !من بمونم دیگه هیچ دست خودم نیست.

زر خرید

بانوی بارانی

کیم عقب کشید .از ترسش ،لبخند روی لبم عمق گرفت.
ا
–باشه ،یاش !اصل تو توی هال بخواب ،من تو تخت .
–پس برو اتاقت.
روی کاناپه دراز کشیدم .قلبم شورش کرده بود ،و تمام
تنم ...
فقط یک قسمت کوچک از مغزم یمگفت که ر
وقب
مطمی شدی خوابیده ،برو!
چند دقیقه بعد پتو به دست باالی رسم بود .از جایم
پریدم و نشستم.
ریز خندید.
– رنتس ،یاش !بهت تجاوز نیمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

دستم را کالفه روی صورتم کشیدم.
پتو را گرفتم و روی خودم انداختم که برود.
هنوز ایستاده بود.
–برو دیگه.
گفتم« پشیمون شدم »و با لبخند خودش را کنار کاناپه
رها کرد .
چشمهایم به خون نشست.
با ناز ر
اعتاض کرد.
–ا ...یاش ...اونجوری نگام نکن .اومدم سؤال بتسم...
–امشب منو یم ر
کیس.
دوباره به بیچاریکام خندید.

زر خرید

بانوی بارانی

برایش بازی بود ،یک شیطنت پاک ...اما من ...انبار
باروت...
آتش جهنم که یک پله باال و پاییترش ر
فرق به حالم
نداشت .
فرصت با او بودن را از دست نیمدادم ،شاید هرگز تکرار
نیمشد ...
ا
اصل از کجا معلوم؟ شاید خدا دلش بهرحم آمده و او را
به من بخشیده بود ،ر
حب شده برای یک شب.
باختیار از روی مبل پایی آمدم و کنارش نشستم .دستم
را دور شانهاش پیچیدم و به سینهام چسباندمش .
قلبم تقال کرد ،خودش را به دندههایم کوبید تا به او
ر
نزدیکت باشد .

زر خرید

بانوی بارانی

با دست دیگر موهای کوتاهش را لمس کردم .انگشت
جستجوگرم سمت چالههای بازیگوش رفت ...
لبهایم ،نوازشگر روی انحنای گردنش نشست ،روی
پوست لطیف ،گرم و خوشبویش ...
کشیده شد تا گوشه لبش...
دستش که به شانهام رسید و انگشتانش چنگ شد ،نفس
گرمش با آن عطر خمتدندان لیموب که در صورتم پخش
شد ...
دیوانگام باجازه ر
پیرسوی کرد.
خواباندمش و خودم کنارش ...
دستهایم را دو طرفش ستون کردم .هنوز رهایم نکرده
بود.

زر خرید

بانوی بارانی

اسمم را نرم زمزمه کرد...
بهخاطر آن برق عشق در نگاهش کار دیگری از من
ساخته نبود.
بوسیدمش ...و بوسیدمش ...و دیوانهوار بوسیدمش...
#پارت_۳۰۵
#ناری
صبح با چشمان باز یاشار طلوع کرد؛ رسخ رسخ بود،
شبیه سپیدهدم....
بلند شدم و نشستم.
–من یک خوابم برد...؟

زر خرید

بانوی بارانی

–هیچ ساعتو ندیدم...
حال ر
خویس زیر پوستم دوید ...اینکه بهخاطر من زمان را
گم کرده...
پتوب که دیشب برایش آورده بودم را روی خودمان
کشیده و هر دو در آغوش هم ،پای مبل به خواب رفته
بودیم ...
یا شاید خواب سهم من بود و بیداری سهم او ...پنجاه
پنجاه ...
دیوانگ را با شب گذرانده و حاال دوباره نگاهش به من پر
از حرفهای نگفته غمگی بود ...
او هم نشست و به مبل تکیه داد.
خندان لبهایم را روی گونهاش نشاندم و بوسه برداشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

لبخندش جوابم را داد.
زمزمه کرد :منم.
–تو چ؟
به گونهاش اشاره کرد.
–منم دوستت دارم.
انگشتش سمت لبهای متورمم رفت.
–عجب بالب رست آوردم...
برای کنار زدن ابرهای پشیماب از نگاهش لبخند زدم.
–یاش ...خودم خواستم.
–صدام زدی مواظبت باشم ،من افسار پاره کردم و عی
وحشیا افتادم به جونت.

زر خرید

بانوی بارانی

–بچه که نیستم .خودم خواستم پیشم بموب .
برای اولی بار بود یمدیدم از استیصال چشمهایش دودو
یمزند.
ّ ّ
–ناری ...نکن این کارو با خودت .وال بال ما بههم نیم
رسیم .من پوستم کلفته ...به خدا نگرانیم فقط توب...
با مشت به زانویش کوبیدم ،نتیجه؟ مشتم درد گرفت.
–نگو که دوباره بر ر
گشب رس خونه اول ...ها؟ یاشار!!...
–موندنمون اینجا صالح نیست .باید زودتر از اینا یمرفتم.
اینبار با مشت به بازویش ضبه زدم.
–یمفهیم چ یمیک؟ حق نداری  ...ر
اتفاق که بی ما افتاد
رو حاشا کب .همهچ بی ما عوض شده ...
رسش را جلو آورد و آرام گفت:

زر خرید

بانوی بارانی

–من بهت گفتم ...هیچوقت قرار نیست رابطهمون جدی
شه ،ویل تو باورش نیمکب.
#پارت_۳۰۶
پیشابام را بوسید و از کنارم بلند شد.
طاقت از دست دادنش را نداشتم .بلند شدم و راهش را
بستم.
–مگه نیمیک فلور نیمذاره؟ پس بذار تا بیاد مال
خودمون باشیم...
با انگشت دهانش را پوشاند.
داشتم عذابش یمدادم ...این را از درد ته نگاه پرحرفش یم
خواندم ،اما بخود از عمه یک هیوال ساخته بود .
بازویش را گرفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–اگه یمیک عمه بیاد همهچ رو بههم یمریزه ،بیا تا
اومدنش لحظهها رو از زندیک بدزدیم.
–زندیک صابمال خسیسیه ...بد تالق یمکنه .
مصمم جواب دادم:
–تو ارزشش رو داری.
روی پنجه خودم را باال کشیدم و زیر چانهاش را تند
بوسیدم .
صدای خشدار رس صبحش را دوست داشتم.
–نکن ،ر
دخت ...درسته من آدمحساب نیستم ،ویل تو
حیق آخه .من به تماشا کردنتم راضام ،منو از راه بهدر
نکن.
ر
حقیق بود.
لبخندم وسیع و

زر خرید

بانوی بارانی

–اون دنیا گناهای تو رو هم بذارن کول من...
به دهانم زل زده بود .انگشتان زمخت و قویاش رسم را
در خودش گرفت و جلو کشید .نرم پیشابام را بوسید.
–خودم هواتو دارم .بمتمم نیمذارم اوب که اینجاست
آزاری بهت برسونه.
دستش را به سینهاش نشانه رفته بود ،جابکه آن قلب
بزرگ یمتپید.
آالرم ر
گویسام به صدا درآمد و ما را از هم جدا کرد.
سمت در رفت .باالخره فرارش موفقیتآمت شد ،فقط
کیم دیر .خبیثانه لبخند زدم.
همانطور در راه ر
رفی باعجلهاش را توجیه کرد.
–برم .بابا االناست بیدار شه .یه رس اول کوچه رو باال تا
پایی بگردم .این پرسه شاید همی دور و برا کلهپا شده ...

زر خرید

بانوی بارانی

با انگشت دهانم را پوشاندم.
کاوه را فراموش کرده بودم.
.......
کالسهایم که تمام شد ،موقع رد شدن از در دانشگاه،
نگاهم سمت اتاقک نگهباب رفت ،یک حرکت غتارادی و
از رس عادت .
یاشار با رضا برای آزمون استخدایم رفته بودند ...بارها در
دلم از صبح برایش دعا کرده بودم.
خجالتزده از کارهای این چند روز ،خدا را صدا زدم و
خواهش کردم هوای یاشار را داشته باشد.

#پارت_۳۰۷

زر خرید

بانوی بارانی

بازهم قبل از ر
رفی بهسمت خانه ،دلم طاقت نیاورد .شماره
اش را گرفتم ،در ر
دستس نبود .
به رضا زنگ زدم ،آدرس گرفتم و بهجای خانه به محل
آزمون رفتم.
کیم عذابوجدان گرفتم ،عمو خانه تنها بود .
ر
اما تازیک نرمنرم ر
بارفرویس هم خودش را یم
حب تا خوار
ر
سالمباش
رساند ...بعد به خانه بریمگشت و با غرور از
حرف یمزد.
جلوی در آتشنشاب که رسیدم با دیدن یاشار که تک
وتنها جلوی در ایستاده بود ،عذابوجدان یادم رفت .
جلوی پایش ترمز کردم.
–آقا !راننده خواسته بودید.

زر خرید

بانوی بارانی

–نباید یماومدی دنبالم.
گفتها ،اما یادش رفت برایم اخم کند.
–بیا باال ،خوشتیپ !نیمدزدمت.
در را باز کرد و نشست.
–رضا کو؟
ر
گرفب ،رفت.
–تو که زنگ زدی و آدرس
–شاید نیمامدم.
–خالهم زنگ زد یه لیست بهش داد .انگار امشب شب
چلهست.
ر
داشی .بیا مام بریم خرید،
–پس بگو چرا همهجا هندونه
دوتاب.

زر خرید

بانوی بارانی

–ولمون کن .دلت خوشهها.
پیشنهادم خودم را هواب کرد.
–بیا دیگه.
–خستهم جون ناری .
–جون منو قسم خوردی؟
با هر دو دست صورتش را محکم ماساژ داد.
با شیطنت گفتم:
–تو دلم کلهقند سابیدندا ،اما من کوتاه نمیام .
–باشه رس راه ،وانت هندونه دیدیم نگه دار.
کیم مکث کردم.
–لبو هم دیدیم بگتیم.
و دوباره...

زر خرید

–آجیل ...
با رسزنش چپچپ نگاهم کرد.
–یه کوچولو شتیب هم بگتیم.
–حوصله داریا...
–تو عی آقاها بشی تو ماشی.
حرق نزد ،پس موافق بود.
–چرا تو لگ ،آقیاشار؟!
–این چه طرز حرف زدنه؟
–کوچهبازاری گفتم .خوشت نیومد؟
رسش را به صندیل تکیه داد.
–جوابم رو ندادیا ..بگو چرا گرفتهای دیگه.

بانوی بارانی

زر خرید

بانوی بارانی

خسته بود ،اما دستهایش را روی سینه گره زد و برایم
گفت:
ر
کاردرسبان،
–همیشه فکر یمکردم آتشنشانا آدمای
مثل معلما .نه اون معلماب که مداد الی انگشتامون یم
ر
ذاشی ،مثل معلیم که ر
وقب تجدید شدم منو برد توی
ر
دفت و نیمساعت مرد و مردونه باهام حرف زد که ترک
ر
داشی،
تحصیل نکنم .آتشنشانام همونقدر برام حرمت
اما اینکه خودم آتشنشان بشم ،این مال نیست حق امثال
رضاست.

دلیل نار ر
احباش نفسم را بند آورد .اگر هم این شغل
تقدیس داشت ،یاشار از همه الیقتر بود.
وقب همه دوستام کالس گیتار و رقص یم ر
– ر
رفی ،من
کالس هالل احمر یمرفتم ،اما خب نشد کیس رو نجات

زر خرید

بانوی بارانی

بدم .حاال شاید بعد از یه عمر مکانیگ ،تو هم قراره آداما
رو نجات بدی.
#پارت_۳۰۸
لبخند کوچگ از امیدواری گوشه لبش نشست.
–اگه بشه ،چ یمشه...
–بعدش باید یه کیلو گندم فرداعال برای سیبل بخری و
روش رو ماچ کب.
شانههایش از خنده لرزید.
–همیشه حالم رو خوب یمکب ،حاال اگه هم شد زوری.
حال خوشش را دوست داشتم .
–نار !انگار جدیجدی داره زندیک بهم روی خوششو
نشون یمده.

زر خرید

بانوی بارانی

برایش چشمگ زدم.
–همهش بهخاطر اینه که من بهت روی خوش نشون
دادم.
–بر منکرش لعنت.
با دیدن یک وانت و مردی که با پرس نوجوانش هندوانه
یمفروخت ماشی را کنار کشیدم و پارک کردم.
از من جلوتر راه افتاد .فقط یک پولیور ضخیم و درشت
بافت تنش بود .
حاال یمدانستم رسشانههایش بالش نریم نیست ،اما جان
یمدادند برای تکیه زدن و خوابیدن و تنهاب را فراری دادن.
ر
داشی ر
پیرسفت کرده بودیم ،او مهر خرج یم
در دوست
کرد و من عشق.

زر خرید

بانوی بارانی

اولی هندوانه را برداشت و با کف دست رویش کوبید.
–یاشار !تو رس هندونه نزن ،آب یمافته .
ابروی شکستهاش را باال انداخت.
–باید ببینم رسیده یا نه !یه کفگریک آروم بهش بزن ،اگه
صدای طبل داد ،شتینه.
–الزم نیست حاال حتما هندونه رو کتک بزب .یمتوب از
روی فاصله خطا و رنگ و روش بفهیم ،شتینه یا نه.
رسش را نزدیک گوشم آورد ،خته صورتم.
–با گاز زدن هم یمشه...
گونههایم حرارت ساطع کردند ،انتظار شیطنت نداشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

فروشنده ،ر
مشتیاش را که رایه کرد سمت ما چرخید.
به پرس باالی وانت یگ را نشان دادم .هندوانه انتخابام را
جدا کرد و دستم داد.
حاال هم یاشار و هم من ،هرکدام یگ داشتیم.
فروشنده با چربزباب گفت:
–حاال چرا نفری یه هندونه برنیمدارین؟ یمتونید شب
ببینید کدوم شتینتره.
–نه !
دلیل مخالفتش گراب بود؟
–من پول مال خودم رو یمدم.
–یمخوایم چیکار اینهمه رو؟

زر خرید

بانوی بارانی

فکر کردم مرد نیمشنود ،زمزمه کردم:
–امشب اگه اینا رو نفروشه ،همه رو دستش یممونه.
پرس نوجوانش را که باالی رسم بود فراموش کرده بودم،
فورا جواب داد:
–غصه ما رو نخور آبچ !خدای ما هم بزرگه.
با شنیدن لحن صدای مردانه و پر از عزتنفسش ،نگاهم
مظلومانه سمت یاشار برگشت.
ب هیچ حرق دست در جیبش پشتش کرد و کیفش را
بتون آورد و البته که نگذاشت من حساب کنم.
#پارت_۳۰۹
#یاشار

زر خرید

بانوی بارانی

دامن یشیم بلند پوشیده بود با خالهای مشگ روی لبه،
بهخاطر یلدا؟ بلوز سفیدش هم به او یمآمد.
سبک به مت تکیه داد .
–اگه هندونه من قرمزتر شه جایزهم چیه ،عزیزم؟!
گفت و خندید و با شیطنت تماشایم کرد.
اولی عزیزمش را شنیدم و از اینکه عزیز او هستم سینهام
رسشار از غرور شد .
سیب و چاقو را روی مت گذاشتم.
چشمهای پرشیطنتش ،محتویات مغز کوچکش را لو یم
داد.
جواب دادم:
–اون چتی که تو یمخوای نیست.
–مگه تو یمدوب من چ یمخوام؟

زر خرید

بانوی بارانی

خودم را رسگرم وسیلههای روی مت نشان دادم ،انارهای
دانهشده ،آجیل ،لبو ...
حقهام برای خونرسدی فایده نداشت.
مستأصل و کالفه غر زدم:
–آخرش تو یگ منو هالکم یمکب.
بتوجه و رسخوش رسش را تا صورتم جلو آورد.
ا
–اصل من جایزهم رو پیشپیش یمگتم.
گونهام را بوسید .قلب پرتوقعم ر
بیشت خواست ...
ر
نزدیکتین هندوانه را بغل زدم و از وسوسه چشیدن لب
های شتینش فرار کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

از آشتخانه بتون نرفته ،شنیدم که کیس به در واحدمان
کوبید ،آنچنان محکم که فندق داد زد و ناری را صدا کرد.
همیشه در زدنها ترسناک بودند .اینکه شاید او پشت در
است ،برگشته باشد ...
حب صبحهای زود ،ر
ر
وقبکه مطمی بودم صدای پاهای
تند و هول ناری را از داخل راهرو شنیدهام ،بازهم یم
ترسیدم ...
نه از خود فلور ...
عددی نبود.
از دست دادن ناری کابوس بیداری و خوابم شده بود.
اما امشب...
ترسها همیشه هم به واقعیت تبدیل نیمشدند ،نه آنگونه
که منتظرش بودیم.

زر خرید

بانوی بارانی

هنوز لبخند روی لبهای ناری بود که وارد هال شدیم ...
فکر یمکنم هر دو در یک لحظه او را دیدیم .
وسط چهارچوب ایستاده بود ،با پالتوی بلند و تاپ و
شلوار مشگ...
با نگایه به برندیک الماس ...
سوت بلند آزاردهندهای در رسم پیچید که تمام نیمشد ...
سوت پایان بازی بود؟
هندوانه از دستم افتاد و صدای ترک برداشتنش در گوش
هایم صدای زنگ را کمرنگ نکرد.
رسخ بود ،رسخ رسخ ...
فقط نیمدانم انتخاب من بود یا ناری...

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۱۰
ناری از کنارم خودش را به او رساند و در آغوشش
کشید ...نگاهم چسبیده بود به دامن ستش ...
پس قرار بود ته کابوسهایم اینجا باشد...
ویل انصاف نبود که اولی عزیزم و آخرین بوسهاش در
یک شب قسمتم شود.
بهجز دامن چیدار چتی نیمدیدم ،ویل یمتوانستم
سنگیب تنفر را چشمهای خته فلور را حس کنم.
پدرم تعارف کرد بیاید داخل.
یک نه محکم نصیبش شد و رس مرا باال کشید.
پتمرد با دیدن قیافههای بهتزدهمان جا خورده بود ،اما
حب حدس نیمزد چه ر
ر
اتفاق افتاده...

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار!!
شنیدن اسمم ،با صدای بلند فلور ،رسم را بهضب باال
آورد .
ناری خودش را از او کنار کشید ،دستهایش کنار بدنش
آویزان شد...
دستش را به کمر زد ،با رس به من اشاره کرد و به ناری
گفت :
–زود برو واحد خودمون ...من با این آقا کار دارم.
ناری آرام بازوی او را گرفت.
–عمه ...بیا تو ...شب چلهست .همهچ خریدیم...
–نه!
لبهای ناری به پایی انحنا پیدا کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–اینهمه منو ندیدی ،حداقل تظاهر کن خوشحال
شدی.
فلور به او توپید:
–تو نباید پیش شکری ر
بایس؟
نگاه ناری سمت من چرخید .حال و روزم را که دید مصمم
به او برگشت.
ا
–من نرفتم !اصل دوست نداشتم که برم.
ر
نخواسب بری ،اینجا چیکار یمکب؟ نباید
–خونه داییت
واحد خودمون ر
بایس؟
–شب چلهست .تنها بودم .اومدم پیش عمو و یاش...
–یاش؟
شانههای ناری از فریادش باال پرید.

زر خرید

بانوی بارانی

–یا...یاشار...
–من رفتم که تو بیای با اینا زندیک کب؟
–نه به خدا ...فقط امشب...
فندق از صدای بلند و جیغهای فلور وحشتزده خودش
را به در و دیوار قفس چسباند و داد زد:
–ناری ...ناری ...عاشقتم...
پرنده بشعور وقتنشناس....
چشمهای آرایشکرده و سایهدار فلور تا ابروهایش
درشت شد.
ناری وسط نطق فندق انگشتان فلور را گرفت.
–پرنده منه ...یادته؟

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۱۱
فلور اما تمام تمرکزش را روی من گذاشته بود .انگشتش را
حرض به سینه خودش کوبید.
–تو خونه خودم ،زیر گوش خودم ...آره یاشار !!...اونم
با یک؟ برادرزاده من ...
پدرم از همه به او نزدیکتر بود.
–چتی نشده که ...بیا تو بش...
به چهارچوب در چنگ زد ،چشم از من برنیمداشت.
–فقط چند روز نبودم ،اومدم یمبینم داری مخ برادرزاده
منو یمزب .باهم شبنشیب راه انداختید؟ دوتاب تو
آشتخونه چه غلیط یمکردید؟

زر خرید

بانوی بارانی

پوست سفید صورتش ظرف همی چند دقیقه یکپارچه
قرمز شده بود.
پدرم دوباره با صدای ضعیف سیع کرد آرامش کند.
–شب چله رو بچه اومده پیش ما باشه .چتی نشده که،
ر
دختم !
طوفان شد و سمتش غرش کرد:
–به من نگو ر
دختم !غلطای اضافه نکن !چ باعث شده
که خودتو باال بگتی و ر
دختم صدام کب؟ برای امثال
تو من همیشه خانوم ذاکریام !خانوم !فهمیدی ،پتمرد؟!
لرزش و عقب کشیدن پدرم به اعصابم ناخن کشید .
هشداردهنده صدایش زدم:
–فلور!

زر خرید

بانوی بارانی

ناری ررسمزده نگاه از پدرم دزدید و دستش را بند بازوی
عمهاش کرد.
–بریم عمه ...زشته.
–زشت؟ زشت خیانت شماها به منه...
ر
بدبخب این بود که فقط من یمدانستم چه یمگوید .
بازویش را محکم از دست ناری بتون کشید و مثل یک
پر به بتون هلش داد.
دست پدرم برای محافظت از ناری بلند شد و وسط زمی
و هوا ،بالتکلیف ماند.
–بچه رو چیکار داری؟
رس پدرم داد زد:
–بچه خودمه .به تو چه؟ !امثال تو و پرست ر
چتبازید .
ویلون و سیلون کوچهخیابون بودید ...من بهتون جا دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

شانههای نحیف پدر بیچارهام خم شده و رسش پایی
آمد .
ر
بدبخبها را برای خم نشدن این شانهها کشیده
تمام این
بودم ...
از خودم گذشته بودم تا او رسش را باال بگتد و پشتش به
من گرم باشد.
دیوارهای اتاق ناگهان از هر سمت به من هجوم آورد .
مثل یک آدم ببخار نشسته بودم که او آزارشان بدهد.
جلو رفتم .فریادم خانه را لرزاند.
–باید تو جاده یمخوابیدیم ،نه زیر منت تو!
#پارت_۳۱۲

زر خرید

بانوی بارانی

ناری بهتزده به دهان من زل زده بود.
گفته بود به خاطرم یمجنگد ،من چه؟
حرض از اینکه عزیزانم بهخاطرم رسافکنده شدهاند .
دوباره داد زدم:
–مرد نیستم اگه تکلیف خونه و خودمون رو با تو روشن
نکنم.
سمتم با تنفر توپید:
–فقط جلوپالست رو جمع کن و لش بت!
دهان بازشده برای جوابم با شنیدن صدای ناری بسته شد.
–من دوستش دارم.
فقط من نبودم ،با پیچیدن جمله ناری همه ساکت
شدند...

زر خرید

بانوی بارانی

فلور آرام و بهتزده سمتش چرخید .بریدهبریده پرسید:
–چ؟
بغض به صدایش دویده بود ،اما محکم رودرروی فلور
ایستاد.
–باهاشون درست حرف بزن!
نفسهای فلور یکدرمیان شد.
–صدات رو باال ...بهخاطر اینا...
انگار تازه مغزش ریستارت شده باشد با امیدی ناامید
پرسید:
نگفب که دوست؟ ها؟ ر
– ر
گفب...
ناری تأکیدیتر تکرار کرد:

زر خرید

بانوی بارانی

–من یاشار رو دوست دارم.
ر
دقایق پیش عربده یمکشید رفت .به
جان از تن زب که تا
در تکیه داد .
صورتش با درماندیک سمت من چرخید و کنده نشد.
نفسش باال نیامد ...کبود شد...
ر
حب ناری وحشت کرد.
–فلورجونم...
ر
بیشت به چشم یمآمد .فلور
اختالف قدشان از همیشه
مچاله شده بود.
–عمه !...چ شدی؟
پدرم رسزنشش کرد:

زر خرید

بانوی بارانی

–االن وقت این حرفا نبود که ،ر
دخت !بدبخت خسته
ست .تازه رسیده.
دهان فلور باز شد تا چتی بگوید...
پدرم همیشه بدلیل از او متنفر بود ...اما با دیدن پوست
سیاهشدهاش...
–خانم ذاکری ....ناری !...بگتش.
–عمه ...بیا تو بشی.
–ن...نه ...
ناری خواست زیر بازویش را بگتد که خودش را کنار
کشید.
چشمهای رسگردانش مرا شکار کرده و کنار نیمکشید ...
یمتوانستم حرفهایش را از آن بخوانم...

زر خرید

بانوی بارانی

خدا شاهد بود ...من ...من ب ررسف ...
–دست خودم نبود.
نیمدانم بلند گفتم یا فقط زمزمه ...
قطره اشگ که از چشمش چکید تنها عالمت زنده بودنش
بود.
تاوان یمداد ،تاوان یمدادم...
#پارت_۳۱۳
چه شب یلداب شد ،یک دقیقهاش به بلندای یک عمر…
ر
گویسام ویته رفت.
ناری پیام داد:
«قرصهاشو خورد و خوابید .یاش !ببخشید .من بابت
حرفای عمه ررسمندهم .خییل حرفای بدی بود ،ویل من
درست یمکنم همهچ رو».

زر خرید

بانوی بارانی

چه چتی را یمخواست درست کند؟
کجای کار سالم مانده بود؟
با کدام عقل و منطق پای این ر
دخت بیچاره را به زندیکام
باز کرده بودم .فقط دل دادم و کلهای جلو رفتم .
یک کله که قد گاو نفهمید لجن زندیک من ،جاب برای
ر
فانتی و دانههای انار و بوسههای یواشگ ندارد.
بازهم پیام داد ،بازهم ر
گویسام لرزید …
پیام دادم:
«بخواب»
و در دلم زمزمه کردم :عزیزم.

زر خرید

بانوی بارانی

نه به خشگ پیامم و نه قربانصدقه زیرلبم…
من این بودم؛ دورو ،متظاهر …
کاش حداقل یکجا عرضه نشان داده و نیمگذاشتم ناری
بفهمد بیچارهاش شدهام .
دوست داشتنش که دست من نبود ،فقط باید نیم
گذاشتم بفهمد...
وگرنه تمام زندیک من یک طرف و شب که دستهایش را
دورم پیچید و خوابید یک طرف.
عشقش درد بود ،دردی که نشئگ داشت ،ترک نداشت.
اگر مثل احمقها خودم رو لو نداده بودم ،االن همه زندیک
خودمان را داشتیم .
االن جای این مدال حماقت روی سینهام…

زر خرید

بانوی بارانی

گفتم« سینه »و سینهام سوخت.
رسش را یمخواستم ،بگذارد روی قلبم و...
لعنت خدا بر دل سیاه شیطان نشسته وسط یلدا …
خواب جا مانده بود جاب.
صبح ،قبل از ر
رفی رس کار ناری دو بار زنگ زد .
هر دو بار فقط به اسم« خرگوش »روی ر
گویس نگاه کردم
و جواب ندادم.
در آخر پیام داد :

ا
–من تنها یمرم .فعل عمه رو عصباب نکنیم.

جوابش را ندادم.
باید یمماندم منتظر حرکت بعدی فلور.

زر خرید

بانوی بارانی

رس کار بودم که رسوکلهاش جلوی نگهباب پیدا شد .در را
باز کردم.
روی شال ،کاله کامواب گذاشته بود .با دستکشهای
کامواب ،پولیور ضخیم …
یک مجسمه لرزان و رنگپریده کامواپوش.
#پارت_۳۱۴
رسی ع داخل شد و در را بست.
–چیکارش کردی ،یاشار؟!
–واسه چ اومدی اینجا؟ صت یمکردی بیام…
کیف کوچک و براق داخل دستش از فشار انگشتانش
مچاله شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–تحمل نداشتم صت کنم ...باید یمفهمیدم اوضاع چقدر
داغونه...
روی صندیل جلوی بخاری ر
برق ولو شدم.
اتاقک جای تکان خوردن نداشت ،اما بحر ر
کبام بابت
جمله او بود.
صدایش گرفته بود.
–ناری یمگه دوستت داره.
خم شدم و رسم را بی دستانم ر
فرسدم .
–ناری من بچهست ...همیشه از ر
وقب کوچیک بود
هرچ رو خواست لج کرد و بهدست آورده .خودرسه ...یه
ر
عاشق از رسش یمپره.
کم بگذره این ماجرای
زبانم به حرف نیمآمد...
نالید:

زر خرید

بانوی بارانی

ر
نداشب برای تالق کارای من،
–این نامردیه ،یاشار !حق
اونو بازی بدی ..
رسم را باال کشیدم.
–به جان پدرم !به هرچ که یم ر
پرسب ...
با دندانهای کلیدشده حرفم را قیچ کرد.
–من هیچ رو نیمپرستم .
با درماندیک قسم خوردم:
–به جان عزیزت که عزیز منم...
–ببند ...ببند دهنت رو عوض !عزیز؟ !برای انتقام از
من ناری رو بازی دادی...
ّ ّ
–وال بال نه !خدا شاهده که نه...

زر خرید

بانوی بارانی

پایش را به زمی کوبید ،صدای پاشنه بت در مغزم
فرورفت.
–چطور باور کنم برای تالق کارام نبوده؟
به چشمهایش زل زدم تا استیصالم را ببیند .
–به جان پدرم نه.
–ازم متنفر بودی چون دفعه آخر...
دفعه آخر ...آن عوضبازی درآوردنش را یمگفت؟
مب که حاال یک بوسه لبهای همیشهخندان ناردانه را
به هزار هزار آغوش ترجیح یمدادم؟
–سه دنگ تقصت تمام این قضایا مال منه ،رابطه من و
تو ،یه پایهش من بودم ...من از خودمم متنفرم...

زر خرید

بانوی بارانی

تت و موشکاف نگاهم کرد .باالخره آرام گرفت و نفس
ر
عمیق کشید .
حسابگرانه پرسید:
–تو بهش چ ر
گفب درباره خودمون؟
–همون اول بهش گفتم با یگ هستم تا از من بدش بیاد...
–دیگه چ؟!
–هیچ...
#پارت_۳۱۵
صدایش را صاف کرد تا بغضش را پنهان کند.

زر خرید

بانوی بارانی

–کامل و دقیق حرف بزن !باید ببینم چطور یمشه اوضاع
رو درست کرد.
–من همون موقع که دلم براش رسید ،یمخواستم برم،
پول نداشتم .
با شنیدن اسم پول ،روی صندیل گردان دربوداغان آوار
شد.
دستهای دستکشپوش یملرزید .
–یاشار ...هر چقدر پول بخوای بهت یمدم ...فقط برو...
تند سمتش براق شدم.
–اینا رو نگفتم که ازت باج بخوام.
–باشه ...باشه ...آروم باش...
نفسم تندتند از گلو تا ریههایم یمچرخید و تنگ یمآمد .

زر خرید

بانوی بارانی

–فلور ...به خدا صد بار بهش گفتم من عوضام ...
کالهش را از روی رس چنگ زد و کشید.
_ همخواب عمهش بودی ،یاشار !شوهر یواشگ من ...
یمدونه؟
صدای پوزخندش تمام تهوغ که از رابطه با او داشتم را
تا گلویم باال کشید...
–یک بود بهم یمگفت فلو !راستش رو بگو .دروغ ،هرجا
بری دنبالت میاد .پس خودت چرا همه حقیقت رو بهش
ر
نگفب؟
صدایش سوهان روح بود و من باعصاب مجبور به
تحملش!

زر خرید

بانوی بارانی

–به ناری گفتم ،به جان خودش که گفتم.
–کجاش رو ر
گفب؟
جوابش را تند و تلخ دادم.
–گفتم یگ هست که استم کرد؛ بدبختیم رو دید ،ب
پولیم رو ...بابام داشت یممرد .اولش بهم پول داد ،گفت
قرض !بعد شد قیمتم !بدون اینکه بفهمم از کجا خوردم
خودمو بهش فروخته بودم.
با شنیدن حرفهایم از جا بلند شد و سمتم یورش آورد.
چانهام را میان انگشتانش گرفت .
ناخنهای بلند و مرتبش در پوست صورتم فرورفت ...
مثل آن ساعتهاب که همی ناخنها برحمانه بر سینه و
گردنم خش یمانداختند...

زر خرید

بانوی بارانی

–بهش ر
گفب شوهر عمهش بودی؟ هفتهای یه بار بهش
رسویس یمدادی؟
محکم زیر دستش کوبیدم ...دیگر ر
کنتل خودم سخت
ترین کار دنیا بود ...هلش دادم و فریاد زدم:
–خدا لعنتت کنه ،زن !لعنت به توب که واسه هوسای
خودت حاضی همه رو قربوب کب!
–تو هم راض بودی ...تو!...
–منم که یمگم یه آشغایلام مثل تو .حاشا کردم؟
#پارت_۳۱۶
دستهای از دانشجوها ،پررسوصدا از ساختمان بتون
آمدند .زنگ اول تمام شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

پس آبرویش آنقدرها که الف یمزد برایش بارزش نبود،
چون روی صندیل نشست و آن را چرخاند که کیس
نبیندش.
الغرتر شده بود .چشمهایش دیگر آن فروغ و غرور را
نداشت .مگر نیمگفت خوشحال است؟ این رنگورو
فقط مال دیشب نبود.
ر
باارزیس که برام
–زندگیمه ،یاشار ...تنها چت پاک و
مونده...
چشمهایم تار شد ...ناری و یک جفت چال گونه ...یک
لب زاویهدار شتین و بوسیدب ...
این زن یمتوانست تمامم را نابود کند...
–من یمخوامش ،فلور !

زر خرید

بانوی بارانی

از روی صندیل خم شد و درنده سمتم غرش کرد:
ر
ر
داشب باید
عاشق
–خفه شو !خفه شو !تو اگه عرضه
عاشق من یمشدی !تو یه سکسپارتت آشغایل که باهاش
رابطه داشتم .تموم شد و رفت .تو رابطهمون من ر
بیشت
باختم تا تو...
تلخ خندیدم .
–سکسپارتت؟ آره؟ !اونوقت یک منو تبدیل به آشغایل
که یمیک کرد؟ یه عمر رسم باال بود ،نون زحمتم رو یم
خوردم تا اینکه رسوکله تو پیدا شد.
–ناری ،نه !ناری ،نه !خییل آشغایل...
التماس چه را یمکرد؟ ناری؟
کاش با خواهش و تمنا درست یمشد ،خودم برای
داشتنش التماس یمکردم...

زر خرید

بانوی بارانی

–برو خونه ،فلور !دانشجوها دارن میان بتون ...ناری
هم االنا پیداش یمشه...
با شنیدن اسمش بلند شد.
کاله را از روی مت برداشت و روی رسش کشید.
لحظهای خواست چتی بگوید ...
دهانش را که بسته بود باز کرد .
–من از کجا بدونم رابطهتون تا کجا پیش رفته؟
با یک گام بلند خودم را به او رساندم  .ر
وقب صدایم را باال
بردم هیچچت برایم مهم نبود:
–من حرمتش رو داشتم ،فلور !جون دادم ،ویل آبروش
رو نگرفتم .
با دست ضبه محکیم به شانهاش زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–گم شو تا نزدم وسط دانشجوهات ساق و ُسمت رو
نشکستم.
چشمهای اشگاش ر
حب ذرهای از کارم پشیمانم نکرد.
خدا رحم کرد که تا بتون رفتنش از کیوسک حرف
دیگری نزد ،وگرنه حسابش با کرامالکاتبی بود.

#پارت_۳۱۷
تا چند روز بعد مدام منتظر آخر دنیا بودم ،منتظر اینکه
ناری بیاید و با یک« چرا »پرسیدن و چشمهای اشگ
وجدانم را سالچ کند ،اما ...
ختی نشد تا چند شب بعد...
روی تخت دراز کشیده و منتظر بودم خواب بیاید که به
جایش صدای اساماس آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

–من پشت درم ...فندق دهنگشاد رو بت آشتخونه .
بعدش مثل پرسای خوب بیا درو باز کن!
«نه »را نوشتم و فرستادم ،ر
حب نگذاشت تایپ کنم
«خودم میام بتون »جواب رسید:
–پس در یمزنم بابات بیدار شه.
یمتوانستم تصورش کنم که با لبهای خندان پشت در
ایستاده و از تصور سکته دادن من یمخندد.
شلوارکم را درآوردم و جی پوشیدم.
رسی ع کاپشن داخلخزدارم را برداشتم و قبل از اینکه واقعا
در بزند از خانه بتون رفتم.
درست حدس زدم ،با یک جفت چشم نورافکن جلوی در
ایستاده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–سالم.
دلم برایش تنگ شده بود...
جمله در ذهن من آمد و او زمزمهاش کرد.
–دلم برات تنگ شده بود.
گوشه لبم خودرسانه باال کشید.
–منم...
نگاهم سمت در خانهشان رفت و برگشت .بازویم را
گرفت و سمت حیاط کشید.
–خوابیده.
–همیجا بگو...

زر خرید

بانوی بارانی

بتوجه دستم را کشید.
–ناری !عمهت ببینه ،فاتحهمون خوندهس...
–واسه چ اینقدر ازش یمتریس...؟ !بیا بریم ،بابا!
پاهایم را از زمی جدا کردم و اجازه دادم فکر کند با زور
خودش مرا یمکشد.
فلور چند روز یمشد آمده و هنوز همهجا امن مانده بود .
به خودم امید دادم که کاری به کار ما ندارد ...
شاید یمگذشت از ما و ما را به حال خودمان یم
گذاشت ...ای خدا ...اگر یمشد!
بهمحض اینکه پایمان را از در خانه بتون گذاشتیم،
چرخید و دستش را به دور کمرم حلقه کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

دستهایم لبههای پالتواش را از هم باز و به جستجوی
گرمای تنش ،کمرش را چنگ زد...
بازوهایم به کم قانع نبود ،دیوانهوار دورش پیچیده شد؛
محکم ،مالکانه.
به گردنم آویخت ...لبهایمان به جستجوی هم رفت...
گرمای تنهای دلتنگمان مثل هرم آتش بود میان رسمای
چله زمستان...
#پارت_۳۱۸
نفس گرفت و زمزمه کرد:
–دلم برات یهذره شده بود...
به صورتش خته شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–فکر یمکردم یممتم و حرست دوباره چشیدنت رو با
خودم به گور یمبرم...
رسش را کج کرد.
نگاه تشنه جستجوگرم به کناره گوش کوچک و موهای
صاف سایهانداخته رویش جذب شد.
بوسه تشنه و عمیقم را کنار گوشهایش گذاشتم ...
ر
نشسی لبهایش روی گردنم من آشفته را دیوانهتر
کرد ...
وسط حیاط ،چنان به هم گره خورده بودیم که در نگاه
اول ،اگر کیس یمدید حدس نیمزد ر
دختک الغر و مهربانم
را در آغوش دارم ...
–چهارپاره استخوون خوشگل من...

زر خرید

بانوی بارانی

این را که شنید خندید و با کف دست به پشت شانهام
ضبه زد.
–با این تعریف کردنت...
کیم مکث کرد و مردد پرسید:
–یاش !خییل الغرم؟
–االن یمخوای از دهنم حرف ر
بکیس که هتی کردم یا
نه؟
یک ابرو باال انداخت.
–دید نزدی منو؟
–قدیما اهل تماشا بودم ،ویل بعد فهمیدم چاق و الغر و
اینا همه کشکه ،مهم آدم بودنه .مرامت منو زمی زده،
ر
دخته!

زر خرید

بانوی بارانی

هنوز زل زده و منتظر بود که...
–االن وایسادی که ازت تعریف کنم؟
رسش را جدی و تخس ،محکم باالپایی کرد ،اما گوشه لب
هایش از فشار برای نخندیدن چی خورد.
–بذار بینم...
محکم لبش را بوسیدم.
–البت یهکمم این لبای لعنتیت هواییم کرد .
بعد چالههای عمیق و دلت را...
–این چالهچولهها رو که نگم ...
لبم را به تیلههای درخشان رساندم ،چشمههای جادو
بسته شدند.
–این برقبرقیا که دین و ایمون نذاشته واسهم ...

زر خرید

بانوی بارانی

نرمنرم خندید و در آغوشم وا رفت...
–ب ررسف ...چه خوشش اومد...
بلندش کردم و به دیوار تکیه دادمش ...
لحظهای رسش به پنجره خورد و صدایش هردومان را ب
حرکت کرد...
رسم را پایی آوردم ،چشمهایش مثل یک بچهگربه یم
درخشید.
زمزمه کرد:
–اول ختای خوب رو بدم یا بریم یهجای امن؟
#پارت_۳۱۹

زر خرید

بانوی بارانی

شانههایم از خنده لرزید.
–جای امنمون کجاست آخه؟
–بریم پشت خونه ،روی تاب؟
–نه ،تاریکه.
–پشتبوم؟!
–اونجا قشنگ یخ یمزنیم.
برای ر
یافی جاب برای مخق شدن با نگاه حیاط را کاویدیم.
زیر گوشم پچ زد:
–بریم تو ماشی...
لعنب ...این ر
– ر
فانتی منه ...نکن با من...
شاد و شتین و خبیث خندید.

زر خرید

بانوی بارانی

باختیار ناله کردم:
–همیجا بگو ...ماشی نه...
با رسش آرام به پیشابام کوبید.
–چرا یه یمخوای از دست من فرار کب؟ دیگه کمکم
داره بهم بریمخوره .
–من و فرار؟ اوب که باید فرار کنه توب...
–خواهیم دید...
–با من دیوونه کلکل نکن ،ر
دخته !دودش تو چشم
خودت یمره.
باید نشانش یمدادم از دود کدام آتش حرف یمزنم .دستم
را دورش پیچیدم و او را به خودم نزدیکتر کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

لبهای وسوسهگرش را به کام کشیدم ...نفس گرمش را
به درون دهانم دمید .
ر
بیشتی بخواهم رسش را
چشیدمش و قبل از آنکه چت
خم و خشنتر نوازشش کردم .
اژدهاب درونم زندیک یمکرد؛ طالب ،انحصارطلب ...با
لمس جفتش مست...
داخل دهانم حرف زد و خلسه را به فنا داد .
رسم را باالجبار عقب کشیدم .
–چیه؟
پچ زد:
–بریم از اینجا.
به خودش لرزید.

زر خرید

بانوی بارانی

–اآلن مثال رسدته؟
–اوهووم...
–خدا عاقبت منو با تو بهخت کنه .هرچ هست همینجا
بگو ...داخل هیچ ماشیب نه.
فیلم بازی کرد.
–پاهام خشک شد از بس رسپا موندم.
–ماشی ،نه!
ر
نماییس نفسش را بتون داد...
با حرض
ترسوب را از میان دهانش شنیدم و به نشنیدن زدم.
–وسط تایتانیک که نیستیم .پراید ر
فانتی داره؟ دارم
قندیل یمبندم .
–جهندم !بریم.

زر خرید

بانوی بارانی

به کنار ماشینش که رسیدیم به جیپ اشاره زدم ،دورتر
بود و دنجتر.
#پارت_۳۲۰
روی صندیل عقب جیپ نشستم .المپ سقف را روشن
کردم و منتظر ماندم که بیاید.
آخ ! ر
وقب قرار شد از خوبهایش بگویم این یگ یادم
رفت؛ یادم رفت بگویم دهانش مزه آبنباتقیچ یمدهد،
از همانها ک...
صدایش مرا از هتوت آب ر
نباب بتون کشید.
رسش را داخل جیپ آورد.
–با داب ساواشم حرف زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–خت خوشت همی بود؟
کنارم نشست و به من تکیه داد.
–به داب زنگ زدم ...دربارهت همهچ رو بهش گفتم ...
گفت اگه دابشکری تأییدت کنه ،حرق نداره...
همانقدر که خودش تا حاال با زندیک روراست تا کرده
بود ،دنیا به چشمش همانقدر ساده یمآمد.
دو دوتای ناری یمشد چهارتا و برای من هزار اما و اگر...
دستم اعالم استقالل کرده و برای خودش فرمانرواب یم
کرد .کشیده شد تا کمر باریکش...
نگاهش یمکردم؛ یمدیدم و نیمدیدمش ...ذهنم مشغول
شده بود...

زر خرید

بانوی بارانی

اگر ساواش یمآمد...
اگر فلور بازیاش یمگرفت...
اگر ناری یمفهمید...
اگر از دستم لت یمخورد و یمرفت...
اگر...
–آخ ...یاش ...کمرم...
انگشتانم یک به پهلویش فرورفته بودند؟
دست بفکر بشعور را عقب کشیدم .پرسیدم:
–راجع به رست به عمهت ر
گفب؟
–اونشب که امون نداد .بعدشم ...رسجمع چهار کلمه
هم باهام حرف نزده .

زر خرید

بانوی بارانی

اسمش روی زبانم نیمچرخید.
–اون ...رست رو هم ندیده تا حاال؟
–موهام یهذره بلند شده ،روی بخیه رو پوشونده ویل
کاله گذاشتم .گفتم رسدمه...
صدایش گرفته بود.
وقب اومده ر
–از ر
بیشت تو اتاقشه .باهام حرف نیمزنه .یه
جوری شده .چرا ،یاش؟!
سکوتم را که دید سیع کرد لحنش شاد باشد.
–یاش !گفتم درستش یمکنم تو بهم ایمان نیاوردی .
بحواس پرسیدم:
–چطور؟

زر خرید

بانوی بارانی

–داب درستش یمکنه...
نفسم را با ناامیدی بتون دادم.
–یه سوپرمن که تو کار خودشم مونده.
#پارت_۳۲۱
رسش را باال آورد و بوسه مهربانش روی چانهام نشست...
ر
نیسب...
–چیه ،یاشار؟ !خوشحال
رسم را پایی کشیدم و روی پیشاباش را نرم بوسیدم.
– ر
وقب پیشتم انگار تو زندگیم هیچ خبیط نکردم ....مثل
وقتابام که غروبا از رس کار یمرفتم خونه ...اون زمانا یه
آر ر
امیس داشتم که نگو و نتس ...دنیا تو مشتم بود.

زر خرید

بانوی بارانی

موهای روی پیشاباش را کنار زدم .
–یعب درست یمشه ،ناری؟
–به حرف من شک داری؟!
–چشمم ترسیده .من شانسم خییل تخم...
–انقدر بدبی نباش .یهبار مثل من به دنیا نگاه کن .زندیک
رو سخت بگتی ،بهت سخت یمگته.
چقدر گناهکار روی زمی وجود داشت؟ چند میلیون
انسان که ستارالعیوب گناهشان را پوشانده بود؟
یعب یمشد آن آخرهای لیست ،اسم مرا هم جا یمزد؟
–داییام هرچ من بگم نه نمیارن !با هم عقد یمکنیم .
عمه راض یمشه ...قول یمدم.
دوباره شبتاب ساکن چشمانش معصومانه یمرقصید .

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را روی شانهام جابهجا کرد ،حتما ر
سفباش را
نپسندید که رسش را بلند کرد و محکم به شانهام کوبید .
ر
هسب .مرد باید شلوول باشه .
–خییل بالش مزخرق
خنده در سینهام پیچید.
–یهبار دیگه اینو ر
گفب.
–نه بابا !یادم نمیاد.
–آره اون شب که آبشنگویل زده بودی .
با دست صورتش را قاب گرفت.
–یادم ننداز...
–خییل خوشگل شده بودی؛ لبات رسخ ،چشمات آب
دار...

زر خرید

بانوی بارانی

از تعریفم ذوق کرد و نیشش باز شد .
–یک واقعا منو دیدی ،یاشار؟
–فکر کنم تا خییلوقت ازت بدم یماومد...
ر
حب نگذاشت جواب سؤالش را بدهم ،ناگهان از جایش
روی سینهام بلند شد.
–بیا سوگند آریاب بخوریم.
اول نفهمیدم چه گفته ،بعد باراده خندیدم ...
–نه ...بچهبازی که نیست...
–ما بچه نیستیم.
–بچهای دیگه ...این فقط چهارتا کلمه نیست؛ قسمه،
تعهد.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمتریس...؟
–نیمترسم !ویل نه!
لبهایش آویزان شد.
کالفه غر زدم:
–نکن ،ناری !...لبولوچه رو آویزون یمکب ،منم که
درجا گوشام دراز یمشه.
دندانهایش در تاریکروشن نور کم ماشی برق زد .کوتاه
نیمآمد ،هرگز !لجباز رستق!
–اینجوری خیالت راحت یمشه؟ با قسم آریاب؟
–نه پس صیغه؟
خشک شدنم را حس کرد .حقبهجانب گفت:

زر خرید

بانوی بارانی

–دیدی؟
تهش که حرف خودش را به کریس یمنشاند .مقاومت ب
فایده بود ،تسلیم شدم.
–جهنم و درک !بخون.
–وایس گوگل رسچ کنم.
در ر
گویس چرخید .
انگشتهای کنجکاوم طرهای از موهایش را به بازی
گرفت .لبهایم ر
اعتاض کردند ،سهم یمخواستند؛ آرام
موهایش را بوسیدم.
رسش را به سینهام تکیه داد.
–ایناهاش ...قسم آریاب...
در ماشی باز شد .

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری!
#پارت_۳۲۲
با صدای ترسیده و بلند فلور ،باراده دستم از دور کمر
ناری رها شد ...
خواستم از او فاصله بگتم و از در دیگر بتون بروم...
انگشتان ناری به لبه کاپشنم چنگ زد .تنم از تصور تنها
گذاشتنش لرزید...
هر غلیط در زندیکام کرده بودم ،در آن لحظه نیم
توانستم پشت او را خایل کنم.
پیاده که شد ،من هم پشترسش پایی رفتم.
–ناری !من اینجوری تربیتت کردم؟ تو تاریگ...

زر خرید

بانوی بارانی

سمتش توپیدم:
–بهش کاری نداشته باش !من گفتم بیاد.
جلو آمد.
پالتواش را سفتتر دور خودش پیچید .چشمهای خسته
و بخوابش را برایم درشت کرد.
–خودت یمفهیم چه مرگته؟ داری چه غلیط یمکب؟
–یعب حدس هم نیمزب؟
ناری مشتش را به دندان گرفته و بهتزده تماشایمان یم
کرد .فقط بهخاطر آن چشمهای دودوزن نیمتوانستم
عقب بکشم.
رسم را خم کردم تا ر
بهت ارادهام را ببیند.
–خودت رو عذاب نده ،فلور !باهاش کنار بیا.

زر خرید

بانوی بارانی

یقهام را به مشت کشید.
–با چ؟ با خیانت؟!
دستش را بهضب از خودم جدا کردم ...
ر
حب ذرهای توان تحمل لمس پوست یخزدهاش را نداشتم،
تحمل بوی ادکلب که با بوی بدنش...
معدهام از یادآوری سوخت ....
صدای جدی و جمالتش ،مرا از اتاق تاریک گذشته ،به
لحظه و حال آورد.
–منو ببی ،مرتیکه؟ !الزم باشه وسط همی حیاط
آتیشت یمزنم ،نیمذارم دستت بهش برسه.
–عمه!!...
صدای وحشتزده ناری میانمان پیچید .

زر خرید

بانوی بارانی

فلور آر ر
امت گفت:
–من نیمذارم.
برحمشده زمزمه کردم:
–نابودم کب ،نابودت یمکنم.
–عمه !بریم تو رو خدا...
فلور به عقب کشیده شد ،اما نگاه پر از تنفرش را هیچ
جابهجا نکرد...
حب ر
ر
وقب ناری او را در آغوش کشید و بهزور و کشان
کشان با خودش برد...
این پیام رو کانال اصیل گذاشتم ،برای دوستان ویآیب
همون  ۱۵کافیه

زر خرید

بانوی بارانی

خیلیاتون فایل« من سیندرال نیستم »رو خواسته بودید،
البته ر
بیشتتون از سیندرال با من هستید و پابهپام
خوندیدش 😍
جهت دریافت فایل #کامل رمان #منسیندرالنیستم مبلغ
 ۱۵هزار تومن به شماره کارت:
6037_7011_8555_8738
محمدی توسه
واریز کنید و فیش واریزی رو به آیدی :
@VIPzarkharid
ارسال کنید.
#پارت_۳۲۳
#ناری
پالتواش را از تنش بتون کشید و روی زمی کوبید .

زر خرید

بانوی بارانی

–منو تهدید یمکنه ...منو....
فریاد یمزد ،با بغض ...
صدای نفسهای بلندش در اتاق پیچید .
زخمخورده دور خودش یمچرخید ،ر
حب به من نگاه نیم
کرد.
–عمه ،آروم باش....
جلو رفتم که در آغوش بگتمش.
هلم داد ...خودش را که عقب کشید ،هنوز نفسش یم
رفت و نیمآمد.
–عمه...
انگار در کابوس گت افتاده باشد ،با نگایه گنگ ،گیج
نگاهم کرد.

زر خرید

صدای خسخس از سینهاش آمد.
–ناری ...تو ...
شبیه مادری بود که از بچهاش ناامید شده .
با رسدرگیم دوباره نزدیکش شدم .
–چ شده ،عمهجونم؟!
بغض گلویم را ترصف کرد.
–چرا مخالق آخه ،فدات شم؟
دست لرزانش را روی صورتم گذاشت.
–حق نداره تو رو ازم بگته...
–به خدا دوستش دارم...
بیچارهوار نالید:
–نه ...اون نه...

بانوی بارانی

زر خرید

بانوی بارانی

–تو که باهاشون مهربوب ...خودت آوردیش اینجا....
با خودش ناله کرد:
–عجب غلیط کردم خدا...
خدا را نتوانست کامل ادا کند .
–خییل پرس مهربونیه ...تو خوب نیمشناسیش که...
ته چشمان سیاه گوشهدارش درد و خشم بههم تنیدند ...
شانههایش را صاف کرد.
–خوب؟ پرسه عوض فرصتطلب...
–عمه!!...
بتوجه به ر
اعتاضم به حرفهای خودش ادامه داد:
–کاوه بهم زنگ زد...

زر خرید

بانوی بارانی

–هووف!...
درجا دستش را عقب کشید و ر
ترس زد:
–هوف و کوفت !
–من ازش بدم میاد.

ا
چند نفس عمیق کشید ...مثل یمخواست خشیم که از
رس تا پایش شعله یمشد را مخق کند؟
ر
زیسب ...
–باهاش همفکری ،از قماش خودته ،محیط
ر
پرستته .وضع مالیش خوبه.
باکالس و
#پارت_۳۲۴
سیع خودم را کردم تا با سکوتم به آرام شدنش کمک کنم .
ر
گذاشب کنار ،اونوقت باید
–آدم به اون متشخیص رو
نصفشب با این گداگشنه مچت رو بگتم؟

زر خرید

بانوی بارانی

حق نداشت به یاشار توهی کند .جلوی دنیا که هیچ ،به
خاطرش جلوی فلور هم که همه کسوکار و داروندارم
بود یمایستادم.
–متشخص؟ !آره؟ !مردک ر
الیس هوسباز کجاش
متشخصه؟ تو هیچ نیمدوب.
ابرویش از تعجب باال رفت.
–چتی ازش دیدی؟
سکوت کردم  .ر
دسب به موهای آشفتهاش کشید .تا
آخرش را خواند ،ویل خواست رفع و رجوع کند.
–خب ...خب ...طبیعیه که یه جوون...
داشت از کاوه دفاع یمکرد .کوتاه نیمآمد ...
–حتماِ حتما یمخوای شوهرم بدی ،آره؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–درست حرف بزن !
–غلط کرده ر
وقب دیده آدم حسابش نیمکنم به تو زنگ
زده.
–اینستا پیام داد ،شماره گرفت .خییل مؤدبانه تو رو ازم
خواستگاری کرد .اونوقت من میام یمبینم خونه اوناب،
خوش و خندون ،با اون پرسه....
ر
صفب که به یاشار بدهد را پیدا نکرد .حاال ربط اتفاقات
را پیدا یمکردم .برای دلتنگ به خانه برنگشته بود.
–بهخاطر کاوه بر ر
گشب ،آره!؟ اومدی اسایس ،خیالت رو
از من راحت کب؟
– َبده یمخوام خوشبخت ر
بیس؟ غصه پول و مال....

زر خرید

بانوی بارانی

انگشت بند شالم کردم و از رسم کشیدم .شایل که با
وسواس انتخاب کرده بودم برای ر
رفی پیش یاشار.
–دلم نیومد ر
وقب داری دنیا رو یمگردی و خوش یم
گذروب ناراحتت کنم ،عمه خانوم!
لحظهای نفسش بند آمد ،بعد غر زد:
–بیا !بعد یمیک بزرگ شدم ،اینم از موهای نازنینت ...
واسه چ کوتاهشون کردی؟
از یادآوری دردهاب که بهتنهاب از رس گذرانده بودم تلخ
شدم.
–آقا کاوه چتی نفرمودن؟
بااحتیاط پرسید:
–یعب چ؟ اون خواست کوتاه کب؟

زر خرید

بانوی بارانی

از تصورش هم لجم گرفت.
–بس کن ،عمه!
جلو رفتم و رسم را پایی آوردم ،موهایم کنار رفت .یم
دانستم حاال آن خط زشت را یمبیند ،آن بریدیک که هنوز
هم جای بخیههای ریخته کیم ورم داشت.
#پارت_۳۲۵
–این ...این چیه؟
–شاهکار رفیق کاوهست .عالیجناب نفرمودند؟
رسم را که عقب کشیدم ،دستش در هوا معلق ماند.
–چ ...چ ...شده؟

زر خرید

بانوی بارانی

–نگفتم که چغیل کنم !فقط من چتهاب یمدونم که تو
نیمدوب .ویل باید بگم دلیل دارم که درگت این آدم نیم
شم .
مثل بچگهایم که اشتباه یمکردم اخمو و جدی شد.
–بهم توضیح بده!
–ول کن ،عمه !برای تو چه ر
فرق یمکنه؟ کاوه یا یاشار؟
من یمرم ،تو هم آزاد یم ریس.
چرخیدم که به اتاقم بروم .یمخواستم بنشینم و تا صبح
به ثانیهثانیه حیاط فکر کنم و تلچ حرفهای فلور را
بشورم و بتم.
اما بحث از نظر او تمام نشده بود...
–من اجازه نیمدم خودت رو حروم کب...

زر خرید

بانوی بارانی

کاق بود به اتاق برسم ،هدفون یمگذاشتم و تمام.
پر از کینه و تنفر صدایش را باال برد و پشترسم داد زد:
–یاشار آشغال اگه فکر کرده با نزدیک شدن به تو یم
تونه بدهیش رو به من نده ،کور خونده!
باراده ایستادم .بدیه؟ !یاشار که به عمه بدهکار نبود،
وگرنه به من یمگفت.
صدای پایش که نزدیکم شد ،چتی درونم فریاد زد که
برو ،اما ماندم و ...کنار گوشم ادامه داد:
–اون فقط یه کالهبرداره که به من بدهکاره .
در ذهنم با استیصال و رسدرگم دنبال معب کلمهها گشتم
و سیع کردم بهزور معبشان کنم ،اما ربطشان را به
یاشار پیدا نیمکردم .
دم در اتاقم به چهارچوب تکیه زدم .نتسیدم و ادامه داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–اگه یمخواد سفتههاش رو اینجوری ازم پس بگته کور
خونده...
انگار ضبه محکیم به زیر پاهایم خورده باشد ،سست
شدم.
–سفته؟!
گفتم و دهانم طعم نجاست گرفت .
–بیست تومن سفته دستم داره .رس مرییص پدرش ازم
پول قرض گرفت.
ر
حب من یمدانستم در قبال پول گرفتهشده یا چک یم
دادند یا سفته ،چتی مثل کاغذهای داخل گاوصندوق
عمه من...
#پارت_۳۲۶

زر خرید

بانوی بارانی

در چهارچوب آوار شدم...
بهحدی ترس تمام وجودم را گرفته بود که فقط یم
خواستم کیس از کابوس بیدارم کند.
یاشار به من گفته بود که سفته برای خانه است .نگفت؟
همان روز که لبو یمخوردیم ...من و او ...تکیه داده به
دیواره سنگ ...
به عمه من که بدهکار نبود !بدیه مال آن زنیکه بود ...
هماب که باهم یمخوابیدن...
خنده تلخ و نصفهنیمهای از دهانم شلیک شد...
سکتهکردهها حایل شبیه من داشتند ...نییم از بدنم،
ررسوع به بحس شدن کرد...
مرگ همی بود ...به خاطرات پدر و مادرم قسم که روحم
از جان بیچارهام رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

کاش خدا رحم یمکرد و اشتباه فهمیده بودم.
به فلور خته شدم تا نجاتم دهد از این مردیک...
کنارم زانو زد .کلمات را به سمتم پرت کرد ،هرکدام یک
گوشه از قلبم را هدف گرفت.
–دیدی تهدیدم کرد؟ پرسه نمکبهحروم ...با تو داره بهم
فشار میاره...
ر
حقیقب که تلخ نبود ،زشت بود و
پس حقیقت داشت ...
ترسناک ...نفسم را یمبرید.
دستش را سمت صورتم آورد...
–دیدی حق با منه ،عزیزم؟ !این آدم مناسب تو نیست.
رسم را بهضب عقب کشیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

دهانم را باز کردم .بغض و وحشت صدایم را دریده بود .
پارهپاره ناله کردم تا دستش را به من نزند .ترسیده عقب
کشید...
–ناری ....عزیزم ...من فقط تو رو دارم...
دهانم باز نیمشد.
کاش جان یمدادم و یمپرسیدم :عمه !بگو که تنت را در
آغوش او...
اما نه ...در دهانم چسب دوقلو ریخته بودند ...از آنها که
مادربزرگ داشت ...سیاه و سفیدشان بدون هم نیم
چسبیدند ،اما آخ از زماب که مخلوطشان یمکردی....
–ناریجونم  ...ر
دختم...
باز هم خواست نوازشم کند .خودم را روی زمی عقب
کشیدم تا دور شوم ....سمت اتاق...

زر خرید

بانوی بارانی

تصورش ...تصور انگشتهای یاشار من روی تن برهنه
عمه...
تکهای از جنازه بغض جاخوشکرده میان گلویم را باال
آوردم...
صدای بلندش فلور را از جا پراند.
#پارت_۳۲۷
نیمتوانستم از انگشتهای سفید و الک صدقاش چشم
بردارم.
ترس به صدایش نشست .چرا؟ حال پریشان من ترسناک
بود؟
بکیس ر
–ناری ...االن بفهیم و کنار ر
بهته تا فردا با بچه ...

زر خرید

بانوی بارانی

بچه؟ ر
دخت یاشار...؟ !همان که قرار بود رسش را ببوسد
و غمهایش را فراری دهد...
یاش ...
فلور...
وای ...وای ...
کاش حرف نیمزد ،کاش به من نیمگفت ر
دختم ...کاش
سیع نیمکرد لمسم کند.
–اینجوری بغض نکن ،نارین من ...من بهخاطر خودت...
نای بلند شدن نداشتم ،کشانکشان خودم را از کنار او
دور کردم و به داخل اتاق کشیدم ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب به خودش آمد و خواست در را باز نگه دارد ،جیغ
زدم و در را محکم روی فلوری که بیچارهوار تماشا یمکرد
بستم...
پشت در نشستم تا نتواند بازش کند.
–ناری  ...ر
دختم...
بغضش ترکید .
–ناری ...درو باز کن...
دستم گوشهایم را برای نشنیدن صدایش ر
فرسد.
من عمه خودم را یمخواستم ،نه این زب که با ناله صدایم
یمزد .فلور هرگز ،برای هیچچتی گریه نیمکرد ،الگو و
اسطوره من ...
لعنت به مغز ،به تمام عقل !لعنت به خاطره!

زر خرید

بانوی بارانی

یاشار که وسط حیاط داد یمزد و یمگفت صاحب و
خریدارش از بوی عرق بدش یمآید ...
ست قرمز لباس سکیس و ر
فانتی داخل خریدهای عمه ...
با تصور آن روی پوست سفیدش و یاشاری که آن را از
تن فلور ...
خودم را به خودم گره زدم و دوباره هقهق تمام تنم را
لرزاند.
«خیانت» ،فلور چند بار گفت و من نفهمیدمش...
من چه؟ به عمهام خیانت کردم یا به من خیانت شده
ا
بود؟ اصل کداممان به کدام یگ خیانت کرده بودیم .
دستم را دیوانهوار ،محکم روی بازویم باال و پایی کردم ...
عمه فلورای بنقص من...

زر خرید

بانوی بارانی

تمام زندیک را با پشتگریم او گذراندم .همان روزی که
مادرم رفت ،هم پدرم شد و هم مادرم...
هنوز چهل روز از برگشتنمان به تهران و تمام شدن
خاکسپاری مادرم نگذشته بود که یک روز با صدای
فریادش بیدار شدم.
#پارت_۳۲۸
دابشکری آمده بود و پدربزرگ.
از پشت عینک پدربزرگ ،نگاهش را نیمدیدم ،اما با داخل
شدنم هردو از جا بلند شدند...
بچه بودم ،قدشان طوری بلند بود که در چشم کودکانهام
تا سقف یمرسید.

زر خرید

بانوی بارانی

داب سمتم آمد ،خواست دستم را بگتد یا هرچه ...به
دامن عمه چنگ زدم.
مادربزرگ با چادر گلدار نشسته و حرف نیمزد .
مرد خانه ما ،بزر ر
گتمان ،فلور بود.
عمه خم شد ،فکر کردم یمخواهد در آغوشم بگتد ،اما
شانهام را گرفت و از خودش جدا کرد.
–نارین !پدربزرگت اومده تو رو بته...
رسم را محکم به چپوراست تکان دادم .
کیم شانهام را محکمتر فشار داد.
–بهشون بگو که نیمری.
با اشک ،دوباره خواستم پشت دامنش مخق شوم ،مرا از
خودش دورتر کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–بگو ناری !حرف بزن!
برای چسبیدن به امنیت دامنش زمزمه کردم:
–پیش تو ...پیش...
–محکم بگو آقا بشنوه!
ر
ر
انگشب که پدربزرگ را
حب رسم را برنگرداندم تا مقصد
نشانه رفته بود ببینم.
–من ،چ؟ بلند بگو!
–پیش تو بمونم ،عمه!
تمام صورتش درخشید .گرفت و از زمی بلندم کرد .
آغوشش ر
بهتین جایزه بود ،بلندترین قله افتخار شجاعت.
ذهنم با ترس به خاطرات پناه برد ،به گذشته .از آنچه
شنیده ،وحشتزده به کودیکام فرار کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

یمترسیدم از دنیای بفلور .فلوری که یمشناختم ،عمهای
ر
نزدیکتین قومم ،خویشم ،بود.
که تا امروز
ذهنم هنوز باور شنیدهها را انکار یمکرد ،اما در عمیقترین
ر
منطق که خود او به من آموخته بود ،یمدانستم
نقطه
چه شده ...
و دردش داشت مثل آب که روی آهن ریخته ،اکسیدم یم
کرد ...خورده یمشدم ،بصدا ،باشک...
دستم یقهام را چنگ زد و پایی کشید...
در مقایسه با امشب ،تا دیروز خوشبخت بودم .یک ر
دخت
عاشق ،یک عمه مخالف که یمخواستم راضاش کنم.
#پارت_۳۲۹

زر خرید

بانوی بارانی

چند ساعت پیش چه ر
اتفاق افتاد؟
داخل پراید ،رسم روی پاهایش ،چانه محکم مردانهای که
سقف آرزوهایم یک بوسه روی پوست تهریشدارش بود .
یک ر
دختبچه احمق!
داخل ر
گویسام به دنبال قسم آریاب گشته بودم و هرچند
لحظه به لبهای مردانهاش که خط باریگ دورش داشت
نگاه یمکردم...
به چشمهاب که یمخندید و صاحبش را تبدیل به آدم
دیگری یمکرد...
یاشار...
باالخره کلمه پنجحرق را زمزمه کردم ،اسم او !درون سینه
ام آینهای روشن و صیقیل داشتم ،یادگار کودیک ،با آوردن
اسمش شکست و فروریخت.

زر خرید

بانوی بارانی

تقویمها دروغ یمگفتند ،یلدا امشب بود هر دقیقه به
درازای هزار سال بهمزباب ،تنهاب...
کیس به در کوبید.
–ناری ...بگو که خوب...
دروغ را بلد نبودم .
مگر خوب بودم که بگویم؟ آنهم ر
وقبکه فقط صدای
چیلیکچیلیک بههم خوردن دندانهایم یمگفت هنوز
زندهام.
پرس همسایهمان در مورد من و عمه چه گفته بود؟
جوجه طالب فلور.
یک جوجهطالب ترسوی گتافتاده در داخل تخم ...بزرگ
ر
شکسی پوسته.
شده ،اما بدون جرئت

زر خرید

بانوی بارانی

یکشبه دنیا جای ترسنایک شده بود.
چهاردستوپا سمت بخاری رفتم و پشتم را به آن
چسباندم.
پشتم سوخت ،ویل به پای قلبم نیمرسید.
میان توهم و خواب و کابوس به دام افتادم ،بهوش شدم
یا چه را نیمدانم.
خوابم پر بود از یاشار...
َ
تاج گیل روی رسم گذاشت ...با برگهای َعشقه و گلهای
فراموشم نکن آب ..پیشابام ررسوع به سوزش کرد ...
ریشههای عشقه رشد کرده و در رسم فرویمرفتند ...
ترسید ،خواست تاج را رسم بردارد ...

زر خرید

بانوی بارانی

هدیهاش را یمخواستم و نیمخواستم ...هم دستم به تاج
هدیهاش بود که آن را برندارد ،هم درد کمکم نفوذ یمکرد
و عذاب یمداد....
با سوزش از خواب پریدم .چند تار نخ از موهایم داخل
مشتم بود .هنوز یمتوانستم نزدیگ و رایحه تن مردانهاش
را احساس کنم...
#پارت_۳۳۰
تنها چتی که واضح درک کردم این بود که هنوز مرده
بودم و کیس را نداشتم برای جنازهام گریه کند.
ساعت چند بود را نیمدانم ...گرگومیش؟ !نه !عرص بود
انگار ...پس صبح را کجا گم کردم ....

زر خرید

بانوی بارانی

ویل ساعت که دروغ را نشان نیمداد؛ هفت صبح ،پس از
شب زلزله...
رسم را از روی فرش اتاقم برداشتم .استخوانهایم خشک
و دردناک شده بود.
مثانهام درد یمکرد .باید به رسویس یمرفتم .
رسپا که ایستادم کمرم راست نیمشد ...مصیبتزده،
عزیزانم را در یک شب از دست داده بودم.
در رسویس از ترس ،صورتم را نشستم .بالب رسم آمده
بود که از ر
دخت داخل آینه یمترسیدم ،از دیدن آر ر
اییس که
دیشب برای دیدنش روی چشمهایم نشانده و حاال حتما
کیم از آن جا مانده بود...
یا از پیدا بودن رد بوسههای او ...فقط به دستهایم
چشم دوختم ...

زر خرید

بانوی بارانی

اعتاف کردم دوستش دارم  ...ر
یادم آمد که خودم ر
دخت
ساده نخودمغز .
من که به صورتم آب نزدم ،پس قطرههاب که روی دستم
یمچکید از کجا یمآمد؟
شت آب را باز کردم .فلور بدش یمآمد از گریه .به صورتم
آب پاشیدم؛ دوباره ...دوباره ...
آب تا یقهام راه گرفت و تن بجانم را لرزاند.
به اتاقم برگشتم و روی لبه تخت نشستم .
ر
حب تصور دوباره دیدنشان آزاردهنده بود .
باید به جاب که نداشتم فرار یمکردم ،اما نای جمع کردن
چمدان نداشتم ،یک کوله کاق بود برای ر
رفی.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری...
رسم را باال نیاوردم...
یمترسیدم دیدن زب که در آستانه چهلسالگ هنوز لب
های درشت و چشمهای کشیدهاش دلتی یمکرد دلم را
بسوزاند .
همیشه فلور زیبا بود ،چه در نگاه من هفتساله ،چه در
بلوغ چهاردهسالگ یا در تمام روزهای جواب...
حب با اخم ،ر
فلور زیبا بود؛ ر
حب بدون لبخند.
او الهه ونوس تمام زندیکام بود.
اما حاال ...با تصورش کنار یاش من...
با بغض زمزمه کردم:
–نیا تو...

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۳۱
–چ شده؟
–یمخوام تنها باشم.
با نزدیکتر شدنش نالیدم:
–برو ،فلور...
روی لبه تخت خودم را عقبتر کشیدم .راه فراری نبود.
کنار تخت نشست و به دیوار تکیه زد .حس از جانم
رفت.
–دوستش داری؟ آره ناری؟
قطره اشکم روی صورتم چکید .هنوز تحمل دیدنش را
نداشتم.
–بیست سالم نشده بود ...روزی که مادرت رو از
بیمارستان آوردن خونه ،داداش تو رو گذاشت تو بغلم ...

زر خرید

بانوی بارانی

ریزهمته بودی ،با اون لبای قرمز کوچولو ...گرسنهت بود،
فکر کردی مادرتم ،رست رو سمت سینهم کشیدی ...
همونجا بود که فهمیدم حاضم از جونم برات بگذرم ...
همیشه مال من بودی  .ر
دخت کوچولوی من...
گذشتهها را خودم دیشب بهاندازه کاق دوره کرده بودم.
–دلم یمخواد خوشبخت ر
بایس ،یه پرنسس که عشق و
ثروت داره ...کاوه قدرت رو یمدونه...
باالخره دهان وامانده ر
لعنب کاربردش را نشان داد.
–چرا اضار یمکب از یاشار دور شم؟
–چون ...چون کاوه...
لبهایم کج شد و یک لبخند کجوکوله زشت روی آن
نشست.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمخوای بگ کاوه مواظبمه؟ هر بار فرستادیم پیش
کاوه ،یاشار مجبور شد بیاد جمعم کنه .فقط باعث شدی
تو چشم من قهرمان بشه .
دیگر خوب بلد شده بودم پوزخند بزنم.
–یمبیب ،فلور؟ !تو یهجور مهره یمچیب اون باالب یه
جور دیگه....
ب هیچ حیس که بتوانم انگشت روی آن بگذارم پرسید:
–عاشق پرسه شدی؟
چطور یمتوانست این را بتسد؟
ویل امروز صاحب تمام سؤالها من بودم.
–چرا آوردیش اینجا؟ ور دل من احمق !اونم ر
وقب دوست
پرست بود...

زر خرید

بانوی بارانی

نفسش را بریده و عمیق به سینه کشید و صورت رنگ
پریدهاش همرنگ دیوار پشترسش شد.
بهت و وحشتش جواب تمام اما و اگرها بود .باراده و
تلخ سؤال بعدی را به صورتش پرت کردم.
–دوستش داری؟ یاشار رو؟!
–ن…نه!...
شاگرد خصوض خانم ذاکری بزرگ بودن این امتیاز را
حب ر
داشت که تپق نزنم ،ر
وقب از درون سوخته و
ر
خاکستم کرده بودند .درس پس یمگرفتم.
–دوستش نداری و باهاش ...اسم رابطهتون چ بود،
عمه؟ !صیغه؟ تفری ح در وقت اضافه؟ بهزور خودش رو
ر
برداشب؟
برای قرض که بهش دادی اشانتیون

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۳۲
بازویش را روی دهانش فشار داد .پوزخند زدم.
–تو باعث شدی من عاشق پارتتت بشم.
کاسه چشمهای وقزدهاش رسریز شد.
–ناری...
–من عاشق شوهرعمهم شدم .من...
با گفتنش بغض خودم رها شد.
–با من چیکار کردید؟
از درد پیشاباش گره خورد .نیمخت شد و خواست مرا ...
صدای جیغمانندم متوقفش کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–به من دست نزن !...تو رو جون ...جون...
جان که؟ کیس را پیدا نکردم که عزیزش باشد.
با گریه التماس کرد:
–جون خودت ...فقط تو رو دارم ،ناری...
زخم من عمیقتر و دردناکتر از آن بود که با دیدن گریه
اش التیام پیدا کند.
برای آزار دادن به خودم دوباره پرسیدم:
–عاشقش بودی ،عمه؟!
دستش روی معدهاش چنگ شد .
–خودت رو عذاب نده ،نارین ...من شکنجه یمشم.
–عاشقش بودی ،فلور؟!

زر خرید

بانوی بارانی

هق زد و صورتش درهم پیچید .
به قلبم اشاره زدم.
–عاشق یاشار من؟
نزدیکت به من نشست .صورتش را بدون آن ر
ر
فیلت عشق و
شیفتگ یمدیدم .فلور زیبای من ...
یک گوشه چشمهایت چروک شد ،عمه؟!
دستش را سمتم آورد ،خودم را عقب کشیدم .
با درد زمزمه کرد:
–عزیز دلم ...عشق فقط یه هورمونه؛ یه توهم ،چند
قطره اکیس توسی .یه چند ماه معتادش شده بودم .بهم
که نیمرسید بدندرد یمگرفتم ،بعد برام عادی شد.
–پس چرا قلب من داره یمترکه.

زر خرید

بانوی بارانی

رسم خم و گریه حریفم شد.
صدایش را یمشنیدم که میان بغض ،ناله یمکرد:
–خدایا !من اشتباه کردم ...ویل بچهم نه !...این تنبیه برام
زیاده .
دست روی شانهام گذاشت ،خودم را از زیر لمسش عقب
کشیدم .چرا منرصف نیمشد از نوازش من.
–ناری ...غلط کردم ...کوچولوی من ...
التماس کرد:
–بگو چیکار کنم؟ بگو چ بگم که ببخشیم.
رسم را بلند کردم .تحمل نفس کشیدن نزدیکش را نداشتم.
–یمخوام برم .لباس جمع کن بریز توی کولهم .خودم
جون ندارم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۳۳
#یاشار
آماده یمشدم که رس کار بروم .
ناری از دیشب هیچ پیایم نداده و این آنقدر عجیب بود
که طلوع نکردن خورشید .
مجبور بودم به دانشگاه بروم ،وگرنه تا از حالش مطمی
نیمشدم از خانه بتون نیمزدم .
در ر
گویس تایپ کردم:
«ناری ،دانشگاهت دیر شد».
بهمحض فرستادنش در خانهمان را زدند ،حتما خودش
بود.

زر خرید

بانوی بارانی

اما پشت در ،فلور با صورت قرمز و ورمکرده غافلگتم
کرد .از ضبه کف دست محکیم که به سینهام کوبید
ر
بیشت جا خوردم.
–تو بهش ر
گفب؟
–چ؟
در صورتم فریاد زد:
–به ناری چ ر
گفب؟
–خدا شاهده هیچ ...
–خدا بزنه به کمرت !علم غیب که نداشت .تو ر
گفب.
ابلهانه پرسیدم:
–چ گفتم؟

زر خرید

بانوی بارانی

خشم در نگاهش شعله کشید ،اما اشکهایش بند نیامد،
روی رد ریملهای ریختهشده صورتش ،خط تازهای کشید .
–چقدر تو برحیم ...آخرش گند زدی به همهچ ...ازم
گرفتیش.
حالم بههم یمخورد از اینهمه طلبکاری .کالفه غریدم:
–عی آدم بگو چ شده!
با صداب دورگه از گریه و خشم در صورتم فریاد زد:
–همهچ رو فهمیده ...فقط من یمدونم و تو!
کیس قالیچه پرنده رویاها را از زیر پایم کشید ،از عرش با
رس به زمی خوردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–من گردنشکسته غلط بکنم حرف بزنم .دیوونه که
نیستم...
صدای پدرم از رسویس آمد.
–یاشار !اون بتون چه خته؟
زن بتعادل روبهرویم تلوتلوب خورد ،با هردو دست یقه
ر
بیشت برای نیفتادن.
پتاهنم را در مشت مچاله کرد ،البته
–مجبورم کرد براش ساک جمع کنم.
یقهام را رها کرد و دستهای لرزانش را تا صورتم باال آورد.
–با همی دستا براش لباساش رو...
صدای گاز دادن ماشی از حیاط آمد .شانهاش را گرفتم،
کنارش زدم و به بتون دویدم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۳۴
روی پله ،پراید سفید را دیدم که از در حیاط طاقباز فرار
کرد .
از پله پایی پریدم ،بتوجه به فلوری که پشترسم با
موهای پریشان و ژولیده ،فریادکنان تا کنار جیپ آمد.
–دروغگو !تو عوض بهش ر
گفب .خوب شد؟ االن از تو
هم متنفره.
غلط یمکرد که برود .ناری بود و حرفش ،باید برای
خودمان یمجنگید .
رسبازی که خنجرم را تا دسته در سینهاش فرو کرده بودم،
ر
داشی من تالش کند؟!
با کدام توان یمخواست برای

زر خرید

بانوی بارانی

تت ماشی را روشن کردم و پشترسش رفتم .رسعتش زیاد
نبود ،گایه ر
حب بهسمت جدول یمکشید .
قبل از رسیدن به جاده اصیل خودم را به او رساندم و
جلویش پیچیدم .
ر
وقب پیاده شدم و روبهرویش ایستادم ،چشمهای گشاد
شده از تعجبش فقط چند ثانیه در بهت ماند ،فورا به
خودش آمد و از ماشی پیاده شد .
درش را چنان با عصبانیت ،محکم کوبید که پراید حلب
تکان خورد.
حاال که دستم رو شده بود ،آنقدر ررسمنده بودم که
نفهمیدم یک مثل دیوانهها به سمتم دوید...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب سییل محکمش در گوشم کوبیده شد ،حیس از
رضایت تمام وجودم را لتیز کرد ،شتین ،مثل کیس که
حقش را گرفته باشد ،و ناگهان فهمیدم همیشه منتظرش
بودهام .
اینکه یگ بیاید و محکم در گوشم بکوبد و بگوید آدم
باش!
اما او ،نه !...وحشتزده به صورتم نگاه کرد  .ر
دخت بیچاره
ام عادت نداشت به نامهرباب کردن .
چشمهای رسخش که به اشک نشست برای دلداریاش
گفتم:
–چتی نیست ،ناری !...حقم بود ...
کف دستش را با دست دیگرش گرفت .دردش آمد؟

زر خرید

بانوی بارانی

نالهاش جانم را آتش زد.
–یاشار...
–جانم...
دهانش را باز کرد ،اما فقط یک ناله خفه از عمق سینه
اش بتون آمد .هیچ کلمهای برای بیان ر
پسب من وجود
نداشت.
–من بهت گفتم یه عوضام.
اشک که روی صورتش راه گرفت ،درد ،گرگ شد و قلبم
را به دندان کشید.
صدای گرفتهاش سینهام را سوراخ کرد.
–چرا یادم رفت که همیشه راستش رو یمیک .با عمه
من؟ !آره ،یاشار؟!

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۳۵
موهای کوتاه جلوی رسش را به مشت کشید و ناباور به
دهانم چشم دوخت .منتظر بود حرق بزنم ،بگویم اشتباه
ر
سوخی قلبم
فهمیده .انتظار کشنده چشمانش تا ابد برای
کاق بود.
کاش همه دنیا یمفهمید و ناری نه.
–باید حرفای منم بشنوی .
با خشم برایم گردن کشید.
–خودم همهچ رو یمدونم .جفتتون منو هم با خودتون
به کثافت کشیدید.
مرد جواب رد شد و با نیشخند تماشایمان کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

–من که گفتم کثافتم !گفتم بهت !حاالم بیا برگرد خونه،
حرف یمزنیم.
پژوب از کنار ماشیهای رهاشدهمان ویراژ داد و بوق
بلندی زد.
–ناری ،اینجا نه !همه آشنان.
فریاد زد و جگرم هزارپاره شد .
–هرگز برنیمگردم تو خونهای که شما دو تا توش باشید .
ا
یمرم خونه داییم .اصل مجبور شم خوابگاه یمگتم.
تصور ناری رسگردان در شهر...
–منو ببی .مردم ،ادعای زرنگیم یمشد ،تهش شدم این .
توی این شهر قورتت یمدن.
نیمشنید چه یمگویم .با درد زمزمه کرد:
–ازت متنفرم ،یاشار!

زر خرید

بانوی بارانی

گفت و از گریه خم شد .نزدیکتر رفتم .من به درک !
نباید یمگذاشتم این شهر ببلعدش.
–باش !روزی صد بار تف و لعنتم کن ،ویل برگرد پیش
فلور.
به جیپ تکیه زد .آتش جهنم ،فقط تماشای اشگ که
خود المروتم به چشمش آورده بودم.
–کدوم خونه دقیقا؟ !تو خونهای که هر وجبش یه
ر
ساخب برام؟ کجاش بمونم؟ تو حیاطش که
خاطره
بوسیدیم؟ رو تابش که باهم رنگ کردیم؟ پنجرهم که
ر
نشسب؟ پشتبویم که
هربار نگاهش یمکنم انگار روش
درددالت رو گوش دادم؟ من از این پراید قراضه هم
متنفرم ،از صندیل عقبش...
–چتی شده ر
دختم؟!
ر
لبنیاب بود ،ناری را یمشناخت.

زر خرید

بانوی بارانی

ناری ر
حب برنگشت که ببیندش ،با آن چشمهاب که یک
شبه تمام نور زندیک در آن کشته شده بود ،به من زل زده
و بار عذابوجدان کشنده روی سینهام را عذابآورتر یم
کرد.
#پارت_۳۳۶
نزدیک رفتم ،نه برای خود بآبرویم ،برای او.
–تو خیابونیم.
اخم روی پیشاباش عمیقتر شد.
–به درک !بذار هرچ دلشون یمخواد دربارهم فکر کی .
من به خونهای که همهجاش رو با خاطرههات ُمهر کردی
برنیمگردم.
–ناری ...

زر خرید

بانوی بارانی

–صدام نکن ،ر
لعنب !
نگویم؟ اسم قشنگ شعلهورش را نگویم؟ دنیایم را آتش یم
زد دیدن درد کشیدنش.
–لیاقت ندارم صدات کنم؛ حقیقته .تو رو به روح پدر و
مادرت ،برگرد .تنهاب کجا یمخوای بموب؟ تو برگرد ،من
یمرم .به قرآن گورم رو گم یمکنم...
جلو رفتم و او را در سایه گرفتم .عطر تنش را نفس
کشیدم .فقط خدا یمدانست یک بتوانم دوباره تنفسش
کنم.
به صورتم زل زد .هرچند وسط یک گرداب گت افتاد و
فرو یمرفتیم ،اما بشک و اختیار ،نزدیک هم بودن
آراممان یمکرد.
–یمخوای عمو عبدی رو کجا آواره کب؟

زر خرید

بانوی بارانی

مهرباب ر
وقب از ذات آدیم بیاید ،یمشود ناردانه من ...
–هنوز اونقدر بغتت نشدم که من رسم رو تو خونهتون
رو بالش بذارم ،تو دربهدر خونه این و اون ر
بیس .من نمرده
م که بابام آواره شه .هرچ یمکشم از همی بخونه
بودنمون یمکشم .فقط بذار یه روز برات حرفام رو بزنم،
بعد بندازم از زندگیت بتون.
لبخند تلخ و غمنایک روی لب نشاند.
–یمخوای چ بگ که نیمدونم؟
ر
بدبخب
نیمخواستم رسزنشش کنم ،فقط حاال که وسط
چهارمیخ شده و جان یمدادم پچ زدم:
–بهت گفتم فلور نیمذاره ما بههم برسیم ،خودت ر
گفب
تا بیاد دوست باشیم .تو رو قرآن رحم کن ،ناری !بذار
ر
وقب گورم رو گم یمکنم دلم خوش باشه جات پیش فلور
امنه.

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتانش روی ست ماشی مشت شد .
–گتم تو بری ،من دیگه هرگز نیمتونم تو چشماش نگاه
کنم و به خودم نگم تو و اون...
رسش از گریه پایی آمد .حق نداشت خودش را شکنجه
کند .خدا رحم کرد و موهایش صورتش را پوشاند ،هر
قطره اشکش رسب داغ یمشد و چکه یمکرد روی مغز
آشفتهام.
#پارت_۳۳۷
–مقرص همه این قضایا منم ،اون فکرشم نیمکرد اینطور
بشه ،ویل من که یمدونستم چه خته نباید پات رو یم
کشیدم وسط...
رسش را باال کشید ،چانهاش یملرزید.

زر خرید

بانوی بارانی

–ازش دفاع یمکب؟
–ناری ...
–نیمیک ر
وقب پشتش درمیای من از حسودی یممتم؟
–گریه نکن تو رو قرآن !
لب پایینش را گاز گرفت که اشکش بند بیاید ،فایده نکرد،
اشکها راه گرفته تمام نیمشدند .
نباید دیدن درماندیکاش سستم یمکرد .اضار کردم:
ر
عمریس .برگردی جات امن...
–تو جون فلوری ،شیشه
خودش را سفتتر در آغوش گرفت و مستقیم به من زل
زد.
–چطور هر روز صبح چشمم به چشماش بیفته و تو رو
یادم نیاد؟

زر خرید

بانوی بارانی

جوابش ،رسما به غلط کردنم انداخت.
دیگر حرق که نداشتم بزنم .تکیهاش را از ماشی برداشت.
–من دوستت داشتم ،یاشار !هربار که یاش صدات یم
کردم ر
بیشت زندگیم یمشدی...
دیگر دوستم نداشت؟
دنیا سیاه شد .تمام رنگهاب که با عشق او به زندیکام
ر
خاکستی و بعد زغایل شدند ،تمام
آمده بودند ناگهان
شادیها را مکیدند و محو کردند .
یمدانستم بنتیجه است ،ویل...
–ناری !تو که دلت بزرگه ،بیا و از تقصتم بگذر!
میان بغض ،بریدهبریده زمزمه کرد:
–نیمتونم!

زر خرید

بانوی بارانی

–حق داری !فقط نیمتونستم نگم .روم رو سیاه کردم
شاید...
قدیم از من دور شد ،و قدم دیگر ...
برای دل خودم زمزمه کردم:
–من بتو چه غلیط بکنم؟
ر
وقب سوار ماشینش شد ،قلب که دیگر مال من نبود،
برای ر
رفی با او ،خودش را به دندههایم کوبید.
دندهعقب گرفت .من ،ویران و خراب ،وسط جاده
ایستادم و رد شدنش را تماشا نکردم.
ر
بارفرویس هم کنار قبیل آمده بود ،آنطرف
شاگرد خوار
جدول ،داخل پیادهرو ...
اما حاال دیگر برای من هم مهم نبود چه شنیدند و در
بساط غیبتشان چه خواهند گفت.

زر خرید

بانوی بارانی

قلب ر
لعنبام مثل بچهها خودش را به در و دیوار یمزد .
دستهایم درد یمکرد از دلتنگ ،و نفسم...
با لگد به چرخ ماشی کوبیدم.
–نامردم اگه یه ساعت دیگه تو خونه فلور بمونم.
#پارت_۳۳۸
ر
وقب به خانه برگشتم پدرم مات به قفس فندق خته بود .
با دیدنم شایک سمتم چرخید.
–این عفریته چ یمگه ،یاشار؟!
پس فلور بیکار نمانده و بعد از رفتنم به پتمرد رس زده
بود .آب از رس من گذشت ،اما آدم نبودن تا کجا؟

زر خرید

بانوی بارانی

–خودت یمیک عفریته .
با بهیاد آوردن اشکهایش دلم برایش سوخت ،ناری دار
و ندار فلور بود .
مثل عقرب زخیم به هرچه رس راهش رسید نیش زده بود.
مبلهای کهنه دهنکچ یمکردند .مت وسط را کنار
کشیدم.
دیگر هیچ نتوب در دنیا نیمتوانست باعث شود این
خانه را تحمل کنم.
پدرم دوباره پرسید:
–هوی !یاشار !پرسیدم این زنیکه چ یمگه؟
ر
وقب دید فرش را با خاکهای روی آن لوله یمکنم ،از لبه
تخت بلند شد و سمتم پا تند کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–چه گندی زدی؟ به فرش چیکار داری؟
به پشتم ضبه زد.
خجالت کشیدن را این چند روز حساب تجربه یمکردم ،به
تالق سالها رسبلندی ،مثل حاال که رویم نیمشد به
صورت پدرم نگاه کنم.
–باید جمع کنم بریم .
اسباب و اثاثیهای نداشتیم ،کار یک ساعت بود.
فرش را بلند کردم و کنار در ستون!
شنیدم که زمزمه کرد:
–پس راست یمگه .تو باهاش بودی...
آن رسزنش داخل جملهاش را نیمتوانستم تحمل کنم.
–الگ ادا میاد .به پت !به پغمت !خودش خواست .

زر خرید

بانوی بارانی

قبل از اینکه بتسد چرا و مجبور شوم دروغ بگویم ،پتوی
روی تخت کشیدم و به اتاقخواب بردم .
ر
جارخب پشت در بود را
وسط اتاق انداختم؛ هرچه روی
بغل زدم و رویش ریختم ،لباسهای داخل کمد را هم روی
آنها .
یک تشک و لحاف دستدوز هم داشتیم ،روی بقیه
انداختم .دو رس پتو را بهزحمت گره یمزدم که پدرم به
دستش را به چارچوب در تکیه داد.
اسبر ر
–ر ر
اسب تو با این سلیطه بودی؟ چرا مثل آدم حرف
نیمزب؟ با توام؟ !
نوبت پتوی روی تخت خودم بود که بقچه شود .

زر خرید

بانوی بارانی

پدرم که چمباتمه زد فلور را نفرین کردم .تالق کدام حرف
نزدهام را رس این بیچاره درآورده بود.
#پارت_۳۳۹
ر
داشب پس؟ چطور
–آخه پرسه بوجدان !ناری رو چیکار
روت یمشه تو روی این بچه نگاه کب؟ پدرت نمازنخون،
بایمون !ویل بهت نون حالل دادم.
–منم کار حروم نکردم.
بهجز ناری ...پس چرا برای هیچکدام از بوسههاب که از
او غنیمت گرفته بودم احساس گناه نیمکردم؟
درعوض آغوش ررسغ فلور مزه جهنم یمداد؟
–زنیکه بهم یمگه پرست منو ...ال اله اال هللا ...
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بانوی بارانی

لتیز از خشم از جایم پریدم .
–اون غلط اضافه کرده .
کتابها را برداشتم .اویل را ورق زدم ...نبود...
روی زمی پرت کردم .
دویم را ورق زدم ...یادم نیمآمد کجا گذاشته بودمش ...
فقط تصویر لبهای لرزان ناری ولم نیمکرد ...
سویم ...صیغهنامه را برداشتم و دست پدرم دادم.
–بیا ! ررسغ و قانوب !من هیچ کار حرویم نکردم.
پاهایش تاب نیاورد ،نشست روی زمی.
–این چیه؟ کارت صدآفرینه؟ لوح تقدیر آوردی برام؟

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب گفتم کاش دنیا یمفهمید و ناری نه ،یاد پدرم نبودم .
رسش را سمت آسمان گرفت و شکسته گالیه کرد:
–آخر عمری این چ بود نشونم دادی ،خدا...
رفتم رساغ گلیمفرش که لولهاش کنم ...
– ر
دخت بیچاره کجا رسگردون شد ...کاش یممردم ...کاش
خوب نیمشدم...
نالههایش از زندیک ستم یمکرد .کار را ول کردم و کنارش
نشستم.
– بابا...
متوجهم شد .بهثانیهای دستش را بلند کرد که در صورتم
بکوبد .منتظر برخورد ماندم ،اما دستش در هوا معلق
ماند.
ته چشمهای گودافتادهاش اشک موج یمزد .

زر خرید

بانوی بارانی

–مجبور شدم ،به جون خودت.
دستش پایی افتاد.
با ترس و تردید ،بنفس پرسید:
–واسه خونه؟
جواب ندادم.
–درد من این زنیکه نیست ،دردم ر
دختهست.
–خاطر ناری رو خواستم ،دست خودم نبود .شاهد
بودی...
رسش را تکانتکان داد و پایی انداخت .مرد بود ،درکم یم
کرد.
#پارت_۳۴۰

زر خرید

–کجا رفت بچه ...یتیم خدا ،آه نکشه...
–بکسوکار که نیست .رفت پیش داییش.
دلواپس و گرفته پرسید:
–نکنه بالب رسش بیاد ،یاشار ...
–خودش گفت یمره اونجا.
اندیک نور به چشمش تابید.
–دیدیش؟
–آره ...
امیدوارانه پرسید:
–باهاش حرفم زدی؟
بازویش را ر
فرسدم.

بانوی بارانی

زر خرید

بانوی بارانی

–خیالت از جاش تخت باشه .داییش نظامیه ،هواش رو
داره.
شکر را زمزمه کرد و اندیک آرام گرفت .به آشفتهبازاری که
راه انداخته بودم اشاره زد.
–حاال چرا افتادی به جون خونه؟
بلند شدم ،نگاهش نکردم که ناامیدیام را نبیند.
–بریم از اینجا.
–ما که جاب رو نداریم .
–چند روز بریم پیش مامان ،بعدم خدا بزرگه.
آه کشید .همی که ناگفتبها را نفهمید ،من هم شکرگذار
بودم .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بدبخبهای را بهخاطر خودش
اگر یمفهمید همه این
کشیدهام ...
در تمام زندیکام چند بار خدا را صدا کرده بودم ،ر
بیشتش
هم داخل راهروی بیمارستانها ،اما اینبار از ته قلبم دعا
کردم هرگز نفهمد.
از جایش بلند شد و بهسمت قفس فندق رفت .پرنده با
نزدیک شدن او اسمش را فریاد زد.
–عبدی !عبدی !چاکریم!
پدرم پالستیک پالتها را برداشت .در قفس را باز کرد و
غذای فندق را بهزحمت داخل قفس فروبرد.
–چیکار یمکب ،بابا؟
گفت هیچ و قفس را در آغوش گرفت و گوشه تختش
نشست.

زر خرید

–تو که نیمخوای با خودت بیاریش؟
قفس را محکمتر گرفت.
اخطار دادم:
–اون مال ما نیست ،بابا!
نگاهم نکرد .فقط مظلومانه زمزمه کرد:
–ناری داده من براش نگه دارم.
–پرنده اونه.
گردنش را کج کرد و پرخواهش گفت :
–بذار با خودم بیارمش ،بهم عادت کرده.
–گرونه...
–عفریته ازش بدش میاد .بال مال رسش میاره .

بانوی بارانی

زر خرید

بانوی بارانی

ر
عبدی ،عبدی ر
بیشت بغل
گفی پرنده را که شنید ،قفس را
زد.
پوف کالفهای کشیدم و رساغ بقیه خرتوپرتها رفتم.
#پارت_۳۴۱
ظهر نشده همه را پشت وانتبار ریختم و از خانهشان
بتون رفتیم ،بنگاه ،بیادآوری ،غریبه غریبه....
کاش حمیده با دیدن اثاثیهمان زیاد دادوبیداد نیمکرد،
تحمل شنیدن غرغرهای او را برای امروز نداشتم .
وسطهای راه ،با دیدن تابلوی بانک ،دستم را روی بدنه
وانت کوبیدم .راننده کنار خیابان پارک کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را از پنجره بتون آورد و با صدای نخراشیدهاش
فریاد زد:
–یه اسنپ یم ر
گرفب ،مرد حساب !االن وسط راه ،افرس تو
رو وسط بار ببینه برام دردرس یمشه .
بقیه حرفهایش را نشنیدم ،از جوی پریده و وارد بانک
شده بودم.
بانک شلوغ نبود؛ بهلطف عابربانکها یا رکود و جیبهای
خایل که دیگر رمق پسانداز برای مردم معمویل نگذاشته
بود .
جلوی باجه کیف پولم را باز کردم و از جیب کوچک آن،
چک تاشده را بتون کشیدم و جلوی مسئول باجه
گذاشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

۳۰درصد احتمایل که به نقد شدن چک یمدادم با همان
نگاه اول متصدی بانک به کامپیوتر بر باد رفت.
حساب خالیه را که شنیدم دنیا دور رسم چرخید .من برای
این پول آچار زده بودم ،زحمت...
چک را از روی مت برداشتم و توی کیف چپاندم .شماره
مردک را گرفتم و سالم نکرده داد زدم:
–حساب چرا خالیه؟
–یمدم ...یمدم...
عربدهام نگاهها را سمت من کشاند.
–پول زحمت منه ،جون کندم .کار چهار نفر رو تنهاب
انجام دادم.
–یمدونم !یمدونم !حق داری.
–یمدوب و حسابتو خایل کردی؟

زر خرید

بانوی بارانی

کارمند جوان بلند شد و گفت:
–آقای ر
محتم !یمتونید برگشت بزنید .اینجا محیط
اداریه...
صدای شهیاد را نیمشنیدم .دستم را روی گوش آزادم
گذاشتم و سمت خروچ رفتم.
– ...ویل االن دارم یمرم دب ،تو فرودگاهم به جان تو ...
برگشتم پولت رو درجا بهت یمدم.
–جان خودت ،مرتیکه نامرد !پولمو بده!
–فقط یه هفته نیستم .به جان مادرم بهت یمدم .هرچ
تو حسابم بود رو چنج کردم.
–بیست تومن نداری؟ اونم تو؟ !فکر نکن نیمدونم این
آتیشا از گور یک بلند یمشه...

زر خرید

بانوی بارانی

ترسید یا هر غلیط ...تماس قطع شد.
مادربهخطای پستفطرت!
#پارت_۳۴۲
روی پله بانک ایستادم .فلور را چه یمکردم؟ پول او بود .
دلم یمخواست زمی و زمان را فحشکش کنم .
راننده وانت صدایم زد:
–آقا !نمیای بریم؟ ظهر شد.
نگاه عبدی از در شاگرد به من بود .مرد راننده زیرلب به
شانس امروزش در ر
مشتی پیدا کردن بدوبتاه یمگفت و
به اعصاب لهشدهام لگد یمکوبید.

زر خرید

بانوی بارانی

فقط بهخاطر نگاه بحال و خسته پتمرد قفسبهدست،
شیطان را لعنت کردم و از وانت باال پریدم.
ذهنم خایل از ر
حب یک ذره آرامش بود .پولش یمکردم
مرتیکه جاکش..
به زندیک نفرینشده قبل از ناری برگشته بودم ،هر روز
ر
بدبخب با یک شکل و شمایل جدید ...بدبیاری پشت
یک
بدبیاری...
پراید سفیدی پشترسمان یمآمد ...چشمم باختیار به
صندیل راننده برگشت ،یک مرد میانسال...
لعنت به تمام ارابههای سفید ...چرا باید ماشینش
پرتکرارترین وسیله داخل خیابان باشد؟
زمزمه کردم:

زر خرید

بانوی بارانی

–لعنت بهت ر
دخت !به هر طرف رس یمچرخونم فکر یم
کنم توب که از کنارم رد یم ریس ...با این عذاب تازه چیکار
ر
هسب که شب یلدا
کنم؟ تو مثل همون دونه اناری
قسمت من نشد.
دیگر هیچ دلمشغویلای برای رهاب از نکبت این زندیک
نداشتم .
پشت وانت ،وسط خاک و وسیلههای زواردررفته نشستم
و چشمهایم را بستم .
رفتم به روزهای خوش ،آغوشهای گرم مهربان ،بوسه
های نشانده روی نبض زندیک ...به موهای صاف و
کوتاهش که چشم را جال یمداد...
خنده ناری در گوشم پیچید.
–از روزی که اومدم تو زندگیت فقط داری خوششانیس
میاری ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
حب توهم شنیدن صدایش ،شتین و سکرآور بود .میانه
ر
مسب کیف از دستم افتاد و هوشیارم کرد .برداشتم و در
جیبم گذاشتم.
المروت !حداقل صت یمکردی تا بروی .
خداب انصاف نبود که هنوز نرفته ،بلیتهای خوش
شانیس قدمت را دانهدانه بسوزاب.
#پارت_۳۴۳
#ناری
داخل راهپله خانه داب یادم آمد زنگ نزدهام ببینم خانهاند
یا نه.

زر خرید

بانوی بارانی

با فکر کردن به اینکه نکند ژیوار خانه را خایل گت آورده و
مکان برای شیطنت جور کرده ،نیامده حس اضافه و
مزاحم بودن پیدا کردم.
دستم را که برای زدن زنگ در خانه برده بودم سست شد،
اما آنقدر خسته و له شده بودم غرورم را کنار گذاشتم.
ژیوار در را باز و با دیدنم شاد و رسحال سالم کرد .
اما یک ثانیه نگذشته با دیدن قیافهام رپق خندید.
–گریه کردی؟
خندهاش تیغ شد و به چشمم فرورفت ،شبیه کیس شدم
که در مراسم عزاداری عزیزانش کیس بلند خندیده باشد،
مثل توهی آزاردهنده بود.
خواستم برگردم که راهم را بست.
–ببخشید ...ببخشید ...ندیده بودم خب.

زر خرید

بانوی بارانی

با کولهام هلش دادم تا کنار برود.
هنوز صدایم را پیدا نکرده بودم ،بعد از دیدن یاشار
نامرد...
ر
حب شنیدن اسمش در ذهن یمتوانست اشکم را دربیاورد .
دیدم تار شد و پایم لرزید .
نفهمیدم یک در آغوشم کشید ،اما توان ایستادن نداشتم
به سینهاش تکیه زدم و گریه را رها کردم .
آغوشش آرامش داد؛ نه عطر تن فلور را داشت و نه به
محکیم سینه یاشار بود.
ر
آغویس نه آشنا و نه غریبه...
آرام زمزمه کرد:

ا
–آخرین باری که دیدم گریه کردی ...اصل یادم نمیاد.

زر خرید

بانوی بارانی

تا چند دقیقه فقط اشک بود و بنفیس ...عطر تن مادرم
را یمداد ،خوب که در تن برادر کوچکم یمچرخید نشان
مادرم را داشت و آرامم یمکرد.
–بیا بریم تو ،ناری...
کولهام را کنار در رها کردم .گامهایم مرا سمت بخاری
کشاند.
شانهها و گردنم تت یمکشید .تحمل سنگیب هیچ لبایس
را نداشتم .دکمه پالتو را باز کردم و از تنم بتون آوردم.
–لباست خیسه؟
ر
نزدیکتینجا به
خودم را در آغوش گرفتم و گوشه مبل،
بخاری در خودم گلوله شدم.
ژیوار به آشتخانه رفت ،صدای برخورد قاشق و لیوان یم
آمد .

زر خرید

بانوی بارانی

کاش فقط یک گوشه خلوت به من یمدادند که در آنجا
ر
استاحت و بالهای سوخته را ترمیم کنم...
#پارت_۳۴۴
لیوان چای روبهرویم قرار گرفت .بهخاطر بخاری که از
آن باال یمرفت و بهخاطر لمس گرما گرفتمش.
–داشتم صبحونه یمخوردم .
نزدیک ظهر بود و داب مثل همیشه رس کار.
رفت و ر
وقب برگشت پلیوری را سمتم گرفت .
به لیوان چسبیده و حاض نبودم از آن دست بکشم .
انگشتانم را باز کرد ،لیوان را از میان مشت بتون آورد .
–لباست رو عوض کن .چطور خیسش کردی؟

زر خرید

بانوی بارانی

مگر صبح ر
وقب صورتم را یمشستم چقدر آب به تنم
پاشید؟ چرا خشک نشد؟ شاید تنم از هوای اطراف
رسدتر شده بود که قادر به گرم کردن یک تکه پارچه
نبود .
دمای تنم ،زمستان را روسفید یمکرد.
–یمرم تو اتاق .اینو دربیار ،بلوز منو بپوش.
ر
وقب برگشت لباسش را تن زده بودم .
کنارم روی زمی نشست ،حاال صورتش روبهروی صورتم
بود.
–چ شده ،ناری؟ !اون همسایهتون اذیتت کرده؟
نه حال مرثیه ر
گفی داشتم ،نه تاب سوگواری ...کارم از
گریه گذشته بود و خندهام نیمآمد.
یک قلپ از چای را خوردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–گرسنهته؟ یه چتی درست کنم بخوریم؟
در خانه باز شد.
داب بود .کتش تقریبا از خستگ روی زمی کشیده یمشد .
با دیدن حال و روزم قدمهایش متوقف شد.
–چه خت شده؟
چتی که بتوانم بهعنوان خت به او تحویل بدهم را پیدا
نکردم ،دهانم هم که الحمدهللا باز نیمشد.
کتش را دم در انداخت و رسی ع سمت ما آمد.
–ناری؟ !چرا اینجوری شدی؟ یک اذیتت کرده؟
چتی نگفتم ،هرچند اگر قرار بود ر
مدب اینجا بمانم ،جای
زیادی برای پنهانکاری و آبروداری نیمماند.
–ناری؟ !تا حرف نزب که من نیمفهمم چ شده!

زر خرید

بانوی بارانی

ژیوار بی من و او ایستاد.
–یمبیب ناراحته ،اومده پیش ما .بذار راحت باشه.
داب بازویش را نرم گرفت.
–منم فقط یمخوام بهش کمک کنم .برو کنار بذار
بدونیم چشه.
#پارت_۳۴۵
ر
دانسی بود .کنار کشید از
ژیوار هم نگران و کنجکاو
برابرم ،ویل نزدیکم نشست.
داب مالیمتر پرسید:
–تو خیابون مزاحمت شدن؟ دانشگاه؟
رسم را به عالمت نه باال برم.

زر خرید

بانوی بارانی

–فلورا چتی گفته بهت؟
–ن...نه...
–پس چ شده ر
دختم؟ من داییتم ،بگو شاید کمگ ازم
بربیاد.
در زیر اخمهای غلیظش یک جفت چشم نگران حالت
هایم را یمکاوید.
–دلم گرفته ...یه مدت اینجا...
خجالت کشیدم بگویم آمدهام که بمانم.
ر
بیشت از سه روز خانه
در تمام طول زندیکام هیچوقت
شان رس نکرده بودم.
–عمهت بهت چتی گفته؟
حدس اینکه با فلور بحث کردهام سخت نبود ،ر
حب اگر
حاشا یمکردم.

زر خرید

بانوی بارانی

داب رسی تکان داد.
–خونه خودته .تعارف نیمکنم .وظیفهمه تا آخر عمرم
هر کاری ازم بربیاد برات انجام بدم.
چند قطره اشک درماندیک از چشمهایم چکید.
دستش را روی زانویم گذاشت .
–از بچگیت هر بار خواستم بیارمت پیش خودم ،خودت
قبول نکردی ...
کیم مکث کرد .فشار کوچگ به زانویم آورد.
–ویل ر
دختم !هرچقدر من و عمهت آبمون تو یه جوب
نیمره ،برای تو مادری کرده .

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را روی زانوهای قائمشده گذاشتم .گایه بسته نگه
ر
داشی دهان تنها راه رسوا نشدن است .گذاشتم فکر
کنند که قدرنشناسم.
از ژیوار پرسید:
–ناهار داریم؟
–نه.
–یمرم رس کوچه غذا بگتم .چتی نیمخواین؟
ژیوار نه گفت و داب ،نیامده ،رفت.
تا ظهر روی کاناپه دراز کشیدم .ژیوار برایم پتو آورد .
خسته بودم ،گیج ،زخمخورده...
نالههای فلور ،حرفهای یاشار وسط خیابان...

زر خرید

بانوی بارانی

ا
اصل نیمدانم ناهار اجباری چطور از گلویم پایی رفت،
اگر به من بود زیر پتو مخق شدن را ترجیح یمدادم به
خوردن.
#پارت_۳۴۶
عرص پیکموتوری یک جعبه برایم آورد.
ر
کتابهایم ،مانتو ،مقنعه و ر
بهداشب،
حب یک بسته پد
مارک مورد استفادهام.
رد انگشتان عمه روی وسیلههایم  ...ر
حب یمتوانستم
تصورش کنم ر
وقب آنها را با بغض جمع و تا یمکرد .
عمه بیچاره من ...ظاهرش هرگز نشان نیمداد چقدر در
زندیکاش وابستهام بوده .

زر خرید

بانوی بارانی

فلور و التماس؟ عذابوجدان یمآمد و بیخ گلویم چنته یم
زد.
من به اعتماد خیانت کردم ،ر
وقب گفت برو پیش شکری و
من نرفتم .
حاال خوب شد؟
کتابها بهانه خوب بودند برای اینکه بردارمشان و کنار
بخاری در خودم مچاله شوم و اشکهای یواشگ را پاک
کنم.
نگاههای نگران داب و ژیوار سنگیب یمکرد ،اما چتی نیم
پرسیدند.
داب کیم در داخل هال اخبار دید و بعد برای ر ر
احبام یا
هرچه ،به اتاقش رفت و تا شام بتون نیامد .

زر خرید

بانوی بارانی

هوای خانه سنگی و خفه بود .هیچوقت اینجا راحت
نبودم و حاال اینکه بخواهم با آنها زندیک کنم از همیشه
غتممکنتر بهنظر یمرسید.
شب که شد مطمی بودم من اینجا دوام نخواهم آورد،
بخصوص ر
وقب که ژیوار اضار کرد در اتاقش بخوابم.
خانه فقط دو اتاقخواب داشت ،من اینجا اضافه بودم.
تمام شب روی کاناپه وسط هال نشستم ،چشم برهم
نگذاشتم ،و به زندیکام فکر کردم .
مثل یک اعدایم که چهارپایه زیر پایش را کشیدهاند ،اما
گره طناب تا آخر سفت نشده و بالتکلیف در هوا تاب یم
خورد ،رسدرگم بودم میان بودن و نبودن.
فکر نکردن به فلور ،یاشار ...غتممکن بود ....و اشک
ر
نریخی.

زر خرید

بانوی بارانی

صبح خورشید که به صورتم تابید از جا بلند شدم .در
بالکن را باز کردم .سوز رسد پوستم را سوزاند و مرا بههم
پیچید .
با اینحال نورش گرم بود ،آنقدر که زمی را زنده نگه
دارد .
باید به کالسهایم یمرسیدم ،عزاداری کاق بود ،یم
گذاشتمش برای شب ،روز متعلق به مبارزه بود.
صورتم را شستم ،لباسهایم را پوشیدم و به دانشگاه رفتم
و تمام مست به یک اتاقک نگهباب کوچک فکر کردم که
باید از جلوی آن رد یمشدم.
کاق بود شانس بیاورم و نبینمش ،و مرا نبیند.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۴۷
جای پارک نبود ،دو کوچه باالتر از دانشگاه ماشی را
گذاشتم.
نرمنرم و با رسی پایی و ر
کایسشمار بهطرف دانشگاه رفتم.
چند قدم مانده به در ،رسم باراده سمت اتاقک نگهباب
چرخید .
همانجا ایستاده و نگاهش که هرگز هرز نیمرفت ر
دختها
را دنبال یمکرد .دنبال من یمگشت؟
من اول او را پیدا کردم .یادم نبود همیشه هم اول شدن
شتین نیست.
دستهایم را زیر بغل پنهان و از دور تماشایش کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
حب از یس قدیم یمتوانستم گودی زیر چشم و دست
های بقراری که مشت یمشد و لبهاب که پرحرص
دشنام زمزمه یمکرد را ببینم .
انصاف نبود ...
نه آنچه در حقش کردیم ،نه بالب که او با ر
نگفی حقیقت
رس من آورد.
یک اکیپ سهنفره از ر
دختها از کنارم رد شدند ،یگشان
بلند خندید .نگاه یاشار ،اخمزده سمت ما چرخید و بنگ...
رد نگاهش تا سینهام رسید و آهنداغم کرد .مشامم از
بوی قلب سوخته پر شد.
فکر اینجایش را نکرده بودم ،اینکه بتون از اتاق نگهباب
باشد.

زر خرید

بانوی بارانی

قدمم ناخودآگاه عقب رفت .یمشد ر
حب از دور اخمش را
بهخاطر حرکتم دید .
نگاه ختهاش فاصله نیمشناخت ،از همانجا یمتوانست
ر
متالیس کند.
تمام روحم را
آن قوی بودب که در خودم رساغ داشتم حاال پوشایل و
پوچ شده بود.
گویساش را برداشت ،یک شماره گرفت ،ر
ندیدم یک ر
گویس
ام که زنگ خورد ،از جیب پالتو بتون کشیدمش.
–ناری !واس چ عی مجسمه اونجا وایسادی؟
ترسیده از فریادش یک گام به عقب گذاشتم.
–هر کاری یمخوای بکب حرق نیست ،فقط مثل بچه
آدم یمری رس کالسات .

زر خرید

بانوی بارانی

قدم از قدم برنداشتم.
صدای گرفته فریادش در گوشم پیچید و تمام جانم با
دلتنگ شدن برای او ،از عقل ّ
تمرد کرد .
–تا اینجا اومدی ،بیا برو رس کالست ،من از فردا دیگه
اینجام نمیام.
فکر اینکه بهخاطر من شغلش را از دست بدهد تمام
دادی که رسم یمزد را از یادم برد و دهان رسشده را به
حرف آورد.
–یاشار ...من فقط ر
وقب دیدمت وایسادم .به خدا داشتم
یمرفتم.
#پارت_۳۴۸

زر خرید

بانوی بارانی

حرق نزد .فقط دیدمش که دست برد و کالهش را کشید
و مچاله کرد.
–آفرین قوربونت برم .امروزم اومدم که فقط ببینمت ...
دیگه باید برم آتشنشاب .
–قبول شدی؟
لب زد:
–آره...
ذوق کردم و بالفاصله بغض ...چقدر منتظر این لحظه
بودیم.
گالیه کرد و دلم از خش صدایش ر
فرسده شد.
–ته پشتم موندنت همی بود ،ناری...؟!
جواب ندادم و زمزمه کرد:
–بانصاف ...

زر خرید

بانوی بارانی

تمام پیادهرو با آدمهایش دور رسم چرخید .کاش یمشد
کیس زیر دستم را بگتد بکشاندم تا گوشه دیوار.
–لعنت بهت ،ناری ...من آدم فراموش کردنت نیستم .بیا
از تقصتام بگذر .به خداوندی خدا...
تلخ شدم و طعنه زدم.
–فراموشم یمکب ،راحت راحت.
حرض جواب داد:
احب پس یم ر
–پس اینجوریاست .به همی ر ر
کیس؟ یم
رفتیم رس زندیک ،من یمزدم یگ رو یمکشتم ،تو یم ر
رفب
یس خودت؟
دستش را مثل مواقیع که عصب یمشد روی رسش کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را دوباره برق انداخته بود و من دلم عجیب هوای
آن موهای کوتاه پریشب را کرد.
نالیدم:
–باید بهم یم ر
گفب...
–ناری ...راجع به من و فلور...
دستم را درجا روی نقطه قرمز کشیده و تماس را قطع
کردم .چند ثانیه مات صفحه ر
گویس ماندم.
چطور یمتوانست اسم ،هرسهمان را کنار هم بچیند؟ نیم
دید تکرار حقیقت چقدر عذابدهنده یمشود؟ آنهم
وقب مدام سیع یمکردم رایه برای ر
ر
کمت عذاب کشیدن
پیدا کنم.
انتظار داشت ببخشمش؟ یا چه؟ فراموش کنم با عمهام...

زر خرید

بانوی بارانی

مب که ر
حب تحمل شنیدن اسم آن دو را کنار هم نداشتم
چطور یمخواستم با هر بار دیدن یاشار بهیاد زشتترین
حقیقت زندیکام نیفتم؟
ر
نیمکب نیمخورد .مست
حواس پرتم به درد هیچ کالس و
رفته را برگشتم.
#پارت_۳۴۹
#یاشار
بیستمی بنگاهدار هم مثل ر
الباق برایم پوزخند زد.
–با ده تومن؟
–همیو دارم .
–با این یه اتاق نه ر
متی بهت بدن باید کالت رو بندازی
هوا.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمدونم.
قندی در دهانش پرت کرد و چایش را هورت کشید.
–حاال یمگردم ،مورد بهدردبخور پیدا شد ختت یمدم.
بلند شدم .اینجا هم برایم خانه نیمشد.
داخل خیابان فهمیدم هیچ انگتهای برای ر
گشی ندارم،
یک هفته ،تمام بنگاههای چهارمحل باالتر و چهارمحل
پاییتر را گشته بودم .
اجارهخانه گرانتر از چتی بود که جیبم قادر به دادن
هزینهاش باشد.
به دروغ به ناری گفتم استخدام شدهام .
ر
آموزیس را تکمیل یمکردم
از این ختها نبود ،باید دورههای
تا بهعنوان کارگر ررس ر
کب آنجا کار کنم تا بلکه بعدها...

زر خرید

بانوی بارانی

آن روز صبح ،روی پلههای اتاقک ایستاده بودم تا بلکه
اندازه یک رد شدن از برابرم تماشایش کنم  .ر
وقب دیدمش
که وسط خیابان ماتش برده ،فهمیدم جای من آنجا
نیست ،حق نداشتم از دانشگاه فراریاش دهم .
به خدا که حق داشت نخواهد من عوض را ببیند.
برای استعفا ،سختترین کار ر
گفی به رئیس دانشگاه بود،
ضامن وام دهتومب .
قول دادم قسطهایش را رس ماه بدهم ،همی !کار دیگری
از من در جواب محبتش برنیمآمد.
ر
بدبخب؛ بپول،
دوباره برگشته بودم رس خانه اول ماروپله
بسقف ،اما اینبار یک فرق اسایس با زماب که در تور
فلور افتادم داشت ،دلم ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بدبخب یه هوای او را یمکرد ...یک
وسط این هت و ویر و
نفس و بوقفه او را از من یمخواست .
خدا باید رحم یمکرد و از دست دل دیوانه ،دیوانه نیم
شدم.
ر
گویسام مرا از فکر بتون کشید .زنگ هشدارش یمگفت
باید به جاب بروم که باید !
همانجا که یک هفته منتظرش بودم ،مجمع بچهمزلفها .
رضا برایم کرویکشان را داده بود .
االن که تا خرخره در کثافت زندیک فرو رفته بودم ،ر
بهتین
ا
زمان برای کارهای بانگ بود ،مثل نقد کردن یه چک.
پول فلور باید داده یمشد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۵۰
ر
ساعب رانندیک داشت تا بوستان محل جمعشدنشان،
نیم
نمایشگاه ماشیهای قدییم .
ر
وقب رسیدم میله آهب را از روی صندیل عقب برداشتم و
سبکسنگی کردم ،جزب از دستم شد .
من از نوجواب با آهن و میله رسوکله یمزدم ،بلدش بودم .
ر
ساخی در دست یمگرفتمش ،اینبار برای
تا حاال برای
ویراب.
باخی نداشتم ،رایه برای بر ر
چتی برای ر
گشی نبود .
پوتیهای سنگینم هم یمتوانست ضبههای خوب بزند .
یک چاقوی ضامندار در جیب عقب شلوارم داشتم برای
لحظه اجبار.

زر خرید

بانوی بارانی

برای آخرین بار شمارهاش را گرفتم ،بوق اشغال نشان یم
داد بالکم کرده  .ر
گویس را توی جیبم رساندم .با بدکیس
بازیشان گرفته بود ،آنهم در وقت بدی.
صدای گاز دادن ماشیها جایشان را نشان یمداد .
با میله داخل دستم باید ر
حباالمکان توجه کیس را جلب
نیمکردم.
ر
درخب ایستادم و برای سنجیدن موقعیت،
با فاصله کنار
اطراف را با نگاه جستجو کردم.
کنار محوطه ورزش ،ماشیها ردیف شده بودند ،ر
حب از
دور یمتوانستم ماشیب را که یک ماه برایش جان کنده
بودم ببینم .
–تتیپت به بقیه نیمخوره .

زر خرید

بانوی بارانی

رس چرخاندم سمت مرد میانسال بلوزچهارخانه کنارم .
روی کت فورت مشگ لکهای از سس خشک شده بود.
– ر
نگفب!
–هان؟ !
–یمگم قیافهت ر
بیشت شبیه زورگتاست.
بعد از چند روز ،لبخند روی لبم نشست .
–اگه زور داشتم ،حقم رو از دنیا یمگرفتم .تعمتکارم.
آهاب گفت و به ماشیها نگاه کرد.
–من زندگیم رو گذاشتم پای عشق ماشی .اون عروسک
زرد قناری رو ببی ،زنم ر
وقب فهمید خونهمون رو فروختم
و خریدمش ،با دو تا بچه ولم کرد و رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

دیدمشان ،شهیاد و چند نفر دیگر از رفقای اراذل و
اوباشش کنار دکه فالفل ر
فرویس سیار جمع شده بودند ،و
البته نه برای خوردن.
وقتش بود چکم را وصول کنم.
#پارت_۳۵۱
دیگر نشنیدم مرد چه یمگفت ،با چند گام بلند نزدیکشان
شدم .قبل از اینکه متوجه قصدم شده و تکان خورده
باشند دویدم باالی کاپوت و پریدم روی سقف.
چه کیس یمگوید ماشیها جان ندارند؟ صدای نالهاش از
غافلگتی را زیر پایم یمشنیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

میله را در دایرهوار در دستانم چرخاندم .شهیاد با دو
خودش را به من رساند و بااحتیاط در یکقدیم ماشی
عزیزش متوقف شد .
سمتش خم شدم و با پوزخند ،ترسش را تماشا کردم.
ر
نیسب ...آره ،داش؟ !حالوهوای دب بهت
–که ایران
ساخته.
–دیوونه !بیا پایی.
–دیوونه رو خوب اومدی ...
–تو رو خدا ...بیا از سقفش پایی.
–حالت رو یمفهمم .باور کن !خودمم این قراضه ر
لعنب
رو دوست دارم.
زمان رحم نبود ،آنهم ر
وقب هیچکس به من رحم نیمکرد .
میله را باال بردم و محکم به شیشه کوبیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

صدای فریاد شهیاد را که شنیدم میله را دوباره باال بردم .
تهدیدکنان عربده زدم:
–یا پول منو یمدی یا پودرش یمکنم.
به خواهش و تمنا افتاد.
–یمدم !یمدم ،عوض !بیا پایی.
_پس یک؟ منو چ فرض کردی که یمیک دوبام؟
–رفته بودم ...برگشتم...
چوب را دوباره برای تهدیدش باال بردم .نزدیک بود غش
کند ،صدایش که حساب یملرزید.
–جان مادرت !ولش کن فقط .هروقت بگ پولتو یمدم.

زر خرید

بانوی بارانی

کجخندی روی لبم نشست.
–یه شیشه عوض کردن کاری نداره ،همه یمتونن برات
عوضش کی ،ویل تا دیر نشده اساماس واریزم باید بیاد.
دستهایش را باال آورده بود ،انگار بخواهد جلوی ضبهام
را بگتد.
–چطور؟ بیست میلیون رو چطور برات بریزم؟ باید برم
بانک .
–فکر اونجاشم کردم ،چون خییل باگذشت ،و برعکس
تو آدمم تا فردا بهت وقت یمدم.
ر
دختی از بی رفقایشان جدا شد و بازوی شهیاد را کشید.
–چ یمگه ،این؟ !پولش رو ندادی؟
#پارت_۳۵۲

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهش را از میله برنداشت به ر
دخت غر زد:
–ول کن ،کیا !بیست تومن قیمت لونه سگمه ...کاوه
گفت باهاش خوردهحساب داره.
ر
ر
صورب و شلوار جی تنش بود.
دخت یک هودی
–خود کاوه کو؟!
مخاطبش کالفه ر
دسب برایش تکان داد.
–چه یمدونم کدوم گوریه ،االن اینجا بود.
شهیاد نیمقدیم با تردید از عکسالعملم سمتم آمد.
–آخه مرد حساب !پول یمخوای ،دقودلیت رو رس
ماشی چرا خایل یمکب؟
گوشه لبم با تنفر باال کشیده شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–چون دردم اومد خودت رو بچهزرنگ فرض کردی .
چک مال هفته پیشه .درضمن ،اون خوردهحساب رو منم
با ر
مستکاوه دارم.
به شیشه شکسته ماشی نگاه کرد و به نیشخند من ...لب
هایش را مثل ر
دختها جمع کرد ،یمتوانستم قسم بخورم
االن اشکش راه یمافتد.
آدمها وقت درماندیک ،با تحقت دیگران ،خودشان را آرام یم
کردند.
ر
بدبخب مثل تو رو بخورم؟
–آخه ،من چرا باید پول
–من بدبختم ،آره؟
میله را باال بردم و دوباره روی شیشه کوبیدم.
دهانش از بهت باز ماند .نفسهایش که عمیق شد و
منقطع ،باالخره از خودش حر ر
کب زد و از ماشی باال دوید .

زر خرید

بانوی بارانی

خودش را روی من پرت کرد ،وزب نداشت ،اما تعادلم به
هم خورد و باهم از سقف روی زمی پرت شدیم.
درجا چرخاندمش و با سنگیب وزنم قفل زمینش کردم .
رسم را جلو کشیدم و در صورتش عربده زدم:
–لونه سگ ،آره؟ مرتیکه ب ررسف من باهاش بدهیم رو...
آن لحظه تمام مکافاتهاب که بهخاطر بپویل کشیده
بود جلوی چشمم آمد ...
از یقه گرفتم ،بلندش کردم و به زمی کوباندمش...
قلبم با قدرت یمکوبید ،جلوی چشمم را خون و جنون
گرفته بود.
زب جیغ زد...

زر خرید

بانوی بارانی

رسش باال کشیدم و محکمتر به زمی زدم .
ضبه محکیم به پهلویم خورد.آنقدر داغ بودم که نباید
درد را حس یمکردم ،اما داد دندههایم درآمد .
رسم درجا باال پرید ،خود کاوه جاکش بود.
#پارت_۳۵۳
ضب لگد بعدی محکمتر و برحمانه روی کمرم خورد.
نیمنگایه به مرد زیر تنم انداختم ،آب دماغش راه افتاده
ر
بیشت نیمخواست.
بود ،کتکِ
به قیافه مفلوکش پوزخند زدم و بهضب رهایش کردم،
برای تفالهای مثل او کاق بود.

زر خرید

بانوی بارانی

روی پاهایم ایستادم .مشتم را تا جاب که توان داشتم گره
زدم ،ناغافل به صورت کاوه کوبیدمش ،رسش مثل یک
عروسک گردنشکسته ر
سمب کج شد.
تمام صورتش از درد گره خورد ،اما او هم انگار سهیم از
جنونم داشت ،عقب نکشید ،کوتاه نیامد .
مشتش جاب حوایل گردنم خورد ،کجا را نشانه گرفته بود
نفهمیدم.
تمام بالهاب که رس ناری آورده بود ،غتت و خشم را در
تنم به جوش آورد و مشتم را دوباره باال کشید ،اما به
مقصد نرسیده ،درد در بازویم پیچید ...
از گوشه چشم پرسیک موفرفری که با چوب مرا زده بود
دیدم .کاوه از مکث و غافلگتیام جری شد ،مشت بعدی
اش را به صورتم پرت کرد ...

زر خرید

بانوی بارانی

چند نفر بودند؟ به درک که تنها گتم انداختند !
پرس پدرم نبودم اگر مردک را ول یمکردم ،امانش ندادم،
مشتم که به فک خوشگلش گرفت صدای ترق و توروق
غرصوفهایم را یمشد شنید.
ضبه چوب بعدی چوب ،اما به رسم خورد و تا مغزم را
تکان داد .چشمم سیایه رفت.
وسط جمع شغالهاب گت افتادم که دعوای جوانمردانه و
تنبهتن برایشان معب نداشت.
آن وسط اعصابخوردکنتر از همه ،صدای جیغ زنانهای
بود که داد یمزد .
هرچقدر دلشان یمخواست یمتوانستند چوبم بزنند .
دستم را از یقه کاوه جدا نیمکردم .

زر خرید

بانوی بارانی

مشت بعدی را که باال بردم همانجا متوقف شد ،ر
دخت
ر
صورب خودش را وسط ما انداخت .
در مرامم دست بلند کردن روی زن جاب نداشت .کاوه را
به عقب هل داد ،انگشتانم بهناچار یقهاش را آزاد کرد.
ر
دخت جیغجیغ کرد:
–گاوید ،گاو !به خدا گاوا ر
بیشت شعور دارن.
زیر چانه کاوه قرمز و ورم کرده بود.
خودم را نیمدیدم ،نیمدانستم خون بود یا عرق که از
گردنم به پایی راه افتاد.
شهیاد که دید کنار کشیدهام ،جرئت پیدا کرد و سمتم
یورش آورد ...و باز ر
دخت بود که جلویش ایستاد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ولم کن ،کیا !وایسا زنگ بزنم صدوده ،بیان بتنش
ولگرد عوض رو!
#پارت_۳۵۴
رگهای گردنم با شنیدن توهینش از عصبانیت ورم کردند.
–من ولگردم یا تو مالمردمخور؟ حقم رو یمخوام ،براش
کار کردم.
ر
دخت ،ضبهای به شانهاش زد.
–ببند دهنتو شهیاد !خودم دیدم صد بار از کارش
تعریف کردی.
من هم عربدهزنان جوابش را دادم:

زر خرید

بانوی بارانی

–کاوه چه دخیل به ما داشت؟ من با تو طرف بودم ،برای
تو کار کردم.
–اوب که واسه تو ر
پاپب ثروته ،واسه ما پولخورده.
سمتش یورش بردم.
– ر
پاپب ،جد و آبادته ،مرتیکه قالتاق!
ر
دخت دوباره خودش را ست حملهام کرد.
به فریاد اکتفا کردم.
–من ته خطم !قایط قایط !پیدا کردنت واسه من کاری
نداره .فردا صبح چکت رو یمبرم بانک ،اگه حسابت خایل
باشه خدا باید بهت رحم کنه.
جنون را دید که رنگش پرید؟ همان ترس داخل نگاهش
کاق بود که بدانم کارم بنتیجه نبوده.

زر خرید

بانوی بارانی

به کاوه ر
حب نگاه نینداختم ،پشت کردم و سمت خروچ
پارک رفتم.
آستینم را روی پیشابام کشیدم تا خون داخل چشمم
نرود.
ر
دخت اما پشترسم آمد.
–خل شدی؟ اینا بخوان رست رو مثل آب خوردن زیر
آب یمکی.
قاطع و محکم جواب داد:
–حقم رو یمخوام !
کیم تندتر آمد تا به من برسد.
–تو بودی اونشب با آچار اومدی ناری رو از استخر
بردی ،مگه نه؟ قیافهت جوری نیست آدم یادش بره.

زر خرید

بانوی بارانی

–حرفت رو بزن ،برو رد کارت!
ر
شکسی رس ناری .
–ستار همهچ رو بهم گفت ،راجع به
این پرسا عقل تو کلهشون نیست.
جوابش را ندادم تا راهش را بکشد و برود.
–ستار خییل ناراحت بود .چند بار خواستیم بیایم
عذرخوایه....
– ر
بهت که نیومدید.
به ماشی رسیده بودم که با صدای کاوه به عقب برگشتم.
برایم گردن کشید.
–ناری کجاست؟
–به تو چه؟
چشم ورمکردهاش به خون نشست.

زر خرید

بانوی بارانی

–نگرانشم ،جوابم رو نیمده.
–جوابت رو نیمده چون نیمخواد.
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دستش را به کمرش زد.
–یه ختی شده .چند روز پیش رفتم در خونهشون .زنگ
زدم ،همهجا تاریک بود .تا غروب همون دوروبرا موندم،
کیس نیومد .ناری...
کشیک ناری را یمکشید؟ چشمهای اشگ ناری شب زنگ
زدن این پستفطرت یادم آمد .
با فکر کردن به اراجیق که در گوش ر
دخت بیچاره خوانده
بود ،دیوانگ برابر چشمانم ررساره کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

ظرف چند صدم ثانیه چاقوی جیب را از جیبم بتون
آورده و زیر گلویش گذاشتم .
با صدای آزاد شدن ضامن ،تیغه چاقو را روی گلویش
فشار دادم.
بهتش که تمام شد ،ترسیده خواست عقب بکشد .
گردنش را در چنگم است کردم .
فکم قفل شده بود ،از الی دندان وحشیانه غریدم:
– ببی بچه ر
قرب ! ر
دخته صاب داره ،اونم یه هاریه مثل
من .اون شب هم که زنگ زدی و ترسوندیش ،من تا صبح
پیشش بودم .دوروبرش ببینمت شاهرگت رو زده فرض
کن.
ر
دختک جیغجیغکنان باال و پایی پرید.

زر خرید

بانوی بارانی

–ولش کن ،احمق !چاقو !!بدبخت نکن خودتو !ولش
کن!
گردن کاوه را فشار دادم ،عرق از کنار شقیقههای
جوگندیماش روی صورتش راه گرفت.
–دست از رس ناری بریمداری؟
جرئت نکرد رسش را بهعالمت تأیید تکان دهد ،چشم
هایش را باز و بسته کرد .
چاقویم زیر گلویش بود ،دقیق روی حنجره ،همانجابکه
ناری مرا با آن تهدید یمکرد .
مغزم از هجوم غتت و جنون از کار افتاده و باستفاده
ر
اکستب در ارتفاع هزارپاب...
شده بود ،مثل ب

زر خرید

بانوی بارانی

کارم برای ترساندنش تمام شده بود ،باید چاقو را بریم
داشتم ،اما کیس در رسم فرمانش را نیمداد ...
ر
دخت کنار گوشم جیغ زد:
–ولش کن !خودت رو بدبخت نکن .بهخاطر ناری...
این هفته ندیده بودمش ،خندهاش را ...نبوسیده
بودمش ...قلبم از دلتنگ داشت یمترکید...
ر
دخت با اشک التماس کرد:
–بهخاطر مادرت ...ناری گناه داره.
دستم بحس شد و کنار تنم افتاد .چاقو به زمی خورد و
راست در زمی فرورفت.
ر
وقب یقهام است دستهای کاوه شد .تکان نخوردم .
کاش خالص یمشدم از زندیک بناری...

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۵۶
از مکان و زمان بریده ،گنگ و شناور شدم میان خیال...
فردا یمرفتم نزدیک دانشگاه یمماندم ،شاید یمدیدمش .
مگر نه؟ پردهای جلوی چشمانم را گرفته بود ،قرمز ،به
رنگ خون دلتنگ.
کاوه در صورتم فریاد یمزد .باالخره بهجز باز و بسته شدن
دهانش ،صدا را هم تشخیص دادم.
–برای من چاقو یم ر
کیس ،کارتنخواب؟ بالب رست میارم
که تا چند وقت تو زندون آب خنک بخوری .
خندیدم؛ بلند ،به آزادی یک دیوانه.

زر خرید

بانوی بارانی

–منو از زندون رنتسون ،ژیگول !پاش برسه بهخاطرش
لت و پارت یمکنم ،حبسشم یمکشم.
–وکیل دارم واسه همی چاقو کشیدنت به حبست بریس .
شاهد هم دارم .مگه نه کیا؟!
–من چتی ندیدم.
تن سنگیشدهام را روی کاپوت تکیه دادم و بتفاوت
تماشا کردم که چشمهای کاوه از تعجب چهارتا شد.
–یعب چ ،کیانا؟
ر
دخت دست به سینه گره کرد و مستقیم نگاهش کرد.
–یمگم چتی ندیدم .نه چاقو ،نه دعوا !هیچ .هر بالب
یمخواستی رسش آوردین ،حاال بیام شهادت بدم؟ پولش

زر خرید

بانوی بارانی

رو ندادید ،دوست ر
دختش رو دربوداغون کردید ،فحش
دادید ،هرچ دهنتون رسیده بهش گفتید ...چه غلیط
مونده که نکردید؟
–این عوض داشت منو یمکشت.
ر
دخت بتفاوت شانه باال انداخت.
–زندهای!
–رفیقیم .من همیشه هوات رو داشتم.
–مگه نارین ستار رو لو داد که حاال من دوستش رو لو
ا
ر
بدم؟ اصل مگه خود تو نبودی یمگفب از بیخ گوش ستار
رد شد؟ حاال هم من چتی ندیدم.
برگشت سمت من و ر
ترس زد:
–برو دیگه !یمخوای گند جدید بزب؟

زر خرید

بانوی بارانی

همهشان پررو !
صدای شایک کاوه باال رفت.
ر
بدبخب و گرفتاری من به دادت یمرسم ،االن برام
–موقع
ستار ،ستار یمکب؟
من تازه یمفهمیدم چه خطری از رسم گذشته...
اگر واقعا مردک را یمکشتم چه؟
عبدی دق یمکرد .به خودم اعتباری نبود .وسط بحثشان
تکیهام را از کاپوت برداشتم و کشاندم تا داخل ماشی.
انگار کیس شاهرگم را زده باشد ،بعد از ساعت دیوانگ،
خوب در تنم نمانده بود.
#پارت_۳۵۷

زر خرید

بانوی بارانی

به خانه که برگشتم ،برعکس تمام هفته صدای جروبحث
نیمآمد .
وسیلههایمان گوشه حیاط ریخته شده بود ،حمیده اجازه
نداد آنها را داخل خانه تروتمت و براقش بتیم ،ته محبتش
شد یک نایلون بزرگ که کشید رویشان .
به خالهفرزانه هم زنگ زد ،قرار شد اولی جمعهای که هوا
خوب بود باهم وسیلهها را بشورند.
خانه یکطبقه قدییمساخت ،به قدمت عمرم از کودیک .
پدرم یمگفت ر
وقب اینجا را ساخته ،اطرفش فقط سگ
های ولگرد بودند و تکوتوک خانه ،اما حاال محلهای
شلوغ داشت با ساکناب از هفتاد تته.

زر خرید

بانوی بارانی

از کپه بزرگ داخل حیاط که رد شدم ،عبدی را دیدم که
شاخههای انگور را هرس یمکرد .
چشمش که به ظاهرم افتاد ،قیچ باغباب از دستش رها
شد و به زمی خورد.
–تصادف کردی؟ این ...چه رس و ریختیه؟
نفسش از غافلگتی باال نیامد و نیمهتمام ماند .
دستش را که به کمرش گرفت خودم را به رساندم و بازویم
را به دورش پیچیدم.
–یک به تو گفته کار کب؟ خییل جون داری؟
–تو مگه یمذاری یه روز هول و وال نداشته باشم؟
سمت خانه هدایتش کردم .دوباره پرسید:

زر خرید

بانوی بارانی

–ماشیو جاب کوبوندی؟!
–نه!
سیع کردم از پله باال بتمش.
ر
گرفب؟
–دعوا
سکوتم گویا بود  .ر
ترس زد:
ر
بدبخب داریم ،هر روز پا شو دنبال ررس بو
–خودمون کم
بکش!
ر
ر
برداشب درختا
هسب؟ قیچ
–خودت چ؟ سالم خوب
رو هرس یمکب.
با ورودمان به خانه فندق فریاد زد :
–ناری !ناری !سیب!

زر خرید

بانوی بارانی

مرغ بمحل !شده بود آینه دق من ،با هیچ سیب هم
ر
کوفباش را نیمبست ،فقط او را صدا یمزد و داغ
منقار
روی درد یمگذاشت.
عبدی دستم را پس زد.
َ
–شل که نشدم بغلم کردی !درخته کیل شاخ و بال
اضافه داده .این حمیده هم که همهش دنبال ددر دودور!
–تو کارگری؟ یمتوب کار کب؟
خواستم از خستگ بنشینم که تندتند گفت:
–نشینیا ،لباست همه خاکه ،رست هم که خون ررسه
کرده .برو حموم !بیاد ببینه خونه رو کثیف کردی سه
ساعت باید غر بزنه.
ته محبت پدرانهاش همی بود؟

زر خرید

بانوی بارانی

تف به زندیک !در خانه خودمان مثل مهمان دستوپایمان
را جمع یمکردیم .
عبدی هم با این دستودلبازیاش رس طالق خودش را
آخر عمری بخانمان کرده بود.
#پارت_۳۵۸
برعکس ترس عبدی ،حمیده که آمد با دیدن رس ورمکرده
ام ،نزدیک بود غش کند.
برایم بتادین آورد .بهزور وادارم کرد بنشینم تا رسم را
ضدعفوب کند.
ر
وقب با احتیاط و مادرانه به رسم باند یمچسباند عجیب
دلم برایش تنگ شد .

زر خرید

بانوی بارانی

شده بودیم مثل قدیمترها ،آنوقتهاب که همیشه خاک
آلود و زخیم به خانه یمآمدم و زخمهایم را یمبست .
آخرین چسب را هم در سکوت چسباند .پر از سؤال بود
و نیمپرسید  .ر
حب برعکس همیشه رساغ ناری را نیم
گرفت .
فکر یمکنم منتظر بود خواهرزادهاش از مشهد بیاید و
اخبار را از او بگتد ،رضا رفته بود زیارت که نذر خاله را
برای قبویلاش در آتشنشاب ادا کند.
قرص مسکن ژلهای را باال انداختم و به اتاقم رفتم .کمکم
درد بدنم داشت خودش را نشان یمداد.
تشکم را پهن کردم ،عبدی روی تخت یمخوابید.
دراز کشیدم و منتظر ماندم چشمم گرم شود .

زر خرید

بانوی بارانی

چند وقت گذشته تمام ذهنم شده بود ناری ،یا خوابش را
یمدیدم یا در بیداری به بالب که رسش آورده بودم فکر یم
کردم .
فردای آن روز آفتاب به سقف آسمان رسیده بود که
بیدار شدم؛ یا تأثت مسکنها بود یا شاید بدنم دعوا
ر
گرفی و دستبهیقه شدن را فراموش کرده ،اهل شده
بودم.
چک را برداشتم و از خانه بتون زدم .
ر
وقب در بانک ،نقد و به حساب خودم ریخته شد یم
دانستم حرکت بعدیام چیست ،زنگ زدن به فلور!
شمارهاش را گرفتم ،بهمحض وصل شدن تماس ،گفتم:
–شمارهحساب بده پولت رو بریزم.

زر خرید

بانوی بارانی

صدایش انگار از ته چاه بیاید ،گنگ و دور بود.
–عرص یهجا قرار بذاریم ،همدیگه رو ببینیم.
–الزم نیست ،عکس فیش واریزی رو یمفرستم.
بحوصله جواب داد:
–سفتههات چ؟ نیمخوایش؟ بیا کافهای که برای اولی
بار با هم قرار گذاشتیم .یه کار مهم باهات دارم.
تماس را قطع کرد.
منظورش را نیمفهمیدم .قرار در کافه اولیبار دیگر چه
صیغهای بود.
کاش احتیاچ نبود همدیگر را ببینیم .
ا
اصل نکند چتی درباره ناری یمخواست بگوید !چند
روزی یمشد خت از حالش نداشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۵۹
قرار فلور مشکوک بود ،آنقدر یمشناختمش که بدانم
حرفش بودار است.
ا
ویل مثل یمخواست چکار کند؟ کدام بال مانده بود که
رسم نیامده باشد؟
یمرفتم ،چک را یمدادم ،سفتههای جهنیم را یمگرفتم و
برای همیشه خالص یمشدم.
برای ناهار به خانه برگشتم ،بیکار ماندن کمکم داشت
دیوانهکننده یمشد .
ر
آموزیس.
روزشماری یمکردم برای ررسوع دورههای

زر خرید

بانوی بارانی

ساعت چهار سمت کافه رفتم ،هنوز به ده ر
متیاش بودم
که دیدمش.
داشت از خیابان رد یمشد  ...ر
حب از قبل هم الغرتر و
نزارتر شده بود ...
ثانیهای دلم برایش سوخت و خودم را بهخاطر تنفری که
در سینهام جوالن یمداد رسزنش کردم.
ما ،هردو ،به یک اندازه گناهکار بودیم ،شاید او کیم
ر
بیشت.
من هم این بی معصوم نبودم ،ویل هرچه یمگشتم ر
بیشت
به این نتیجه یمرسیدم که کفه طوق اجبار که فلور به
گردنم انداخت سنگیتر بود .

زر خرید

بانوی بارانی

با یادآوری تحقتهایش حی رابطه ،اشتهای ستیناپذیر و
بیمارگونهاش ...
پایم را روی گاز فشار دادم ،ماشی قدییم غرشکنان
پرواز کرد...
کنار پایش ترمز کردم .
نگاه وحشتزدهاش تا آخر عمر یمتوانست شبهایم را
گرم کند.
ابروهایش گره خورد .تا جای پارک پیدا کنم ،پشت مت
نشسته و به بتون زل زده بود.
ر
نشسی پرسیدم:
بهمحض
–سفتهها رو آوردی؟
–دیگه سیع نکن ربتسونیم!

زر خرید

بانوی بارانی

با لذت پوزخند زدم.
کیف سیاه روی مت را باز کرد.
ر
پاکب را بتون کشید و روی مت گذاشت .
من هم پاکت چکپولها سمتش رساندم .پاکت او را باز و
سفتهها را برریس کردم ...
اما فلور ...رنگش ،بهطرزی ترسناک ،مثل مردهای که از
قتستان فرار کرده باشد پریده بود...
–تو چرا این شکیل شدی؟
نگاه چرخاند سمت پنجره.
–یههو چ شد ،یاشار؟ !همهچ عایل بود .تو برام تموم
شده بودی ...داشتم به آرامش یمرسیدم .من و ساواش ...

زر خرید

بانوی بارانی

کف دستش را روی فنجان داغ گرفت و مشتش را بست .
فکر کردم حرفش تمام شده ،ویل ادامه داشت:
–فکر کردم تونستم ببخشمش .یعب ...یعب یمخواستم
اذیتش کنم و بعد ببخشمش .به خدا...
#پارت_۳۶۰
بغض فلور دلم را خنک نیمکرد ،مثل خودش بیمار که
نبودم.
–رابطهمون رو نیمشد تا ابد قایمش کرد .منم فکر کردم
یمشه.
لبهایش از تنفر ر
فرسده شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–اگه تو باهاش دوست نیمشدی ...تقصت تو بود !پدرم
رو تو درآوردی.
تکخند بلندی از دهانم پرید:
–بعد یک گند زد به زندیک من؟!
رسش را پایی انداخت .باالخره قلب از قهوهاش را چشید .
حاال که او حرفش را زد من هم یمگفتم ،و عجیب آنکه
این حرفها را به کس دیگری نیمشد بزنیم.
–بعد از اومدن ناری به زندگیم خییل فکر کردم ...شاید
ر
ر
بیشتین نامردیت مال ر
گذاشب تو
وقب بود که منو
منگنه .پول عمل پدرم واریز شده بود ،عمرا نیمتونستم
قرضت رو پس بدم ،یهو تو اون پیشنهاد رو دادی.
کاسه چشمانش پر شد.

زر خرید

بانوی بارانی

نیامده بود که از خودش دفاع کند .دردش چت دیگری
بود.
–نمیاد خونه ...باهام حرف نیمزنه...
سیگاری روشن کردم ،تا کیس بیاید و اخطار دهد یم
توانستم چند پک بزنم و شاید آرام شوم ،شاید!
–من بزرگش کردم ...من بردمش جشن تکلیف ،من...
عق خشک و بلندی حرفش را قطع کرد.
از جا پریدم...
یک دستش روی گلویش چنگ شد و دیگری جلوی
دهانش ...
–چ شده...؟

زر خرید

بانوی بارانی

–رسترالی ...بهم نیمسازه...
دوباره عق زد...
–اون دیگه چه کوفتیه؟
–آرام ...آرامبخش...
رس یگدو نفر ر
مشتی کافه سمت ما چرخید.
یگ از چکپولهای فلور را بتون کشیدم و روی مت
گذاشتم و بعد ،خود پاکت را داخل کیف او و سفتهها
داخل جیب من.
–پا شو بریم بتون .اینجا رسویس نداره.
نیمتوانست بلند شود .خواستم زیر دستش را بگتم
خودش را کنار کشید .به جهنم!

زر خرید

بانوی بارانی

شالش را جلوی دهانش گرفت و تلوتلوخوران و تند بتون
رفت.
ر
وقب که گوشه جدول نشست ،خم شد و با صدای
بلندی محتویات دهانش را که زردآب و خون بود گوشه
خیابان باال آورد.
#پارت_۳۶۱
#ناری
به بهانه درس خواندن به اتاق ژیوار پناه برده بودم .یک
ر
ساعب یمشد صداب از بتون نیمآمد ،حتما بتون رفته و
بهعادت این چند روز مزاحمم نشده بودند.
ر
گویسام مهجورتر از همیشه گوشه مت افتاده بود .فلور
از بس زنگ زد ،مجبور شدم بالکش کنم .ویل این بار...

زر خرید

بانوی بارانی

دیدن نام روی صفحه ،قلبم را از ررسیانهای حیاتش جدا
کرد و از کار انداخت ...
مات ماندم تا ر
گویس خاموش شود .این چند وقت به من
زنگ نزده بود ،ر
حب یک بار...
در غتقابل پیشبیبترین حالتم بودم؛ اگر صدایش را یم
شنیدم ،هر کاری از من بریمآمد.
اساماس رسید:
–جواب بده ،کارت دارم.
ر
گویس را برداشتم و تند تایپ کردم:
– تو دیگه هیچ ربیط به من نداری!
–فلور چ؟ ربیط بهت نداره؟

زر خرید

بانوی بارانی

– جفتتون!
–اگه فلور بیمارستان باشه ،بازم نامربوطه؟
فلور؟ نکند بالب رسش آمده بود؟ اگر خودش بالب رس
خودش آورده بود چه؟
عمه که نیمخواست بار عذابوجدان را هم به ر
باق غصه
هایم اضافه کند؟
یا نکند مریض شده بود؟ ها؟
زلزده به ر
گویس داخل دستم ،ر
حب جرئت پرسیدن نداشتم.
اس بعدی آمد.
آدرس بیمارستان و جمله :معدهش درد گرفته .
دنیا هم زیرورو یمشد ،من تحمل بیماری زب که روی
پاهایش بزرگ شده بودم را نداشتم ،اما دیدن یاشار چه؟

زر خرید

بانوی بارانی

ا
اصل پیش فلور چکار یمکرد؟ هنوز باهم قرار یم
گذاشتند؟
از حرص و بیچاریک به خودم پیچیدم .
آخرش هم به خودم زور گفتم تا بتوانم بلند شوم؛ تا
رسیدن به بیمارستان فکر و خیال ممنوع !
یمرفتم و یکساعته بریمگشتم.
رباطوار بلند شدم و لباس پوشیدم .
جلوی آینه با دیدن خودم ماتم برد .
غریبهای الغر ،با چشمهای بفروغ ،غمگی ،زلزده به
من ،آماده اشک ر ر
یخی بود.
کیف کوچک وسیلههای آرایشم را باید پیدا یمکردم و
صورتم را از این رنگپریدیک دریمآوردم ...

زر خرید

بانوی بارانی

آرایش برای چه؟
تا نبیند که زیر چشمهایم سیاه شده از شببیداری؟
صورتم زرد شده؟
ا
برای چه باید حال و روزم را پنهان یمکردم؟ اصل بگذار
ببینند که چه به روزم آوردهاند.
#پارت_۳۶۲
شال را به رس کشیدم و به آدریس که داده بود رفتم .به
اورژانس رس زدم ،گفتند به بخش منتقل شده .
نگهبان راه خروج از اورژانس و میانتش به ساختمان
اصیل را نشانم داد.
حیاط بیمارستان وسیع و درختکاری بود .

زر خرید

بانوی بارانی

چند قدم سمت ساختمان برداشتم که آشنای خودم را
پیدا کردم.
ر
ر
درخب نشسته بود .
نیمکب نزدیک در وردی ،زیر
روی
با دیدن باند روی رسش همه گالیهها فراموشم شد ،وسط
حیاط مات ماندم .
مردک ابله !چه بالب رس خودش آورده بود؟
انگار منتظر رسیدنم باشد مدام سمت ورودی بیمارستان
گردن یمکشید .
رسش را که چرخاند ،بهمحض دیدنم از جا پرید.
سمتم آمد .
–سالم ،ناری...
حرفم نیمآمد .

زر خرید

بانوی بارانی

از آخرین دیدارمان هزار ساعت دلشکستگ را تجربه
کرده و حاال نگران یک کله پوک شکسته ،وسط حیاط
بیمارستان ،دلتنگ صدایش ایستاده بودم.
رسش را تا نزدیک چشمهای لرزانم پایی کشید .
–چتی نیست !یه دعوای کوچیک بود.
با کیف به سینهاش کوبیدم.
–فقط ر
وقب بمتی ،یه چتیه؟ مرد گنده !مدام دنبال
دعواب.
از توبیخم ،لبخند کوچگ گوشه لبش نشست .
–آخه من یک دعوا گرفتم ،ر
دخت !
در صورتم چشم چرخاند .صدایش گرفت.
–دلم برات تنگ شده بود ،ناری  ...ر
نیسب ،زندیک سخت
شده.

زر خرید

بانوی بارانی

نگاه جستجوگرش قلبم را تکهتکه یمکرد .
–تو چرا رنگت...
لبخند روی لبش ماسید ،نگاهش تاریک شد.
–تقصت منه ...همه همهش ...
تابلوی بزرگ بیمارستان ،به من یادآوری یمکرد چرا
آنجایم .
عشق زندیکام عمهام را آورده و ر
بستی کرده بود .
نه !ببخشید ،ررسیک جنیساش؟ همرسش؟ !آخرش من
رس از این نسبتهای پیچدرپیچ درنیاوردم.
صدایم رسمای اولی برف زمستان آن سال را داشت.
–فلور کجاست؟

زر خرید

بانوی بارانی

–داخیل زنان ،پرستاره گفت خوابیده.
حرف را عوض کرد .
–بابام رساغت رو ازم یمگته .اونم دلش برات تنگ شده...
نقطهضعفم را بلد بود؛ پتمرد تلخزبان دوستداشتبام...
#پارت_۳۶۳
برای جلوگتی از سست شدن ،خودم را عقب کشیدم و
نیشدار پرسیدم:
–با فلور بودی؟ پس هنوز همدیگه رو یمبینید؟
ابروهایش تا پیشاب باال پرید.
–به جون عبدی ،نه !فقط...

زر خرید

بانوی بارانی

پوزخند ناباوری روی لبهایم نشست .بتوجه به قسمش
طعنه زدم:
–اگه یمخوای پیشش بموب ،مزاحم نیمشم .یهرس به
مریضت یمزنم و زود یمرم .
پیشاب بلندش چی خورد.
–بانصاف نشو ،ناری !رفته بودم پولش رو پس بدم ،یهو
خون باال آورد .اگه تماشا یمکردم که جلوی چشمام جون
بده ،خودت به سیخ نیمکشیدی منو؟
–نه !خوب کردی .هرچ باشه عشق اولته .
ضبه را کاری زدم ،درد به صورتش نشست.
– ر
عشق نبود ،خودت یمدوب که نبود .

زر خرید

بانوی بارانی

تمام این چند روز از خودم پرسیده بودم و حاال از او.
–چرا من ،یاشار !چرا؟
دهانش باز ماند ...کیم مردد تماشایم کرد و بعد...
وقب داری غرق یم ریس ،ر
– ر
حب اگه خودت ،خودت رو
توی آب انداخته ر
بایس ،هیچوقت دست رد به نفس
ر
داشب.
کشیدن نیمزب .تو برام حکم همون نفس رو
نتوانستم بغض نکنم .
–نفست بودم و نفسم رو بریدی؟
چند ثانیه فقط مبهوت تماشایم کرد ،بعد با صداب گرفته
زمزمه کرد :
–تا ابد ررسمندهتم ،ناری!
قلبم را شکسته و فقط ررسمنده بود؟ تند و تت و تلخ شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–عذابوجدان کوفتیت ،مال خودت !خودم خواستم !
پشیمون نیستم .باعث شدی آدما رو بشناسم ،فهمیدم یه
مرد چقدر یمتونه نامرد باشه!
کاش هیچوقت نیمفهمید روزی چند هزار بار به حماقت
ر
متالیس یمشوم .
هایم فکر یمکنم و از درون
تمام عذاب چندروزه زهر شد و به کالمم ریخت.
–تو فقط یه خودخواه آشغایل ...
دست به سینه گره کرد .یمتوانستم رگهای برجستهشده
رو ساعدش را بشمارم.
–مثل اون نباش ،ناری !تحقت نکن!
#پارت_۳۶۴

زر خرید

بانوی بارانی

سینهام از هجوم درد به آستانه انفجار رسید.
هسب ! ر
– ر
هسب !تو یه عوض آشغایل که با عمهم رابطه
داشت و بعد با...
ر
کثافب نبود ،اون زنم بود!
–هیچ
تمام عالئم حیاتم بهثانیهای ناپدید شد .
سنگواره تماشایش کردم ،انگار آخرین باری که نفس
کشیدم افسانهای دور بود.
با دیدن حال زارم پشیمان و درمانده زمزمه کرد:
–ناری ...
باالخره یک عالمت حیات ظاهر شد ،لرزش ریزی در لب
پایینم.
صدایم به گوش خودم ،غریبه آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

–تو !تو !ازم قایمش کردی  .ر
نگفب با عمه من یمخواب.
–من فقط یهبار کنار یه زن خوابیدم ،اونم تو بودی .از
لحاظ علیم من با عمهت نیمخوابیدم ،باهاش سکس
داشتم !
برایم فلسفه یمبافت ،آنهم حاال.
–باید به من یم ر
گفب ،عوض!
با کف دست محکم به سینه خودش کوبید و با درماندیک
صدایش را باال برد.
–من گفتم !همون روز اویل که دیدم تو خونه ما ،پیش
پدریم گفتم بهت .
و دوباره محکمتر روی قلبش کوبید و ادامه داد:
ر
کثافبام ،ویل تو و اون حس انسان
–بهت گفتم من چه
ر
دوسب مزخرفت نذاشت ته لجن منو ببیب .دستمو بلند

زر خرید

بانوی بارانی

کردم دهنتو خورد کنم ،رنتسیدی !گفتم بری !ویل تو
چسبیدی بهم .حتما باید یمگفتم با عمهتم؟
داد یمزد ،رس من؟ !
دل او پرتر از من بود ،تمام نیمکرد!
ر
ساخب،
–باید بهت یمگفتم زب که تو زندگیت ازش بت
فقط واسه تو فرشته است؟ راض نشدم دنیای خوشگلت
ا
رو خراب کنم ،طلبکار شدی؟ اصل حرف حسابت چیه؟
اون عمه هرزهت گه زد به زندیک من !
–خفه شو !خفه شو !عمه من هرزه نیست.
دربرابر خشمم ،غمگنانه و تلخ خندید .
رسش را به سمت شانه خم کرد و مالیم زمزمه کرد:

زر خرید

بانوی بارانی

–همینه ،ناری !تو از زب که منو خرید ،تو رست یه
ر
ساخب ،ویل هنوز ته دلت باور نکردی اون زن ،عمه
هیوال
فلور نازنازی و مهربون توئه!
تمام پردهها افتاده و مرد نفسبریده روبهرویم خودش را
بدون هیچ تظاهری برای قدرت ،نشانم داد .
یمتوانستم با قلبم خستگ وجودش را حس کنم .
سمت نیمکت رفت ،کیف سیاه زنانهای را برداشت و به
سمتم گرفت.
–بگتش !خودمو بازخرید کردم از زنه !پوالی ماشی
توشه .
نیمخواستم به کیف دست بزنم.
–عمهخانومت رو بردن بخش زنان ،خونریزی معده کرده.

زر خرید

بانوی بارانی

کیف را کنار پایم گذاشت و رفت ...
آخرین بند را گسست ،خودش را از ما نجات داد.
#پارت_۳۶۵
ر
وقب که اتاقش را پیدا کردم ،روی تخت ،پشت به در
خوابیده بود .
ر
صورب بیمارستان به اندامش
صورتش را نیمدیدم ،لباس
نیمآمد.
پتزب روی تخت کناری وسط کیل ساک و پالستیک
نشسته بود و زن جوان همراهش تند و تند یمچرخید و
وسیلهها را جمع یمکرد.
دم در ایستاده بودم و یارای داخل شدن نداشتم .لحظهای
ناله غرق در خواب فلور پشتم را لرزاند .

زر خرید

بانوی بارانی

زن جوان جلو آمد و گفت:
–چتی یمخوای؟
فلور ناله کرد:
–آب...
–نیمدونم آب یمشه بهت داد یا نه...
پاکت آبمیوه را روی تخت فلور گذاشت.
–ما که داریم مرخص یمشیم ،اگه ر
دکت اجازه داد اینو
بخور!
با دست آبمیوه را پس زد ،کار دیگری یمکرد عجیب
بود .زن پشتچشیم نازک کرد و آن را برداشت.
صورت فلور را نیمدیدم ،اما دلم برای غربت و تنهاباش
سوخت .

زر خرید

بانوی بارانی

بهمراه در بیمارستان ماندن سخت بود ...
آن شب تنهاب خودم در بیمارستان یادم آمد ،تازه کاوه
کنارم بود و حس یمکردم کیس کنارم نیست ،تا اینکه در
باز شد و قیافه اخمو و نگران یاشار در چهارچوبش ظاهر
شد.
گذشته را کنار زدم و باالخره وارد اتاق شدم .با صدای
پایم سمت در چرخید .
نیمدانم او ر
بیشت از ظاهرم تعجب کرد یا من از او...
–ناری...
جلو رفتم ،نهآنقدر که دست درازشدهاش به من برسد .
اشک گوشه چشمش جمع شد .

زر خرید

بانوی بارانی

پرسیدم :
–آب بیارم؟
دستش را پس کشید و روی معدهاش گذاشت .رورسی
ر
صورب روی رسش کج شده بود.
کوچک و چروک
پوست سفیدش جابهجا زرد شده و کک و مکهاب که
فقط تابستانها پیدا یمشدند از زیر پوست تحلیلرفتهاش
بتون ریخته بود.
توان ر
بیشت ایستادن و دیدن ناتواباش را نداشتم ،به بهانه
آب بتون رفتم و از بوفه یک آبمعدب گرم خریدم .
وقب برگشتم ،اتاق از هم ر
ر
اتاقها خایل بود.
#پارت_۳۶۶

زر خرید

بانوی بارانی

با وارد شدنم نشست و به تخت تکیه زد.
بطری را به دستش دادم و روی تخت کناری نشستم .
آن را میان انگشتانش ر
فرسد .بطری داخل دستش را
چرخاند ،عادتهای ترکنشدب ،داشت دنبال تاری خ
انقضا یمگشت .
به تخت نامرتب مریض قبیل نگاه کردم ،کیم لکه بتادین...
–یک منو یم ر
بخیس ،ناری؟!
رسم باال پرید ،جوابش روی دلم چرک کرده حاض برای
بتون ر ر
یخی بود.
ر
ببخیس ،شوهر تو بوده.
–فکر یمکنم تو باید منو
لبهایش از درد ر
فرسده شد.

زر خرید

بانوی بارانی

کاش واقعا مادرم بود؛ آنوقت هیچ دیب به او نداشتم ،یم
توانستم رسش داد بزنم ،توبیخش کنم ،شکایت ،ناله ...
اما آنقدر بدهکارش بودم که دهنم را بسته نگه دارم.
دست با انژیوکتش روی معده چنگ شد .
یاشار جلوی چشمم آمد و اندازه زهر مار سیم ،گزنده
شدم .باراده نیش زدم:
ر
–اگه حالت بد بود ،چرا ر
تونسب
رفب رس قرار؟ نیم
نبینیش؟
این من طعنهزن و پرحرص درونم را نیمشناختم .
قطره اشک باالخره از چشمش رسریز شد.
–فقط یمخواستم ببینمت !یمدونستم اگه اون بگه که
حالم بده حرفشو باور یمکب ،ویل اگه خودم یمگفتم...

زر خرید

بانوی بارانی

فقط بهخاطر دیدن من؟
سؤال بعدی در ذهنم شکل بست و فورا به زبان آوردمش.
–اگه ولت یمکرد و یمرفت چ؟
نیملبخند لرزاب روی لبهای کبودش نشست.
–یمدونستم نیمره...
–اینقدر خوب یمشناسیش؟
بیچاره و مستأصل نالید:
–جواب تلفنام رو نیمدادی...
صدای من اما صاف و بخش بود.
ر
دونسب حرفش رو باور یمکنم ،چون دروغگو نیست.
–یم

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را که پایی انداخت ،پوزخند زدم .
–فلورای ذاکری قوی و بزرگ !خجالت کشیدی؟ از چ؟
اینکه یه انسان که به کمکت نیاز داشت رو تحت فشار
ر
گذاشب تا بشه برده جنسیت؟
رسش را باال آورد و دلم برای نم چشمانش نسوخت.
–اینقدر که تو یمیک زشت نبود ...
ر
نگفب عوض پویل
–خودش گفت یمخوادت؟ تو بهش
که دادی بیاد المپت رو روشن کنه؟
#پارت_۳۶۷
دهانش از تعجب باز مانده بود .چشمهایم از تنفر باریک
شد.
ناله ضعیفش قلبم را خراشید.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمدونست تو دار و ندار مب ...نباید باهات دوست یم
شد .
مالفه کثیف میان دستم مچاله شد.
–اگه من عاشقش شدم ،دلش رو شکستم ،فقط تو
مقرصی ...تو بیچارهش کردی...
برایم گردن کشید ،اشکش بند نیمآمد.
–اون بیچاره نیست !چون من همهچتم رو در اختیارش
گذاشتم بیچاره شد؟
–هست ...هست ...کار توئه !ادای یه بانوی ّ
خت رو
درنیار !من از واو به واو ماجرا خت دارم.
خودش را سمتم کشید ،حقبهجانب جواب داد:
–من پول عمل باباش رو دادم ،از اون دنیا برگردوندمش.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
خواسب...
–در عوضش خودش رو
معدهام از تهوع بههم پیچید ...یاشار من ...
لبش را با تمسخر کج کرد.
–جوری نگو که انگار ر
دخت بود و من باکرگیش رو گرفتم .
–همه که عالقه ندارن فاحشه شخیص بشن.
انگار به صورتش سییل زده باشم ،مات ماند .هوای اتاق به
جز بوی بتادین و الکل بوی گند قساوت را یمداد.
نتوانستم بروم و حقیقت را نگویم ،نزدیک تخت شدم .
–این آدیم که روی انسانیتش انقدر مطمی بودی که
موقع درد خودت رو کشوندی پیشش ،ر
وقب به کمک
ر
شکسب منم قلبش رو .
احتیاج داشت ،تو غرورش رو

زر خرید

بانوی بارانی

از او کناره گرفتم ،خواستم بتون بروم که از ترس تنهاب
نیمخت شد.
–کجا؟ نرو از پیشم...
ر
داشب صدام کن!
–بتون روی نیکمت یمشینم .کاری
قدمهای محکمم فقط تا دم در بود ،از دیدرسش که
خارج شدم ،روی اولی نیمکت خودم را آوار کردم.
این من بودم؟ یک عمر پرستیده بودمش .چطور توانستم
به زب که بهجز محبت برایم کاری نکرده بود آزار برسانم.
از اینهمه برحیم خودم ،گریهام گرفت .
–نیمتونم یاشار ...بتو نیمتونم خوب باشم ...دارم
پوست یمندازم ...

زر خرید

بانوی بارانی

گونهام ،دقیق روی چالهاب که بوسیده بود گرم شد .
یاشار گفت شبیه فلور نشوم ...
–شبیهش نیمشم ...قول !ویل باید یگ این حرفا رو بهش
یمزد.
قلب سوختهام را میان مشت گرفته و ناامید بودم از
دوباره تپیدنش.
کاش یمشد یک آلبوم از بوسههایش پر کنم ،هر بار که
دلم تنگش یمشد یک صفحهاش را ورق بزنم.
#پارت_۳۶۸
رسم را به دیوار پشترسم تکیه دادم.
بقیه زندیکام را باید اینطور یمگذراندم؟
با مزهمزه کردن خاطراتش؟

زر خرید

بانوی بارانی

با حرف زدن برای خیالش؟
داب شکری زنگ زد و از فکر و خیال نجاتم داد ،نگرانم
شده بودند .
گفتم کجایم ،پیشنهاد کمک داد که کاری هم از او برنیم
آمد.
ر
وقب فلور را برای آندوسکوب و نمونهبرداری بردند ،پشت
در منتظر تمام شدن کارشان ماندم.
کیفش را بهخاطر پولهای یاشار که داخل آن بود از
خودم جدا نیمکردم ،دستمزدش ...
همانها که بهای آزادیاش بودند ...

زر خرید

بانوی بارانی

کیف نحس مرا یمسوزاند و زمی نیمگذاشتمش ،داغ
روی پهلویم یمزد و کنار نیمگذاشتمش ...
امانتش بود ،کلید قفسش.
صدای زنگ ر
گویس اینبار از داخل کیف فلور آمد ،بتون
آوردمش .
شماره داب ساواش بود ،چارهای نداشتم ،باید جواب یم
دادم.
–منو سکته دادی ،فلورا !چرا گوشیتو جواب...
–سالم ،داب!
–ناری !توب؟ فلور کجاست؟
–حالش خوبه...

زر خرید

بانوی بارانی

–صدات چرا گرفته؟ عمهت چرا به تماسام جواب نیم
ده؟
–خونریزی معده کرده ،االنم بیمارستانیم...
ر
دقایق پشتخط سکوت شد ،بعد رگباری از سؤال پرسید:
–خونریزی؟ االن چطوره؟ ر
دکت چ گفت؟ ر
گویس رو بده
خودش.
–انگار معدهش زخم شده ...بردنش آندوسکوب.
ر
گویس را دورتر گرفتم که فریادش گوشم را درد نیاورد.
–هرچ یمگم غذا بخور !گوش نیمده که !حاال تحویل
بگته !پدر معدهش رو درآورده.
نفسهای بلندش در ر
گویس یمپیچید.

زر خرید
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–آروم باش ،داب ...چتی نیست  .ر
دکت یمگه حتما به
خاطر کمغذاب عصبیه.
بدون اینکه بخواهم فقط ر
بیشت نگرانش کرده بودم.
–تو رو به جان داب !راستش رو بگو !حالش چطوره؟
–خوب بود .باور کن.
–پس ...پس  ...ر
وقب اومد بتون بگو به تماس من جواب
بده.
–بهش یمگم ،ویل اگه جواب نداد رنتسید ،حتما خوابیده.
–باشه ...باشه ...من باید اینجا رو بستم دست بقیه ...
زود میام ،ویل ممکنه چند روزی طول بکشه...
–چند روز دیگه میاین اینجا؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–فقط باید انبار رو چک کنم ،با رسآشت و مدیرم
صحبت کنم.
ر
بیشت وحشت کرده بودم تا منتظر آمدنش باشم...
#پارت_۳۶۹
رسدرگم زمزمه کرد:
–گفتم چرا جواب نیمدهها ...رساغم رو یمگته ،آره؟!
بدون اینکه جواب برای مرد بیچاره داشته باشم ،دهانم باز
مانده بود.
–بهش بگو غصه نخوره ،زود میام...
–داب...

زر خرید
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یک خداحافیط هول و عجلهای تحویلم داد و تماس را
قطع کرد .
باراده از رفتارش خندهام گرفته بود ...
مرد گنده مثل جوانهای عاشق ،دستوپایش را گم کرد...
کاش عمه کیم از رازهای مخزباش ...و دوباره یاد یاشار
چون تندبادی آمد و ویرانم کرد .
من خودم عشق را پیدا کرده بودم اگر پای این هوسهای
عمهجان وسط کشیده نیمشد.
فلور را که به تختش برگرداندند ،شب شده بود.
پرستار آمد و هشدار داد که ساعت خواب است.
روی لبه تخت خایل کناری نشستم ،مالفههایش را عوض
کرده بودند .

زر خرید

بانوی بارانی

بوی مواد ضدعفوبکننده را تا صبح تحمل کردن ر
بهت از
ر
نشسی روی صندیل...
فلور صدایم زد و حواسم را کشاند سمت خودش.
–ناری....
با نگاه جوابش را دادم.
با چشم به سطل اشاره زد  .ر
دسب که جلوی دهانش گرفته
بود نشان یمداد تهوع دارد .
سطل را آوردم ،فقط عقهای خشک و بلند یمزد.
سطل را که برگرداندم ،ضعیف زمزمه کرد:
–واسه آندوسکوپیه ،ر
گفی عادیه...
نیمتوانستم نگران نشوم ،با دیدن صورت گرفتهام ،آرام
خواهش کرد:

زر خرید

بانوی بارانی

–مرخص شم ،با من میای خونه؟
توانش را داشتم؟ تحمل دیدن جای خایل او را؟
کیم مکث کرد و باتردید ادامه داد:
–ما ...یعب من و یاشار توی اون خونه هیچوقت با هم
نبودیم...
باز با شنیدن اسم آن دو کنار هم ،قلبم سقوط کرد .اشک
ها باختیار و از رس درد از چشمم فروریخت .
به باورش عادت نیمکردم ،این داغ فقط عمیقتر یمشد و
سوزشش یمرسید به مغز استخوانم ،التیایم در کار نبود .
با صداب بم و دورگه رسزنشش کردم:
–چرا آزارم یمدی؟ چرا نیمتوب فقط واسه یه ساعت
ادای یه عمه مریض رو دربیاری؟

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۷۰
پشیمان ،لب گزید.
–من یمخوام آروم ر
بایس ،برگردی خونهت .به جان
خودت نیمخوام اذیتت کنم...
انگشتم را با تهدید سمتش اشاره رفتم.
–پس ازش حرف نزن !اسمشو نیار!
این را گفتم و از اتاق بتون زدم.
دم در اما دیدم توان ر
رفی ندارم .سنگیب نگاه اشگاش
پشتم را سوراخ یمکرد.
بحال همانجا روی نیمکت فلزی و رسد کنار در رها
شدم ...
چراغهای راهرو خاموش بود ...

زر خرید
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آنقدر آنجا نشستم و با خودم جنگیدم که فرار نکنم تا
همانجا خوابم برد.
وقب ر
حب فردا ،فقط ر
ر
دکت برای معاینه آمد ،دم در
ایستادم تا اگر کاری بود انجام دهم.
برای ناهار بیسکوئیت خوردم و آبمیوه ،مثل صبحانه،
مثل شام دیشب ،غذای بیمارستان از گلویم پایی نیمرفت.
ر
مالقابها ،اما کیس
ساعت مالقات ،بیمارستان پر شد از
را نداشتیم برای دیدن ما بیاید .
فامییل نمانده بود بعد از فوت مادربزرگ ،فلور اعصاب
رفتوآمد نداشت.
روز دوم هم گذشت ...

زر خرید
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همه بخش ،مریض و پرسنل ،با تعجب به مب که از در
بیمارستان بتون نیمرفتم که نکند مریضم تنها بماند ،اما
تا مجبور نیمشدم پا به اتاقش نیمگذاشتم نگاه یمکردند.
شب صدایم زدند .از نگهباب زنگ زده بودند که کیس با
من کار دارد .
ر
وقب داخل حیاط رسیدم و ژیوار را دیدم ،بهحدی از
دیدنش خوشحال شدم که یادم نیمآمد از دیدن کیس این
قدر ذوق کرده باشم .
ر
مالقاب داشتند را
آن لحظه یمتوانستم زندابهاب که
درک کنم.
–سالم ...چطوری؟
–اومدیم بهت رس بزنیم.

زر خرید

بانوی بارانی

–تو و یک؟
ر
بدبخب راه دادن.
–بابا تو ماشینه ،منم با
–خوب کردید ...
یمترسیدم از تنهابام حرف بزنم و بغضم ربتکد.
قابلمه دستش را باال گرفت.
–یمدوب که بابام ازش خوشش نمیاد ،ویل اینو داد برات
بیارم.
–خوب شد اومدی.
چشمگ زد و گفت:
–مریضمون حالش خوبه؟ مواظبش باش.
همیشه به شوچهایش درباره عمهام یمخندیدم ،اما این
بار ...

زر خرید

بانوی بارانی

وقب دید ر
ر
حب لبخند نیمزنم حرفش را اصالح کرد:
–مواظب زنعموم باش !چرا فکرای بدبد یمکب؟
لبخندی مصنوغ زدم .بچه که گنایه نداشت.
#پارت_۳۷۱
داخل حیاط ،گوشهای نشستیم.
عطر ماکاروب ،بعد از چند روز یک غذای واقیع یم
خوردم .
داب زنگ زد ،باز تکرار کرد که اگر کاری داشتم بگویم .
ر
وقب برگشتم فلور خواب بود.

زر خرید

بانوی بارانی

محیط زمخت بیمارستان اجازه سوگواری برای عشق را
نیمداد.
تمام شب روی صندیل ،گوشه اتاق نشستم و سیع کردم
به افکارم رسوسامان بدهم .
یک عمر فلور سیع کرده بود از من زب قوی بسازد و
حاال نتیجهاش را یمدیدم؛ مغزم مثل ساعت کار یمکرد،
برنامه یمچید ...
ر
جزئیاب را فراموش
عجیب اینکه در میان برنامههایم هیچ
نیمکردم.
باید اول با فلور حرف یمزدم .
دو مست پیشرویم بود؛ اویل با پول ارثیه ،دویم بپول و
فقط با حقوق پدرم ،و در هردو تنها بودم...

زر خرید

بانوی بارانی

برای تسال گفتم مستقل و خودم به خودم خندیدم.
روز سوم بود که پرستاری رساغم آمد ،شمارهای داد و
گفت کساب هستند که به آدمهاب شبیه من کمک یم
کنند ،همراه مریض یمشوند در ازای دستمزد .
تماس گرفتم و آمد .زن جواب بود ،تمت و فرز.
و من باالخره توانستم به خانه برگردم ،حمام ،تخت و
دانشگاه ...
و دانشگاه و اتاقک نگهباب ...
ر
گذشی از جلوی اتاقک ،یم
کالسم که تمام شد ،موقع
توانستم به روح مادرم قسم بخورم که نگاه او روی جای
جای صورتم و ر
حب تار موهایم سنگیب یمکند،

زر خرید

بانوی بارانی

اما دل خراب کردن این توهم شتین را نداشتم ،اینکه رس
برگردانم و بفهمم فقط یک رساب بوده و او با آن شانه
های استوار و چشمهای تت و عمیق ،ختهام نیست...
عوضش گذاشتم تا ثانیه آخر در تصور دلپذیرش بمانم .
بعد از چند روز خایل بودن زندیک ،این اندک امید گرم را
از خودم دری غ نکردم ،اینکه او هم دلش برایم تنگ شده و
آمده مرا ببیند.
حب ر
ر
وقب کامل از در بتون رفتم ،به اتاقک نگاه نکردم که
مبادا نبینمش...
دو روز آخر ر
بستی بودن فلور با کمک آن خانم آسانتر
گذشت.

زر خرید

بانوی بارانی

بعد از پنج روز باالخره مرخص شد ،کارهای ترخیصش را
کمت شده و حالش رو به ر
انجام دادم .دردش ر
بهت شدن یم
رفت.
دم در بیمارستان ،ر
وقب خواستم برایش اسنپ بگتم
دستش بند بازویم شد .
خواهش کرد:
–بیا خونه...
–نه!
#پارت_۳۷۲
صفحه ر
گویس را که روشن کردم تا تماس بگتم کیم
بازویم را سمت خودش کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
برنداشب،
–نارین ...برات لباس کم گذاشته بودم ،وسیله
بیا ...لج نکن!
آرامتر یادم انداخت.
–فردا داییت میاد ،نیمخوام ببینه تنهام.
تت نگاهش کردم.
–باهاش یمری؟
رسش را سمت خیابان گرداند.
–نه!
دلم دیگر سنگ خارا شده ،نرم نیمشد ،ویل فردا داب یم
آمد ،باید قبل از رسیدنش سنگهایم را با فلور وایمکندم.
–میام وسیلههام رو جمع کنم .همینجا وایس برم ماشینم
رو بیارم.

زر خرید

بانوی بارانی

ماشی را که در حیاط خانه پدری پارک کردم ،فقط
پالستیک داروها را دستم گرفتم و پیاده شدم.
خانه رنگ و بوی ارواح را گرفته بود؛ حضور غمگینشان
حس یمشد؛ پدرم ،مادرم ،مادربزرگم ...
ر
خلوب خانه استفاده کرده و آمده بودند تب به
انگار از
خاطره بزنند.
در واحد کناری باز بود ...
ر
متوک ،بدون هیچ وسیلهای ...
جای خایل تخت عموعبدی ...فندق ...و جای خایل
یاشار...
این نبودنها مرا نابود یمکرد ،من در این خانه دوام نیم
آوردم .واحد خودمان که بدتر ...

زر خرید

بانوی بارانی

اتاقم ،خاطرات شب ترسنایک که حقیقت را فهمیدم ...من
باید خودم را از اینجا نجات یمدادم.
فلور روی مبیل نشست .داروهایش را روی اپن گذاشتم.
–من اینجا نیممونم .یمخوای سهمم از خونه رو بهم
بدی یا نه؟
ابروهایش از تعجب باال پرید.
–چرا فکر یمکب که سهم برادرم رو به ر
دختش نیمدم؟
من خییل فکرها را ر
حب احتمال نیمدادم و واقعیت از آب
درآمده بود.
–همه سندا به نام توئه.

زر خرید

بانوی بارانی

–باید انحصار وراثت یمکردم ،تو به سن قانوب نرسیده
بودی .عوضش وصیتنامه تنظیم کردم ،بعد از مردنم
تمام اموال من به تو یمرسید.
–یمتوب ر
وقب که سهمم رو بهم دادی ،اون وصیت رو
پاره کب و مال و منالت رو بدی به ختیه ،من چتی ازت
نیمخوام.
عاقلاندرسفیه نگاهم کرد ،گذاشتم باور نکند.
–فقط این خونه رو بفروش پولم رو بهم بده.
–فکر یمکردم اینجا رو دوست داری .
از آرامشش ،از خونرسدیاش دیوانه شدم ...
ر
منطق باشد ر
وقب من به
چطور یمتوانست اینقدر آرام و
ته خط عقل رسیده بودم؟

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۷۳
صدایم یملرزید ،ر
وقب که باختیار باال رفت.
–من از اینجا متنفرم !از تمام زندگیم ،از گذشتهم ،از
خودم ،از همهچ متنفرم!
–باشه ناری ...آروم باش!
سیع کرد تظاهر کند حال خرابم چت معمویل و پیش
پافتادهایست.
ر
عمیق کشید و ادامه داد:
نفس
–یه چت دیگه هم هست ،من زمیب که ارث پدرم بود رو
فروختم.
حرف را برده بود سمت منطق.
–خونه خریدم باهاش ،برای رسمایهگذاری.

زر خرید

بانوی بارانی

و من خت نداشتم.
–اونجوری نگام نکن ،ناری !گذاشتمش فروش ،با پول
اون و اینجا یمخواستم دوتا واحد کنار هم بگتیم .یادت
نیست؟
لبهای ر
فرسده از حرصم را که دید ادامه داد:
–گفتم بهت ،به خدا.
–فقط سهم منو بده!
– ر
مشتی پیدا شه.
–من اینجا نیممونم .
رسش را پایی انداخت ،اما دیر ...برق اشک را در
چشمانش دیدم.
–باید برم حموم.
بلند شد ،ررسوع کرد به باز کردن دکمههای پالتواش.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمخوام همهچ رو به ساواش بگم.
بلند و محکم گفتم:
–حق نداری!
صدایش هم مثل انگشتش یملرزید ،دکمه از زیر دستش
دررفت.
–چرا ،ناری؟ !بذار راحت شم.
دوباره دکمه را گرفت .بتعلل جواب دادم:
–یمخوای راحت ریس؟ حرفات رو به من بزن ،ر
حب اوناب
که در مورد یاشاره !من تحمل یمکنم ،گوش یمدم ،اما به
ساواش هیچ نگو !من یمشناسمشون ،نیمبخشتت.
بتفاوت جواب داد:
–بذار بره .من احتیاچ به کیس ندارم .

زر خرید
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–بهش چ در مورد خودت ر
گفب؟
–گفتم که بدون رابطه نموندم.
تهوعم از کلمه رابطه را پس راندم ،ادامه دادم:
–همی کافیه !مگه اون جزئیات رابطههاش رو بهت
گفته؟
لبخند رسد و بروچ روی لبش نشست.
–یمخوای نفهمه چون یمتریس ولم کنه؟ یمخوای از
دستم راحت ریس؟ !
تکخند تلچ از دهانم بتون جهید .
–انگار جاهامون رو با هم عوض کردیم ،مگه نه ،فلورا؟!
#پارت_۳۷۴

زر خرید

بانوی بارانی

چند ثانیه فقط تماشایش کردم.
–ویل تو اگه ایرانم بموب ،دیگه نیمتونم باهات زندیک
کنم ..خونه رو بفروش سهمم رو بده .یمخوام تنها باشم.
–اگه بهش همهچ رو...
حرفش را قطع کردم:
–اگه بفهمه چیکار کردی ،هیچوقت باهاش کنار نمیاد .
نیمتونه تو رو ببخشه.
دلخور ،با چشمهاب که پرده نازک اشک تارش کرده بود
به من زل زد.
–مثل تو؟
به تلچ زهر جواب دادم :
–بچه حاللزاده به داییش یمره ،ویل خب این من بودم
که شوهرعمهم رو از راه بهدر کردم.

زر خرید
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دوباره شبیه سییلخوردهها قیافهاش درهم شد .
رسم داد زد ،اما بغض ،صدایش را شبیه نالههای زب
درمانده یمکرد .
–نگو !دیگه این جمله مزخرف ر
لعنب رو نگو!
دستش را که به معدهاش چنگ زد ،دهانم را بستم .
همانطورکه از درد خم شده بود ،رو به من گفت:
–منو نگاه کن !من همون آدیمام که رفت پیش ساواش؟
هیچ ازم نمونده.
دستهایم را مشت کردم تا نروم کمکش کنم .
مثل قدیمترهای خودش مطمی و محکم گفتم:
–باید قبول کب تنها کیس که از این به بعد داری همون
داب ساواشه .باهاش خوشبخت شو !

زر خرید

بانوی بارانی

ر
خوشبخب که زوری نیست.
–
دوباره تند شدم.
–هیچ زوریش آدمو خوشحال نیمکنه.
با دلخوری اخم کرد.
–چقدر بد تیکه یمندازی ...یمزب به قلب آدم.
–فکر نکنم دیگه هرگز بتونم باهات عادی حرف بزنم.
کیم سمتم آمد ،ویل در یک قدیمام ایستاد .با افسوس
زمزمه کرد :
–چقدر عوض شدی ،ناری !نور شادی توی چشمات،
دیگه نیست ،همون نوری که ر
دخت کوچولوی من رو
خاص یمکرد .ما باهات چیکار کردیم؟

زر خرید

بانوی بارانی

قطره اشگ از چشمهای سیاهش رسازیر شد .منم دلم
گریه یمخواست ،اما گذاشتمش برای بعد.
ر
محبب که بهم
–من رو بذار به حساب اون همه سال
کردی ...باید بگ ما با اون چیکار کردیم.
#پارت_۳۷۵
آن شب که ترسیده بودم ،یاشار همینجا ایستاده بود که
ر
اعتاف کردم دوستش دارم ،جلوی همی اپن.
از هجوم خاطرات ،رسدرگم شده پچپچ کردم:
–من باید برم از اینجا...
–کجا؟

زر خرید

بانوی بارانی

–خونه شکری ،بعد از امتحانات هم یمرم مریوان باغ
پدربزرگ ،یه مدت اونجا یممونم بعد بریمگردم تهران ،یا
با پول ارثیه یا با دست خایل.
سمت اتاقم رفتم ،اما میانه راه ایستادم.
سمتش چرخیدم .دستش را به سنگ آشتخانه گرفته بود
که نیفتد.
–ویل فلور !بهخاطر خودت هم شده برو پیش
روانشناس .خودت رو نجات بده ،با گردش نیمشه
افرسدیک رو درمان کرد ،معدهت رو ببی ،سالمتیت...
نفسم پرحرست آه شد.
–زندیک من ...
اشک که در چشمم پر شد ،پشت کردم تا نبیندش.

زر خرید

بانوی بارانی

تا نیمههای شب فقط در حال تا زدن لباسها و جمع
کردن وسیلههایم بودم.
باالخره لحظهشماریام برای ر
رفی تمام شد .داب آمد و
جلوی چشمهای وقزده من فلور را در آغوش کشید.
–عزیز دلم ...
از داب مأخوذ به حیای من بعید بود.
به اتاقم رفتم و کولهام را برداشتم ،آخرین جعبه را هم،
آلبوم کودیک و چند اسباببازی قدییم...
وسیلههای دیگر را از قبل داخل ماشی گذاشته بودم.
داب با تعجب به جعبه داخل دستم اشاره زد.
–کجا یمری؟
–من نیمتونم پیشش بمونم.

زر خرید
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–یعب چ نیمتونم؟!
–موقع امتحانات نهاییمه.
صدایش را با تعجب باال برد.
–امتحانات؟ واقعا بهخاطر امتحان داری عمهای که این
همه بهت محبت کرد رو تنها یمذاری؟!
عمه ،او را سمت خودش چرخاند.
–ولش کن ،ساواش !کل سال درس نخونده که بهخاطر
مرییص من از امتحانات عقب بمونه.
انگشتان داب دور بازویش حلقه شد.
–آخه فلورا ...
رس شده بودم .برایم مهم نبود داب فکر کند نمکنشناسم
و از بانصاقام خجالتزده شود.

زر خرید

بانوی بارانی

بتوجه به او و چشمهای پر از حرف فلور از خانه بتون
رفتم و دم در همسایه ایستادم.
دری با هزار خاطره...
آن شب همینجا ایستادم و پیام دادم که بیاید ،منتظر
مانده بودم تا سهم عاشقانههایم را بگتم.
– دلم برات تنگ شده ،ر
لعنب !دیگه نیمتونم زنگ بزنم
تهدیدت کنم بیای بتون که بغلم کب.
#پارت_۳۷۶
در را باز کردم...
صدای فندق در گوشم پیچید:
–ناری ،سیب ...عاشقتم...

زر خرید
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خانه بوی نا و خاک یمداد.
دم در خانهشان جعبه را زمی گذاشتم ،پوست کلفت
کرگدنم را هم کندم و خودم وارد خانه شدم ،خود ناری دل
نازیک که برای هر جنبندهای دل یمسوزاند ...
ر
همان ر
مغزفندق یاشار...
دختک
همان که یاش آرزو یمکرد از درخت یمافتاد و گردنش یم
شکست.
عمو عبدی و نگاه ختهاش به پنجره ...لبخندهای پدرانه
اش .
دلشان برایم تنگ نیمشد؟
ر
بیشت اوقات
دلم یکذره شده بود برای محبتهایش که
فقط سهم من یمشدند.

زر خرید

بانوی بارانی

پاهایم را کشیدم تا سمت جابکه پررنگترین خاطراتم را
داشت ،آشتخانه ر
لعنب ...
اگر تصاویر مادرم در اینجا کم و تار بودند عوضش او ...
ر
وقب اینجا گتش یمانداختم و بوسه طلب یمکردم ...
انارهای شب یلدای نفرینشدهمان ...دستم را به
چهارچوب گرفتم تا سقوط نکنم .
کف دستم نبض یمزد ،بهگمانم خاطرات قلب محکمش را
دوره یمکرد.
خانه بدیمن شوم ،هر که برایم عزیز یمشد را از من گرفته
بود.
از آنجا به اتاقش پناه بردم ،جابکه همیشه پناهگاهم یم
شد ،ویل امان از خایلهای بیادگاری...

زر خرید
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هیچ وسیلهای را جا نگذاشته بود ،ر
حب یک کاله.
فقط یک شالگردن تاشده ...روی زمی ،پای پنجره ...مال
خودم بود ،همان که دادم بپیچد دور رسش...
صورتم چکه یمکرد .
ر
خواسب هیچ از ما رو با خودت بتی ،مگه نه،
–نیم
یاش؟ ! ر
رفب برای همیشه؟ ناری و دل بیچارهش هم برن
به درک!
لبخند صاف و مطمئب روی لبم نشست.
–ویل اینجا رو اشتباه کردی ،من ازت یهعالمه یادگاری
دارم؛ کیل خاطره ...مال خود خودمن ،توی رسم ،توی
قلبم ،ر
حب کف دستام ...هیچوقت نیمذارم کیس ازم
بگتدش.

زر خرید

بانوی بارانی

شالگردن را برنداشتم .من که مثل بقیه نبودم؛ هدیهها را
پس نیمگرفتم ،ر
حب دل بیچارهای که جایش درون سینهام
خایل ماند .
برگشتم .از خانه بتون زدم ،اینبار برای همیشه....
#پارت_۳۷۷
#یاشار
سهم من شده بود تماشایش از دور ،سهیم که داشت ته
یمکشید .
آخرین امتحانش را داده و دوره آمدن به دانشگاهش تمام
یمشد.

زر خرید

بانوی بارانی

این چند وقت تماشایش یمکردم که از جلوی اتاقک
نگهباب با قدمهاب سست و سنگی رد یمشد .
دوستانش یمخندیدند ،اما او ،ر
وقب به اتاقک یمرسید
سکوتش معنادارتر یمشد.
یعب یکدرصد فکرش را یمکرد که من ،روزهاب که
شیفت نیستم را پشت این پردههای کرکرهای پالسم؟
–بخور ،داداش!
جواد را آورده بودم جای خودم؛ معرفت داشت ،برنامه
امتحاب ناری را از امور دانشجوب گت آورد ،ختم یمکرد
تا روزهاب که شیفت نیستم بیایم.
یط همی مدت کم با همه دوست شده و همهجای
دانشگاه آشنا پیدا کرده بود.
مثل من نبود که از زمی و زمان طلبکار باشد.

زر خرید

بانوی بارانی

چای روبهرویم را فقط گرفتم .فکرم رفت ب چمدان و
ساک روی صندیل عقب ماشی ناری.
پرسداباش که جلو آمد حدس زدم قرار است جاب
بروند .همی جته کم تماشایش را قرار بود از دست بدهم.
جواد کنارم ایستاد.
–یاشاری که من یمشناختم کیس نبود بذاره ر
دختی که یم
خواد از دستش دربره ،یمرفت جلو و حرفش رو یمزد.
دلش خوش بود ،از کدام مرد حرف یمزد؟
سکوتم را شنید و ادامه داد:
–تماشا یمکب که چ؟ برو بهش بگو!
انگشتانم پس گردنم را با تمام توان ر
فرسدند.

زر خرید

بانوی بارانی

–گندی که زدم جمعشدب نیست .با من باشه ،فقط
عذابه براش.
اینها را به گوش دل المصبم کم نخوانده بودم و باز رس
ساعت خودم را همیجا پیدا یمکردم.
–جواد !ماشینت رو آوردی؟
–آره داداش !بدون وسیله جاب نیمرم.
–یمتوب یگدو ساعت بهم قرضش بدی؟
– قابلت رو نداره.
سوئیچ را گرفتم و خودم را به پارکینگ رساندم .پیدا کردن
پیکانش زیاد سخت نبود ،با جیپ ،مثل گاو پیشابسفید
یمشدم .
از پارکینگ کارمندان بتون بردمش و به خیابان زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

روزهای امتحان جلوی دانشگاه خلوتتر بود .
یمتوانستم ببینمش که با دوستهایش دور پرایدش جمع
شده بودند ،انگار خداحافیط یمکرد.
ده دقیقه طول کشید تا دل بکنند.

ا
ماشینش را تعقیب کردم ،یگ نبود بگوید مرد حساب مثل
یمخوایه چهچتی را کشف کب.
#پارت_۳۷۸
دست خودم نبود ،ر
وقب فکر یمکردم معلوم نیست یک
ر
بیشت فشار یمآورد تا
دوباره ببینمش ،پایم روی پدال گاز
گمشان نکنم.
درست حدس زدم ،از شهر خارج یمشدند .نزدیگ میداب
نگه داشتند.

زر خرید

بانوی بارانی

به امید اینکه پیکان جواد زیاد جلب توجه نکند گوشهای
پارکش کردم .
ماشی کاوه را سمت مخالف میدان دیدم و فکرم هزار راه
رفت ،اما ر
وقب سگ از صندیل عقب آن پایی پرید ،تازه
فهمیدم آنجا چه خت است.
کاوه کنار خیابان ایستاد تا ماشیها برای رد شدن به او
راه بدهند ،اما سگ بدون توجه به بوقهای ممتد ماشی
ها از میان آنها دوید و سمت ما آمد.
ناری خم شد و رس حیوان را نوازش کرد ،اما قبل از اینکه
کاوه به این سمت خیابان برسد سوار شده و رفته بود .
دیدم که مردک ر
گویساش را بتون کشید و شماره گرفت،
حتما کیس جوابش را نداد چون به جدول لگد کوبید...

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند زدن حال ر
خویس داشت ،بخصوص از دیدن جلز و
ولز یک عوض.
فقط چند ثانیه برای دیدن نمایش کاوه معطل شدم ،ویل
اصل کاری را گم کردم...
امتداد خیابان را گرفتم و رفتم ...به بزرگراه رسیدم .بزرگراه
آشناب که روزی او را از همی مست به خانه برگردانده
بودم .
کنار خیابان پارک کردم و پیاده شدم .به ماشی تکیه زدم،
خته به رایه که از آن رد شده بود ،سمت رسزمی مادری
اش .
باد به رسم یمخورد و این تعقیب و گریز را از چتی که
بود ابلهانهتر نشان یمداد .

زر خرید

بانوی بارانی

به چه خودم را بند یمکردم؟
سیگار ر
لعنب ترکشده ،االن باید حداقل نیکوتی را داشتم.
جللالخالق  ...ر
حب سگش را فراموش نکرده بود .تلخ
خندیدم .
–ناری ...ناری ...خدا لعنتت کنه .باعث یم ریس به یه
ر
خواسب بازم منو ببیب یم
سگ هم حسودیم بشه .اگه یم
ر
ر
هسب ،کیس که اونقدر شجاعه تا پرسی
تونسب .تو ناری
رو که دوست داره نصفشب تو خونه خایل ببوسه .نیم
خوای منو ببیب .حرف ،حرف توئه ،هرچ تو بگ .گورم
رو از زندگیت گم یمکنم .جوری که اثری از آثارم نمونه
تو زندگیت .
فکر یمکردم با ما شعر بسازند در کتاب فاریس ،قسمت
نبود ،با ما تفریق به بچهها یاد دادند ،همان یک بودم که
یگ از من کم شد و صفر شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۳۷۹
#تتماه_۱۴۰۰
#یاشار
–به خدا یاشار !یهبار دیگه بدون تجهتات بزب به دل
آتیش ،یمگم منتقلت کی .من حوصله این قهرمانبازیا رو
ندارم .تو بدون پشتیباب یمری ،من باید بقیه تیم رو
بفرستم برای نجات تو .مگه اینجا...
اکتی رسم داد یمزد و من در قاب عینکش مرد دودزدهای
را یمدیدم که یک ماه دیگر دو سال یمشد جزو گروهش
شده و گایه رسپرست بیچاره را تا پای سکته یمبرد ،اما
همیشه برای ریسک آماده بود.
– ررسمنده...

زر خرید

بانوی بارانی

دستش را محکم به رسش کوبید و فریاد زد:
ر
خودکیس
– ررسمندگیت بخوره تو فرق رس من !یمخوای
کب؟ این راهش نیست .من دیگه نمیام مالقاتت تو
سوانح و سوختگ...
این را گفت و رفت.
نگاهم به ساختمانهای مسکن مهر رفت .آتش اگر پخش
یمشد ،فاجعه بود.
رضا بطری آبمعدب را دستم داد.
–خداب شانس نداری ،زنه که نجاتش دادی ،شتین
شصت رو داشت.
–گم شو ،رضا !حوصله ندارم.
انگار نشنید.
–یهبار نیمشه یه حوری پری گتت بیفته.

زر خرید

بانوی بارانی

پاکت ماسک را سمتم گرفت .
–بردار یگ.
ماسکهای پارچهای مزاحم.
–ولمون کن .من االن ریهم پر دوده ،کرونا خر کیه.
–درسته االن سینهت پر دوده ،ویل اون معتادان که نیم
گتن .بزن تا اکتی نیومده .االن تو این کمبود نتو فقط
کرونا رو کم داریم.
–سگ تو روح هرچ ویروس چینیه.
نفسم درنیمآمد .رسفه کردم و انگار ریههایم عالقهای به
پس دادن مونوکسید کربن نداشتند .

زر خرید

بانوی بارانی

رسم گیج یمرفت .از پشت هالهای از مه یمدیدم که
شلنگهای آتشنشاب آخرین شعلهها را خاموش یمکنند.
ماسک روی صورتم نشست و بوی الکل در بیبام پیچید.
–دستم رو ضدعفوب کردم .ماسکش مطمئنه.
دستم را بهعالمت برو بابا برایش تکان دادم ،اما حوصله
غر شنیدن از اکتی را نداشتم .
رضا که رفت کمک بقیه ،همانجا نشستم .من قصد
ر
خودکیس داشتم؟
نه !فقط رفته بودم کمک ،و این هیچ ربیط به خستگام
از زندیک نداشت.
#پارت_۳۸۰

زر خرید

بانوی بارانی

ماسک را پایی آوردم و یک قلپ دیگر آبمعدب را رس
کشیدم ...
چشمم رفت به لکه سوختگ روی آرنج دست چپم .
بهخاطر یک کارگر داخل انباری اینطور شد ،سیم ر
کیس
انبار قدییم و فرسوده بود و حاصلش هم آتشسوزی...
نتیجهاش برای من چه شد؟ یک لوح تقدیر افتاده روی
بقیه قابها ،همی !
یمماند خوشحایل خانواده کارگر بیچاره که برسپرست
نشدند.
دمپابهای کوچک طب جلویم ایستاد .رسم را بلند کردم .
پتزن منمنکنان گفت:

زر خرید

بانوی بارانی

–خدا ختت بده .حواسم پرت ر
دخت و دامادم بود ...چند
روزه بهم رس نزدن .گفتم شاید مریضن و بهم نیمگن .
دستگته رو گذاشتم کنار قابلمه ،حتما همون پرده رو
آتیش زده...
با دیدن قیافهاش نیمدانم چرا یاد مادربزرگم افتادم ،مادر
حمیده ،مهربان بود ،تمام زندیکاش هم بچههایش.
باراده پتزن را رسزنش کردم.
ر
خواسب آتیش رو
–آخه مادر من !خودت چطور یم
خاموش کب؟ ر
وقب یمبیب آتیشسوزی شده یماومدی
بتون از همسایهها کمک یم ر
گرفب .گتم همسایه کناری
دود رو نیمدید و زنگ نیمزد به ما ،باید چیکار یمکردی؟
–داشتم سطل پر یمکردم که خاموش شه.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
ر
–اگه پرده یمافتاد روت ،چ؟ اصل وقب ریخت رو
موکت و پخش شد دیگه باید یماومدی بتون.
–زندگیم داشت یمسوخت ،پرسم...
با دیدن دستپاچگاش شیطان را لعنت کردم و آرام
پرسیدم:
– االن جاب رو دارید که برید؟
–زنگ زدم ر
دختم تو راهه .میاد دنبالم .خدا ختت بده .
بیشت پیش ر
ر
دختمهها ...
اگه نیومدی بودی تو خونه ...دلم
من که عمرم رو کردم .اگه یمسوختم و وبال گردنشون یم
شدم...
پتزن بندهخدا خودش که گیج یمزد ،با رسزنشم ر
بیشت
ررسمنده شد .

زر خرید

بانوی بارانی

رفتم چتی بگویم و از دلش دربیاورم که زن جواب
سمتمان دوید و او را در آغوش گرفت .
بلند شدم و برای کمک به بچهها رفتم تا تجهتات را جمع
کنم.
موقع بر ر
گشی خواستیم با بقیه سوار شویم که اکتی
پبدایش شد.
–کجا؟
–چ شده ،آقای اکتی؟
–تو و رضا برید دبتستان عفت ،آموزش نکات ایمب
دارید .کپسول تو مدرسه دارن .
رضا نیمدانم چرا از ترس جاخایل داد.
–چرا اوستا نیمره؟

زر خرید

بانوی بارانی

ر
ذوق ،یا همان اوستا ،باسابقه و باحوصلهترین آتش
نشانمان بود ،آموزش مدارس هم بهعهده او ،دورهاش را
گذرانده بود ،اما ما...
–مرخصیه ،مدرسه از قبل هماهنگ شده ،نیمشه کنسل
کرد.
–مدرسهها مگه تعطیل نیست؟
–اینا کنکوریان ،با رضایت اولیا جمع شدن .
حدس زدم راه تنبیهم را پیدا کرده ،به مدرسه که رسیدم،
شک به یقی تبدیل شد.
با دیدن تیپ و قیافه ر
دختهای داخل حیاط ،رضا زمزمه
کرد:
ر
–اینجا دیگه کجاست؟ زمان ما ر
بیشت
دختا ازمون
ر
داشی.
سیبیل

زر خرید

بانوی بارانی

مدرسه غت ر
دولب ،شیک و نوساخت بود.
#پارت_۳۸۱
ساعت کالس ،ر
دختها را در حیاط جمع کردند .مستخدم
مدرسه چند کارتن آورد و داخل حیاط ،جلویمان ریخت.
آستی لباس کارم را چند تای کوچک زدم .ماسک را
برداشتم تا راحتتر صدایم را بشنوند.
ر
اکستن؛ سوخت که یمتونه
–برای آتش سه عنرص الزمه :
چوب ،وسایل ر
برق و چتای دیگه باشه؛ منبع ررسوع
ر
احتاق ،مثل جرقه ،واکنش شیمیاب ...توی بعیص آتشها
فقط صحبت از حرارت نیست...

زر خرید

بانوی بارانی

گفی کشدار یگ از ر
با صدای جووون ر
دختها ،شلیک
خنده بقیهشان به هوا رفت.
ثانیهای مات ماندم ،اما ادامه دادم:
–تو این نوع آتیش ،گازهای سیم آزاد یمشه ...مثل
ر
سوخی سیم .برای خاموش کردن باید یگ از سه عنرص
رو حذف کرد.
یگ از ر
دختهای ردیف اول ،نگایه به رستاپایم انداخت و
لوند پرسید:
–اگه ما ...ببخشید خونهمون ،آتیش بگته و زنگ بزنیم،
سفاریس شما رو یم ر
ر
فرسی؟
خانم معلمشان مثل لبو قرمز شد ،زن جوان بیچاره!
–یوسق !حواست رو بده به صحبتهای آقا.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دخت پشتچشیم نازک کرد.
–سؤاله دیگه ،خانووم!
بلند ادامه دادم:
ر
ر
انداخی
اکستن ...مثل
–عنرص اول ،جلوگتی از رسیدن
پتوی ضدحریق روی بدن آدیم که آتیش گرفته ،یا
پاشیدن پودر مخصوص روی آتش .دوم سوخت ،سوم
حذف حرارت ،مثل خنک کردن  .ر
وقب حرارت پایی بیاد
ر
احتاق تموم یمشه ،ویل پایی آوردن حرارت خییل سخته...
ر
دخت دیگری مزه پراند.
–حرارتت منو سوزونده.
دهانم از این حجم وقاحت باز ماند .همان لحظه فهمیدم
ا
من از سوزاندن هم خوشم یمآید ،مثل مغزهای پوکشان .

زر خرید

بانوی بارانی

صدایم را چنان باال بردم که ر
دختها ماستهایشان را
کیسه کردند.
–خفه یمشید من حرفام رو بزنم یا باید عمیل یگتون رو
آتیش بزنم تا بفهمید آتشسوزی شوچ و دلقکبازی
نداره؟
معلمشان هی بلندی کشید .عوض رسخ و سفید شدن
ر
دختها را ادب یمکرد.
سکوت که داخل حیاط نشست ،مطمی شدم گوش یم
دهند.
–رضا !روشنش کن.
مقواهاب که جلویمان کپه شده بود را با فندک آتش زد.
ر
اکستن را طوری که همه ببینید باال گرفتم و طرز
کپسول
استفادهاش را یادشان دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

بعد از تمام شدن کارمان کنار روشوب دستم را یمشستم،
ویل معلم جیغجیغو ولمان نیمکرد.
–شما یمدونید کجا اومدید؟ اینجا غتانتفاعیه !بعیص از
ر
دختا ،پدرای بانفوذی دارن .این برنامه فقط برای باال
بردن سطح و کالس مدرسه بوده ،نهاینکه توهی کنید به
ر
دختا ...شما ...من ...حتما اهانتتون رو به آتشنشاب
گزارش یمکنم.
ر
وقب دید بتوجه به او دستم را مایع یمزنم ،از عصبانیت
قرمزتر شد ویل دهانش را بست و رفت.
#پارت_۳۸۲
دستم را آب یمکشیدم که یگ از ر
دختها به من تنه زد.
کالفه نگاه خشمگیب سمتش انداختم که فقط لبخندش
پهنتر شد و رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

نگاه رضا پشترسش کشیده شد.
–به قرآن اینا کاریشون نداشته ر
بایس ،حاملهت یمکی .
خشمم به ثانیهای محو شد ،شانههایم از خنده لرزید.
–قسم چرا یمخوری ...
با انگشتهای خیسش به موهایش حالت داد و غر زد:
–من فقط موندم چرا از من خوششون نیومد .موهامم به
این قشنگ.
در آینه به صورتم آب پاشیدم ،رسم هنوز مثل قدیم برق
یمزد ،ر
حب یک گرم وزن اضافه را نیمخواستم تحمل کنم.
احساس کردم چتی در جیب پشت شلوارم هست که
ا
قبل نبوده .با بتون آوردنشان صدای شلیک خنده رضا
در حیاط خایل پیچید.

زر خرید

بانوی بارانی

یک مشت کاغذ کوچک ،پر از شماره یا آدرس پیج اینستا.
–رسما دیوونهخونه واکردن.
......
بعد از بیستوچهار ساعت شیفت ماندن ،در را که باز
کردم و وارد خانهام شدم ،آپارتمان  ۷۰ر
متی گرم و خفه
بود.
حمیده هرچقدر اضار کرد برای خانه پرده بگتد ،اجازه
ندادم .همی پردههای کرکرهای کارراهانداز بودند.
یکدست مبل مشگ ،یک فرش شش ر
متی قرمزمشگ
یک تلویزیون باستفاده  ۴۲اینچ ،کل وسیلههای زندیک
من...
صدای تقتق ،خوردن چنگالهاب به کف قفس یمگفت
متأسفانه همخانهام هنوز زنده است .

زر خرید

بانوی بارانی

پرنده به در نگاه کرد .کاش امشب دیگر صدایش نیمزد.
– ناری ...ناری...
کم مانده بود دیوانه شوم و قفس را از پنجره به بتون
پرتاب کنم.
مرغ احمق !دو سال یمشد ندیده بودش و هنوز صدایش
یمزد.
ر
وقب دوباره به در نگاه کرد و صدا زد دلم سوخت و
شیطان را لعنت کردم.
–عقل رو داشاکل داشت ،طوطیش رو داد مرجان که
مغز اونو پیاده کنه ،من از مرغ هم شانس نیاوردم.
دکمه پیغامگت را زدم و لباسهایم را تا رسیدن به ماشی
لباسشوب از تن بتون کشیدم و داخلش ریختم.

زر خرید

بانوی بارانی

صداب ملوس داخل خانه اکو شد.
–یاشار !عزیزم !بر ر
گشب حتما با من تماس بگت ،دلم برات
یهذره شده ،حداقل صدات رو بشنوم .عرصی به مامان
حمیده زنگ زدم ،گفتم که قراره  ۶۰سال به باالها رو
واکسینه کی .از بابا عبدی خت نداری؟ تماس گرفتم
جواب ندادن...
واقعا نیمدانست مادرم  ۶۰سالش نیست .عبدی ناقال،
خوش یمگذراند ،باید هم جوابش را نیمداد.
اسب ،عشقم !یادته دفعه قبل گفتم تا ر
–ر ر
وقب اون مرغ
مینا هست من پامو اونجا نیمذارم؟ بگو چ شد؟ براش
ا
ر
مشتی پیدا کردم ،اصل ازش خوشم نمیاد .اگه یمخوای
من بازم بیام خونهت ،ردش کن بره.
کنار قفس ایستادم و برایش دانه ریختم.
–یمشنوی ،فندقخان !قرار نیست چون شما خواجه
ر
ترسیف دارین هر مؤنب میاد اینجا رو هم فراری بدی.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری ...ناری ...سیب...
کالفه ضبه محکیم به قفسش زدم که ترسید و خودش را
به دیوار قفس کوبید.
–آبت با منه ،دونت با منه ،واسه چ اوب که رفته رو
صدا یمکب؟
برای اینکه این بار واقعا از پنجره به پایی پرتابش نکنم،
رفتم تا دوش بگتم.
#پارت_۳۸۳
#ناری
تعطییل آخر هفته را با دو روز مرخیص ر
گرفی از رئیسم
طوالبتر کرده و به باغ مریوان پناه آورده بودم .

زر خرید

بانوی بارانی

در سکوت و آرامشش یمتوانستم خستگ روزمریک تهران
را از ذهنم بشورم و بتم.
صبح زود کولهام را برداشتم و با یک کاله حصتی به
جنگل زدم ،از آن روزها بود که یمخواستم برای خودم
باشم.
محوطه وسییع که چند سال پیش از درخت خایل شده
بود ،با درختهای بلویط که به کمک بچههای روستا
کاشتیم جان گرفته و حاال کمکم زمینش به دامن جنگل
بازیمگشت.
بلوطهای بابرکت؛ درختهاب که برای خییل از حیوانات
زندیک بودند.
قدمهایم مست را از بر داشتند ،یگ از تنهها پرخاطرهتر از
آن بود که بتوانم از کنارش بهآساب بگذرم .

زر خرید

بانوی بارانی

همیشه یمخواستم به آن رس نزنم ،ویل دست آخر خودم
را همانجا پیدا یمکردم.
ساقه جواب از کناره تنهاش جان گرفته و رسحال ،قد
کشیده بود.
خطهای حافظه پیچدرپیچ روی تنه ،ر
دفت خاطرات بلوط
قدییم ...
ر ر
اسب مب را که زماب برای نجاتش خودم را به شاخه
هایش دخیل بستم ،بهیاد یمآورد؟
مب که نه او را چنگ رسنوشت نجات دادم ،نه خودم را.
آنقدر در زمان به عقب برگشته بودم که صدای پا
نشنیدم.
–یمدونستم اینجا پیدات یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

برگشتم .
–سالم ،یحب!
با لباس جنگلباب و نیمبتهای چرم ،جدی و بدون ترس به
نظر یمرسید ،به جنگل امنیت یمداد.
–سالم ،ر
دخت کورد !صبونه چ توی بساطت داری؟
با صدا زدنش ،با تأکید اینکه ر
دخت آن آب و خاکم،
احساس تعلق کردم ،ریشهدار بودن.
ر
درخب که روزی زندیکام را تغیت داده بود نشستم.
روی تنه
نردیکم ایستاد .پرسید:
–یک بریمگردی تهران؟
–فردا رو هم هستم ،شنبه بریمگردم.

زر خرید

بانوی بارانی

داخل فنجان برایش چای ریختم و برای خودم داخل در
فالکس.
داغ داغ جرعهای نوشید ،از تصورش دهانم سوخت.
به افق خته بود.
–زندگیت چطوره ،ناری؟!
–یمگذرونم .توی کارگزیب یه ررسکت کار یمکنم .داییم
برام پیدا کرده .
–حقوقش خوبه؟
با خنده واقعیت را گفتم:
–آره ،ویل از پشتمتنشیب متنفر بودم و رسم اومد.
#پارت_۳۸۴

زر خرید

بانوی بارانی

رس گرداند سمتم.
ر
تونسب اینجا بموب.
–یم
ر
نداشب ،این آرامش رو...
–اگه مونده بودم ،تو ئایرین رو
به چانه مرب عشکلش نگاه کردم تا نگاه پرحرفش را نبینم،
ر
حرسب این
اما صدای خندانش خیالم را راحت کرد که
میان نیست.
داشب ،با همه ر
ر
دختا .فکر اینکه
–همیشه از بچگ فرق
بخوای پابند ر
بیس هم سخته ...بشیب غذا بتی ،بچه
تروخشک کب.
بیبام از تصور پوشک بچه چی خورد.
برادرانه پرسید:
–خونهت چ؟ امن هست؟ تنهاب سخته.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بیشتشون
–همسایههام خوبن ،یه آپارتمان ۴واحدهست،
خانومن.
فنجان چای نزدیک لبهایش متوقف شد.
–تنهایید؟ خطرناک نیست؟
خندیدم.
–نگران من نباش ،یحب...
صدای بیسیم حرفهایمان را قطع کرد.
–یحب کجاب؟
فنجان چایش را کنارم زمی گذاشت و جواب داد:
–بگو...
–یمگن طرفای کولیت ،جنگل آتیش گرفته.
صورتش قرمز شد.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
ر
–یا هللا ...هنوز که تتماهه ،معمول دیرتر رسوع یمشه.
–به منم خت دادن ،ما داریم یمریم کمک .شایدم عمدی
بوده...
–منم میام .
–بمون رس پستت .نیمشه که همه بریم .
بیسیم که قطع شد ،هردو بدون حرف بلند شدیم .وسیله
هایمان را جمع کردیم و برگشتیم.
ساعت حدود یازده به روستای کولیت رسیدیم ،روستا
کوچک و کمجمعیت بود ،اما جنگل جاب دورتر یم
سوخت ،نزدیک منطقه مرزی؛ شیبدار ،صعبالعبور ...
درختهای بلوط نازنی و کهنسال...
بهمحض توقف ماشی ،بندهای کوله را روی شانهام
انداختم و همراهش پیاده شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

راهم را سد کرد.
–ناری ،تو نیمتوب بیای!
–پس برای چ اینجا آوردیم؟ من یمخوام بیام.
بدون ر
حب ذرهای نرمش توضیح داد:
–منطقهش جنگ بوده ،هنوز بعیص جاها می توی
زمینه ،من این منطقه رو مثل کف دستم یمشناسم ،ویل
اگه تو گم ر
بیس ،باور کن فقط دردرسه برای بقیه.
پا به زمی کوبیدم.
–من یمخوام کمک کنم.
#پارت_۳۸۵
کیم خم شد تا به صورتم مسلط باشد.

زر خرید

بانوی بارانی

–برای همی آوردمت .جعبه کمکهای اولیه تو ماشینمه .
برش یمداری و همیجا منتظر یمموب ،بعیص از روستاییا
و داوطلباب که ر
رفی ،ر
وقبکه بریمگردن به کمک یگ مثل
تو احتیاج دارن .دوره کمکهای اولیه رو که دیدی؟
رسم را به نشانه تأیید پایی آوردم.
–همیجا بمون !هریک که برگشت و کمک خواست
خیالمون راحت باشه.
و رفت...
خییل زود خت رسید جنگلهای درهوران هم آتش گرفته ...
فقط مردها را یمدیدم که با وانت یا هر وسیلهای که
توانسته بودند خودشان را یمرسانند و بهسمت جنگل یم
رفتند.
ظهر شد ،کیس با خودش غذا نتده بود ،آب ...عاشوراب
شده بود میان کوه ،خیمههایش درختان ست که یگ پس
از دیگری یمسوختند ،و آب که نبود .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
هلیکوپت یا هواپیمای
نه از ابرهای آسمان رحم آمد ،نه
آب ر
پایس از راه رسید؛ فقط مردم و دستهای خایل...
ساعت ،دو ،سه شد ،کمکم مردم بریمگشتند و دلمان
خوش که تمام شده...
وضعیت کساب که بریمگشتند چندان بد نبود .دوسه نفر
سوختگهای سطچ داشتند که کمکشان کردم.
در کولهام نان و کتلت بود؛ کیم خوردم ،کیم برای یحب
نگه داشتم .ساعت حدود چهار خت دادند دوباره آتش
شعلهور شده.
از گوش دادن به حرف یحب پشیمان شدم ،بخصوص
ر
وقب آمدنش تا یازده شب طول کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب که آمد ،خسته بود ،دودزده و گرسنه.
راضاش کردم بگذارد من رانندیک کنم ،ماشی جنگلداری
بود و امانت ،ویل چشمهای خونافتادهاش ثابت یمکرد
قادر به رانندیک نیست.
ر
وقب به خانه برگشتیم حداقل از این لحاظ خوشحال
بودیم که آتش تمام شده ،اما فردا دوباره همان بساط
شد ،و باز ...و باز...
هر بار فکر یمکردیم که آتشسوزی تمام شده ،مثل
ر
خسارب
اژدهاب هزار رس از جای دیگری شعله یمکشید،
غتقابل جتان به طبیعت و حیوانات بیچاره و بپناه
منطقه ...
هر روز یک روستای جدید ،یک منطقه دیگر .زمزمه
عمدی بودن هر روز ر
بیشت قدرت یمگرفت ،با هزار دلیل.
#پارت_۳۸۶

زر خرید

بانوی بارانی

برای من اما دیگر احتیاط معب نداشت ،جعبه کمکهای
اولیه را در کولهام خایل کرده و مثل بقیه سیع یمکردم با
هرچتی که به دستم یمرسد آتش را خاموش کنم.
بعیص داس با خودشان آورده و درختچههای دور آتش را
یمبریدند ،فایده نداشت ،علفهای بلند و خشک که در
بهار ست و جانبخش بودند حاال مایه انتشار مرگ یم
شدند.
سطح زمی یکپارچه شعلهور بود ،جهنم را تداغ یمکرد .
ر
درسب
بعیص از مردها چند شبانهروز بود خواب
نداشتند ،نه آب ،نه غذاب ...
فقط غتت نگهشان یمداشت که پا پس نکشند .با شاخه
هاب که از درختان شکسته بودند روی آتش یمکوبیدند؛
هیچ وسیلهای نبود .

زر خرید

بانوی بارانی

صدای فریاد حیوانات بیچاره و زوزه پردردشان تا آخر
عمر از ذهنم پاک نیمشد .
ر
سوخی گوشت در بیبام یمچید تهوع یم
هروقت بوی
گرفتم ،یک حیوان بگناه دیگر زنده در آتش خودخوایه
انسانها سوخته بود.
شب بههمراه بعیص از مردها به ده برگشتیم و در مسجد
جمع شدیم .
مردم روستا ،موکتهای کهنهشان را یمآوردند ،مردها آنها
را یمبریدند و بر روی چوب و اگر خییل خوششانس
بودیم روی دسته رب یمچسباندند و موکتکوب یم
ساختند.
تجهتات پیشرفتهمان همی شد.
از مناطق دیگر کشور برای کمک آمده بودند ،انجمنهای
زیست محییط و شصت نفری هم از انجمن چیا ...

زر خرید

بانوی بارانی

نیمشد بکار نشست ،جنگل روح منطقه بود ،زندیک
جاری حیوانات و انسانها.
ساعت حدود دوازده شب ،یمتوانستم یحب را ببینم که از
خستگ بیهوش شده .موکتبر را روی موکت کشیدم .
–بسه خانم ذاکری !دیگه بخوابید.
با شنیدن صدای مردانهای کنارم از جا پریدم ،و فورا
سوزش دستم به من فهماند کار دست خودم دادهام.
نگاه پرخشمم را حواله مرد جوان غریبه دادم .دلم یم
خواست رس مردک احمق داد بزنم که دهانش را ببندد و
برای من دلسوزی نکند ،اما همه خواب بودند و ممکن
بود بیدار شوند.
به او پشت کردم تا ب کارش برود.

زر خرید

بانوی بارانی

کولهام را باز کردم و کیم باند دور دستم پیچیدم .دستم
آلوده و کثیف بود.
–بذار کمکت کنم .
یحب کنارم نشست.
پشیمان زمزمه کردم:
–از صدای من بیدار شدی .
منتظر بود ،باالجبار دستم را سمتش گرفتم .صاف نیم
ماند ،یملرزید.
–چه بالب رس دستت آوردی؟
#پارت_۳۸۷
باند شلخته مرا باز کرد .در سکوت بتادین زد و دوباره
باند پیچید .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
خواسب شب توی جنگل بموب ،بهخاطر من
–یحب ،یم
بر ر
گشب.
–به ئایرین قول دادم مواظب هردوتامون باشم.
–نباید تازهعروست رو تنها یم ر
ذاشب و یماومدی.
–خودش یمدونه شغل من چیه .حاالم بخواب.
خواستم دوباره رساغ موکتبر بروم که گوشه مانتوام را
گرفت.
–اگه من قول بدم کارت رو انجام بدم ،ر
استاحت یمکب؟
–خستهای...
مانتوام را رها کرد .نور کیم از پنجره به صورتش یمتابید،
زیر چشمش گود شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–آباریکال ،همه خستهایم .پس ر
استاحت کن.
راست یمگفت .گوشهای نزدیک به یحب دراز کشیدم .
ر
مسافرب
بقیه آدمها را نیمشناختم ،غریبه بودند .پتوی
عزیزم را روی تنم باز کردم.
زود به خواب رفتم .خستگ خوب بود نیمگذاشت رویاها
نزدیکم شوند .پشت پلکهایم ویل الشه سوخته الک ر
پشب
جاخوش کرده بود و پاک نیمشد.
............
مردی که شلوار کوردی به تن داشت ،با بیل ،خاک روی
درخت ریخت و خاموشش کرد .بعد سمت سوراخ داخل
تنه درخت خم شد.
–باید روباه بوده باشه.

زر خرید

بانوی بارانی

دلم برای روبایه که بریمگشت و خانهاش را سوخته یم
دید سوخت.
ناگهان یگ دیگر از مردها فریاد زد:
– اونجاست...
لحظهای سایهای از حیوان را دیدم که با دیدن ما فرار
کرد ...
از ترس ما ،سمت آتش یمرفت .قبل از اینکه دست یحب
به من برسد مثل باد پشترسش دویدم .
ر
سوخی شاخههای آتشگرفته
فریاد مردها میان ترقترق
گم شد.
چند جا از مست منحرف شد ،ر
حب یک لحظه به پایم
برخورد و مستش را عوض کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

همانطورکه یمدویدم ،ناگهان روبهرویم خایل از درخت
شد و زیرپایم خایل...
معلق ماندم روی لبه دره ،در آستانه سقوط ...دیدم که
روباه به پایی دوید.
دستهایم را به دنبال ر
گرفی چتی و نجات خودم در هوا
تکان دادم ،نه شاخهای بود نه هیچ ...
دستم هوا را مشت زد.
#پارت_۳۸۸
بار دیگر بالبال زدم ویل سمت دره کج شدم ...اگر یم
افتادم ،از روباه رسی عتر به ته دره یمرسیدم ،ویل زنده نه...
به هیچچت زندیک وابسته نبودم ،هیچ ...

زر خرید

بانوی بارانی

جاذبه مرا به پایی کشید ،اما انگار قرار نبود سقوط کنم...
ر
دسب به دور کمرم حلقه شد و مانع افتادنم ...همان
طورکه نگاهم به روباه بود که از شیب پایی یمدوید ،به
آگایه رسیدم .
یمدانستم در آغوش چه کیس هستم .حضورش را
ر
احساس یمکردم ،ر
خاکست
حب میان بوی دود و
شناختمش ...
ر
حب اگر ماهیچههای دستش دور کمرم قطورتر و قویتر
شده بود .تنها کیس که تمامیت من را یمتوانست به چنی
شوریدیکای برساند فقط یک نفر بود ...او...
مرز بی توهم و واقعیت خییل باریک است ...آنقدر که
باورم شد مردی میان آتش به نجاتم آمده که جاب میان
آجر و کوچه جایش گذاشته بودم.

زر خرید

بانوی بارانی

و از تمام اینها مطمی بودم ،ر
حب بدون اینکه برگردم و
غریبهای که محکم در آغوشم گرفته را به چشم ببینم.
من با تپشهای قلبش غریبه نبودم ،با تکتک نفسهاب
که زیر گوشم پخش یمشد و قلبم را وادار یمکرد محکمتر
بکوبد.
تکهسنگ از زیر پایم به ته دره غلطید ...مرد مرا عقب
کشید و باهم روی زمی افتادیم .
او به پشت و من روی سینه او .
رسی ع چرخید ،مرا هم چرخاند ،رسم روی بازویش قرار
گرفت ،و من چشمهایم بسته شد ،نه از ترس ...
از ترس بود ،به خدا...

زر خرید

بانوی بارانی

یمترسیدم حضور مرگ گولم زده باشد و او...
نفس کشیدنش قطع شد .انگار او هم گمان یمکرد توهم
باشم.
ثانیههاب فقط صدای جهنم سوزان اطراف یمآمد و بعد...
–ناری ...چشمات رو باز کن.
صدای مهربانشده خودش بود.
گوشهایم که اشتباه نیمکرد ...لبهایم برای زمزمه کردن
اسمش از هم فاصله گرفت ،ویل لرزید و بنتیجه باز
ماند .
انگشتش روی صورتم نشست ،انگار زغال به آن چسبیده
باشد ،یک نقطه کوچک روی گونهام سوخت.

زر خرید

بانوی بارانی

گرما کشیده شد تا لبهایم ،در آخر لب پایینم لرزید و
ذوب شد.
قطره اشگ از گوشه چشمم چکید .دو سایل یمشد
نگذاشته بودم کیس اشکم را ببیند ،اما او که هرکیس نبود،
یاشار بود...
صدای پاهاب ویل واضحتر یمشد ،کیس سمت ما یمدوید.
–ناری...
یحب آمد و مرد از من کناره گرفت .چشمم را بهآب باز
کردم و تصویرش را دیدم .باالی رسم ایستاده بود.
#پارت_۳۸۹
یحب آستینم را گرفته بود ،دنبال خودش کشانکشان یم
برد.

زر خرید

بانوی بارانی

–فکر یمکردم عاقیل !اطمینان کردم بهت !اگه بالب
رست یماومد ،جواب فامیلتو چ یمدادم؟ جواب در و
همسایه رو چ یمدادم؟
حرق نیمزدم .جواب برای سؤالهاب که یمشنیدم و
مفهومش را درک نیمکردم نداشتم.
ر
بیشت حواسم به صدای پای مردی بود که پشترسمان
یمآمد .چشمم دیده بودش ،قلبم حسش کرده بود و باز
باور نیمکردم خودش باشد.
ر
وقب رسیدیم به هر زباب رسزنش شنیدم؛ کوردی ،فاریس،
لهجههاب که نیمشناختم...
یحب باالخره آستینم را ول کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–یمری توی ماشی یمموب تا من برگردم ،از جات تکون
نیمخوری!
او از کنارمان رد شد و نگاه دلتنگم به دنبالش کشیده شد،
خته به شانههای محکم و ورزیدهاش.
با داد یحب از جا پریدم.
–ناری!
تند و بحواس گفتم :
–قول یمدم دیگه نرم سمت آتیش .بذار بمونم!
–همی که گفتم !فردا هم بریمگردی خونه.
احساس خطر کردم.
–تو رو خدا ...هرچ تو بگ ،بذار بمونم .

زر خرید

بانوی بارانی

–خستگ عقلت رو زایل کرده.
مردی سمتمان آمد.
–یحب ،داس کجاست شاخهم سوخت .بده شاخه بتم.
کالفه از حرف گوش ندادنم ،تسلیم شد.
– ررس بهپا نیمکب!
از توبیخش اخم کردم ،اما رسم را به نشان تأیید پایی
آوردم.
بعد از ر
رفی یحب به اطراف چرخیدم ،اثری از او نبود ،اما
نه...
در پنجاه ر
متیمان به دورترها ،جابکه توده آتش از دامنه
باال یمرفت نگاه یمکرد.
چه مرگش شده بود؟ خودش را به آن راه یمزد که چه؟

زر خرید

بانوی بارانی

کلهگاو احمق !
حداقل نشاب از آشناب که یمتوانست بدهد.
ر
درخب تکیه زدم تا کمگ
تا خود غروب سمت ما نیامد .به
خواستند انجام دهم.
دروغ چرا؟ !چند باری گریم نگاهش را روی صورتم حس
کردم ،اما چشم یمچرخاندم و نیمدیدمش.
#پارت_۳۹۰
تا اینکه هوا که کیم تاریک شد و یحب خواست برم
گرداند ،کنارمان ایستاد.
–من هم همراهتون میام.
صدایش را گوشهای تشنهام به خود جذب کردند .

زر خرید

بانوی بارانی

یحب دستش را بهعالمت بفرما نشانش داد .با ما راه افتاد.
ر
ساعب پیاده تا ماشی راه بود.
نیم
باورم نیمشد ...هیچچت باورم نیمشد .
باالخره انتظار تمام شده و روبهرویم بود ...
تا جای پایم را در رساشیب پیدا یمکردم نگایه به او یم
انداختم ،خطوط صورت همان بودند ،اما بدون آن
احساسهاب که با آن یمشناختمش.
یکرسی از حماقتها در زندیک هستند که هیچ گذر
زماب قادر به حل و فراموش کردن آنها نیست...
برای من ،برجستهترین حماقت ،عشق او بود.
همینکه دلم برای یک لحظه ر
بیشت دیدنش التماس یم
کرد...

زر خرید

بانوی بارانی

مست برگشت روی صندیل کمکراننده نشست .
کیس حرق نیمزد .
باالخره یحب بود که سکوت ماشی را شکست ،پرسید:
–شما از آتشنشاب اومدید؟
–داوطلب اومدم ،رئیسم فکر یمکنه کرونا گرفتم و خونه
م.
–برای برگشت باید گوایه ر
دکت بتی.
–جور یمشه ،مجبور شدم .مرخیص بهم نیمدادن.
یحب نیمنگایه به او انداخت.
–خییل تغیت کردی.

زر خرید

بانوی بارانی

چرا جوابش به سؤال یحب برایم مهم بود؟ آخر عجیب
رفتار یمکرد !
یاشار ،ناریاش را یمدید و هیچ حرق نیمزد؟
آه کشید.
–خییل گذشته.
حقیقت ،مثل سطیل آب یخ به رسم پاشیده شد .فقط
برای من احمق انگار دیروز بود که از خانهمان رفت ،برای
او خییل گذشته بود.
ر
وقب به روستا رسیدیم ،داخل حیاط مسجد دلیل رسدی
اش را به چشم دیدم ،شکل یک ر
دخت که به استقبالش
آمد و دستش را روی بازوی مرد گذشتههای من آویخت.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دخت زیبا بود؟ زشت بود؟ کوتاه یا بلند؟ نیمدانم فقط
دستهاب که دور بازوی او پیچید روی خرخرهام فشار
آورد.
–پس اینطوره ،آقایاشار؟ تمام ر
مدب که ناری احمق به تو
ر
داشب
بمعرفت کلهگاو فکر یمکرد جنابعایل واسه خودت
زندیک یمکردی؟ ویل اینجا شهر منه .اشتباه کردی پات رو
گذاشب توی قلمروی من ،اونم ر
ر
وقب که یه جفت باهات
بود .پشیمون یم ریس ،یعب من پشیمونت یمکنم.
#پارت_۳۹۱
#یاشار
حوصله شلوغ و بچههای داخل چادر را نداشتم ،داخل
ماشینم دراز کشیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

ناری ...ناری ...ناری ...
بهجز فندق ،این قلب زباننفهم هم هر روز اسمت را ذکر
یمگفت .
چرا اینقدر دیر؟
تا شنیدم شهری که پناهت داد آتش گرفته به آب و آتش
زدم و به راه افتادم.
شغیل که بعد از آنهمه آواریک داشتم را روی هوا ول
کردم و به جاده زدم.
آمده بودم که فقط به قلب المروتم بگویم دیدی ،من
دنبالش رفتم ،نبود ،پس حاال مثل آدم کارت را بکن؟
آمده بودم خداحافیط ،اما اگر همهچت ساده یمگذشت
که اسمش رسنوشت یاشار نبود.

زر خرید

بانوی بارانی

–خسته شده بودم ،ناری !نه از عشقت که بیچارهم
کرده ،از ناامیدی ،از انتظار کشیدن برای روزی که بیای
و بگ فرارت تموم شده ،اومدی که کنارم بموب .نیومدی
المروت !بار گناه من سنگی بود ،تو چ؟!
نیمهشب شد ،حیاط مسجد ساکت.
به روزی که گذشت فکر کردم...
صبح راه افتادیم از تهران .
ر
وقب به اینجا رسیدیم ،تارا بدون اینکه داخل مسجد را
ببیند حاض نشد آنجا بماند ،یمگفت فرشهایش شسته
نیست ،با غریبهها زیر یک سقف نیمرود .
کنار حیاط چادری که علتضا با خودش آورده بود را َعلم
کردیم ،یک چادر بزرگ ۶نفره.

زر خرید

بانوی بارانی

تارا بهخاطر من آمده بود .شب قبلش به او گفتم که به
مریوان یمروم ،صبح با چند نفر از دوستانش رس کوچه
بودند.
یگ نبود بگوید دنبال من راه افتادهای که چه؟
آنها که داخل چادر مستقر شدند ،من راه افتادم سمت
حادثه.
بهمحض اینکه به محل رسیدم ررسوع کردم برای کمک.
ر
هلیکوپت آبپاش الزم داشتیم ،هواپیما ،هیچکدام نبود ،یا
تکوتوک یمآمدند ،تأثتی نداشت ،انگار با تف بخوایه
جهنم را خاموش کب .
یک لحظه صدای داد شنیدم ،مردها از یک روباه حرف یم
زدند .رسم را که گرداندم دیدم کیس به میان آتش دوید.

زر خرید

بانوی بارانی

بهثانیهای هم روباه کوچک را دیدم و هم کیس که در
فاصله  ۳۰ر
متیام ،آنسوی ستون سوزان علفها یمدوید.
برای رسیدن به او فقط باید دیواره شعلهور جلویم را رد یم
کردم .یک گام بلند را پریدم .
داغ آتش را روی صورتم احساس کردم ،ویل انگار نتوب
مرا سمتش یمکشید.
#پارت_۳۹۲
ا
نشناخته بودمش ،هرچند قبلش اصل واضح ندیدم که
بشناسم .
اما روی لبه پرتگاه ،ر
وقبکه گرفتمش ،انگار پری جنگل را
شکار کرده باشم ،دنیا ساکن شد .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
حب بادی که گرما و جرقههای آتش را با خودش یمبرد
رسعتش را از دست داد ،دنیا در آغوشم بود.
باورم نیمشد ،بعد از دو سال لمسش کرده بودم .
عطر موهای صافش زیر بیبام زد و به هتوتم برد ،تا
حدی که یادم رفت عقب بکشم از لبه پرتگاه.
یک شب به پرایدش گفته بود تایتانیک .قسمت شد و
اجرایش کردیم ،فقط بر لبه مرگ.
لئوناردوی قصه هم مو نداشت ،کچل بود .
در جایم غلت زدم و لبخند روی لبم جا خوش کرد .
مثل پرسبچههای تازهعاشق برای خودم خوشخوشک یم
خندیدم ،ر
لذب که بعد از او فقط از آن خاطره مانده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

ویل دلم برای این فنا بودنها تنگ شده بود ،برای این
مست شدن از حضورش ،تنها جاب که مردانگ یک غریزه
ضف نبود.
لبخندم را جمع کردم .ای خاک بر رس بجنبهات ،یاشار !
ویل آتش کوهستان به سینهام زده ،و به خدا که این
دست خودم نبود؟
خود خدا عاقبت مرا بهخت یمکرد .
و فقط یک روز یمشد از تهران آمده بودیم .
تا صبح ،روی صندیلهای سفت آنقدر اینپهلو و آنپهلو
شدم تا آفتاب رس زد.

زر خرید

بانوی بارانی

یحب را دیدم که گوشهای وضو گرفت و داخل حیاط به
نماز ایستاد .
ا
اصل ربطش به ناری چه بود؟
ناری و او ،اینجا ،آن نگاه خایل ناری ...نکند؟
کاش یگ به من یمگفت دیگر ر
حق نسبت به خرگوش
ا
آزادم ندارم ،ویل یکرسی حماقتها کامل مردانهاند ،مثل
حس مالکیت ،ر
حب بعد از جداب.
همراه با مردها از روستا بتون زدیم.
یحب او را بیدار نکرده بود؟ نیمخواست با خودمان
بتیمش؟
چه ر
بهت !اما با فکر کردن به این که نکند ر
وقب بریمگردم
آنجا نباشد ...تارا ورد زبانش من بودم ،نکند ناری را فراری
یمداد؟

زر خرید

بانوی بارانی

تارا را چه یمکردم؟ ناری ر
وقب ما را باهم دید چقدر
خونرسد بود !!خییل بخیال با آن فامیلش رفت.
کاش آتش زودتر خاموش یمشد.
#پارت_۳۹۳
به محل حادثه که رسیدیم همه فکرهایم پراکنده شدند.
کیس از قصد آتش به دل جنگل انداخته بود ،شگ وجود
نداشت ،اما چرا؟
سال نحیس را یمگذراندیم ،تابستاب نحستر برای
طبیعت .

زر خرید

بانوی بارانی

هیچ زماب در تاری خ اینهمه آشسوزی به خود ندیده بود،
یک روز هتکاب ،یک روز زاگرس ،و دری غ از هوشیاری یگ
از مسئوالن ،دری غ از بالگرد و هواپیمای آبپاش .
غروب که به روستا بریمگشتیم دستهایمان تاول زده
بود ،خسته و تشنه ،شانههایمان درد یمکرد از کوبیدن
روی ر
آتیس که دیوانه شده بود .
خت رسیده بود که هانهشیخان اوضاعش خراب است،
باید یمرفتیم.
در حیاط مسجد از دیدن ناری ،کنار تارا مطمی شدم
هیچچت مثل صبح نیست ،ویل دلم فقط یک گوشه
خنک و ر
استاحت یمخواست .
مغزم کار نیمکرد از خستگ.
ویل ر
وقب جلو رفتم و انگشتان تارا روی بازویم نشست...

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشارم ،بیا ببی یه دوست جدید پیدا کردم.
نسیم خنک غروب روی صورت داغم وزید.
نگاهم قفل نگاه ناری شد ،از چشمهایش هیچچت را نیم
شد خواند.
–خانوم ذاکری از ما دعوت کرده بریم باغش .
رسش را سمت ناری چرخاند.
–ر ر
اسب عزیزم ،اسم کوچیکتون چ بود؟ لهجه مردم
ر
وقب صداتون یمکی خییل غلیظه .نتونستم دقیق...
–نارین ...
–قشنگه.
–صدام یمکی ناری...

زر خرید
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لبخند تارا پررنگ شد.
–یاشار یه مرغ...
ناری خییل عادی و راحت حقیقت را گفت.
–اون مرغ مینای من بود ،داده بودمش به عمو عبدی .
من دوستپرست رو یمشناسم ،همسایه بودیم .
تارا کیم با شک از من به ناری نگاه و زمزمه کرد:
–ا ...جدی؟
ناری لبخندی به صورت او زد.
–عمو از فندق خوشش اومده بود .
باالخره مخاطب قرارش دادم:
–اینجا زندیک یمکب؟

زر خرید
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قدیم صدایش یملرزید ر
وقب هول یمشد ،هرچند بلد بود
صورتش را بحالت نگه دارد ،اما این ناری ...
صاف و با آرامش جوابم را داد.
–نه .تهران ،زندگیم اونجاست .یحب گفت فردا یمریم
هانهشیخان ،امشب داریم بریمگردیم مریوان .قراره شب
خونه من بمونید.
#پارت_۳۹۴
به چادر اشاره زدم.
–ما باید چادر و وسیلههامون رو جمع کنیم.
کولهاش را برداشت و روی شانه انداخت.
–من و یحب جلو یمریم ،به شهر که رسیدید باهاتون
هماهنگ یمکنیم.

زر خرید
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بعد از جمع کردن بند و بساطشان ،من و تارا و دوستش
با جیپ ،بقیه با ماشی علتضا که از بچههای هاللاحمر
بود راه افتادیم.
تارا بهمحض تنها شدنمان سؤال یمپرسید .حوصله سی
جیم نداشتم .
با کیم پرسش به محلهای که آدرس داده بود رسیدیم؛
محله دارستان.
یک خانهباغ بود ،یک باغ گردوی بزرگ ،باالی هزار ر
مت .
با دیدن خانه کاهگیل کوچک گوشه باغ ،ر
دختها با ذوق
سمتش رفتند ،تارا ویل ایستاد.
–خدا کنه توش ر
بهت باشه.
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بوی خاک نمخورده ،عطر غذا ،گلهای شاداب آویزان از
دیوار کاهگیل ...اینجا خود بهشت بود .
جای خوب برای نفس کشیدن و آرامش ...بخود نبود دو
سال پیش فرار کرد و به اینجا پناه آورد.
خسته بودم .کش و قویس به خودم دادم ،اما با دیدن
کیس که در آستانه در ایستاد ،درجا صاف شدم.
با لباس بلند و شال آب و جلیقه سکهدوزی قرمز قدش
بلندتر از همیشه بهنظر یمرسید .
موهایش را مثل زنان اینجا فرق باز کرده بود .
با آن آستیهای بلند ،انگار از اول آفریده شده بود که
این لباسهای پرزرقوبرق را بپوشد.

زر خرید

بانوی بارانی

لباس زنان کورد در عی زیباب ،حس عجیب به انسان یم
دهد؛ ر
احتام ،شجاعت ،جنگجو بودن کیس آن را به تن
دارد...
روبهروی من ،زب ایستاده بود که با ر
ر
شیطنب
دخت پر از
که پشترس گذاشتم فرق داشت.
کیس به شانهام کوبید و از جا پراندم.
–چطوری ،جوون؟!
ر
حب متوجه نشدم یک کنارم رسیده.
–سالم ،بابایحب!
–پس ما رو یادته و رس نیمزب.
شانهاش را بوسیدم.
صورتش ،کشیده و مهربان بود ،شبیه پرسش.
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سگ کنارش ایستاده بود که هرگز نتوانسته بودم
فراموشش کنم .
به سمتم پارس کرد و با ر
ترس بابا ساکت شد.
باراده خندیدم.
–حیوونای ناری هیچوقت از من خوششون نیومده.
–با غریبهها اینطوره .به خودت نگت .بفرمایید تو!
#پارت_۳۹۵
قدمزنان سمت خانه رفتیم.
–عروسم تدارک شام دیده .دوخوا بار گذاشته ،قاورمه
پخته  .ر
وقب نارین زنگ زد که مهمون داره ما اومدیم .خدا

زر خرید
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رحمت کنه پدربزرگش رو ،مهمان خونه کاکتوفیق،
مهمون منه.
نگایه به در ورودی باغ انداخت.
–یحب گفت ر
بیشتید ،بقیه مهمونا کو؟
گشی تهران .باید رس کار یم ر
–بر ر
رفی .
رسی تکان داد و حرق نزد.
داخل کلبه اما نماب متفاوت داشت؛ یک اتاق بزرگ با دو
فرش دوازده ر
متی ،ر
پشبهای الیکرنک و نوستالژی ...
یک آشتخانه و خواب کوچک ،همه دیوارها گچبری و
تمت .کیس داخل این کلبه قدییم را مدرن کرده بود.
عروسش صورت گرد سفید و ابروهای کمان داشت .
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بچهسال بود ،فوقش هجده ،ویل سفرهای که پهن کرد
فقط از عهده یک کدبانو بریمآمد.
ناری بعد از شام زن یحب را وادار کرد با شوهرش بروند .
هرچقدر بیچاره اضار کرد ظرفها را بشورد ،خییل جدی
گفت که مهمانها غریبه نیستند ،خودشان تمت یمکنند.
حس کردم برای کار کشیدن از ر
دختها که هیچ کاری
نکرده ،فقط از خستگ غر یمزدند گفته ،اما ناری که از
این کارها بلد نبود .بود؟
بابایحب اضار کرد برای خواب به خانه او برویم که
ر
دختها راحت باشند .
بلند شدیم .تارا دست کقاش را برای خداحافیط بلند
کرد و تکان داد.
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ناری اما با جارو لیپتون خییل خانمانه وارد هال شد .
علتضا رسش را پایی انداخت و نگاه محجوبش را به فرش
داد.
–خانم ذاکری ،خییل زحمت دادیم .انشاءهللا برگشتیم
تهران جتان کنم.
با لبخندی ملیح برایش رس تکان داد .
–شما بهخاطر کمک به ما اومدید ،این ر
کمتین کاری بود
که ازم بریماومد.
ا
من برای تشکر چه یمگفتم؟ مثل یمگفتم نیت من آنقدر
خالصانه نبوده؟ اینکه اسم مریوان مرا تا اینجا کشانده ،نه
کمک؟

زر خرید
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ر
حب تشکر نکردم ،او هم انتظارش را از من نداشت ،چون
ر
حب نگایه به من نینداخت.
کنار وروی بدرقهمان کرد و خداحافیط.
دم در حیاط از اینکه گفتم یمروم پشیمان شدم.
–چهارتا زن تنها ،باغ به این بزریک ،من یممونم.
–بذار راحت باشن .یمخوان تن به آب بزنن.
–توی ماشی یمخوابم.
بابایحب خندید و گفت:
–نارین خودش شتزنه.
از ناری خودمان حرف یمزد؟
–یممونم عمو ،این چند شب هم صندیل عقب خوابیدم.

زر خرید
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پتمرد به ترسم خندید.
–میل خودته. #پارت_۳۹۶
در عقب جیپ را باز کردم و روی صندیل نشستم ،به
چراغهای خانه زل زدم.
صدای خنده بلند دوست تارا تا اینجا یمرسید؛ ر
دختک
تپل ،با آن موهای فر...
بهگمانم علتضا بهخاطر او آمده بود.
رسم را به اطراف چرخاندم تا حواسم را از حسادت به
زندیکهای ساده و بگناهشان پرت کنم.
روی دیوار ،هر ده ر
مت یک چراغ کوچک کممرصف روشن
بود و کیم از خوفنایک و سنگیب درختان گردو در شب کم
یمکرد.
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ر
گویسام زنگ خورد.
–چطوری ،پرسخاله؟!
تند ،انگار منتظر بودهام از این پیشآمد معجزهوار حرف
بزنم ،گفتم:
–ناری اینجاست.
خوشمزهبازی یادش رفت .ادامه دادم:
–من االن تو حیاط خونهشم .باورت یمشه رضا؟!
–زندهای؟!
–یعب چ؟
–هیچ بابا ...ناری حالش خوبه؟
«خییل »را نوک زبانم رساندم و...

زر خرید
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–تارا رو چرا بردی ،آخه...
بدون اینکه متوجه باشم ر
گویس را برداشتم و کناره دیوار
قدم زدم .
–خودش صبح تو کوچه بود .فقط گفته بودم بهش که
ساعت نه راه یمافتم.
–اینهمه با هیچ ر
دختی قایط نشدی ،همون اویل
ستیش از آب دراومد  .ر
دخته آویزون.
شاخه خشگ را گرفتم ،با یک حرکت شکست .
هوا عطر خاض داشت ،حتما از برگ درختان گردو بود.
رضا داشت از کنجکاوی خفه یمشد.
–ناری دیدش؟ گیس ر
کیس شد؟
–همهجا امنه .اونجا چ؟
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–بچهها حالت رو یمپرسن ،نگر ر
انی.
کیم عذابوجدان گرفتم.
–بگو زود بریمگردم.
–خل شدی؟ دو هفته هم قرنطینه بعد از کروناست.
–من دیوونه یمشم تو خونه .
–بیا تعمتگاه.
–همکارا اونجا منو ببیی که بدتره.
– اینم هست .
تعمتگاه را من و رضا راه انداخته بودیم ،برای روزهاب که
شیفت نداشتیم.
خمیازه کشید.
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–من بخوابم دیگه .امروز شیفت بودم.
–بخواب.
ر
سوغاب برام بخر.
–برگشتب رس راه
–خداحافظ.
ر
گویس را داخل جیبم انداختم.
تمام تنم کوفته بود ،اما با فکر صندیل عقب خستهتر یم
شدم.
یمخواستم به درخت تکیه دهم که صداب غافلگتم کرد.
ر
نداشب ،قهرمان؟!
–طاقت یک شب دوریش رو
#پارت_۳۹۷
بهضب سمت صدا چرخیدم.
در امتداد دیوار ایستاده و تفنگ را سمتم نشانه رفته بود .
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در نور کم فقط صورتش و تفنگ را یمدیدم ،یک پتاهن
بلند به تن داشت که در تاریگ ،تته بهنظر یمرسید.
شوچ نیمکرد ،اما صدایش تمسخر داشت.
–گفتم دزد اومده.
تفنگ در دست او همانقدر برای من نامأنوس بود که
نیش زنبور به تن پروانه.
غرید:
–اونجوری نگام نکن!
دستهایم را به نشانه تسلیم باال گرفتم و با تفری ح گفتم:
–چهجوری؟
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–با نگات نگو تو عرضه نداری ،یهو یه سوراخ خوشگل یم
کارم کف دستت.
امان از لبخندهای ناخوانده که باجازه یمنشینند روی
صورت آدم.
نیمدانم چه ر
اتفاق افتاد ،ویل برای فقط یک لحظه پرده
خونرسدی از نگاهش افتاد .با نفرت زمزمه کرد:
ر
تونسب؟
–چطور
بنگ!
شاخه درون دستم شکست.
صدای آزاد شدن نفسش را شنیدم .فقط و فقط همان
چند ثانیه تبدیل شده بود به ناری قدییم...
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پوزخند بلندش سکوت درختان را خط انداخت؛ دوباره به
قالب غریبهها برگشته بود.
–شلیک رو دیدی؟ ُ
رسپر کاکتوفیق خطا نیمره.
تفنگ را روی شانهاش انداخت و با لبخندی یکوری
تماشایم کرد.
– رنتس !ما ر
احتام مهمون رو داریم ،به مغزش شلیک نیم
کنیم.
پشت کرد و به راه افتاد .دامن بلندش صدای خشخش
برگها را بلند کرد.
–بیا تو خونه ،اتاقخواب خالیه .فقط روی تخت من
نخواب .بدم میاد موی غریبهها رو بالشم باشه.
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هنوز بوی باروت در هوا بود .سمیه و تارا از صدای
شلیک روی ایوان آمده بودند.
کنارشان رسیدم ،مجبور شدم خودم توجیح کنم.
–گفتم تنهایید ،موندم .ناری فکر کرده دزدم.
#پارت_۳۹۸
سمیه غرغر کرد:
–تازه داشت خوابم یمبرد.
تارا اما با چشم ریز حرکاتمان را یمپایید.
رختخوابها وسط حال پهن بود .ناری با دست اتاقش را
نشانم داد.
وارد شدم و در را بستم .صدای پچپچ و خنده بنمک
سمیه یمآمد.
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نفسم را از هوای اتاق پر کردم .رایحه مالیم و خوشبوی
تنش را یمشد لمس کرد...
سادهدالنه دورتادور اتاق را گشتم ،به دنبال ردی از گذشته
هایمان؛ عکیس ،اثری ،هرچتی که بگوید مرا یادش بوده،
اما هیچ...
یک تخت ساده قهوهای ،یک گلیم ،دیوارهاب پر از صنایع
ر
دسب...
ر
حب رس سوزب از دوراب که باهم داشتیم را با خودش به
زندیک جدید نیاورده بود.
با حرص زیرلب با خودم غر زدم:
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–حقا که دستپرورده فلوری ،ویل من چ؟ پرس عبدی
که بعد از طالقش هم با مدام حرف زدن از حمیده
بیچاره یمکرد آدمو.
کیس تقهای به در زد.
–بیا تو.
هنوز لباس بتون تنم بود .
تارا سمت تخت اشاره زد.
–ناری پتوش رو یمخواد.
ر
مسافرب ،پای تخت ،مثل همه پتوهای
یک پتوی
چهارخانه دیگر.
کنار کشیدم که برش دارد .نگاهم به صورتش افتاد.
رد یک رژ تته که مشخص بود رسرسی زده تا به اتاق
بیاید.
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چقدر بدون آرایش فرق داشت ،صورتش دیگر روح
نداشت ،بحالت ...چشمهایش قهوهای روشن بود و بیب
اش کوچک ،لبهاب کیمبرجسته ...
ا
اصل تابهحال به صورتش دقیق شده بودم؟ چندساله
بود؟ در آن چندباری که در رستوران نزدیک محل کارمان
غذا خوردیم سیع کردم که بشناسمش؟
ا
ر
اصل این دخت وسط زندیک من چه یمکرد؟
کیم جلو آمد و روبهروی من ایستاد .پرسیدم:
–چتی یمخوای؟
هول شد.
–نه ...نه...
به پتو اشاره زدم.
–بردار بت...

زر خرید
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از او فاصله گرفتم .روی لبه پنجره ،پشت به باغ نشستم .
خیال ر
رفی نداشت انگار.
–یاشار...؟!
رسم باال آمد .منتظر ادامه ،نگاهش کردم.
–هیچ ...خواستم بتسم بی تو و ناری چتی بوده ،ویل
اون خودش گفت بهم...
یادم رفت بگویم به چه ر
حق دربارهام کنجکاوی کرده.
ا
–ناری چ گفت؟ اصل چ پرسیدی؟
#پارت_۳۹۹
ریز خندید.
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–گفت هر موقع تو رو دیده ،یه زن رو زیر بغلت زده
بودی.
نفهمیدم !چ؟ !هنوز حرفش هضم نشده بود که ادامه
داد:
–ویل تو این دو سایل که اومدی آتشنشاب ر
حب یه
دوست ر
ر
نداشب.
دخت ساده هم
رسد و بشوچ پرسیدم:
–از کجا یمدوب...؟!
هول ،دست به موهای صاف و خشکش برد و پشت
گوش فرستادشان.
–همینجوری...
ابروهایم از تعجب باال کشیده شد .

زر خرید

بانوی بارانی

به او که فهمیده بود بند را آب داده توپیدم:
–تو دربارهم توی محیط کارم تحقیق کردی؟
زبانش از ترس گرفت .حق داشت ،تا حاال عصبانیت مرا
ندیده بود.
–نه ...راستش ...داداش دوستم اونجا کار یمکنه...
–تو به همکارم درباره من چ ر
گفب؟
–هیچ...
–هیچ و!...
دستم را محکم و با حرص به چهارچوب پنجره کوبیدم .
شانههایش باال پرید .
با صداب که تمام تالشم را کردم از اتاق کوچک بتون
نرود ،گفتم:

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–تارا !اونجا محیط کارمه .یمفهیم؟ !اصل این برادر
دوستت کیه؟
خییل ساده حرفش را عوض کرد .
–پرسعمومه!
دهانم باز ماند .
–برادر دوستت ،پرسعموته؟
–هان ...راستش ...واقعیتش...
سیع خودم را کردم ،اما حماقتش نیمگذاشت آرام بمانم .
–برادر ر
دختعموت بهت نگفته محیط کار من چطوریه؟
من هنوز استخدام نیستم ،قراردادیام !فکر نیمکب برای
من بد بشه با یگ از کارمندای هالل احمر تیک بزنم؟
–من که کارمند اونجا نیستم ،فقط آموزش یمبینم.

زر خرید

بانوی بارانی

اخمم عمیقتر شد.
–یادمه بهم ر
گفب کارمند اونجاب...
–من؟  ...نه ...یعب...
کارمند ،کارآموز ،چه ر
فرق داشت؟ مهم دروغ بود که به
خوردم یمداد.
پشت کرد و از من دور شد.
–برم بخوابم...
–تارا!!
چنان جدی صدایش زدم که رسجایش خشک شد.
–برگشتیم تهران بحث امشبو جمع یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

رسی ع از در بتون رفت .باید ر
بیشت تحت فشار یم
گذاشتمش تا حرف بزند ،اما اینجا جایش نبود.
....................
#پارت_۴۰۰
#ناری
قلبم بغضکرده گوشهای کز کرده بود ،اما باز نتوانستم
دم در اتاقم که حاال او اشغالش کرده بود نروم.
دو ضبه آرام به در زدم .
–رو زمی نخواب ،رختخواب تو کمددیواریه.
صدای تشکرش آمد.
چرخیدم و به ر
دخت برخورد کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

با دیدنم گوشه لبش به شکل عجیب پیچ خورد.
لبهایش ...به صورتش اشاره زدم.
–رژت پخش شده .درستش کن ،البته اگه نیمخوای
باهاش پز بدی.
شانه باال انداخت .
–یاشار خییل هاته.
زیر نگاه زلزدهاش حس کردم که رنگ صورتم پرید.
به در بسته اشاره کرد .چشمهایش برق یمزد.
–دیدی که دیر کردم ...یمخواست پیشش بخوابم ،گفتم
زشته.

زر خرید

بانوی بارانی

خواستم جواب دندانشکب بدهم ،اما پررو بودنش اللم
کرده بود.
–بهش گفتم از این شبا زیاد داریم ،عشقم .
خوب شد چرخید و مرا ندید که مات شدم .
من چرا این غریبهها را به گوشه امنم آورده بودم؟ دامنم
میان انگشتانم مچاله شد.
مردک بوالهوس !خر درون را که او نداشت ،من صاحب
اول و آخرش بودم.
تا صبح فقط غلت زدم .کاش تنها بودم ،حداقل با گریه
روی داغ قلبم مرهم یمگذاشتم.
دمصبح خروس باغ همسایه روی دیوار یمخواند که یحب
نان تازه آورد .

زر خرید

بانوی بارانی

–دیشب خودت رو خسته کردی ،زیر چشمت اندازه یه
بند انگشت گود افتاده .
–چتی نیست.
خواستم بگویم که اگر یمشود امروز نیایم ،اما حداقل
آنجا احساس مفید بودن یمکردم .از این ب ر
ارزیس ،پوچ
دریمآمدم.
–به مهمونا بگو باید زود راه بیفتیم .اوضاع خوب نیست.
–صبحانه...
–تو راه یه جا نگه دارید بخورید .صبحونه شما توی
خونه ،کار دو ساعته.
برگشتم ،آفتاب تابستان زود دست به کار شده و همهجا
را روشن یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

داخل خانه ...تاراب که از اتاقخواب بتون آمد تمام
صتم را از بی برد .در را پشترسش بست .
داخل اتاق چه خت بود که نباید یمدیدم؟
#پارت_۴۰۱
بتوجه به کاکدقیق که از داخل قاب عکس ،چپچپ
نگاهم یمکرد و یمگفت ر
احتام مهمان واجب است به
ر
دخت پوزخند زدم.
–یحب گفت راه بیفتیم.
سمیه رسجایش روی تشک نشست .موهای فر و
پرپشتش در هوا شناور بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–خدا لعنتت کنه ،تارا ...من جام اینجا نیست ...االن باید
تو تختم باشم.
یاشار به در کوبید و یاهللا گفت .سمیه شالش را روی
رسش کشید و بفرما زد.
در باز شد .یک ر
تیرست یقههفت سفید و شلوار جی
مشگ که پاهای قوی و محکمش را به رخ یمکشید .
ابروی شکستهاش را برای نگاه ختهام باال انداخت .برایش
پشتچشم نازک کردم و داخل اتاق شدم تا وسیله جمع
کنم.
تارا برایش یمگفت که باید برویم.
رختخوابش تاشده گوشه دیوار بود .

زر خرید

بانوی بارانی

اتاقم با من غریبگ یمکرد .آن سکوت همیشگ از
آرامشش پریده بود.
نباید یمآوردمش به باغ ،هوای اینجا با راه رفتنتش ،با
نفس کشیدنش سیم شده بود.
اشتباه من باعث شد اتاق امن نازنینم هم با خاطرهها
آلوده شود.
باید این گوشه دنیا را برای خودم نگه یمداشتم ...برای
نبودنهایش...
لباسهایم را که عوض کردم و بتون آمدم ،ر
دختها آماده
بودند .
یاشار داخل باغ ،کنار جیپ ایستاده و منتظر ما بود.
ر
کویبها بود؛ آشفته ،شلوغ.
خانه بازار

زر خرید

بانوی بارانی

–هریک رختخواب خودش رو تا کنه بذاره تو کمددیواری.
ر
ناسالمب.
–مهمونیما
سمیه قری به گردنش داد و این را گفت.
–قدم مهمون باالی رس ماست ،به ررسیط کارای
شخصیش رو نریزه رس صابخونه.
لبخندی روی لبم نشاندم و این را گفتم .یاد گرفته بودم
که حرفها را با یک لبخند یمشد شتین کرد.
سمیه ریز خندید.
–حرف حق جواب نداره .
ر
دخت بدی بهنظر نیمرسید ،از آن تپیلهای شلخته
مهربان بود.

زر خرید

بانوی بارانی

رسرسی جمع کردن خانه که تمام شد راه افتادیم .همه
اتفاقات یک طرف ،آن صندیل اشغالشده جلو یک طرف.
نتوانستم نبینم ،نتوانستم تحمل کنم .
برای فرار از هوای خفه ماشی اولی قهوهخانه رس راه را
نشان دادم تا توقف کنیم.
#پارت_۴۰۲
یک اتاقک کوچک با یک تخت چوب و پتمردی با کت و
شلوار کوردی که بساط سماورش بهراه بود.
هوا کیم خنک بود ،اما همه ترجیح دادند روی تخت
بنشینند .من و سمیه دو طرف تخت ،و تارا کنار او
نشست.

زر خرید

بانوی بارانی

عذاب دادن من تمایم نداشت .رس صبحانه ر
دخت با
شیفتگ به او خته بود.
–اولی باری که یاشار رو دیدم ،زیر بارون بود ،من ر
چت
نداشتم ،خیس خیس ...یاشار ر
چتش رو داد به من.
یاشار رسش را پایی آورده و چایش را هم یمزد.
دست ر
دخت که روی شانه یاشار رفت ،انگار قلبم است
ر
مشب برحم شد .
من او را با کس دیگری ببینم و صدایم درنیاید؟!
ا
–یمتونم تصورش کنم .یاشار خان کل اهل کار خت و
کمک به خانمهاست .حاال اگه سن و سالت باالتر بود که
ر
بیشت نشون یمداد.
هتهاش رو
برجسته شدن رگهای دست مردانهاش فقط نسیم بود
که روی جگر الوگرفته من وزید ...
ختی از خنگ نبود ،دلم خنک نیمشد .

زر خرید

بانوی بارانی

–ناریخانوم !منظورتون چیه؟
انگشتانم را به هم گره زدم.
–بهت نگفته؟ کمک به خانوما ...
–یاشار !این ر
دخته چ یمگه؟
یاشار که به او محل نداد ،سمت من جیغجیغ کرد:
–ببی عزیزم !بویفرند من یه آتشنشانه ،تازه قهرمان میل
شده ،بهش مدال شجاعت دادن.

خواستم بگویم آن موقع که من عاشقش شدم ،اما...
–این مال امروزشه ،اون روزا که یمشناختمش ،فقط یه
تعمتکار ساده بود ،پیک موتوری.
اما من عاشقش شدم ،عاشق مردانگ و معرفتش .

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهم را با خونرسدی از ر
دخت مات روبهرو برداشتم و به
جیپ قدییم یاشار اشاره زدم.
ر
–ر ر
ننداخب این قراضه رو؟ تو که دست
اسب یاشار ،دور
به دور انداختنت خوبه.
–یعب ...یعب یاشار !تو پیک موتوری بودی؟
همه را ول کرده و گت داد به شغل؛ ظاهربی احمق!
#پارت_۴۰۳
–آخ ...آخ ...چتی از گذشتهت نیمدونست؟ روراست
باش با نامزدت .اون عاشق این شستهرفتگ تیپ و شغلت
شده.
به پشت تکیه زده و خونرسد تماشایم کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

بدون اینکه به ر
دخت ر
حب نیمنگایه بیندازد جوابم را داد .
صدای جدی و بم صبحگایهاش خاطره به بازی یمگرفت .
خاطره صبچ که روی بازویش از خواب بیدار شدم.
–کار که عار نیست ،مهم نون حالله .بعضیا یادشون
رفته باعث و باب این تیکههاب که یمندازه یک بود.
من یمشناختمش ،خشم زیر آن اخم ساده یمگفت پا روی
دم شت گذاشتهام.
تکه نان داخل دستم را محکم پیچاندم .من چه مرگم شده
بود؟
حسادت دیدنش کنار یک زن دیگر گرگ شده و قلبم را
پارهپاره یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

بلند شدم و قبل از اینکه ر
بیشت به باورهای خودم گند
بزنم قهوهخانه را دور زدم ،همانجا که روی تابلوی فلزی
کجومعوج یک دبلیو.یس نوشته شده بود.
ر
بهداشب پاهایم توان از دست داد .
پشت رسویس
انگشتانم جلوی دهانم مشت شد ،دندانهایم در
گوشتش فروبردم تا گریه نکنم .
تازه از حرفهاب که زده بودم خجالت کشیدم ...من چه
مرگم...
بدون اینکه بفهمم چه شده ،به دیوار کوبیده شدم .گتم
انداخته بود...

زر خرید

بانوی بارانی

صورتش با آن رگههای قرمز میان چشمش تا نوک بیبام
جلو آمد.
–چهته ،ناری؟ چ یمخوای از جون من؟
نزدیگاش شتم یمکرد .خودم را نباختم .پوزخند زدم.
ا
ر
هسب؟ من نیمشناسمت .من یه یاشار یم
–اصل تو یک
ر
عاشق داشت .خییل
شناختم که هسایهمون بود .ادعای
وقته ندیدمش.
با فشار بازویش روی جناقم مرا به دیوار چسباند ،نفسم
از قدرتش گرفت.
–تو هم ادعات گوش فلک رو کر یمکرد ،ویل تا پای
َ
عمل رسید یاشار اخ و پیف شد ،منو عی یه تیکه آشغال
ر
ساخب.
از زندگیت پرت کردی بتون ،برای خودت زندیک
صورتم را جلو کشیدم ،مماس چشمهایش.

زر خرید

بانوی بارانی

–من بدهکارت نیستم .مثل طلبکارا حرف نزن!
#پارت_۴۰۴
لبخند روی لبهایش ،عجیب ته دلم را خایل یمکرد.
هسب ...تمام ر
–بدهکاریم ،خرگوش ! ر
مدب که من مثل
اوسکال با عذابوجدان کوفتیم زندیک یمکردم تو خوش
ر
ببخیس
خوشانت بود .من همهش منتظر بودم منو
برگردی پیشم.
پیش ،کنار ،نزدیک ،آغوش ...ذهنم شاخ و بال یمداد به
انتظارش...
–من !من باید یماومدم پیشت یا تو؟
ا
–پس چ؟ خبط رو من کرده بودم .مثل دل نازک
جنابعایل ترک خورده بود .تو باید یمبخشیدی .

زر خرید

بانوی بارانی

وحیساش درد را ر
چشمهای ر
منترس یمکرد تا سطح نگاهم.
–هر بار که به دل آتیش زدم ،هر بار که اسمم رفت الی
ختا ،گفتم یمبینه .یمگفتم یمفهمه از زندیک ستم،
منتظرشم ،ویل تو چ؟
اینهمه عذاب را تحمل کرده بودم ،بخود ،برای یک
مشت توهم !
به صورتش با حرص توپیدم:
–تو باید یماومدی دنبالم !تو!
–من که فرار نکردم .مرد و مردونه پای گوهکاریم موندم .
توب که یه سگ خیابوب رو یادت بود و با خودت
بردیش ...من از اون سگ هم برات ر
کمت بودم....
دهانم باز ماند .
–از کجا...

زر خرید

بانوی بارانی

برحمانه در صورتم کلمات را زمزمه کرد:
ا
–اصل حاال که اینطوره دیگه خیالم راحته که هیچ دیب
بهت ندارم یمرم با هریک که به دستم رسید یمخوابم .اون
پرنده بیشعورم ،مفت و مجاب به اولی پرنده ر
فرویس یمدم.
انگار حاال تارک دنیا شده بود که تهدید یمکرد .قطره
اشگ از گوشه چشمم چکید.
–ازت متنفرم ،یاشار!
دستش روی جناقم سست شد.
–حق نداری!
چشمش بی چشمهایم چرخید .حق نداشت اینهمه
دلتنگ تماشایم کند.
خم شد و آرام روی موهایم را بوسید.

زر خرید

بانوی بارانی

–حق نداری ،بمعرفت !یاشار اول و آخرش جونش به
تو بمرام بنده .
رهایم کرد .آوار زمی شدم.
#پارت_۴۰۵
تا دیوار را دور بزند رسم را باال نگرفتم.
ر
گویسام را از کیف بتون کشیدم و به یحب زنگ زدم .
هنوز به ما نرسیده بود.
–بیا دنبالم .
–چ شده؟
–هیچ .فقط بیا.
–چطور پیدات کنم؟

زر خرید

بانوی بارانی

–جیپ جلوی یه قهوهخونهست.
تماس را قطع کردم .نیمتوانستم دوباره تحملشان کنم.
پنج دقیقهای معطل کردم تا صدای بوق ماشی آمد .
ر
وقب کنارشان برگشتم ،به بهانه اینکه یحب تنهاست از
جمعشان جدا شدم .
حرف و توجییه برای کشاندن یحب نداشتم ،ویل خودش
حدسهاب زده بود.
–ناری ...چند سال پیش که اومدی اینجا ...بهخاطر این
پرسه...
رسم را به صندیل تکیه دادم و با چشمهایم خواهش کردم
که ر
بیشت نتسد.
دیگر تا رسیدنمان هیچکدام چتی نگفتیم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
حقیق زده به تن
هانهشیخان یک کابوس بود ،کابویس
نیمهجان طبیعت...
ر
قیامب بود که مادر فرزندش را
عشق که هیچ ،آنجا همان
رها یمکرد.
تا غروب کیس ننشست ،مگر اینکه ر
قوب به پاهایش
نمانده باشد و نفیس به سینهاش .
کنار بطریهای آبمعدب جای من بود ،یمآمدند پمادی
یمگرفتند برای زخیم یا آب برای رفع تشنگ .
بعیصهاشان از اول آتشسوزی رنگ خانههایشان و ر
حب
آبادی را ندیده بودند.
نزدیک ظهر که شد یاشار آمد و کنارم نشست .
ر
دسب به رسش که از عرق برق یمزد کشید .نفس
کشیدنش بریدهبریده و تند بود .

زر خرید

بانوی بارانی

باالخره خودش را از خستگ روی زمی رها کرد و دراز
کشید .بطری آبمعدب را سمتش گرفتم.
با چشمهاب پر از حرف به من زل زد ...نفسنفس زدنش
کندتر شد .
سنگیب نگفتههای نگاهش رسم را پایی آورد .بطری را
کنارش گذاشتم .
برداشت و روی سینهاش نگه داشت ،درش را باز کرد و
روی صورتش ریخت .لباسش از عرق به تنش چسبیده
بود.
دست در کیفم کردم .
اضافه شام دیشب را صبح قبل از راه افتادن لقمه گرفته
بودم .نان و گوشت را سمتش دراز کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

زمزمهای برای تشکر گفت ،ویل نگاهش به بقیه رفت .
گفتم:
–یحب با خودش غذا آورده .بخور.
–با بقیه یمخورم .
لقمه را پس داد.
پنج دقیقه هم ر
استاحتش طول نکشیده بود ،بلند شد و
رفت برای کمک.
#پارت_۴۰۶
غروبنشده یحب رساغم آمد ،همراه او.
–با یاشار یمری روستا.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
ر
صورتش کامل رسخ شده ،حب روی موهای جلوی رسش
کیم کز خورده بود.
– تو چ؟
–یمبیب که اینجا گتم.
–منم یممونم.
–نیمموب !بحث موقوف .یمری پایی.
برگشت و رفت .
بازویم کشیده شد .باهم تباب کرده بودند.
–بیا ناری ...تاریکه ،گم یم ریس .
چند قدیم مردد برداشتم ،اما چارهای نبود.
کیم جلوتر ،دستم را از بی انگشتانش بتون کشیدم .
نفس کالفهاش را بتون داد ،اما حرق نزد .

زر خرید

بانوی بارانی

از من جلوتر راه افتاد ،تقریبا ر
سمب را که باید یمرفتیم بلد
بودم .نیمساعت پیادهروی کردیم که گفت صت کنم.
کیم به اطراف نگاه کرد ،بعد ر
سمب را نشانم داد .جلوتر
که رفتیم علفها را از روی ماشی کنار زد.
–برای چ آوردیش اینجا؟
–دیر کرده بودم ،یمخواستم بهتون برسم.
–االن چ؟ داره غروب یمشه ،چهجوری یمخوای برش
گردوب.
–چراغش قویه ،راه رو روشن یمکنه.
–ولش کن ،بذار همیجا بمونه .راه خطرناکه ،ممکنه...
بدون اینکه به حرفهایم توجه کند سوار شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–این قراضه مال کوه و کمره .مگه نه ،پتمرد؟!
سالمب از ر
ر
وقب ندیده بودمش خل هم شده بود ،با
به
ماشینش حرف یمزد.
باالجبار سوار شدم.
پنجاه ر
مت جلوتر یک کورهراه بود .ماشی که به جاده
خایک رسید کیم از دستاندازها کم شد .
چشمان نگرانم به ارتفاع بیست ر
متی باالی راه بود،
همانجا که خیط رسخ امتداد داشت؛ نه خط افق ،داغتر،
سوزندهتر...
پای یاشار که به ترمز گرفت به جلو پرت شدم .با
وحشت چشمم به باال خته ماند...

زر خرید

بانوی بارانی

به سییل از ذغالهای گداخته و تنه یک درخت نیمه
سوخته که به پایی رسازیر و مستقیم سمت ما هجوم یم
آورد.
#پارت_۴۰۷
من از ترس مات شدم ،ویل او دندهعقب گرفت.
ترس واقیع یک ثانیه بعد بود ...تنه شعلهور درست کنار
ما فرود آمد ...
شاخههایش به ست جلوی ماشی گرفت و جرقههایش
روی سقف و شیشه جلو پاشید .
بدون اینکه ر
کنتیل روی حنجرهام داشته باشم از ته گلو
فریاد زدم .

زر خرید

بانوی بارانی

گرمایش که داخل ماشی را پر کرد ،ضبان قلبم را به هزار
رساند .
قرار بود زندهزنده بسوزم ...الشههای جزغاله حیوانات و
پرندهها برابر چشمم چرخید ...
ُ
یک تکه شاخه از پنجره باز کنارم رد شد و هرمش صورتم
را داغ کرد .گلویم از جییع که قبل از تمام شدن قبیل
کشیدم خراش برداشت.
–ناری ...ناری...
صدایش نم باران پایتی بود که از جاب دور به گوشم یم
رسید.
همانطور که دندهعقب یمرفت داد زد:
– رنتس ...ناری !رد شدیم...
اگر فقط دو قدم جلوتر بودیم ...

زر خرید

بانوی بارانی

نفسنفسزنان به جلو که حاال آرامتر بود نگاه کردم و با
گلوب که یمسوخت با صداب لرزان و عصب پرسیدم:
–چرا داری بریمگردی؟ رد یمشدیم.
–نیمبیب؟ !معلوم نیست جلوتر چه خت شده ،آسمون
روشنه اونجا...
هنوز ترس ،ذهنم را به آشوب یمکشید .هق ر
هق نیمه و
وحشتزده از گلویم بتون پرید.
–باید چیکار کنیم...؟ گت افتادیم...
جواب سؤال بمعبام را که نداد ...شانهاش را گرفتم و
محکم تکاندم.
–جاده اونوره ...

زر خرید

بانوی بارانی

–بس کن !وایس ببینم چه غلیط یمکنم .
هردو دستم را جلوی صورتم گرفتم تا نبینم راه فرارمان
بسته یمشود .
ر
هیستیک بود.
نفسهایم عمیق و
طاقت نیاوردم ،دستم را برداشتم و سمتش ناله کردم:
–اگه توی آتیش گت افتاده باشیم چ؟
–بریمگردیم پیش یحب .
–توی تاریگ عمرا بتونیم پیداشون کنیم.
–تو فقط آیه یأس نخون ،من یه جای امن پیدا یمکنم!
–امن؟ !مگه سیله از...

زر خرید

بانوی بارانی

عقب ماشی به مانع بزریک برخورد کرد .صدای جیغم
میان له شدن آهن گم شد .
االن بود که مثل همان درخت از تپه به پایی قل بخوریم.
#پارت_۴۰۸
ر
ترمزدسب را کشید و پایی رفت .به دقیقه نرسیده سمت
من بود .
بازویم را گرفت و پیادهام کرد.
باراده به آغوشش پناه بردم .
–یمترسم ...
تردید دستهایش برای در آغوش کشیدنم بیچارهکننده
بود ،اما دستانش حایم و محکم دورم پیچید و مرا قفل
سینهاش کرد،

زر خرید

بانوی بارانی

جاب که یک قلب با حس حضورم خودش را به دیواره
سینهاش کوبید...
مهربان زمزمه کرد:
–طوری نیست ...من که نمردم ،خودم یمبرمت خونه
ت...
حس ترسنایک خارج از دایره آغوشش جریان داشت ،مثل
این بود یک مار به دورمان خزیده باشد ،هر لحظه حلقه
اش تنگتر یمشد.
ر
سوخی یمترسم.
–من از زنده تو آتیش
شانهام را گرفت.
–نگاه کن منو ...
اسمش ورد زبانم شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار...
در نور ماه ،همان یاشار مهربان و آشنای قدییم را در او
یمدیدم.
–من هستم .منو ببی...
نگاه رسگردان و آشفتهام را به رسزمی چشمانش دخیل
بستم .نفسم ریتم نفسهایش را پیدا یمکرد و آرام یمشد.
کف دستهایش را به دو طرف صورتم گذاشت.
–نباید ربتیس !ترس کارا رو بدتر یمکنه .فهمیدی؟
صدایش آرامش بود.
–من پیشتم ...قوی باش ،رنتس !.
رسم را تکان دادم .انگشتانش را محکمتر روی صورتم
فشار داد .

زر خرید

بانوی بارانی

در آن تاریگ ،قدرت اراده را از صدایش جذب یمکردم و
خود رنتسم یمشدم.
–االن خوب؟
–اوهومم...
–پس خوب گوش کن !باید بریم یه جاب که ارتفاع
داشته باشه ،تو مست باد و آتیش هم نباشه...
تپه دیگری را نشانم داد.
–بیا بریم اون باال ،یه محوطه امن درست یمکنیم...
–فرار ...باید فرار کنیم...
محکم و بتردید جوابم را داد .
–ممکنه مستقیم بریم تو دل آتیش .نگاه کن !شعلهها
داره اون ر
سمب یمره...

زر خرید

بانوی بارانی

اطمینانش آرامم یمکرد ،آن قدرت و تسلیط که پیدا کرده
بود و یاشار دو سال پیش ر
کمت آن را داشت.
–صبح که یمخواستم ماشینم رو اینجا قایم کنم ،باالی
اون تپه یه محوطه خایل از درخت دیدم .االنم فقط اونجا
رو داریم .جیپ رو همیجا یمذاریم و یمریم.
#پارت_۴۰۹
به بازویش چنگ زدم.
–نه ،تو آتیش یمسوزه...
–خودمون مهمتریم ،ناری!
–حاال بیا تا یهجاب بتیمش ،اگه نتونستیم ولش یمکنیم...

زر خرید

بانوی بارانی

دهانش را باز کرد که مخالفت کند ،اما فقط یک نفس
کالفه کشید.
–باید عجله کنیم.
گفت و ماشی را دور زد ،رسی ع سوار شدم.
سمب که باد یموزید ،خالف ر
خالف ر
جهب که از آن آمده
بودیم ،رو به ر
سمب گریختیم که آتش به ما نرسد.
با رسیدن به باالی تپه یاشار از صندیل عقب دایس را
برداشت و ررسوع کرد به صاف کردن محوطه.
دندانهایم بههم یمخورد .هوا فقط خنک بود ،ویل من به
خاطر تریس که از رسم گذشت یخ زده بودم .
بیکاری داشت حالم را بدتر یمکرد .علفهاب که یمبرید را
برداشتم که از تپه به پایی بتم .

زر خرید

بانوی بارانی

هشدار داد:
–دور نشو!
–حواسم هست !
یک ساعت تمام برید و من علفهای خشک را پایی بردم.
بعد از تمام شدن کارمان ،رسش را داخل جیپ برد.
عصب به تاریگ عمق جنگل خته شدم ...آتش در صد
ر
متی ما داشت جنگل را قورت یمداد و ختی از کمک
نبود ،اما دور یمشد ...سمت ما نیمآمد.
به کاپوت تکیه زدم.
چراغقوه قرمز بزریک را آورد و کنارمان روشن کرد ،شارژی
بود ،خودم شبیهش را در باغ داشتم...

زر خرید

بانوی بارانی

کولهام را از روی صندیل عقب برداشت و سمتم آمد ...
روی ست ماشی گذاشت و بازش کرد.
بازویم را چنگ زد و سمت خودش کشید ...خواستم
عقب بروم ،زمزمه کرد:
_امشب منو تحمل کن ...فردا یمرم یه ر
سمب که مجبور
ر
نیس ببینیم.
غم البهالی کلماتش خلع سالحم کرد .گوشه لبم را به
دندان کشیدم تا نگویم به همی دیدنت قانعم ،ر
حب کنار
غریبهها ...فقط باش!
کف دستم را باز کرد.
–دستت رو با چ بریدی؟
–فکر کنم شیشه نوشابه شکسته ...چطور فهمیدی؟

زر خرید

بانوی بارانی

–صدای آخت رو شنیدم ،ویل جونت مهمتر بود .اول
باید دورمون رو امن یمکردم.
#پارت_۴۱۰
با دیدن بریدیک اخم کرد و غر زد:
–بعیدم نیست همینا باعث آتیش ر
گرفی علفا شده باشه.
–از چند جا ررسوع شد ،ویل اوب هم که اینا رو پرت یم
کنه تو طبیعت باید فکر کنه که هر تیکهش یمتونه یه ذره
بی بشه.
–یه زخم دیگه هم داری که ...
زخم قدییمتر مال موکتبر بود .تمت نیمماند تا خوب
شود ،عفونت داشت .
با فشار کیم که آورد آخم درآمد.

زر خرید

بانوی بارانی

–چقدرم عمیقه ...اینکه ورم داره.
حواسم را از لمس کف دست بزرگش گرفتم و ...حواسم
جای دور نیمرفت ،همانجا کنار او یمماند .
آنقدر نزدیک بود که به خاطره جان بدهد ،انگار دیشب
بود که زیر نادوان خانه قدییم مرا بوسید...
روی دستم خم شده و با دقت ،با پنبه و بتادین یم
شستش .شب من روی دستش پماد زدم و از آن زمان به
بعد شبهای تنهاب زیادی را گذرانده بودم .
حقیقت این بود؛ من تنهاب واقیع را ر
وقب شناختم که او
رفت .

زر خرید

بانوی بارانی

از میان بوی دود ،عطر مردانه تنش را به سینه کشیدم .او
هم انگار از این نزدیگ دل نیمکند ،آرام باند را دور دستم
پیچاند.
–یاشار ...
رسش باال آمد.
ر
تونسب فراموشم کب؟ به منم یاد بده.
–چطور
نیمه صورتش که در روشناب بود به غم نشست.
دستم را باال آورد و روی پانسمان را بوسید.
–بعد از تو ،فقط تو ،توی رسم بودی .خییل گذشت تا یه
روز به خودم گفتم من که عرضه فراموش کردنش رو
ندارم ،یگ که عاشقمه شاید حالم رو خوب کنه ...فکر
کردم شاید اوضام ر
بهت شه.
–خوب شدی؟

زر خرید

بانوی بارانی

ساده لبخند زد .
–نه !تو نیم ر
ذاشب ...فکرت نیمذاشت...
به ر
دختی که با خودش آورده بود فکر کردم و دستم را
پس کشیدم ...پشت به او نشستم ...
صدایش خسته بود.
–بعد از یک سال و نیم فکر کردم تو فراموشم کردی .یم
تونسب پیدام کب .کاق بود تو ر
ر
اینتنت یه رسچ ساده کب.
با حرص تأکید کردم:
–تو باید یماومدی دنبالم ،نه من!
–به خودم گفتم فراموشم کردی .هر شب که خیالت یم
اومد رساغم ،هر روزی که بیدار یمشدم ،به خودم یم
گفتم اون که مثل من نیست ،اون بلده فراموشت کنه.

زر خرید

بانوی بارانی

دستش را روی شانهام گذاشت.
–اینجا که غریبه نیست .روراست باش ،ناری !خودت
هیچوقت سیع نکردی فراموشم کب؟
#پارت_۴۱۱
حرف حق جواب نداشت .سمتش چرخیدم ،به دورتر
خته شدم ...آتش راهش را گرفته بود و باد یمبردش ...به
گذشته فکر کردم ...
–اوایل که اومده بودم اینجا ،فکر یمکردم دنیا برام تموم
شده ،تو هم باهاش ...یهمدت یحب منو با خودش یم
آورد جنگل ،به بلوطهاب که کاشته بود رس یمزدیم،
جاهای دیگه یمرفتیم .تفنگ پدربزرگم رو یمآوردم تا بهم
تتاندازی یاد بده ...اینجا آرامش داشتم .نیمتونم بگم که
هیچوقت وسوسه نشدم تا روی گذشته خاک بریزم ،ویل
هرگز نتونستم فراموشت کنم .کمکم با خاطراتت کنار

زر خرید

بانوی بارانی

اومدم ،مثل درد ،اولش سخته تحملش ،بعد که کهنه یم
شه باهاش اخت یم ریس  .ر
حب یمشه باهاش زندیک کرد...
صدای تقتق فندیک آمد و بعد بوی سیگار پیچید.
–خب ،ناردونه ...تو یک وسوسه شدی؟ همون  ۲سال
پیش...
ررسمنده زمزمه کردم:
–فقط چند ثانیه ،بعیص وقتا که ...اینجا آرامش داشتم،
اما یمدیدم نیمتونم .یهجوری خراب شده بودم که فقط...
صدای پک عمیق زدنش به سیگار آمد.
–حرف بزن ...بگو ،ناری...
–یمدیدم شب که بریمگردم خونه هیچ یحیاب وسط
خیاالی من نیست ،فقط تو بودی...

زر خرید

بانوی بارانی

فشار کیم بهنشانه همدردی به شانهام آورد و رهایش
کرد .
رسش پایی بود.
–تو که ر
رفب منم رفتم ب بدبختیم ...ته دلم بهت حق
ر
ببخیس .
دادم هیچوقت نتوب منو بهخاطر عمهت
بخشش؟ گایه که عکسهای داب و فلور را در سواحل
ترکیه یمدیدم ...
رس عمه روی شانههای او آرام گرفته بود ...به مایه
آرامش خودم فکر یمکردم .
مردی که دلم را گرفت و چنان پارهپاره پسم داد که به درد
هیچ دلدادب نخورد.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
عاشق را از من گرفته و داشت
عمهفلور عزیزم فرصت
زندیک خودش را یمکرد.
پرسیدم:
–عمو عبدی کجاست؟
–هیچوقت حالشو پرسیدی؟
از صدایش هیچ حیس نگرفتم .کنایه نزد که ناراحت شوم.
شب ،شب حقیقت بود  .ر
مسب کنار هم بودنمان فقط
ر ر
اسب یمطلبید.
#پارت_۴۱۲
–نیمخواستم دیگه بهت هیچ ربیط داشته باشم .هیچ
دلییل نیمخواستم که یهذره احتمال اینکه بخوام دوباره
ریختت رو ببینم بهم بده.

زر خرید

بانوی بارانی

لبخندی ررسور و جذاب زد.
محو تماشایش پرسیدم:
–حاال کجاست...؟
–زن گرفته...
–نه!!!
–آره.
خندیدم و پرسیدم:
–با حمیدهخانم؟!
–نه !این خانمه رو مامانم براش پیدا کرده .از ر
مشتی
های ثابت آژانس بود .شوهرش معلم بوده فوت کرده .
زندگیش تکمیله .دو تا ر
دختاش شوهر کردن ،عبدی
دامادرسخونه شد .با من که زندیک یمکرد ،با شغلم کنار

زر خرید

بانوی بارانی

نیماومد ،یک شبانهروز تنها یمموند  .ر
وقب هم که منو یم
دید فقط نق و غر!
–حالش چطوره؟ از زندگیش راضیه؟
–از زندگیش که آره.
–کمرش چ؟ خوبه؟
–کمرشم تا زیاد ازش کار نکشه اذیت نیمکنه.
با مشت سالمم محکم به شانهاش کوبیدم.
بلند خندید و پایههای دل سستم فروریخت.
–منظورم رانندیک بود ،بابا !تو که منحرف نبودی!
گونههایم از خجالت گرم شد .برای پرت کردن حواسمان
پرسیدم:

زر خرید

بانوی بارانی

–رانندیک چرا؟
–آخه یه ر
دخت بنفشهخانوم شمال شوهر کرده ،یگ
اصفهان ،مدام خانم رو یمبره شمال و جنوب...
–ر ر
اسب از فندق چه خت؟ پیش عمو عبدیه؟
–اسمش میاد رسم درد یمگته .صبح تا شب تو خونه
صدات یمکنه.
–خب چرا ندادیش به بابات؟
–بنفشه از صداش خوشش نمیاد.
–آی عبدی زنذلیل .برگشتیم تهران میام ازت یمگتمش..
تازه حواسم به سیگارش رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–با سیگار اومدی جنگل؟ تو مثل باید الگوی بقیه
بایس ...هر یه تهسیگار یه ر
ر
مت مرب ع از خاک رو آلوده یم
کنه.
–ول کن جون عزیزت !تهسیگار رو قورت یمدم.
کف جیپ کمکم رسد یمشد .پاهایم را باال آوردم و در
سینه جمع کردم.
–تو که این چند روز سیگار نکشیدی!
–قایط خییل چتا ،ترکش کردم ...االن ویل الزم دارم ...
صبح از پتمرده خریدم ،تو قهوهخونه.
ر
لحظاب را ساکت بودیم ...
نگاهم به روشناب میان انگشتانش بود .به چه چتی فکر
یمکرد که ر
حب یادش رفت از سیگارش نفس بگتد؟

زر خرید

بانوی بارانی

ر
خاکست سیگاری که روی دستش ریخت
فکر کنم با
سوخت.
– ر
لعنب ...
باالخره دل کند و روی کاپوت خاموشش کرد.
سالم.
ببخشید که دیر شد .فکر کردم هر دو رو فرستادم🙈
#پارت_۴۱۳
#یاشار
رسما در خودش مچاله شده بود ،از رسما؟ ذهن معیوب و
خرابم با رسیدن به او مثل همیشه برای خودش تصویر یم
ساخت .دلم یمخواست گرمش کنم .

زر خرید

بانوی بارانی

سینهام از شدت خواستنش ،داغتر از جنگل سوزان
اطرافمان بود.
باالی تپه ایستاده بودیم ،اطرافمان نییم ست ،نییم رسخ،
این یی و یانگ من بود ...
و امشب انگار ررس وجودم بر خت غلبه داشت .
یاللعجب ...
چطور یمشد کنار یک فرشته به شیطان مبدل شد؟
کولهاش را برداشت و زیپ پشتش را باز کرد.
–بیا شام...
ر
گرفب؟
–باالخره آشتی یاد
چشمغره رفت .آرام خندیدم و گفتم .
–خب چیه؟ باید آمادیک خوردنش رو داشته باشم یا نه؟

زر خرید

بانوی بارانی

–اضافه شام دیشبه .خانم یحب پخته.
لقمهای را که عرص از او نگرفته بودم ،سمتم دراز کرد.
–این از یک تو کیفته؟
–از صبح .بخور اگه فاسد شده باشه طعمش عوض یم
شه.

ابروهایم با تعجب باال پرید.
–شوچ یمکب یا جدی یمیک؟
–تا صبح یمتوب گرسنه بموب؟
لقمه را گرفتم.
نان و گوشت ...خوشمزه بود .
ا
حواسم بود که اصل آب نخورد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری !پدر کلیهتو درمیاری .
رسش را به ر
گویساش فروبرد به لقمهاش گاز زد.
–رفتم.
–پس آب بخور.
–نگاه کن ،یاش ...
آنقدر خندید که خم شد و موهایش در صورتش ریخت.
–اخراج شدم ...چند بار بهم زنگ زدن ،ر
آنی نداشتم
اخراجم کردن .
–کار یمکب؟
–پس چ؟ خونه حوصلهم رس یمرفت .تو کارگزیب یه
ررسکت کار یمکردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–حاال این خنده داره؟
–برای من ،آره .شغلم خستهکننده بود .اوه ...اینجا رو ...
کوروش هم پیام داده.
ر
بیشت خندید.
و
–اون دیگه کدوم خریه؟
–فقط چهارده سالشه ...پرس همسایهمه .با مادر و
مادربزرگش زندیک یمکنه.
برای اینکه تابلو غت رب شدنم را پنهان کنم گفتم:
–دورت شلوغه پس...
اوهوم گفت و به دوباره به لقمهاش گاز زد.
#پارت_۴۱۴

زر خرید

بانوی بارانی

ر
شکسی و حرکت چتی در جنگل مرا برای
صدای
حفاظتش از جا پراند .چراغقوه را برداشتم و سمت صدا
چرخاندم .
برای اطمینان جلو رفتم ...ختی نبود.
_یاشار ...به خدا خرسه....
به بازویم چنگ زد .کنارم ایستاده بود ،کاق بود بچرخم
و...
ر
حکمب داشت که دل زباننفهم من فقط با او هواب یم
چه
شد...
تحتتأثت حال خرابم ،باراده به او توپیدم:
–کجا اومدی؟ !پیش ماشی بمون.

زر خرید

بانوی بارانی

پس نکشید .دستش رسد رسد بود روی تن گداخته من .
انگشتش نرم دستم را نوازش کرد.
–زندیک من و تو به این جنگل گره خورده ...دفعه اویل که
واقعا همدیگه رو دیدیم اینجا بود...
گذشتههای شتین ...
– ر
وقب اومدم ،باالی درخت بودی...
خندید ،مثل ناری قدییم ،شاد و واقیع.
–پرس همسایه بداخالق و عنق من...
– ر
دخت همسایه رسخوش و دیوونه من...
از یادآوری او روی شانههایم من هم همپایش خندیدم.
او هم به همان لحظه فکر یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ارهکش خطخیط کلهخراب!
–خرگوش خنگ رستق!
در نور ماه ،نگاهش برق زد .
شبتاب آشنا به سطح چشمانش برگشته بود .
دست انداختم زیر پاهایش و او را روی شانه انداختم .
صدای خنده بلند و غافلگتش در رسم پیچید.
زمی هرجور یمخواست یمتوانست بچرخد ،از ررسق به
غرب ،از غرب به ررسق ،گور پدر دنیا !من امشب سهم
هردومان را از زندیک یمگرفتم!
چراغقوه به زمی خورد و خیط از نور را به تاریگ جنگل
تاباند.

زر خرید

بانوی بارانی

سمت ماشی بردمش و روی کاپوت نشاندمش .فورا
پاهایش را زیر بدنش جمع کرد...
دستهایش دور گردنم پیچید .
هیکل ظریفش قاب اندامم شد .دلتنگ ،عطر موهایش را
به سینه کشیدم و مست شدم.
من این آغوش را برای ابد یمخواستم تا در آن زندیک را
زندیک کنم.
#پارت_۴۱۵
دستم را دورش پیچیدم و او را به خودم نزدیکتر کردم .
قلبم مثل یک مشت به قفسه سینهام یمکوبید.
لبهای لرزانش را بوسیدم ...دوباره ...دوباره...
چشمهایش را ...

زر خرید

بانوی بارانی

چالهای روی گونهاش که ر
حب در تاریگ جایشان را
حفظ بودم...
یک دلتنگ که انگار سالها در من ریشه داشت در
آغوشش آب یمشد.
تن رسدش در گرمای من حرارت یمگرفت .
ر
ر
بدبخب خودم
وقب ناشیانه سیع کرد لبم را بچشد به هر
را که یمخواستم ببلعمش آرام کردم .
غریس از رس ر
نرم لبهایش را روی لبهایم لغزاند  .ر
خویس
از بی لبهایم خارج شد و انگشتانم در پهلویش فرورفتند.
تمام صداهاب که یمگفت کارم اشتباه است و گوش نیم
دادمشان را پس راندم و خودم را در لذت کنار او بودن
حل کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

ناگهان رسش را عقب کشید .پیشاباش را به پیشابام
چسباند .نفسهایش تند شده بود.
–یاشار؟ !از اینجا که بریم ...فکر یمکب دفعه بعد یک
همدیگه رو ببینیم.
بغض صدایش مستقیم به سینهام اصابت کرد.
رسش را عقب کشید تا صورتم را ر
بهت ببیند.
دستهایش از دور کمرم سست شد .با غیم شبیخون زده
به صدایش زمزمه کرد:
–من نیمتونم !
وزیدن طوفان قطب را حس یمکردم .
–چ رو؟

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمتونم اون عذابوجداب که دفعه قبل بهت دادمو
دوباره تو چشمات ببینم .من باعث شدم تو اونهمه
عذاب ر
بکیس.
ثانیههای فر ر
امویس تمام شده بود ،ویل چه زود ...
برای آرامشش گفتم:
–جواب کارای اشتباه خودم بود ،تو بتقصت بودی...
–نه !بازم دارم تکرارش یمکنم ...من باعث شدم تو ...
ر
عمیق کشید .برایش عذاب بود پرسیدن این سؤال.
نفس
–دوستش داری؟!
حقیقت یک« نه »بزرگ بود که به زبانم نچرخید.

زر خرید

بانوی بارانی

چتی که فراموشش کرده بودم را چه برحمانه به خاطرم
آورد ،زن دیگری که همراهم و به امید من به این شهر
غریب آمده بود.
#پارت_۴۱۶
اسمش را با حرست زیر گوشش پچ زدم.
توان جدا شدن را نداشتم .
محکم نگهش داشتم ،اما یمدانستم باز هم او را از دست
دادهام.
–ناری ...حرفت درسته ،بهجز اون تیکه که ر
گفب تو
باعث شدی ...همه گناها گردن من و فلور بود ...تو مثل
آینه صاف بودی...
شیطان نشسته بود به تماشای هبوط ما .

زر خرید

بانوی بارانی

من به درک !
من روسیاه عالم ،ناری را تته نیمکردم .
کاق بود هرچقدر با خودم به زیر کشیدمش ...من فقط
پایکاش را لک یمانداختم.
–من ر
وقب از خودم متنفر شدم که پای توب که بگناه
بودی رو به زندگیم کشوندم .تو که اومدی من شدم یه
پستفطرت هوسباز ...
یمدانست به کجا یمخواهم برسم .به بازویم چنگ زد تا
نروم ،تا کناره نگتم.
از  ۱۲۴هزار پیامت ،فقط حس گوسفند زیر دستهای
ابراهیم را داشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–منو ببی ،ناری !تا قبل فلور چ بودم؟ یه آدم راست و
درست ...اون منو به گند کشید .اما تا قبل اومدن تو به
زندگیم باز همهچ معمویلتر یمگذشت .من بودم و یه
زب که باهاش رابطه داشتم ،ویل ...تو ...
رسش را در گودی گردنم پناه داد .اشکهایش روی
پوستم نشست.
–من از هرچ نامردیه توبه کردم ،ناری...
ر
نیشت زد.
بغض به نفسهایش
–همیشه دیر یمرسم ...همیشه به تو دیر یمرسم ...
ررسمندیکام را با هیچ واحدی نیمشد سنجید .
دستم را الی موهایش بردم ،کف رسش را نوازش کردم ...
باراده ر
حب میان موهایش دنبال ردی گشتم از گذشته...

زر خرید

بانوی بارانی

میان گریه خندید.
–فقط یه خط مونده ...
بدون اینکه رسش را عقب بکشد انگشتش روی ابرویم
کشیده شد.
–ما نشوندار شدیم.
گونهاش را بوسیدم و کیم ر
بیشت فاصله گرفتم.
–من که گفتم.
مشتش را بهزحمت از لباسم باز کرد .زلیخای وسوسه
هایم نشد .دانههای انار دلش زمردی بود.
صدایم خش داشت .
–برو توی ماشی بخواب ،من بتون !

زر خرید

بانوی بارانی

–صبح رسد یمشه ،تو هم بیا .قول یمدم حرف هم نزنم.
–تو برو اول .منم میام.
#پارت_۴۱۷
پاهایم ،کتفم ،تمام تنم از خستگ زقزق یمکرد ،ویل
نزدیکش باشم و خوابم بتد؟
گت کردنمان در کوه ،تنها ماندمان ،زندیک بازی عجیب
برایم درآورده بود ،اما قبولش کردم .
برای هر ر
اتفاق که بعد از امشب قرار بود بیفتد و دیدن
ناری مزد آن بود ،چشمبسته تسلیم یمشدم.

زر خرید

بانوی بارانی

همینکه برای دومیبار شانسش را پیدا کرده بودم تا یک
شب کامل نزدیکش باشم ،آنهم ر
وقب نزدیک دو سال را
فقط با خیالش گذرانده بودم...
بعدش را هم خدا بزرگ بود.
ر
سوخی قلبم را
فردا دوباره یمزدم به دل آتش ،این کار
کیم به حاشیه یمبرد .
یحب با کساب که آتشبر یمساختند مشغول کندن
دورتادور آتش بودند .
بعد از رساندن ناری به روستا ر
استاحت یمکردم و عرص
بریمگشتم پیش بقیه .
رسم سبک بود ،جانم سنگی .
به ماشی برگشتم و روی صندیل جلو نشستم.

زر خرید

بانوی بارانی

وسوسه تماشایش در خواب پدردرآورتر از آن بود که
برنگردم.
تاریک بود ،فقط نور کم ماه سایهای از اندامش را روشن
یمکرد.
–بگت بخواب ،یاشار!
تکخند بلندی زدم و برگشتم .
«دلم برات تنگ شده بود »را نشنید ،چون به او نگفتم،
صداب بود که در جانم پیچید.
نتوب در درونم یمگفت که بدزدمش ،بتم و در گوشه
خانهام ،برای همیشه داشته باشمش .
گور بابای همه قضاوتها ،اما ...سقوط روح من هیچ،
ناری ...
به خدا که ناری حیف بود برای انگ خیانت خوردن.

زر خرید

بانوی بارانی

به هر جانکندب بود حواسم را از وسوسههاب که عقلم
را زایل یمکرد گرفتم و نزدیک صبح خوابیدم .
حرمت ناری آخرین پله سقوط من بود.
صبح با تکان خوردن شانهام بیدار شدم .
بتون ماشی ایستاده و یک دستش را با دست دیگرش
نگه داشته بود.
باید یمرساندمش به ر
دکتی ،درمانگایه...
#پارت_۴۱۸
–یاشار !چطور یمخوای جیپت رو بتی پایی؟
پیاده شدم .شیب تقریبا تند تپه را یمگفت .

زر خرید

بانوی بارانی

چطور باال آمده بودیم را فقط خدا یمدانست .
ر
درخب که باعث شد دیشب پشت جیپ له شود را یم
تنه
دیدم.
–ولش یمکنیم همینجا ،یمریم.
–نه !
به تورفتگ پشت ماشی اشاره زدم.
ر
ضایعاب یمخوره.
–داغون شده ،ناری !فقط بهدرد
داخل ماشی خم شدم که وسیلههایم را جمع کنم .
–یاش!
ر
گویس را از روی داشبورد برداشتم و سمت در عقب
رفتم .راهم را بست.

زر خرید

بانوی بارانی

گردنش را کج کرد و با چشمهای عروسگ ،خته التماس
کرد:
–بتیمش ،یاشار !تو درستش یمکب.
–دیگه عمرش رو کرده ،تا حاالم من رسپا نگهش داشتم.
–نیمشه که تا یه کوچولو خراب شد بندازیش دور.
–ترمز بته رفتیم اون دنیا .شیب تنده ،دیشب زیادی
بهش فشار آوردم ،تصادفم که کرده.
–تا اینجا آوردمون ،باز یمبره.
لب برچید و کشدار اسمم زمزمه کرد:
–یاااش...
پشت گوشهای من هم که منتظر مخمیل شدن.
–خدا لعنتت کنه .باشه!

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند بزریک روی لبش جاخوش کرد و با ذوق گفت :
–بذار من بشینم توش سنگی شه .
آنچنان بلند به خنده افتادم که صدایش به گوش خودم
غریبگ کرد.
–تو دوپارهاستخون وزنم داری مگه؟ یه گنجیشک بشینه
توش سنگیتره .بعدشم مگه یمخوام بندازمش تو دریا که
سنگی باشه؟
موقع پایی ر
رفی نگذاشتم سوار شود ،گفتم فاصله بگتد
تا حداقل خیالم از امنیت او راحت باشد.
ر
مکافاب بود خودم را به پای تپه رساندم و بعد کوره
با هر
رایه که جا به جا زغالهای روی آن خاموش نشده و
هنوز از بعیص قسمتهایش دود بلند یمشد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۱۹
چند جا مجبور شدم پیاده شوم ،جاده را تمت کنم که رد
شویم .
جلوتر وضع مست ر
بهت و دل من هم از امنیت ناری قرص
تر شد ،اما ر
بیشت از آنچه که باید ساکت بودیم.
باید از همی چند دقیقه تنهاب خاطره جمع یمکردم .خنده
اش را حیف بود از خودم دری غ کنم ،ویل خنده که هیچ،
ر
حب حرق پیدا نیمکردم تا باز صدایش را بشنوم.
دلم یمخواست کارت تعمتگاه را به او بدهم یا بگویم
«هنوز همون پراید رو داری؟ اگه گتوگور پیدا کرد بیارش
پیش خودم».

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب که گفت« نه ،ممنون »!فهمیدم بلند گفتهام.
گویسام را روشن کردم ،ر
ر
آنی نداشت .
اولی آهنگ را که در پیللیست بود پخش کردم.
ر
بیشت
غم بموقع آهنگ« باحتیاط« »راغب »او را
ساکت کرد.
نزدیک روستا که رسیدیم...
–ماشیو نگه دار !
کنار جاده توقف کردم.
دست در کوله ر
پشباش برد و یک جعبه چوب کوچک از
آن بتون آورد.
–یمخواستم قبل از این که برگردی تهران اینو بهت بدم.

زر خرید

بانوی بارانی

خواستم بتسم داخل جعبه چیست که بازش کرد .
مقداری فوم و کاغذ اطراف یک ریسء عجیب وجود
داشت .
یک گوی که روی آن را با دانههای سیاه ناآشناب پوشانده
بودند.
–این چیه؟ شبیه سیبه.
–سیب رو خودم میخککوب کردم.
–این سیاها میخکه؟
رسش را برای تأیید پایی آورد که بله .چشمش را نخواست
ببینم ،به سیب خته ماند و با صداب گرفته برایم توضیح
داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–میخکها رو تو سیب فروکردم ،بعد آب سیب از
میخکها بتون اومد ...سیبم تبدیل شده به یک گوی
چوب.
لبخند کوچک غمگیب روی لبهایش بال زد و جان
گرفت.
–حدود یه مایه طول کشید تا اینشکیل شد ،ویل بعد
خشک شدن ،یمگن  ۱۰۰سال همی شکیل یممونه.
#پارت_۴۲۰
–االن یعب این نیمپوسه؟
–نه ،انگار با میخک مومیاییش کرده باشم ،ظاهرا هنوز
سیبه ،ویل سیب نیست  .ر
حب اگر بعد از  ۵۰سال یهکم
آب بهش ر
بپایس ،بوی میخک بلند یمشه.

زر خرید

بانوی بارانی

–سیب که با میخک خشک شده .
چتی در این سیب بود که باعث یمشد چشمهایش ر
وقب
به آن نگاه یمکرد بدرخشد؛ نه از خوشحایل ،برق اشک.
جعبه را سمتم دراز کرد .دستهایم تردید داشت برای
ر
گرفی ،اما باالخره ...
–ممنون.
رسش را سمت جاده برگرداند .کاش راز سیب را یمدانستم.
به محض رسیدن به روستا علتضا و ر
دختها به پیشوارمان
آمدند .
تارا دواندوان خودش را به ما رساند .

زر خرید

بانوی بارانی

جرئت چسبیدن به من را نداشت ،فقط دستش را روی
بازویم نشاند و با نگراب پرسید:
–کجا بودی؟
–دیشب موقع برگشت گت افتادیم.
لبهایش لرزید و با مظلومیت گفت:
–خییل نگرانتون شدیم .آخه گفته بودی شب بریمگردی.
ناری از کنارم رد شد .با رس به او اشاره زدم.
–علتضا !یه نگایه به دستش بنداز.
–بیارش داخل چادر.
ر
روفریس قرمز پهن
داخل چادر ،روی عایق پالستیگ ،یک
بود.

زر خرید

بانوی بارانی

ناری زودتر از من رسیده و علتضا باند را از دور دستش
باز یمکرد.
صورتش با دیدن اوضاع دست ورمکرده درهم شد.
–عفونتش زیاده .
باند را داخل سطل انداخت.
–این زخم جدیده هم بخیه یمخواد .چقدر خون از
دست دادی؟
–نیمدونم .تاریک بود ،فقط یمدونم که دستم گرم بود.
علتضا به من نگاه کرد.
– این باید بره شهر!
#پارت_۴۲۱

زر خرید

بانوی بارانی

–جیپم رو کوبیدم به درخت ،تا همینجاشم بهزور ما رو
رسوند.
–چیکار کنیم؟ ماشی منم بردن برای اوناب که توی
کوهن غذا بیارن.
آستی ناری را باال زد .خاک و دوده سیاهش کرده بود.
–باید زخمات تمت بمونن .اینجا موندنت صالح نیست.
ناری خستهتر از آن بود که مخالفت کند .
از سمیه که همان لحظه وارد چادر شده بود پرسیدم:
–صبحونه دارید؟ ما از دیشب چتی نخوردیم.
آره را گفت و رسی ع سمت وسیلههایشان رفت.
تارا متکای کوچگ برای ناری آورد.

زر خرید

بانوی بارانی

–دراز بکش ،عزیزم.
مردها از چادر بتون رفتیم تا راحت باشند.
یک ساعت بعد بود که ماشی علتضا را آوردند.
دزدگت را که زدم ،تارا کیف به دوش کنارمان رسید .
–منم باهاتون میام.
–تو دیگه کجا یمخوای بیای؟
–شاید ناریجون به یه خانم احتیاج داشته باشه ،من
باشم کمکش کنم.
شاید حق با او بود.
–باشه.
ناری سالنه سالنه خودش را رساند و سوار شد ،رنگ به
صورت نداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

تمام راه را در سکوت به آهنگهای شجریان علتضا
گوش دادیم .ناری به در تکیه داده و تارا گوشه انگشتش
را یمجوید.
با آدرس دادن ناری به بیمارستان رفتیم .
علتضا درست یمگفت زخم قبیل عفونت داشت  .ر
آنب
بیوتیک تزریق کردند ،واکسن کزاز هم.
تمام مدت تارا از کنارش دور نشد .داروهایش را از
داروخانه بیمارستان گرفتم؛ نصف پالستیک قرص آهن و
ر
آنببیوتیک بود .
مرخص که شد ،روی پلههای بیمارستان نگهش داشتم.
–با این دست برنیمگردی اونجا.

زر خرید

بانوی بارانی

با چشمهایش خواهش کرد.
–تو اینستا یمگن آتیش ر
کمت شده.
–خودت چ دیدی؟
احب بههم ر
لبهایش را از نار ر
فرسد ،اما امیدوار ماند.
–شاید خاموش شده باشه ،ها؟
اگر بریمگشت به باغش نیمدیدمش ،اما سیع کردم نرم
بگویم که راض شود...
–باید بری خونه و دوش بگتی .
صدای تارا اعصابم را خطخیط کرد.
ر
سالمب خودت یمگه
–ناریجون ،اضار نکن !یاشار واسه
.خییل چرک شدی.
نیمنگاه عصبابام ساکتش کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۲۲
ناری بدون عکسالعمیل پشت کرد و از پلهها پایی رفت،
ما هم پشترسش .
موقع برگشت هنوز آدرس یمداد ،اما مست فرق داشت.
کنار یک میدان که رسیدیم دست سالمش را روی صندیل
ام گذاشت.
–همی کنارا نگه دار!
ر
بارفرویس
فکر کردم از مغازه چتی یمخواهد ،جلوی خوار
نگه داشتم .
خواستم پایی بروم و سفارشش را بگتم که...
بهمحض پارک کردن از ماشی پیاده شد ،در را بست و
جلو آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

کنار خیابان ،کنار شیشه جلو ایستاد و مثل غریبهها
مؤدبانه تشکر کرد.
–خییل زحمتتون دادم .اون جلو تاکیس هست یمتونم
راحت برم خونه.
دندانهایم را بههم ر
فرسدم از خشم.
–سوار شو برسونمت.
لبخند برنگوروب به من زد.
–شماها که اینهمه راه از تهران نیومدین از من پرستاری
کنید .من چتیم نیست ،یمرم خونه.
تارا فورا پارازیت انداخت و نگاه ناری سمت او چرخید.
–کار خوب یمکب ،عزیزم !مواظب خودت باش .دوش
یادت نره.

زر خرید

بانوی بارانی

خداحافظ را زمزمه کرد و رفت...
ر
حب نماند« مواظب خودت باش »مرا تحویل بگتد.
راحت و ساده رفت ،انگار نه انگار...
تماشایش کردم که بدون ر
حب یک نگاه زیرچشیم از
برابرمان گذشت و از خیابان رد شد.
–آچ ...طفیل ...خییل اذیت شد.
برای اینکه بههم ریختنم را متوجه نشود پرسیدم:
–صدای ویته ر
گویس توئه؟
ر
گویساش را از جیبش بتون آورد.
تصویر یک ر
دختبچه چهارپنجساله روی صفحه افتاده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

با وصل شدن تماس صدای ماماب ر
گفی بچگانه را
شنیدم.
–جانم ،عزیز دلم ...
ر
گویس را سمت دیگر صورتش نگه داشت.
–غذات رو خوب یمخوری ،پرنسسم؟
تا با تلفن حرف یمزد چشمم به خط تاکیسها بود و
ر
دختی که داخل یگ از آنها از نگاهم پنهان شد.
#پارت_۴۲۳
تاکیس که رفت ،من ماندم و تاراب که با تلفن حرف یمزد؛
کیم قربانصدقه ،کیم توصیه ...
تماس را که قطع کرد ،ر
گویس را سمت من گرفت.
–خوشگله؟

زر خرید

بانوی بارانی

فورا پرسیدم:
–بهت گفت ماماب...؟
–هان ...آره ،خب ...بچه خواهرمه.
–مادر خودش کجاست؟
لبهایش را از نار ر
احب بههم پیچاند.
–االن داری بازجوب یمکب ،یاشار؟!
–یمگن هریک رو یمخوای بشنایس یا همسفر شو یا هم
سفره.
–خواهرم مرده .منو مامان صدا یمکنه.
چنان راحت این کلمات را گفت که شوکه شدم.
دستهایش را به سینه قفل کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

وقب این ر
–از ر
دخته رو دیدی رفتارت با من عوض شده.
– ر
دخته نه و ناریخانوم !بعدشم ،مگه قبال چ بودم که
تغیت کرده باشم؟
ماشی را روشن کردم و وارد جاده شدم.
صدای فیفینش نگاهم را سمت او چرخاند
درجا اشکش جاری شده بود .گریه یمکرد؟ من که چتی
نگفتم .
دستمایل از جعبه روی داشبورد بتون کشید و رسش را
سمت جاده گرداند.
من باعث ر ر
یخی اشک چند زن باید یمشدم؟ مادرم ،فلور،
ناری ...

زر خرید

بانوی بارانی

ا
من اصل بهدرد نزدیک هیچ زب ماندن نیمخوردم .باید
تکلیف این بیچاره را هم بعد از بر ر
گشی به تهران روشن یم
کردم ،اما نهاینجا ...
اینجا همه انگشتهای تهمت سمت ناری یمچرخید.

#ناری
امروز نه ،ناری !امروز که حالت خوب نیست ،دستت
درد یمکند ،قلبت تت یمکشد ،جنگلهای عزیزت هنوز یم
سوزد ،به سفالینه چشمهای او فکر نکن .بگذر ...
رسم را به شیشه تاکیس تکیه زدم .اشک مثل موج سطح
دریای وجودم را گرفته بود ،اما در عمق آرامش داشتم،
ر
حیاب نبود که آرامش را بههم بزند .

زر خرید

بانوی بارانی

مثل اعماق اقیانوس ،آنجا که خایل از مایهست.
به خانه که رسیدم ،روی پله کلبه آوار شدم .بندبند
ر
متالیس شدن بود .
وجودم آماده
نیمدانم چقدر همانجا نشستم و به دیواری که کنارش او
گت انداخته بودم نگاه کردم ...
اما کیس محکم به در کوبید .جواب که ندادم باز شد.
#پارت_۴۲۴
آیرین داخل حیاط دوید تا چندقدیمام.
–یحب کو ،نارین !تنها بر ر
گشب چرا؟
لبخند زدم  .ر
دختک عاشق دستپاچه.

زر خرید

بانوی بارانی

دست پانسمانشده را باال آوردم.
با دست به صورتش کوبید.
–ووب ...بمتم برات .چطور شدی تو...
به پایش اشاره زدم.
–با دمپاب اومدی؟
–ها؟!
مانتو و دامن بلندش را کنار زد .تازه پایش را با آن دمپاب
های نارنچ دید .
–تا بهم ر
گفی بر ر
گشب ،زنگ زدم آژانس .نگاه به زیر پام
نکردم.
چند قدم کوتاه جلوتر آمد.

زر خرید

بانوی بارانی

–امشب بریمگرده؟
با چتی که من از آتش دیدم برگشتنش مشخص نبود.
–فکر نکنم .مونده تو جنگل .
روی پله خودش را رها کرد.
اشکهای درشت و درخشانش روی صورتش رسازیر بود.
خودم را سمتش کشیدم .در آغوش هم پناه گرفتیم .
اشک خشکشده من هم رسریز شد.
کیم از من فاصله گرفت تا ر
بهت صورتم را ببیند.
–نارین ،دورت بگردم ...یحیای من خوب بود؟
–آره ،خوشگلم .
–پس چرا گریه یمکب؟

زر خرید

بانوی بارانی

–همینجوری ...بریم تو؟
چند اسکناس مچاله داخل دستش را نشان داد.
–کرایه ندارم برگردم .تندی اومدم.
– ر
دخته هول شوهرندیده.
خندید و اشک ریخت .دستش را گرفتم.
–بریم یه چای برام دم کن .
لباسهایم را داخل اتاقم درآوردم تا به حمام بروم .بهقول
بعیصها چرک و خایک شده بودم .
فقط تاپ و شلوار تنم بود که با دستکش و چسب وارد.
–نیمذاری بشورمت ،حداقل بذار دستت رو خشک کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

دستکش را دستم کرد و با چسب پهن دورش را کامل
بست .آخرش ،آرام روی شانهام کوبید.
ر
خواسب صدام کن .
–برو عزیزم ...هرجا کمک
صورت مثل خورشیدش از مهرباب یمدرخشید.
هرجا فکر یمکردم زندیک سخت شده خدا آدمهای خوبش
را یمفرستاد برایم تا از محبتش ناامید نشوم.
ر
حکمب
آرامش آیرین آرامم یمکرد .حتما این ماجراها
داشت .
از حمام که بتون آمدم .چند سیخ کباب مرغ و یک
قابلمه کوچک کته آماده وسط اتاق بود.
–آیرین ،تو هم بشی بخور.
#پارت_۴۲۵
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دوغ را روی سفره گذاشت.
–ساعت دو شده ،من ناهار خوردم.
غذایم که تمام شد ،خستگ تازه خودش را نشان یمداد .
دراز کشیدم .
سفره را جمع کرد ،متکاب آورد و کنارم دراز کشید.
–تو منو یاد مادرم یمندازی ،آیرین...
سمتم چرخید .دستش را بالش رسش کرد و لبخند زد.
–بابای یحب همیشه تعریفش رو یمکنه .خییل دوستت
داره .
–چطور انقدر ر ر
احب؟ یهذره هم حسودی تو وجودت
نیست؟
ساده و راحت خندید.

زر خرید
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–از شونزدهسالگ حواسم رفت ب یحب .همسایه
وقب یادمه ...همه یم ر
بودیم ...از ر
گفی قراره نارین رو
بگته ...منم یمدونستم مال من نیست ،ویل دوستش
داشتم .گفتم نرسیدمم ،نرسیدم .حال خوشم رو خراب
نیمکردم .دیدی که آخرش هرچ قسمت باشه همونه.
به آن حال ر
خویس که یمگفت غبطه خوردم.
ر
عاشق رو بلدی .
–سب نداری ،ویل
رسش را کیم جلو کشید ،انگار کیس اطراف است و
صدایش را ممکن است بشنود ،آرام پرسید:
–چرا قبول نکردی عروسش ر
بیس؟
خندیدم.
–تو االن نار ر
احب زنش نشدم؟
به شانهام کوبید و با لحب شوخ جواب داد :

زر خرید

بانوی بارانی

–نه واال .همهش دعات یمکنم...
چرخیدم و به سقف نگاه کردم .با احتیاط پرسید:
–بهخاطر اون آقا که اخمو بود؟ همون که ...یاشار؟
نگاهش عاقل و پر از درک بود .زمزمه کردم:
– ر
وقب به کاکتوس دل ببندی ،هیچوقت هیچ گیل به
چشمت قشنگ نمیاد .
انگار بدییهترین مسأله عالم را بگوید ،زمزمه کرد:
–این جادوی کاکتوس نیست ،ناری !معجزه دلبستگیه.
معجزهای که من هم دچارش بودم.
لبخند زدم:
–تو هم کاکتوس خودت رو پیدا کردی.

زر خرید
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ابروی بلندش را به باال تاب داد.
–یحیای مثل بلوطه .همه ازش خت یمبرن .حواست باشه
ر
وقب راجعبهش حرف یمزب.
اینبار تمام تنم از خنده لرزید  .ر
دختک بلد بود شاخ و
شانه بکشد.
–تو خییل عاقیل ،آیرین .یحب خوشبخته که تو رو داره.
#پارت_۴۲۶
#یاشار
نزدیک هانهشیخان تلفنم زنگ خورد ،اکتی بود .ماشی را
تا جای ممکن به حاشیه خایک جاده کشاندم.
در جواب تارا که پرسید کیه ،فقط گفتم رئیسم.
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انگشتم را بهعالمت سکوت روی بیب گذاشتم و تماس را
وصل کردم.
–سالم ،آقای اکتی.
ر
هسب خودت رو برسون اداره...
–هرجا
–راستش ...من...
دروغ به زبانم نیمچرخید .رضا به آنها گفته بود که کرونا
گرفتهام ،اما اینکه خودم مستقیم بخواهم این را بگویم...
–حرف نیمخواد بسازی ،عکسات رو فرستادن به
واتساپم.
–واتساپ شما؟
–آره.
طوری مچگتانه آره را گفت که خندهام گرفت.
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–آخه عکس چ؟ من یادم نمیاد کاری کرده باشم که
عک...
با لحن صداب مسخرهوار حرفم را قطع کرد.
–عکس جنابعایل ،تو مریوان...
–مگه یمشه؟
–اگه مریواب ،پس یمشه.
صدای نفس پر از حرصش در گوشم پیچید.
–خدا شاهده ،یاشار !ال اله اال هللا ...منو بگو که برات
تقاضای اضافهحقوق کرده بودم .با بچهها برات کمپوت
خریدیم دادیم رضا آورد .اینه جواب محبتهای ما...؟
رضا چتی درباره کمپوت نگفته بود .از خجالت حرق
برای زدن پیدا نکردم.
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–آخه تو چه مرگته؟ از همون قضیه آتشسوزی مسکن
مهر باید یمفرستادمت پیش روانشناس ...آتیشای تهران
راضیت نیمکرد؟ باید یمزدی به کوه و کمر؟
واقعا غافلگت شده بودم.
– ررسمنده...
دیگر علنا رسم فریاد یمزد.
– ررسمندیک تو به چه دردم یمخوره ،ها؟ هر بار یه گند یم
زب بهم یمیک ررسمنده ،ررسمنده ...تو فقط بیا تهران .این
تو بمتی دیگه از اون تو بمتیها نیست.
ر
حب خداحافیط نکرد.
#پارن_۴۲۷
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با قطع شدن تماس ،تارا که تماممدت با چشمهای ریز
شده و نگران زیر نظرم داشت پرسید:
–چ یمگفت؟
–معلوم نیست یک تو آتیش ازم عکس گرفته فرستاده
واسه رئیسم ....حتما یه آشنا منو شناخته ...
رنگش بهوضوح پریده بود .دلم سوخت.
–نگران نباش .اکتی تهش توبیخم کنه.
جلوتر آمد .قدش بهزحمت تا شانهام یمرسید.
–بریمگردیم تهران؟
–چارهای نیست .شما اگه یمخواین کمک کنید ،یمتونید
همینجا بمونید.
نفس ر ر
احب کشید.
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–معلومه که نه .باهات اومدم ،با تو هم بریمگردم.
تند رفت و سوار شد .هیچ سیع نیمکرد تا خوشحایلاش
را پنهان کند ،اما من کنار ررسمندیکام از همکارها ،نگران
اکتی بودم .
او یک طرف اگر عکسها به اداره هم یمرسیدند ،چه؟
پشت فرمان نشستم.
تارا در ر
گویساش تند و تند چتی تایپ یمکرد .
–زیاد خوشحایل .
لبخند زد .
–هان؟ خواهرزادهم دلتنگه .مامانم حوصله بچه نداره ...
وسواسیه ...اینم بچهست یمریزه.
آهاب گفتم و ماشی را به جاده هدایت کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

وسیلهها را که جمع کردیم ،تارا با ر
گویساش آمد و سلق
خداحافیط گرفت .
ر
رسخویس چه باید یمگفتم؟
برای اینهمه
از اکیپ روز اول فقط چهار نفر مانده بودیم که آماده
شدیم تا برگردیم ،اما مردم هنوز در جنگل مانده و با
دست خایل یمجنگیدند.
انگار رسنوشت مردم این ّ
خطه را با جنگ نوشته بودند،
یک روز رسبازهای دشمن واقیع ،یک روز هم دست نامرد
خودیها که از پشت گلوله یمزد.
وقت راه افتادن ،با دیدن پشت جیپ بیباش را چی داد.
–باید با این بریم تا تهران؟
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ازخداخواسته گفتم:
–یمتونید با ماشی علتضا بیاید.
#پارت_۴۲۸
پیشنهادم کم طرفدار نداشت ،بخصوص علتضا .سمیه و
تارا که رفتند کنار ماشی ایستادم.
به همی سادیک داشتیم بریمگشتیم.
من با ناری خداحافیط نکرده بودم .
هرچقدر به مغز تعطیلم فشار آوردم تا بهانهای برای ر
رفی
به باغ پیدا کنم ،نشد که نشد.
رس و تهم را یمزدند ،مردی بودم که با رسیدن به ناری
هواب یمشد .باید فکری به حال خودم یمکردم .
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هیچکس حق نداشت تا تکلیف خودش با دلش روشن
نشده پای آدم جدیدی را به زندیکاش بکشاند ،این تجربه
ر
سخب بود که در این چند روز پیدا کرده بودم.
اگر حماقتم درباره تارا نبود ...اگر احساس مسئولیت آزارم
نیمداد ...بعد از دو سال کیس را که تمام دنیایم بود ،به
خاطر یک رابطه نصفهنیمه برسوته از دست نیمدادم.
............
ماشی کهنه ،رفیق قدییم ،مرا بدون ناز و ادا به شهرم
رساند؛ به تهران رسب ،خانه خسته...
به محلهمان که رسیدم تمام چراغهای واحدم روشن
بود ...من موقع ر
رفی بهجز آشتخانه همه را خاموش
کرده بودم .
پلهها را دوتایگ باال رفتم ...بوی خوش زرشک و مرغ تمام
راهپله را برداشته بود .
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خنده بلند رضا که در پاگرد پیچید خیالم را راحت کرد که
دزد نیامده.
کفشهای طب و پاشنهسهسانت زنانه ،کفشهای براق و
ر
جاکفیس جلوی در واحد کنار
واکسخورده عبدی روی
هم مرتب شده بودند...
حاال بقیه مهمانها را هم یمشناختم.
کلید انداختم و وارد شدم .قرار نبود امشبم را تنها بمانم.
همه بلند شدند و سالم کردند.
–سالم ...از این ناپرهتیها نیمکردید.
مرغ زشت بیشعور با دیدنم صدا زد :
–کلهگاو اومد .کلهگاو اومد...
بنفشهخانم با توبیخ صدایش زد:

زر خرید
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–فندق!
رضا هم ر
اعتاض کرد:
–یه هفته پیش شما بود ،یهخورده ادب یادش یمدادید،
بنفشهخانم!
مخاطبش رسی به تأسف تکان داد.
–این خانه از پایبست ویران است.
رضا دوباره مزه پراند.
ا
–فندق کل به کله یاشار عالقه داره.
زیرلب گفتم:
–شانس من!
#پارت_۴۲۹
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بنفشه با دست به مبل اشاره زد.
–بفرما بشی ،پرسم !برات چای دم کردم ،بیارم.
ساک به دست سمت اتاقم رفتم.
–ممنونم ،اول باید دوش بگتم.
وارد اتاق که شدم ساکم را گوشهای گذاشتم و ر
گویس را از
جیبم بتون کشیدم.
قبل از اینکه پشیمان شوم ،شمارهاش را گرفتم.
–سالم ،پرسم!
پرسم فقط با صدای مادرم یمچسبید.
–سالم .چرا امشب نیومدی؟
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کیم سکوت کرد.
–یهبار دیگه میام ،با فرزانه.
هردو سکوت کردیم .
–جات خالیه.
–عبدی خوبه؟
–نار ر
احتیس؟
نرم خندید و بعد بلند .
–یاشار !من خودم براش زن گرفتم .چرا یادت یمره؟
بنفشه یه عمر دور شوهرش چرخیده بود ،تنها نیم
تونست بمونه ،ذاتشه که خانوم خونه باشه .یمبیب با
زبونش بابات رو رو انگشت یمچرخونه .من حال و
حوصله ندارم .
حرق نداشتم .با آن صدای بم و زمختش باز خندید .
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–من از دست عبدی راحت شدم .چند مایه که اینجا
بودید چند بار وسوسه شدم رسش رو خورد کنم .خدا
رحمت کرد .
واقعا رحم کرد ...
–پس برو پیش مهمونات و خوش باش .
–باشه...
تماس که قطع شد ،خاطرات چند مایه که مجبور شدیم
با مادرم زندیک کنیم پشتم را لرزاند .
تازه آنجا به رفتارشان دقیق شدم و فهمیدم حمیده حق
داشت تا خودشان را خالص کند از دست هم .
حب سالها زندیک ر
گایه ر
مشتک از زن و شوهرها زوج نیم
ساخت.
بعد از دوش ر
گرفی به هال برگشتم .
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عبدی با وارد شدنم نرم پشت شانه بنفشه کوبید.
–خانم ،شام رو بکش که از گشنگ هالک شدیم.
خانم منتظر تأیید به ما نگاه کرد.
رضا قبل از اینکه من عکسالعمیل نشان دهم بلند گفت:
–چ ر
بهت از این.
بهمحض اینکه بنفشه رفت ،خودش را جلو کشید و پچ
زد:
–از ناری چه خت؟
چشمهای مشتاق عبدی هم او را لو یمداد.
–نیومدی اینجا منو ببیب.
–چتخلم مگه؟ هر روز رس کار یمبینمت.

زر خرید
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–حاال از کجا فهمیدید که امشب یمرسم؟
رضا ادای سلق ر
گرفی درآورد.
–من و عشقم در راه تهران .بوس !بوس!
بعد انگشت وسطش را باال گرفت .بابا نگاهش به من بود
و حرکت زشتش را ندید.
#پارت_۴۳۰
خودم را از خستگ روی مبل کش آوردم.
–جمع شدنتون هم هیچ ربیط هم به ناری نداره.
تکذیب نشنیدم.
عبدی با امیدواری پرسید:
–باهاش حرف زدی؟ ر
آشب کردید؟
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–گذشت دیگه .
عبدی محکم روی پایش کوبید .
–پرسه بعرضه!
رضا صاف نشست و رسزنشم کرد.
–بهخاطر این ر
ر
شکسب؟
دخته آویزون دل ناریو
قضاوتش ته نامردی بود .
–چیکار یمکردم؟ روی کولم یمزدم یمآوردمش؟
–آره!
–بعد همی شما به من نیمگفتید تارا گناه داره؟ بهخاطر
تو اینهمه راه اومده تا یه روستای اون رس کشور؟ تا هزار
سال هم که یمگذشت شماها نیمگفتی من بمعرفتم ،ب
شناختم؟
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هر دو باهم« نه »!محکیم را گفتند.
–بعد نیمگفتی با دیدن ناری فیلم یاد هندوستان کرده؟
ناری منو غر زده؟
عبدی زیرلب نارسا گفت و ادامه داد:
–گور بابای حرف مردم هم کرده.
اینبار رضا پرسید:
ا
ر
–اصل رابطه تو با این دخت در چه حده یاشار؟
–آش نخورده و دهن سوخته .خودت شاهدی ،چند باری
که شیفتمون تموم شد ،دم در منتظرم بود ،باهم رفتیم کله
پزی.
ّ
مفتش شده بود امشب.
–خاله حمیده گفت اومده خونهت.
–گفتم اسباب ر
کیس دارم ،اومد کمک.
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عبدی در کمال ناباوری من با نار ر
احب زمزمه کرد:
–اون تاراهه هم آدمه ،نیمشه که تا ناری برگشت بگ
ّ
هری ،برو رد کارت.
رضا ر
اعتاض کرد:
–تو دیگه چرا ،آقا عبدی؟!
غمگی زمزمه کرد:
–حرف حقه.
یمدانستم ناری چقدر برایش عزیز است و برای دل من این
همه مدت اسمش را نتده .سمت من برگشت .
ر
معرفب نیمشه رفت زیر یه سقف .
–ویل یاشار ،مرام و
زندیک تعارف برنیمداره .عمرت رو پوچ نکن واسه
رودر ر
بایسب.
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تکیهام را از مبل برداشتم و انگشتانم را در هم گره زدم.
–یمدونم .همیکه کیس انگشتش رو نگته سمت ناری،
واسهم کافیه .من که مرد زندیک تارا و هیچ زب نیمتونم
بشم ،این بدبختم بفرستمش ب زندگیش...
با وارد شدن بنفشه و آوردن سفره بحث همانجا تمام شد
و رضا رفت برای کمک.
#پارت_۴۳۱
از اتاق اکتی که بتون آمدم داد و فریادهایش یک طرف،
عکسهاب که به من نشان داد یک طرف.
از داخل جنگل عکس نداشت ،فقط داخل محوطه
روستا گرفته شده بودند.
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تا اینجای کار مشکیل نداشت ،اما عکسها متعلق به چند
روز مختلف بودند،
یمدانستم ،چون لباسهایم بعد از هر روز استفاده در
ا
جنگل عمل قابل استفاده نبودند و باید عوض یمشدند و
نکته این بود که رنگ لباس در عکسها فرق داشتند.
شیطان را لعنت کردم ...سمیه ،علتضا ،و تارا...
آخر چرا؟ انگتهای نداشتند.
بخود مشکوک بودم ،اینها فقط یمتوانست کار یک آدم
مریض باشد.
رضا پشت در منتظرم بود .رسی ع جلو آمد و پرسید:
–چ شد؟
با خشیم ر
کنتلشده گفتم:

زر خرید
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–از کار معلق شدم .اکتی گفت تکلیفمو روشن یمکنه.
–ای بابا...
ر
گویس داخل دستش بود ،از دستش قاپیدم .فریادش هوا
رفت.
–هووی !هویل چرا؟ مگه خودت ر
گویس نداری؟
شمارهای که روی واتساپ اکتی بود را تا فراموشم نشده
گرفتم.
بوقهای اشغال یگ پس از دیگری روی مغزم خط یم
انداختند تا اینکه صدای خوابآلود زنانهای تمام رسم را
پر کرد:
–بله ،بفرمایید.
تماس را بهرسعت قطع کردم.
–چ شد ،یاشار؟!
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به صفحه ر
گویس خته ماندم و بعد شماره را پاک کردم .
خودش بود ...شگ که تمام مدت پس ذهنم بود و دلییل
برایش نداشتم حاال تبدیل به یقی شد.
از عصبانیت دلم یمخواست شاهرگ آن عوض را پاره
کنم .
بدون توجه به صدا زدنهای رضا راهرو را سمت خروچ
رفتم.
ر
گویس خودم را از جیبم بتون کشیدم ...انگشتم جستجو
را پیدا کرد .
عددهای خط تلفن تارا با این شماره فرق داشت ،حاال به
این هم شک داشتم که کدام اصیل بود و کدام بدل.
#پارت_۴۳۲
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خواستم شماره را بگتم که پشیمان شدم...
تنها هدف زندیکام ،شغیل که با آن آرامش داشتم روی
هوا بود .
ر
معرفب که این دروغگوی آبزیرکاه
عشقم را برای مرام و
لیاقتش را نداشت رها کرده بودم ...
االن زنگ یمزدم ،بدون شک حاشا یمکرد.
نباید با عجله عکسالعمل نشان یمدادم.
چطور بود زنگ بزنم و بگویم بیاید واحدم ،اما ریسکش
زیاد بود ،هر کاری از این موجود ناشناخته بریمآمد.
خانه؟ نه !پارک؟ نه !شلوغ بود .آدرس یک کاقشاپ
خلوت را برایش فرستادم و خودم راه افتادم.
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یک زماب ناری را نصیحت کرده بودم که ناری به آدمها
اعتماد نکن ،بخصوص زنها ،با پنبه رس یمبرند ،و حاال
خودم عی همان اشتباه را انجام دادم.
به خانه رفتم .یک شلوار جی و بلوز سفید خنک
پوشیدم ،حوصله زدن تهریش را هم نداشتم ،قصدم تیپ
زدن نبود ،ویل ترکیب تأثتگذاری شد .
یک ساعت بعد ،رس قرار بودیم.
ماسکهایمان هر کدام یک سمت مت افتاده بود ،در
ر
استیلترین حالت ممکن.
همانجا فهمیدم کاقشاپ انتخاب اشتبایه بوده ،آخرین
زب که با او در چنی جاب قرار داشتم رس از بیمارستان
درآورد.
اما این زن ریزنقش سته ،با این صورت جمعوجور و چشم
های حسابگر ،هنوز دلییل برای غش و ضعف نداشت.
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نگاهم به پشت پیشخوان رفت ،پرس جواب که دست
هایش یمجنبید .
نیمدانستم حرفهایم را از کجا ررسوع کنم.
در زندیکام همهجور آدیم دیده بودم ویل این یگ ...
پاکت سیگارم را جیب درآوردم ،روی مت گذاشتم و
چرخاندم.
#پارت_۴۳۳
تارا با چشمای گشادشده از تعجب پرسید:
–تو ...تو سیگار یم ر
کیس؟
خونرسد یک دور دیگر پاکت را چرخاندم.
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ر
دونسب؟
–نیم
لبهایش را پیچاند.
ر
–باید بهم یم ر
ناسالمب من نامزدتم.
گفب،
پوزخند زدم.
–یادم نمیاد ازت خواستگاری کرده باشم.
ر
چتی کوتاه ریخته روی پیشاباش را مرتب کرد.
–ما سفر رفتیم ،رفت و آمد...
–انگشتمم بهت نخورده .
باریستا کاپ قهوه را برای او و فنجان چای را جلوی من
گذاشت.
ر
وقب که رفت سمتش خم شدم .
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–خودتم یمدوب چرا خواستم ببینمت ...مگه نه؟!
دنباله رومتی را میان انگشتهایش پیچاند.
صدای تکانهای تند و عصب پایش هم آمد ،اما« نه »!را
بلند و مطمی گفت.
دوباره پرسیدم:
–یعب حدس هم نیمزب چرا االن رس کارم نیستم و
کشوندمت اینجا؟
در صورتم دقیق شد ،اما فقط کیم نگراب به صدایش
نشست .
–چ شده ،یاشار؟ یهجوری شدی...
خونرسد شانه باال انداختم و گفتم:
–اومدم بگم تو رو بهخت و من بهسالمت ،همی!
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دهانش از شوک باز ماند ،ویل زود خودش را پیدا کرد و با
اخم پرسید:
–بدون دلیل؟ مگه مسخرهبازیه بعد اینهمه مدت؟
–هر آدیم اشتباه یمکنه.
صدای ظریفش حاال بلند و عصباب شده بود.
–این نامردیه ...به همی آسوب نیمتوب منو از زندگیت
بندازی بتون.
–زندیک من شده اتوبان همت؛ یمرن ،میان ،نیممونن .من
همینم.
انگشتانش رومتی را کشید ،قهوهاش کیم بتون ریخت.
–همی؟ ما که مشکیل نداریم...
مستقیم و جدی در صورتش زل زدم.
–چرا عکسا رو دادی واسه رئیسم؟
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#پارت_۴۳۴
رنگ صورتش ر
حب از زیر بتونه پرید.
–چ شد؟ فکر کردی دستت رو نیمشه؟
کوتاهآمده ،عقب کشید.
–من ...من...
ر
خواسب اخراج شم؟
–یم
–نه ...نه به جان سودا...
–پس چ؟
چشمهایش نم گرفت ،از ترس یا چت دیگری را نفهمیدم...
نگشب ...با اون ر
–شب بر ر
دخته تو کوه بودی...
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دندانهایم روی هم سابیده شد.
– ر
گفب منم تالق کنم؟ بیکار بشه حالش جا بیاد؟
–نه به خدا فقط ...یمخواستم برگردیم تهران ...
–اونجا اذیت بودی؟ خودت لش یمآوردی تهران.
دخت ...یمترسیدم ر
–اون ر
بیشت بمونیم اونجا ...گفتم ازش
دور ریس ...داشت همهچ رو خراب یمکرد ...یمترسیدم از
ا
دستت بدم .اصل تو...
خییل زودتر از اینها باید یمنشستیم و در مورد رابطه
نداشتهمان درست حرف یمزدیم .
حوصله نداشتم ته منمنهایش را بشنوم.
–تارا !من و تو فقط چند بار رستوران رفتیم ،اونم چون
ر
ساعب که من مرخص یمشدم جلوی در بودی .
تو دقیق
ر
گرفب و اومدی .یه
بعد فهمیدم واسه همونم آمارم رو
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روز بهت گفتم اسباب ر
کیس دارم ،یه فرت و فرت زنگ
نزن بهم .نیمساعت بعد دم در خونهم ست شدی ،با
مادرم جور شدی.
حرفم را حرصزده قطع کرد.
–بهخاطر ناری یمیک؟
اجازه نداد بگویم ناری ،مثل تفاله ،مرا از قوری زندیکاش
به بتون پرت کرده ...
ر
بدبخباش اینجا بود که باعثش خودم بودم .بهخاطر
تعهد به این بوقلمون هزاررنگ که جلویم نشسته بود ،یک
غریبه ...
–به جان عبدی که همه زندگیم رو براش یمدم ،این هیچ
ربیط به اون نداره .بار سویم که رفتیم کلهپزی ،خواستم
ر
نذاشب ...یه حرف تو حرف آوردی...
بگم بهت ،خودت

زر خرید

نیمشنید چه یمگویم .
–نیمشه بههم بزب ،یاشار!
–دلیل؟!
#پارت_۴۳۵
–ببخشید ...یمشه آرومتر حرف بزنید؟
به مرد جوان باالی رسمان نگاه کردم .
حی بلند شدن گفتم:
–صوتحساب رو بیار.
نشسته بود ،هنوز...
–یاشار....
ناله کردنش دلم را نیمسوزاند .

بانوی بارانی
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روی مت خم شدم.
–یک آمار منو تو آتشنشاب بهت داد؟
کیم امید برای کوتاه آمدنم به چشمش نشست.
–پرسعمو ...پرس...
با انگشت به مت ضبه زدم .شانهاش باال پرید.
–دروغ نه !فقط راست!
–برادر سمیه .همکارته...
حاال همهچت درست از آب دریمآمد .آن بهموقع حاض
شدنها دم در آتشنشاب...
–فامییل این سمیه؟
–بازرگان.
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یمشناختمش .
برای آخرین حرف گفتم:
–همیشه راستشو بگو ،ضرش ر
کمته.
–من ...من دروغ نیمگم ...
دربرابر این حجم از متقلب بودنش حرق نماند .
نگاهش خته به فنجان دستنخورده ،دودو یمزد.
حال و احوالش هیچ ربیط به من نداشت ،هیچ!
تا صورتحساب را بدهم و از کافه بتون بروم هنوز خیال
بلند شدن نداشت .
نرسیده به پژوی رضا که امانت گرفته بودمش پشترسم
دوید .
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صدایش تا یکقدیم پشترسم آمد و متوقف شد.
–من دوستت دارم.
ر
داشی را یمشناختم ،با پوست و
نداشت .من دوست
استخوان ،با تکتک سلولهایم تجربهاش کرده بودم.
–یاشار ...من عاشقتم...
حرف مزخرف خندهداری زد .عشق استخوان یمسوزاند،
به همی ر ر
احب روی زبان نیمچرخید.
دستم را در جیبم کردم تا سوئیچ را بتون بیاورم.
با بیچاریک التماس کرد:
–اگه کمکم نکب ،بچهم رو ازم یمگتن...
پاهایم بهخاطر شوک از حرکت ایستاد .با دیدن مکثم آمد
و راهم را سد کرد.
–التماست رو یمکنم ،یاشار...

زر خرید
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#پارت_۴۳۶
–بچه چ؟ تو مگه...؟
–سودا ر
دخت منه ...من همه...
بتوجه به صداقت و لرزش چشمهایش ،لحظهای خون
به مغزم نرسید ،لبههای رورسیاش را مشت کردم و جلو
کشیدمش.
گفب  ...ر
–ده دقیقه پیش که مجرد بودی ...تو  ...ر
دخت
خواهرته...
خیابان خلوت رس ظهر دور رسم چرخید...
خداب که هوای ناری را داشت ،خوب پس رسم زده بود،
ر
حب یک هفته هم امان نداد ...
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دست به بازویم بند کرد .محکم پسش زدم ،یک قدم به
عقب پرت شد.
خون جلوی چشمهایم را گرفته بود ،از احمق فرض
کردنم دیوانه شدم.
رسش داد زدم:
–شوهرت کجاست؟
متعاقبش صدایش را با خشم و تنفر باال برد.
–قتستون.
–مرده؟
–کاش یممرد .
رسم گنگتر شد .خاک بر رست یاشار ...زن شوهردار؟ !
–یعب قراره به افتخارام دوست شدن با یه زن شوهردار
هم اضافه شه؟
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دانهدانه سلولهای مغزم از شوک بتون یمآمد .
–زنیکه موذمار !حقته همیجا لت و پارت کنم .
–طالق گرفتم ..به خدا...
آنوقت قرار بود یک بفهمم پدر شدهام؟
خندیدم؛ ناباور ،شوکه!
ر
هسب؟
–جللالخالق .تو دیگه چه جوونوری
با خشم و بغض صدایش باال رفت.
–یه مادر که نگران بچهشه ،ندیده بودی؟
پر از خشم داد زدم:
–این راهشه؟
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هنوز چتی که شنیدم را باورم نشده بود...
–یمخوام سایه یه یه مرد باال رس من و بچهم باشه ،خییل
برات عجیبه؟
طلبکاریاش دیگر زیادهروی داشت .یک سناریو نوشته و
مرا مثل عروسک ،بازی داده ،دو قورت و نیمش هم ر
باق
بود.
#پارت_۴۳۷
ر
قیمب ،زن؟ !به من دروغ بگ؟ نقشه بچیب واسه
–به چه
ر
بفرسب هوا ،ککت هم نگزه؟
م؟ واس منفعتت شغلم رو
دلم برای بچهای که مادر و الگویش زن روبهرویم بود
سوخت.
انگشتم را با تهدید سمتش گرفتم:
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– ر
بهته گورت رو واسه همیشه گم کب ،وگرنه تضمی نیم
کنم یه دندون سالم تو دهنت بمونه.
خودش را نشان داد و با بغض گفت:
–چون مطلقهم یمیک؟
دستم را سمتش پرتاب کردم و ر
ترس زدم:
–برو بابا ...هر مردی بگه برام مهم نیست مثل سگ
ا
بهت دروغ گفته ،ویل گرفتاری اصل این نیست.
خطوط صورتش درهم رفت و اشکش راه گرفت.
–سودای من خییل گناه داره...
انگشت اشارهام را بهعالمت سکوت روی بیب گذاشتم.
–پای اون طفل بیگناه رو نکش وسط !ایب که جلوی
روت وایساده اصل مشکله ...
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چشمهایش پر و خایل یمشد .مستأصل ادامه دادم:
–آخه احمق !قیافه من شبیه کسیه که یمتونه برای بچه
تو پدری کنه؟ من شبیه باباهای مهربونم؟ من یه بار اخم
کنم بچهت یمگرخه!
نیمقدیم سمتم آمد .امیدواری به صدایش گریم یمداد.
ر
هسب ،یمدونم پشتم رو خایل نیمکب .
–عوضش حایم
مثل شوهر کثافتم ،واسه یه حال خوب مواد نیمزب،
تهش لت و پارم کب .مردی ،معرفت داری.
سمتش خم شدم تا ته چشمهایم را ببیند.
–ببی منو !تو از کجا یمدوب؟ مگه رو پیشونیم نوشته
شده که آدمم؟ از کجا معلوم ...
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هنوز منتظر کوتاه آمدن ،به من زل زده بود .بهناچار رک
و تند شدم.
–تو یه ر
دختبچه داری که همیشه بچه نیممونه ...ال اله
اال هللا ...ولم کن ،بابا!
به بازویم آویزان شد.
–یاشار ...التماست رو یمکنم ...مادرم از دستمون
خسته شده ....یمگه سودا رو بدم به مادرشوهرم .
کمکمون کن...
#پارت_۴۳۸
کیم نرم شدم.
–مگه یمشه؟
با رسانگشت اشکش را پاک کرد.
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–خسته شده ...اعصابش ضعیفه ،حوصله شلوغ نداره،
روزی  ۵۰بار داره جارو یمکنه.
–من چیکار کنم؟ بیام بگتمت ثواب شه؟
–من از سودا دست نیمکشم ،یاشار...
چه فکر یمکردم و چه شد !مسأله این بود که ر
حب اعتیاد
شوهرش را نیمتوانستم باور کنم.
–ببی ر
دخت خوب !من کمکت یمکنم ،ویل نه اونجوری
که تو کله توئه .هر کاری بگ ،پول ،هرچ ...ویل از من
برای تو شوهر درنمیاد.
دستم را هل داد و با تنفر گفت:
–حتما برای ناری خانم درمیاد!
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خنده تلخم باراده بود .ناری ...از دست دادمش برای
تعهد به یک دغلباز متقلب...
–شغلم گولت زده ...به وهللا من آدمحساب نیستم.
ناگهان جدی و رسد ،بلند پرسید:
–کمک یمکب یا نه؟!
–من با دروغگوها آبم تو یه جوب نیمره!
لبهایش از حرص یک خط باریک شد.
–مردا همهتون یه گهید ...به درک که کمک نیمکب...
حرص و تنفرش را نشان یمداد ،اما حداقل تظاهر به
ر
عاشق نیمکرد.
دستمایل از جیبش بتون آورد و همانطور که اشک
هایش را پاک یمکرد زیرلب بد و بتاه گفت:

زر خرید

بانوی بارانی

–حیف از اینهمه وقت .بلیاقت !
آه ناری دامنم را گرفته بود که بی عصبانیت و شوک
خندهام گرفت.
پشت کردم و راهم را رفتم.
دست در جیبم کردم و سوئیچ را بتون آوردم .تمام مدت
با او بودن مثل یک عذاب گذشته بود...
و حاال آرامش دلچسب داشتم ...به این حال خوش چه یم
گفتند؟ فراغ بال ...
در ماشی رضا را باز کردم ،وسیله رفتوآمد یمخواستم،
ته حسابم را باید یمتکاندم و یک چهارچرخ یمخریدم.

زر خرید

بانوی بارانی

ذهنم در سایه آرامش برنامه یمچید :باید از زندیک تارا
رسدریمآوردم ،صدقه خالض از دستش هر کاری که از
من بریمآمد برایش دری غ نیمکردم.
#پارت_۴۳۹
#ناری
جهنم در مریوان باالخره تمام شد .ده شبانهروز کابوس را
ر
خامویس آخرین شعلهها در شهرم ماندم .
تا
وضع دستم و اضارهای آیرین باعث شد نتوانم به کمک
بقیه بروم...
من و آیرین مانده بودیم در باغ که هوای انتظار
داشت ...

زر خرید
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ر
وقب یحب برگشت و آیرین تمام باغ را تا رسیدن به او
دوید و در آغوشش گریست ،انتظار بجا و پوسیدهای
درونم از هم پاشید و خاک شد ...
تا ثانیه آخر ختی از یاشار نشده بود ...چه لحظهشماری
بیجاب را از رس گذرانده بودم...
رفی آیرین دیگر نتوانستم بمانم میان باغ و ر
با ر
اتاق که با
یک شب خوابیدن یاش در آن ،هوایش به من خیانت یم
کرد را تحمل کنم .
چمدان بستم و به تهران که برگشتم ،جاب که دیگر ختی
از روزمریکهای قدیم ،ر
رفی به ررسکت و انجام کارهای
تکراری نبود ،خودم بودم و تهران و گرما و دود و کروناب
که یمرفت برای همهمان عادی شود.
زندیک مثل قبل از دیدن او نیمشد ،اما یمگذشت...

زر خرید

بانوی بارانی

دو هفته که مثل چشم بههم زدن تمام شد ،فهمیدم بقیه
هم یمگذرد.
نزدیک ظهر دنبال کوروش رفتم ،جاب که آدرس داده بود
پیدایش کردم.
ساکهای پارچهای رنگ را روی دست گرفته و به
رهگذرها نشان یمداد.
رسش سمت پرنده ر
فرویس پشترسش چرخید و ثابت شد .
به شانهاش کوبیدم.
–چطوری ،پهلوون؟!
با دیدنم فورا ماسکش را مرتب کرد.
–مخلصیم ،آبچ!
ر
فروخب ،کوروش؟!
–چند تا

زر خرید
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–هشت.
–خوبه!
ساکها را دستبهدست کرد.
–اومدی بریم خونه؟
ر
فروخب.
–نه ،بمونم شاید باز
ابروهای کلفت و پهنش بههم گره خورد.
–خوبیت نداره !اینجا وسط خیابون واییس که چ !!
–از ر
وقب باشگاه یمری غت ربتر شدیا .
چشمهای باریکش از ذوق درخشید .مرد کوچک خانه
شان بود .
به بار روی دستش اشاره زدم.
ر
فروخب؟
–کدوم گلدوزی رو

زر خرید

بانوی بارانی

–اوناب که طرح نخل داشت.
–باید به مادربزرگت بگیم اونو ر
بیشت بزنه.
زیر تمام طرحها نوشته شده بود زمی ست.
#پارت_۴۴۰
خانویم چادری ایستاد و پرسید:
–کیف پارچهای چند؟
کوروش فورا جواب داد:
–قابل نداره ،ده تومن.
دلم یمخواست تمام دنیا پالستیکهای غتضوری را
نخرند ،نگتند ،استفاده نکنند.

زر خرید

بانوی بارانی

–براتون نیاز یمشه .یمتونید ر
وقب که یمرید
ر
بارفرویس واسه خرید ،پالستیک نگتید ،اینجوری به
خوار
نجات زمی هم کمک یمکنید.
زن خندید .باراده اخم کردم .
نجات زمی خندهدار بود؟
نیمدیدند زیر پالستیک دفن یمشویم؟
–برای نون یمخوام.
–خییل خوبه .نون داغ مواد مونومر تو کیسه آزاد یمکنه
که جذب نون یمشه ،ریه رو بیمار یمکنه ،باعث اختالل
گوارش هم یمشه.
ا
با دو الیه ماسک ،عینک ،عمل چتی از صورتش نیم
دیدم ،اما لبخندش را حس کردم.

زر خرید
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–شوهرم عادت داره صبحونه نون داغ بخوره ،بیست
ساله صبحا یمرم نونواب ...بعد کرونا دیگه الی پارچه یم
پیچم .
کوروش بطاقت پرسید:
–یمخوای بخری خانوم؟
زن چادرش را کنار زد و دست در کیفش کرد.
–بده.
نمادی از عشق بود؛ بیست سال نان داغ روی مت
صبحانه.
رفی ر
کوروش ده تومب را گرفت ،بعد از ر
مشتی بقیه پول
ها را از جیبش بتون آورد ،اسکناس را الیشان گذاشت و
همه را سمتم گرفت.
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–اینم دشت امروز .
–پنجاه بده مامانت ،بقیه مال تو .
به غرورش برخورد ،گردنش را با دلخوری جلو داد .
–سود تو چ؟ نیمشه که همه رو ما برداریم.
–با سود من رو دوباره پارچه بخر .درآمدی نداره ،شما
هم بهخاطر من گرفتار شدید.
صادقانه گفت:
–پول باشگام رو خودم یمدم .مامانمم یمگه کار تجربه یم
شه واسهت.
–جاهای شلوغ نرو ،دلم نیمخواد مریض ریس.
–حواسم هست.

زر خرید
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صدای عجیب از پرنده ر
فرویس آمد.
–سالم ...سالم ...مخلصیم...
رد نگاهم را گرفت و رسید به مغازه پشترسش...
–از صبح یه مرغ مینا آوده یهبند حرف یمزنه ،خییل
باحاله.
ناخودآگاه منتظر بودم پرنده صدایم کند ...
اما صدای فندق من نبود.
به صدم ثانیه تصمیمم را گرفته بودم .ساعت حدود یازده
بود ،تا رسیدن به تعمتگاه حداقل چهل دقیقه راه داشتم.
#پارت_۴۴۱
–کوروش !یمتوب خودت بری خونه؟

زر خرید

بانوی بارانی

–آره .تاکیس هست.
–وسیلهها رو بده من ،ظهر میارم برات.
ساکهایش را گرفتم و سمت ماشی خودم رفتم.
–کجا یمری ،ناری؟!
–دنبال مرغ مینام .پیش یه نفره...
–مگه داری...؟
در عقب را باز کردم.
کوروش دستبردار نبود.
ر
گذاشب؟
–طرف کیه؟ پیش یک
–برو خونه ،رس ظهره .مامانت منتظرته.
–اگه َمرده ،باهات بیام.
سوار شدم و در را بستم .

زر خرید
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اخمهای درهمش باز نیمشد .
–دو ساعت دیگه خونهم .برو ،مادرت منتظرته.
تمام خطوط کارت روی داشبورد را از حفظ بودم .دم
ظهر ختی از ترافیک نبود ،خودم را راحت رساندم و...
برای چندمی بار روی فرمان ضب گرفتم و به تعمتگاه
سمت دیگر خیابان نگاه کردم .از جلویش رد شده و ترمز
نگرفته بودم.
منتظر ماندم تا شجاعت جلو ر
رفی را پیدا کنم .از ر
وقبکه
تصمیم گرفتم بیایم خدا خدا کردم که رضا هم باشد ،اما
هیچکس نبود ،بهجز او.

زر خرید
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وقت رد شدن از جلوی مغازه ،دیدمش که وارد چاله
تعمتگاه شد .باورم نیمشد توانسته بودم خودم را به
نزدیکش برسانم ...آنقدر که...
به خودم یادآوری کردم چرا آنجایم  ...ر
حب یک ثانیه از
حال خرابم موقع بر ر
گشی به تهران که در قلبم مرور شد
خودم را پیدا کردم و پیاده شدم.
همانطور که عینک دودی را روی موهایم یمرساندم،
نکات آخر را مثل یک مرب به خودم ر
گورسد کردم:
–ناری !وا نده !زود یمری و بریمگردی .نرم نیم ریس !
ر
احمق اگه براش غش بری !برای همه مرام و
خییل
معرفت داره ،به تو یمرسه تعهدش مال از ما ر
بهتونه.
فکر کردن به تارا کاق بود که خودم را محکم بگتم .
یک ،دو ،سه!

زر خرید
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از خیابان رد شدم.
یک مغازه بزرگ و شلوغ ،اما جاب تقریبا پرت و دور از
شهر ...داشت روی یک پرادو کار یمکرد ،یا ر
بهت بگویم،
زیرش...
با صدای پاشنه کفشهایم رسش را باال آورد...
#پارت_۴۴۲
به چشمهای غافلگتش پوزخند زدم.
ر
نیسب ،تعمتگاه چیکار یمکب؟
–مگه تو آتشنشان
با آن لباس یکرسه رسمهای کار شبیه پرس جواب یمشد
که با او خاطرهها داشتم ...سیع کردم رسمای صدایم را
حفظ کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چ شده؟ نامزد تیشانفیشانت خرجش باالست؟
حقوق آتشنشاب کفاف نیمده؟
ابزاری که دستش بود را انداخت و بدون اینکه نگاهش را
بگتد از گود بتون آمد .
حرف نیمزد و جواب ندادنش برایم گران تمام شد.
–چهته ،یاشار؟ عی شاسگوال لبخند یمزب؟
دستکشهایش را درآورد و روی ماشی گذاشت ،اما خود
دستها را زیربغل زد .نگاهم تا عضالت برجسته سینهاش
رفت و گریز زد به شانههایش.
–سالم ،ناری!
بتوجه به تن صدای دلتنگش اخم کردم.
– ر
نگفب چرا یمخندی؟

زر خرید
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–نخندیدم.
آن لبخند کناره لبهای مردانه را حاشا یمکرد ،برق چشم
ها را چه؟
به پرایدم نگاه کرد.
–هنوز داریش؟ تعمت یمخواد؟
ر
مسافرب یادگاریاش را هم هنوز داشتم ،من استاد
پتوی
حفظ گذشتهها بودم.
–واسه ماشینم نیومدم!
ا
ر
ر ر
اسب اصل برای چه اینجا بودم؟ دخت حواسپرت
بیچاره ،باز به مرد یک رس هزار سودا رسیدی و خودت را
گم کردی .
محکم ایستادم.

زر خرید
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–اومدم دنبال فندق .بهم برش برگردون !ممکنه مثل
عبدی ،تو هم ازش زده ر
بیس.
ابروی شکسته را باال داد .
–بدم نمیاد از دستش خالص شم ،ویل اینجا نیست ،یم
بیب که...
–خب؟
–آدرس بده ،بفرستم برات.
–نه !
اخم کرد.
–آدرس نه؟!
رسم را بهعالمت تأیید پایی آوردم.
–پس خودت دوباره بیا ،برات میارمش.

زر خرید
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–خوبه.
چرا اینقدر خوشحال بود؟ انگار به خر درونش ربتاب
داده باشند .مشکوک یمزد.
#پارت_۴۴۳
امان از صدایش ر
وقب که احساس به آن عمق یمداد.
–چه موقیع اومدی ...داشتم به قدیما فکر یمکردم.
طعنهزن پرسیدم:
–دقیقا کجای قدیما؟
ر
حب یک ذره هم نشان نداد منظورم را گرفته .با همان
گرمای نشسته به صدایش ادامه داد:
–تو حیاط ماشی تعمت یمکردم تو برام دونات یم
خریدی .

زر خرید
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حق نداشت دلم را با خاطرهبازی بلرزاند ،ویل تمامش
نکرد.
–نشده روزی رو ماشی کار کنم و یادت نباشم.
نه به آن سکوت ،نه به حاال که رس کیسه حرفهای
محبتآمتش شل شده بود .
هشدار دادم:
–نیومدم خاطره تعریف کب.
دلم یمخواست بدون خداحافیط فقط بروم ،اما بهجایش
با کنایه پرسیدم:
–از تارا جانتون چه خت؟
شانه باال انداخت.
–هیچ !بههم زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

چه راحت گفت !!شوکه ،با دهاب باز نگاهش کردم...
باید با شنیدن بههم خوردن رابطهاش خوشحال یمشدم
مگر نه؟
اما در سینهام ختی از خوشحایل نبود .یک دلخوری
عمیق ،یک دلشکستگ که در مریوان کاشته شده و حاال
ریشه داده بود باعث یمشد شادیای در کار نباشد.
با پیدا نکردن عکسالعمیل که منتظرش بود به حرف آمد.
–خانوم دنبال بابا برای بچهش بود .
اینبار دیگر ناباور و باراده جیغ زدم:
–بچه؟ مگه مجرد...
کالفه ،با کف دست روی رسش کشید و قرچقرچ موها را
درآورد .

زر خرید
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–نه بابا ...طالق گرفته ...انقدر یمدونم یه ر
دخت داره.
تصویر روی صفحه ر
گویس تارا...
دلم برای ر
دخت کوچولوب که بگناه بود سوخت .
بدون اینکه متوجه شوم صدایم باال رفت و رسش داد زدم:
–بعد تو هم ولش کردی؟ فقط بهخاطر اینکه یه بچه
داره؟
با فریادم ،ابروهایش از تعجب باال پرید ...برای آرام کردنم
بازویم را گرفت .
–یه ...ناری ...من که طالقش ندادم ...بابای بچه یگ
دیگهست.
#پارت_۴۴۴

زر خرید

بانوی بارانی

در صورتش داد زدم:
ر
تونسب؟!
–خییل نامردی !چطور
دیگر ختی از نگاههای گرم نبود.
دستم را فشار داد و بهعادت قدیم از عصبانیت چالندش.
–آخه المصب !تکلیف خودت رو با خودت روشن کن !
تا دیروز برام تفنگ یمکشیدی چون باهاش دوست بودم،
االنم چون به هم زدم؟
بازویم را از میان انگشتانش بتون کشیدم و یک قدم
عقب رفتم .
–اون بچه گنایه نداره .تا مامان نبود ماچ و بوست بهراه
بود ...
حرصزده تاب به گردنم دادم.

زر خرید
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–یاشارخان هات بودی براش ...التماس یمکردی شب
پیشت بمونه .
چشمهایش ناگهان لتیز از خشم شد ،صدایش بم و
عصباب...
–چ زرزر یمکب واس خودت؟!
دستم را سمتش پرتاب کردم و هشدار دادم.
–هوووی !من از اون دوست ر
دختای دوزاریت نیستما،
درست حرف بزن!
با دادم کیم کوتاه آمد ،اما هنوز صدایش بلندتر از من
بود.
–من انگشتمم به اون دروغگوی عوض نخورد .ماچ دیگه
چه کوفتیه؟

زر خرید

بانوی بارانی

تمام دادههای ذهنم فرو پاشید ...
حب ر
یاشار دروغ نیمگفت ،ر
وقب به ضرش بود.
به لکنت افتادم.
–من ...فک ...کردم ...باهاش رابطه...
بلند غرید:
–من؟ !غلط بکنم با هفت جدم .
–خودش گفت ...اگه یمدونستم...
مستأصل و عصباب مشتش را به کف دستش کوبید.
–باهام تا مریوان اومد ،رس یه سفره نشستیم ،بعد برای
رئیسم مدرک یمفرسته که من مریوانم ،کرونا ندارم .

زر خرید
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–چ یمیک واسه خودت؟
تمام صورتش قرمز شده بود.
–یمگم زنیکه یه روده راست تو شکمش نداره .بهت گفته
من باهاش ال بودم ،بل بودم ،تهش نشسته به ریش من و
تو خندیده...
دور خودش چرخید ،و لگد حرضاش را محکم به چرخ
ماشی ر
مشتی کوبید.
–مرد بود ،گردنش رو یمشکستم!
حق داشت و نداشت.
–بازم نباید واسه ر
دختش ولش یمکردی...
#پارت_۴۴۵
خودش را با انگشت نشانم داد.

زر خرید
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–منو ببی !به من یمخوره بابای یه بچه ۴ساله باشم؟
برا یه ر
دختبچه پدری کنم؟ اون مادر هفتخطش باید
کیس رو پیدا کنه به ررسایطش بخوره ،نه من که هنوز
مادر ر
دختم رو حامله نکردم.
تمام صورتم از رک بودنش قرمز شد .مردک وقیح...
دستم را باال آوردم و به سینهاش کوبیدم.
–بیشعور!
اما نتوانستم نخندم ،از خندهام او هم خندید.
تمام خشم ،دلخوری ،سوءتفاهم یک دقیقه ،فقط یک
دقیقه یادمان رفت و هردو خودمان شدیم .ویل...
اخمهایم را بههم گره زدم.
غرورم را خورد کرده بود ...با زب دیگر ...

زر خرید

بانوی بارانی

رابطه بههمخورده او نیمتوانست دردی از قلب شکسته
من دوا کند.
انگشتم را با تهدید سمتش نشانه رفتم.
–بوسش کردی یا نکردی؛ ر
فرق برام نداره .من پروندهت
رو تو مریوان بستم .هفته دیگه قرار یمذاریم بیام فندق رو
بگتم.
روی پاشنه چرخیدم که بروم .ماشینم دور نبود ،ده قدم
فاصله داشتم تا جای امب که بتوانم خودم را جمعوجور
کنم.
–ناری ...صت کن ،ر
لعنب!
کنارم راه یمآمد ...برنگشتم که ببینمش و سست شوم.
ر
هسب.
–نار !االن عصباب

زر خرید

بانوی بارانی

–یا خفه یم ریس یا با ماشی از روت رد یمشم.
–ناری...
فریادکنان قدمهایم را محکمتر برداشتم.
–ناری و کوفت !ناری و مرض !ناری و...
از گوشه چشم دیدم که دستهایش را بهعالمت تسلیم
باال آورد.
–برو...
و دیگر پشترسم نیامد.
به خیابان رسیدم ،به پراید سفیدم.
دو پاره شده بودم ،نییم از من منتظر شنیدن قدمهایش
بود و نییم دیگر فقط فرمان ر
رفی یمداد.

زر خرید

بانوی بارانی

حق نداشت اینهمه اشکم را دربیاورد .این مرد برای
آر ر
ر
بدبخب پیدا کرده بودم ضر داشت.
امیس که با هزار
نیامد ...نیامد و رفتم...
#یه_پارت طلب من🙈
#پارت_۴۴۶
تمام راه تا خانه پایم را روی گاز فشار دادم ،از رانندههای
دیگر متلک و فحش شنیدم ،بلندتر از خودشان جوابشان
را دادم ،طوریکه ر
وقب به خانه رسیدم از صورت و تمام
تنم گرما و جنون بتون یمزد.
دم در آپارتمانمان دعا کردم کیس از همسایهها رس راهم
ست نشود ،هیچکدامشان.

زر خرید

بانوی بارانی

کلید را چرخاندم ...حیاط کوچک دوازده ر
متی برای
ساختمان ششواحده کوچک بود ،اما در همان چند ر
مت
نهال کاشته بودم که تازه داشتند جان یمگرفتند ...
قید آسانسور را زدم و از پلهها لگدکوبان ،باال و سمت
واحدی رفتم که فلور با ارث بهجامانده از مادربزرگ برایم
خرید.
آنقدر عصباب بودم که ر
حب ثانیههاب دلیلش یادم نیم
آمد ،ویل فحش دادن را فراموش نیمکردم .
مردک ازگل!
بمعرفت عوض خائن!
احمق بشعور!

زر خرید

بانوی بارانی

مانتو و رورسی را همانجا وسط اتاق پرت کردم ،برعکس
همیشه که بعد از به خانه آمدن جدا آویزان یمکردم یا یم
شستم.
باید همانجا داخل گود تعمتگاه چالش یمکردم .
من ساده را بگو که در مریوان دل به دلش دادم...
مردک مجبور بود ادای جنتلمنها را دربیاورد؟ آخر ر
وقب
نیسب ،ر
ر
وقب فقط بلدی هارت و پورت کب ...
تارا ...تارا ...چطور توانست هردوی ما را بازی دهد؟
خدا را شکر میانگی عمر ما آدمها فقط شصت هفتاد
سال بود وگرنه خدا یمدانست چه چشمههاب که رو نیم
کردیم...

زر خرید

بانوی بارانی

دور اتاق یمچرخیدم و با خودم حرف یمزدم .دیگر
آپارتمان دنج و دلبازم آرامم نیمکرد .
اگر تمام این مدت ر
وقب به یاشار فکر یمکردم ،به خودم
دلداری یمدادم که حق زندیک داشته ،حاال از دستش
عصباب بودم .
اشتباهاتش هردومان را سوزانده بود.
کیس در یمزد .حتما کوروش دید که رسیدهام.
شال دم در را روی رسم انداختم و در را باز....
و بعد دیدمش که با همان لباس کار یکرسه دم در
ایستاده.
#پارت_۴۴۷
خون داخل رگهایم به مغزم رسازیر شد ،داد زدم:

زر خرید

بانوی بارانی

–یک راهت داده تو خونه من؟!
دستپاچه ر
دسب به رسش کشید.
–زنگ زدم ،در رو باز کردن .
ر
انداخب پایی و اومدی باال؟ !با اجازه یک؟
–تو هم رستو
مظلومانه گردنش را کج کرد ،و صدالبته به او نیمآمد.
–نیمخواستم دوباره گمت کنم ...اومدم...
با انگشت پایی راهپله را نشانش دادم.
–همی االن از اینجا یمری !من و تو بعد از مریوان هیچ
حرق با هم نداریم.
–ناری ...بیا و بگذر ازم ...من بدون تو همهش گند یم
ا
ر
زنم ...اصل فقط وقب پیشتم مغزم درست کار یمکنه...

زر خرید

بانوی بارانی

–ناراحت نباش چون اندازه یه آمیب هم مغز نداری،
هیچ گند جدیدی نمونده که نزده ر
بایس .
بهمحض اینکه یک قدم سمتم آمد ،خواستم در را ببندم
که پایش را الی در گذاشت.
با تمام برحیم و توانم در را فشار دادم و خودم را
غافلگت کردم.
–ناری ...ناری ...من که با تارا بههم زدم.
حرصزده تاب به گردنم دادم.
–واسه همون اینجاب دیگه.
–اگه بگم غلط کردم چ؟!
–شکر هم بخوری ،نه!
–خشن شدی...

زر خرید

بانوی بارانی

خندید و شانههایش لرزید .
جلبک داشت از حرص خوردن من رسگرم یمشد؟
–باید بگم الگ کبکت خروس یمخونه ...من دیگه
انداختمت دور...
–آخ ...آخ ...پام.
مردک متقلب !در را باز کردم که محکم روی پایش بکوبم
تا واقعا دردش بگتد ،در را تا آخر باز کرد .
سمتش حمله کردم و با مشت به سینهاش کوبیدم.
–اومدی دنبالم که چ؟ فکر کردی من االن ذوقمرگ یم
شم؟ من اونموقع که واس خودت دوست ر
ر
گرفب
دخت
ذوقمرگ شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

سیع نیمکرد جلوی مشتهایم را بگتد ،با آن چشمهای
براق فقط تماشایم یمکرد .
صدای پارسهای ریز ممول آمد و بعد خودش مثل یک
گلوله کاموای سفید از بی پاهایمان به باال دوید و باعث
شد عقب بروم.
چند ثانیه نشد ،شیواجون هم پشترسش با شومت آب
آسماب و موهای صاف و افشان ،سمت ما از پلهها باال
دوید...
#پارت_۴۴۸
چند ثانیه نشد ،شیواجون هم پشترسش با شومت آب
آسماب و موهای صاف و افشان ،سمت ما از پلهها باال
دوید ...

زر خرید

بانوی بارانی

زیرلب هم غرغر یمکرد...
ناگهان یاشار را دید.
ایستاد ...لحظهای مکث ...
و بعد لبخندی روی لبهای قرمزش نشاند.
ر
هسب؟
–شما همون آقای مؤدب پشت در
–ممنون که در رو باز کردید.
–مهمون ناری ،صابخونهست....
ا
لباس کار یاشار و احتمال قیافهاش را برانداز کرد.
–چه جوون برازندهای ...ناری جان !آقا رو چرا تو راهپله
ر
داشب؟
نگه
با رس به پایی اشاره زدم.
–داشت یمرفت ،شیواجون!

زر خرید

بانوی بارانی

–ویل...
نگذاشتم ادامه دهد ،وگرنه یگ از آن جلسات چای با
همسایهها را تشکیل یمداد برای رسدرآوردن از زیر و بم
غریبه.
–شیواجون ،ممول رفتا...
با دست به صورتش کوبید.
–وای ...بچه نره رو پشتبوم...
یاشار با تعجب به زب که از پلهها باال دوید نگاه کرد.
برایش اخم کردم.
–هر روز همی بساطه .تو هم دیگه برو!
پشت کردم که به خانه برگردم ...

زر خرید

بانوی بارانی

دستهایش را محکم دور کمرم پیچید ...رسش را خم کرد
و صورتش را به صورتم چسباند ...
ر
نبخیس نیمرم...
–ناری ...منو
ر
حب فرصت برای تپش قلب پیدا نکردم...
یک ثانیه نشده آخ گفت و خم شد.
ر
نشسی روی زمی
مرا هم با خودش پایی کشید .بهمحض
چرخیدم.
پشترسش کوروش با یک پاروی چوب بلند و چشمهاب
که وحشت از آن ررسه یمکرد ایستاده بود.
یک چشمم به یاشار بود که پس گردنش را گرفته و فشار
یمداد ،یک چشمم به کوروش که چوب از دستش افتاد و
صدایش در راهپله پیچید.

زر خرید

بانوی بارانی

–چیکارش کردی ،کوروش!
–مزاحمت شده بود ...دو ساعت داشتم از چشیم نگاش
یمکردم ...
یاشار در خودش جمعشده ناله کرد.
کوروش بلند صدا زد:
–مامان ...مامان...
از در باز روبهرو مادر و بعد مادربزرگش بتون آمدند...
–یا فاطمه زهرا ...این جوون کیه...
یاشار همانطور که رسش را گرفته بود روی پله نشست و
به لشکر ر
کیس خانمها نگاه کرد .
شیواجون ،ممول به بغل به بقیه پیوست...

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۴۹
صدایش از درد دورگه شده بود.
–رسم رو پوکوندی ،بچه ...اینجا دیگه چه تیمارستانیه؟
خانمها مؤدبانه حرفهایش را نشنیده گرفتند.
سکینهخانم رورسیاش را تا پیشاب جلو کشید و سمت
یاشار رفت.
–ببینم رست رو ،پرسم...
یاشار دستش را از محل ضبه برداشت .
–یهکم قرمز شده فقط...
سمت من برگشت.
–بتش تو مادر ...یه آبقند به جوون مردم بده...

زر خرید

بانوی بارانی

یک رب ع بعد همه در واحد من نشسته بودند؛ یگ
پیشنهاد یمداد رسش را ضماد کند ،یگ برایش آبقند یم
گرفت.
شیواجون هم همانطورکه ممول را نوازش یمکرد برایش
لبخند ملیح یمزد.
وقب او روی مبل پاتوقم تکیه زده بود ،ر
من ویل تا ر
حب نیم
توانستم بنشینم.
رسپا ایستاده بودم و یمدیدم که چطور معذب به دلداری
و عذرخوایه خانمها گوش یمدهد.
کیس زنگ واحدم را زد ،در را که باز کردم از پشت برگ
های بزرگ دیفن ،ریحان با چشمهای شیطان و خجالت
زده نگاهم کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ببخشید...
در را تا آخر باز کردم.
–بیا هرجا یمخوای بذارش...
–ببخشید ،ناری !اتاقم دیگه پره.
شیواجون ادامه داد:
–تمام پاگردای ساختمون هم...
ر
دخت بیچاره با دیدن یاشار با رس سالم کرد و کیم مردد
ایستاد.
به داخل خانهام اشاره زدم.
–کجا یمخوای بذاریش؟

زر خرید

بانوی بارانی

–یمذارمش پشت پرده هال ،نورگتش خوبه ،قول یمدم
زود بفروشمش.
–حیف دیفن دوست ندارم ،وگرنه ازت یمخریدم.
لپهای رسخ و سفیدش قرمزتر شد.
ا
–قبل کیل ازم گل خریدی ،همیکه یمذاری از نور اتاقت
استفاده کنم ممنونم.
شیواجون با مهرباب تذکر داد:
–این که نشد کار !برای گل ر
فرویس باید گلخونه داشته
ر
بایس.
–همیکه خرجم دربیاد راضام .یه روز یه گلخونه بزرگ
برای خودم یمسازم ،فقط بذارید شوهرم آزاد شه...
#پارت_۴۵۰

زر خرید

بانوی بارانی

انشاءهللا را همگ زیرلب زمزمه کردند.
گل را جلوی پنجره گذاشت.
–من برم...
شانههایش را گرفتم و نشاندمش.
خودم کنارش روی دسته مبل سنگر گرفتم .کاش مردک
مزاحم زودتر یمرفت.
یاشار آرنج به زانو تکیه زد و انگشتانش را گره کرد.
ر
زمخب ظاهرش شبیه عروسک
زنهای اطرافش در برابر
های چیب بهنظر یمرسیدند .
–اینجا ...تو ساختمون شما یه مرد پیدا نیمشه؟

زر خرید

بانوی بارانی

شیواجون خندید ...آنقدر که ممول هم در آغوشش تکان
تکان خورد.
ر
هسب؟
–پس شما چ
غافلگت شد.
–نه ...منظورم...
سکینهخانم چادرش را جلوتر کشید.
–نه پرسم !مرد ما همی کوروش ،نوه گل منه...
به کنارش و کوروش که ر
حب بعد از دستهگیل که به آب
داد نگاهش دوستانه نبود اشاره زد.
–ویل چطور؟ یه ساختمون پر از خانم ...
شیواجون بشوچ توضیح داد:
–هر مستأجری که بیاد و نپسندیم ،رس همون دیدن
ساختمان فراری یمدیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چطور؟
–روشای خودمونو داریم.
ر
حب سکینهخانم ریز خندید...
–خدا نکشدت ،شیوا !اون مذهبیه که اومده بود و تو
رسلخت با سگت ر
رفب حیاط رو بگو...
–نه بابا ...اون زن و شوهری که اومدن و شما دعای ندبه
ر
گذاشب رکورد داره...
رو به یاشار با افتخار ادامه داد:
–همه جمع شدیم واحد سکینهجون ...استغفار ...صدای
تلویزیون هم آخر....
ابروهای یاشار با تعجب باال پرید.
–آخه چرا؟

زر خرید

بانوی بارانی

–معلوم نیست؟ راحت باشیم.
سکینهخانم ،ررسمنده توضیح داد:
–واال من اولش راض نبودم ،ویل ر
وقب مستأجرای قبیل
مزاحم ر
دختا شدن منم دل به دل اینا دادم.
–مزاحم یک؟
بلند تذکر دادم:
–شما انگار حالت خوب شده ،نیمخوای بری؟
سکینهخانم مادرانه برایم اخم کرد ،ر
حب شیواجون لبش را
گاز گرفت.
–یعب االن چند تا واحدا خالیه؟
ر
خیاالب شده
زنگ هشدار در رسم زده شد ،اما حتما
بودم...

زر خرید

بانوی بارانی

–یه واحد عمه ناریجون طبقه پایی خالیه ،یگ هم باال
روبهروی واحد ریحان.
واحد فلور طبقه اول بود ،وکیلش کارهای انتقال سندش
را انجام داد ،فقط برای رسمایهگذاری خرید ،وگرنه به
ایران نیمآمد.
ا
فعل که به داب یمگفتیم بهخاطر کروناست ،برای بعد
هم بهانه جور یمکردم.
ر
گذاشی؟
–بنگاه
صدای یاشار حواسم را جمع او کرد.
دلم یمخواست جلوی بقیه به او بگویم که فکر به اینجا
آمدن را از رسش بتون کند ،اما یمترسیدم اشتباه فکر
کرده باشم و جلوی بقیه ضایع شوم.
مرجان از داخل آشتخانه پرسید:

زر خرید

بانوی بارانی

–ناریجون ،چای خشکت کجاست؟ تو کابینت
همیشگیه نیست...
سکینهخانم صدایش زد .
–مرجان !بیا برو واحد ما ،صبح از ر
وانب خربزه مشهدی
خریدم بیار .هندوانه نیاریا ،ناری دوست نداره.
نگاهمان بههم گره خورد ،ر
حب مرجان که از برابرم رد شد
باعث بریدن اتصال نگاهمان نشد .
از یلدای دو سال پیش من لب به هیچ هندوانهای نزده
بودم.
پرده اشک که روی چشمم نشست از روی دسته مبل
بلند شدم و سمت اتاقم رفتم.
–کجا ،مادر؟

زر خرید

بانوی بارانی

به صورت روشن سکینهخانوم نگاه کردم.
–لباسم رو عوض کنم.
–زود بیا ...برای تو خریدم.
–چشم...
بهمحض وارد شدنم به اتاق ،صدای خداحافیط باال
گرفت .
شیواجان صدایم زد:
–ناری !بیا مهمونت داره یمره.
زمزمه کردم:
– ر
بهت!
دو سال تمام تالش کرده بودم تا خودم را پیدا کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

هزار دلیل و توجیه که با رابطه عمه و او کنار بیایم ...و
حاال ...
ر
وقب که صدای در ورودی را شنیدم از اتاقم بتون آمدم.
نیمدانم چه در قیافهام دیدند که سؤال نتسیدند .ناری
غمگی برایشان عجیب و ناآشنا بود.

#پارت_۴۵۱
#یاشار
ر
وقب از ساختمان بتون یمآمدم تمام ذهنم پر از چشم
های معصوم ر
دختی شد که جایجای روحش را زخیم
کرده بودم ،اما هنوز آنقدر مرد نبودم که از او بگذرم.

زر خرید

بانوی بارانی

سمت بنگاه رفتم ،نشاب ساختمان را که به بنگاهدار جوان
دادم ،ررسوع به لفایط کرد:
–مورد دیگه دارم همون کوچه ،روبهروی همون
ساختمون ،همکف ،نوساز ،اکازیونه ،جان بچهم!
–من توی همون ساختمون یمخوام.
–اونجا یه مشت زن دیوونه زندیک یمکی ،هریک رو هم
بردم برای دیدن ملک ،فراری دادن.
–همون ساختمون!
–باور کن را نداره ،جون داداش!
سکوت و یکدندیکام را که دید مشکوک پرسید:
–حاال واسه چ همینجا چشت رو گرفته؟

زر خرید

بانوی بارانی

–من صبح یمرم رس کار ،ده یازده شب بریمگردم ،خونهم
خالیه ،اونجا همه مطمئی .
آهاب گفت و پیشاباش را خاراند.
–ویل باید راضشون کرد .اون پتزن چادریه باید
رئیسشون باشه ،شایدم اوب که سگ داره خط بده
بهشون...
–صابخونه چ؟
–بهش گفتم دنبال یه زن برای اجاره دادن خونهشم که
بتم به اهایل معرق کنم .من یگ دیگه از کرایه دادنش
ناامید شدم.
بلند شدم .کارتم را روی مت گذاشتم.
–من مرخص یمشم .خت از شما.
–قول نیمدم.

زر خرید

بانوی بارانی

از حوایل کوچهشان که دور شدم ،هوا خفهتر شد ،روزها
پوچتر ،زمان بمعبتر....
خسته و بحوصله با اتوبوساز تعمتگاه به خانه بریم
گشتم ...جیپ گوشه پارکینگ ساختمان افتاده بود ،وقت
نیمکردم به آن برسم.
از ر
وقب بنگاهدار ناامیدم کرد روزها کشدار و بمعب
شده بود .
ر
دلخویس بدوم و
چه فایده داشت از صبح تا شب بدون
شب به خانه برگردم و نان و پنتم را سق بزنم و کپه مرگم
را بگذارم.
دلم کوکوهای خام یمخواست ،لقمههای مهرباب...
چند قدم مانده به در آشناترینم صدایم زد ،مادرم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۵۲
–سالم ...از یک اینجاب؟
دزدگت ماشینش را زد و سمتم آمد.
–بیست دقیقهای یمشه.
–کلید یم ر
گرفب از رضا.
–دستش باشه .برات شام آوردم.
قابلمه دستش حرفش را تأیید یمکرد ،اما حمیده و این
کارها؟!
ساکت که ماندم گفت:
–اومدم یهکم مادرپرسی باهم حرف بزنیم.
ختها درز کرده بود .رضای دهنلق!

زر خرید

بانوی بارانی

بفرما زدم و سمت خانه رفتیم .
قدش تا روی شانهام یمرسید ،بلند بود برای یک زن .
داخل واحدم فندق که مادرم را دید داد زد:
–سالم ...باید برم ...مسافر دارم ...آزادی ...آزادی...
مادرم قاهقاه خندید و کنار قفس ماند.
ر
بیشتین کلمات مورد استفاده او را در زمان همخانگ
حفظ کرده بود.
حمام و دوش پنجدقیقهایام که تمام شد ،مادرم دستمال
برداشته و خانه را گردگتی یمکرد.
در آشتخانه مت را چیده بود ،اولویه و نان باگت .
ر
کتی روی گاز یمجوشید ،چای دم کردم .شام را که
خوردم ،مت را جمع کردم و به هال رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

تمام مدت صدای حرف زدن فندق یمآمد و گهگاه خنده
های مادرم ...
جلوی تلویزیون که لم دادم ،صدایش زدم.
–نیمخواد تمت کب ،مامان !بیا بشی.
روبهرویم نشست.
هرکدام منتظر بودیم آن یگ ررسوع کند.
باالخره پرسید:
–برای چ رسکار نیمری؟
–نگو که رضا بهت نگفته.
–تو باید بری دل رئیست رو بهدست بیاری نهاینکه
گوشه خونه بشیب و زانوی غم بغل کب .

زر خرید

بانوی بارانی

–تعمتگاه هست.
ر
داشب ،بازنشستگ ،یه
–اونم خوبه ،ویل تو اونجا بیمه
شغل درستوحساب.
–باشه ،یمرم...
ادامه نداد ،یمدانست به حرفم عمل یمکنم.
بلند شد و به آشتخانه رفت ،ر
وقب با یک سیب چای
برگشت یمدانستم تازه به آن حرفهای اصل کاری رسیده.
–یمدونم حوصله پرچونگ نداری ...پس...
#پارت_۴۵۳
کیم سکوت کرد ،یمدیدم مادر همیشهمحکمم نگران
است.

زر خرید

بانوی بارانی

–من و تو اینطوری نبودیم ،یاشار ...همیشه رفیقت بودم
تا مادر ...من دوچرخهسواری یادت دادم ،تو به من
رانندیک ...
به ر
احتام الیه اشک ته چشمانش تکیهام را از مبل
برداشتم و حواسجمع نگاهش کردم .
– ر
وقب خرابکاری یمکردی ،نیمذاشتم عبدی کتکت بزنه .
من رفیقت بودم ،ویل فقط تا ر
وقب بزرگ شدی و من
طالق گرفتم ...
رسم را پایی انداختم .با غیم نشسته به صدایش ادامه داد:
–حاال اوضام جوریه که باید دم به ساعت چشمم به
دهن رضا باشه که ازت خت بگتم.
–رس مرییص بابا خییل له شدم ،حمید !خییل!
ر
نذاشب کمکت کنم.
–خودت

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتهای قوی و زمختش را بههم گره زد.
–گذشته رو ول کنیم ،یاشار !من االن نگرانتم.
–بتس !چ یمخوای بدوب؟
–یمخوای این زن رو بگتی؟
–نه!
–ببی ...بیوه ،مطلقه ،هرچ ،ر
حب بچه داشتنش مشکل
نیست .این سلیطه بودنش اذیت یمکنه .
–تمومش کردم ،حمیده!
اما گاز درددل را گرفته و ول نیمکرد ،حرفها تلنبار شده
بود روی دل بزرگش .
– ر
وقب از بابات طالق گرفتم ،منو کنار زدی ،نگفتم
چرا !اون روزی که اسباب و اثاثیه را آوردی خونه من و

زر خرید

بانوی بارانی

دیگه حرق از ناری نزدی هم نگفتم چرا ،ویل نیمتونم
تحمل کنم ساکت بمونم تا تو زندگیتو خراب کب.
سکوت سنگینش باعث شد بتسم:
–االن مشکل چیه؟
–یمترسم خام این زنه ر
بیس.
خنده بلندی از روی تعجب از دهانم بتون پرید.
حمیده مصمم ادامه داد:
–از این حرفا تا حاال بهت نزدم ،ویل به خدا یاشار !شتم
رو حاللت نیمکنم گول این زنیکه رو بخوری ...فکر
کردی فقط توب؟ باور کن االن چند نفر دیگر را هم زیر
رس داره.
این احتمایل بود که خودم هم فکر کرده بودم.
#پارت_۴۵۴

زر خرید

بانوی بارانی

ناچار به ر
اعتاف شدم.
–صبح زنگ زدم به ایب که راپورتم رو بهش یمداد .گفت
شوهرش واقعا اعتیاد داشته ،ویل چند ماهه ترک کرده .
–بیا !بعد بگو کاری بهش ندارم .به تو چه !تو چرا کاسه
ر
گرفب؟
داغتر از آش شدی !زنگ زدی آمار
مشتم را جلوی دهانم گرفتم .داشت حقیقت را یمگفت.
–پرس من !آقا !...انسان !نکن این کارا رو !من ر
بیشت از
تو با آدما برخورد کردم ،باور کن چتهاب دیدم که ر
حب
یگ از صدتاش رو بهت بگم انگشت به دهن یمموب.
با باشه محکمم ساکت شد ،اما آسودیکاش ر
وقب به مبل
تکیه زد و نفس گرفت مرا هم آرام کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

باید قبول یمکردم حق با اوست.
صدای بلند فندق سکوت بی ما را شکست.
–سیبم کو ...سیب بده ...
حمیده قاچهای سیب ته قفسش را که دید لبخند زد.
–سیب که داری ،فندق...
شکر خدا که سختاب فندق ادامه نداشت تا برسد به
کیس که سیب را از دست او یمخواست.
مادرم فنجان چای را از سیب برداشت .قند را گوشه لپش
گذاشت و پرسید:
–از ناری چه خت؟ تازیک دیدیش.
–آره...

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند عمیق و پر از کنجکاویاش مرا به گذشتههای
رفاقتمان یمبرد.
–وقتش شده بریم خواستگاری؟
با یادآوری پایم الی خانه ناری در بلند خندیدم.
–ناری هم منتظر که بگه بفرما.
–دوستت داره ،یمدونم.
حقیقت کارهایم ،ر
وقب به تمام ذهنم پاشیده شد ،رسد
بود ،طعمش ترش !
زمزمه کردم:
–تو که نیمدوب من چه بالهاب رس این ر
دخت بیچاره
آوردم .همهش گند پشت گند.
رسش را جلو کشید و با محبت تماشایم کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–تو پرس مب ،من یمشناسمت .دو ساله بالبال زدنت رو
دیدم .دلت مثل بقیه آدما دروازه غار نیست که هریک
بخواد ازش رد شه .مرد باش !برو دنبالش!
–آپارتمانشون مثل قلعهست ،راه نیمدن غریبهها رو،
وگرنه اینجا رو کرایه یمدادم یمرفتم نزدیکش .
–من با ناری حرف بزنم؟
–نه !اول باید پیشش باشم که گندای قبل رو ماله بکشم.
–آدرس داری؟
–آره.
–برنامهت این بود بری تو ساختمونشون؟
–مرد راه نیمدن.
با اطمینان دستش را به سینه زد.

زر خرید

بانوی بارانی

–همهش رو بسپار به من خودم .یمرم باهاشون حرف یم
زنم .ناری با تو ،بقیه با من!
امید از جاب گوشهکنار دلم خودش را آفتاب کرد.
باید قبول یمکردم راض کردن اهایل آن خانه یک کار زنانه
بود و حمیده ر
بهتین گزینه برایش ،ویل به این یک قلم
عادت نداشتم ،کیس بگوید تو غمت نباشد ،خودم
درستش یمکنم.
دلم قرص شد.
#پارت_۴۵۵
#ناری
هرچند وقت مثل شهابسنگ یمآمد ،ر
استس یمداد ،دل
را به تپش وادار یمکرد ...

زر خرید

بانوی بارانی

آخرش غم را به دلم یمریخت و یمرفت.
کچل احمق کلهپوک!
یمخواستم زنگ بزنم و برای ر
گرفی فندق قرار بگذارم ،اما
یه کاری پیش یمآمد و نیمشد که بشود.
چند روزی رفتوآمد ساختمان زیاد شده بود ،همسایه
جدید داشتیم...
کارگرها روز اول درحال شستوشوی واحد باال بودند،
رسوصدایشان یمآمد.
روز دوم هم وسیله یمبردند و یمآوردند .
عجیب اینکه هیچکدام از همسایهها چتی درباره تازهوارد
نیمدانست.

زر خرید

بانوی بارانی

حب ر
ر
وقب کوروش آمد تا از من نان بگتد ،پرسیدم از
همسایه جدید چه خت ،از جواب طفره رفت ،نان را
برداشت و دررفت.
یگ از روزها صدای چند زن را در راهپله شنیدم؛ واضح
نه ،گنگ و نامفهوم...
بعد از آن یک هفته تمام همهجا امن و آرام بود...
تا اینکه ...
ساعت حدود ده شب از دهکده حیوانات به خانه بریم
گشتم ...
با دیدن همسایه جدیدمان برق از رسم پرید .خودش بود،
مگر نه؟
کلید داشت ...
به در انداخت و بازش کرد...

زر خرید

بانوی بارانی

تند خودم را به او رساندم...
آستی لباسش را کشیدم.
–تو...؟ !
رسش را سمتم برگرداند .تمام خستگ از صورتش بخار
شد ،جای آن برق ررسارت و شیطنت چشمهایش قلبم را
به لرزه انداخت .
–سالم ...خود خودشم...
انگشتهایم را از عصبانیت مشت کردم و به سینهاش
کوبیدم.
–خود ناکس نامردش...
به لبهای مردانهاش نیشخند نشست.
–حرص نخور ،بچه !اومدم دنبال چتی که مال خودمه.

زر خرید

بانوی بارانی

صورتم را تا صورتش جلو بردم.
–من مال تو نیستم!
ر
نماییس روی پیشاب نشاند.
اخیم
–گفتم تو؟!
–پس چ؟
به رسش اشاره زد .
عقلش را یمگفت؟
آن را هم که الحمدهلل از دست داده بود.
از جلوی در حیاط هلش دادم و خودم را زودتر به داخل
رساندم.
–خرت و پرتات رو جمع یمکب یمزب به چاک.
#پارت_۴۵۶

زر خرید

بانوی بارانی

با دو گام خودش را به من رساند .رسش را پایی کشید و
چال گونهام را بوسید.
–چالهچولههات رو هنوز شهرداری پر نکرده؟
تنش بوی بلوط یمداد ،توهم زده بودم؟
غریدم:
–یاشار ...گم شو از دور و برم...
–عصبانیت خییل خفنتره ،ناردونه !ویل جان حمیده
کاریت ندارم.
جلوی آسانسور ایستادم .عصب چند بار روی دکمهاش را
محکم زدم...
–آرامشم رو بههم نزن ،یاشار!

زر خرید

بانوی بارانی

توی صورتم خم شد .
–بدون من آرویم؟ ر ر
احب؟
برعکس یاشار شوخ دقایق قبل ،صدایش پر از غیم عمیق
بود.
برحم در صورتش داد زدم:
–آره !راحتم!
حرستبار زمزمه کرد:
–خوش به حالت ،نار!
–پس بههمش نزن!
صدای آرامش اطمینان یمداد:
–تو ساختمون نیمبیب منو؛ قول ررسف یمدم!

زر خرید

بانوی بارانی

لبهایم را از حرص بههم فشار دادم.
–پس واسه چ اومدی اینجا؟!
–بذار نزدیکت باشم .خدا شاهده ،همیکه نزدیکت
ا
باشما خرابکاری نیمکنم .اصل مغزم درست کار یمکنه .
همیکه بدونم یه طبقه پایی ،باال ،یه دیوار اینور ،اونو
ور داری نفس یم ر
کیس برام کافیه تا به زندگیم گند نزنم،
مثل آدم تصمیم بگتم.
آمده بود که آدم باشد و من از خودم یمترسیدم که هنوز
احمقانه عاشق بودم.
آسانسور ر
لعنب خیال پایی آمدن نداشت.
چرخیدم ،و راه افتادم سمت راهپله...
ر
حب تصور ایستادن با او در یک آسانسور کوچک،
ترسناک بود.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بدبخب من هم همی نزدیگ بود .
نزدیک من باشد؟
من قوی بودم تا ر
وقب او را نیمدیدم ،نهاینکه چشمهای پر
از حرفش را ببینم و قلبم روزهاب را بهیاد بیاورد که
آغوشش تنها نقطه زمی بود که حصار شدن در آن را یم
خواستم.
پر از بغض و حرص به پلهها رسیدم ،اما جلوی واحد
شیواجون مکث کردم.
به من خیانت شده بود .در را روی دشمنم باز کرده بودند.
#پارت_۴۵۷
مشتم را چند بار محکم به در کوبیدم.
شیواجون ر
گویس به دست آمد و در را باز کرد.

زر خرید
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–ا ...توب ،ناری ...بدو بیا داشتم عکس یمگرفتم.
–کدومتون این پرسه رو راه دادید تو خونه؟
بدون توجه به فریادهایم ر
گویس به دست سمت گلدانش
رفت و زاویه را تنظیم کرد.
اتاقش مثل همیشه بوی موم آبشده یمداد.
–با شمام ،شیواجون!
– ۵دقیقه ،فقط  ۵دقیقه به من وقت بده یه عکس
خوب بگتم.
ممول با دیدنم پارسکنان جلو آمد و هاپهاپ کرد.
–امروز نه!
برگشت و داخل خانهاش دراز کشید .زوزههای دلخورش
امشب دلم را نیمسوزاند ،از بازی ختی نبود.
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بقرار و عصب داخل اتاق عقبجلو یمرفتم و صاحبخانه
با آرامش دنبال زاویه خوب یمگشت.
کالفه صدایش زدم.
–یک کلمه اگه به من بگی یک راش داده ،من یمرما...
هان گفت و با چشمهاب بحواس به من نگاه کرد ،بعد ب
ربطترین سؤال را پرسید:
–خوشرنگه؟
ناچار جلو رفتم .یک شمع رنگیکماب و یک گلدان برگ
رسخیس.
–گلدون رو از ریحون قرض کردی؟
–خریدم ،شصت تومن.
ر
بفرویس؟
–حاال شمع رو یمخوای چند
– ۵۰تومن ،خوبه؟

زر خرید
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–یه گلدون  ۶۰هزار توماب رو خریدی که باهاش از یه
شمع پنجاه تومب عکس بگتی؟
بلند خندید ،قاهقاه!
–از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم .مهدی که خییل
راضیه رسم گرم شده.
–شوهرتون یک میاد؟
–تازه رفته عسلویه ،دو هفته رس کاره ،بعد یه هفته میاد
پیشم.
باالخره عکس دلخواهش را گرفت.
–بشی ،شامم آمادهست.
–من قیافهم شبیه آدماییه که برای شام ر
رفی جاب؟
– من تنهام ،شامم که دارم.

زر خرید

بانوی بارانی

خندید  .ر
وقب عکسالعمیل از من ندید ،سمت آشتخانه
رفت.
–بمون ،به سؤاالت هم جواب یمدم.
–خداب شیواجون ،بلدی عصباب ریس؟
#پارت_۴۵۸
بلندتر گفت:
–دستات رو بشور ،ماسکتم بنداز سطل ،من ساندوی چ
بیارم.
یک رب ع بعد که پشت مت آشتخانه نشستیم ،فقط کیم
آرامتر شده بودم.
اولی گاز را به ساندوی چ مرغ زدم.

زر خرید
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–هیچکدومتون ر
حب از من سؤال نکردید که یمخوام بیاد
توی ساختمون یا نه.
برایم دوغ ریخت .هرگز سنش را نتسیده بودم ،شاید
چهل ،شاید چهل و پنج ...شتین بود ،پر از آرامش.
–هفته پیش مادرش اومد اینجا.
باراده پرسیدم:
–حمیده خانوم؟
–یمشنایس پس.
–اوهووم...
–پس درست حدس زدیم ،موضوع خاطرخواهیه .
چشمهایش از زیر ر
چتیها برق زدند .با هیجان پرسید:

زر خرید
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–بهخاطر تو اومده ،مگه نه؟
–غلط کرده !شماها هم تا فکر کردید ماجرا عاشقانهس
در رو تا آخر براش باز کردید ،گفتید ناری قابل شما رو
نداره؟
کماکان چشمش برق یمزد .دری غ از ذرهای عذاب وجدان.
–حرص نخور ،ر
دخت !مادرش نشست صحبت کرد،
گفت پرسش صبح یمره شب میاد ،قول داد مزاحم کیس
نباشه ،البته فکر کنم تو رو قول نداد.
و ریز خندید.
–شما هم گفتید بفرما!
–دیگه سکینهخانم توی معذورات موند.
–اگه یمدونستم ،هرگز نیمذاشتم بیاد.

زر خرید
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ابروهایش را گره زد.
–چرا؟ فقط شب میاد خونه .ما هم دلمون قرص یمشه
یه مرد تو ساختمونه .
–االن مگه کیس جرئت داره بیاد طرفمون؟
–اون مادرش که من دیدم ،اگه با تو هم حرف یمزد راض
یمشدی.
حرف حق جواب نداشت .یمماند قول یاشار که کاری به
کارم نداشته باشد.
ساعت دوازده ر
وقبکه دست از پا درازتر به واحدم یمرفتم
به یاشار فکر یمکردم ،حق نداشت بیاید و همسایههایم
را خام خودش کند.
من اینجا را دوست داشتم ...
ا
اصل دنبال چه بود؟

زر خرید
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هرچتی که از من مانده؟
یمخواست همی را هم از هم بپاشاند؟
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
شمعهای شیواجون منو دوست دارید ببینید؟
https://instagram.com/raghs_atash?utm_me
dium=copy_link
#پارت_۴۵۹
#یاشار
دو صندیل فرفوژه ،یک مت شد جای جدیدم برای خلوت
های شبانه مردانه.
دلم خوش بود به تماشای بالکنش با آن چند درختچه و
گلیم کوچک قرمز .
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شنیدن صدای آهنگهاب که از خانهاش یمآمد ،آنهم
اگر خوششانس بودم و پنجرهاش رو به شهر رسب باز.
موقعیت نیمشد که برای ترمیم رابطهمان کاری از پیش
بتم ،آنهم ر
وقب قول داده بودم رسراهش نباشم.
ا
چند هفتهای را به همی دید زدنهای کم گذشت؛ مثل به
حفاظ بالکن تکیه بدهم به امید ثانیهای دیدنش که
نصیب نیمشد.
چندباری دیدمش که ساعت از ده گذشته خسته و
پاکشان به خانه آمد و صدای خداحافیط رفقایش یم
گفت به پاریک ،کویه ،جاب رفته بودند .
پس هنوز هم با اکیپش برای پاک کردن زمی از زباله آدم
های نخالهای مثل من یمرفت .

زر خرید
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چند نفر از قدییمهای ایستگاه با اکتی صحبت کرده
بودند .
ررسمنده شدم ر
وقب شنیدم به او گفتهاند کارم قهرمانانه
بوده ،اما مطمئنا هیچکدامشان دلیلم را درک نیمکردند.
ا
مثل اگر یمگفتم با شنیدن اسم مریوان خودم را با ساک
بسته در جاده پیدا کردهام ،اینبار حتما رس از از امیآباد
دریمآوردم.
رضا غروب آمده و قرار بود برساندم تا ایستگاه.
روی مبل نشسته و پاهایش را روی مت دراز کرده بود و
برایم سختاب یمکرد.
وقب یه ر
دخت بهت یمگه برو ،یعب بمون ! ر
– ر
وقب یمگه
ازت متنفرم ،یعب عاشقته ! ر
وقب یمگه دور و بر من نباش
یه از صبح تا شب تو دستوپام باش.

زر خرید

بانوی بارانی

–ببند فکو ،رضا !
دور خودم دنبال کالهم چرخیدم.
–کاله لبهدارم رو ندیدی؟
–بیا !!نصیحتم که گوش نیمکب .دارم این اطالعات با
ارزش رو در اختیارت یمذارم.
–پا شو بریم .اکتی منتظره.
تازه داشت چانهاش را گرم یمکرد.
–یمگم تو از من ر
بیشت زنا تو زندگیت بودن ،ویل هنوز
ر
نیسب .االن من همینا رو تو اینستا بذارم
زبونشون رو بلد
کیل کاسب یمشم ،آموزش درک مفهوم کالم خانمها.
–حرف منت نزن !این چرت و پرتای تو رو بچه دهساله
ر
نیسی.
هم بلده ،ویل اونا که با ناری طرف

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۶۰
فندق با شنیدن فحش نوکش باز شد.
–چرت و پرت نگو !زر نزن!
کیم بالبال زد و به نطقش شور و ناله اضافه کرد.
–ناری ...ناری ...سیب بده...
دندانهایم را روی هم سابیدم .تحمل هم حدی داشت.
–بدمش دست صاحبش ،خالص شم.
رضا به ادامه درس رسید.
–بیا !االن یه حرکت سهامتیازی رو داری از دست یمدی!
سمتش چرخیدم.
–منظورت فندقه؟

زر خرید
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–آره ،خب !باید بری به ناری بگ یه مرغ عشق دارم
صبح تا شب تو رو صدا یمکنه .بیا خونهمون ،بدمش به
خودت!
نخندیدن به چرتهایش سخت بود ،ویل عجله داشتم،
باید تا ساعت هفت خودم را به آتشنشاب یمرساندم .
–این چیه؟ چه عجیبه.
تقریبا روی دستش پریدم و سیب ناری را از میان
انگشتانش بتون آوردم.
دست خودم نبود ،رسش داد زدم:
ر
گرفب؟ مواظب باش.
–مگه توپ دستت
–این چیه خب؟
سیب را با احتیاط داخل جعبهاش گذاشتم .

زر خرید
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–خودمم نیمدونم.
اینبار ریسک نکردم که داخل هال بماند ،به اتاق بردم.
پشترسم آمد .
–از کجا آوردیش.
–االن سیجیم نکن ،ناری داد ،تو مریوان .خودمم نیم
دونم چیه.
–یه گوگل کن خب.
– ر
گویس دارم؟
–بخر دیگه ،بابا!
– ر
گویس شده قیمت پراید .منم خودم رو رس خرید اون
آپارتمان خایل کردم ،بعدشم پول پیش اینجا ،حاالم ماشی
ندارم.

زر خرید
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–خونه خودت هنوز کرایه نرفته؟
نوچ کردم و کالهم که روی تخت افتاده بود را برداشتم.
–رضا بدو ،ساعت ششونیمه.
با عجله از واحدم بتون رفتم ،اما دم در هیچ ر
کفیس
نبود ،ر
حب یک کتوب کهنه که بپوشم و کارم را راه بیندازد.
کدام یگ از اهایل بهجز ناری یمتوانست آنها بردارد؟
دیرم شده بود عجله داشتم ،کارش از شوچ گذشته بود.
#پارت_۴۶۱
رضا کنارم ایستاد و پرسید:
–چ شده؟
–ببی دیگه !کفشام نیست.

زر خرید
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–یه ساعت پیشم که من اومدم کفش نبود اینجا.
از پلهها رسازیر شدم و رضا پشترسم.
–کجا یمری ،یاشار!
محکم به در ناری کوبیدم.
در روی پاشنه چرخید...
شالش مثل همیشه درحال افتادن از رسش و رسخوردن از
موهای صافش بود .
نگاه چموشم رسید روی تارهای تماشاب...
«جمع کن خودتو مرد»!
با دیدن رضا چشمهایش برق زد.
–اینجا رو ...سالم ،رضا !چطوری؟
ا
مرا هم که اصل ندید .رضا ،خندان جوابش را داد.

زر خرید
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–سالم ،همسایه !خوب؟
جلوی دیدش به رضا را با هیکلم گرفتم .چشمغره رفت.
با تحکم پرسیدم:
–ببی ،ناری !من اینجا مزاحمت شدم؟
–آره!
دستم را به چهارچوب در گرفتم .زیر سایهام خودش را
جمع کرد و عقب رفت.
–از اول رو نه !این یه ر
مدب که اینجام رو یمگم.
–معلومه چهته؟ خوابنما شدی؟
شمردهتر پرسیدم:

ا
–بهت یمگم اصل منو تو ساختمون دیدی؟
–نه الحمدهلل.

زر خرید
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–خب ،المصب !من که گفتم کاری به کارت ندارم ،پس
این کارای بچگانه چیه؟
صاف به چشمم زل زد.
–درست بگو ببینم چیکار کردم که خودمم خت ندارم؟
–کفشام نیست.
–چ؟
ر
برداشب؟
–یمگم کفشام رو چرا
نگاهش تا روی پاهای جورابپوشم پایی آمد.
–تو خونهت دمپاب پیدا نیمشد که پابرهنه نیای؟
ساعت روی دیوار خانهاش تت شد و به چشمم نشست.
با دست کنارش زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
– ر
جاکفیس نیست،
وقب دیدم یه دونه از کفشام توی
همینجوری اومدم پایی .تو مگه بچهای ناری؟
آستینم را گرفت تا جلوتر نروم.
–چ قارقار یمکب دمغروب؟ من کفشای بوگندوی تو
رو یمخوام چیکار؟
#پارت_۴۶۲
باور نکردم .رس راهم به آشتخانه رفتم .
–سطل آشغالت کجاست؟
–وای ...یاشار !من دست نزدم بهشون .
ر
نداشب ،پس بهدرد یک یمخوره؟
–تو بر

زر خرید
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–کفشات هرکدوم اندازه ننوی یه بچهست ،سلیقه هم
که دوزار.
در کابینتها را دنبال سطل باز کردم.
تند گفت:
–فهمیدم !ممول برداشته!
–چرت!
اما بااینحال روبهرویش متوقف شدم.
–چرت سختاب چند دقیقه پیش توئه .برو همکف،
جلوی در شیواجون.
–برم پایی و نباشه چ؟
–یمتوب صندل منو ر
بپویس.
رضا رپق خندید .از داخل هال تماشایمان یمکرد ،از این
ر
بیشت عصباب شدم.
یگ

زر خرید
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–اون سگه همهش اندازه دو تا کف دسته ،زورش نیم
رسه.
ر
جاکفیس
–تو جلوی درای ما کفش دیدی؟ نه !همه
داریم ،همه کفشا هم توشه ،درشم بسته.
–واسه چ؟
–ممول هر ر
کفیس ببینه رو برای صاحبش کادو یمبره.
–تا حاال چرا نتده بود؟
–من چه یمدونم !از خودش بتس.
ر
وقب دید کوتاه نیمآیم بحوصله گفت:
–همیشه یمره حیاط یمچرخه ،کم میاد سمت پلهها.
رضا صدایم زد:
–یاشار !من رفتم ماشی رو روشن کنم ،زود بیا تا اکتی
پشیمون نشده.
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قابلمه کوچگ روی گاز بود و بوی سوپ از آن یمآمد.
دستهایش را به سینه گره زد ،انگار بخواهد به محکم
بودن تظاهر کند ،اما گول ظاهرش را نیمخوردم ،کنارم
دستپاچه بود.
پاهایم به زمی قفل شده بود .تمام مدت خودم را از
راهش کنار کشیده بودم که روی آرامشش خط و خش
نیفتد و از دلتنگاش خودم را با کار خفه کرده بودم ،و
حاال...
گوشه آشتخانه کوچک ...با بخار سوب که از قابلمه یم
آمد ...
میخ تماشای تمام زندیکام بودم که از الی رورسیاش
رسک یمکشید.
#پارت_۴۶۳
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–موهات بلند شده...
–یمدونم!
لبهایش لرزید .چالهای کوچک خودشان را از من
مخق کرده بودند.
–من ازت دست نیمکشم ،ناری.
–به خودت مربوطه نه من.
صدایش یملرزید و خودش محکم ایستاده بود .گوشه لب
پایینش را گاز گرفت.
–دیرت یمشه .برو دیگه.
اکتی ،شغل ،روزمریک ،همهچت برایم ارزشش را از دست
داده بود .نزدیکتر رفتم و نیم ر
مت فاصله را شکستم ،تکان
نخورد.
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صورتم را پایی بردم ،مماس با صورتش لب زدم:
–هنوز منو دوست داری ،مگه نه؟!
–من همه جک و جونورا رو دوست دارم.
عقب کشیدم .خییل عادی تماشایم یمکرد.
زیرلب گفتم :ناکس!
و شانههایم از خنده لرزید.
صدای بوق از حیاط آمد ،با رس به بتون اشاره زد که
ّ
هری!
من هنوز قصد رفتنم نیمآمد.
ر
برداشی از گوشه لبهایش روزم را یمساخت و
یک بوسه
شبم را ویران ...

زر خرید
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یک بوسه کوچک !قرآن خدا که غلط نیمشد ...یم
بوسیدم و...
نفسش را با صدا بتون فرستاد و از برابرم رد شد .از
آشتخانه که بتون رفت ،من ماندم و حجم خایل روبه
رویم...
چند ثانیهای ،مات ،همانجا ایستادم و به خبیط که نکردم
فکر کردم .
باالخره دل کندم از فضای خودماب آشتخانه ،داخل هال
نسیم خنگ از اسپیلت به صورتم خورد .
ر ر
احبهای بزرگ و تته ،با کوسنهای طرح برگهای ست،
در تضاد با رنگ روشن و کرم پردهها و وسیلههای
کوچک با رنگهای شاد ...

زر خرید

بانوی بارانی

کف خانه پارکت قهوهای داشت ،مثل ر
باق واحدها...
اما چتی در اینجا با همه خانهها فرق داشت ،هماب که
نیمگذاشت دل بکنم از آن چهاردیواری؛ خود ناری ...
و نیمشد هیچ خانهای در این شهر پیدا کرد که اینهمه
قدم سست کند .
ر
خواسب بماب و آرامش عطر تنش را که با ذرات هوای
یم
خانه بافته شده بود به سینه ر
بکیس.
بوق آخر رضا یمگفت دیر کردهایم.
از خانه بتون رفتم ،در خانهاش را بستم .
کفشهایم جلوی در واحد پایی بود .اویل را به پا کشیدم
و سمت حیاط رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۶۴
#ناری
آمدن صدای زنگ در خانه ،وسط دیدن مستند حیات
وحش ،ظلم داشت به مب که عاشق تماشایش بودم .
از آیفون نگایه به کوچه انداختم .مردی جلوی در
ایستاده بود ماسک داشت و زب همراهش...
چشمهای عزیز آشنا...
–نیمشه .باورم نیمشه...
صدای بلند ذوقزدهام داخل کوچه پیچید.
کلید در را زدم و از پلهها رسازیر شدم.

زر خرید

بانوی بارانی

پتمرد تر و تمت و مرتب داخل حیاط شد .
دویدم و در آغوش گرفتمش .بوی خوش پدرانههایش
مست یمکرد ،اشکم رسازیر شد.
–عمو عبدی ...کجا بودی؟
دستش دور شانهام پیچید .
–خودت کجاب تو؟!
شانهام را بوسید .مثل ر
دختبچهها ذوق کرده بودم.
–عمو !دلم برات یه کوچولو شده بود.
با دست ضبه مالیم و مهرباب به شانهام زد.
–منم ...هر روز یادت بودم.
گالیه کردم:

زر خرید

بانوی بارانی

–رفتید حاچ حاچ مکه .منم فراموش کردید.
– ررسمندهت بودم ،ر
دختم!
خودم را از آغوشش بتون کشیدم.
– ررسمنده چ؟
ناگهان قلبم فروریخت .یعب عمو همهچت را یمدانست؟
یاشار ...
با ابرو به خانیم که پشترسش بود اشاره زد و گوشه
لبش را گاز گرفت .
آنقدر یمشناختمش که بفهمم این حرکت یعب تازهوارد
همراهش چتی نیمداند.
خجالتزده از هیجانم به زن همراه سالم کردم.
–شما باید بنفشهخانم باشی .یاشار از شما برام گفته.

زر خرید

بانوی بارانی

ماسکش را پایی کشید و لبخند مهرباب زد .با تصوراتم
فرق داشت .
پنجاه سال را شتین داشت ،اما بانمک و تپل و کوتاهقد
بود.
–شما خوب ،عزیزم؟
– ر
دختهای گلتون خوبن؟ بفرمایید باال.
نگاه دلتنگم دوباره سمت عمو برگشت.
پتهن آستیکوتاه آب ،شلوار اتوشده  ...ر
حب کالهش ...
–عمو !!چه خوشتیپ شدی .متأهیل بهت ساختهها...
لبخندش هم رنگ تازهای داشت ،چروکهای دور
چشمش هیچوقت اینهمه عمیق نیمشد از خوشحایل.

زر خرید

بانوی بارانی

–بنفشه رو خدا بهم داد.
اوه !عمو عبدی و این حرفهای خوشمزه؟
#پارت_۴۶۵
زبانم بند آمد .خودش ادامه داد:
–اومدیم رس بزنیم .یاشار نیمساعت پیش گفت تو راهه،
ویل هنوز نرسیده .یگ از زنگا رو زدیم که بیایم تو حیاط
بمونیم .قسمت شد مزاحم تو شدیم.
–مزاحم چیه؟ بریم باال.
ر
گویس عمو زنگ خورد .تا جواب بدهد ،وارد آسانسور
شده بودیم.
از حرف زدنش مشخص بود یاشار پشتخط است.
داخل واحدم چشم چرخاندم ،همهجا مرتب بود.

زر خرید

بانوی بارانی

تا وارد شوند و بنشینند با ذوق زوج روبهرویم را تماشا یم
کردم .نیمتوانستم چشم بردارم.
–فقط خدا یمدونه چقدر خوشحالم یمبینم حالت
اینقدر خوبه ،عمو!
عمو دلتنگتر از من تماشایم کرد.
–چه روزاب داشتیم .یادته از تخت افتادم به دادم
رسیدی؟
–برام پدر نداشتهم شدی.
لبخندش دنیادنیا حرف داشت .پرسید:
– ر
آشب نکردی باهاش؟
–نه!
–این پرسه داره چه غلیط یمکنه پس؟

زر خرید

خندیدم.
–بهش هشدار دادم سایهشم طرفم نیفته.
–هه !چه حرفگوشکن شده!
بنفشه خانم اضافه کرد:
–منتظر فرصته.
از جایش بلند شد.
–رسویس کجاست ،ر
دختم؟
نشانش دادم.
با رفتنش عمو سمتم خم شد.
–راجع به این پرسه ،ببخشش ...تو گذشته...

بانوی بارانی

زر خرید

بانوی بارانی

هنوز حرف به جاهای دردناک برای من نرسیده بود که
صدای زنگ ر
گویس آمد.
عمو ر
گویس دکمهای را از جیبش بتون آورد.
–حاللزادهس .
ر
گویس را کنار گوشش برد.
–کجا موندی؟
اخم کرد.
–خونه ناری هستیم دیگه ...چرا هویل...
اخمش غلیظتر شد.
–یمگم هویل ،بگو چشم !زود برسون خودتو!
تماس را با غیظ قطع کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۶۶
– ر
دختم ،یاشار یمگه به گوشیت جواب بده.
–گوشیم؟
از جا بلند شدم .روی مت وسط ،سایلنت افتاده و صفحه
اش روشنخاموش یمشد.
بهمحض وصل شدن تماس پرسید:
–ناری !بابام اونجاست؟
–سالم .آره ،خب .گفت...
حرفم را دستپاچه قطع کرد.
– ر
گویس رو بردار به یه بهونه برو جای خلوت.
سیع کردم عادی باشم.

زر خرید

بانوی بارانی

– ر
هسی پیشم ،عجله نکن.
کیم سکوت کردم .
–نه .خوشحال شدم دیدمشون.
سمت عمو خم شدم .
–برم میوه بیارم.
–نیمخواد ،بشی.
سمت آشتخانه رفتم.
بهمحض پناه ر
گرفی در گوشه کنار یخچال پچ زدم:
–چ شده ،یاشار؟!
ر
نگفب؟!
–تو که بهش چتی
گالیه کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–تو که ختا رو دادی بهش ،من چ رو نباید بهش یم
گفتم؟
صدایش باال رفت و در گوشم پیچید.
–من غلط بکنم .مغز خر خوردم مگه؟ !روزی که ر
رفب از
ا
خونهش ،فلور لکاته موضوع صیغه رو به بابام گفت .مثل
خواست تالق ختدار شدن تو رو رس من دربیاره.
دستهایم یخ زد.
–پس واقعا یمدونه...
یاشار را هیچوقت اینهمه نگران و ترسیده ندیده بودم.
–نیمدونه ...نیمدونه برای چ از فلور پول گرفتم .بفهمه
واسه مریضیش بوده ،پتمرد سکته یمکنه .تو رو خدا
ناری ،یه بار چتی نگ.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
کوچکتین تلنگر ،تمام زندیک
بوی گند گذشته متعفن ،با
مان را بریمداشت .
–باشه یاشار !حواسم هست.
نفیس که از روی آسودیک کشید جگرم را سوزاند.
–ببخش ،خرگوش !زنگ زدم ترسوندمت  .ررسمنده!
ررسمندیک خودم را چه یمکردم که حد و اندازهای نداشت.
–خیالت تخت.
#پارت_۴۶۷
ر
تماس را قطع کردم  .ر
بیشت شنیدن
حب تحمل یک ثانیه
اضطراب صدایش عذاب بود برای من.

زر خرید

بانوی بارانی

قسمم یمداد که گند عمهام را به پدرش نگویم .
عمو عبدی بیچاره .حدس اینکه فلور چطور همهچت را
تعریف کرده سخت نبود .به ر
کانت تکیه زدم .
گذشتهای که چال کرده بودم رس از قت درآورده ،شده
بود ملک عذاب.
رسم از هجوم خاطرات غلغله شده بود ...یاشار وسط
حیاط بیمارستان ...فلور روی تخت ...
صدای پچپچ و خنده عمو آمد و از باتالق مسموم
گذشته بتونم کشید .
سخب خودم را از ر
به ر
کانت جدا کردم و راست ایستادم .

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند را روی لبهایم طرح زدم ،بعد از رفتنشان وقت
بود برای رج زدن فکر و خیال.
میوهها را که به هال بردم هردو بلند شده بودند.
–کجا؟!
–آقا یاشار رسیده .مرخص یمشیم.
بنفشهخانم گفت و کیفش را برداشت.
–بمونید ،من هنوز درستوحساب ندیدمتون.
–شام آبگوشت داریم .نخود لوبیا خیسداده آوردم ،ویل
باید بار بذارم.
سبد میوه را روی مت گذاشتم و با حرست ر
رفی عمو را
تماشا کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

دهانم به تعارفات بدرقه باز نیمشد.
دم در ایستادم و فقط زمزمه خداحافیط از لبهایم
بتون آمد.
عمو لحظه آخر برابرم توقف کرد.
–یه شب میایم پیشت .پیش خود خودت.
–یه دونهاید.
تا در پاگرد ناپدید نشدند همانجا ایستادم.
واحدم سوتوکور شد با جای خایلشان.
همانجا نشستم و به این فکر کردم فلور چطور توانسته
به این پتمرد بآزار از رابطه با پرسش بگوید؟
خودش برایش کرس شأن نداشت که صیغه پرسی جوان
شده؟

زر خرید

بانوی بارانی

استاد فلور ذاکری که با اخمش دانشجوهایش خودشان را
خیس یمکردند زیرخواب...
استغفرهللا گفتم و سیع کردم حواسم را با فیلم دیدن
پرت کنم.
ساعت حدود ده بود .
در خانهام را یمزدند.
آبگوشت به همراه سبد کوچک ستیخوردن پشت در
بود.
#پارت_۴۶۸
یاشار داشت از پله باال یمرفت .درثانیه تصمیمم را گرفتم.
–یاشار !صت کن منم بیام باال.
با ابروهاب باالپریده سمتم برگشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–جدی؟
–توهم نزن !واسه عمو میام.
مست رفته را غرغرکنان برگشت.
–توهم؟ !غلط بکنم اونم با این اخما !المصبا زهره یم
ترکونن.
دستم را به کمرم زدم.
–چقدرم حساب یمبری !
طعنه زدن اثر نیمکرد بسکه کبکش خروس یمخواند .
–همیشه حسابکتابم ضعیف بود ،ریاض رو تجدید یم
شدم.
خواستم به لبخند بزرگ و درخشانش پشت کنم.
–وایس کلید رو از پشت در بردارم.

زر خرید

بانوی بارانی

چشمک زد.
–شب در خدمت باشیم.
با حرص و دندانهاب بههم ر
فرسده غریدم:
–به خواب ببیب .
حرق نزد ،اما چشمهایش یمگفت دیر شود دروغ نیم
شود .بحث بفایده بود.
خواستم سیب را از زمی بردارم.
–سنگینه ،من میارم .
آخرین مالقات آن شب با فندق بود.
با دیدنم خودش را به در و دیوار قفس کوبید.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری !ناری اومده ...ژووون ...ژووون ...عاشقتم ر
لعنب...
به قفس چسبید و نوکش را از الی میلهها بتون آورد.
–سیب بده ...سیب بده...
یاشار با حرص به او توپید:
–سکته نکب ،بدبخت!
برایش پشتچشم نازک کردم.
–حسود!
در قفس را باز کردم .از روی دستم چرخید و روی شانهام
نشست.
–ناخدا ...خشگ یمبینم ....خشگ یمبینم...
صدای خنده اتاق را پر کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

سفره کنار هال پهن بود .نگاهم دور خانه چرخید ،وسیله
زیادی نداشت ،مردانه دکور شده بود ،اما شیک .
ته دلم از اینکه توانسته خودش را از دست مشکالت مایل
خالص کند قنج رفت.
پارت سوم که شاد بود رو دادم اول هفته رو با لبخند
ررسوع کنید .یه پارت طلب من🙈😁
ا
ر
اصل هم خسیس نیستم ،تو نوشی وسواس دارم🥺
#پارت_۴۶۸
–بفرما رس سفره ،شام رو ررسوع نکردیم هنوز.
–گرسنه نیستم .اومدم ر
بیشت ببینمتون.
عمو اضار کرد:

زر خرید

بانوی بارانی

بایس به ماهم ر
–بیا ،تو ر
بیشت یمچسبه.
کنار سفره محبتشان نشستم.
بعد از شام ،با کمک بنفشهخانم ظرفها را شستیم.
فندق از شانهام تکان نیمخورد ،البته هر پنج دقیقه در
گوشم داد یمزد و صدایم یمکرد.
میوه را آوردم و نشستم .کیم معذب بودم .
آن صمیمیت خانه قدییم جاب جا مانده بود و طول یم
کشید تا برگردد .
عمو یک پیش ر
دسب و چاقو برایم گذاشت.
–پس تنها زندیک یمکب .
با لبخند جواب دادم:

زر خرید

بانوی بارانی

–مستقل.
–جوونید هنوز ،رستون شور داره.
بنفشه آه غمگیب کشید.
–تنهاب خییل بده ،ر
دختم!
البته که یمفهمیدم.
–بله ...حق با شماست ،اما خودمم و خودم ،آرامش دارم.
ررسوع به درددل کرد:
–پنج تا خواهربرادر داشتم ،یه بچگ شلوغ ...ازدواج که
کردم ،حسی و بعد بچهها بودن ،یه عمر عادت کردم به
وقب که همه ر
شلوغ ...اما ر
رفی ،خونه خییل خایل شد .از
تنهاب وسواس گرفته بودم ،از همهچ یمترسیدم ،از
بتون که یماومدم خونه ،اول همه اتاقا رو یمگشتم بعد
یمنشستم .شبا فکر یمکردم یگ داره میاد تو خونه ،نصف

زر خرید

بانوی بارانی

شب از خواب یمپریدم ،فکر یمکردم یگ داره نگاهم یم
کنه...
عمو ر
دسب به رسش که با موهای تنک و نازک پوشیده
بود کشید.
– منم که از بس به در و دیوار خونه نگاه یمکردم
چشمام باباغوری شده بود .یه روز کرونا ،یه روز هوای
آلوده ،بتون ر
رفی غدغن ،یاشار هم که صبح یمرفت
شب یماومد .وقتاب که آتشنشاب بود کل  ۲۴ساعت
شب و روز رو تکوتنها ولم یمکرد به امان خدا.
بنفشهخانم بهنریم رسزنشش کرد.
–اونم شغلش بوده ،باید درکش یمکردی.
عبدی رسی به تأیید تکان داد.

زر خرید

بانوی بارانی

–توی خونه اعصاب برام نمونده بود ،تا اینکه حمیده ،ما
رو به هم معرق کرد.
لبخندم تا بناگوش کشیده شد.
#پارت_۴۶۹
عمو ادامه داد:
–بعد از اون همه مرییص و دردی که کشیدم حاال قدر
ر
سالمب رو یمدونم .یمخوام اگه ده سال دیگه از عمرم
مونده ،اون ده سال رو زندیک کنم.
–حاال حاالها این دنیا کار داریم ،آقا عبدی.
یاشار دستهایش را به سینه گره کرده و رسش را به مبل
تکیه زده بود .

زر خرید

بانوی بارانی

خستگ از رس و رویش یمبارید .مجبور بود خودش را با
کار خفه کند؟
ر
ساعب نشستند و بعد بلند شدند که
عمو و همرسش نیم
بروند ،راهشان نزدیک نبود.
من هم قفس فندق به دست ،زودتر از آنها بتون رفتم.
یاشار دور از چشم مهمانها یقهام را عقب کشید .
ر
سانباش رسیدم.
غافلگت تا چند
زیر گوشم پچ زد:
–شما کجا؟
خودم را از انگشتانش بتون کشیدم و برای فرار از نزدیگ
اش سمت عمو رفتم .

زر خرید

بانوی بارانی

لبخندش به دستپاچگام را از پشترسم حس یمکردم.
–قول دادی پیش منم بیای ،عمو!
–حتمب میایم .شب درازه ،حوصلهمون رس یمره .کرونای
ر
لعنب تموم شه .
در آسانسور که بسته شد و رفتند .با رس به قفس اشاره
زد.
–نباید اجازه یم ر
گرفب؟
–مال خودمه.
–قدیم بود .االن من حق آب و دون دارم بهش.
–فردا یه گوب دونه پرنده و یه دبه آب برات میارم.

زر خرید

بانوی بارانی

لبش به خنده باز شد .
–خوشمزه شدی نیمیک قورتت یمدم؟
برو باباب گفتم و خواستم بروم که انگشت به میله قفس
حلقه کرد.
–این مدت گند زده به اعصابم ،اونو با چ جتان یم
کب؟
حی گفتنش با نیشخندی منتظر به لبهایم زل زده بود.
قفس را سمتش گرفتم.
–یمخوایش؟
ر
دسب در هوا برایم تکان داد.
–بتش بابا .امشب چتی کاسب نیستم.

زر خرید

بانوی بارانی

پشت کردم و از پله پایی رفتم .
–یه بار شب منم بهخت یمشه ،ناردونه.
#پارت_۴۷۰
#یاشار
در حیاط را باز یمکردم که صدای غرغر و زنجموره
پشیمانم کرد.
در را بستم و به عقب برگشتم.
داخل پارکینگ ،کاپوت نیسان آب باز و زب رسش را داخل
آن فرو برده بود.
–خانم ،یمتونم کمکتون کنم؟
با صدایم از جا پرید .

زر خرید

بانوی بارانی

شناختمش ،زن لپگیل همسایه بود.
–خراب شده ،روشن نیمشه.
صورتش را از من پوشاند ،اما در آخرین لحظه توانستم
ا
آرایش کمرنگ را که معمول روی صورت نداشت ببینم .
همیشه ساده بود و تقریبا شلخته ،اما امروز...
ر
حب عطر شتیب از یک ادکلن ارزانقیمت یمداد.
از برابر وانت کنارش زدم و خودم جایش را گرفتم .از
ظاهر ماشی که چتی پیدا نبود.
–سوار شید و استارت بزنید.
با عجله کاری که گفتم را انجام داد.
– ر
فیلت هواشه ،باید عوض شه.

زر خرید

بانوی بارانی

زن رسش را به فرمان تکیه داد.
–اگه عجله دارید ولش کنید ،با اسنپ برید.
اینبار بخجالت رسش را بلند کرد .صدایش گرفته بود
ظرف همی چند ثانیه.
–نه !مستم دوره ،با این وانت ر
لعنب معطل شدم دیر
کردم.
سنگی و گرفته از وانت پیاده شد .
با خودش واگویه یمکرد.
–یمخواستم برم اوین ،منتظرمه.
کیم اینپا و آنپا کرد ،انگار نداند قدم بعدیاش سمت
کجاست .

زر خرید

بانوی بارانی

دلم برای آشفتگاش سوخت.
پراید ناری گوشه پارکینگ بود.
ر
وقب با لبه رورسی قطره اشکش را از گوشه چشم
برداشت ،ر
گویسام را بتون آوردم.
بوقها یگ بعد از دیگری در ر
گویس یمپیچید و قلبم مثل
بچههای لجباز بهانه صدایش را یمگرفت.
–سالم .
–سالم ،لحظه میای پایی توی پارکینگ.
–طوری شده؟
–بیا حاال .
چند دقیقه بعد دواندوان از پلهها پایی آمد.
–چ شده ،یاشار؟!

زر خرید

بانوی بارانی

آرامتر گفتم:
–این خانوم همسایه انگار مشکل براش پیش اومده.
سمت او برگشت.
–ریحان؟ !چ شدی تو؟!
#پارت_۴۷۱
با دیدن ناری در آغوشش گرفت .ناری دلداریاش داد.
–گریه نکن ،عزیز دلم ...
–یک ماهه ندیدمش...
–درست یمشه همهچ...

زر خرید

بانوی بارانی

زن چتی به کوردی به ناری گفت که عزیزم پر از مهرباب
او را در ب داشت.
–نگفتم بیای گریه کب ،من یمرسونمتون.
زن ناله کرد:
–دیر کردم ،نیمرسیم.
ناری ،تند جواب داد:
–با ماشی من یمریم .خودم یمبرمت...
حرفش را قطع کردم.
–من مستا رو مثل کف دست بلدم ،شما االن باید دور
خودتون بچرخید.
ثانیهای با سپاسگزاری نگاهم کرد و تند گفت:
–پس ...پس لباس بپوشم.

زر خرید

بانوی بارانی

مانتوجلوباز و صندل به پا داشت.
–سوار شید بریم .بری باال و بیای دو ساعته.
باشه را گفت و سمت پرایدش دوید.
–سوئیچ!!
دوباره سمت ساختمان دوید ،پنج دقیقه نشد که داخل
کوچه بودیم.
.........
خیابان بلند منتیه به اوین را از نظر گذراندم ،فقط کالغ
ها مهمان آسمان اطرافش بودند.
به او که روی کاپوت نشسته بود نگاه کردم و پرسیدم:
–فکر یمکب مالقاتش چقدر طول بکشه؟

زر خرید

بانوی بارانی

ر
خواسب بری رس کار؟
–یم
–آره ،ویل تعمتگاه .هنوز رضا زنگ نزده ،پس الزمم نداره.
اوهویم گفت و رسش را سمت انتهای جاده گریزاند .
ر
دقایق به دست آورده بودم ،چنی
ناری فراری را برای
ر
موقعیب را از دست دادن حماقت محض بود .
–چ بهش یم ر
گفب موقع اومدن؟
–رسبهرسش گذاشتم .
–شوهرش چرا اینجاست؟
–قتل!
در جواب ابروی باالپریدهام توضیح داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–وسط دعوای نامویس .بهخاطر شوهرخواهر هرزهش
که االن داره زندگیشو یمکنه ،اینا بدبخت شدن.
–چرا طالق نیمگته؟
–عاشقشه .معلوم نیست؟
پوزخند زد.
–دارم به یک یمگم .تو چ یمفهیم از عشق؟!
#پارت_۴۷۲
در یکقدیماش ایستادم.
–یادم بده ،فکر کن من شاگردتم.
–کم ر
مرسوط نشدی.

زر خرید

بانوی بارانی

دوباره نگاه گرفت و رسش را برگرداند سمت در آهب
بزرگ.
عشق را بلد نبودم؟ مب که نداشتنش عذابم بود؟
–جای خالیت تو بغلم خییل درد داره ،نار!
رک و برحم جواب داد:
–کافیه یه زن جدید ببیب.
–مگه ندیدم؟ دو سال شده ...بدجوری ر
بسب به رگ و
ریشهم ،المروت!
امان نیمداد.
–تارا رو حتما من دادم بهت!
ا
–یه انگشت بهش نزدم ...اصل رغبت نیمکردم ...

زر خرید

بانوی بارانی

چطور به او یمگفتم هیچ زب در من هیچ مییل را زنده نیم
کند؟
چرا نگویم؟
از سکوت که هیچ عایدم شده بود ،جهنم و ضر !
دهان صاحبمرده را باز یمکردم و خالص!
روی کاپوت نشسته بود.
روبهرویش ایستادم.
لحظهای بحرکت ماند ،بعد نگاه زخیم پرحرفش را سمتم
گرداند .
او روی ماشی نشسته بود و من برابرش ایستاده ،مثل
شب جنگل و آتش و آغوش .

زر خرید

بانوی بارانی

مردمکهایش لرزید .مگر یمشد فراموشش کنیم؟
–تا قبل اینکه تو آتیش پیدات کنم فکر یمکردم از مردی
افتادم.
اول انگار نفهمید چه گفتهام ...
بعد صورتش از چانه آتش گرفت تا بن موهایش...
–خییل بشعوری!
مثل قدیم حرص خوردنش تماشاب بود .
پر از وسوسه ،نزدیک لبهایش زمزمه کردم:
–بدوب االن چ تو رسمه ...بشعور مال یه ثانیهشه....
با مشت به جان شانهام افتاد ،ر
وقب دید هنوز یمخندم با
لگد.

زر خرید

بانوی بارانی

ضبهاش به جاب خورد که نباید.
–بابا من هنوز بهش احتیاج دارم .کار ...
گوشهایش را گرفت.
–مردک وقیح...
ر
نیسب...
–وقیح دیگه چه کوفتیه؟ !هنوزم فحش بلد
ابرو درهم گره کرد و شایک غر زد:
–فقط تو یمتوب وسط یه بحث فلسق عاشقانه ،گند
بزب به همهچ!
#پارت_۴۷۳
گوشه شال قرمزش را گرفتم .

زر خرید

بانوی بارانی

–یمخوامت ،ناری !خواستنت رو به هرچ یمچسبونم
قشنگ یمشه ،ر
حب اون کارا...
میان خنده اخم کرد.
–گم شو ،با این عاشقانه حرف زدن.
–یعب یمیک سکس مهم نیست؟
صدایش جیغ شد.
–نه که نیست.
چه ر
ر
گذاشی و گوش دادن به
لذب داشت رسبهرسش
ندای دروب که یمگفت« :مرد باش !حرف بزن»!
به قفس بزرگ کنارمان اشاره زدم ،زندان آدمها.

زر خرید

بانوی بارانی

–فکر یمکب روزی که از خونه یمزد بتون و شبش یه
قاتل شد ،اگه یمدونست زنش رو دیگه تو خونه نیمبینه
چیکار یمکرد؟
کنارههای بیباش چی خورد.
–نه اون چتی که تو مغز منحرف توئه.
–اشتباه یمکب ...خاطره یمساخت ،ویل روی تخت
خوابشون...
–ببند دهنتو ...یه هیچ نیمگم بحیاتر یم ریس!
–قبول کن ازم که رابطه ...
گوشهایش را گرفت.
–ساکت شو .نیمخوام بشنوم.

زر خرید

بانوی بارانی

دستهایش را از گوشش برداشتم ،اما رهایش نکردم .
صورتش از خجالت اناری شده بود.
–فکر یمکب مردونگ یه مرد باهمیته براش؟ مثل اخته
ها بودن راحته؟
زل زد به دهانم .فهمید حیس زشت و سیاه در قلبم دارم
که تا حاال ندیده.
–من از جنس زن حالم بد یمشه!
ابرو درهم گره زد.

ا
–باورم شد که تارک دنیاب .اصل نیمذاری زنا به یه
ر
کیلومتیت نزدیک شن.

«جون خودت »را غلیظتر گفت.

زر خرید

بانوی بارانی

غتتش دستش را رو یمکرد .دوستم داشت .حسود مهربان
من !
باید تا آخر نگفتهها را یمشنید ،آخر آخرش...
آرام و شمرده گفتم:
–نه ناری ...از زناب که با ...از زناب که بهم نخ بدن ،با
شهوت نگام کی.
تاب به گردنش داد.
ر
نیسی.
–الحمدهلل برای تو کم هم
حرص یمخورد و تکه یمانداخت ،اما بتفاوت نبودنش
ارزش داشت.
#پارت_۴۷۴

زر خرید

بانوی بارانی

–زنا برام سه دستهن؛ یه دسته که انسانن ،با من مثل
انسان رفتار یمکی ،یه دسته کوچیک هم که به چشم یه
طعمه نگام یمکی ،دنبال ایی مخم رو بزنن.
ابرو باال انداخت.
–دسته سوم؟
–یه نفره که همهچ باهاش یمچسبه ،فقط تو ...
«دیوونه »را گفت خندید.
من اما حال خندیدن نداشتم .
حرفهایم کمکم به جاب یمرسید که مدتها آزارم داده
بودند.
–من هر آدیم نبودم ،ناری ...از بچگ کار کردم ،غتت
داشتم ،غرور ...یه مرد که انگتهش واسه کار ،همه

زر خرید

بانوی بارانی

رویاش ،یه زن و بچه و خونه و عشق بود ...همه هم مال
قبل از اومدن عمهت .فلور شخصیتم رو نابود کرد .چتی
که لذت یه رابطه سالمه رو ازم گرفت .من نابود شده
بودم.
صورتش بهآب پر از دلسوزی شد.
انگشتانش را دور دستم گره کرد و با مهرباب زمزمه کرد:
–با این حرفا خودت رو اذیت نکن ...گفتنش چه فایده
ای داره؟
–شاید دیگه هیچوقت جیگرش رو پیدا نکنم ،پس بذار
همه حرفاب که رو دلم مونده رو بگم .
سکوت کرد .درک و همدیلاش باارزش بود .
صدایم خشک و پر از درد شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–اوالی رابطه با فلور نفهمیدم چ شده ...اما هرچ یم
گذشت واقعیت رابطهمون تو صورتم سییل یمزد .من
شده بود ژیگولو ...یه تنفروش ...این فکر و خیاال باعث
یمشد ر
وقب یمرم پیشش نتونم ...نیمتونستم ...تحریک
که نیمشدم قرص یمخوردم...
دلسوزی چشمهای شفاف از اشکش غرورم را خط یم
انداخت ،اما برای تمام کردن یکبامدوهوای بینمان
مجبور بودم که ادامه دهم .
–ازم توقع داشت ،خریده بودم ،باید راضیش یمکردم ...
گار ر
انب پس از فروش...
تلخ خندیدم .رنگ صورتش پرید .انگشتانش در گرمای
تابستان رسد رسد بود .

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهم کشیده شد تا انگشتهای باریک و سفیدی که
دستهای زمخت و نخراشیدهام را محکم و حایم نگه
داشته بود.
#پارت_۴۷۵
دستش را باال آوردم و پشت انگشتان مهربانش را بوسیدم .
محکمتر نگهم داشت ،انگار بخواهد از من در برابر ر
زشب
گذشته محافظت کند.
وقب تو رابطهمون رو فهمیدی  ...ر
– ر
وقب ولم کردی ...
مونده بودم با زندگیم چه غلیط بکنم ...رایه نبود ،خودم
رو با کار خفه کردم ،ویل یه چتی رسجاش نبود ....
فکرهایم رسوسامان نیمگرفت ،اما ر
حب اگر وقت هم
داشتم ذکر این مصیبتنامه آسان نیمشد .

زر خرید

بانوی بارانی

جان کندم و ادامه دادم:
–اوال اینکه هیچ زب چشمم رو نیمگرفت خوب بود ...از
زندیک تو پرت شده بودم بتون ...من بودم ،کار و کار و
شبا داد زدنای فندق ...
نیمتوانستم حسش را بفهمم .شاید یمترسید از ادامه
حرفهایم ،از چتهاب که قصد گفتنش را داشتم ...
–بعد دو سال که رفته بودی و منو آدم حساب نیم
کردی فهمیدم یه چتی تو خودم از بی رفته ...یه تیکه از
وجودم مرده یا خراب شده بود ...دیگه تحریک نیمشدم،
با هیچ زب ...
اسمم را با بهت زمزمه کرد .نیمخواستم ر
حب یک ثانیه
حواسم پرت شود و از ر
گفی پشیمان شوم ،ادامه دادم:

زر خرید

بانوی بارانی

–تا اینکه رسوکله تارا پیدا شد .یه دورم یمچرخید ،با
نگاهش ،با لباساش ،با اون رژ تند ...سیع یمکرد تحریکم
کنه ...راهش دادم تو زندگیم...
چشمهایش دودو یمزد و نگران به دهانم دوخته شده بود.
–همهچ بدتر شد .متنفر بودم لمسم کنه .از نیاز چشم
هاش حالم بههم یمخورد  .ر
وقب با اونهمه گرسنگ بهم
زل یمزد یمخواستم بکوبونم در دهنش .تا جابکه یم
تونستم باهاش تنها نیمشدم ...گایه توی صورتش فلور
رو یمدیدم...
چشمهایش با وحشت باز شد ،ویل باید این غده عفوب را
از دلم بتون یمکشیدم .
–دیگه مطمی شدم که مشکلم مال خییل قبلتره ،چتی
که ندیده بودم ،نفهمیده بودم چون بعد از ر
رفی اون

زر خرید

بانوی بارانی

سلیطه با تو حالم خوش بود ،اما تو که ر
رفب ...یهو انگار
چراغ هم رفت ،همهجا تاریک شد.
باالخره دهان باز کرد و صدای لرزانش به گوشم رسید .
–باهات چیکار کرده ،یاشار؟!
#پارت_۴۷۶
رباتوار جواب دادم:
–یه ابزار بودم براش ،در حد یه وسیله برای سکس ...یه
دیل...
دستش را روی دهانم گذاشت که ادامه ندهم.
–به فلور گفتم که غرورت رو شکسته ،اما منم...
روی بند انگشتش را بوسیدم .اشکش را با همان انگشت
پاک کرد و دوباره دستم را در پناه گرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–تو نجاتم دادی .هرچ ازم مونده بود رو کنار هم نگه
ر
ر
نذاشب از هم بپاشم .یمخوام آزادت کنم و بذارم
داشب،
زندیک کب ،ویل ازم برنمیاد.
به مردی فکر کردم که پشت دیوارهای زندان عشقش را
یمدید و فقط در خیالهایش اجازه داشت او را ببوسد .
کیس از فردایش خت نداشت .خودم را یه کردم.
–من دوستت دارم ،ناری ...همهجوره ،همهچیت رو ...
اگه یمبیب فقط به نفس کشدن کنارت قانعم چون یم
دونم لیاقتت رو ندارم .فکر اینکه من کثیف عوض اولی
مردت باشم یه طرف ،اینکه بهت آسیب بزنم یه طرف ...
ویل بدنم ...قلبم  ...ر
حب دستم که یه یمخواد بگتتت تو
مشت ...همه با اینجا مخالفن .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
احمق که
با انگشت به رسم اشاره زدم ،به مغز خشک و
عاقالنه نصیحت یمکرد.
–من مثل آدیمام که افتاده تو شیب یه رودخونه ...به
هرچ چنگ زدم که برم ساحل نشد ...تو آخرین امید
ر
درخب که منتظرم شاخههاش نجاتم بده.
مب ...آخرین
–یاشار...
–دیگه یمدونم همهچ رو بهت گفتم .ببی منو ...من
اینم...
–ببخشید....
صدای زن رس هردومان را سمتش گرداند.
مست اشک روی صورتش خشک نیمشد.
ناری پایی پرید و سمتش رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

خواست در آغوشش بگتد که او دستش را باال آورد و
اجازه نداد .
–نه ...آلودهست اون تو...
ناری سیع کرد بخندد.
– ر
دخت خوب ...تو که دیدیش ...گریهت واسه چیه؟
#پارت_۴۷۷
گریه ناگهاب و بلند زن ،ر
حب مرا تکان داد.
–رسفه یمکرد ...رسفه یمکرد....
ناری نزدیکتر رفت و بتاب زمزمه کرد:
–بذار بغلت کنم ،ریحان جونم ...تو که از پشت شیشه
باهاش حرف زدی ...

زر خرید

بانوی بارانی

با آستی اشکش را پاک کرد.
–هزار نفر میان اینجا و یمرن ...نامردا یه دوا درمون
درستحساب نیمکی عزیزای ما رو ...نیمگن شاید همه
زندیک یه زن سیاهبخت ،یگ از همی مادرمردهها باشه...
دستش را روی جیبش چرخاند ...
جای جیب را گم کرده بود ...بعد الکل را از جیب بزرگ
مانتواش بتون آورد ،با وسواس روی تمام دستش استی
کرد.
–نباید یمآوردمتون ...اون تو پر کروناست ...مریض
بشید خودم رو نیمبخشم.
و در تمام مدت اشکش رسازیر بود .
الکل از دستش افتاد .خم نشد برش دارد.

زر خرید

بانوی بارانی

در راننده را باز کردم.
– ر
بهته برسونمتون خونه...
نگاهش از شیشه افتاده روی زمی به من برگشت .تا آخر
عمر نیمتوانستم آن چشمها را فراموش کنم .
آن وابستگ دردناک زجرآوری که از پا درش یمآورد ،خودم
لنگهاش را درون سینهام داشتم.
با آستش اشکش را پاک کرد.
–ناری !درو باز کن خانم بشینه.
–من عقب یمشینم .شیشهها رو باز بذارید.
نگاه نگران ناری سمت من چرخید .رسی به تأیید تکان
دادم.
همه که سوار شدیم ،به شیشه تکیه زد و زمزمه کرد:

زر خرید

بانوی بارانی

–خدا از برادری کمتون نکنه .چشم به راهم بود...
تا به شهرک برسیم ،چند باری وسوسه شدم آبمیوهای،
کیگ بخرم تا به او بدهیم ،اما از حالش مشخص بود نیم
خورد.
کنار اولی ایستگاه تاکیس پیاده شدم تا خودم را رس کار
برسانم .
ر
گویس سایلنت ته جیبم پر از تماسهای ازدسترفته رضا
بود.
در تعمتگاه غرولندهای رضا را یمشنیدم و کار یمکردم و
حواسم پیش ناری بود ...
چرا همه رازهایم را گفتم؟
یممردم اگر گنجینه افتخاراتم را رو نیمکردم؟ از من زده
یمشد چه؟

زر خرید

بانوی بارانی

حاال که ر
مسب شجاعت پریده بود ،خمار پشیماب جایش
نشسته و خودخوری یمکردم...
#پارت_۴۷۸
ته ذهنم ویل انگار چتی را ندیده گرفته بودم .آنقدر دور
خودم چرخیدم تا اینکه شب شد .
داخل واحدم باالخره فهمیدم چه از زیر چشمم دررفته.
از جا پریدم ،ساعت یازده شب بود ...
به درک ...
باید به جواب سؤالم یمرسیدم.
از داخل اتاقم جعبه را برداشتم و چند دقیقه بعد جلوی
در واحد همسایه بودم.
–ببخشید خانوم ...

زر خرید

بانوی بارانی

چادر گلدارش را عجلهای رسکرده بود و با تعجب و شاید
کیم ترس تماشایم کرد.
تا دچار سوءتفاهم نشده بود باید یمپرسیدم .
–شما با ناری کوردی حرف زدید...
–چطور؟
–یه چتی رو آوردم ببینید.
در جعبه کوچک را باز و سیب را برابرش گرفتم.
چادر از بند انگشتانش رها شد و کیم عقب رفت ،اما
چشمم به دهانش بود .
–این ...اینو ناری بهت داده؟

زر خرید

بانوی بارانی

–از کجا فهمیدید؟
نگاهش از سیب به من رفت و برگشت .دودل بود برای
ر
گفی.
–پارسال ناری گفت که اهایل ساختمون از این سیبای
میخککوب درست کنیم ،تو اینستا بفروشیم ...برای
ر
ساخی مدرسه برای زلزلهزدههای کرمانشاه .اون
کمک به
روز ناری یه سیب برداشت و پولش رو گذاشت وسط ...
بعد خودش میخککوبش کرد ...اولش رسبهرسش
گذاشتیم ...اما حال غریب داشت ...به شوخیامون زوریک
یمخندید ...چشاش سوز یمزد ...ماهم ساکت موندیم و
دیگه کاریش نداشتیم...
بطاقت پرسیدم:
–ویل این چیه؟
مردد نگاهم کرد...

زر خرید

بانوی بارانی

–خودش باید بگه...
با تحکم گفتم:
–من باید بدونم!
چادرش را روی موهای شلوغش جلو کشید.
–بهش یمگن سیب عشق ...تو شهر ما به عشق اول این
سیب رو هدیه یمدیم ...نشونه عشق و وفاداریه...
سنگیب کلماتش دانهدانه روی سینهام نشست؛ کوه شد و
نفسم را به شماره انداخت.
ممنون را گفتهنگفته ،جعبهبهدست از پلهها پایی رفتم و
جلوی در خانهاش ایستادم.
#پارت_۴۷۹

زر خرید

بانوی بارانی

گفت نشانه وفاداریست ...
ناری به من فکر یمکرد .
انگشتم روی در ماند ...حرفها را در ذهنم جابهجا کردم .
در یمزدم و یمگفتم که ...
فکر کردن من ،همیشه اوضاع را بدتر کرده بود .بدون
فکر در زدم...
یک بار ...دو بار ....نه !کیس خانه نبود.
ر
گویس را بتون کشیدم و شمارهاش را گرفتم .تماس که
وصل شد صدای تلویزیون یمآمد.
–کجاب؟
–سالم .خونه داییم...
تف به شانس!

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار؟ !چتی شده؟ ر
اتفاق افتاده؟ بچهها خوبن؟
–بچه؟!
–اهایل ساختمون رو یمگم.
–آره ...همه خوبن ...اگه منم جزو بچههام که خوبم .همه
جا امنه .
زنگ شتین صدای خندهاش از ناامیدیام ذرهای کم کرد.
نرمتر پرسیدم:
–یک ر
رفب اونجا؟
–دلم گرفته بود ،ژیوار گفت تنهاست ،اومدم.
آنهم همی امشب؟

زر خرید

بانوی بارانی

–داری چیکار یمکب؟
–حالت خوبه ،یاشار...؟ فیلم یمبینیم .
–چه فیلیم؟
–انتقامجویان ...آخریش رو ندیده بودم.
فقط بریمگشت .تالق این مهماب ر
رفی بموقع را رسش
دریمآوردم.
باشه گفتم و قطع کردم.
فکر یمکنم یک« دیوونه شدی »هم شنیدم.

کاق بود گتم بیفتد ...با خودم در خانه حبسش یمکردم ...
تا تمام این دوری را تالق نیمکردم ولش نیمکردم.

زر خرید

بانوی بارانی

حاال ویل دستم به جاب بند نبود.
از پلهها سمت یک شب بخواب دیگر باال رفتم.
#ناری
حیاط ساکت و آرام بود .سمت ساختمان یمرفتم که
شیواجون پنجرهاش را باز کرد و از الی حفاظ صدایم زد.
تا برسم به در واحدش ،با یک ظرف پتکس پر از الزانیا
آنجا ایستاده بود.
–دستت درد نکنه ،شیواب ...مونده بودم ناهار چ
بخورم.
لبخند زد و به باالی پلهها اشاره کرد.
–مال تو و این همسایه جدیدمونه.

زر خرید

بانوی بارانی

چشمک زد.
–آقای جذاب!
–مال اون چرا؟
–برای عذرخوایه بابت کفش.
#پارت_۴۸۰
بعد از آن روز که ریحان و مرا رساند ،فرار کرده بودم از
دیدنش.
–حاال چرا من باید برایش بتم؟
گردنش را کج کرد و چشمهایش را با خواهش ریز.
–این همه پله رو برم باال؟ تو که داری یمری ،اینم بت .
–پله فقط؟ ویل چشمات یه چت دیگه یمگهها...

زر خرید

بانوی بارانی

ریز خندید.
–خدا نکشدت ،ناری ...نه واال ...حرف یمذاری دهن
آدم...
–باشه ...پشت گوشم مخمیل شد .ویل کاش عذرخوایه
رو از خودتون مایه یمذاشتید.
–اتفاقا االن دیگه یمخواستم بتم .دیدم اومدی ،گفتم تو
بتی حتما یمبخشه.
–حاال از کجا معلوم خونه باشه؟
–صبح اومد .دیشب شیفت بود .
ظرف را بدون حرف گرفتم .لبخندش عمیق شد .
–ممنون ...
چشمهایش از شیطنت جرقه زد.

زر خرید

بانوی بارانی

کالفه نفسم را بتون دادم و از پلهها باال رفتم.
یک مشت رمانتیک ر
فانتیباف دورم را گرفته بودند.
کاش وقت دیگری یمدیدمش.
خجالت کشیدن من شاید سایل یک بار اتفاق یمافتاد ،و
از همان وقتها بود.
بعد از شنیدن حرفهای یاشار درباره احساسش از او
خجالت یمکشیدم.
زنگ کنار در واحدش را زدم.
صدای غرغرش قبل از باز کردن در آمد.
در را باز کرد ...با رکاب و شلوار اسلش ...
با دیدنم چشمهایش تا آخر باز شد.
به قیافه خوابآلویش اشاره زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
داشب االن تو هوا بود.
–اگه مو
لبهای مردانه به لبخندی بزرگ و صمییم از هم باز شد.
–باید از خدا یه چت دیگه یمخواستم.
–گرسنه بودی؟
ویل انگار تازه آن لحظه متوجه ظرف داخل دستم شد.
–تو درست کردی؟
حیف واحد خودم از غذا ختی نبود ،وگرنه از همان دم
در بریمگشتم.
از کنارش رد و وارد خانه شدم.
ابروهایش باال پرید.
–شجاع شدی ،خرگوش !
–ناهارم رو بردارم رفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–مگه خودت درست نکردی؟
–نه !شیوا جون دادن ،برای عذرخوایه ،بابت کفش!
–اگه قراره اینجوری از دلم دربیاره که تو رو بفرسته
پیشم ،یه کفش دارم پام رو یمزنه ،یمندازمش دم در.
#پارت_۴۸۱
بهخاطر من کبکش خروسخوان شده بود؟
–فقط آوردم دنگت رو برداری .سهمم رو بدی ،رفتم .
ظرف را از دستم کشید و سمت آشتخانه رفت .انگار نه
انگار دارم با او حرف یمزنم.
–باید از رنگ و بوش یمفهمیدم کار تو نیست.

زر خرید

بانوی بارانی

با حرص دست به کمرم زدم.
–نمکنشناس رو ببینا .کم از دستپخت من خوردی؟
خندید؛ زنگدار ،شاد.
ظرف را روی مت آشتخانه گذاشت و فویلش را باز کرد.
ر
دلست از یخچال...
دو بشقاب از آبچکان ،لیوان،
به ورودی اپن تکیه زدم و تماشایش کردم که با آن هیکل
و ماهیچههاب که از بس کنار فوالد مانده بود به ر
سفب
آهن شده بودند چطور متی دونفره یمچیند.
تماشایش میان آن مت و صندیلها را دوست داشتم،
خاطرهها را جاندارتر در ذهنم تصویر یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

دور خودش چرخید ،از مت راض نبود .باالخره تصمیمش
را گرفت .
گلدان شیشهای پر از گل رز مصنوغ روی اپن را برداشت
و وسط مت گذاشت.
حاال نوبت من بود بلند بخندم.
–بابا ،رمانتیک.
صندیل را برایم عقب کشید و پشتش ایستاد.
–سهمم رو بریز بتم.
ر
نماییس و پرابهت زد.
اخیم
تسلیم شدم.
–باشه ...یمشینم .فقط همی یه بار...
همانطور که یمنشستم به این فکر کردم که جواب
ندادنش عجیب بود.

زر خرید

بانوی بارانی

مت را دور زد و سمت مخالف نشست.
نصف ورقهها را داخل بشقابم گذاشت .
تکهای را بریدم و در دهانم گذاشتم .طعم پنت و ادویه ...
باراده هوووم کشداری از لبهای بستهام بتون آمد.
سنگیب نگاهش باعث شد اخم کنم.
–ظرف غذات جلوتهها ...
–از غذا خوشمزهتر جلومه.
از هول بودن قلبم ،از گرم شدنش با یک کلمه ساده
حرصم گرفت.
#پارت_۴۸۲
–پشیمون یمکب آدمو .نباید یمموندم.

زر خرید

بانوی بارانی

با همان لبخند پرسانه ررسور رسش را پایی انداخت.
–منتظر بودم بیای خونه .خودم یمخواستم بیام پیشت.
ر
داشب؟
–چتی شده؟ زنگ زده بودی ،کارم
–کار داشتم ...فقط ....یمگم ،ناری؟!
–هووم...
–منو بخشیدی؟
بخشیده بودم؛ همانجا جلوی زندان  ...ر
وقب مرد و مردانه
تمام دردهایش را بتون ریخت .
با پا از زیر مت به ساقم کوبید که جواب بدهم.
قلبم بههمراه الزانیا سقوط کرد ته معدهام.
–پاتو از تو لنگ و پاچه من جمع کن.

زر خرید

بانوی بارانی

دستهایش را بهعالمت تسلیم باال برد.
–جوش نیار !جون تو ارادای نبود .
ر
عمیق کشیدم تا آرام شوم.
نفس
سیع کردم بحثمان را بکشانم به یک مکالمه دوستانه
معمویل ،البته اگر اجازهاش را یمداد...
–وانت ریحان رو تعمت کردی؟
ر
دلست ریخت.
برایم
–آره ،قبل از ر
رفی رس کار .دیشب و دیروز رو شیفت
بودم .خوابم میاد شدید.
چشمم افتاد به پای چشمش ...
–چرا انقدر کار یمکب ،یاشار؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–خونه رو وامدار خریدم ،باید قسطشو بدم .بعدش
ا
یهوب اومدم اینجا ،پول پیش اینجا رو دادم عمل صفر
شدم .کرایهش هم هست.
عذابوجدان بیخ گلویم را چسبید.
ر
گرفب ،تو قرض افتادی.
–بهخاطر من اینجا رو
به مت اشاره زد.
–یمارزید .
سیع کردم لبخند بزنم ،ویل نشد.
–بغ نکن حاال ...خونه خودمو کرایه بدم حله.
–دادی بنگاه؟
–مستأجر میاد ،ویل هریک یه گتی داره ،آخری چهار تا
بچه داشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–آچ ....گناه داشت .یمدادی.
از زیر ابروهای پرپشت با اخم تماشایم کرد.
–طرف به زن خودش رحم نکرده ،به خونه من رحم یم
کنه؟
اول نفهمیدم چه گفته ...حرارت در تمام تنم پخش شد...
باختیار بلند شدم.
–هییع ...مردک منحرف !خجالت ...بکش...
به صندیل تکیه زد و صدای خنده بلندش مرا دستپاچهتر
کرد.

🌸🌸
پارت برای بعیص از دوستان نیومده ،دوباره یمفرستم

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۸۳
بشقابم را نتوانستم جا بگذارم ...برداشتم .
ر
صورب که آتش گرفته بود ،از آشتخانه فرار کردم ،اما
با
فقط تا چند قدم دورتر.
داخل هال روی ر ر
احب روبهروی تلویزیون نشستم.
چند ثانیه بعد ظرف را برداشته و کنارم نشسته بود،
خونرسد.
تکه بزریک از الزانیا را با دست بلند کرد در دهانش
گذاشت.
–مگه چنگال نداری؟ این چه وضع غذا خوردنه.

زر خرید

بانوی بارانی

–مزهش به اینه .ناز کردی سس هم روی مت آشتخونه
جا موند.
بدون هیچ اخطاری لبهایش را روی گونهام گذاشت و با
صدا بوسید .
عکسالعمل بدنم چنان بود که انگار سینهام را شکافته و
روی قلبم را بوسیده باشد.
–اینم سس شتین.
برای اینکه خون دویده به صورتم را پنهان کنم با دستم را
روی صورتم کشیدم.
–چرب و چیلیم کردی .
بتوجه تکه دیگری برداشت .قبل از خوردن پرسید:
–ر ر
اسب ناری !الزانیا بلدی؟

زر خرید

بانوی بارانی

–چطور؟!
–هیچ دیگه گفتم ببینم بعد یمتوب برام درست کب؟
–به من چه؟!
–وظیفه زن خونه همینه دیگه ،نیست؟ الزانیا درست
کنه ،منتظر بمونه باهم بخوریم...
با زانو به پایم ضبه زد .پایم در نقطه تماس سوخت.
–بلدی؟
دوباره کارش را تکرار کرد .با هر تماس تمام تنم شعلهورتر
یمشد .بازی بدی را ررسوع کرده بود با دلم .
در صورتش براق شدم.
–یمذاری کوفت کنم؟

زر خرید

بانوی بارانی

شانه باال انداخت.
–چیکارت دارم؟
خونرسدی ظاهریاش ر
بیشت عصبابام کرد .حرض
پرسیدم:
–زن خونه؟ اینجوریه؟
خنده گلوگشادش را تحویلم داد.
بشقابم را زمی گذاشتم .
بالش پر بزرگ روی مبل را برداشتم و به رسش کوبیدم ،و
دوباره...
وسط خنده دستش را حفاظ رسش کرده بود.
– ر
دخته دیوونه ....چهته تو امروز؟

زر خرید

بانوی بارانی

–من چهمه یا تو؟ !از ر
وقب اومدم یه داری انگولک یم
ر
خودب...
کب .خر
#پارت_۴۸۴
بالش را با هر دو دست نگه داشت و پایی آورد.
چشمهایش را هیچوقت اینهمه ستارهنشان ندیده بودم .
بتوجه به نفسنفس زدنم با لحب پر از غرور و آرامش
گفت:
–باالخره فهمیدم معب اون سیب چیه.
دستهایم دور بالش سست شد .کیس درون رسم داد زد :
«سکسک !پیدات کردم».
حال عجیب داشتم ،رازم آشکار شده بود .برای اینکه
نشان ندهم قافیه را باختهام گفتم:

زر خرید

بانوی بارانی

–بهش یمگن حماقت دوران جواب.
ر
بیشت از آنچه که باید مرا از بر بود ،گول خونرسدیام را
نیمخورد .
لبخندش عمیق شد و زمزمه کرد:
–منم حماقته رو دارم ،هنوزم توش موندم ،ویل دوستش
دارم.
درد شتین ر
مشتیک بود .باراده لبخند زدم.
اما از آنجا که استاد مسلم گند زدن به لحظات رمانتیک
بود ناگهان صورتش ررسور و مشکوک شد.
–خب ...االن وقت چیه؟
ر
وقب با آن نگاه زل براق به لبهایم خته بود مگر یمشد
منظورش را نفهمم؟

زر خرید

بانوی بارانی

بالش را روی زمی کوبیدم.
–آی ...یاشار ...اونجوری زل نزن بهم.
ابرو باال انداخت.
–چهجوری...؟
–انگار تو خونه آقاگرگه گت افتاده باشم .اگه کارتونیت
کی ،دندونات برق یمزنه.
–خوبه .فکر یمکردم کارتونا الگان .
–من ازت نیمترسم ...
–اشتباهت همینه ،خرگوش...
دست دور کمرم پیچاند و دست دیگر زیر پایم...

زر خرید

بانوی بارانی

از تماس دستش با تنم جیغ خفهای از گلویم بتون آمد.
ر
وقب روی پایش کشاندم ،مانند یک پیتون قوی دورم
پیچید ...
جیغم فقط چند ثانیه طول کشید ...فقط تا سلطه لب
های خشن و مصمم و گرمش...
از رایحه مردانه تنش ،خشونت توأم با محبت بوسهاش ...
از حس مالکیت میان آغوشش تسخت شدم؛ تسلیم...
نهچندان مطمی خواستم پسش بزنم ،محکم نگهم
داشت .
چنان دلتنگ یمبوسید که ناخواسته در آغوشش آرام
گرفتم.
ر
عمیق از صورتم گرفت ،انگار بخواهد پوست
نفس
صورتم را ببوید.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۸۵
آه غمگی و پر از حرستش را که داخل دهانم فرستاد قلبم
را از جا کند و نفسم را درون سینه شعلهور کرد.
باراده دستم را به امید تکرار خاطرات قدییم روی سینه
اش گذاشتم.
ضبان قلبش باال رفت ،درست زیر دستانم.
با حس گرما ،قدرت و تن آشنایش چشمانم را بستم .کنار
او بودم ...باالخره ...
و این بار اجازه نیمدادم کیس مرا از او و او را از من
بگتد .
گونهاش را روی گونهام کشید .زبری تهریشش لبخند به
لبم آورد .

زر خرید

بانوی بارانی

دستم را روی گردنش گذاشتم .روی رگهاب که زیر
دستم مانند رودخانههاب کوچک و خروشان یمتپیدند.
بوسههایش پایی آمدند تا روی گردنم ،ویل دیگر فقط از
دلتنگ نبود ...گرمتر و عمیقتر با حیس قویتر که ترس
درون قلبم ریخت ،نه از او ،از خودم ...از تسلیم بودنم در
آن لحظه.
ناگهان رسش را عقب کشید .
ر
خواسی سیاهرنگ
زمی خیسخورده چشمهایش از شدت
شده بود.
لبخند لرزانم را که دید .رسش را پایی آورد و لب پایینم را
محکم ،خشن ،کوتاه بوسید.
انگشتم بند یقهاش شد .صدایش گرفته و خشدار بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–مغزم کار نیمکنه ،ناری ...منو ول کی االن کارو تموم
یمکنم.
به خودم لرزیدم .چنان رسدرگم و آشفته بودم که نفهمم از
ر
خواسی بوده یا ترس .
اشتیاق و
دستش کیم دور کمرم سست شد .
آرام از روی پایش پایی آمدم .لحظه آخر انگشتانش
پهلویم را ر
فرسد ،اما رهایم کرد.
نگاهم به غذاهای مانده روی زمی خته ماند .از کوتاه
آمدن خودم خجالت کشیدم .
چند باری روی پوست رسش چنگ کشید .کالفگاش
آزارم یمداد .تردید را کنار گذاشتم و خودم را نزدیکش
کشاندم .

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را روی شانهاش تکیه دادم .انگشتهایم را البهالی
انگشتانش لغزاندم ،همزمان دست همدیگر را قفل
کردیم .
صدایش از هجوم احساسات خش داشت.
–گوشام دراز شد .کاریت ندارم.
ر
خوشبخب روی لبم نشست.
لبخند کوچک و
پشت دست بزرگ و زمختش را بوسیدم.
#پارت_۴۸۶
ر
وقب که ررسوع کرد به حرف زدن با شست پشت دستم را
نوازش یمکرد.
–همیشه یمیک یه روز یگ میاد ،یه ر
دختی که برات با
بقیه فرق داره ...یگ که رفیقت باشه ،عشقت ،همه

زر خرید

بانوی بارانی

کست ...زن و شوهرا رو یمبیب یمیک منم دست یگ رو
یه روز یمگتم ،محکم ،ولشم نیمکنم ...
متعجب و رسگرم نگاهش کردم.
–خداب شما پرسا اینجوری هستی؟
– ر
وقب صبح تا شب بدوب واسه یه لقمه نون ،خییل
ر
بیشت از بقیه .با امید یه آینده خوب آچار دست یمگتی
و یمری تو چال.
حرفهاب که مدتها برای گفتنش انتظار کشیده بودم را
زمزمه کردم:
–بدون تو خییل اذیت شدم .خییل توی تنهاییام گریه
کردم .شباب یماومد که از فکر و خیال با آرامبخش یم
خوابیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را باال آورد .چشمهایش از همدردی لرزید.
–واسه منم راحت نگذشته ،ناری...
–یمدونم.
–خودم رو بستم به کار ،مثل گاوی که به یوق!
لبخندی خشک روی لبم نشست.
–کلهگاو جذاب من.
نیشخند زد.
–االن تعریف کردی دیگه ...ها؟
به صورتش لبخند پاشیدم.
نگاهم پایی آمد ،تا اتصال دستهایمان.
–من ر
دخت مادرمم ،یاشار !امتحانم رو پس دادم .اگه یه
ر
شکسب و زنده موندم ،اینبار چتی ازم نیممونه.
بار منو

زر خرید

بانوی بارانی

#یاشار
ر
ر
جارخب کنار در
گویسام از داخل جیب یگ از لباسهای
زنگ یمخورد.
از کنار ناری بلند شدم  .ر
گویس را پیدا و تماس را وصل
کردم .
رضا عصباب بود ،اما رسحال ،معلوم بود حساب ر
استاحت
کرده.
سالمب خواب مرگ ر
ر
رفب؟ بیا رس کار!
–
–امروز نمیام ...فردا هم...
–چهت شده ،مرتیکه !من دستتنهام ...
بهانهای پیدا نکردم ،جز...

زر خرید

بانوی بارانی

–گلوم درد یمکنه.
ر
شاموببازیا رو خودم یادت دادم .وقت تعمتگاه یم
–این
شه کرونا داری و بعد برای شیفت حالت خوب یمشه؟
#پارت_۴۸۷
–یه شماره یمدم ،زنگ بزن بیاد کمکت .پرسه آشناست .
چند روز پیش به من رو زد ،من گفتم خودمون دوتاب
تعمتگاه رو یمگردونیم ،ویل شاگرد بگتیم بد نیست.
ر
بدبخب پول واسه شاگرد یمشه
–شاگرد چ؟ تو اینهمه
داد؟ پسفردا بیاد بگه بیمه و ال و بل...
همانطورکه با رضا حرف یمزدم کلید را در در چرخاندم .
صدای ناری از کنارم آمد .
–درو چرا کلید یمکب؟

زر خرید

بانوی بارانی

در جواب چشمهای متعجبش باید یمگفتم که یمترسم از
دستش بدهم؟ ر
گویس را از دهانم فاصله دادم.
ر
خواسب
–کار از محکمکاری عیب نیمکنه .یمخوام اگه
فرار کب ،نتوب.
خندید.

ا
–پتزن رو از خونه خایل یمترسوب؟ من قبل هم باهات
تنها موندم.

ر
گویس را که نزدیک آوردم رضا فریاد زد:
–هوووی !مرتیکه یابو ! ر
دخته رو بردی خونهخایل ...رس
منم شته یممایل؟
–چرت نگو ! ر
دخت کیه؟
–خودم شنیدم ...صداش اومد .ناری بود .

زر خرید

بانوی بارانی

–داد چرا یمزب؟ گوشم پاره شد.
نیمشنید چه یمگویم .کماکان فریاد یمزد.
–یا خود خدا ...ناری خونه توئه...
–ببی رضا ،به خدا دهن رلق کب ،اون دهنت رو با روغن
ترمز پر یمکنم که تا دهنت رو باز کردی خودکار ترمز
ر
بکیس.
–خاله ...به خاله حمیده بگم؟!
–نه!
–به ابالفضل نگرانته.
–خودم بهوقتش بهش یمگم .تو زیپ رو یم ر
کیس ،وگرنه...

زر خرید

بانوی بارانی

برو باباب گفت و تماس را قطع کرد.
بعد از دلش دریمآوردم.
کلید را ته جیبم انداختم ،زیپش را کشیدم و به رسویس
ر
بهداشب رفتم .واقعا ترسیده بودم همان چند دقیقهای که
به رسویس یمروم ،وقت بر ر
گشی نبینمش.
بعد از تمام شدن کارم ،بهمحض وارد هال شدن ،دور
خانه را نگاه کردم .
روی بالکن ایستاده بود.
موهایش رها روی شانههایش ...همانها که دلم جاب
میان تارهایش است شده بود.
#پارت_۴۷۸

زر خرید

بانوی بارانی

هوای خانه ر
حب با وجود دم گریم که از بتون یمآمد
عطر خوب یمداد ،نشانههاب داشت از دلدادیک.
حرستکده مرا با حضورش بهشت کرده بود.
نیمخواستم کیس ببیندمان و داستاب برایش بسازد .
جلوتر رفتم .دستم را دور کمرش پیچاندم و عقب
کشیدمش .
از پشت محکم به سینهام برخورد کرد ،در آغوشش
گرفتم .
رسم را روی شانهاش گذاشتم ،صورتش را به صورتم تکیه
داد.
–ناری ...ناری ...فقط خوابت سهم من شده بود .

زر خرید

بانوی بارانی

بوسهای روی صورتم نشاند ،به نریم و شتیب همان
خوابها.
ر
سکوب برای دوره تمام ضبانهاب که قلب
سکوت ...
هایمان از زمابکه سندش را بهنام هم زدیم جا مانده بود .
ضبانهای سکتهدار که حاال رسفرصت از زندیک پس یم
گرفتیم.
صدای داد فندق از طبقه پایی آمد.
–کلهگاو ...دونه بخر ...دونه بخر ...یاشار...
رسش روی سینهام لرزید .زمزمه کردم:
–نتیجه زحمتهای مامانمه ،ویل هر کاری کرد این
کالغت باهام خوب نشد .

زر خرید

بانوی بارانی

–کالغ نە و مرغ مینا ،بعدم تو مگه ر
گفب فقط منو صدا
یمکنه؟
–دروغ نگفتم.
–این صبح یمگه یاشار ،ظهر یمگه ناری...
خییل جدی تذکر دادم:
–بچه هم به پدر احتیاج داره هم مادر...
لبهایش باال کشیده شد.
وقتش بود که بگویم:
–البته منظورم بچههای خودمونه.
ذوقزده باال و پایی پرید.
–منظورت فندق بود ،لو دادی ...دوستش داری...

زر خرید

بانوی بارانی

بیبام را روی پوستش کشیدم ...
از عطر تنش ست نیمشدم ،فقط گرسنهتر دلم یم
خواست ببویمش ،ببوسمش...
دندانهایم در گردنش فرورفت .آخ ریزش حالم را خراب
تر ...
ناگهان سوزش ناخن و درد نیشگونش حال خوشم را
پراند...
–گوشم ...آخ ...ولش کن ،ناری...
صدای عصباب و نفسهای داغش روی صورتم پخش یم
شد .
–تو خجالت نیم ر
کیس؟ گریک مگه؟ یممتی یهکم
رمانتیک ر
بایس؟
#پارت_۴۷۹

زر خرید

بانوی بارانی

–غلط کردم ...آخرین بارم بود ...بوس مگه چشه که گاز
بگتم .
–برو ببی بقیه چه کارا واسه عشقشون...
لبهای قرمزش جلویم باز و بسته یمشد و رسزنشم یم
کرد.
خندهام گرفت ،برای آرام کردنش گفتم:
–فقط بوس ،اونم با اجازه...
–تو یه حرف نیمزب بشه بهش اطمینان کرد .باز اگه
گازم بگتی....
برای ساکت کردنش لبهایش را به کام کشیدم ...
رسش را که رسکشانه عقب کشید .دست زیر پایش
انداختم و از زمی بلندش کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

مجبور شد برای اینکه نیفتد دست دور گردنم حلقه کند.
وقب به اتاقم نرسیده بودیم ،ر
تا ر
حب کیم دستم را باز
نکردم.
ر
وقب روی تخت به تشک کوبیدمش شانههایش از خنده
یملرزید...
–کلهگاو ...الگ در رو قفل نکردی...
کنارش دراز کشیدم و به نتوی رسکش درونم افسار زدم
تا او را به زیر نکشم ...
–خستهم ،ناری ...اندازه دو سال دلتنگتم .بذار بخوابم
پیشت...
ر
خودب ...
–
رسم را بی موهایش فرو بردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–نه جون تو .خوابم میاد .البته دست رد به کارای دیگه
نیمزنما ...البته اینبار قبلش اجازه یمگتم.
خواست بلند شود.
دستم را از سینهاش عبور دادم و با تخت یگاش کردم و
غر زدم:
–فهمیدم بابا ...بااجازه ،باجازه ،جاده خایک نیمزنم.
محکم صورتم را بوسید.
–آفرین.
رسم را در گردنش جا دادم .
قلبم از اینهمه آرامش در آستانه سکته بود.
–ناری...؟!
–هوم...

زر خرید

بانوی بارانی

–گازه چسبید .مزهش زیر دندونمه.
–ببند.
–باشه...
خوابیدم ...واقعا خوابیدم ...آنچنان آرام و سبک انگار
سالهاست نخوابیدهام.
#پارت_۴۸۰
زنگ در خانه را یمزدند.
قبل از اینکه متوجه شوم چه خت شده رسی که منبع
عطر مستکننده مالیم روی سینهام بودم از من دور شد .
دستم را در هوا بلند کردم که بگتمش.
–آخ ...بیدار شو ،دیوونه ...موهامو کندی.

زر خرید

بانوی بارانی

ناگهان از جا پریدم .دستم را عقب کشیدم.
–ببخشید ...ببیخشید...
چشمهایم را که باز کردم یمسوخت.
خواب نبود ،ناری کنارم نشسته و انگشتانش را به بازویم
بند کرده بود.
–یاش ...چشمات قرمز شده.
–زنگ زدن؟
–آره...
نگاه نگرانش سمت ورودی اتاقخواب چرخید.
–یاشار...؟!
–جونم .چیه؟
چشمهایش پر از ترس و خجالت شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–مامانت نباشه!
برایش اخم کردم.
–مامانم باشه .بچهایم مگه؟
ناخنهایش در بازویم فرورفت.
–بیاد منو اینجا ببینه .نیمخوام دربارهم فکر بد کنه.
یمخواست دیوانهام کند؟
ا
–چه فکری مثل؟
لب برچید .انگار برایش مهمتر از چتی بود که فکر یم
کردم .سیع کردم با شوچ حال خوبش را برگردانم .
چشمک زدم.
–اگرم بود خودم بهش یمگم هیچجوره پا ندادی.

زر خرید

بانوی بارانی

به بازویم مشت کوبید.
–االن حال شوچ دارم؟
از تخت پایی آمدم.
–یمخوای توی اتاق بمون ،برم ببینم کیه.
دم در همسایهمان ایستاده بود ،خانم لپگیل.
–سالم .ببخشید ،شما ناری رو ندیدید؟
–از من چرا یمپریس؟
رسش را پایی انداخت و انگشتانش را بههم پیچید.
–واحدش نبود .از بقیه پرسیدم .شیواجون ر
گفی که
اومده واحد شما.

زر خرید

بانوی بارانی

خواستم خایل ببندم و دستبهرسش کنم که ناری پتاهنم
را از پشت کشید و کنارم زد.
با دیدن ناری مرا ندیده گرفت.
–کجاب ،ناری...؟ تو...
#پارت_۴۸۱
قشنگ به رنگ لبوی روی دکههای کنار خیابان در آمد.
–خواب بودید؟
فکر نیمکردم بتواند قرمزتر شود ،ویل شد.
ناری ،دستپاچه گفت:
–داشتیم فیلم یمدیدم ...خوابمون برد ...
–تلفنت رو جواب نیمدادی؟ مصاحبه دیر شد.

زر خرید

بانوی بارانی

ناری به پیشاباش کوبید.
–یادم رفته بود...
دستش را گرفتم و از پیشاب پایی آوردم.
–چ شده؟
–یه آموزشگاه زبان تازهتأسیسه .ریحان براشون گل برده
بوده.
–زبانت خوبه مگه؟
–تا یه حدودی ...برای مبتدیها یمخوان.
با رس اشاره زدم که ریحان برود.
–شما برید .من یمفرستمش.
ریحان دودل نگاهش کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–برو ریحاب ...منم آماده شم میام.
در را پیش کردم.
–ناری ...پول الزم داری؟
–نه !برای پول نیست .
–قایم نکب ازم!
–من تو خونه یمپوسم .بهخاطر کرونا کالساش خلوتن .
ر
بیشتش مجازیه .
از رفتنش حالم گرفته شد.
انگشتانم را به کمر ظریفش بند کردم.
عروسک شکستب من...
ر
هسب...
–فکر کردم امشب پیشم

زر خرید

بانوی بارانی

دهانش را باز کرد که چتی بگوید .دوباره...
نگاهم میخ لب باالیش بود .آرام خندید.
–نکن یاشار...
–چ؟!
–اینجوری نگاه نکن...
–قبوله نگاه نیمکنم .
رسم را پایی کشیدم .گفت نگاه نکنم ،نگفت نبوسم .
دست خودش نبود .روی پنجه پا بلند شد .
تماس لبهایش مثل زدن سوئیچ بود و انفجار در
محفظه رسم ...

زر خرید

بانوی بارانی

کاش یمشد کلید خانه را رسبهنیست کنم و او را برای
همیشه کنار خودم نگهش دارم.
دستش که روی سینهام نشست را گرفتم ،اما رسش را هم
عقب کشیده بود.
–یاشار ...
–نرو ...حداقل شب برگرد اینجا!
احب بههم ر
لبهای قرمزش را از نار ر
فرسد.
–این درست نیست .
فکر کردم یمدانم چه یمگوید .همی االن هم این زن
همسایه یمتوانست هزار تخم لق در دهان بقیه بکارد.
#پارت_۴۸۲

زر خرید

بانوی بارانی

از من جدا شد ،ر
حب دستش را پس گرفت .انگشتانم
بالتکلیف مشت شد.
–من رسم بره آبروت رو نیمریزم .حلش یمکنم ،زود.
مانتواش را از روی دسته مبل برداشت .به من نگاه نیم
کرد.
–بحث حرف مردم نیست ،یاشار !حرفاشون هیچوقت
برام مهم نبوده .موضوع خودمم ...سخته برام...
بازویش را گرفتم و سمت خودم چرخاندمش.
–تو چشام نگاه کن و حرف بزن!
رسش را با شجاعت باال گرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–یه عمر سیع کردم جوری رفتار کنم اگه پدر و مادر
باالی رسم بودن اونطور بار یماومدم .االن خودم دارم
همهچ رو از هم یمپاشم.
موضوع ررسافتش بود .من احمق داشتم چکار یمکردم؟
–بگو من چه غلیط بکنم؟ یه دقیقه زیاده ،نیمخوام یه
ثانیه پیشم ر
نبایس.
رسی به تأسف تکان داد.
–من باید بهت بگم چیکار کب؟ ما دیگه بچه نیستیم.
از کنارم رد شد و رفت.
بوس خداحافیط نباید یمداد؟ ر
لعنب!
بدون ناری خانه شده بود میدان خأل؛ بهوا ،بدون نفس...

زر خرید

بانوی بارانی

با این حجم از بخود و بمرصق باید چه گیل به رسم یم
گرفتم؟
بقیه این مواقع چکار یمکردند؟
مگر نهاینکه زنها زبان هم را یمفهمیدند .به حمیده یم
گفتم ،راهش را بلد بود.
ر
گویس را برداشتم .
رسچ کردم حمید ،راحت پیدا شد .بهمحض وصل شدن
تماس پرسید:
–سالم .جانم مامان؟!
از بس دیربهدیر شمارهاش را یمگرفتم ،هر بار که زنگ یم
زدم هول یمشد  .ررسمنده شدم از کوتایهام.
–ببخش مامان ...یمدونم بمعرفتم ،ویل واسه یه کاری
زنگ زدم که فقط دست خودت رو یمبوسه...

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۴۸۳
–چ شده؟
–راجعبه ناریه.
انگار با بچه طرف است ،پرسید:
–قهره باهات؟
–قهر چیه آخه؟!
–پس واسه چ زنگ زدی؟
چه باید یمگفتم؟ اینکه جای رسش روی دستم خایل بود .
–موندم چیکار کنم .یمخوام ...یمخوامش.

زر خرید

بانوی بارانی

گویس پیچید  .ر
صدای کل کشیدنش در ر
گویس را از گوشم
فاصله دادم .
مرحله اول به ر
خویس درحال رد شدن بود.
ر
وقب خسته شد و نفس کم آورد با خنده پرسید:
–حاال یمدوب مزه دهنش چیه؟
با شنیدن سؤالش قلبم ،عقلم را زایل کرد.
–مزه دهنش...؟ خوشمزهست...
ر
لحظاب که کنارش گذرانده بودم چفت دهانم
با فکر به
باز شد.
ا
–المصب یه حالیه اصل ...
با نعرهای که حمیده توی ر
گویس زد از جا پریدم.
–خجالت نکشیا ...همینجوری بگو ...دست گلم درد
نکنه با این پرس بزرگ کردنم .

زر خرید

بانوی بارانی

مثل پرسبچههای خطاکار رسم را خاراندم.
–خب ،چیکار کنم ،حمید؟ !خودت یمپریس.
–بهت یمگم ببی یمخواد زنت بشه یا نه.
–حتما یمخواد که گذاشته بچشم...
حرفم را با حرص قطع کرد.
–تو حرف نزن دیگه ...حاال ر
دخته یه ماچ بهت داده،
آبرو براش نذار ...
باید یمگفتم برای دادن همان ماچ چه بالب رسم یمآورد؟
–اختیارش دست کیه؟
–دست منه خب!

زر خرید

بانوی بارانی

حساب کفری شد.
–یاشار !بیام از تو خواستگاریش کنم؟ یمگم بزر ر
گتش
کیه؟
–آهان ...داییش...
–شماره داییش رو داری؟
–نه .از ناری بگتم؟
–تو اول بله رو بگت ازش .بقیه رو بست به خودم.

#پارت_۴۸۴
حمیده تند خداحافیط کرد .تابلوتر از آن بود که ندانم
االن به خواهرش زنگ یمزند.

زر خرید

بانوی بارانی

سکوت خانه همیشه اینهمه حوصلهرسبر و آزاردهنده
بود؟
بشقابهای الزانیای نیمخورده را از روی زمی برداشتم ...
ر
بالیس که با آن کتکم زد لبخند به لبم آورد .
ظرفها را خایل کردم و داخل سینک گذاشتم .دور خودم
چرخیدم...
هوابام کرد ،از بی انگشتانم رس خورد و دررفت.
بدون او ،هوای خانه قابلتحمل نبود ،بکار ماندن که
بدتر.
شاید هنوز وقت بود به تعمتگاه بروم.
شماره رضا را گرفتم.
–رضا !زنگ زدی به پرسه؟

زر خرید

بانوی بارانی

–من که خر مغزم رو گاز نگرفته .االن یمشه حقوق
شاگرد بدی؟
–بیام؟ دیر نیست؟
–تا بریس ساعت هفته .کو تا آخر شب .بیا که زندیک
خرج داره.
لباسهایم را پوشیدم .
لباس کارم روی بالکن آویزان بود .برداشتم و سمت
تعمتگاه رفتم.
هنوز رایه نرفته بودم که ر
گویسام زنگ خورد .دوباره
رضا...
–یک یمریس؟
–چطور؟
– ر
مشتی اومده ،فقط یمخواد تو رو ماشینش کار کب.

زر خرید

بانوی بارانی

در شغل ما این چتها پیش یمآمد.
–کیه؟ آشناست؟
–ها ...حاال بیا...
–بهش بگو نیمساعت دیگه یمرسم.
ا
کیس منتظرم بود که اصل انتظارش را نداشتم ،شورولت
پت آشنا ،و صدالبته صاحبش.
ر
بوگاب دودیرنگ باز و شهیاد پیاده شد.
در
یاد روزی که برای چک بر ر
گشب کتککاری کردیم افتادم .
دندانهایم چفت شد.
–سالم .
–جمع کن بتش.

زر خرید

بانوی بارانی

از کنارش رد یمشدم که دستم را عقب کشید.
–صت کن ،پرس!
محکم خودم را از چنگش درآوردم .
–با چه روب دوباره دور و بر من پیدات شده؟
صدایش تهمایه خواهش داشت.
–هیشگ تعمتش نیمکنه ،یاشار !مجبور شدم بیام،
وگرنه واسه دفعه پیش ررسمندهتم. #پارت_۴۸۵
ایستادم و رسش داد زدم:
–با اون پدری که از من درآوردی ،انتظار داری کمکت
کنم؟
–چیکارش کنم؟ ماشینمه ،بدمش اور راق؟
جوری یمگفت ماشینم که انگار بچهاش را برایم آورده.

زر خرید

بانوی بارانی

رضا جلو آمد ،تا دوسه قدیم .یمتوانستم نگراب را در
صورتش بخوانم ،اما کناری ایستاد .یمدانست از پس این
ریقو بریمآیم.
–همی اولش پولش رو بهت یمدم .پیش هریک بردم یمگن
دیگه تعمت نیمشه .تو برام درستش کن ،ر
مشتی خوب
برات میارم.
–یمبیب که ب ر
مشتی نموندم .ماشی میارن من قبول نیم
کنم.
رضا سمت دیگرمان ایستاد.

ا
–کوتاه بیا ،یاشار !دوتا مرد بزرگید .حاال یه بحب قبل
پیش اومده .صد بار من و تو هم با همدیگه بحثمون
شده ،کوتاه بیا.

زر خرید

بانوی بارانی

–دو روز دیگه رسوکله رفیقش اینورا پیدا بشه چ؟
شهیاد انگار بخواهد مشتلق بگتد وسط حرفم پرید.
–نیست .رفته انگلیس .اقامت داشت ،دیگه برنیمگرده.
نگاهم از شهیاد به ماشی قدییم رفت .
ناری که برای اولی بار با آن رانندیک کرد ...آن ذوق و
شادیاش ...هنوز گلهای روی رورسی ،موهای ریخته
روی صورتش را یادم بود.
شاید یگ از ر
بهتین خاطرههای عمرم را شورولت پت
ساخته بود ،فقط بهخاطر ناری.
–یه فکری براش یمکنم.
شهیاد دستم را محکم فشار داد .
–خییل مردی ...به خدا فکر نیمکردم قبول کب.

زر خرید

بانوی بارانی

خودم را عقب کشیدم و سمت ماشی رفتم .
پشترسم آمد.
–چندوقته بهم یمدی؟
–باید یه نگاه بهش بندازم ختت یمکنم.
ختت یمکنم یعب که برو ...
عقبعقب رفت .
–خییل آقاب ...همه جوابش کردن.
ر
دسب به سقفش کشیدم .
–شیشهت رو آوردم پایی ،باید جتان کنم دیگه.
ر
خیاالب شده بودم ،با ماشی حرف یمزدم ،انگار یمفهمید .
ساعب بعد آنقدر غرق کار شده بودم که ر
ر
حب متوجه
تاریگ هوا نشدم.

زر خرید

بانوی بارانی

رضا ده رفت ،اما من تا یازدهونیم رسگرمش بودم .
بعد برای صاحبش زنگ زدم.
–پنج بریز به کارتم ،فردا بیا بتش.
–مگه چیش خراب بود شد پنج تومن؟
–پول مهارتمه.
خندید.
–همینکه تعمتش کردی ،ناز شستت .جتان یمکنم.
ر
عاشق رسشان یمشد ،این یگ
این مایهدارها هم انگار
عاشق ماشیهای کالسیک بود.
#پارت_۴۸۶

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب به آپارتمان برگشتم ،چراغ خانه ناری خاموش بود.
بهجای آسانسور از پلهها باال رفتم .حساب حالم گرفته
شد ر
وقب دیدم واحدش ساکت ساکت است.
هرچقدر دلم بهانهاش را گرفت نتوانستم خودم را راض و
بیدارش کنم.
به خانه که رسیدم با اینکه جان راه ر
رفی هم نداشتم بوی
بتین و روغن ماشی و عرق اجازه نیمداد دراز بکشم .
دوش گرفتم و بعد خوابیدم .
فردا قبل از بیدار شدن توهمش را زدم ،توهم رسی روی
سینهام  .ر
حب گریم بوسهای روی گونهام ...
رسی ع چشم باز کردم.
زیه خیال خام باطل ...

زر خرید

بانوی بارانی

مثل تمام دفعات قبل خودم بودم و خیالش ...
دست و صورتم را شستم .داخل روشوب دستهتیغ را
برداشتم ،برایم مثل مراسم صبحگایه شده بود .
ر
دسب به رسم کشیدم .زبریاش زیر کف آن ...زندیک
کوفب ر
ر
خویسهایش را از من گرفته بود ،من هم هر روز با
کوتاه کردن موها آماده رودرروباش یمشدم ،اما حاال ...
ر
برق در چشمهایم بود که به خشونت رس صافم نیمآمد .
دستهتیغ را باالی آینه گذاشتم.
یک لقمه نان و پنت ،یک چای زیپو از چایساز ر
برق .
ظرف پتکس هنوز داخل سینک بود .بهانهای برای اینکه
قبل از ر
رفی رس کار ببینمش .شاید هم ...

زر خرید

بانوی بارانی

ا
خدا را چه دیدی ،شاید ...فعل که اوسکریم کرامتش را
به من هم نشان داده بود.
زنگ در خانهاش را زدم.
چشمهای پفکردهاش یمگفت تازه بیدار شده ،اما لباس
بتون تنش بود ،شالش هم مثل همیشه از روی موهای
صافش رس یمخورد.
–یا ابالفضل ...ناری !گردنت چ شده؟
آنچنان چشمغره رفت که نتوانستم نخندم.
–خداوکییل کار منه؟
با مشت به سینهام کوبید.
–مردک بکالس بشعور !چه ر
ذوق هم کرده .من چه
غلیط...

زر خرید

بانوی بارانی

لحظهای صدای در از پشترسم آمد ،اما ر
وقب برگشتم
ختی نبود .حواسم رفت ب ناری...
#پارت_۴۸۷
–بیا بوسش کنم خوب شه.
خواست در را ببندد.
در را محکم گرفتم.
–ناری ،یه ثانیه درو باز کن!
ابرو باال انداخت .
ر
داشب ،پرسم؟!
–کاری
پتزن همسایه پشترسم ایستاده بود.
ناری تند سالم کرد و هول رورسیاش را جلو کشید.

زر خرید

بانوی بارانی

–سالم .سکینهخانوم!
رسرسی جواب او را داد .نگاه بدون انعطافش به من بود .
ر
داشب اینجا؟
–کاری
–اومده بودم ظرفش رو بدم.
دیدن نوهاش با آن چشمهای پر از بدبیب که پشترس
مادربزرگش ایستاده بود عصبام کرد .
–نکنه برای دادن کاسه بشقاب هم باید از همه اجازه
بگتم؟
ناری با هشدار صدایم زد:
–یاشار؟!

زر خرید

بانوی بارانی

دستم را کشید و رو به همسایه گفت:
–شما ببخشید ،سکینهخانم!
پتزن نچ کرد و غر زد:
–واال مادرتون ر
گفی پرسش اهله ،رسبهزیره .
–ظرف رو آورده بود .داشت یمرفت .ببخشید...
اعصابم از عذرخوایه کردن ناری خورد شد.
–این کارا درست نیست ،پرسم !مادرت با من یه قول
وقراری گذاشت .این ر
دخت رو داییش به امید ما...
داشت زیادی مته به خشخاش یمگذاشت .حرفش را قطع
کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

–من خاطرش رو یمخوام ...مادرمم در جریانه ،فقط
شماره داب ناری رو بگتم زنگ یمزنه برای خواستگاری و
این چه یمدونم مراسما...
ناری دستم را کشید.
ر
خواسب به من بگ؟
–یاشار !یک یم
رسم سمت صورت متعجب ناری برگشت .پتزن ولم نیم
کرد.
دختم ،هرچ باشه بزر ر
–این بچه هم مثل ر
گت این خونه
منم.
#پارت_۴۸۸
ناری سمت پله رفت.
–بریم ،کوروش .خداحافظ ،سکینهخانم.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری ...ناری ،کجا؟!
دیگر شنیدن دنباله حرفهای همسایه دلییل نداشت.
ر
جاکفیس همسایه
به همکف که رسیدم ظرف را روی
پاییب گذاشتم.
کنار پراید راهش را بستم.
–ناری چ شد؟
بازویش را کشیدم.
چشمهایش پر آب بود .
–چ شد؟
گفب  ...ر
–باید بهم یم ر
حب ازم نتسیدی...

زر خرید

بانوی بارانی

یمخواستم در آغوش بگتم و آرامش کنم ،ویل پرسک
کنارمان ایستاده بود و این دستوبالم را یمبست.
–زنگ زدم به حمید ،گفت اول بله رو از تو بگتم .باور
کن !چتی بدون اجازه تو پیش نمیاد.
سوئیچ را از داخل کیف پولش درآورد.
–من خوبم ...فقط دلم گرفت یه لحظه ...من ...
ناری اهل بغض و قهر نبود ،نباید االن بهجایش آسفالتم
یمکرد؟
ناگهان دیدم بدون اینکه چتی گفته باشد دلیل نار ر
احب
اش را یمدانم  ...ر
دختکم تنها بود ،احساس ناامب یمکرد .
هرچقدر که قوی ر
بایس ،جاب کم یمآوری .

زر خرید

بانوی بارانی

اینکه این مواقع باید زب ،مادری ،کیس بود تا با او حرف
بزند.
یا همی زنگ زدنمان به داباش ...اگر پدر و مادرش زنده
بودند ،اینهمه آدم ادعای بزر ر
گتیشان نیمشد.
مغزم گریپاژ کرد از لمس یک گوشه کوچک از حجم
تنهاباش.
–من برم .کوروش رو بتم رس کارش.
سوار ماشی شد و در را بست.
رسم را سمت شیشه پایی آوردم.
–بعد باهم حرف یمزنیم.
نگاهم کرد و لبخند سادهای زد .
باید چتی یمگفتم ...

زر خرید

بانوی بارانی

دلم یمخواست بغلش کنم ،چنان محکم که بداند مرا
دارد .خودم کاق بودم برایش ،مگر نه؟
ر
لعنب !باید یمگفتم چقدر دوستش دارم ...اما رفته بود.
#پارت_۴۸۹
رس خیابان منتظر ماندم تا اتوبوس بیاید .باید فکری به
حال ماشی یمکردم .چارهای نبود ر
دسب به رس و گوش
جیپ یمکشیدم تا بعد.
داخل اتوبوس ر
وقب به مردم نگاه یمکردم ،دیگر از دیدن
زوجها دلم پر نیمشد .من هم جفتم را پیدا کرده بودم .
طالفرویس رد شدیم ،روبهروی ر
ر
ویتینش
از جلوی یک
پرس و ر
دخت خنداب ایستاده بودند ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
طالفرویسها را ندیده بودمشان،
انگار در عمرم هیچوقت
ر
فرویس.
نه خریدی داشتم و نه
گذرم هیچوقت به این مغازههای روشن و زرد نخورده
بود .چشمهای غمگی ناری در ذهنم نقش زد .
ر
یمبوفرویسها برایش هدیهای
شاید باید از یگ از این زلمز
یمگرفتم ...هان؟
تا پنج تعمتگاه بودم .بعد به خانه برگشتم تا برای ر
رفی به
پایگاه آماده شوم.
شمارهاش را گرفتم.
–کجاب؟
–اومده بودم آموزشگاه .تو راه خونهم.

زر خرید

بانوی بارانی

سیع کردم از صدایش حالش را بفهمم .فقط فهمیدم
غمگی نیست.
–من شب کشیکم .االن آماده شدم که برم .باز نشد
ببینمت .
آه پرحرستم دل سنگ را آب یمکرد.
ر
نگرفب؟
–عذابوجدان
–یهکم .فقط یه کوچولو...
–آ ،قربون ر
دخت چتفهمم برم .جتان یادت نره.
یمتوانستم خندهاش را تصور کنم.
–حاال ...حاال!
–جتانش هرچ من بگم.

زر خرید

بانوی بارانی

–برووو ...جای قبیل هنوز کبوده .
با یادآوری نشانم روی گردنش سینهام از غرور ورم کرد.
–خودت فکرت منحرفه ،من منظورم شام بود.
–فقط شام؟
–من بچهمثبتم ،بابا...
–کیه که باور کنه.
–ناری...
–هووم...
صدای بوق اخطار شارژ ر
گویس ناری باعث شد تند
بگویم:
–اگه نگمم دوستت دارم ،خودت یمدوب دیگه؟
شوخ جوابم را داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–نه واال !من باطالعم .
–من زبوب محبت کردن رو بلد نیستم .ادبیات رو زیر
خط فقرم .
–تمرین کن ،راه یم ر
افب.
ا
–راه نداره به جون ناردونه .اصل رفتم مکانیک ،چون
کارای عمیل دوست داشتم .
این بار صدای خندهاش روحم را جال داد.
–الوو...
تماس قطع شد .بعد هم هرچقدر زنگ زدم خاموش بود .
حتما شارژش تمام شد.
#پارت_۴۹۰
#ناری

زر خرید

بانوی بارانی

شب طوالبای از آب درآمد .هرچقدر به ر
گویساش زنگ
زدم کیس جواب نیمداد .
حتما رسش شلوغ بود؛ با همی دلداری خوابیدم .فردایش
تصمیم گرفتم زنگ نزنم .
من که از ررسایط کاریاش چتی نیمدانستم شاید نباید به
تلفنهایشان جواب یمدادند؛ هرچند امکانش کم بود.
شب حدود ساعت  ۱۰بود که ر
گویسام زنگ خورد .
–ناری...
–جانم ،ریحون!
–آقایاشار یهبند رسفه یمکنه .صداش تا راهرو میاد.

زر خرید

بانوی بارانی

قلبم از ترس ،سقوط آزاد کرد .رسفه شده بود کابوس همه
مان ،زنگ خطری برای سالمت عزیزانمان.
–چ یمیک؟
–بیا ببی.
بدون خداحافیط تماس را قطع کردم و سمت در دویدم .
دستم که سمت دستگته رفت تازه برهنگاش را دیدم .
فقط تاپ و شلوارک تنم بود .گیج ،دور خودم چرخیدم .
باالخره تصمیمم را گرفتم و سمت اتاقم رفتم .
یک دامن بلند پوشیدم و یک بلوز جلودکمه که تندتند
بستمشان .
ا
اصل مغزم از کار افتاده بود .باید چیکار یمکردم؟
از آشتخانه قویط چهارگیاه را برداشتم .

زر خرید

بانوی بارانی

شال روی رسم انداختم و از پلهها باال دویدم.
پشت در واحدش ،تا در را باز کند ،هر ثانیه یک عمر
شد ...هیچوقت انتظار اینقدر آزارم نداده بود.
خودش در را باز کرد .حوله روی دوشش بود .
ر
گرفب؟
–خوب؟ کرونا
ابروهایش باال پرید.
–نه .چطور؟
صدایش گرفته و خشدار بود .کنارش زدم و وارد شدم.
–رسفه یمکب.
خندید.
–گتم کرونا باشه ،االن نباید فرار کب؟

زر خرید

بانوی بارانی

–برات چهارگیاه آوردم ،دمنوش بذارم.
شوچاش گرفته بود.
–حداقل ماسک بزن ،یمری پیش کروناب.
#پارت_۴۹۱
–نکن یاشار !دارم پس یمافتم .صدات چرا اینجوری
شده؟
دستم را روی پیشاباش گذاشتم .دست محکمش دور
کمرم قالب شد .
–نزدیک میای ،خرگوش !نیمتریس جتت کنم؟
بوی دود یمداد .
–بوی چ یمدی؟

زر خرید

بانوی بارانی

–قند و نبات.
–مسخره!
–نه واال .قند تو انبار بود ،تو آتیش نبات شد.
ناگهان ولم کرد ،جوریکه به عقب پرت شدم .رسفهاش
محکم و بلند بود .
خم شد و از ته ریه رسفه کرد ،انگار بخواهد حجم دود را
باال بیاورد.
بغضم گرفته بود از حال بدش .دستم را پشتش گذاشتم.
–یاشار ...یاشار جونم ....
با دست اشاره زد عقب بروم .ذرهای از کنارش تکان
نخوردم .

زر خرید

بانوی بارانی

همانطورکه رسفه یمکرد روی مبل نشست .صورتش
کبود شده بود.
التماس کردم:
–یاش ...بریم ر
دکت.
ر
عمیق کشید و سیع کرد جلوی رسفه را بگتد که
نفس
فقط شدیدتر شد.
بدون اینکه متوجه شده باشم به پهنای صورتم اشک یم
ریختم.
– رنتس ...ول یمکنه ...دارو دارم .با رضا رفتم ر
دکت ...
فقط یه دوش بگتم.
پا به زمی کوبیدم.
–االن دوش گرفتنت چیه...؟

زر خرید

بانوی بارانی

–بتونم بغلت کنم.
محکم به شانهاش کوبیدم .خنده و رسفه درهم شد.
–بوی دود ر
بیشت رسفهم یمندازه.
–آخه چ شدی تو؟
–رس کار ...
و رسفه امانش نداد ادامه دهد.
زیر بازویش را گرفتم و باال کشیدمش.
–پس پا شو .منم دمنوش یمذارم تا بیای.
بلند شد .نزدیکم ایستاده بود .
با چشمهای قرمز از رسفهاش چشمک زد.
–لباسمو بردارم تو حموم بپوشم با دیدنم وسوسه ر
نیس.

زر خرید

بانوی بارانی

یک قدم عقب رفتم.
–مردک بیشعور!
–یعب من عاشق بشعور گفتنم.
همانطورکه ادایم را دریمآورد سمت در کنار ورودی رفت.
#پارت_۴۹۲
همانطورکه ادایم را دریمآورد سمت در کنار ورودی رفت.
حمام داخل هال بود ،کنار رسویس .فقط یک فرورفتگ
آن را از هال جدا یمکرد.
آب را جوش آوردم .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب از حمام با حوله کالهدار بتون آمد فهمیدم رسبه
رسم گذاشته.
برای تالق گفتم:
–موهات رو هم سشوار بکش رسما نخوری.
بهجای ناراحت شدن کالهش را برداشت و جلو آمد.
–ببی دراومده؟
با ذوق تا پشت اپن رفتم .
–جدی دیگه تیغ نیمندازی؟
–بندازم؟
تقریبا فریاد زدم:
–نه !
با انگشت رسش را لمس کردم.
–کف رست فقط ست شده .مونده تا بلند شن.

زر خرید

بانوی بارانی

–آره .گفتم دیگه دارم اهل زن و بچه یمشم از جذابیتام
کم کنم.
دهانم از غرورش باز ماند.
با لبخندی رسخوش سمت اتاقش رفت.
در را بست ،اما رسفه دوبارهاش مرا تا پشت در بسته
کشاند .
–یاشار...
–چتی ...نیست.
چند دقیقه بعد در را باز کرد.
آستی کوتاه و شلوار اسلش پوشیده بود.
با نگراب دست به بازویش بند کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بیشت ربتسم .
برعکس نگرابام ،او آرام بود یا نیمخواست
از اتاق بتون آمد .
صدایم از ر
استس یملرزید.
–خوب؟
–آره .بریم برات شام سفارش بدم.
–من خوردما .
–جدی؟
رسی بهنشانه بله تکان دادم.
–پس واسه خودم تخممرغ با شوید بزنم.
از کنارم رد شد .حوله خیسش را از روی تخت برداشتم و
در بالکن پهن کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

داخل آشتخانه تخممرغ داخل ماهیتابه یمشکست.
پشت مت نهارخوری دونفره نشستم.
–امروز رس کارت چه خت شد؟
–این شیفت خییل شلوغ بود .یه ساعت ننشستیم.
ماهیتابه را روی مت گذاشت .
–آخرین جابکه رفتیم یه انبار خواربار بود ،مثل اینکه
اول روغنا آتیش گرفته بودن .نگهبان افغانش مونده بود
تو آتیش.
نان و آب را از یخچال برداشت ،روی مت چید و روبه
رویم نشست .یمتوانستم آثار دلواپیس برای نگهبان را
هنوز در چهرهاش ببینم.
#پارت_۴۹۳

زر خرید

بانوی بارانی

–یهرسی وسیله تو محوطه ریخته بود که نشون یمداد
نگهبان بندهخدا آتیش رو که دیده چند بار رفته تو انبار
که بارا رو بیاره بتون ،دفعه آخر اونجا گت یمافته.
لقمهای گرفت و در دهانش گذاشت.
–اونوقت تو ر
رفب تو آتیش؟
–یگ باید بره خب.
در جواب رسزنشم ادامه داد:
ر
اکستن.
–لخت که نیمرم ،لباس ضدحریق ،کپسول
دربرابر نگراب و وظیفهشنایساش حق نداشتم خودخواه
باشم ،اما دست خودم نبود .
دلم از تصور دنیای بدون او ،بالب که ممکن بود در آن
انبار شعلهور رسش بیاد بههم پیچید.

زر خرید

بانوی بارانی

–اون تو چه خت شد ،یاش؟
–چشم ،چشم رو نیمدید ...فقط یمخواستم مرده رو از
آتش بکشم بتون !ته انبار پیداش کردم .داشت خفه یم
شد ،ماسکم رو دادم بهش ...
از تصورش دوباره اشک به چشمم ر
نیشت زد .نفس حبس
کردم تا قوی بهنظر بیایم و پشتش باشم.
ا
–نیمدونم چطور اومدیم بتون ،اصل نفهمیدم چ شد،
فقط گرما بود و دود ...هرچ پیش اومد ،ریهم سوخت .
تکهای نان را که در دست گرفته بودم ،مچاله کردم .زن
درونم ،هماب که حاض بود برای حفاظت از مردش،
جانش را بدهد ،گناهکارانه پرسید:
–یاشار !چرا ادامه یمدی؟

زر خرید

بانوی بارانی

مستقیم به چشمهایم زل زد .
–خودت که بودی ،اولش برای اینکه امنیت شغیل داشته
باشیم رفتیم ،ویل بعدش دیدم انگار شغل خودمه ...جونم
ر
اهمیب نداشت ،الاقل یه خانواده رو نیمذاشتم از
که برام
هم بپاشه .کیس که یمرفتیم کمکش ،پدر یگ بود ،مادر
یگ ،یا بچهشون...
اشک گوشه چشمم را قبل از چکیدن پاک کردم.
–تو به همه کمک یمکب ،همیشه همی بودی.
یاد استخر افتادم ،اینکه ر
وقب نامربوطترین آدم به من
بود ،نجاتم داد.
یک قلپ آب خورد .نگاهش گرفته و غمگی شده بود.
–هیچوقت رنتسیده بودم ،هرگز !ویل امروز ...تازه ترسه
رو دیدم ...اینکه دیگه نبینمت پاهام رو یه ثانیه سست
کرد .تازه حال بقیه بچههاب که زن و بچه چشمبه
راهشونه حالیم شد.

زر خرید

بانوی بارانی

دیگر نتوانستم اشک نریزم .اگر دیگر نیمدیدمش؟
–ناری ...امروز ترسیدم برات .اینکه با من بموب ،اگه
بالب رسم بیاد تکلیف تو چیه؟
چه یمگفتم ر
وقب خودش را با این شغل پیدا کرده بود.
–فرق من با اون همه زب که شوهراشون کارای خطرناک
دارن چیه؟
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دلم برای مردهاب که اگر اتفاقهاب مثل پالسکو نیم
افتاد ،کیس یادشان نبود سوخت.
–چقدر یمگتن ،یاشار؟!
–هشت نه تومن.

زر خرید

بانوی بارانی

از نار ر
احب زبانم بند آمد.
انگار یمخواست همهچت را واقیع و ملموس بدانم.
–شغلمون جوریه که با جونت بازی یمکب ،هرباری که
زنگ توی پایگاه صداش درمیاد نیمدوب عزیزت رو یمبیب
یا نه .جزو مشاغل سخت هم نیستیم .تازه تصویب شده
که اگه کشته شدیم ما رو جزو شهدا حساب کی.
از ته قلبم گفتم:
–خدا نکنه طوریتون بشه.
–این واقعیت شغل منه ،ناری !وجدانم یمگه باید بدوب .
فکر نیمکنم هرکیس بتونه باهاش کنار بیاد.
–من تا آخرش کنارتم .
چشمهایش از غرور لتیز نور شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمدونم تو این دو سایل که ندیدمت چه اتفاقاب برات
افتاد ،ویل بزرگ شدی ،خانوم شدی .اون ر
دخت شیطون
قدیما یه جاب ته چشمات قایم شده .بعیص وقتا یم
بینمشا ،ویل ر
بیشت آروم و صبوری...
نان را روی مت گذاشتم و انگشتانم را گره کردم.
–تنهاب بهم خییل چتا یاد داد .فلور که رفت ،تو هم
نبودی ،من تازه فهمیدم فقط یه نفر برام مونده که اونم
خودمم.
–خوبه که عاقالنه همهچ رو نگاه یمکب ...چون قرار
نیست گولت بزنم .با چشم باز وضع منو یمبیب  .ر
منطق
فکر کن .این شغل منه ،جونم به جونت بستهست .بگ
نه ...
صدایش را بهشوچ بم کرد.
–غلط یمکب بگ نه...

زر خرید

بانوی بارانی

خندیدم..
–کلهخراب!
–ببی دیگه خودت نیمذاری ،واسه دیدنت برنامه چیده
بودم ،یمخواستم رمانتیک باشم .
–خب باش !یک جلوت رو گرفته .
ا
–یمخوام ،ویل اول اون طرف متی ،دستم بهت نیمرسه،
این ماهیتابه نیمرو هم وسطمون ...فاز نیمده آخه .
دربرابر خندهام قاشق و لیوان را وسط ماهیتابه گذاشت،
بعد بلند شد همه را داخل سینک چپاند.
–بریم؟!
–بریم.
خودش را کنارم رساند ،کمرم را لمس کرد که هدایتم کند
سمت بتون.

زر خرید

بانوی بارانی

با تماس کوچک دستش پایم را تند کردم .
شک نداشتم اگر برگردم یمتوانم لبخند پر از شیطنت را
روی لبهایش ببینم.
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پشترسم بلند گفت:
–اون ناری که راهبهراه خفتم یمکرد و بوس یمخواست
رو کجا قایم کردی؟
هرچقدر من بزرگ شده بودم ،یاشار جدید شاد و پر از
ایدههای تازه برای اذیت کردن من بود.
بازویم را گرفت و چرخاندم.
–برات یه کادوی زرد خریدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چ؟
دست در جیبش کرد و جعبه کوچگ بتون آورد.
ر
انگشت در
جعبهای که آنقدر کوچک بود که فقط یک
آن جا بگتد .بهجای اینکه ذوق یا ر
حب تشکر کنم بغض
کردم.
باراده اسمش را پر از محبت زمزمه کردم.
جعبه را باز کرد .یک رینگ ،با یک نگی براق...
–چه خوشگله ،یاش..
یک ابرویش را بهنشانه جدی بودن باال داد.
–نگینش برلیان نیست ،اتمیه .اون خییل گرونه...
ر
اعتاض کردم.
–چه ر
فرق داره؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمدونم واال ،طالفروشه گفت .من تنها رینگ که یم
شناسم رینگ و بلتینک ماشینه.
لبخند وسییع روی صورتش نشست ،اما چشمهایش پر
از احسایس عمیق ،منتظر بود که ببیند با حلقه چه یم
کنم.
انگشتهایش را گرفتم ،صدرصد حرکت اشتبایه بود
چون عوض آن کمرم را گرفت و مرا جلو کشید.
از تماس با بدن گرم و قویاش تمام تنم گر گرفت .
قلبم دیوانه شده بود ،جوری هول و بقرار تپید که به
تمام وجودم ضبان داد ...
ر
انگشت را به انگشت حلقهام انداخت.
خودش
اخم کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ای بابا ...النگوئه برات .اندازه انگشت کوچیکهم هم
نبودا ،ویل تو...
گیج نگاهم سمت انگشتم رفت .دربرابر نار ر
احباش فقط
توانستم بگویم:
–کوچیکش یمکی .ناراحت نباش .
–یمندازیش؟
–یعب چ؟
ر
استس داشت؟
–اگه قبولش کب ،یعب زنم یم ریس دیگه...
–زنم چیه ،یاشار؟ !اینجوری نگو زنم !من فمنیستم.
–خب چ بگم؟ زنم نیم ریس؟

زر خرید

بانوی بارانی

–ایب ...اینجور تو یمگیا فکر یمکنم قراره کنتت بشم.
جووون کشداری از لبهایش بتون آمد.
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با کف دست به سینهاش کوبیدم.
ا
–اصل من حق طالق یمخوام .
به پیشاباش چی انداخت.
–جیکجیک اضاق ...
–از تو بعید نیست فاز بگتی و زور بگ...
آبدار و محکم گونهام را بوسید.

زر خرید

بانوی بارانی

–غالمتم ،ناریخانوم...
اخمم غلیظتر شد.
–رفیقم باش ،دوستم ،همرسم...
–هستم ،به جان ناردونه یک زنذلییل بشم که تو کتابا
بنویسنم .فقط بله رو دادی االن؟
به ساق پایش کوبیدم.
–رمانتیک بودی دیگه؟
دست دورم حلقه کرد و باال کشیدم.
–عاشقتم به جون خودت!
لبهایش روی گونهام نشست و تکان نخورد .
روی پوستم لب زد:

زر خرید

بانوی بارانی

–باوانیم ،ناردونه ...باوانم ...یه تیکه از قلب و روح
مب ...
دستهایم را دور گردنش پیچاندم .اشکم اینبار از شدت
محبت بریایش بود .
عوض حلقه گشاد و تکنگی ،مالکیت قلبم را برای
همیشه به او دادم.
باالخره پایی گذاشتم ،دستم را باز نکردم ،اشکم را هم
پاک نیمکردم .حاال صدای من هم گرفته بود.
–چرا انقدر خوشحایل ،یاشار...؟
بدون اینکه دست محکمش اجازه دهد یک سانت فاصله
بگتم ،انگشتان دست آزادش را در موهایم فروبرد .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بدبخب ،االن دنیا تو
–بعد یه عمر جون کندن و
مشتمه ...اگه خوشحال نباشم ،عجیبه...
کف رسم از تماس انگشتانش به گزگز افتاد .پوست رسم
را ماساژ یمداد .
سیع کردم محکم باشم ،اما دلم یمخواست زیر نوازش کیم
خشن و مهربان انگشتانش کش بیایم ،مثل یک بچهگربه
زیر نوازش آفتاب.
رسش را پایی کشید و زیر گوشم با صداب که ر
بیشت خش
برداشته بود زمزمه کرد:
–ناری ...تا قبل عقدمون ،اگه یه بالب رسم بیاد ،تکلیف
تو چ یمشه؟
رسم را باال گرفتم تا جدی و شوچاش را تشخیص دهم.

زر خرید

بانوی بارانی

–چطور مگه؟
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–خب چطور یمخوای ثابت کب زنم بودی؟
–زنت نیستم!
–امشب یم ریس دیگه.
سینهاش را به عقب فشار دادم تا فاصله بگتم.
–رودل نکب یهوقت.
قاهقاه خندید ...در آن فاصله نزدیک شادی واقیعاش به
تمام وجودم یمتابید.
ر
گرفب؟ یه رسبهرسم یمذاری!
–این چه مرضیه
جفت ابروهایش را باال پراند.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
عاشق !درمون نداره .اینم عوارضشه .یه یمخوام
–مرض
بچلونمت.
میان خنده نیمدانم چه شد ،حتما گلویش به خارش افتاد،
رسش را برگرداند و با شدت رسفه کرد ،اما هنوز حاض
نبود کمرم را رها کند.
با هر دو دست به عقب هلش دادم.
–جوشونده دم نکردم .ولم کن!
مجبور شد عقب بکشد ،رسفههایش برگشته بودند.
نگاهش نکردم که سست شوم ،تند به آشتخانه رفتم و
زیر ر
کتی را دوباره روشن کردم .
با هر رسفهاش ،سینه من بود که درد یمگرفت از بهواب.

زر خرید

بانوی بارانی

برعکس همیشه که برای خودم فقط یکدانه ختیم یم
انداختم دو گل ختیم داخل لیوان سفایل گذاشتم .
واقعا بلد نبودم باید چکار کنم ،ویل کیم بهدانه هم به
لیوانم اضافه کردم.
صدایش درنیمآمد ر
وقب که حرف زد.
–ویل ناری ،کاش زودتر عقد کنیم .این مامانم چقدر
طولش داد.
دمنوش را برایش بردم ،بدون قند ،با چند دانه کشمش.
–بخور تا رسد نشده.
لیوان خایل را روی مت گذاشت.
کنارش نشستم .دستش را سمتم دراز کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

به آغوشش خزیدم .صدای نفسهایش آرامم یمکرد .کف
دستم را بهعادت قدیم روی سینهاش گذاشتم .
خسخس نیمکرد .قلبم از خوشحایل تمام سینهام را
ترصف کرد .رسم را به سینهاش فشار دادم.
دستش را دورم پیچید و شانهام را نوازش کرد.
– رنتس ناردونه ...خوب یمشم.
لرزش صدایم را پاک و زمزمه کردم:
–نیمترسم.
– ر
دخت شجاع من...
روی موهایم را بوسید .شالم ،کجا و یک از رسم افتاده بود
را نیمدانم.
رسم را باال بردم و گلویش را بوسیدم.

زر خرید

بانوی بارانی
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انگشت زیر چانهام برد و صورتم را تا روبهروی صورتش
باال آورد.
در سفالینه چشمانش ررساب عشق ریخته بودند؛ ررساب
اصیل ،بهقدمت عشق آدم به حوا.
لبهایش روی لبم نشست و نفسم عطر گلهای ر
وحیس
گرفت.
ر
شیطنب ،مهربان ...
آرام و باحوصله ...بدون هیچ لبخند و
انگار که قلب نگرانم را حس کرده باشد بوسهاش پر از
دلگریم بود.
عطر بهارنارنج ،بابونه ،در سینهام پیچید...
بوسیدن متقابلش را دوست داشتم ،همیشه...

زر خرید

بانوی بارانی

سیع کرد آرام بماند .معصومانه لبهایش را بوسیدم .
قلبش جاب نزدیک قفسه سینهام دیوانهوار یمتپید .
دستش زیر بلوزم رفت و روی کمرم لغزید .اگر باید یم
ترسیدم ،انگشتهایش بود که مرا به سلطه دریمآورد...
پوست حساسم زیر تماس انگشتانش شعلهور شد ...
بازویش را گرفتم تا ر
پیرسوی نکند.
رسش را عقب کشید .لحظهای خته چشمهایم ماند .
طوفاب که درونش شکل گرفته بود را یمدیدم و سیعاش
برای ر
کنتل آن...
با محبت زمزمه کرد:
–یادته یمخواستیم قسم آریاب بخوریم؟

زر خرید

بانوی بارانی

چشمهایم را باز و بسته کردم تا خودم را پیدا کنم  ...ررسم
زده کیم عقب کشیدم.
لبخندم گفت که یادم است .
–بیا بخونیمش .حداقل تا حمیده همهچ رو حل کنه ،یه
ذره دلم آروم یمشه.
دو سال از آن زمان یمگذشت ،هزاران ثانیه .آدمهای قوی
تری شده بودیم ...
زخمها همیشه هم برای ر
کشی نیستند ،قیمت تجربه را
باید پرداخت.
تکیهام را از سینهاش برداشتم و از جیب بلوزی که تنم
بود ر
گویس را بتون آوردم.
مرا کشید ،دوباره روی سینهاش پرت شدم .داخل ر
گویس
دنبال قسم گشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

موهایم را با انگشت شانه یمکرد و هرازگایه بوسه روی
رسم یمکاشت .
ر
گویسام زنگ خورد .
تماس را به امید اینکه زود تمامش کند وصل کردم.
–سالم ،زشتو !کجاب؟
–چطوری ژیوار؟ !اومدم خونه همسایه.
–ساعت  ۱۱شبه ،اونجا چیکار یمکب؟
–طوری شده؟
ر
هسب خودتو برسون خونه ،بابام داره میاد
–هرجا
اونجا.
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زر خرید

بانوی بارانی

–نصفشب؟
–آره .زنگ زدم برای خودم آمار بگتم ببینم کجاست،
گفت داره میاد خونه تو!
از جا پریدم.
یاشار با رس اشاره کرد که چه شده.
ژیوار خندید.
ر
هسب .همون
–حس ششمم یمگه خونه همسایه ابدی
که همه رو به وول زدن انداخته.
–چ شده مگه؟

ا
ر
–خواستگاری و اینا دیگه ...فعل بهته از اونجا فرار کب
تا بابام نیومده و بیچاره نشدید.
خواستم بگویم اشتباه یمکند .
–تشکر نکن .جتان دفعههاب که جونم رو نجات دادی.

زر خرید

بانوی بارانی

–خونه دوستمم .
همانطورکه سیع یمکردد نخندد گفت:
–من که چتی نگفتم .فقط همسایهت رو ببوس .شببه
خت بگو ،بدو برو خونه.
فورا بلند شدم .اگر داب زنگ در خانهام را یمزد و یم
فهمید خانه نیستم مصیبت یمشد.
یاشار هنوز لم داده بود .انگار منتظر باشد نظرم عوض
شود و به آغوشش برگردم.
–کجا؟
–برم خونه .داییم میاد اینجا .
–حاال بشی .چه عجلهایه...
–اگه نزدیک باشه چ؟

زر خرید

بانوی بارانی

همانطورکه فکرهایم را بلندبلند تکرار یمکردم سمت در
رفتم.
–انگار مامانت زنگ زده بهشون .اگه ژیوار هم خت داره،
پس میاد که جدی حرف بزنه.
–چتی نیست ،ناری..
یک خودش را به کنارم رساند؟ اخمش یمگفت برعکس
صدای آرامش او هم نگران است .هردو یمترسیدیم
گذشته رهایمان نکرده باشد.
حلقهام را محکم مشت کرده بودم .
از ترس اینکه گمش کنم ،زنجت سادهای که به گردنم بود
را باز کردم و حلقه را کنار پالک پروانهاش انداختم و زیر
لباس فرستادم.
با انگشت به صورتم اشاره زدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–قیافهم تابلو نیست؟
–نه به کبودی نرسیدیم.
ر
مشب که به سینهاش کوباندم را گرفت.
بعد گرم و پرحرستترین بوسه خداحافیط را روی لبم
نشاند .
ر
ر
خواسی
وقب باالخره رهایم کرد ،چشمهایش از شدت
سیاه شده بود .
–دفعه بعد عمرا بذارم از چنگم دربری ،خرگوش!
ریسک حرکتم زیاد بود ،ویل روی پنجه بلند شدم و بوسه
محکیم روی گونهاش نشاندم.
تا بخواهد دوباره بگتدم خندان در را باز کردم.
–ناری!
–هوووم؟!

زر خرید

بانوی بارانی

–گردنت از دفعه قبل زرد شده ،بتونهش کن.
در جواب اخمم ،پرغرور لبخند زد .مردک ازخودراض!
#پارت_۵۰۰
بهمحض رسیدن به واحدم روبهروی آینه با وسواس
صورت و گردنم را دوباره و دوباره واریس کردم و مسببش
را لیچارباران.
هنوز کانسیلر را روی پوستم پخش نکرده بودم که زنگ
زدند .تندتند رویش انگشت چرخاندم و سمت آیفون
رفتم .
داب بود .چند مایه که خانهشان ماندم ،جز ر
احتام و
مهرباب از او ندیده بودم .

زر خرید

بانوی بارانی

بهمحض اینکه در را باز کردم مرا در آغوشش جا داد .
–ئەوه کەی ئاوا گەورهبووی؟
لبخند روی لبم نشست .من هم در آغوش گرفتمش .
–جای مادرت ست...
دلم از غم و شادی صدایش گرفت.
–خدا شما رو برام نگه داره.
پیشابام را بوسید .فاصله گرفتم و به داخل خانه اشاره
زدم.
–بفرمایید تو...
در را بست و سمت مبل رفت .
–بفرمایید بشینید براتون میوه بیارم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
پدردختی بزنیم.
–تو بشی .یمخوایم حرفای
از لحن صدایش که باوجودی که سیع یمکرد گرم باشد،
جدی شده بود دستوپایم را گم کرد.
ر
وقب نشست ،ترجیح دادم روبهرویش بنشینم ،با فاصله
ر
ر
بیشت یمتوانستم آرامشم را حفظ کنم.
گرفی
–خب گیان و دلم چه یمکنه؟
–خوبم.
–اینجور تو یمیک خوبم ،یعب بریم رس اصل مطلب .
اصل مطلب هم البد این آقای همهفنحریفه...
بهزحمت لبخند زدم .لقب که به یاشار داد معبهای
زیادی داشت .بنتیجه سیع کردم از حالتش نظرش را
بفهمم.

زر خرید

بانوی بارانی

خونرسد به مبل تکیه داد.

ا
–من راجعبه این آقا تحقیق کردم .همونیه که قبل
مستأجر فلور بود؟
انگشتانم دامنم را چنگ زد .نکند از صیغهنامه...

–جوون معقولیه .سوءسابقه نداشت ،محل کارشم همه
ازش تعریف کردن ...و البته حق هم ر
گفی.
گریم صدایش رسم را باال آورد .واقعا داشت تحسینش یم
کرد؟ یاشار مرا؟
–چتی که باعث شد من نظرم مثبت شه زحمتکش
بودنشه .
خندید.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
پدرصلواب نیمذاره عرق تنش خشک شه ،از تعمتگاه یم
–
ره آتشنشاب و برعکس ...یه روز ر
استاحت نداره ،مدام
کار و کار ...این ژیوار رو یمبینم .چ بگه آدم...
#پارت_۵۰۱
نفس راحتم را آرام بتون دادم ،اما لبخندم پنهان نیمشد .
تمرکز نداشتم ،زبانم ر
حب به دفاع از ژیوار نچرخید.
–اما یه چتی این وسط هست ...فلورا!
رسم باال پرید .در صورتم چه دید که پدرانه نصیحتم کرد.
–ببی ناری ...یمدونم رابطهتون خوب نیست .حرف
نزدنت دلیل نیمشه بقیه نفمن .منم نیمخوام سنگ
اندازی کنم ،ویل اون زحمتت رو کشیده...
–منظورتون ...چیه؟ چه ربیط...

زر خرید

بانوی بارانی

بهزحمت دهانم را بستم .ترسیدم اوضاع را بدتر کنم .
موشکافانه زیرنظرم گرفته بود.
–ببی نارین !حاشا نیمکنم ،رابطهم با عمهت همیشه
داغون بوده ،از اینکه روی پدرم رو زمی زد و تو رو به ما
نداد همیشه ازش داخور موندم ،اما چه بخوایم چه نه،
اون االن جزو فامیله ،ر
حب اگه عمهت نبود ،بهعنوان زن
داب باید بیاد.
معدهام تت کشید .دستم را رویش گذاشتم .فقط توانستم
بتسم.
–بهش خت دادید؟
–به ساواش زنگ زدم که باهاش حرف بزنه.
–چرا؟
برایم اخم کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–یعب چ چرا؟
رسم را پایی انداختم .چه غلیط باید یمکردم؟
–ساواش گفت انگار فلور به این وصلت راض نیست.
باراده برایش گردن کشیدم.
–به اون ربیط نداره!
چشمهایش با توبیخ و تعجب گشاد شد.
–نمکنشناس نباش ،ناری !
–نیمتونه نذاره...
–بهخاطر مخالفتش با این آقا با عمهت تماس نیمگتی؟
ر
وقب که سکوت کردم معنایش موافقت نبود ،فقط
دروغ پیدا نیمکردم تا کارم را توجیه کنم.

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را پایی انداختم .چه باید یمگفتم؟فقط دعا یمکردم
حقیقت واقیع را نبیند.
–یه سؤال دارم ،که دلم یمخواد واقعیت رو بهم بگ ...
دو سال پیش ،ر
وقب با فلور قهر کردی و اومدی خونهمون.
چشمهایم را با التماس به او دوختم .کاش نیمپرسید؛ نه
سؤال ،نه مسئله ...هیچ !
صفر یمگذاشت پای ورقه و خالصم یمکرد از این همه
دلآشوبه.
–ساواش از دستت خییل شایک بود ،ویل حداقل باعث
شد دلیل اینکه به فلور زنگ نیمزب رو بفهمیم.
#پارت_،۵۰۲

زر خرید

بانوی بارانی

مشت لرزانم را روی لبم فشار دادم .حال زارم را دید و
مهربانانه ادامه داد:
–حرف بزن ،چاوکم !ما که پشتت رو خایل نیمکنیم.
ر
بدبخب زمزمه کردم:
با هزار
–عمه ازش بدش میاد .یعب...
–ساواش قول داده راضیش کنه .
–نه!
نه من هزار معب داشت ،و او معب دلخواهش را برداشت.
–اون موقع که عمهت مخالفت کرده دست این پرس
تنگ بوده .اونم حتما برای همی راض نشده.
اگر همیطور ساکت یمماندم خودش نتیجهگتی یمکرد
و این شبنشیب تمام یمشد.

زر خرید

بانوی بارانی

از جواب که برای معمایم پیدا کرد راض بود چون بلند
شد و ایستاد.
–دیگه دیروقته ،من برم.
حال تعارف کردن نداشتم.
سنگی ،رسپا ایستادم.
– ر
وقب اومدن کجا یمخوان بمونن؟
–فکر کردم میان پیش تو ،ویل عمهت واسه خونهش
ر
اینت رنب وسیله خریده ،از یه دانشجوی قدییم ،قرار شده
دکور هم بکی براش .پوله دیگه ،داشته باشیش خونه پر
هم داری.
طعنه زد یا به برادرش افتخار کرد؟ مهم نبود .پرسیدم:
– یک میاد؟

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمدونم .خواستگارت که عجله داره ،دو بار هم تا حاال
تماس ر
گرفی.
با ر
گفی حرفهای آخر لبخندش بزرگتر شد.
نیمدانم یک بلند شد ،کفشهایش را پوشید و رفت .
خداحافیط کردم یا نه؟
ساعت دوازده بود ...وسط هال آپارتماب ایستاده بودم که
ر
ساعب پیش ،یک طبقه باالتر ،عشق را به آغوش کشیده
بودم.
فقط یک طبقه پایی آمدم و انگار هبوط کرده باشم از
بهشت؛ اما نه به زمی ،به جهنم.
حالم را برای دشمنم نیمخواستم .ذهنم شهری پر از
آشوب بود.
چطور توانسته بودم فلور را فراموش کنم؟

زر خرید

بانوی بارانی

عمه و زنداب...
هرچقدر قلبم را گشتم حسم به برخورد او و یاشار ر
بیشت
ترس بود تا هر حس دیگری...
شاید اگر در زمان رابطه یاشار و فلور ،کنار یاشار نبودم و
نیمدیدم او چه زجری از ر
رفی پیش فلور یمکشد حسادت
یمکردم ،اما ر
وقب مرد تلخ روی بام یادم یمآمد ...
یاشار چه یمگفت؟ قراردای که با شیطان بسته بود.
هربار که یمخواستم به رابطهشان فکر کنم مردی تمام
ذهنم را پر یمکرد که داخل حیاط فریاد یمزد ناچار است
برود.
#پارت_۵۰۳

زر خرید

بانوی بارانی

یاشار بهاندازه کاق چوب اعتماد به آدم اشتباه را خورده
بود ،اما اینکه آن زن عمه من باشد همهچت را خرابتر یم
کرد.
شاید هیچوقت میوه کال تنفرم از زب که مادر نداشتهام
شد در سینهام نرسید ،چون همیشه آن گوشهها ،کیم
دلتنگ برای روزهای خوب گذشته سالم مانده بود ...
ر
گذشی از این گرفتاری نداشتم .وای
هیچ ایدهای برای
اگر داب یمفهمید ...اگر مجبورم یمکردند از یاشار دور
شوم ،چه؟
نه !من از یاشار دست نیمکشیدم ،من ر
دخت مادرم بودم،
مثل ساواش فرار نیمکردم.
به ساعت روی دیوار نگاه کردم اختالف زماب آنچناب
نداشتیم ،شاید نیمساعت از ما عقبتر بودند.

زر خرید

بانوی بارانی

ریسک اینکه داب خانه باشد را قبول کردم و شماره فلور
را گرفتم.
چند نفس عمیق کشیدم تا آرام شوم .عمه زب نبود از
صدای بلند یا عصبانیت ربتسد.
–بهبه !ببی یک شماره منو گرفته؟
با احتیاط سالم کردم.
صدایش بلند بود؛ حرصزده ،پر از فراز و فرود...
–ناری گلم !چه خت؟ خوش یمگذره؟ منو از زندگیت
بتون کردی ،دنیا به کامت شد؟
–فلور...
پوزخند بلندی در گوشم پیچید.
–صدام نیمکب عمه؟
–داب خونهست؟ آروم...

زر خرید

بانوی بارانی

آرام نشد .با تحقت و تنفر انگار از چت کثیق حرف بزند،
کلمات را در دهانش چرخاند.
–همه اینا واسه خاطر یه مرد؟
نالیدم:
–دوستش دارم.
صدایش لرزید.
–منم دوستت داشتم ،صد برابر چتی که تو اونو
دوست داری.
خدا شاهد بود که حقیقت را گفتم.
–برای منم سخت بود .همه گذشتهم تو بودی.
–هنوز یادم نرفته دفعه قبیل که بهت زنگ زدم چ ر
گفب؟
یمدانستم از چه حرف یمزند .

زر خرید

بانوی بارانی

–فراموشت شده؟ بهت گفتم روانکاوم گفته باید با
برادرزادهت حرف بزب ،تو به من چ ر
گفب؟
–االن موقع تالق نیست ،عمه !
داخل ر
گویس با بغض فریاد زد:
گفب؟ مثل یه عوض ر
–تو به من چ ر
گفب روانکاوت رو
عوض کن !همیقدر برحم.
روزی که زنگ زد از بهشتزهرا بریمگشتم .سنگ قتها از
تنهابام کم نکرده بودند.
#پارت_۵۰۴
–تنها بودم .یاشار رو ازم گرفته بودی.
داد زد:

زر خرید

بانوی بارانی

–منم ر
دختم رو ازم گرفته بودن .افرسده بودم.
مکث کرد .فقط صدای نفسنفس زدنش یمآمد .
ر
شکسی دلم را بلند کرد.
جمله بعدش صدای
ر
هسب که یه مادر یمتونه بزرگش کنه.
–تو بدترین بچهای
بغض مثل طوفان گلویم را درهم پیچید.
دستهایم عطر تن او را یمداد .درمانده شده بودم.
–نیمتونم دوباره از دست بدمش ...تو رو روح بابام ،بذار
منم خوشبخت شم.
نفسهایش منظمتر شد .به خودم دلداری دادم که آرام
شده .
با ترس از عکسالعملش زمزمه کردم:
–کاش نیماومدی...

زر خرید

بانوی بارانی

نفسش را پرحرص و بلند بتون داد.
–هه !مگه برام راحته که ببینم اون عوض صاحب
ر
دختکوچولوی من یمشه...؟ ویل ر
وقب ساواش با بلیت
اومده خونه ،چه کاری ازم برمیاد؟ چه بهونهای یمتونم
براش بیارم؟
–برای همهمون عذاب یمشه .
–اون عوض که خوشحال یمشه آزارم بده...
–نه ...
–چرا؟ خوشحال یمشه ببینه صاحب ر
دختم یمشه و من
باید خفه بمونم.
–یاشار اینجوری نیست...
–حالم از اسمشم بههم یمخوره .

زر خرید

بانوی بارانی

حق نداشت یاشار را تحقت کند .مشتم را به دهانم فشار
دادم و ساکت ماندم .نباید تحریکش یمکردم.
فلور درباره یاشار برحم بود ،اما ر
وقب موضوع بحث من
یمشدم ،حق یمگفت.
ر
شکسب ...دل آدم فقط از کساب
–ویل ناری ...دلم رو
که دوستشون داره یمشکنه ...منو مجبور کردی زندگیم
رو ول کنم ،بعد ر
حب یهبار حالمو نتسیدی.
–همه زندگیم یه شبه ازم گرفته شده بود؛ مادرانههای تو،
عشق یاشار.
با شنیدن اسم یاشار حرفم را قطع کرد که نشنود ،اما غم
صدایش را نتوانست پنهان کند.
–فقط زنگ زدی که نیام؟ آره؟

زر خرید

بانوی بارانی

پشیمان شده بودم .عذابوجدانش در سینهام پیچید ،ویل
آمدنش شکنجه بود ...
دربرابر سکوت من او پر از گالیه شد.
–باورم نیمشه داری عروس یم ریس و زنگ زدی که نیام ...
چرا ناری؟ اینهمه آدم ...زمی به این بزریک ،چرا همون
آدیم که نباید...؟!
#پارت_۵۰۵
–دست خودمون نبود .
چند ثانیه ساکت ماند .رباتوار گفت:
–کاری ازم برنمیاد برات.
سیع کردم درماندیکام را حس نکند.
–به داب بگو حالت بده.

زر خرید

بانوی بارانی

تکخند تلچ زد.
–فکر کردی بدون اجازه ر
دکتم بلیت گرفته؟
نفسم را با ناامیدی بتون دادم .حرصزده اخطار داد:
–چه اون عوض بخواد ،چه نخواد ،من برای دو روز
دیگه بلیت دارم .
خداحافظ را زمزمه کردم ،درعوض او ...
–حاال که بهش فکر یمکنم یمبینم خوشحالم از اومدنم .
حقش نیست همهچ بهکام اون نامرد باشه.
تماس را قطع کردم.
ر
بیشت از اینکه ختدار شدن
حاال که فکر یمکردم ،یمدیدم
یاشار برایم ترسناک باشد ،فلور یمترساندم.

زر خرید

بانوی بارانی

برحیماش ...مب که همیشه با مهرباباش عادت کرده
بودمُ ،بعدهای مخق شخصیت فلورا نیمشناختم ،زب که
یمآمد را نیمتوانستم پیشبیب کنم.
دو روز بعد را در ر
استس و گوشبهزنگ کامل گذراندم .دو
روز و یک شب تمام یاشار را ندیدم .به هر بهانهای از
دیدنش طفره رفتم .
هرچقدر اساماس داد ،زنگ زد ،با شوچ و جدی
خواست همدیگر را ببینیم با دلیلهای خندهدار فرار
کردم.
آخرین بار گفتم که یمخواهم برای خواستگاری دلتنگم
باشد .با حرص قطع کرد .حق داشت ،همی االن دلتنگ
بودیم.

زر خرید

بانوی بارانی

شب را از قصد به واحد شیوا رفتم .باهم رسیال دیدیم و
تاجابکه یمشد عادی رفتار کردم ،وگرنه با اولی سؤال
ممکن بود تمام رازهایم را بتون بریزم .
گلویم از حرفهاب سنگیب یمکرد که گفتب نبودند.
تمرکزی برای ر
رفی به آموزشگاه نداشتم ،ترجیح دادم
خودم را مدیون بچهها نکنم .زنگ زدم و گفتم منرصف
شدهام.
عمر شغیل که پیدا کرده بودم به یک هفته نرسیده تمام
شد.
عرص روز دوم بود که کیس زنگ واحدم را زد.
دستهکلید واحد پایی را یمخواستند ،همانکه وکیل فلور
روز خرید خانه ،در بنگاه به من تحویلشان داده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

از حیاط رسوصدا یمآمد ،وسیله آورده بودند.
مانتوی گشادی روی شانه انداختم ،شالم را رس کردم و
دستهکلید را برایشان بردم.
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ر
وقب کلید را به یگ از کارگرها یمدادم چشمم به مبلهای
بزرگ و ر ر
احب افتاد که داخل یمآوردند ،رنگ بنفش مایل
به آب آنها ...
غتممکن بود انتخاب فلور باشد ،یا ...حتما فقط سلیقه
اش تغیت کرده بود.
از میان اثاثیه چشمم به حمیدهخانم افتاد که با یک جعبه
شتیب دم در ایستاده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

همهچت از یادم رفت .سمتش پا تند کردم .
داشت با دقت شمارههای روی آیفون را نگاه یمکرد که
کنارش ایستادم.
–سالم ،حمیدهخانم .
با دیدنم لبخند زد.
–سالم عزیزم ،خوب خوشگلم؟
کف دستهایش را باال و سمتم گرفت.
–ببخشید ...مسافر داشتم ،نیمتونم بغلت کنم .
ماسک به صورت داشت .
تعارفش کردم داخل شود.
ر
وقب که به واحد ما رسید ماسکش را برداشت .دست
هایش را با ژل ضدعفوب کرد و به رسویس رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

تا دستهایش را بشوید برایش ررسبت ریختم .
دستش را با دستمال خشک یمکرد که رسیدم.
به سیب داخل دستم اشاره زد.
–قدیم برای مادرشوهر چاب یمآوردنا...
سیع کردم لبخند بزنم .دید جواب ندارم ،توضیح داد:
–داشتم تمرین یمکردم مادرشوهربازی دربیارم...
کاش سیع نیمکرد با صدای خشک و بم شوچ کند،
واقعا نیمشد جدی نگرفت.
–ترسوندمت؟
نشستم .هول ،موهایم را زیر شال دادم.
–نه...

زر خرید

بانوی بارانی

لبخندش یمگفت باورش نشده.
لیوانش را برداشت و با قاشق سیع کرد ررسبت را از ته
لیوان جدا کند.
ررسبت آلبالو ته لیوان آبیخ چسبیده بود ،کاش قبل از
آوردن هم یمزدم.
–ببی ر
دختم ...من با داییت صحبت کردم .قرار
خواستگاری برای فرداشبه .بهشون گفتم که خودم یم
خوام با عروسم حرف بزنم...
خواستگاری؟ فرداشب؟
عروس ...واژه غریب بود.
همهچت شبیه یک جلسه رسیم پیش یمرفت .

زر خرید

بانوی بارانی

خانه خایل بود ،تنها بودم .کاش به شیواجون یا سکینه
خانم یمگفتم بیایند و کنارم باشند.
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–چتی شده ،ناری؟!
–نه...
بلند شد و کنارم نشست .دستهای رسدم را بی
انگشتانش گرفت.
–من همیشه عاشق ر
دخت بودم.
عموعبدی هفتهای یکبار یمگفت .
رسم را بلند کردم و همه سیعام را کردم که لبخند بزنم.
–همه یمگن عروس ،ر
دخت نیمشه ،ویل تو یم ریس ...یم
دونم شنیدی که تا بوده ،عروس و مادرشوهر...

زر خرید

بانوی بارانی

گلویم را صاف کردم و مطمی گفتم:
–نه !من ...من دوستتون دارم.
دست دور شانهام پیچاند.
– ر
وقب عبدی گوشتتلخ رو دوست داری ،منو دوست
ر
داشی نباید برات سخت باشه.
–نگید !عموعبدی ماهه.
ساده و راحت جواب داد:
–هرچ تو بگ.
دیده بودم چقدر با عمو بحث یمکند ،هرگز کوتاه نیم
آمد .اما حمیدهخانم با شوهر سابقش طوری رفتار یمکرد
که با برخوردش دربرابر همه عالم و آدم فرق داشت.
با همه صبور ،مهربان ،به عمو که یمرسید غد و یکدنده .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
شکسی لییل ،نشانه عالقه
تازه فهمیدم همیشه هم سبو
نیست.
زنگ واحدم را زدند .فکر کردم حتما کارگرها چتی یم
خواهند .هنوز لبخند روی لبم بود که در را باز کردم.
اول داب ساواش را دیدم ...سیع کردم از نگاه کردن به
پشترسش فرار کنم ...اما ...
دست درازشده داب را فشار دادم .فلور ر
حب دستش را
دراز نکرد.
–خوش اومدید .
روزهای پر ر
آغویس را تجربه یمکردم .داب هم تنگ در
آغوشم گرفت .

زر خرید

بانوی بارانی

–چطوری ،تو؟ !دیدیم حال ما رو نیمپریس ،خودمون
اومدیم احوالتیس.
برای دلجوب صورت تهریشدارش را بوسیدم.
–من که کیس رو ندارم .کسوکار منید.
چشمهای زاللش براق شد .پیشابام را بوسید و رد شد،
اما فلور ...بههم زل زدیم.
با یقهسهسانت مشگ ...کت مشگ و شلوار جی ،مثل
همیشه آراسته و شیک بود ...
اما ،چروکها دروغ نیمگویند ،برعکس تصاویرش در
اینستا ،زمان انگار برای او ر
بیشت از دو سال گذشته بود.
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زر خرید

بانوی بارانی

زمان بعیص از گرهها را هم باز یمکرد .زن خسته روبهرویم
برایم ترسناک نبود ،ر
حب رگههاب از عمه فلور عزیزم را در
او یمدیدم.
اما همان لحظه یمدانستم هرچه پیش بیاید انتخاب من
عوض نیمشود ،من برای ادامه زندیک یاشار را یمخواستم،
ر
حب اگر بهایش رودرروب با فلور باشد.
–سالم ...بیا تو.
عکسالعمیل نشان نداد.
صدای احوالتیس مهمانم باعث شد برگردم.
تند خودم را رساندم.
–حمیدهخانم هستند ،مادر آقایاشار.

زر خرید

بانوی بارانی

داب زیرلب سالم داد .با ورود تازهواردها نسییم رسد به
خانه وزید که ربیط به اسپیلت یا هوای دمکرده عرص
تابستاب تهران نداشت.
ر
نارضایب فلور روی داب هم تأثت گذاشته .
مطمی بودم
داب ننشسته ،برگشت.
–من برم پیش کارگرا...
حمیدهخانم کیف پولش را از روی مت برداشت.
–منم برم .کیل کار واسه فرداشب دارم.
برعکس صورت خوشحال او ،داب و عمهام ر
حب لبخندی
ر
مصلحب نزدند.
یک رب ع نشده بود از تنها بودنم شایک بودم ...اما حاال
جور بزر ر
گتم را باید من یمکشیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–کجا حمیدهخانم؟ یه شتیب یمخوردید.
–شتیب ،انشاءهللا فرداشب.
از بدرقه مادر یاشار که برگشتم ،فلور جلوی مت خاطره
ایستاده بود ،مت گردی پر از عکسهای کوچک و
بزرگ ...
بزر ر
گتین عکس ،عکس ازدواج مادر و پدرم در مریوان بود .
لباس سفید کوردی مادرم...
عکسهای دیگر جشن را هم در آلبوم داشتم.
اما عکسهای روی مت ...من بودم و والدینم ...مت
خاطر راب تا هفتسالگ.
ر
تونسب منو از خاطرههات خط بزب؟
–چطور

زر خرید

بانوی بارانی

روی مت عکیس از مادرخواندهام نبود .
–من ...
انگشتهای سفیدش که روی مت ،نزدیک عکس خندان
پدرم نشست یملرزید.
دخت خودم بودی ،ر
–اگه ر
بیشت از این برات زحمت نیم
کشیدم ...من با عشق بزرگت کردم  ...ر
بهتین مدرسه،
ر
بهتین کالسهای آزاد ...بت ،بیار ،تو بارون ،تو گرما...
راست یمگفت ،اگر در حق عالم و آدم بدی کرده بود،
حق مادری را برای من تمام و کمال بهجا آورده بود.
#پارت_۵۰۹

زر خرید

بانوی بارانی

–چیدن این مت برای خودمم درد داشت .تا بودی ،یتیم
نبودم ،ویل بعدش ...به پدر و مادرم پناه بردم .خاطرههام
ازشون خییل کمه ،همهش توب...
یمگفتم ،چون حقیقت بود .نیمخواستم سکوتش برای
چند روز آینده را بهدست بیاورم.
اشک نریخت ،اما بغض داشت.
ا
–دلت اصل برای من تنگ نشد؟
و هنوز نگاهم نیمکرد.
–فکر یمکب راحته که نتوب بدون ترس و لرز برگردی و
به گذشتهت نگاه کب؟ اینکه برگردی و ببیب عمهفلور
مهربونت یه فرشته نبوده؟ نصف عمرم سوخته.
لرز انگشتانش ر
بیشت شد ،مشتشان کرد و از مت برداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–من فقط با یه آدم اشتبایه رابطه داشتم ،اونم کامل
ررسغ.
نیمشد که آرام باشم.
–کدوم ررسع ،ر
وقب مجبورش کردی؟
–یمتونست بگه نه !
–خودت یمدوب که نیمتونست.
پوزخند زد ،و هنوز صدایش آرام و زیر بود.
–هه !عفتش رو لکهدار کردم؟
–غرورش رو!
گوشه چشمش ررسوع به تیک زدن کرد...
هوا را با صدا به سینه کشید ...

زر خرید

بانوی بارانی

–اگه یمتونستم به همه یمگفتم چه رذیل داره پاش به
خونهت باز یمشه...
–داب هم یمفهمه ...اونوقت فقط من نیستم که زندگیش
از هم یمپاشه.
نیمدانم شنید یا نه .باراده تهدیدش کردم .واقعا دست
خودم نبود ،اما در آن لحظه فقط به شجاعت احتیاج
داشتم.
در صدایش بهجز گالیه ،یک دنیا بغض بود.
ر
نذاشب حقیقت رو به ساواش بگم ...
–یادت نره که تو
باید همون سال همهچ رو یمگفتم .فوقش ولم یمکرد یم
رفت .برام مهم نبود ،چند ماه ر
بستی یمشدم و تمام .
حداقل االن وضعم این نبود؛ ترس نداشتم که زندگیم به
یه نخ بنده.
عکس مادربزرگ را از روی مت برداشت و به آن خته شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–من یمترسم ،ناری ...خونهم رو دوست دارم ،یه خونه
ر
بیشت اوقات نیست .من با تنهاییم
ویالب دنجه ...ساواش
آرامش دارم .
پس او هم چتی برای از دست دادن داشت .اگر قرار بود
زندیک مرا از هم بپاشد زندیک خودش هم نابود یمشد.
ا
ر
خدا مرا ببخشد که در آن لحظه اصل از استس فلور
ناراحت نشدم ...فقط خوشحال بودم که یک دلیل محکم
دارد برای ر
ر
گروکیس
نگفی گندهای گذشتهاش .یک
خاموش...
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عکس را رسجایش برگرداند.

زر خرید

بانوی بارانی

–من دیگه جون تغیت زندگیم رو ندارم ...دیگه دیره برای
بر ر
گشی به صفر .
دستش روی شکم صافش رفت و همانجا ماند.
ر
نزدیکت رفتم ،اما دلم راض نشد دستش را بگتم،
کیم
ر
دسب که یاشار مرا لمس کرده بود.
–تو با ساواش روراست بودی ،بهش گفته بودی پارتت
ا
ر
ر
نگفب مستأجرته .اونم که اصل نیم
داشب ،فقط
شناختش ،االنم همینه .تو بریمگردی ترکیه ،ما هم هر
چند سال یه بار همدیگه رو یمبینیم ...
رسش را بلند کرد و به من زل زد.
–عجیبه !تو با رابطه ما کنار اومدی .حاال از چ یم
تریس؟ از من؟ تو به من حسودیت یمشه؟
دلم یمخواست قاهقاه بخندم .

زر خرید

بانوی بارانی

–من فقط ر
وقب به رابطه تو و اون فکر یمکنم دلم یم
خواد نذارم نزدیکش ریس؛ اونم نه از حسادت ،برای اینکه
مواظبش باشم...
اخم زد .تیک کنار چشمش شدیدتر شد.
–مگه اون موذی چ گفته از رابطهمون؟
کاش شکنجه دادن خودش و مرا تمام یمکرد و دست از
نبش قت گذشته مرده بریمداشت.
–همینکه بدونم بهخاطر عبدی بوده کافیه ...مجبورش
کردی.
لبهایش از تنفر جمع شد .
برای تمام شدن بحث گفتم:
–االن که دیدمت و یمدونم نیمخوای به همه بگ خیالم
راحته .االن تنها نگرانیم یاشاره ،نیمخوام اذیت بشه.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
غریس از رس خشم از گلویش بتون آمد.
–برای چ باید با دیدن من اذیت بشه؟!
ا
–ول کن فلور !تو اصل درک نیمکب.
دستهایش را با حرص به سینه گره زد.
–پس چ که درک نیمکنم !قبلنم اینا رو بهم ر
گفب ،ویل
دلم هیچ براش نیمسوزه !باید بهخاطر اینکه خودم رو در
اختیارش گذاشتم عذابوجدان داشته باشم؟
–این نظر توئه !یاشار با این دید بهش نگاه نیمکنه!
–بره گم شه !فکر اون برام اندازه...
حاال که نیمخواست آبروی یاشار را بتد شجاع شده بود .
صدایم را باال بردم ،درحدی که از در بتون نرود.

زر خرید

بانوی بارانی

– ر
بهته توهی کردن بهش رو تموم کب !وگرنه خودم همه
چ رو به همه یمگم!
–ما عی دو تا آدم متمدن باهم رابطه داشتیم .یه رابطه...
از کنارش رفتم .
مطمی بودم دلم نیمخواهد جزئیات رابطهشان را بشنوم .
هنوز آنقدرها متمدن نبودم.
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به آشتخانه رفتم تا برایش ررسبت بیاورم و برای چند
دقیقه هم که شده از او دور شوم ،صدای در اما یمگفت
رفته.

زر خرید

بانوی بارانی

روی صندیل آشتخانه آوار شدم .مغزم جان یمکند و
سیع یمکرد تا اشاره فلور به رابطهاش با یاشار را از شنیده
هایش پاک کند ...
مدام به قلبم تذکر یمدادم که ر
اتفاق نیفتاده و بخود
شلوغش یمکند .
بازهم مثل بچهها رفتار یمکرد ،یک گوشه نشسته بود و
یه یادش یمرفت بتپد ...
کارش را که درست انجام نیمداد دستوپایم یخ زده بودند
از بخوب و بجاب...
باالخره راض شدم بلند شوم و خودم را با تمت کردن
خانه و جمع کردنش رسگرم کنم...

زر خرید

بانوی بارانی

ویل مدام منتظر بودم ر
اتفاق بیفتد ...دلم شور یمزد و
رسدرگم بودم .
یک ساعت بعد ر
گویسام زنگ خورد .عجیب اینکه آهنگ
همیشگ و مالیم ر
گویس هم انگار هول و عصب یمزد.
تماس را وصلنکرده یمدانستم ختها به او رسیده .
–ناری !مادرم چ یمگه؟ اون برگشته؟
ر
زحمب که بود ،با عادیترین لحن صدایم گفتم:
با هر
–سالم .آره.
فریادش از صدای ماشیهاب که از کنارش یمگذشتند
بلندتر بود .
–برای چ اومده؟!
ر
دودسب چسبیدم.
به خونرسدیام

زر خرید

بانوی بارانی

–معلوم نیست؟ داییم خواسته برای خواستگاری بیاد ،با
عمهم اومده.
ته دلم بهخاطر اینکه منفورترین زن زندیکاش عمهام باشد
از او ررسمنده بودم ،اما...
–من دارم میام خونه.
–اول غروبه .کار نداری مگه؟
کار یمتوانست کیم هم که شده ،دورش کند.
–زندگیم رو هواست .آچار نیمتونم بکشم.
شمردهشمرده گفتم:
–زندیک هیچکس رو هوا نیست .
از شدت درماندیک بلندتر فریاد زد:
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–تو اون عفریته رو نیمشنایس ،اومده هرچ ساختم رو
آتیش بزنه.
کوتاه نیامدم.
–هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفته.
#پارت_۵۱۱
–دیوونه شدی؟ من یمگم اومده گند بزنه به زندیکمون .
چطور یمتوب خونرسد ر
بایس؟
محکم ماندم.
–چون هیچ ر
اتفاق نیفتاده !چتی نشده ،یاشار!
دربرابر سکوتش با محبت تکرار کردم:
–تو هیچ کار خطاب نکردی که ربتیس ...
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ثانیهای ساکت ماند ...با پرسید:
–دیدیش؟
–آره .
–چ گفت بهت؟
–قرار نیست به کیس چتی بگه.
صدایش یخ زد ،اما از تکوتا نیفتاد ،توپید.
–گور بابای بقیه !
به یاشار ر
گفی با توبیخ من توجه نکرد.
–ناری ...به خدا اومده تو رو پر کنه ...مختو یمزنه ،تو
رو ازم یمگته...
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کالفه پرسیدم:
–چ یمخواد بگه که ندونم؟
–اون شیطونو درس یمده ...یه چتی یمگه که...
حتما حرفهای خلوتشان را یمگفت .حسادت در سینهام
پیچید و دهانم را تلخ کرد.
–ناری ...من باید ببینمت .
چقدر خوب بود رنگ پریده مرا نیمدید.
نفسش را کالفه بتون فرستاد.
–چطور همهچ خراب شد؟ !چطور؟ !به خدا یم
کشمش .تو رو بکشونه سمت خودش زندهش نیمذارم...
برای شخص سویم فریاد زد:

زر خرید

بانوی بارانی

–دو دیقه خفه شو ببینم چه گیل باید به رسم بگتم .میام
االن!
دلم برای او ،برای خودم ،سوخت.
–یاشارم ...زود یمره...
–حتما بعد از اینکه گند زد به زندیک من !
–نه !فقط بهعنوان بزر ر
گت اومده ...
–از کجا یمدوب؟
–آبروی خودشم هست .ترکیه داره زندیک یمکنه ،به
پشتوانه داییم ...چرا باید همهچ رو از بی بته؟
–هه !پس از ناچاری بچنگ و مشت شده .بهخاطر
منفعت خودش...
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جان تأیید نداشتم .فقط یک ثانیه خیالش را راحت کرده
بودم ،برای چندمی بار پرسید:
–مطمئب ،نار؟ !
–آره.
#پارت_۵۱۲
–جون من؟ !
نتوانستم ر
وقب اینقدر با دلهره منتظر اطمینان دادن من
بود قربانصدقهاش نروم.
–آره ،فدات شم .بست به من .
صدایش ر
حب ذرهای امیدواری نداشت.
–دیروز حمیده مجبورم کرد ،رفتیم برام کتوشلوار
خرید .کوفتم شد.
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بغض اجازه نداد تتیک بگویم.
–شب منتظرتم ...خداحافظ...
باشه را که شنیدم قطع کردم.
اگر همان چند سال پیش مجبورش نیمکردم به عشقش
ر
اعتاف کند همهچت االن اینهمه پیچیده و دردناک
نبود ...
یا اگر دوباره نیمدیدمش ...ویل زندیک بدون او پوچ و
مزخرف بود ...
درد بودیم و درمان برای هم ...
–حاال که موقع جا زدن نیست ،ر
دخت !
باید با ر
اتفاق که دو روز از آن فرار کرده بودم روبهرو یم
شدم.
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یاشاری که فقط خودم یمتوانستم آرامش کنم.
به من یمگفت بزرگ شدهام؟
باید عاقالنه و مثل یک زن بالغ رفتار یمکردم .
چطور نیمفهمید ترس از دست دادن و جداب را خودم
هم دارم؟
لباس پوشیدم ،کیف پولم را برداشتم و از پلهها پایی
رفتم.
عوض اینکه مرا آرام کند و دلداری دهد داد یمزد .
کاکتوس عزیز عصباب و ترسیده من...
کتوشلوار  ...ر
دخت ر
فانتی درونم با تصور او در لباس
رسیم دلش غنج رفت ...
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با آن موهای تراشیده ...جای اینکه شبیه یک خواستگار
باشد ،شبیه بادیگاردها یمشد .
ر
نعمب بود برای این مواقع،
باراده خندیدم .ماسک هم
کیس با دیدن خنده بدلیلم فکر نیمکرد دیوانه شدهام.
ر ر
اسب چرا نیمشد بدلیل خندید؟ به خدا واگت داشت،
مثل خمیازه ...
هان؟ باید امتحان یمکردم.
از میوه ر
فرویس رس کوچه سه هندوانه خریدم .
موقع خریدشان در ذهنم برای غافلگتی او نقشه یم
چیدم ،اما چتی را که حساب نکرده بودم وزن هندوانهها
بود.
#پارت_۵۱۳
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هنوز چند قدم از میوه ر
فرویس دور نشده بودم که کیس
صدایم زد.
ایستادم .
ر
فرویس
کورش با نایلون بزریک که یمدانستم ساکهای
داخل آن است خودش را به من رساند.
–سالم کوروش !تو رو خدا برام رسوند.
دو تا از نایلونهای خرید را از دستم گرفت ،یگ را ندادم.
–ناری !تو که هندونه دوست نداری.
–یمخوام باهاش ر
آشب کنم.
همزمان که این کلمه را گفتم ،نفسم را با خوشحایل بتون
دادم.
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–با هندونه؟
–آره...
خندید.
–ناری؟!
–جانم!
–تو هنوز ازم دلخوری؟
–برای چ؟
–زدم تو رس همسایه جدیده!
ماسکش را پایی آورده بود .
خته به سیبیل کرکمانند پشت لبش با خنده پرسیدم:
–یاشار رو یمیک؟
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–آره .اومدم بتون دیدم داره اذیتت یمکنه ،دیگه خون به
مغزم نرسید.
چشمغره رفتم.
–خون به مغزم نرسید دیگه چیه؟ !اینکه یهو الگ غت رب
ر
بیس و با عصبانیت کارت رو جلو بتی گرفتارت یمکنه،
تو مرد خونهای ،مرد باید صبور باشه.
–تو رو خدا تو یگ دیگه نصیحت نکن !ماماناینا حساب
غر زدن.
چه خوب که کساب را داشت تا راهنماباش کنند .بحث
را عوض کردم.
ر
نگفب
–فکر کردی باهات قهرم؟ واسه همی دیگه بهم
بتمت رس کار؟ من فکر کردم نیمری .

زر خرید

بانوی بارانی

–خانمه که زنگ زد شماره داییت رو گرفت ،مامانم
گفت حتما یه مدت رسش شلوغه  .ر
بهته خودم برم و بیام.
–نه .کاری ندارم تو خونه .دفعه بعد بهم بگو ،با وسیلهها
سخته رفتوآمد.
تا در خانه مرا رساند.
دم در کیم اینپا و آنپا کرد.
– ر
وقبکه زدمش واقعا ترسیدم .هنوزم یادم میاد چجوری
افتاد...
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–خدا رو شکر بهخت گذشت ...
–آره ...مامانم صدقه داد.
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–رس بنده خدا برات درس عتت شد.
چشمهایش تخس برق زد.
–برای خودشم .هنوزم ازش خوشم نمیاد.
اخم کرده حرفش را نشنیده گرفتم.
هندوانهها را که به داخل خانه کشیدم بعد از خداحافیط
رفت.
ساعت ده شب بود که یاشار آمد ،و البته یکراست به
واحد من.
ر
وقب با لباس کار یکرسه و روغب دم در دیدمش نزدیک
بود تمام خونرسدی عاریهایام بر باد برود.
–خسته ر
نبایس .بیا تو...
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دم در ورودی دستبهسینه و شایک ایستاده بود.
–نیمخوای جیم بزب؟ خونه دری ،همسایهای...
یک لبخند دنداننما تحویلش دادم.
–نه !امشب منتظر یه آقای خوشاخالق...
حرفم را قطع کرد.
–دو روزه واسه همی قایم شدی؟ خانمخانما از خارجه
ر
ترسیف آوردن؟
بازویش را کشیدم تا وارد خانه شود ،در را پشترسش
بستم .
–آره ...ترسیده بودم .نیمدونستم قراره چ بشه ،تو رو
هم نگران یمکردم که چ...؟
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دستم را از روی بازویش برنداشتم .با اخم نگاهم یمکرد .
ابرو باال انداختم.
ا
ر
خواسب چیکار کب مثل؟!
–پشیمون نیستم که نگفتم .یم
عصب ،غر زد:
لعنب !چطور یمتوب آروم ر
– ر
بایس؟
–دلشورهم مال قبل این بود که ببینمش ...االن خیالم
راحته.
کالفه و حرصزده با مشت به کف دستش کوبید .
–فیلمشه ...به خدا گند یمزنه به خواستگاری ...حاال
ببی !آبروت پیش همه یمره.
مچ دستش را گرفتم که ر
بیشت به خودش ضبه نزند.
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ر
نیسب !آبروی هردومونه ،ویل قول یمدم کاری
–تو تنها
بهمون نداره.
دلش یمخواست باور کند ،این را در بب چشمان مرددش
یمدیدم.
#پارت_۵۱۵
نتسید ،ویل گفتم:
–اونم زندگیش رو دوست داره ،نیمخواد خراب شه...
گوشه لبش را جوید ...ابدا نیمتوانستم ذهنش را بخوانم .
به خودم جرئت دادم و نزدیکتر شدم .
شاید اگر کیم از فلوری که دیدم یمگفتم ،آرام یمشد.
–امروز که دیدمش ..دلم براش سوخت ،یاشار...
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انگار از شیطان حرف بزند ،صدایش پر از تنفر شد.
–دیگه هرگز نیمخوام ببینمش.
–یمره پیش روانکاو.
پورخند زد.
–چه باکالس !عوضش من سالمت روانم رو با چنگ و
دندون برگردوندم.
نرم ،خواهش کردم:
–یهکم تحمل کن .فقط چند ساعت.
مستأصل و کالفه ،محکم به سینهاش کوبید.
–نیگا کن منو ...رسم باالست .دستام رو ببی ...نون
حالل درمیارن برام...
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چشمهایش لتیز عصیان بود .آستینش را باال زد.
–ببی ...سوخته دستم ...رفتم یه باباب رو نجات بدم،
اینجور شد ،اینم برام مثل نشونه آدم بودن و مردونگیه ...
ر
کوفب یم
ویل اون زنیکه رو که ببینم ...یاد اون خونه
افتم ...
تاریگ از حرفهایش بلند یمشد و روی صورت و لباسم
یمنشست ...
نفسم را در گلو یمبرید.
ر
خامویس رفت
مرا نیمدید .درمانده و بیچاره صدایش رو به
.
–مثل شیطان بود ...عوض هیچوقت راض نیمشد ...
بهم یمگفت ...
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انگشتانم را باختیار روی دهانش گذاشتم .
ناگهان متوجه من شد ...
تمام اعضای ر
حیاب بدنم از کار افتاده بودند .تنم که در
آغوشش سست شد دستش را دور کمرم گرفت...
–ناری ...
یمخواستم کنارش بزنم ...
–ببخش ...ببخش ...اناری ...غلط کردم...
نگاهش از یک چشمم به دیگر رفت و برگشت .
آب دهانش را بهزحمت قورت داد .چشمم به سیبک
گلویش رفت.

زر خرید
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#پارت_۵۱۶
–نباید یمگفتم ...ببخشید...
مردی که همیشه برایم مثل کوه بود ...
صدایش یملرزید ...صورتم را به سینهاش چسباندم ،قلبش
غمگی و ناامید صدایم یمزد.
بوی روغن و بتین و آهن یمداد ...رایحه کار و مردانگ ...
ر
عمیق از عطر تنش گرفتم ...
دم
دست دورم پیچید و محکم نگه داشت.
بوسههای آرامش روی موهایم دلم را شکست ...
هیچ نام دیگری به حس درون سینهام نیمشد داد جز یک
ر
دلشکسب ،یک گسل...
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–چرا تو رو است خودم کردم ،ناری ...این چه غلط اضافه
داشب خوش و ّ
ای بود  ...ر
خرم زندیک یمکردی...
وقت خایل کردن پشتش نبود.
برای اینکه مرحم دردش باشم ،دهانم خشکشدهام را باز
کردم.
–چطور تحمل کردی ...من فقط یمشنوم و قلبم نیم
زنه ...
خوب بود که رسم را داخل سینهاش پنهان کردم ...
نیمدید چقدر وا دادهام در برابر یک نمای کوچک از
ر
حقیقب که خودم را به ندیدنش زده بودم.
کاش پنج دقیقه زمان داشتم برای روبهراه کردن خودم ...
پاک کردن ذهنم از حرفهاب که گفت.
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از آغوشش بتون آمدم  .ر
تالیس برای نگه داشتنم نکرد.
–از رس کار اومدی .برو دست و صورتت رو بشور برات
هندونه خریدم.
بازویم را گرفت .هزار سؤال و تردید در صدایش موج یم
زد.
–ناری ...ازم بدت اومد؟
موشکاف و منتظر به من زل زده بود .
کاش فروپاشیدنم را نبیند.
–از خودم دلخورم ،زیادی ازت انتظار دارم.
–نه ...من زود جا زدم .
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انگشتانش رهایم نیمکرد.
–بهخاطرت هرکاری یمکنم ،به جون خودت!
لبخندی برنگ روی لبم نشاندم .
پیشابام را بوسید ،آنقدر طوالب و غمگی که غصههای
من در برابرش ذوب و ناپدید شدند.
–چتی نیست ،یاشار ...ما بدترش رو هم گذروندیم .برو
دستت رو بشور.
باالخره دل کند رو رفت.
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سیب و کارد را روی مت گذاشتم ،که رس رسید:
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–فندق کجاست؟
–تو اتاقخواب.
سمت در بسته اتاقم اشاره زدم.
–اونجا چرا؟
–از قفس درش میارم که حوصلهش رس نره .
رپق خندید.
–دیگه چ!
–دوست داره .ساکت چرخ یمزنه همهجا .فقط بعدش
باید برم خرابکاریاش رو جمع کنم.
در یخچال را باز کردم و خم شدم هندوانه را بردارم.
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انگشتش به پهلویم خورد و مرا از جا پراند.
–بکش کنار...
یگ از هندوانهها را برداشت .تند گفتم:
– دو تا بیار.
اویل را روی مت آشتخانه گذاشت .دویم را هم برداشت و
من سویم را بغل زدم.
–اینهمه هندونه رو کجا میاری؟
–بیار حاال.
داخل هال ،روی فرش نشستم ،با چاقو و سیب ...
–باید برای اینجا لباس راحت بیارم .لباسام روغنیه.
برایش پشتچشم نازک کردم.
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–حاال بذار رسیم بشیم ،بعد به فکر شلوار ر ر
احب باش.
پر از شیطنت خندید.
–یمخوام مثبت باشما ،تو نیمذاری.
زیپ لباسش را کشید .چشمهایم از وحشت گشاد شد .
ا
ر
وقب آستیهای لباس را کند کل فکر و خیال یادم رفت،
میخ باالتنه عضلهایاش شدم که فقط یک زیرپوش حلقه
ای سفید به تن داشت.
لباسفرم را که پایی کشید ،باراده جیغ خفهای زدم و
چشمهایم را با دست گرفتم .
قلبم زیر گلویم تپید.
–مردک وقیح !لباساتو چرا درمیاری؟

زر خرید

بانوی بارانی

صدای خنده مردانه و کیفورش باعث شد از الی انگشت
نگاه کنم .باالی رسم ایستاده و آستی لباس را روی کمر
گره یمزد .
– رنتس ،بچه !بقیه رو دفعه بعد نشون یمدم ،البت اگه
اوسکریم نظر کنه.
دوزانو نشستم و با تمام توانم سیب مالمی بزرگ را به
پایش کوبیدم .هر ضیه یک فحش.
–کلهگاو احمق !کرگدن بمغز !
تذکر داد:
–بیشعور یادت رفت.
#پارت_۵۱۸

زر خرید

بانوی بارانی

خندهاش دستم را سست کرد .از پایی به باال و لبخندش
نگاه کردم که تمام خانه قلبم را روشن یمکرد.
به مت پر اشاره زد.
–قضیه این هندونهها چیه؟
–کدوم شتینه؟
نیشخند زد.
–دوربی مخفیه؟ قراره مسابقه محله اجرا کنیم؟
–من و شما یه مسابقه نصفه داشتیم.
شایک ،گالیه کرد.
–با تو همهچ نصفه یممونه.

زر خرید

بانوی بارانی

قرمز شدن صورتم را حس کردم ،اما به روی خودم
نیاوردم .پرسیدم:
–کدوم قرمزه؟
–ببازی جایزهش رو من یمگم چیه.
خندان ،رسم را به نشان مخالفت باال انداختم.
–نخند ،خرگوش !نقد یمگتم.
با دست هندوانهها را نشان دادم.
گره لباس را روی کمر محکم کرد.
اولی هندوانه را باال گرفت .با کف دست محکم رویش
کوبید .
چنان جدی اخم کرده بود که یمتوانستم ساعتها با
تماشایش رسگرم شوم.

زر خرید

بانوی بارانی

با دویم و سویم هم این کار را تکرار کرد .پرسید:
–تو یمیک کدوم شتینه؟
–تقلب نداریم .انتخاب کن ،بعد من بگم.
به بزر ر
گتین هندوانه چند ضبه کوبید و با اطمینان گفت:
–همی!
سیع کردم لبخندم را مخق کنم .سمتم براق شد.
–وایس بینم .از کجا معلوم تو تقلب نکب؟
ا
–من قبل انتخاب کردم ،گوشهش یه عالمت کوچولو
زدم.
خواست هندوانهها را بچرخاند که نگذاشتم .از خنده
ریسه رفته بودم.
–تموم شد .دیگه انتخابت رو کردی .

زر خرید

بانوی بارانی

کنارم ،در نزدیکترین فاصله روی زمی نشست .پاهایش
را دراز کرد و دستش را برای تکیه دادن عمود .
–جهنم !بشکن ببینیم چ یمشه.
انتخاب خودم و او را جلویش گذاشتم .
ر
کوچکت خورد صدای ترک برداشتنش
کارد که به هندوانه
در اتاق پیچید .نتوانست تعجبش را بروز ندهد.
–ای ول !عجب هندونهای.
رسم را با غرور برایش باال گرفتم.
بعدی مال او را شکستم ،و صدالبته به رسچ مال من نبود
.
#پارت_۵۱۹

زر خرید

بانوی بارانی

کنارم غر زد:
–حاال نیمشه بهت جایزه بدم؟
یک قاچ از هندوانه خودم بریدم و سمتش گرفتم.
–جایزه امشب درهمی حده .دلت رو خوش نکن.
بدون اینکه دستش را جلو بیاورد ،به قاچ درون دستم گاز
زد.
–حق گرفتنیه .یمگتم ازت.
سهمش را کنار سیب گذاشتم و تکهای برای خودم بریدم.
چند ماه یمشد لب به این میوه آبدار نزده بودم .
با ررسمندیک زمزمه کرد:
–واقعا دیگه هندونه نخوردی؟ اینهمه وقت؟

زر خرید

بانوی بارانی

به قاچ درون دستم خته شدم.
–توی هر ر
وانب یمدیدمش ،بغضم یمگرفت .یهجوری
یلدا و هندونه و ختدار شدنم از همهچ ،تنهاییم ...همه
شون با هم گره خورده بود.
روی شانهام را بوسید .برگشتم و برایش لبخند زدم.
–یمخوام باهاش روبهرو بشم و کنار بیام .گذشته
هرچقدر بد و زشت ،گذشته .یمخوام نذارم بشکنه منو...
لبهایم از بغض جمع شد.
–ویل سخته ،یاش ...
تکیه از زمی برداشت و مرا در پناه گرفت.
–تو واسه اومدن وسط بدبختیای من زیادی بگناه
بودی .من نامرد باید لقمه اندازه دهنم بریمداشتم .

زر خرید

بانوی بارانی

رگ تپنده روی گردنش را بوسیدم.
–من دوستت دارم.
بازویش را محکمتر دورم پیچاند.
–من چه بالب رست آوردم؟ اون اوال که دیده بودمت
رسخوش بودی .همیشه خنده رو لبت بود .اما حاال ...
دیگه ر
کمت یمخندی .
موهایم را پشت گوش دادم و رسم را پایی انداختم.
–یهکم ر
استس دارم .خوب یمشم.
–بیا بریم ،ناری .خودم ر
بهتین عرویس رو برات یمگتم...
خواستم خودم را عقب بکشم ،اجازه نداد.
–بدون عبدی و مامانت؟ داییم و ژیوار چ؟

زر خرید

بانوی بارانی

–خب بیان .
–یاشار !راهش فرار نیست .تو هیچ اشتبایه نکردی .یم
دونم چتی که ازت یمخوام سخته ...
فقط کیم نرم شد.
–ازم برنمیاد دوباره ببینمش.
–بهش نشون بده که هیچ برای خجالت کشیدن تو
وجود نداره .اگه ضعف نشون بدی ،اون فکر یمکنه که
حق با خودشه.
#پارت_۵۲۰
انگشتش را روی لب پایینم کشید و باحرست زمزمه کرد :
–بعیص وقتا ازت یمترسم ،چون یمتوب ول کب و بری.

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتش را بوسیدم.
–اگه برم اینبار یمدوب کجا پیدام کب.
–توی باغت؟
لبخند زدم.
–یاش ...من و تو خییل از مشکالت رو گذروندیم ،اینم یم
گذره .
–قسم بخور که هر ر
اتفاق بیفته پشت هم بمونیم.
دستم را روی گردنش گذاشتم.
–من تنهات نیمذارم.
نفس غمگینش روی صورتم نشست.
–حمیده کیل نقشه کشیده ،جشن و بزنبکوب ...

زر خرید

بانوی بارانی

–تکپرس ریس .قبول کن زندیک ما بدون بزر ر
گتامون یه
ر
منطق باشیم .هم
چتی کم داره .االن باید یهذره هم شده
من ،هم...
غرید:
–گور بابای منطق!
–بهخاطر من ...فقط یه شبه ...یاشارم...
نگاه گریزانش را به من داد.
بازویش را نوازش کردم .موهای کوتاه و مشگ روی
ساعدش را ...
–دلت نیمخواد برات چاب بیارم؟ بریم تو اتاق حرف
بزنیم؟
چشمهایش خندید.

زر خرید

بانوی بارانی

–خداب اینجوریه؟ مثل فیلما؟
–آره.
چشمک زدم.
–یمریم تو اتاق حرف یمزنیم .ببینیم تفاهم داریم ،نداریم؟
اخم کرد و رسش را عقب داد.
–فقط حرف؟
چشمغره رفتم.
–آره .بدون کبودی...
–برسیم تا اونجا .خدا کریمه...
صدای خندهام میان آغوشش پیچید و صدای او الی
موهایم.

زر خرید

بانوی بارانی

–ناری؟ !االن خرم کردی دیگه؟
باشیطنت چند نخ از موهای بازویش را کشیدم.
–یهجوراب...
–زن زندیک فقط خودت !حاال یه پیشپرداخت بده بینم.
چانهام را باال کشید و با لبهای گرم و سلطهگرش نفسم
را بند آورد...
#پارت_۵۲۱
........
–من یمترسم ،ریحان...
یقهام را با محبت مرتب کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ترس چ؟ خواستگاری همینه دیگه ،ر
استسه هست،
ویل قشنگ شدیا .
–جدی؟
–خییل.
دوباره در آینه اتاقخواب خودم را برانداز کردم.
شومت فتوزهای حریر و دامن بلندی که جنسش ساتن
ضخیم بود ،ر
حالب آهاردار داشت و کیم پفدار یمماند .
با کمری پهن که باریگ کمرم را نشان یمداد.
نتیجه دو ساعت ر
گشی من در پاساژها و فروشگاهها.
من هم باراده ر
دسب روی یقه گرد سادهام کشیدم.
–برای اولی بار تو زندگیم اینقد باوسواس لباس خریدم.

زر خرید

بانوی بارانی

از آینه به ریحان ایستاده کنارم نگاه کردم .لباس بلند و
بنفش کوردیاش حیس از دلگریم و تنها نبودن را به من یم
داد.
–به تنت نشسته .مثل ماه شدی.
نزدیک آینه شدم و برای چندمی بار ابروهای مرتبشده
ام را صاف کردم.
–خییل گشتم ،یادم میاد پاهام درد یمگته.
–خب به عمهت یم ر
گفب همرات بیاد .از لباساش معلومه
خییل خوشسلیقهس .
در این چند روز هروقت کیس اسمش را یمآورد تنم یم
لرزید .
–چقدرم خوشگله ...

زر خرید

بانوی بارانی

ناخودآگاه در ذهنم پرسیدم از من قشنگتر؟
از جلوی آینه کنار کشیدم .
من که حسادت نیمکردم ...فقط ...
بحث و سمتوسوی فکرهایم را عوض کردم.
–فکر یمکب ساعت چند بیان؟
–من داشتم یماومدم پایی ،آسانسور داشت یمرفت باال .
فکر کنم فامیالی خواستگارت االن همه اونجان.
لبخند زدم .خودم هم صدای خنده بلند مادرش را از
بالکن شنیده بودم .فندق را برای چند ساعت به کوروش
دادم .
دعا یمکردم جلوی سکینهخانم چتی نگوید که حرف و
حدیث شود.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۵۲۲
کیس زنگ خانه را زد.
مهمانهای من هم باالخره آمدند؛ زودتر از همه داب
بدون ژیوار ،و ساعت حدود نه عمه و ساواش ...
بلوز زرشگ و شلوار ساده مشگ به تن داشت ...شنل
حریری روی شانه انداخته بود که مانند مانتو تنش را یم
پوشاند .
برعکس داب که مرا بغل کرد و بوسید ،فقط مجسمهوار
تماشایم کرد .
گوشه چشمش پرشهای عصب ریزی داشت که دیدنش
دلگتم یمکرد.
ساواش نگایه به اطراف کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–همهچ مرتبه؟ چتی الزم نداری؟
پشت ظاهر اخمو و جدیاش مشخص بود ر
استس دارد.
–همهچ هست .خیالتون راحت.
در این چند روز آمدنشان ،به واحدم نیامده بود .یم
دانستم انتظار دارد من رس بزنم ،اما در توان خودم نیم
دیدم.
عمه و ساواش هنوز ننشسته بودند که دوباره زنگ زده
شد.
مبل عمه و ساواش نزدیک در بود .کف دستهایم از
ر
استس عرق کرد.
داب شکرهللا به پیشواز رفت در را برایشان باز کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

عموعبدی جلوتر از همه وارد شد .
با دیدن عمه که کنار همرسش به ر
احتامشان ایستاده بود،
لحظهای احساس کردم جا خورد و بحرکت شد،
اما ر
وقب نوبت جواب دادن به سالم خشک و زیرلب عمه
شد با لحب که طعنه داشت گفت:
–به !خانوم ذاکری بزرگ !زمی خییل کوچیک شده،
خانوم ذاکری !
نیمدانم چه اضاری به تکرار اسم عمه داشت .
پتاهن مردانه یشیمرنگ به تن داشت که پوست صورتش
را روشن و سالمت نشان یمداد.
–سالم .بفرمایید تو.

زر خرید

بانوی بارانی

داب شکری تعارف کرد و باالخره عمو از جلوی در کنار
رفت .
نفر بعدی حمیدهخانم بود که سالمگویان وارد شد .
نگاهم از عمو که کالهش را با حرص در دست مچاله
کرده بود به تازهوارد رفت.
#پارت_۵۲۳
ر
خاکستی با شلوار کتان راسته
یاشار ...با آن کت استت
مشگ شبیه یک غریبه شیکپوش شده بود ...
رسش را پایی داده و من خته به رسی شدم که حاال تته
شده بودند از موهای کوتایه که یمگفت قصد صاحبش
بر ر
گشی به زندیک عادیست ...

زر خرید

بانوی بارانی

صورتش را لحظهای باال آورد که با داب دست بدهد و مرا
دید.
همان چند ثانیه توقف نگاهش ،آن برق که در چشمهای
کدرش درخشید برای آرامشم کاق بود .
اینکه خوشحال نبود را بهر ر
احب یمشد از ابروهای درهمش
فهمید .
حق داشت؛ فشاری که تحمل یمکرد مرا هم آزار یمداد.
بعد از اینکه مهمانها بعد از تعارفات معمول نشستند به
آشتخانه رفتم .
ریحان داخل لیوانها ررسبت یمریخت.
–اینجا اومدی چیکار؟ برو پیش بقیه.
مادر یاشار که عروسخانم صدایم زد به هال برگشتم .

زر خرید

بانوی بارانی

با صدای ماشاهللا ر
گفی خانم همراهشان متوجه او شدم
و زیرلب تشکر کردم.
حتما خواهر حمیدهخانم بود ،همان چشمهای کشیده را
داشت ،فقط کیم ظریفتر و زیباتر از او بود.
ریحان ررسبتها را که تعارف کرد ،بحث از کرونا و قیمت
ارز و شیفتهای کاری یاشار که گذشت ،خاله یاشار
پیشنهاد داد به اتاق برویم و صحبت کنیم .
بهمحض بلند شدن تند و دستپاچه یاشار ،دابشکری
خندید و بهشوچ گفت:
–آقاداماد عجله دارن.

زر خرید

بانوی بارانی

خواستگار را حساب پسندیده بود ،از تعارفات و ر
احتام و
ا
لبخند بزرگ روی صورتش کامل مشخص بود.
من و عبدی و یاشار یمدانستیم چرا عجله دارد برای
بتون ر
رفی از جو سنگی اتاق.
ر
ساعب که در جمع نشستیم ،یاشار تا مجبور
همان نیم
نشد و مخاطب قرارش ندادند رسش را باال نیاورد.
رسجمع چند برگ دستمال برداشت و پیشاباش را با آنها
پاک کرد؟ فقط خدا یمدانست.
#پارت_۵۲۴
دلم یمخواست بگویم کتش را دربیاورد و خودش را سبک
کند .

زر خرید

بانوی بارانی

تنها کاری که توانستم برایش انجام دهم این بود که درجه
اسپیلت را ر
کمت کنم.
ایستاد تا جلوتر از او به اتاق بروم .در آخرین لحظه
نگاهم متوجه فلور شد .
رنگ صورتش مات و کال شده بود ،در تضاد با چشمهای
سیاه و پر از گالیهاش که از من برداشته نیمشد .
بهمحض اینکه وارد اتاق شدیم ،یاشار در را بست .
از پشت مرا در آغوش کشید و رسش را میان موهایم
فروبرد و دیم عمیق از آن گرفت.
هیچ حرق نزد ،اما صدای نفسهای تندش ...
بدن پر از تنش و دستهاب که تا حد خفگ مرا در خود
غنیمت گرفته بودند نفسم را در سینه به دام انداخت.

زر خرید

بانوی بارانی

برای آرام کردنش ،دستم را روی بازویش گذاشتم و رسم را
به شانهاش تکیه زدم .
میان موهایم با درماندیک زمزمه کرد:
–یک تموم یمشه؟
قلبم از شنیدن درد صدایش ر
فرسده شد .کاش یمشد
گلویش را ببوسم و دردش ساکت شود .
–یمریم بتون و یمگیم باهم به تفاهم رسیدیم ،اونام بقیه
قرارا رو یمذارن و تمام.
پشتم از هرم گرمای بدنش داغ شد .گرماب نه از عشق،
از حیس که نیمشناختم.
–ولم کن ،یاشار !تنت مثل کورهس.

زر خرید

بانوی بارانی

کیم دستش را سست کرد .در آغوشش چرخیدم.
کتش را باز کردم و از شانه پایی کشیدم .تماممدت مرا یم
پایید .
ترس در هاله اطرفمان شناور بود ،هرکدام بهنوغ یم
ترسیدیم دیگری را از دست بدهیم.
کت روی زمی افتاد .خواستم با دست بلوزش را از تنش
فاصله بدهم ،نشد؛ به اندامش چسبیده بود .
لبخند رسگرمشدهاش را حس یمکردم ،اما حواسم به عرق
نشسته روی گردنش بود تا شیطنتش.
رسم را باال کشیدم و روی گردنش فوت کردم .
انگشتانش در شانهام فرورفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–فوت نکن ،بچه !کبودت یمکنم تحویل بتونیا یمدما.
رسم را با تعجب باال آوردم.
–بجنبه !
لبخند بجاب روی لبش نشست و به صورت خستهاش
کیم روح داد.

#پارت_۵۲۵
لبخند بجاب روی لبش نشست و به صورت خستهاش
کیم روح داد.
باز دلم سوخت.
–خستهای ،یاشار...

زر خرید

بانوی بارانی

–دیشب رسکار بودم ،امروزم نشد درستحساب
ر
استاحت کنم.
دستش را کشیدم.
–بیا بشی.
و برای تشویقش خودم روی لبه تخت نشستم .
انگشت شستش را درون جیبش فروکرد و ایستاد به
تماشایم .
–ست یم ر
پویس ،خییل بهت میاد.
–چه رنگ دوست داری؟
–هرچ تو ر
بپویس دوست دارم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
منطق
ناگهان فهمیدم هرچقدر هم سیع کنم نیمتوانم
ا
باشم ،مثل اگر یمگفت قرمز من همانجا همهچت را تمام
یمکردم .
تا ابد خاطره آن گیپور قرمز میان وسیلههای عمه از
ذهنم نیمرفت.
نیمشد عادی بود ،ر
وقب هیچچتمان طبییع نبود .من هم
مثل خودش خسته بودم ،بخواب ...
پر از ر
ر
تشوییس که آشفتگ به جانم یمریخت .
استس و
–از این ساختمون بتمت .
بحواس پرسیدم:
–چطور؟
–یه مشت همسایه فضول داری .

زر خرید

بانوی بارانی

بدلیل دامنم را روی پا مرتب کردم.
ر
–عوضش ر
شیفب خیالت از من راحته.
وقب
سمت دیگر تخت نشست .
خودش را عقب کشید ،به تاج تخت تکیه داد و پاهایش را
دراز کرد .
خیالم که از نشستنش راحت شد ،من هم عقب رفتم به
دیوار تکیه زدم.
–قبول کن یه مشت دوربی مداربسته همسایهتن.
رسش را به دیوار پشت تخت کوباند ،آرام .
بقراریاش را در تکانهای شدید پایش ،در نگایه که
ثابت نیمماند و در اتاق یمچرخید یمدیدم.
از هرچتی حرف یمزدیم یک سکوت وسطش نقب یمزد .

زر خرید

بانوی بارانی

هیچکدام نیمتوانستیم زب که باالی سالن ،پا روی پا
انداخته و با تفاخر به بقیه نگاه نیمکرد را از وسط
ذهنمان کنار بزنیم.
یک تالش دیگر برای عادی نشان دادن اوضاع.
–یک شیفت داری؟
#پارت_۵۲۶
بربط جواب داد:
–من بقیه رو کار ندارم ،صبح دوتاب بریم آزمایشگاه.
کیم جابهجا شد  .ر
دسب به جیب شلوارش زد و وسط
ابروهایش گره خورد .
از داخل جیبش آچار کوچگ بتون آورد.

زر خرید

بانوی بارانی

–رضای ناکس !یک اینو گذاشت تو جیبم؟
–این چیه؟
–داشتم یماومدم رضا داد دستم .نگرفتم ،یواشگ
گذاشته تو جیبم.
–چرا؟
گوشه لبش به باال کشیده شد.
–گفت اگه بهم ر
دخت ندادن برگردم به داییت بگم دوش
حموم ناری چکه یمکنه ،بااجازهتون ،تعمتش کنم.
چند ثانیه فقط نگاهش کردم و بعد نتوانستم نخندم.
–نه ...عجب بدجنسیه ...آبروی من چ...؟
–خله پرسه.
–با این آچار؟ شت حموم ،آچار فرانسه یمخواد.

زر خرید

بانوی بارانی

–واردیا...
–تنهاب وادارت یمکنه یاد بگتی.
چشمهایش از ستایش برق زد.
–ما رو فرستادن درباره خودمون حرف بزنیم؟ بدبختا نیم
دونن ما حرفامون رو زدیم.
پرسیدم:
–چه رنگ دوست داری؟
این سؤال روتی همه ر
دختها بود و من برحسب شنیدهها
پرسیدم ،اما همی سؤال ساده درونم را بههم ریخت.
ر
حسادب ناخواسته و ترسناک دورم پیچید ،رهایم نیمکرد .

زر خرید

بانوی بارانی

–برای چ؟
نیمدانم در چشمم چه دید...
–این ست پوشیدی قشنگه.
–فتوزهایه.
–سته دیگه ...
رسش را به دیوار تکیه زده و از گوشه چشم ،با کجخندی
گوشه لب تماشایم کرد.
–من اگه از اون لباسا بخوام برام ر
بپویس ،شبنما بخر ...
فسفری و نارنچ.
نگفت قرمز ...اما دنباله حرفهایش بهکل حسادت را از
یادم برد و صورتم را از خجالت رنگ کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

ا
–فسفری آی تو تاریگ نما داره ...اصل الزم نیست واسه
اینکه دنبالت بگردم برق رو روشن کنم .راهنما یمزنه،
المصب.
با مشت به ساق پایش کوبیدم.
–تو مخ پوک منحرفت!
میان خنده قطره اشگ که از چشمم آمد را پاک کردم.
ر
دعوب برای آغوش.
یک دستش را سمتم دراز کرد،
–بیا...
#پارت_۵۲۷
سمتش رفتم ،از روی تخت .خودم را کشاندم تا آغوشش.
کنارش که نشستم ،بهمحض رسیدن ،مرا به سینهاش
چسباند .

زر خرید

بانوی بارانی

گونهام را نرم بوسید.
–ناری ...اینقدر نریز تو خودت...
آلوده به بغض ر
اعتاف کردم:
–سخته...
و اشک صورتم را خیس کرد .حلقه دستش محکمتر شد.
–اینجوری گریه یمکب نیمیک من مشتم رو وا یمکنم که
پرواز کب بری؟
قفس تنش خانه من بود ،من ساکن آغوشش.
مچاله شدم ،چسبیده به سینه مردانهاش ...
خودم را جمع کردم تا بگذرد و حرف از جداب نزند ...

زر خرید

بانوی بارانی

کاش آنقدر کوچک و حملکردب یمشدم تا از او جدا
نشوم؛ قد یک طرح روی لباسش ،یا یک مشت گل خشک
شده ته جیبش ...
شالم را ازرسم کشید و موهایم را بوسید .حاال او بود که
مرا دلداری یمداد.
–فقط یهکم دیگه مونده .خودت ر
گفب .بعد دوتاب یمریم
رس خونه زندیکمون.

رسم را باال گرفت .
پیشابام را بوسید .گرمای بوسهاش مانند موج روی
دریاچه ،بزرگ شد و دایرههاب از آرامش روی صورتم
ر
گستاند.
–خییل خانویم ...خییل...
اشکهایم آزاد شده بودند ،تمایم نداشت.

زر خرید

بانوی بارانی

انگشت شست زبرش را پرحرص روی صورتم کشید .
مستأصل غرید:
–بهخاطر من نریز این المصبا رو ...یمرم از همی باال
پرتش یمکنم بتون.
–نه...
با رسازیر شدن قطرههای بعد ،از پاک کردنشان ناامید
شد .دستهایش کنارم رها شد.
–شانس نداری ،ناری ...دو تا آدم عوض گتت افتادن
که...
این رابطه دو رس داشت ،یک سمتش من ایستاده بودم،
بدون پشیماب.
–نه ،یاشار ...اگه من رس راهت ست نیمشدم...
–من اول عاشقت شدم .من باعث شدم تو االن...

زر خرید

بانوی بارانی

زل زد به اشکم ...تمرکزش را از دست داد و نرم زمزمه کرد:
–تو فقط گریه نکن...
تند اشک روی صورتم را پاک کردم .مرا به خودش چسب
کرد .
هیچ عطر و ادکلب نزده بود ،عطر تنش را دوست داشتم.
#پارت_۵۲۸
ا
اصل وقبر
نزدیکش که بودم ،آرامش نقب یمزد تا قلبم .
رسم روی سینهاش بود ،غصهها تهنشی یمشدند.
با دکمهاش بازی کردم .
–ماهعسل کجا بریم ،یاشار؟

زر خرید

بانوی بارانی

رسش را پایی کشید و تند لبم را بوسید .
–من یممونم و تو ...
ر
نماییس زد.
دستم از ررسم لرزید و دکمهاش باز شد .اخیم
–ببندش تا کیس ندیده.
هول ،دکمه را روی سینه لرزان از خندهاش بستم .
صدایش گرم شد.
–بریم مریوان .تو اون خونهقشنگه ...فکر کن چند سال
دیگه ر
دختمون اونجا بازی کنه .خاکبازی ...آی ...به جان
عبدی ر
دخته مثل ننهش تخس یمشه ،صبح تا شب باید
بکشمش از درختا پایی.
شانههایم از خنده لرزید .به سینهاش مشت آرایم زدم .با
چشمهاب پرجرقه و لبخندی گوشه لبش ادامه داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–چشاش شبیه چشمای تو یمشه ،عروسگ ...لباش عی
تو ...آی ناری ...پرسا دنبالش باشه...
بهحدی با اطمینان و پراحساس آینده را تصویر یمکرد که
یمدیدمش  ...ر
دخت کوچولوی خاکآلود وسط درختهای
گردو را ...
کیس به در کوبید.
و صدای خنده از داخل هال.
صدای حمیدهخانم از پشت در که پرسید:
–ما بریم رس صحبتای اصیل؟ شما حرق نداری؟
از ترس باز شدن در ،فورا از تخت پایی رفتم .
راحت پاهایش را دراز کرده بود.
نگاهم سمت در رفت .از باز شدن ختی نبود.

زر خرید

بانوی بارانی

شانه باال انداخت .
–بذار داییت بیاد همینجوری ما رو ببینه که جیک
توجیک نشستیم ،عقد رو شاخشه.
شست پایش را کشیدم که پایی بیاید .اما به حرفش
نتوانستم نخندم.
–اونوقت احتیاجم نیست آچار دربیاری.
باالخره دل از تخت کند و بلند شد .کت را از زمی
برداشتم و سمتش گرفتم ،روی دستش انداخت .
با بتون رفتنمان دابشکری با رسش را سمت ما چرخاند.
–نتیجه چ شد ،چاوکم؟
نیمنگایه به یاشار منتظر زل زده به دهانم انداختم .لبخند
کوچگ پر زد و روی لبهایم نشست.

زر خرید

بانوی بارانی

–هرچ شما بگید.
صدای مبارکه از همه بلند شد.
عموعبدی جعبه شتیب را از روی مت برداشت .
–نوب که بهت دادم حاللت ،پرس !پس اول من کامم رو
شتین یمکنم.

#پارت_۵۲۹
یک شتیب برداشت و جعبه را سمت عمه گرفت .
–بفرمایید ،خانم ذاکری !
فلور چنان رنگش پرید که انگار شوکران به او تعارف کرده
باشند .

زر خرید

بانوی بارانی

خودش را سمت داب کشید .داب یک شتیب برای
آبروداری برداشت.
آقا عبدی دستبردار نبود .به عمه با لبخندی پتوز کنایه
زد:
–باالخره من عروس خودم رو صاحب شدم .
فلور راست نشست .با صداب صاف و بلند جوابش را داد:
–هنوز هیچ حرق زده نشده!
دیدم که فک یاشار بههم ر
فرسده شد .صدای دندانهایش
که بههم سابیده شدند یمآمد.
فلور پا روی پا انداخت.
–حق طالق ،حق خروج از کشور ،مهریه !
یاشار از کنارم بلند گفت:

زر خرید

بانوی بارانی

–هر ررسیط بذاری قبوله.
عمه را مخاطب قرار داد و برای ظاهرسازی هم که شده
او را جمع نبست  .ر
حب یمتوانم بگویم تن صدایش خشن
بود ،خشنتر شد.
–هر ررسط ضمن عقدی ناری بذاره رو جفت چشام قبول
دارم .
برای اینکه آرام شود و کوتاه بیاید بازویش را کشیدم .
خشم و جنوب ر
کنتلنشده در وجودش شکل یمگرفت که
یمترسیدم همهچت را نابود کند .
نزدیک بود گریهام بگتد .
–یاشار ...بزر ر
گتا حرف یمزنن.
بتوجه به حضور بقیه انگشتانم را در مشت گرفت.

زر خرید

بانوی بارانی

احتام بزر ر
– ر
گتا واجب ،ویل زن من قراره ر
بیس .
فلور باحرص گفت:
–به تعداد سال تولدش سکه!
–سکهپکه و اینا رو ر
وقب ندارم چه فایده بگم هزار تا ،از
دار دنیا یه خونه دارم ،اونم بهعنوان مهریه یمبخشم به
ناری .
تکخند تمسخرآمت فلور در اتاق پیچید.
–به اون چاردیواری تو دارغوزآباد یمیک خونه؟ یعب
لیاقت برادرزاده من اینه؟
–عمه...
نگاه تتش سمت من برگشت .
داب شکرهللا وسط بحثشان پرید.

زر خرید

بانوی بارانی

–صلوات بفرستید .
فلور چنان با خشم نگاهش کرد که من نفس کشیدن یادم
رفت ،اما داب کوتاه نیامد.
#پارت_۵۳۰
–ببی ،زنداداش !یمدونم حرفات از رس دوست داشتنه .
عالم و آدم یمدونن تو زحمت این بچه رو کشیدی ،ویل
بذار حاال که دلش با این جوونه بره دنبال دلش .آقایاشار
رفب خییل ر
وقب شما ر
هم از ر
پیرسفت کرده .
داب هنوز فکر یمکرد مشکل مایلست ،اما حرف بعدی
اش عجیب حقیقت داشت.

زر خرید

بانوی بارانی

–این دوتا بچه اگه قرار بود بدون هم زندیک بگتن ،تو این
دو سال یم ر
گرفی .با قسمت که نیمشه جنگید ،خواهر
من !بذارین این دو تا جوون هم برن رس زندیکشون.
–عمه !خواهش یمکنم.
لبهایش از شدت فشار به یک خط باریک قرمز در
صورتش تبدیل شد .رسش را نیمچرخاند تا مرا ببیند.
داب به ما اشاره زد.
–بیاین بشینیم ببینم .
خودش از جا بلند شد و مبل دونفره را برایمان خایل کرد.
باهم و کنار هم نشستیم .نفسم را سنگی رها کردم.
یاشار زبان من هم شد.
–ما انتخابمون رو کردیم.

زر خرید

بانوی بارانی

مبارکه بلند و هول همه حسنختام شد.
داب روی مبل تکنفره نشست و بحث را در دست گرفت
.
–خب پرسم ،سکه هرچ عرفه ،مهریه خواهرزادهم باشه .
زندگیه دیگه ،خونه رو دو فردای دیگه ممکنه بفروشی،
یگ دیگه یمخرین .
ا
در طول صحبت اصل به فلور نگاه نیمکرد ،اما من از زیر
چشم یمدیدم چطور لیوان ررسبت را میان انگشتانش
فشار یمدهد.
سمت عموعبدی و حمیده خانم برگشت.
–حق طالق و اینا رو هم خودشون به تفاهم برسن ،آقا
داماد موافقت کی که چه ر
بهت .
با انشاءهللا ر
گفی حمیدهخانم ،از ما پرسید:

زر خرید

بانوی بارانی

–نظر شما دو تا چیه؟
خوبه را من گفتم و یاشار رسی به موافقت تکان داد.
حمیدهخانم با خوشحایل بلند شد .جعبه شتیب را
برداشت و به همه تعارف کرد.
ر
ر
انگشت به دست من مراسم تمام شد.
انداخی
باالخره با
اگر قرار بود برای هر مراسیم اینهمه جنگ اعصاب
داشته باشیم ترجیح یمدادم همان محرص همهچت تمام
شود.

#پارت_۵۳۱

زر خرید

بانوی بارانی

هیچچت آنطورکه یاشار برایش برنامهریزی کرده بود رسی ع
پیش نرفت .تا قرار محرص گذاشته شود چند روزی طول
کشید .
نیمدیدمش ،زنگ یمزدم و یمگفت رس کار است .شبها
هم خانه خایل و اجارهنرفته خودش یمخوابید .
رسبهرسش یمگذاشتم که خانهاش را به آن بندهخدای
عیالوار نداده ،برای همی خانه روی دستش مانده .
یمخندید و من با دلتنگ به صدای خندهاش که کمیاب
شده بود گوش یمدادم.
از شلوغکاری پیشآمده در خواستگاری حرق نیمزدیم،
هیچکدام.

زر خرید

بانوی بارانی

آشکارا از آمدن به ساختمانمان فرار یمکرد و نیمتوانستم
رسزنشش کنم.
صبح روزی که غروب آن باید به محرص یمرفتیم با
صدای زنگ ر
گویس از خواب بیدار شدم.
فکر کردم یاشار زنگ زده شیطنت کند ،اما صدای
درمانده ساواش تصوراتم را بههم ریخت.
–ناری !بیا پایی ،فلور حالش بههم خورده .باید بتیمش
ر
دکت.
هول شدم ،اما نهآنقدر که مانتو و شلوار نپوشم و کیف
برندارم.

زر خرید

بانوی بارانی

داب در را برایم باز کرد .موهای پرپشت و همیشهصافش
بههم ریخته و آشفته بود .شلوار بتون و زیرپوش چروک
هیچ تناسب نداشت.
صدای عق زدن فلور از دستشوب یمآمد .انگار یک بار
دیگر صحنه را در میان زندیک دیده بودم.
–چ شده؟
سمت دستشوب رفت.
–نیمدونم .پنج دقیقهست هر کاری یمکنم درو باز نیم
کنه.
با کف دست ،ویل آرام به در کوبید.
–گالره چاوکم ...ساواش رو سکته نده ...باز کن این
درو...

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهش که سمت من برگشت ،نگراب و ترسش رسم را از
خجالت به زیر انداخت.
نیمقدیم نزدیک شدم و صدایش زدم.
–عمه !!باز کن کمکت کنم.
ر
صورب به رنگ
در دستشوب روی پاشنه چرخید و فلور با
کاغذ از آن بتون آمد .
دستش را به چهارچوب گرفته بود که داب دست دور
کمرش انداخت و نگهش داشت.
#پارت_۵۳۲
–ناری !برو ماشینت رو بیار جلوی در .
یک ساعت بعد ما در بیمارستان بودیم ،فشارش روی
شش بود.

زر خرید

بانوی بارانی

برعکس من ،همه بد بودن حالش را باور کردند ،جوریکه
خودم هم کمکم خودم را رسزنش یمکردم که بدبی شدهام.
روی تخت دراز کشیده بود و قطرهقطره رسم وارد خونش
یمشد.
فکر یمکنم فکرهایم را در صورتم خواند ،رویش را
برگرداند.
–برو پیش داییت.
از اتاق تزریقات که بتون رفتم ،ساواش را روی نیمکت
نزدیک به در دیدم .
رسش را که بی دستهایش گرفته بود با صدای پایم باال
آمد .آه کشید و تکیه داد به دیوار.
– یعب کرونا گرفته؟ ویل ما واکسن زدیم .

زر خرید

بانوی بارانی

کنارش نشستم و کیفم را روی پا گذاشتم .
گفتم و مطمی نبودم.
–تب و رسفه نداره ،حتما از معدهشه.
–دفعه قبل که اینطوری شد ،فکر کردم شاید ...
کالفه ر
دسب روی صورتش کشید .
غمگی ادامه داد:
–معدهش همیشه یمگته .یهمدت اذیت یمکنه ،ویل
خوب یمشه ...
دستش را روی رانم گذاشت.
–ناری ...
نگاهم از دست بزرگش به صورتش رفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–یه چتی هست که فلورا ازم خواسته بهت نگم ،ویل تو
باید بدوب...
ر
فروپایس
دلم بههم پیچید .حس کیس را داشتم در آستانه
باشد .نکند...
–ما بچهدار نیمشیم.
خت ،سییلوار به صورتم برخورد کرد .یخ زدم از ررسم.
من تماممدت به فکر خودم و یاشارم بودم ،اما اینکه
ر
حقیقب که داب یمخواست بگوید اینهمه تلخ و دور از
ذهن باشد...
–شما؟ بچه...
– ر
دکت به فلور گفته تخمداناش خییل کمکارن ،خییل کم .
با ررسمندیک زمزمه کردم:

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمدونستم...
–تو که باهاش حرف نیمزب ،بایدم ندوب.
از طعنهاش دردم نیامد .نگاهم را به رسامیکهای کف
بیمارستان دادم .
ویل اگر هم یمدانستم ر
فرق در برخوردهایم با او نداشت .
حقیقت این بود که فلور خییلوقت پیش جایگاهش را در
قلبم از دست داده بود.
#پارت_۵۳۳
مرد شکسته کنارم با خودش حرف یمزد.
–همیشه امیدوار بودم که یه بچه بتونه اون فلور شاد
قدییم منو برگردونه ...
–شما چ؟ بچه نیمخواین؟

زر خرید

بانوی بارانی

پوزخند زد.
–اگه دوباره نیومده بود تو زندگیم ،هیچوقت ازدواج نیم
کردم .
خواستم دستش را بگتم ،پس کشید.
گذاشی اون برای منه ،یه ر
ر
دخت که
–این تاوان تنها
عاشقم بود رو برای لجبازی یه پتمرد که مغزش خشک
شده بود ول کردم و رفتم .مثل بزدال فرار کردم .حاال اینم
آخر عاقبتم؛ زنم افرسدهس ،بچهای...
بقیه حرفهایش آیه مردانه و ُپرسوز شد .
–گایه بهش زنگ بزن ،ناری ...خییل غصهدار و تنهاست .
نبی ظاهرش رو...
کاش بتوانم .کاش...
–ممکنه شوهرت خوشش نیاد که باهاش حرف بزب ،اما
یه کارو...

زر خرید

بانوی بارانی

–برای چ خوشش نیاد؟
–حتما دفعه قبل که با خواستگاریش مخالف بوده خییل
اذیتش کرده .فلور یهدندهست ،اگر از کیس خوشش نیاد
دیگه هرگز نمیاد .این یه مدت اخالقای جدیدش دستم
اومده.
بیچاره فلور !هرکیس از زاویه دید خودش به او نگاه یم
کرد ،بدون اینکه واقعا او را بشناسند.
–داب !تشنهمه .یمتونید یه آبمیوه برام بخرید؟
سؤایل نگاهم کرد ،حقیقت را گفتم:
–یمخوام تنها باهاش حرف بزنم.
لبخند ساده و امیدواری به لب نشاند و رفت.
با چشمهاب بسته روی تخت دراز کشیده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

آخرینباری که او را در بیمارستان دیدم یادم آمد .دست
خودم نبود ،یاشار ازهمپاشیده آن روز جلوی چشمم
نقش بست.
ر
عشقای را
من ،فلور ،یاشار ،واقعیت رابطه ما هیچ مثلث
نیمساخت ر
وقب یگ از ضلعها فقط مثل کمان دوتای
دیگر را یمکشید و خم یمکرد.
–ناری...
حواسم نبود ،بهعادت قدیم جواب صدا زدنش را با جانم
زیرلب دادم.
نگاهم باراده روی شکمش رفت ،بطب که قرار نبود
جایگاه هیچ کودیک شود.
ظلم هیچوقت رهایمان نیمکند ،مثل تکه زبالهایست که
در طبیعت رها کب ،چرخه طبیعت آن را به سفرهمان
بریمگرداند.

زر خرید

بانوی بارانی

اعمال هم همی هستند ،یک جاب یک سیایه یمکاری و
سالها بعد مجبور یمشوی تاریگ را درو کب.
این تفکر که همه بالها تصاص گناه باشد عجیب لنگ یم
زد ،ما تاوان کدام گناه نکرده را پس یمدادیم؟
من ،یاشار ...اینهمه آدم زجرکش روی زمی.
#پارت_۵۳۴
کنارش ایستاده بودم .با انگشتهای یخزدهاش دستم را
گرفت و محکم نگه داشت .
تمام احسایس که مخق یمکرد را آن انگشتهای قفل
شده لو یمدادند.

زر خرید

بانوی بارانی

اگر یمفهمید که داب به من گفته عکسالعملش قابل پیش
بیب نبود ،آنهم ر
وقب از ترحم حالش بههم یمخورد .
پرسیدم:
–از قصد این کارو کردی؟ مگه نه؟
–منظورت کدوم کاره؟
–خودت از قصد باال آوردی.
لبهایش سفید سفید بود .
ر
منطق ،خییل راحت جوابم را داد:
خونرسد و
–نیمخواستم توی محرص باشم .االن یه بهونه دارم.
روی صندیل پالستیگ کنار تخت نشستم.
موشکاف نگاهم کرد .
مرا مثل کف دستش یمشناخت؛ بزرگم کرده بود .

زر خرید

بانوی بارانی

تلخندی کنار لبش شکل گرفت .
–بهت گفت مگه نه؟
بدون شک از داب و راز ر
مشتکشان حرف یمزد .ساکت
ماندم.
–مردک دهنلق !
به مهتاب سقف خته شد .غمگی زمزمه کرد:
–زمی پره از زنهاب که لیاقت بچههاشون رو ندارن،
خدا باز بهشون بچه یمده ...فکر یمکردم شاید بتونم این
بار یه مادر خوب باشم.
باید تعارف یمکردم ،باید یمگفتم مادر خوب برایم بوده،
اما در توانم نبود.

زر خرید

بانوی بارانی

–مادرت که مرد ،تا دو سال تو تخت من یمخوابیدی،
گایه شبا صدات تو گوشم یمپیچه که بیدار شدی و آب
یمخوای ...از خواب یمپرم...
رسم را پایی انداختم .غم ریشهداده در گلویش ،صدایش را
یملرزاند.
–فکر یمکنم این یه غریزهست ،اینکه بخوای مادری کب،
ر
منطق پشت اینهمه وابستگ من به تو نیست.
وگرنه هیچ
بازهم حرق نداشتم.
–من معلم خوب برات نبودم ،ناری  ...ر
حب مادر خوب ...
از بچگیت ر
استس عروس شدنت رو داشتم ،اینکه چطور
از عهده کارا بربیام ،اما حاال به هر دری یمزنم که نیام،
نباشم.
مقرصش من نبودم .به رگ آب پشت دستش که از زیر
پوست شفافش بتون زده بود خته شدم .

زر خرید

بانوی بارانی

آرام زمزمه کرد:
–ناری ...تو تنها آدم زمیب که از جونمم ر
بیشت دوستش
دارم .
نگفب ،ر
ر
حب یه دوست دارم ساده .
–هیچوقت
ر
دونسب.
–ویل یم
#پارت_۵۳۵
به چشمهای پرآبش زل زدم .بغضش گلوی مرا هم اشغال
کرد.
–برای منم راحت نیست .هم تنهام ،هم اینکه ...یمترسم،
یمترسم از پسش برنیام .از پس سایهت رو رس رابطه
مون ...

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهش مردد سمت در رفت و برگشت .دستش را دراز
کرد ،باالجبار گرفتمش.
–ناری ...باید از خودمو اون برات بگم.
قاطع جواب دادم:
–نیمخوام بشنوم...
–درباره اون...
خواستم فرار کنم ،بلند شدم .دستم را محکمتر گرفت .
نالهکنان پرسید:
–اگه بخواد تالق کارای منو رس تو دربیاره چ؟
باالخره به اشتباهش ر
اعتاف کرد ،آنهم نه مستقیم ،ب
اراده و از رس ترسش برای من.
ملتمس پچپچ کرد:

زر خرید

بانوی بارانی

–اونجوری نگاه نکن ،دیگه خودمم یمدونم چقدر راهو
اشتباه رفتم ...
روی صندیل آوار شدم .چشمهایش دودو یمزد از نگراب .
بااطمینان گفتم:
–یاشار رو نیمشنایس.
–من اذیتش کردم .مجبورش یمکردم بیاد پیشم ،ویل بعد
که یماومد حس یمکردم با زوری اومدنش ،منو در حد یه
فاحشه پایی یمکشه .من ...
نفس کم آورد .بغضش را قورت و ادامه داد:
–رابطه ر
وقب قلب باهاش نباشه ،فقط یه همخوابیه ...
حس کثیف بودن یمکردم و اون مقرص بود .

زر خرید

بانوی بارانی

تمام ماههاب که گذشت را زمان داشتم با واقعیت رابطه
شان کنار بیایم ،ذهب که ناخودآگاه ،خائنانه از هم ر
آغویس
شان تصویر یمساخت ،پس حاال باید این حرفها ر
کمت
آزارم یمداد ،ویل مثل شالق روانم را زخیم یمکردند .
–بس کن ،عمه !دیگه تموم شده.
–اگه برای تالق اذیتت کنه...؟
انگشتانش مثل یک تکه یخ دستم را چسبیده بود .
چشمهایش تنها عضو زنده بدنش بود ،انگار تمام دلشوره
های روحش را حمل یمکرد.
زن بیچاره روی تخت باعث حسادت هیچکس نیمشد .
دست دیگرم را روی انگشتهایش گذاشتم .
–آروم باش ...من حالم خوبه .

زر خرید

بانوی بارانی

قطره اشگ روی صورتش راه گرفت.
#پارت_۵۳۶
منتظر بود بازهم بگویم و آرام بگتد .
–منو دستکم نگت .اذیتم کنه پوستش رو یمکنم.
اشک دوم تا لبخند مرددش رسید .
–اگه مستقلم ،اگه هر بار یمافتم ،باز بلند یمشم چون تو
یادم ندادی بعد زمی خوردن بشینم و منتظر کمک باشم .
–نیمخواستم ضعیف و لوس ر
بایس .
لبهایم لرزید.
–خییل وقتام رسم غر یمزدی.

زر خرید

بانوی بارانی

–اگه مادر واقعیت بودم نیمزدم.
شانه باال انداختم.
–کیس نیمدونه.
صدای در رسم را به عقب برگرداند.
نگاه ساواش از گره دستها به صورتهایمان برگشت.
قد بلندش ،با آن موهای صاف و ابروهای پرپشت مردانه
از او یک مرد کورد اصیل و جذاب یمساخت.
جلو آمد و پالستیک خریدش را روی مت کنار تخت
گذاشت .
–فلورا جانم ،رسمت تموم شده .
فلور با کف دست صورتش را پاک کرد.
–ندیدیم.

زر خرید

بانوی بارانی

به در اشاره زد.
–برم به پرستاره بگم بیاد چک کنه بریم خونه.

#پارت_۵۳۷
جلوی در ساختمانشان ایستادم .ماشی یگ از همکارها را
برای امروز قرض کرده بودم.
از ناری نتسیدم چرا پیام داده فلور نیمآید ،ر
حب نگفتم
که چه بار سنگیب را از روی شانههایم برداشته با ختی
که داد .
از مردی بهدور بود که نخواهم فلور در عقد عزیزترینش
باشد .

زر خرید

بانوی بارانی

خدای احد و واحد شاهد بود عقد را هم دندان روی
جگر یمگذاشتم ،اما حاال که نیمآمد ...
خوشحال بودم؟ حاشا نیمکنم ،بودم...؟
ر
فالکب بود که از رس گذرانده بودم .
فلورا ذاکری نماد تمام
دیدنش خود جهنم را برایم مرور یمکرد .
سیع کردم ذهنم را در لحظه حال نگه دارم .
روز ،روز شانس من بود .
باورم نیمشد باالخره ناری مال من یمشود .
حاال که نبود تا گوشم را بپیچاند گذاشتم از این حس
مالکیت لذت بتم .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
گویسام برای صدمی بار از صبح زنگ زد .
–سالم ،مادر داماد!
خندید .پرسیدم:
–دیگه چ شده؟
–ما رسیدیم نزدیکای محرص .
–من تازه اومدم دنبال ناری.
–ما کار داریم .تا سفره رو بچینیم شما هم رسیدید .
–چیدن نیمخواد که مادر من !همهچ دارن خودشون .
–دیگه چ؟ !نونپنتستی آوردیم .تازه پارچه سفید رس
عروس رو خودم ملیله و مروارید دادم .بتم باال همهچ
رو ببینم ،کموکرس نداشته باشن.

زر خرید

بانوی بارانی

–چاکریم سلطان!
بلند خندید و صدایش در گوشم اکو شد.
–یمگم یاشار !!این عبدی گفت من خرج عقد رو یمدم،
ویل دیگه نگفته اینجا بیاریدمون که .با پویل که به این
محرص یمدین من یمتونم ده تا عروس داماد عقد کنم.
–البد کل در و همسایه رو به رسانجام برسوب ...تو حاال
تکپرست رو عقد کن ،بقیه طلبت.
ا
–راس ر
گفب .اصل دند عبدی نرم .از دهن عزرائیل بتون
کشیدیش ،وظیفهشه.
خدا یمدانست رضا کجا را برایمان پیدا کرده ،من فقط
خواسته بودم که عقد آریاب داشته باشد و رضا مسئول
انتخاب سالن شده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۵۳۸
صدای در ورودی ساختمان آمد و صدای پاب زنانه از
حیاط.
–باشه ،حمید !ناری اومد .
–دورتون بگردم .برو فدات شم .آروم بروب تا محرصا .
مواظب خودت باش.
منتظر خداحافیط من نشد و قطع کرد.
تقتق کفشها پشت در متوقف شد .
باید یمدیدمش تا باورم شود ،عروس من شده .سینهام اگر
بادکنک بود ،این چند روز از ر
خویس یمترکید.
در که باز شد رسما فکم سقوط کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
خودب؟
–ناری !
لبخند بزرگش پاک شد.
–سالم .چطور؟
–تغیت کردی چقدر...
مات و بالتکلیف نگاهم یمکرد.
حاال بیا و درستش کن .پسگردب الزم داشتم .
خب من بیچاره تا حاال او را با چنی آر ر
اییس ندیده بودم .
–عروسک شدی .عروسک.
لبخند قشنگش برگشت .نزدیک رفتم .
–فشارت بدم یمیک آی الو یو؟

زر خرید

بانوی بارانی

خواست قیافه عادیاش را حفظ کندها ،ویل از خنده
ریسه رفت.
نگاهم وسط چال گونهاش سقوط کرد.
تو فقط بخند عمر یاشار.
–قشنگ شدم؟
–ماه ...ماه ...
مانتو جلوباز آب آسماب را روی کت و شلوار سفیدش
انداخته بود.
ر
بدبخب من کجا بود؟ اینکه باورم نیمشد باالخره قرعه
شانس به نامم درآمده باشد.
–وایس...
از روی صندیل کمکراننده دستهگیل که دوقلوها انتخاب
کرده بودند را برداشتم و سمتش گرفتم.

زر خرید

بانوی بارانی

یک دسته از گلهای ریز و سفید.
–وای یاش ...خریدی؟ خودم وقت نشد بگتم .
ذوقزده نوازشش کرد.
پسندیده بود .بادی به غبغب انداختم .الزم نبود بداند آن
وروجکها انتخابش کردهاند .
اینهم شد انتخاب؟ گلهایش اندازه یک بند انگشت
بودند .
خودم برایش یک دستهگل واقیع یمخریدم از آنها که
رزهای درشت قرمز داشت ،از آن گلهای شیک مجلیس.
#پارت_۵۳۹

زر خرید

بانوی بارانی

وقب سوار یمشد عطر ر
در را برایش باز کردم  .ر
خویس که
به خودش زده بود را به سینه کشیدم.
عزمش را جزم کرده بود یاشار را از این بیچارهتر کند.
در را با ر
احتام برایش بستم .ابروهایش را باال انداخت.
تا نشستم ماشی را روشن کردم .
–بریم سندت رو بهنام بزنم.
المصب بود صدای خندهاش...
نیمنگایه به او انداختم.
ینب ر
–چشات قد چشای رس ر
پیب شده.
گردنش را تاب داد.
–چشمام قبلشم درشت بود خب.

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند گوشه لبم را پراندم .
–مژههات هم ری کرده.
ناقال کم نیاورد ،با شیطنت به رسم اشاره زد.
–موهات قشنگ شده.
یمخواست تالق کند؟ فقط خوشحالم کرد.
–دیدی؟
ر
میلیمت کوتاهتر کردی.
–آره دورش رو یه
و با نوک انگشت یک ذره را نشانم داد.
چپچب حوالهاش کردم.
انداخب االن؟ تو هم مییل ر
ر
متی تغیت کردی ویل
–تیکه
خونهخرابکن شدی .

زر خرید

بانوی بارانی

خندید .رسش به پایی خم شد و موهای صافش رس خورد
تا ماه صورتش.
ویل ر
وقب رسش را به صندیل تکیه داد ،لبخند و شادی
چشمهایش کمرنگ شده بود.
–یاشار؟ !
–جونم...
–ته دلم یه جوریه...
ادعای قوی بودن نداشتم ر
وقب منم حالم شبیه او بود.
–منم ...
بازهم پشیمان شدم از کشیدنش به زندیکام.
فانتی و شاد ر
من او را از دنیای ر
دختانه گرفته بودم و
آورده بودمش تا ته ر
زشب صفحات حوادث.

زر خرید

بانوی بارانی

با خودخوایه به این فکر کردم که درعوض از ر
وقب به
زندیکام آمده فهمیدهام عشق چه طعم ملیس دارد .
اینکه هواب شوی و ترمز بتی و بهجای راندن پرواز کب.
برایش چشمک زدم.
–من یه کلگ زدم ،یمخوام یادت بدم .
لبهای ر
خورسنگش از هم باز شد .قلب دیوانهام به هوای
بوسیدنشان رس به جنون گذاشت.
–بیا بگیم گور بابای دنیا !خودم و خودش رو عشق
است.
#پارت_۵۴۰
لبخند زد.

زر خرید

بانوی بارانی

–نه دیگه !خنده قبول نیست .باید بگ...
سمت من چرخید .
–خودم و خودت رو عشق است.
–آباریکال.
چالهای گونهاش باز نگاهم را به دستانداز انداخت .
با حرست گفتم:
–آی ر
دخته !حیف دستم اینجا گته ،وگرنه یمچلوندمت.
ر
قشنگتین من با یک محبت کوچک تمام صورتش جال یم
گرفت.
دستگاه پخش را روشن کردم .
–ببی داشتم یماومدم دنبالت چ پیدا کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

صدای خواننده را یمشناختم .همان بود که ر
وقب از جنگل
بریمگشتیم پخشش کرد.
صدای صمییم و گرم خواننده در اتاقک ماشی پخش
شد.
–ماهبانوجان ...جانبانوجان ...با چشمانت کن جادو،
جان...
صیاد دلت هستم ...تنها به تو دل بستم...
خوشش آمد چون رسش را نرمنرم با صدای خواننده تکان
یمداد.
تا به مقصد برسیم چند بار تکرارش کردم .
با ورودمان به محرص شکالت و نقل و سکه و هرچه بود
به رس و صورتمان اصابت کرد.
–نامردا ...امون بدید.

زر خرید

بانوی بارانی

رضا بود که خندید و بلند گفت .
از سالن فقط پردههای بلند سفید طالب و سفره نه ر
متی
ر
سلطنب برای مهمانش را ...
عقدش را دیدم و صندیلهای
بعد حواسم رفت ب مهمانها....
داب ناری و پرسش جلوتر از همه به پیشواز آمدند .
بعد آن داب نجیب و رستوراندار اهل ترکیه...
ناری سمتشان رفت .پرسداباش آن دستهای بلندش را
دورش حلقه کرد.
–خوشبخت شو ،زشتو ...
ناری غری زد و با محبت بغلش کرد .بعد دابهایش
آمدند و بغل کردند و اشک به چشم ناری دواندند و
رفتند .

زر خرید

بانوی بارانی

و عبدی ...شیک و پیک ،با کت و شلوار رسیم ...بنفشه
خانم کنارش ایستاده بود؛ شادی پدرم را مدیونش بودم .
عبدی در آغوشم گرفت .
–نمردم و دامادیت رو دیدم.
عادت نداشت به این محبت کردنهای زباب و آشکار.
شانههایش را نگه داشتم .رسش تا روی سینهام یمرسید .
عبدی ...عبدی ...جانم درآمد برای حفظ جانت.
#پارت_۵۴۱
شانهاش را بوسیدم.
با دستمال اشک چشمهایش را پاک کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

–چقدر کولم کردی و از این مطب به اون مطب
کشوندیم.
–جات رو رس منه ،بابا ...دندم نرم ،وظیفه بود.
مادرم جلو آمد و رسزنشش کرد.
–عبدی !وقت این حرفاس؟!
نگاه عبدی همچنان به من بود ،اما در تأیید حرف او
رسش را تکانتکان داد .
مادرم ادامه داد:
–بیا عقب ،تماشا کن و حظشو بت.
چند بار به شانهام کوبید و سمت ناری رفت .ناری هم
خم شد و شانهاش را بوسید.

زر خرید

بانوی بارانی

–منم ر
دختتون باشم؟
بازوی ناری را گرفت .
ر
ر
هسب به جان این پرس!
نیسب؟
–یک گفته
با انگشتهایم گوشه چشمم را که یمسوخت فشار دادم.
برایم مثل روز روشن بود؛ اگر خدا مرا بخشید و جواهری
مثل ر
دخت کنارم را به من داد ،تمامش بهخاطر پرستاری از
پدرم بود.
بقیه فامیل هم دانهدانه احوالتیس کردند و تتیکات و از
این حرفها...
خاله و خاله و پرسخاله و ر
دختهای خاله و...
باالخره اجازه دادند روی صندیلهای خودمان بنشینیم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
نشسی چشمم به ننه افتاد .با هیکل ریزهمته و
بهمحض
چادر گلدار گوشهای نشسته بود و با آن دندانهای
مصنوغ به جان نان و پنت افتاده بود.
اشاره زدم مادرم نزدیک بیاید .کنارم خم شد و رد نگاهم را
گرفت.
–خداب ،حمیده !ننجون رو واسه چ آوردی؟ یک
همسایهش رو یمبره محرص؟
–چیکارش کنم؟ بو برده بود عقدکنون توئه ،از بعدازظهر
بست نشسته بود تو خونه .یمگفتم نیا؟
–حاال یه شتیب بهش یمدادی .هالک شد با لقمه،
مدرسهس مگه...؟
–قند داره ،مادر!

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب دید دندانهای مصنوغ پتزن نان را نصف نیمکند
زیرلب زمزمه کرد:
–برم یه آب به بندهخدا بدم.
دوقلوها با ر
رفی حمیده جلو آمدند ،کاش قبل از اینکه
چانهشان گرم شود یمرفتند .
بلوز سفید و شلوار یل ،مانتو هم یک تکهپارچه بدرو
پیکر ...موهای پرسانهشان هم که سیخسیخ از شال ب
وجب بتون زده بود .
انگار نه انگار فقط چهارده سال داشتند ،با آنهمه آرایش.
#پارت_۵۴۲
هماهنگ لبخند زدند.
–سالم .ما ر
دختخالههاشیم ،دریا و درسا.

زر خرید

بانوی بارانی

ناری با مهرباب به بچهها لبخند زد.
–سالم ،خوشگال ...رضا نگفته بود خواهر دوقلو داره.
جفتشان آژیر کشیدند.
–از ما هیچ ر
نگفی این دو تا؟
ناری خجالتزده خندید.
–نه...
دریا دست به کمر زد.
–رضای نامرد فقط ر
وقب کار داره ما رو یمشناسه.
برای کندن قال قضیه گفتم:
– ر
دختهای یه خاله دیگهن .مامانشون همونه که مانتو
بنفش پوشیده .

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دختها لو دادند چرا آمدهاند.
–اون آقا فامیلتونه؟
رس چرخاند ر
سمب که ورپریدهها نشان دادند .
ژیوار نشسته بود کنار مردها و موز پوست یمکند.
هشدار دادم.
–نبینم آبروریزی کنیدا .اون جوجهخروس خییل هت کنه
شلوارش رو بکشه باال.
اخمهایشان باریک گره خورد.
–تو دیگه واسه خانمت غت رببازی دربیار ،ما رو چیکار
داری!
–همیکه گفتم ،مثل خانما برید یه گوشه بشینید.

زر خرید

بانوی بارانی

چنان محکم و جدی گفتم که حساب کار دستشان بیاید.
درسا ر
گویساش را به ناری نشان داد.
–حداقل یه عکس ازتون بندازیم؟
محکم گفتم :نه!
–تو لو خدا...
ناری آرام پرسید:
–مگه چیه ،یاشار؟
–واال آخرین باری که من ر
گویس لمیس داشتم اینا یه پیج
ر
داشی پر ررس و ور!
مؤدب بودم به جان عبدی !وگرنه پیجشان پر از...
–هنوزم دارن .

زر خرید

بانوی بارانی

رضا بهموقع رسید .دست زیر بازوی هردو انداخت .
با خنده و رسگریم گفت:
–تا غروب خت صفحهشون یمکننتون.
ناری هنوز سادهدالنه یمخندید ،اما من و رضا یمدانستیم
ا
خنده ندارد ،اصل.
–ما رو؟ چطور؟
–تا حاال جیک و پوکتون رو درآوردن ،کپشن دارن فقط
عکس یمخوان.
دختها خییل تابلو و ساختگ ر
ر
اعتاض کردند ،اما ر
وقب
رضا دستهایش را بههم کوبید و گفت:
–برید رد کارتون.
با شانههای افتاده ،غرغرکنان رفتند.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۵۴۳
بعد رضا ماند با یک لبخند بزرگ و چشمهاب که از
رفاقت برق یمزد.
تیت خودم اینه؛ باالخره ارهکش کچل در دام ر
– ر
دخت
جنگل افتاد.
ناری خندید ،آنقدر که خم شد .شانههایش یملرزید .
چشمم به او بود که رضا گفت:
–پس ر
رفب قایط مرغا...
به صدای شادش سمتش برگشتم .تنها اسیم که لیاقتش را
داشت گفتم:
–رفیقیم...
–رفیق...

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار ،مادر !آقا یمخواد خطبه بخونه.
رضا ر
دسب تکان داد و سمت آقایان رفت.
از آینه به ر
دخت سپیدپوش کنارم نگاه کردم .نگاهش به من
بود.
باراده دستش را گرفتم .
اشک در کاسه چشمانش نشسته بود ،نه از رس شوق ...
جای خایل شبتابها یمگفت ناردانهام غمگی است.
–نبینم بغضتو ...
ر
دلخویسام .یمدانستم جای
لبهایش طرح لبخند زد برای
عزیزانش کنارش خایلست .
کیفش را از روی پایش کنار زد.

زر خرید

بانوی بارانی

عکس زن و مرد جواب که یمدانستم پدر و مادرش هستند.
دنبال حرق گشتم که همه اینها را بگوید :با بغضت
خرابم نکن؛ تا عمر دارم باهاتم؛ جورکش غصههات خودم
یمشم .
اینهمه حرف را با یک بوسه به پیشاباش مهر کردم .به
درک که گوش تا گوش آدم نشسته بود .زمزمه کرد:
–منم...
–چ منم؟
–منم دوستت دارم.
صدای عاقد در محرص پیچید ،دستش را محکم نگه
داشتم.
حاجآقا خطبه را خواند .

زر خرید

بانوی بارانی

تنها اتصال دستمان بود که به من اطمینان یمداد همهچت
خوب است .
بله را گفت ،بدون پس و پیش ،ساده .
پشت دستش را بوسیدم  .ر
دفت را که امضا یمکردیم
آرامشش آرامشم شد .
–اگه یمخوای یمتوب نخونیش.
نگاهش کردم تا منظورش را بفهمم.
–چو؟
–خطبه عقد آریاب .گفتم شاید دوست نداشته ر
بایس.
ا
–من اصل نیمدونم چ یمگن .چون تو یمخوایش گفتم
بیایم اینجا.
–مثل یه قوله .قول یمدیم کنار هم بمونیم.

زر خرید

بانوی بارانی

اگر با عقد آریاب قول یمداد کنارم بماند ،دوستش داشتم.
#پارت_۵۴۴
#ناری
پیمانبان ،آقاب با لباس رسیم ،به ما گفته بود روبهروی
هم بایستیم و دست هم را بگتیم.
دستهای قوی و مطمئنش انگشتانم را در خودش جای
داد.
بپرده ،زالل ،مستقیم ختهام بود ،چنان ستایشگر و پر از
عشق که خودم را زیبا و پاک و از تمام اطرافم جدا یم
دیدم .
ر
کلماب رسشار از مهر کرد .
پیمانبان ررسوع به خواندن
ابتدا یاشار قسم خورد و بعد من.

زر خرید

بانوی بارانی

مرد دوباره خواند و اینبار یاشار تکرار کرد .روح کلمات
چنان دلنشی بود که احساس به چشمان پر از غرور او
هم آورد،
وقب آخرین امضا را در آن ر
غروری که ر
دفت بزرگ زدیم
سینهاش را جلو داده و شانههایش را صاف کرده بود.
–به نام نایم یزدان
تو را من برگزیدم از میان اینهمه خوبان
ر
زیسی با تو ،میان اینهمه گواهان
برای
بر لب آرم این سخن با تو ،وفادار خواهم ماند
در هر لحظه ،در هر جا ،پذیرا یمشوی آیا؟
نوبت من بود جواب دهم.

زر خرید

بانوی بارانی

–پذیرا یمشوم مهر تو را از جان .هماکنون باز یمگویم
میان انجمن با تو؛ وفادار تو خواهم ماند ،در هر لحظه و
هرجا.
قشنگ کلمات اشک به چشم همه آورده بود.
پیوندی که مدتها به انتظارش مانده بودیم ...
پیشابام را با مهرباب مهر کرد .زنجت دور گردنم را از
لباسم بتون کشیدم.
ر
طالفرویس برده و اندازه
از کنار پروانه ،حلقهای که به
کرده بودم را جدا کردم.
گرم پرسید:
–درستش کردی؟

زر خرید

بانوی بارانی

رسم را به نشانه بله پایی آوردم و امانتش را کف دستش
گذاشتم.
دستم را باال آورد .حلقه ساده را میان هلهله خانمها به
انگشتم انداخت .
انگشتانمان را قفل کرد و دیگر رها نکرد.
بعد نوبت کادوها بود ،عزیزترین و پرمفهومترین هدیه را
ساواش داد؛ گردنبندی از مادرم...
یمدانستم امانت دست که بوده .آن را به گردنم انداخت
و یک عکس دونفره گرفت ،خودم و خودش .
یاشار خودش را رسگرم حرف زدن با رضا نشان داد .
یمدانستم عکس را برای که یمخواهد .

زر خرید

بانوی بارانی

قلبم خایل بود از نفرت و حسادت .هر چریک که روحم را
بیاالید از خودم دور کرده بودم ،بهخاطر آر ر
امیس که حقم
بود .
به دوربی داب لبخند زدم  .ر
کمتین کاری که یمتوانستم
برای زب مثل مادر انجام دهم .
ته تمام قصهها بخشش بود و مهرباب .قصه من اما فقط
برای یک انتخاب جا داشت و من انتخاب خودم را کرده
بودم .
شاید قرار بود به جتان زخمهای فلور ،مرحم مردی که
کنارم ایستاده یمشدم.
#پارت_۵۴۵

زر خرید

بانوی بارانی

از پلههای محرص که پایی آمدیم .رضا کتش را کند و
روی صندیل عقب یک پژو گذاشت .
از یاشار پرسید:
–هفت یمریس؟
–آره .تو برو.
بازویش را کشیدم .
–کجا یمری؟
عجیب بود ،اما کیم خجالتزده بهنظر رسید.
–ببخش ،ناری ...ویل امشب شیفت دارم.
نار ر
احبام مخقشدب نبود .خیال کرده بودم شب را به
خانهام یمآید .

زر خرید

بانوی بارانی

–یه ر
دخت !بغ نکن .
رضا به قیافهام خندید.
ا
ر
–تقاضا داده دو هفته مرخیص بگته .فعل بهته مثل
پرسای خوب رسوقت بیاد و بره.
آهاب گفتم و دلم آرام شد.
–تو رو یمرسونم بعد یمرم رس کار.
داب ساواش جلو آمد .
–چ شده ،بچهها؟
رضا توضیح داد:
–من و یاشار شب شیفت داریم .داشتیم هماهنگ یم
کردیم.

زر خرید

بانوی بارانی

دابشکرهللا که تازه از پله پایی آمده بود به ما اضافه
شد .حرف رضا را شنیده بود ،چون با افتخار به آنها نگاه
کرد و گفت:
–یه رسباز هیچوقت سنگرش رو خایل نیمذاره.
رضا به صورت دمغ یاشار زل زد و لبهایش از خنده
جمع شد.
دابساواش پیشنهاد داد:
–ناریجان ،من برسونمت ،آقا یاشار بره به کارش برسه؟
البته اگه نیمخواین تنها باشی.
پرسیدم:
–وسیله دارید؟
–آره .برای چند روز ماشی کرایه کردم که یه چرچ توی
شهر بزنیم.

زر خرید

بانوی بارانی

سمت یاشار برگشتم.
–تا بیای منو برسوب و برگردی خیلیه .رضا برسونتت،
ر
کمت خسته یم ریس.
فشار مالییم به انگشتانم آورد ،آنها را از دور مچ دستش
باز کرد .
با همه خداحافیط کرد ،سوار ماشی رضا شد و رفت.
اینهم از اولی شب محرمیت من .
حمیدهخانم از پلهها پایی یمآمد و دوقلوها هم غرغرکنان
پشترسش.
#پارت_۵۴۶

زر خرید

بانوی بارانی

به خیابان نگاه کرد.
–یاشار رفت؟
فقط توانستم زیرلب بله را بگویم.
–باال باهامون خداحافیط کرد ،ویل چه زود رفت .قرار
بود تو رو بته.
–با داب یمرم .بچهها چ یمگن؟
مادرشان هم رسید.
–محلشون نذارین.
دوقلوها باهم ر
اعتاض کردند.
–ا ...مامان !مگه چیه؟ ما رو آورده بودید که فقط
براتون پارچه رس عقد رو نگه داریم؟ ما که نگه داشتیم،
بریزین رو رس ما دیگه.

زر خرید

بانوی بارانی

مادرشان برعکس دو خواهر دیگر سفیدرو بود ،قدش هم
متوسط.
نتوانستم سکوت کنم.
–چ رو بریزید؟
مادرش یک نیشگون جاندار از قل نزدیکتر گرفت.
–خاک قند سفره رو .چشمسفیدا یمخوان بختشون وا
شه.
حمیدهخانم سفره گلوله شده را از زیربغلش بتون آورد و
وسط کوچه باز کرد .
ر
دختها جیغ زدند .حمیدهخانم پرحرصتر پارچه را تکاند.
–به خدا دیوونهم کردید .ما اینجا یه مجرد داریم اونم نن
جونه .شماها هنوز نیمچهمجردم نیستی.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
دختها آخر حرفهایش را نشنیدند چون بدون
خداحافیط رفته و سوار ماشی پدرشان شده بودند.
مادرشان با دیدن ننجون که دوال ،دیوار را گرفته و پایی
یمآمد سمت او دوید.
–خاک عالم .پاک این بندهخدا یادمون رفت.
حمیدهخانم پارچه را تا کرد و دستم داد.
–اینو واسه عروسم دوختم .
ر
دسب روی پارچه ساتن کشیدم .
–قشنگه...
–همه واسه ر
دوخی و یم ر
دختاشون یم ر
بافی ،هرچ مد
شد من یگ برای زن یاشارم درست کردم .شال سهگوش،
پتهن قالبباق ...یه چمدون پر کردم از وسیله،
بعضیاش دیگه رنگ و رو نداره ...

زر خرید

بانوی بارانی

صدای زمختش را مهرباب لطیف یمکرد .باختیار در
آغوشش گرفتم .
این زن را دوست داشتم .کیس که تمام کلیشههای درون
ذهنم از قدرت و زنانگ را نقض یمکرد.
فقط چند ثانیه نگهم داشت و کنار کشید .انگار بغض
کرده بود چون صدایش بمتر از همیشه شد.
–یاشار که هرچ گفتم تا عمه ناری هست بریم براتون
خرید ،طفره رفت .ایشاال یه روز سهتاب بریم من برای
عروسم خرید کنم.
چشم را زمزمه کردم.
#پارت_۵۴۷

زر خرید

بانوی بارانی

عموعبدی و بنفشهخانم آخرین کساب بودند که از پله
پایی یمآمدند .
عمو نگایه به من تنها انداخت.
–این پرس شعور نداره .گور بابای کار !کجا گذاشت
رفت؟
من و حمیدهخانم باهم به طرفداری از یاش ر
اعتاض
کردیم .
داب کنارم آمد.
–با اجازهتون ما مرخص شیم .خانمم خونه تنهاست.
لحظهای از عکسالعمل آقاعبدی ترسیدم ،اما فقط
ماسکش را روی صورتش زد .

زر خرید

بانوی بارانی

ا
تمام مراسم کرونا رو کامل فراموش کرده بودیم .با
ر
پشیماب دعا کردم برای بزر ر
گتها اتفاق نیفتد .
بعد از آخرین مرحله خداحافیط با همه ،سوار ماشی
داب شدم ،ر
گویسام را چک کردم.
اساماسش از دمغ بودم بتونم آورد.
«له فن چویلیم ارام نازاری»
من...؟ !من مثل چشمانش برایش عزیز بودم؟
معباش را یمدانست و فرستاده بود؟
اناری شتین در دلم ترک برداشت و دانههایش پخش شد
در تمام سینهام..
حاال احساس مادرم را درک یمکردم ر
وقب به پدرم یمگفت
باوانم.

زر خرید

بانوی بارانی

محبتش چنان با رگ و پوست و استخوانم آمیخته بود که
هرگز از من جدا نیمشد.
شب برایش پیام دادم دلم برایش تنگ شده .نزدیک
ساعت سه بود که جوابم را فرستاد:
وهللا شهر ب تو مرا حبس یمشود.
این پیام را باید من یمدادم که باو مانده بودم در خانهای
خایلتر از همه شبها.
روز بعد نزدیک ساعت مرخص شدنش پیامک دادم:
–میای خونه؟
و خوب یمدانست منظورم از خانه کجاست.
جواب داد:

زر خرید

بانوی بارانی

–خستهم .خونه خودم نزدیکتره .فردا میام دنبالت بریم
دور بزنیم.
ترسو ! ر
حب زنگ نزد چون یمدانست راضاش یمکنم
بیاید.
اگر منتظر بود فلور برود که چند روز دیگر در تهران یم
ماند .
یمخواستند بگردند و تجدید خاطره کنند .
یمدانستم اشتباه است ،یمدانستم حق من است که ناز
کنم و او ناز ر
کیسام را ،ویل...
برای رضا اساماس دادم .
–آدرس خونه یاشار رو برام بفرست .بهش نگو که
گرفتم .

زر خرید

بانوی بارانی

کولهام را برداشتم ،لباسهایم را در آن ریختم و قبل از
اینکه پشیمان شوم از خانه بتون زدم.
وسط خیابان اصیل ،با دیدن خورشیدی که کمکم سمت
غرب یمرفت به این فکر کردم که شب را با او تنها
خواهم بود ...و همرسش بودم.
#پارت_۵۴۸
یک رس دلتنگ تکثت یمشد و سمت دیگر دلشوره...
شنیدههایم از مردها آنقدر متفاوت و ناهمخوان بود که
پایم را سست کند.
یمدانستم همهچت بوسه و گل و بغلهای گرم و ر
کنتل
ر
بیشتی هم وجود داشتند که پایم را
شده نیست ،چتهای
سست یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

کاش زب بود تا کیم از ترسم بکاهد ،برایم حرف بزند و
دلداریام دهد .از اینکه پیش ریحان نرفته بودم پشیمان
شدم.
نزدیک شهرک بودم که رضا آدرس فرستاد .بهموقع بود.
آدرس ویل رسراست نبود و مدام کوچهها باریکتر یم
شدند .
یاد طعنه عمه افتادم .دارغوزآباد ...تحقیقاتشان کامل بود
و چتی جز ررسافت از یاشار پیدا نکرده بودند؛ که اگر بود
داب پشت ما نیمماند .
ر
وقب جلوی آپارتمان پنجطبقه رسیدم به خودم گفتم که
برای بر ر
گشی دیر است .مگر نه؟
زنگ یگ از واحدها را زدم و خودم را همرس یاشار معرق
کردم که کلید را جا گذاشته .در باز شد .

زر خرید

بانوی بارانی

خانهاش طبقه چهارم بود ،بدون آسانسور ...ویل حداقل
پارکینگ داشت که خیالم از ماشی راحت باشد .
مقابل واحدش روی پله نشستم ...پنج دقیقه که شد
شش ،غرورم گفت نباید یمآمدم ...بلند شدم .
دو پله پایی رفتم ...
ویل باید یمدیدمش ...
دوباره پشیمان برگشتم ...
اما اگر مرا یمدید و فکرهای ...
به خودم ر
ترس زدم چه فکری؟ مگر اینکه دلم برایش تنگ
شده باشد خجالت داشت؟
صدای پاب از راهپله شنیدم .خودش بود؛ مطمی بودم .

زر خرید

بانوی بارانی

باراده ر
دسب به موهایم کشیدم و مرتبشان کردم .کاش
کیم آرایش کرده بودم تا رنگپریدیک صورتم مخق شود.
و باالخره دیدمش.
پاهایش را روی پلهها یمکوبید و کند باال یمآمد .رسش
پایی ...
در پاگرد بود که ناگهان رسش باال آمد .خیال بافتم که
حضورم را حس کرده...
اول باورش نشد ...از ناری ر
گفی متعجبش مشخص بود .
اما بعد ...
لبهایش تا کناره گوشش کش آمد و چشمهایش براق
شد.
–ناری ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
وقب پلهها را دوتایگ باال دوید و وسط راهپله دست دور
کمرم انداخت و مرا باال آورد تمام تردیدم از بی رفت .
میان زمی و هوا نگهم داشت.
– ر
دخته دیوونه !اومدی پیش من؟
–کار بدی کردم؟
مرا پایی گذاشت ،اما محکمتر بغل کرد.
–دیوونگهاتو پایهم ،تا عمر دارم.
قلبم از شادی در سینه شناور شد.
#پارت_۵۴۹
صدای در یگ از واحدها آمد .ممکن بود یگ از همسایه
ها رس برسد.

زر خرید

بانوی بارانی

–تعارف نیمکب خونهت رو ببینم؟
هول شد.
–اینجا ...اینجا آخه....
خواستم فاصله بگتم ،اجازه نداد.
–نیمخوای بیام تو؟
–نه ...نه ....
اخم کردم و جدی منتظر توضیح ماندم.
–پوف ...چتی نیست که تو کلهته ...بیا خودت ببی.
کلید را از باالی در برداشت .خواستم به کار خطرناکش
ر
اعتاض کنم ،اما با باز شدن در هوای دمکرده خانه به
صورتم خورد .

زر خرید

بانوی بارانی

یک تشک دونفره سفید روی زمی افتاده بود ،یک پنکه
پایهکوتاه قدییم ،با پرههای آب.
چتی که دزد را وسوسه کند وجود نداشت.
رسش را خاراند.
–رو رسامیک نیمشد خوابید ،مجبور شدم بخرمش.
پنکه ویل آشنا بود ،از آن پارسخزرهای قدییم.
–پنکه رو از کجا آوردی؟
–از سمساری خریدم .تشک ویل نوئه.
نتوانستم رسزنشش نکنم .
–چرا آخه ،یاشار !از رس کار خسته و کوفته میای تو این
جهنم یمخواب؟
از داد زدنم دستپاچه شد.

زر خرید

بانوی بارانی

–یه ساعت دیگه خنک یمشه ...درا بسته بود...
ر
وقب همانطور جدی ختهاش ماندم غرغر کرد:
–اونجوری نگام نکن ...
آیه کشید و بهناچار ر
اعتاف کرد.
ر
بدبخب کشیدم رو یادم میاره.
–نیمتونم ببینمش ...هرچ
حدسش را زده بودم .
مانتوام را خواستم دربیاورم .
–چیکار یمکب...؟
علت اینجا ماندنش را حدس زده بودم ،اما دلیل نیمشد با
دیدن درد داخل چشمانش عصب نشوم.
–معلوم نیست؟ برم برات شام درست کنم .

زر خرید

بانوی بارانی

–اینجا جای موندنه ،آخه؟ وایس یه دوش بگتم بریم
خونه تو.
–نیمخواد .کیل راهه .
سمت آشتخانه رفتم  .ر
حب یخچال نداشت.
دستم کشیده شد .سؤایل نگاهش کردم .
منمن کرد .با آن موهای کوتاه و چشمهای درخشان،
شبیه پرسبچه تخیس بود که...
–برم حموم و بیام که ر
نرفب؟
کجا یمرفتم ر
وقب دلم همهجا بهانه او را یمگرفت؟
–نیومدم که برم .
دستهایش سمتم آمد و زود عقب کشید .
–برم حموم .دماغم پر بوی فاضالبه  .ر
بهته نگم امروز یک
رو از کجا نجات دادیم.

زر خرید

بانوی بارانی

با چندش بیبام را جمع کردم .قاهقاه خندید و رفت.
#پارت_۵۵۰
گاز صفحهای امیدوارم کرد که قرار نیست خامخواری
کنیم .
ظرفها ،شسته و تمت داخل آبچکان باالی ظرفشوب
بودند؛ یک قابلمه ،یک ماهیتابه کوچک ...شش قاشق
ارزان و نازک .
سبد سیبزمیب و پیاز هم پر بود .گزینههای زیادی
نداشتم .
بعد از مدتها ،سیبزمیب را با کارد و بدون پوستکن
تمت کردن سخت بود.

زر خرید

بانوی بارانی

یک رنده کوچک کارراهانداز هم پیدا کردم.
ماهیتابه را روی گاز گذاشتم و زیرش را روشن کردم.
تمام مدت گوشم به صدای در حمام بود .بااینحال ر
وقب
دستش دور کمرم پیچید از وحشت جیغ زدم .
ر
انداخی
رسش در گردنم فرو رفت و همانجا بعد از
سنگیب تنش روی شانهام خندید.
با آرنج به شکم محکمش کوبیدم.
–برو عقب ،یمافتم رو گاز.
نزدیک گوشم زمزمه کرد :
–من مرده باشم که بذارم تو چتیت بشه.

زر خرید

بانوی بارانی

خدا نکنه را نشنید .حواسش آنجا نبود که بشنود.
پوست گردنم را بی لبهایش کشید و هوووم کشدار و
گرسنهای روی پوستم رها کرد.
تمام تنم از برخورد دهان گرمش با پوستم گر گرفت و
نفسم از ترس و هیجان تند شد .
برای اینکه دستپاچگام را نبیند غر زدم:
–یمری کنار برات غذا درست کنم؟
چنان محکم بوسید و رهایم کرد که تمام تمرکزم پرید .
با ررسارت خندید.
نریخب که ر
ر
دخت!
–ا ...حواست کجاست ،روغن

زر خرید

بانوی بارانی

روغن را درون تابه داغ ریخت و بعد با همان لبخند
خبیث ظرف مواد را از دستم کشید و داخل تابه خایل
کرد .
من ،کیشومات ،با گردب که از رد بوسهاش یمسوخت به
جلز و ولز تابه نگاه یمکردم که درش را گذاشت .
مچ دستم را گرفت و انگشتانم را باال آورد.
–دلم برای غذاب که تو برام بتی تنگ شده بود .کیل
حرست دارم که جتانش با خودته...
چشمک زد ،اما نگاهش جدی و تته بود ر
وقب از حرست
حرف یمزد.
ر
محبب که وسطهای
دوستش داشتم ،بخصوص آن گیاه
سفال چشمانش جوانه زده و رشد یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۵۵۱
با تذکرش چشمم رفت سمت اجاقگاز.
–آخ ...آخ ...زیر کوکو رو کم نکردی؟ یهکم دیگه قرار
باشه آشتی کب ماهیتابه آتیش یمگته.
با خندهای که برای مخق کردن حالم زدم گفتم:
–زنگ یمزنیم آتشنشاب ...
بلند خندید و نتوانستم چشم از صورتش بردارم .خودم را
ر
بهت از هر ر
وقب یمشناختم ...
اینکه عاشق زنگ خندههایش هستم .عاشق خودش ر
وقب
کنارم یمایستد و آشتی یمکند ...عاشق رایحه تن...
پرسید و حواس بازیگوشم را برگرداند.

زر خرید

بانوی بارانی

–یه چای دم کنیم بریم تو تراس بخوریم؟
–رست درد یمکنه؟
–خستهم.
شب زود یمخوابید .مگر نه؟
دستش را روی رسم گذاشت و تقریبا تمام رسم را میان
انگشتانش جا داد .
–چ تو کلهته که اینجوری بهم زل زدی؟
–یه...هیچ....
در جوابم لبخند کچ گوشه لبش نشست.
–باشه ...آخرش که یمفهمم چرا با هولووال نگام یمکب...
برای اینکه حواسش را پرت کنم سمت گاز چرخیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–غذا....
در تابه را برداشتم و کوکو را چهار تکه کردم .به کابینت
تکیه زد.
–ناری ...جدی شب یمموب پیشم؟
سیع کردم عادی باشم .سخت بود ر
وقب قلبم مثل قلب
خرگوش تند یمزد.
–خییل یمپریس ...داره بهم بریمخوره...
ر
سخب عادت نداری ...
–گرمه به خدا .تو به
ر
نگفب یه ساعت دیگه خنک یم
–دیگه نزدیک پایته .مگه
شه؟
–تو که ر
بایس قراره گرمتر هم بشه.
بهحدی ذهنم ررسوع به تصویرسازی کرد که فراموش کردم
جوابش را بدهم.

زر خرید

بانوی بارانی

ته نامردی بود ر
وقب مرا هول یمکرد خودش خونرسد باشد
و ر
کتی را آب بگتد.
نان لواش را از داخل جای ناب بتون آورد .کوکوها را
روی آن گذاشت و لقمه گرفت.
–تا من لقمهها رو آماده کنم یک قالیچه کوچیک تو
کمددیواری اتاقخوابه .بردار بیارش تو تراس.
ده دقیقه بعد هردو روی تراس بودیم.
نشسته روی قالیچه ،کنار هم ...
حفاظ فلزی باعث یمشد که همسایهها دید کیم به محل
مخق شدنمان داشته باشند .

زر خرید

بانوی بارانی

در ساختمانهای اطراف زندیک جریان داشت .همیشه
عاشق خیالتدازی درباره زندیک مردم در زیر آن چراغهای
روشن بودم.
#پارت_۵۵۲
نسیم خنگ به صورتم وزید...
–ناری...
سمتش برگشتم .پاهایش را عمود کرده و به دیوار تکیه
زده بود .
–خوب کردی اومدی ...
لبهایم از دلخوری جمع شد.
–خودت که نیماومدی ...منم دلم تنگ شده بود برات ...
–امشبم نیمدیدمت دیگه خییل ستم بود .

زر خرید

بانوی بارانی

دست دور کمرم انداخت و مرا سمت خودش کشید .
کیم جابهجا شدم و کامل در آغوشش جا گرفتم .
روی موهایم را بوسید.
هردو حرفهای زیادی داشتیم ،اما به سکوت اجازه دادیم
تا بهجای ما حرف بزند.
کیم آرام شده بودم ...آن دلشوره اولیه داشت کمرنگ یم
شد .
مطمی بودم ترسم را دیده ،چون ر
حب یک بوسه واقیع هم
نگرفته بود .
گونهاش را با قدرداب بوسیدم .سینهاش لرزید.
–آی ...انگولکم نکن ،بچه !

زر خرید

بانوی بارانی

خندیدم.
دستش را دور گردنم پیچاند و محکم لبهایم را بوسید.
ر
گذاشب...
–یه یمخوام آقا باشم ...اگه
با حس تن صدای مردانه و خشدارش روی الله گوشم
فهمیدم چندان هم عالقه ندارم جنتلمن باشد .
زن عاشق درونم سهم بوسههایش را یمخواست.
گلویش را صاف کرد ،اما بازهم گرفته بود.
–جاش نیست ،وگرنه ...بخور بریم تو...
آخرین تکه لقمهاش را در دهانش فروکرد و تند جوید و
قورت داد.
منتظر من ماند که ر
حب نصف نکرده بودم .
کالفه ر
دسب به صورتش کشید...

زر خرید

بانوی بارانی

ای بابا را غر زد.
به قیافه آویزانش خندیدم .از جایش بلند شد.
–من برم یهرسی وسیله تو انبار پارکینگه بیارم باال ...
سیب غذا را در آشتخانه گذاشتم .هنوز نیامده بود.
چای دم کشیده و عطرش آشتخانه را پر کرده بود .
خیال خوردنش را نداشتم .زیرش را خاموش کردم.
مسواکم را از ساک کوچکم برداشتم و به رسویس رفتم ...
شلوار ر ر
احبام را که پوشیدم به در لگد زد.
در را باز کردم و خودم را از رس راهش کنار کشیدم .
یک قالیچه روی شانهاش بود .دم در هم یک تشک
بزرگ...

زر خرید

بانوی بارانی

خندیدم .
–چه خته؟
#پارت_۵۵۳
نفسنفس یمزد...
–اینا رو نیاوردم اون خونه ...
کمک کردم قالیچه را پهن کند .بعد تشک رو روی آن
انداخت و درجا ولو شد روی آن...
–از خستگ دارم هالک یمشم .بیا یه ماساژ بده ببینم...
باالی رسش ایستادم.
–لگد بلدم پشتت رو بزنم.

زر خرید

بانوی بارانی

پایم را گرفت و کشید...
–بیا بغلم ببینم ...
–آی ...آی ...افتادم ،دیوونه...
کنارش روی زمی نشستم.
همچنان پایم را گرفته بود بعد کمرم را در بند کرد و مرا
کشید تا روی سینهاش ...
مماس بودم با تنش ،ب هیچ فاصلهای ...
با مشت به سینهاش زدم.
ر
نیسب...
–تشک نریم
خندید و من همراه سینهاش باال و پایی رفتم.
کف دستش را روی صورتم گذاشت ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
شکسب که
محوش شدم ....محو ابروهای پهنش با آن
مثل عالمت مالکیت من بود ...
چشمهای رسشار از شور و زندیک که زیر سایه مژههای
پرپشت به من خته بود ...آن تهریش چندروزه ...
گردن قوی که رگهایش رسی عتر از هر زماب که بهیاد
داشتم یمتپید و در آخر موهای تنک سینهاش که از یقه
باز پتاهنش بتون زده بودند.
–برام حرف بزن ،ناری...
صورتم قرمز شده بود ،با خجالت زمزمه کردم:
–برق رو خاموش کنم.
–نه ،یمخوام تو چشات نگاه کنم.
پشت چشمش را بوسیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

سختتر شدن عضالت بدنش را حس کردم .نگاه
رسگردانش از یک چشم به چشم دیگرم رفت و مثل
همیشه روی لبهایم ثابت ماند.
دستم را روی گردنش گذاشتم.
–صدای قلبتو یمشنوم...
گوشه لبش به باال انحنا پیدا کرد.
–تو رو که یمبینه قات یمزنه .از ر
وقب که تو حیاطتون
بوسیدمت دیگه آدم نشده .
انگشت شستش را روی لبهایم قرار داد.
–اگه ببوسمت دیگه هیچ دست خودم نیست ...یم
ترسم گند بزنم و تو رو از خودم متنفر کنم ...ویل ...نیم
تونم دیگه صت کنم ...بذار باور کنم مال مب....
–من ...یمترسم...

زر خرید

بانوی بارانی

–از چ؟
#پارت_۵۵۴
صورتم از خجالت گر گرفته بود .رسم را پایی آوردم تا
موهایم صورتم را بپوشاند.
–درد...
انگشت زیر چانهام برد و رسم را باال آورد .تعجب و
دلخوری در صدایش نشسته بود.
–برای همی از ر
وقب اومدی نفست درنمیاد ...منو چ
فرض کردی ناری؟ یه حیوون؟
گونهام را با مالیمت بوسید تا تأثت لحن تندش را کمرنگ
کند.
صدایم بجان و خجالتزده بود.

زر خرید

بانوی بارانی

–نیمتونستم چند روز دیگه ب تو موندن رو تحمل
کنم ...یمخواستم ببینمت ...ویل از یه طرفم تو دیگه
شوهریم ...حق داری .
–مغزت جدی اندازه فندقهها ...اینجا؟ توی این خونه
خایل...؟ لیاقتت ر
بیشت از این تشک افتاده روی زمی
نیست؟ منو اینقدر ببخار فرض کردی؟
حاض بودم بمتم و نبینم خودش را تحقت کند.
با لحب گرم تشویقش کردم.
–فکر کن قایم شدیم .خودمون دوتاب .هیچکس حدسم
نیمزنه کجاییم .یه حریم خصوض.
یک تای ابرو و گوشه لبش باهم به باال کشیده شد .
–االن داری از راه به درم یمکب؟

زر خرید

بانوی بارانی

–هان؟
چشمهایش پر از شیطنت بود .غلت زد و مرا به زیر
کشید .
–نه به اون ترست نه این چراغ ستت...
خواستم فرار کنم ...
هم از لحن شوخش خندهام گرفته بود هم تمام تنم
عصب ،خشک شده و یملرزید.
–تو تجربه داری ...من...
ر
رسخویس و عشق از صورتش ناپدید شد .
ناگهان تمام آن
از روی تنم کنار کشید .خودم و دهاب را که نسنجیده باز
شده بود لعنت کردم.

زر خرید

بانوی بارانی

پشت به من نشست .قفسه سینهاش را یمدیدم که باتقال
و تند نفس یمکشید .
درد صدایش قلبم را شکست.
–اگه تو به این خورد شدنای اعتمادبهنفسم یمیک تجربه،
کاش منم نداشتم.
نفسش آه مردانهای شد و دلم را بهدرد آورد.
وقب هیجده سالم بود ر
– ر
بیشت از االن از نظر جنیس
خودمو قبول داشتم.
پشیمان سمت من برگشت .چشمهایش مرا کاوید...
–من چقدر خرم ،ناری ...نباید این حرفا رو بهت بزنم...
لبخند را برای دلداریاش روی لب نشاندم.
دوباره رویش را از من برگرداند.

زر خرید

بانوی بارانی

ناخواسته انگشت گذاشته بودم روی زخمش ...من یاشار
خودم را یمخواستم؛ او را بریمگرداندم.
#پارت_۵۵۵
دستم را داخل بلوزش بردم و روی کمرش کشیدم  .ر
وقب
ررسوع به حرف زدن کردم خودم هم غافلگت شدم از
خونرسدیام.
–تنها چتی که برای من مهمه فقط آرامش توئه ...من
باهاش کنار اومدم ،دو سال زمان داشتم برای این کار .تو
رابطهمون هرچ اذیتت یمکنه رو بهم بگو ،یاشار ...دلم
نیمخواد هیچو بریزی تو خودت  .ر
وقب بریزی تو دلت
ر
بیشت یمترسم ...مثل یه لجنیه که جمع بشه و جمع
من
بشه ...یه روز توش غرق یمشیم .من تحملشو دارم .برام
حرف بزن ،بذار سنگ صبورت بشم...
رسش را به دستش تکیه داد.

زر خرید

بانوی بارانی

–همی بود ،جون ناری ...من چتیو ازت قایم نیمکنم.
پتاهن مردانه سفید از شانههایش پایی آمده بود تا روی
بازویش .بلند شدم و صورتم را روی شانه برهنهاش
چسباندم.
یمتوانستم کشش و فشار دردناک عضالت فکش را ببینم.
شانهاش را بوسیدم کیم آن طرفتر عضله برجسته باالی
بازویش ...و بعد گردنش...
با کیم شیطنت گاز ریزی از چانهاش گرفتم .ساده و
معمویل گفت:
–نکن ...جاش یممونه ...باید برم رس کار...
با صداب گرم و اغواگر پرسیدم:
–من کبود شم ایراد نداره؟

زر خرید

بانوی بارانی

دیدم مشتش سست شد .
–اگه کبود برم رس کار ،به هیچکدوم از همکارام نباید
کارت عرویس بدم که ببیننت .
دوباره گردنش را بوسیدم.
–چرا اونوقت؟
–مردا رو نیمشنایس ...تو این مسائل مغزشون مث جت
کار یمکنه .تا تهش رو تو رسشون یمبیی .حاال بیا قسم
بخور ما کاری نکردیم و در حد چهار تا ماچ بوده...
نیمنگایه به من انداخت .
دوباره شانهاش را بوسیدم.
مردد به حرکت لبهایم روی پوستش نگاه کرد .بازی را
دوست داشتم .لبهایم پوستش را نوازش کرد .

زر خرید

بانوی بارانی

چشمهایش قرمز شد.
ر
خواسب.
–خودت
روی پوستش خندیدم .چرخید و کمرم را گرفت و به
تشک کوباند .از باال با عشق نگاهم یمکرد .
به انحنای گردنم خته شد و انگشتهایش را به زیر
پتاهنم رساند.
با حس لمس پوست داغش که از من گرمتر بود تند
گفتم:
–غلط کردم ...غلط کردم...
#پارت_۵۵۶
–مونده حاال ،فداکاریتم ارزوب خودت .

زر خرید
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باراده لبخندم وسیع شد .اخیم سطچ روی ابروهایش
نشست .
–نخند .نگفتم هیچ کاری بهت ندارم .گفتم؟
گوشه لبم را گاز گرفتم که نبیند خوشحایلام را از حال
خوشش...
فقط یک ثانیه بود و بعد بلوز نچام در هوا تاب خورد و
به گوشهای پرت شد .دستهایم خواست مرا بپوشاند...
محکم گرفتشان...
باراده جیغ زدم.
–خستهای ...خستهای...
دستش را روی دهانم گذاشت.
–یه ...منم  ...رنتس...

زر خرید

بانوی بارانی

خودش به حرفش خندید .من از خودش ترسیده بودم .
مهربان و عاشق نزدیک صورتم زمزمه کرد:
–یه ناری ...واقعا چ فکر کردی؟ لیاقت زن من اینه؟
من که هدیهت رو اینجا نیمگتم ...نه بابا ...اونقدرام
دیگه کلهگاو نیستم ...تماشات کنم ...یهکمم کارای دیگه...
دستم را آرام از روی بدنم کنار زد .صدای بند آمدن
نفسش را شنیدم .
–تو ...خییل خوشگیل...
دستم سست شد...
چشمهایش از گردنم کشیده شد تا شانههایم ...و بعد
پاییتر...
تمام تنم بدون اینکه ر
حب دستش به من خورده باشد در
انتظار یمسوخت.

زر خرید

بانوی بارانی

هیچ ترس این را نداشتم که بتجربگام باعث شود برایش
کم باشم ،آنهم ر
وقب با آن چشمهای پرستشگر تماشایم
یمکرد.
رسش پایی آمد تا گردنم ...نفسش روی پوستم پخش شد
و من زیر لمس لبهایش از جامد به مایع تبدیل شدم.
لبهای گرمش در کنار پوست زبر انگشتانش که درحال
کشف تنم بود تضاد دلچسب داشت.
کمکم از بدریک زمان و مکان رسریز یمشدم.
زیر بوسههای خشن ،گرم و پر از نیازش پوست یم
انداختم ...
من بزر ر
گت و پختهتری بهوجود یمآمد ...و ناگهان...

زر خرید

بانوی بارانی

ذهب نبود که ربتسد ،دلشوره داشته باشد یا هرچه ...تمام
سلولهایم در خواستنش شعلهور شده بودند ...
برگشته بودم به آن زن آغازین ...همان دم که خدا عشق
را در روحم دمید ...
ر
عشق خام و اولیه ...فطری،
رسشار بودم از غریزه و
برخواسته از عمیقترین الیههای حیات ...
صدای آواز پرندگان از الی شاخهها یمآمد  ...ر
حب یم
توانستم عطر دمکرده و نمناک جنگل را حس کنم ...
من برگشته بودم به آغاز خلقت...
همانقدر عاشقش بودم که روحم در هر تکامیل عاشق
نیمه دیگرش یمشد ...

زر خرید

بانوی بارانی

درد تمام زنهای دوران را در سینهام داشتم...
#پارت_۵۵۷
ر
وقب دیدمش که روی پله ،ساک را کنار پایش گذاشته و
نشسته ،یمدانستم همسفر و همراه زندیکام را پیدا کرده
ام ...
آمده بود تا شب دیگری را در خیال و حرستش نباشم .
قدم به خانه خایل و دلگتم گذاشته بود تا ختم تمام پوچ
و تنهاب زندیکام شود.
اینکه خانهام عطر تنش را گرفت ،برای مب که فقط در
خواب دستم به او یمرسید زیاده از ظرفیتم بود .آخرش را
خراب کردم .

زر خرید

بانوی بارانی

حاال یمفهمیدم که اندازه یک ارزن هم اختیارم دست
خودم نیست .
اینهمه سختاب و الف از تمدن و کالس ،تهش با اولی
بوسه وا دادم ...
با اینکه من احمق دیدم ترسیده ،تمام شب آتش شدم و
به او پیچیدم ..
من بدبخت خییل هم دست خودم نبود...
کدام مردی یمتوانست عاشق باشد و چشم ببندد به
زیباب ر
دختی که آرزویش بود؟
هنوز هم آنهم زیباب و ظرافت فرشتهوار را باورم نیم
شد ...پوست صاف و لطیفش ...

زر خرید

بانوی بارانی

نگاهم به پوستش افتاد ...گوشه لبم را از بس جویده بودم
به خون افتاده بود .
چطور توانستم بازهم کبودش کنم ...
خداب فقط من که مقرص نبودم ،خودش هم کم آتشم را
فوت نکرده بود که الو بگتم...
خاک بر رست ،یاشار ...این بچه مگه چقدر ...بچه؟ زن
زندیک فقط خودش بود و بس...
با صدایش مستم یمکرد و نوازشش دیوانه .با هواب شدن
دوباره عضو خائنم به موهای کوتاهم چنگ زدم.
ُ
–اه یاشار ...اینجوری باالرسم نشی انگار کشتیم و نیم
دوب با جسدم چیکار کب ...
–چه غلیط کردم ...تو خوب؟ درد نداری ...

زر خرید

بانوی بارانی

به من پشت کرد و بالش را روی گوشهایش گذاشت.
–از دیشب دویست بار پرسیدی ..ولم کن جان مادرت...
–ناری ...خوب؟
بلند شد و نشست .بلوزش را برعکس تن کرده بود .
–نه !گشنهمه ...خوابم میاد ...تو هم مثل بختالنرص
ر
نشسب.
باالرسم
شکایت یمکرد و نگاهم به لبهای نازنینش رفت که به
رنگ خون درآمده بود.
–االن ...االن ...برات حلیم یمگتم ...
–ساعت دوازده و حلیم؟
دیوارهای خایل را احمقانه دنبال ساعت گشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

#پارت_۵۵۸
–یک دوازده شد؟
ر
ر
نداخب .
نشسب یه نگاهم به ساعت یم
–تو که باالرسم
آفتاب وسط آسمونه...
ا
–اصل تو بگو من چیکار کنم؟ هر کاری بگ...
لبهایش آویزان شد.
–برو برام جیگر بخر...
وحشت کردم.
–خون ...خونریزی داری؟
رسش را باال انداخت.
–نه !برای همه یمخرن .خب منم ...

زر خرید

بانوی بارانی

بغض ناردانهام یمگفت غریب مانده .برای بقیه ر
دختها
این مواقع چکار یمکردند؟
من که عقلم به جاب نیمرسید.
رسش را در آغوش گرفتم و روی سینهام فشار دادم .
ر
دختکم از تنهاب بهانهگت شده بود .
–یمخوای بگم حمیده برات کاچ بیاره؟
از کل رسم و رسوم همی کاچ را بلد بودم ،آنهم از بس
رضا در عرویسها شوچاش را درباره داماد یمکرد.
بیباش را باال کشید .
–نه !فقط مونده آبروم پیش همه بره.
تند رسش را فاصله دادم که مطمی شوم گریه نیمکند .
فقط قایق چشمهایش در اشک شناور شده بود ،گریه نیم
کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

پیشاباش را بوسیدم.
–یمدوب برات یممتم دیگه...
–نه .بگو.
رسش را به سینهام تکیه زد .رسش را قفل سینهام کردم.
–همه زندگیم شدی ،ناری .االنم بمتم دیگه حرست
هیچ رو ندارم ر
وقب تو مال مب.
انگشتانش موهای روی دستم را نوازش کرد .دوباره
موهای خوشعطر و ژولیدهاش را بوسیدم ...
رسش را فاصله دادم و به صورتش دقیق شدم .
–خوب؟

زر خرید

بانوی بارانی

لبخند کوچگ زد و قلبم را روشن کرد.
–االن آره.
ر
خواسب بگو.
–بغل من شفاست .هروقت
–گم شو ...
خندید.
وادارش کردم دراز بکشد.
–یه ر
استاحت کب من همهچ برات گرفتهم .
جرئت نکردم دوباره ببوسمش .به من خر اعتباری نبود.
لباس پوشیدم و برای اینکه زود برگردم رسی ع از خانه
بتون زدم .

زر خرید

بانوی بارانی

باز دلم نیامد نگاه آخر را به او نیندازم .نیمدانم خوابید یا
خودش را به خواب زده بود و باز یمدانستم لیاقتش را
ندارم و...
#پارت_۵۵۹
ر
گویسام زنگ یمخورد .همانطورکه از پلهها پایی یمرفتم
جواب دادم.
–من نمیام تعمتگاه.
خندید.
–یمدونم.
–چطور؟
–تو االن باید خوشاخالق باشیا...

زر خرید

بانوی بارانی

روی پله ایستادم .این رضای قالتاق یک چتهاب یم
دانست .پرسید:
–ناری خوبه؟
–خونهشه.
–جون خودت...
کرکر خندید .پرسیدم:
–از کجا یمدوب؟
–خودم آدرس دادم بهش.
چطور به فکر خودم نرسید؟
–دردت چ بود زنگ زدی؟ همونو بگو.
–با ما به از این باش که با خلق جهاب ،داداش...

زر خرید

بانوی بارانی

دلم کف آپارتمان جامانده بود او داشت به اعصاب خرابم
گند یمزد .باالخره رفت رس اصل مطلب.
–با اکتی صحبت کردیم .قرار شد اگه احتیاج بود اضافه
کار وایسیم تا تو بری مرخیص...
–الگ...
–جدی جدی...
همیشه برادری را در حقم تمام یمکرد.
–آقاب ...من که یمدونم کار خودته ...جتان کنم برات...
خواستم پلهها را برگردم و خت خوش را به ناری بدهم ...
دوباره پایی رفتم .خانه خایل از غذا اولویت داشت.
به کباب سفارش ده سیخ جگر دادم.

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بارفرویس کمپوت ...میوه ...پسته ...بیسکوییت ...
از خوار
نان ...حلواارده هم شتین بود...
دست آخر دو نایلون پر خرید داشتم که مطمی بودم
نصفش را بخود خریدهام...
به خانه که برگشتم ،رختخواب خایل بود و صدای آب از
حمام یمآمد.
برایش چای دم کردم .هوا خییل گرم نبود ،اما اتاق دم
داشت.
–باید از اینجا بریم.
صدای در حمام که آمد این را گفتم.
رسم را بلند نکردم تا ببینمش...
ذهن تشنهام از ناری نیمهخیس تصویر یمساخت .

زر خرید

بانوی بارانی

–یاشار؟ !نیمیک بهم بریمخوره نگاه نیمکب؟
شانههایم از خنده لرزید.
–نگاه کنم عواقب دارهها...
پاهایش روبهرویم متوقف شد .رسم بدون عجله ،.آرام باال
آمد .یک جفت پای باریک و بلند ...
شلوارک کوتاه ...بلوز گشاد و سفید ...رویش طرح یک
زمی با یک درخت...
با دیدن دهان بازم نوبت او بود بخندد.
#پارت_۵۶۰
–این ...از این کوتاها چه بهت میاد...

زر خرید

بانوی بارانی

دیدم که از تعریفم چشمهایش برق زد ،اما به روی
خودش نیاورد.
ر
نداشب...
–حوله
–باید یمخریدم برات .
خواست بنشیند ،پتو را کنار زدم.
–باید از اینجا بریم ناری ...کولر نداریم ،گرمه.
نشست.
چشمم به پاهای تراشیدهاش که روی هم گذاشت خته
ماند و حاال نیمدانستم هوا گرم است یا من گرمم شده...
–من مهمونم یا صابخونه؟ چاب دم کشیدا.
نگاهم به صورت خندانش افتاد.

زر خرید

بانوی بارانی

لعنت خدا بر دل پروسوسه شیطان ...
خواستم بلند شوم که دستم را کشید .
–بشی بابا .اول ناهار .وقت صبحونه دیگه گذشته .
منباب مهمانداری ،سفره یکبارمرصف را وسطمان باز
کردم و ناهارمان را روی آن گذاشتم .
تا بخواهد دستش را سمت سفره بلند کند ،جگر را داخل
یک تکه نان گذاشتم و سمتش گرفتم.
و دوباره بعدی را به خودش دادم.
اشاره زد.
–تو هم بخور...

زر خرید

بانوی بارانی

–یمخورم.
آنقدر که از تماشای غذا خوردن آرام او لذت یمبردم
میلم به غذا نیمکشید.
من برای عبدی هم لقمه گرفته بودم ،غذا در دهانش
گذاشته بودم ،اما این ...
اینکه اجازه یمداد از او مراقبت کنم ،برایش غذا بیاورم ...
بقیه مردهای زمی را نیمدانم ...
اما مرد بودن مرا همی کامل یمکرد .لقمه بعدی را که به
دستش دادم نتوانستم خوددار باشم .
نوک انگشتش را با نان داخل آن بوسیدم .
–صبح ترسوندیم .فکر کردم ...پشیمون شدی...

زر خرید

بانوی بارانی

قرار نانوشتهای بی ما بود؛ حرف را خوردن ،سکوت،
ممنوع.
–از چ؟
–از من ...از اینکه ...
–بس کن ،یاشار !مگه بچهم؟ من با چشم باز بله رو
گفتم .انقدر دوستت داشتم و برات ر
احتام قائل بودم که
چتاب که تو ذهنته و فکر یمکب برام مهمه ،هیچ ر
ارزیس
برام نداره.
چنان ابروهایش را درهم پیچانده بود که ترجیح دادم زیر
قرارمان بزنم و سکوت کنم.
اخمش که پابرجا ماند .
–اخماتو وا کن ،خرگوش .جون خودت دیگه از این
حرفا نیمزنم.

زر خرید

بانوی بارانی

اینبار او بود که برایم لقمه گرفت.
#پارت_۵۶۰
اینبار او لقمه گرفت برایم .
رسم را باال نیاورم که بیند چقدر است محبتش شدهام .
غذا را که خوردیم بلند شد و سمت آشتخانه رفت .
شلوارک نچ کوتاه تاب یمخورد و دل یمبرد.
چطور هوای عشقبازی دوباره به رسم یمزد ر
وقب مطمی
نبودم حالش خوب است؟
و البته این وسطها یگ مخالف بود و جدای همه تنم ،یه
مرا وسوسه یمکرد؛ انگارنهانگار رئیس بدن منم؛ تازه یم
خواست آن دنیا علیه من شهادت هم بدهد .

زر خرید

بانوی بارانی

«آدم باش ،یاشار »!را به خودم گفتم و به ناری:
–بریم مریوان؟
برگشت سمتم .چشمهای قشنگش درشت شد.
–کارت چ؟
خت خوشم را دادم.
–دو هفته مرخیص...
ذوقزده باال پرید.
–جدی یمیک؟
بلند شدم و روبهرویش ایستادم.
–آره ...رضا گفت.

زر خرید

بانوی بارانی

–بریم خونهباغ ...من و تو...
گوشم نشنید ...حواسم پرت خودش بود .
موهایش ،نمدار ،صافتر از هر زماب ،دورش ریخته بود،
تا پایی شانههایش...
بعیص از تارها در گرمای هوا خشک شده و به باال تاب یم
خوردند...
مثل پرسبچهای که محو آتشبازی شده باشد تماشایشان
کردم .
به خودم نهیب زدم و از کنارش گذشتم .بازهم داشتم
سست یمشدم،
–جدی بریم ،یاشار...؟!
پشترسم آمد.
–آره.

زر خرید

بانوی بارانی

از خوشحایل روی پایش بند نبود.
–االن اونجا خنک خنکه ...
–اگه چند روز دیگه اینجا بمونیم ،تو این گرما برشته یم
شیم .حاال باز دیشب خوب بود .این چند شب روی
تشک طب هالک شدم.
–چرا زودتر وسیلههات رو نیاوردی از انباری؟
–داشتم یماومدم اینجا مغزم قفل بود .همون شب اول
رس راه خریدم آوردمش ،بعد دیگه حوصله نداشتم برم
انبار.
#پارت_۵۶۱
شانههایش پایی افتاد.

زر خرید

بانوی بارانی

–ویل یمخواستم بهت بگم امروز بریم بهشتزهرا.
رس خاک پدر و مادرش؟
–خب ،فردا بریم مریوان.
رسش را بهنشان مخالفت به چپ و راست تکان داد.
–نه !نه !بریم باغ.
نگاهش هنوز شفاف بود ر
وقب از مادرش حرف زد.
–من هیچوقت فکر نیمکنم مادرم زیر اون سنگ قته .
روح مادرم همیشه توی جنگالی بلوط زادگاهشه ،پدرم هم
باهاش.
بازویش را نرم گرفتم.
–ویل ،ناری ...بازم باید بریم رس خاکشون.

زر خرید

بانوی بارانی

– ر
وقب که برگشتیم باهم یمریم.
زیر چانهام را تند بوسید و گفت:
–من برم وسیلههام رو جمع کنم .تو هم برو یه فالکس
چای بخر.
–دیگه چتی نیمخوای؟
–نون و پنت و گوجه و خیار...
یک ساعت بعد در جاده بودیم...
کنار تابلوی بزرگراه ،همانجابکه چند سال پیش ایستاده
و رفتنش را تماشا کرده بودم ،ماشی را نگه داشتم.
ر
دختکم روی صندیل عقب خواب خواب بود...
غنیمت باارزش من از زندیک که با محبتش مرا تطهت یم
کرد.

زر خرید

بانوی بارانی

آن حیس که همیشه به من یمگفت تنم را نجس کردهام،
اگر واقیع بود ،اگر من رانده شده بودم از جمع آدمهای
پاک و درست ،چطور فرشتهای مثل ناری دوستم داشت؟
به تابلو نگاه کردم ...یاشار بیچاره و تنهاب را که دو سال
پیش آنجا ایستاده بود دیدم ...
حاال ویل قرار گرفته بودم ،آرامش را در قلب و ذهنم
داشتم.
دیگر تواب برای کشیدن بار خاطرات لجن و گندیده برایم
نمانده بود.
باید خود گذشتهام را یمبخشیدم ،تمام حماقتهایم را ...
ر
بدبخب و خفتهاب که تن داده بودم به آن،
جسد همه
الشه همه کثافت گذشته را پای همی تابلو دفن یم
کردم ...

زر خرید

بانوی بارانی

یاش ناری یمشدم؛ زنده ،زندیککننده ...یمپیچیدم به
عشقش و خودم را باال یمکشیدم از باتالق گذشته...
–یاشار...
صدای خوابآلودش را دوست داشتم.
–جانم...
–چرا وایسادی؟
–چتی نیست .بخواب.
#پارت_۵۶۲
نیمخت شد .از آینه یمدیدمش که چشمهایش هنوز پرده
ای از خواب دارد.

زر خرید

بانوی بارانی

–پتوم رو بده .این کولر مستقیم سمت منه ،رسدم شد.
ر
مسافرب تاشده را برداشتم و کامل برگشتم سمت
پتوی
صندیل عقب تا ببینمش .
با خنده پرسیدم:
–اینو همهجا با خودت یمبری؟
ابرو باال انداخت.
–شاید دیگه نتم.
–چرا؟
با ناز حرف زدن به ناردانهام یمآمد .
–آخه دیگه صاحب پتو پیشم هست ،یمشه با اون گرم
شد.

زر خرید

بانوی بارانی

الزم نبود جزو تتهوشان باشم و بفهمم بهجز من کیس
صاحب پتوی او نیست...
لبخند بزریک روی صورتم نشست.
– ر
لعنب ...مطمئب رسدت نیست؟
خنده بلندش را خریدار بودم .پتو را باز کرد و روی پا
انداخت.
–نیمپریس از کجا آوردمش؟
–مگه امون دادی؟ االن من فضام؟ فقط به فکر انجام
وظیفهم که گرمت کنم.
پشتچشم نازک کرد.
–تو خونه یادت نبود ،وسط خیابون پرس شجاع شدی.
یک تکه از موهایش را کشیدم.

زر خرید

بانوی بارانی

–مراعاتت رو کردم ،خانمکوچولو!
زیرلب غرغری کرد و پتو را روی رسش کشید.
فقط یمرسیدم به مریوان ...من یمدانستم و این زیبای
غرغروی شایک...
هرچند ،با ناری یک حسابکتابم درست درآمده بود که
این بار دوم باشد .
نزدیک غروب کنار مست توقف کردیم ...
آفتاب هرجا از آسمان که به دستش یمرسید را نارنچ
کرده بود .تماشای غروب و خوردن چای با او چسبید.
ر
گویساش را بتون آورد و از خود دونفرهمان عکس گرفت.
مرد روی صفحه ر
گویس را نیمشناختم .جواب با موهای
کوتاه که چشمهایش از غرور و شادی یمدرخشید .

زر خرید

بانوی بارانی

انگشتهای ظریفش روی مچ دستم نشست.
–بریم؟
–آره...
–من رانندیک کنم؟
–شما مثل یه خانم خوب ر
استاحت یمکب...
–انگار چ...
دهانش باز ماند و حرفش ناتمام...
با خنده تماشایش کردم.
–بگو...
یمخواست به دیشب اشاره کند و خجالت یمکشید .رسبه
رسش گذاشتم.

زر خرید

بانوی بارانی

–بد نیست یهکم پاستوریزه بودن رو کنار بذاریا...
رویش با چشمغره برگرداند.
–حرف بدی نیمخواستم بزنم .مردک منحرف!
#پارت_۵۶۳
در را باز کرد و سوار شد .جمع کردن وسیلهها هم ماند
برای من.
شب بود که رسیدیم و ماشی را داخل حیاط باغ بردم...
با پیادهشدنمان ،هوای خنک و عطر برگ درختهای پت
و رسزنده به صورتمان وزید ...
خانهباغ روشن بود؛ چراغ ایوانش ،چراغ آشتخانه ...

زر خرید

بانوی بارانی

ناری با لحب شتین و رویاب زمزمه کرد:
–انگار بیدار و منتظر یمشینه تا صاحبش بیاید.
ر
منطق را داد:
به نگاه خته و کجم لبخند زد و توضیح
–چراغاش سنسور نور دارن ،شب روشن یمشه.
به قیافهاش خندیدم.
–رمانتیک شدیا...
شانهاش را به شانهام کوبید.
ر
آموخب؟ از یه شوهر رمانتیک...
–ادب از که
خندیدم و خمیازهام کش آمد .فکر یمکنم دلش سوخت.
–خسته شدی...

زر خرید

بانوی بارانی

–هالکم جون خودت .دیشب فکر کنم سه ساعت
رسجمع خوابیدم .
–پریشب هم شیفت بودی ...بریم خونه .
وسیلههایمان را از صندوق عقب برداشتم و پشترسش
راه افتادم.
بهمحض اینکه وارد خانه شدیم ،دم در ،روی زمی ولو
شدم .ساعتها رانندیک و بخواب ُرسم را کشیده بود.
ناری متکا و پتو آورد .مثل پتمردها غرغر کردم:
–خوابشو ببیب که بخوابم .
شیطان و رسخوش خندید.
–پس دراز بکش .وسیلهها رو بذارم یخچال ،اومدم.

زر خرید

بانوی بارانی

رسم که به بالش رسید به خودم گفتم هرگز نیمخوابم !
عمرا !اما...
چند ساعت گذشت را نیمدانم ...چشمم را به ر
سخب باز
کردم...
خانه کیم رسد بود ...
رسش در نزدیکترین نقطه به صورتم ...تقریبا از جا
پریدم .برای لحظهای فکر کرده بودم خوابش را دیدهام.
هنوز که هنوز بود داشتنش باورم نیمشد .نگاه به اطراف
چرخاندم...
ر
پشبهای الیکرنگ اطرافم ،فرش قرمز و...
نور خورشید از الی برگ درختهای گردو روی وسیله
های خانه یمدوید و با موهای ناری بازی یمکرد.

زر خرید

بانوی بارانی

صورتش غرق خواب بود...
به پریشب فکر کردم .مثل یک حیوان باوفا ترسیده بودم
که به او آسیب بزنم .
مواظب تمام احتیاطها شدم ،نگذاشته بودم سخت
بگذرد برایش ...
ماهر بودم؛ مهارت گرانبهدستآمده نقدخریدهشده؛
پرداختشده با عزتنفس و غرور ...
تجربهها همیشه هم بهدردنخور نیستند؛ ر
حب اگر شنا را
در لجنزار یاد بگتی دلیل نیمشود در دریای زالل غرق
شوی ...
اما حاال ...گذشتههای قدییم و گندزده را رها کردم ...
ر
مهارب را نیمخواستم ...یمریختمشان دور ...
امروز هیچ

زر خرید

بانوی بارانی

گور پدر هرچه تجربه ...درود بر غریزههای واقیع آزاد...
#پارت_۵۶۴
باراده رسم را میان موهایش فروبردم  ...ر
حب یک ذره
عطرش را نیمخواستم از دست بدهم .
پتاهن باالرفته و شکم صافش که با نفسهاب ریز باال و
پایی یمرفت  .ر
لعنب ...
آن یک نوک انگشت لباسزیر فسفری رنگ که یمدانستم
سینههای گرد و کوچگ را در خودش جا داده بیچارهام
کرد...
تمام تنم را برعلیهم شوراند...

زر خرید

بانوی بارانی

ناری ناقال ...برای این من خراب دیوانه ،شبنما پوشیدی
و روز شد ...
پایه ثابت شیطنتهای او شدن سخت نبود...
موهایش را کنار زدم ...
لبهایم پوست نرم و لطیف گردنش را بوسید...
کنجکاو ،با نوک زبان چشیدمش ...طعم زندیک یمداد ...
طعم خیال ،خواب ،آرزوی محایل که با یک آمی برآورده
شده بود.
لبم مثل کاشف کناره گوشش را بوسید ...روی گونهاش ...
گوشه لبش...
پلکهایش باز شد و درجا برق زد.
دستش را دور گردنم پیچاند و زیر گوشم اسمم را زمزمه
کرد...

زر خرید

بانوی بارانی

بوسههایم عمیقتر شد؛ گرمتر ،تشنهتر...
یک دستم را دور کمرش چرخاندم ،و با دیگری پتاهن را
از تنش بتون کشیدم .
با دیدن لباسزیر فسفری لبخندم وسیع شد.
–ژووون ...اینجا رو....
شانههایش از خنده لرزید و به شانهام کوبید.
–مغزپستهایه...
–برووو ...فسفریه...
با خنده و خجالت رسش را به سینهام چسباند .
پشت گوشش را بی لبهایم است کردم .
نفسش در سینه حبس شد.

زر خرید

بانوی بارانی

آرام سگک لباس را باز کردم .همانطور که رسش روی
شانهام بود ،زیر گوشش ،با صدای گرفتهای که ر
حب برای
خودم تازه بود زمزمه کردم:
–هیچ لبایس بهت نمیاد ...هیچ...
روی پوست گردنم خندید...
فسفری مغزپستهای هم کنار پتاهنش افتاد.
همانطور که بوسهبارانش یمکردم روی زمی
خواباندمش ...
دستش هنوز بند به گردنم بود ،با اتصال دعوتکننده
شان شجاع شدم و رسم را پایی آوردم .
لبم را چسباندم به چانهاش ...بوسه چیدم تا زیرتر ...یک
خط کج و معوج کشیدم تا پایی ،روی شکم صافش ...

زر خرید

بانوی بارانی

ر
بیشت
حرکت تند شکمش یمگفت که یمخواهدم ،و این
دیوانهام یمکرد...
دستش را روی رسم گذاشت ...چنگش خایل ماند از
موهای کوتاه رسم ...
به کش شلوار ر ر
احباش که رسیدم تازه فهمیدم باز هم در
آستانه یک غلطکاری دیگرم ...
به صورت خجالتزده و قرمزش نگاه کردم .با هزار نذر و
نیاز پرسیدم:
–ناری ...خوب؟ اگه حالت خوب نیست بگو...

زر خرید

بانوی بارانی

کیم خودش را باال کشید دستش را دور گردنم تاباند و با
کشاندن صورتم دربرابر خودش لبهایم را به دهان
کشید...
همرسم بود ،همراه سفر زندیکام .تصاحب در کار نبود
ر
وقب هر دو یگ یمشدیم.
تا غروب در خانه کوچک ماندیم  .ر
حب نیمخواستیم از
باغ بتون برویم .انگار ترسیده باشیم کیس شادیمان را
ر
خوشبخبمان باطل شود...
ببیند و جادوی
اما از آنجا که تا ابد نیمشد مخق ماند ،غروب مشخص
شد لو رفتهایم.
–یاشار ...یاشار !بیدار شو...
–چ ...چ ...شده؟
–دارن میان اینجا...
رسجایش نشست .چشمهایش بسته بود.
–کدوم بیشعو...

زر خرید

بانوی بارانی

–هیسس ...بابایحب و پرسش ...
با دست صورتش را ماساژ داد تا خوابش بتد.
–االن حیاطن؟
–نه ...آیرین پیام داد .
–خروس بمحل به اینا یمگن .
–جای غر پا شو کمک کن جمع کنم.
یک خروار پوست خورایک و سیب نان و کالباس و ...
رختخواب آشفته و پر از چروک را بگو...
بلند شد و تشک و پتو را باهم بغل زد که داد مرا درآورد.
ا
–تا بزن !اصل ولش ...تو آشغاال رو بت!
تازه در یخچال را بسته بودم که زنگ حیاط را زدند .کلید
انداختند و منتظر باز کردن در نشدند.
بابایحب و آیرین را دیدم در آخر خود یحب ...حتما
ماشی پارک یمکرد.
رورسی بزریک روی رسم انداختم و پشترس یاشار به
استقبال مهمان رفتیم.
سگ همراهشان دوید و به پاهایم پیچید ،مایای مهربان.

زر خرید

بانوی بارانی

–سالم ،عروس ...چطوری ،آقایاشار ...قدم رس چشم ما
گذاشتید...
–سالم .خوش اومدید ،بفرمایید باال.
_همینجا خوبه .
عمو به عصایش تکیه زد.
لباس کوردی به تن داشت و ریشههای کالهش دور رسش
تکانتکان یمخورد .
آیرین گالیه کرد:
–قابل ندونستید جشنتون ما رو هم دعوت کنید؟
خجالتم دادند.
–جشب نبود .فقط محرص رفتیم و عقد.
برای اولی بار این اخم ترسناک بابایحب را یمدیدم ،شبیه
پدربزرگ یمشد.
–عقد توی محرص؟ !همی؟ !این شکرهللا نکرده یادگار
خواهرش رو با عزت و ر
احتام عروس کنه؟
هول و دستپاچه جوابش را دادم:
–گفتیم جشن بمونه تا بعد.

زر خرید

بانوی بارانی

« –بعد »اونوقت کیه انشاءهللا؟
–بعد از کرونا...
کالهش را باالتر داد و به جفتمان ر
ترس زد:
–گتم ده سال دیگه تموم شه ،اونوقت تکلیف چیه؟
من و بقیه خدا نکنه را زمزمه کردیم .پتمرد کوتاه نیامد.
–همه ما رو یمشناسن .نیمگن نوه کاکدقیق عی ...ب
عقد و بعرویس دست شوهرش رو گرفته اومده اینجا؟
منمن کردم:
–من که کیس رو نیمشناسم.
–تو نیمشنایس ،مردم که یمشناسنت .از اینا گذشته،
جواب برادرم رو اون دنیا چ باید بدم؟
آیرین با مالیمت سیع کرد میانه را بگتد.
–باباجان ،بریم باال ،یه چای بخور بعد.
ا
گایه اصل یادم یمرفت که عموی مادرم ،برادر پدربزرگم یم
شود ،از بس عمویحب با ر
احتام کاکدقیق یمگفت
همیشه این نسبت را فراموش یمکردم .اما حاال ،برعکس

زر خرید

بانوی بارانی

عموی همیشهمهربان ،جدی و لجباز شده بود ،مثل
پدربزرگ.
–ما کاری به کار فامیالت تو تهران نداریم .اونا ر
رفی از
اینجا ،رسم و رسوم یادشون رفته .جمعه اینجا جشن
خودمون رو یمگتیم .این مرییص الکردار معلوم نیست یک
یمخواد رختش رو جمع کنه و بره ،ما چقدر جوونامون رو
معطل نگه داریم؟ همیجا تو حیاط صندیل رو با فاصله
یمچینیم ،بزر ر
گتا هم که واکسن زدن .
یحب خندید و گفت:
–اینجا مایه یه دونه عروسیه اینم روی بقیه...
رسم را سمت یاشاری که جز احوالتیس حرق نزده بود
برگرداندم .
–تو چ یمیک ،یاشار؟!
مشخص بود راض نیست ،اما حرق نزد.
عمویحب خواست او را رس شوق بیاورد ،به باغ اشاره زد.
– الی درختا ریسه یمبندیم ،این وسط رو فرش یمکنیم
برای رقص .غذا هم کنج دیوار اجاق یمزنیم ،قابلمهها رو
بار یمذاریم.

زر خرید

بانوی بارانی

تا آخر برنامهها را چیده بود .موافقت ما برای کیس
ر
اهمیب نداشت.
یاشار گفت:
–فقط به یک ررسط قبول یمکنم .تمام خرچ که یمشه،
ر
حب یه دونه سیب ،همه رو باید خودم بدم.
بابایحب خواست ر
اعتاض کند که او تکرار کرد :
–همی!
–اما کادوی ما رو نیمتوب نگتی ،من یه گوسفند میارم.
یحب گفت:
–منم.
جواب نداشتیم که بدهیم .هدیه را که نیمشد نگرفت.
زیاد نماندند .انگار فقط آمده بودند خت عرویسمان را به
خودمان بدهند و بروند دنبال کارهایش .
فقط پنج روز وقت؟ واقعا به کدام کار یمشد در پنج روز
رسید؟
آرایشگاه؟ !لباس؟ !فامیلها از تهران چطور یمآمدند؟

زر خرید

بانوی بارانی

ظرف پنج روز بزر ر
گتین درس زندیکام را گرفتم ،قانون
ّ
نسبیت واقعیت داشت .هیچ نفهمیدیم یک چهار روز
گذشت .
هر غروب ،یاشار و یحب برای کارهای فردا برنامهریزی یم
کردند ،فردایش یمرفتند برای انجامش ،دنبال آشت و
ر
موسیق...
گروه
یاشار صبح تنها بود ،اما غروب یحب کمکش یمکرد .
شبها خودمان بودیم و عشق و چراغ روشن در قالب
قلبهایمان .برایم از کارهای روزانه یمگفت ،آدمهاب که
دیده بود ،جاهاب که رفته بود .اینجا را دوست داشت،
خیابانهای بخاطره و آدمهای غریبه خونگرم...
یک روز مانده به عرویس مهمانهایمان آمدند.
قبل از دیدن خالهحمیده ،صدای فندق بود که مرا
متوجهشان کرد.
مشغول جاروی حیاط بودم ،آیرین در را باز کرده بود.
–عاشقتم ...عاشقتم ...ناری ،سیب بده .

زر خرید

بانوی بارانی

مثل باد حیاط را دویدم و قفس را از دستش گرفتم .پرنده
با دیدنم خودشتیب کرد:
–یاشار ارهکش کلهگاو ...
فندق هر حرق را که زمان همسایه بودنمان با یاشار به او
یاد داده بودم ،طویطوار تکرار یمکرد.
حمیدهخانم ،خاله سوم یاشار که هنوز اسمش را بلد
نبودم ،و در آخر ر
دختخالهها از ماشی پیاده شدند.
–سالم ...سالم ...خوش اومدین.
حمیدهخانم دلیل بودن فندق را گفت:
–همسایهت زنگ زده بود به گوشیت ،جواب نداده
بودی .شماره منو گرفت .انگار مادربزرگه از دست این
طوطیه کالفه شده بود.
با صدای خندهام فندق جستوخت کرد.
–ارهکش کلهگاو ...
صدای پای یاشار را نشنیدم ،اما یمتوانستم حضورش را
پشترسم احساس کنم .صدایش از کنار گوشم خشنتر
بود.
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–اینو آدم کن ،ناری !من نه کچلم نه ارهکش.
فندق بیچاره صدایش را پایی آورد و همانطورکه در قفس
سیع یمکرد از ما دور شود مظلومانه گفت:
–آتیش زدن به مالم ...زنگ بزنید آتشنشاب...
–من فقط بدونم این چرتا رو یک یمذاره تو دهن این
احمق که خوبه!
ترسیده خندیدم .اینها جدیدتر بود ،مال آمدنش به
ساختمانمان.
دوباره سمت قفس توپید:
–ساکت شو ،پرنده خنگ!
فندق رسش را پایی آورد و به میلههای سمت مخالف ما
چسبید ،اما نوکش را نبست.
–پیچات شله ...سفتش کن...
کنارم ایستاد .دستش را به کمر زده بود.
–ببینم ،ر
دختا !نیمخواین مال خودتون باشه؟
نگاه ر
دختها از قفس کنده نیمشد.
–مامان نیمذاره.
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نامرد !فندق مرا بذل و بخشش یمکرد.
خاله ،ناراض گالیه کرد:
–تا برسیم رسدرد گرفتیم از دستش.
–بفرمایید باال.
با تعارف آیرین بحث فرزندخواندیک فندق جمع شد.
مهمانها یمآمدند ،عبدی و بنفشهخانم ،رضا نتوانسته
بود مرخیص بگتد ،اما پدر و مادرش آمدند .داب و ژیوار
که بعد از رس زدن به ما به خانه عمویحب رفتند ...
خانه شلوغ بود؛ همه بودند و همه نبودند ...
فردایش عرویسمان بود ...اما من ...یک چتی این وسط
روی قلبم سنگیب یمکرد  .ر
گویسام را برداشتم و از بی
جمعیب که درحال چیدن صندیل و ر
ر
بسی ریسه و برپا
کردن اجاقها بودن رد شدم و به ته باغ رفتم.
صدای متعجبش در گوشم پیچید.
–ناری ...
–سالم.
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چند لحظه فقط نفس عمیق فلور بود که به گوش
هردومان یمرسید.
–زنگ زدم به داب ،گفت رفتید کیش.
صدایش هول و دلگت شد.
–با ساواش کار داری؟ االن بریمگرده...
–باهاش حرف زدم .
حاال سکوت آنسوی خط یمتوانست تمام صداها را
بشکند و بریزد .با بغض پرسید:
–عروسیته؟
قلبم از بغض صدایش نالید.
–عمویحب اضار کرد...
دستپاچه توضیح داد:
–ساواش یمتونست بیاد .من چتی نگفتم بهش.
شبهاب یادم آمد که در آغوشش دلتنگ برای مادرم را
فراموش کرده بودم.
سیع کردم صدایم نلرزد .
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–داب گفت اونجا آرویم ،نیمخواست آرامشت بههم
بخوره.
–ناری...؟!
جانم همیشگ به زبانم نچرخید ،اما گوش شدم برای
حرفش .خواهش کرد:
–خوشبخت شو ...یمشه حتما خوشبخت ریس؟
زنگ التماس صدایش را نیمشد تحمل کرد.
–سیع خودم رو یمکنم.
وقب تو خوشبخت ر
–فقط ر
بایس ،من خیالم راحته ...
اونوقته که یمدونم عمرم هدر نرفته ...
نفس بندآمدهاش را بتون داد و یکنفس گفت:
وقب خوشبخت ر
–فقط ر
بایس ،مطمی یمشم زندگیت رو
با اشتباهام خراب نکردم.
مطمی جواب دادم:
–من خوشبختم .
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شاخه پر از گردوب برابرم خم شده بود .در زندیک درخت
ها ما فقط رهگذراب عجول بودیم ،همه رفتنب .با تصور
اینکه پنجاه سال بعد نه مب بود ،نه فلوراب ،دلم نرم شد.
حاال نوبت من بود از او چتی بخواهم.
–تو هم قدر چتاب که داری رو بدون...
ر
عمیق کشید.
نفس
–یمدونم ...دیگه یمدونم...
–خوبه...
کیم جرئت پیدا کرد.
–برام عکس یم ر
فرسب؟ عکسای خودت.
احساساتم درهمبرهم و آشفته شد .
–باشه...
ر
داشب؟
–ساواش اومد .باهاش کار
–نه .با خودت حرف داشتم .
نفسش حبس شد .
–خ...خوب کردی ...تو ...
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و ناگهان فروپاشید.
–همیشه ر
دخت کوچولوی مب...
و بعد فقط صدای گریهاش آمد ...
داب ر
گویس را از دستش گرفته بود چون فقط صدای
دلداری دادن یمآمد .تماس را قطع کردم.
به دیوار باغ تکیه زدم .
نیمدانستم این گیچام دربرابر فلور تا یک ادامه خواهد
داشت ،اما اینکه بعد از تلفن سبک شدهام انکارناپذیر بود.
با دیدن یاشار که وارد باغ شد ،تکیهام را از دیوار گرفتم و
سمتش رفتم.
ر
انداخی نبود .آیرین و یحب ،پدر
شب ،خانه جای سوزن
و مادر رضا را با خودشان بردند...
یاشار و عموعبدی داخل اتاقخواب ،ما خانمها بهصورت
ر
فرسده در هال کوچک خانهام دراز کشیدیم.
ساعت یک شب بود که باالخره مهمانها خوابیدند.
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تازه چشمم گرم یمشد که صدای ویته ر
گویسام آمد.
پیامش روی صفحه:
–بیا ته باغ.
ر
نیسب؟
–مگه اتاق
–نه ،از پنجره بتون اومدم.
–نیمشه .بیدار یمشن.
نوشتمش و شمار تپش قلبم از خوشحایل رس به هزار
گذاشت.
–حاال تو بیا ،بیدار شدن با من.
ژاکت دم در را برداشتم و پوشیدم .بصدا در را باز کردم
و از خانه بتون رفتم.
سوز رسدی یمآمد ،شبهای رسدتر اینجا بهزودی از راه
یمرسیدند.
آخر باغ ...یمتوانستم ببینمش که سمتم یمآید.
بهمحض رسیدن مرا به آغوشش کشید.
رسم رو روی سینهاش گذاشتم .دلم برای ضبان قلبش،
عطر تنش ،صدای نفسهایش ،خودش ،تنگ شده بود.
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پیشابام را بوسید و غر زد:
–این قوم تاتار از کجا پیداشون شد .
خندیدم و خندهام در بوسهاش گم شد.
بوسهای که در رسمای هوا گرمتر از همیشه بهنظر یم
رسید.
رسم را عقب کشیدم .دستش هنوز کمرم را رها نکرده بود .
ا
– اینا اومدن ،اصل ندیدمت .امروز چه کش اومد.
خندیدم و سینهام از محبتش لتیز شد .
به کنار دیوار اشاره زد.
–یه حصت پشت دیوار بود ،آوردم بشیب.
با تعجب صدایم را باال بردم.
–بریم بخوابیم .فردا کیل...
–حرف دارم.
با جدیت صدایش ،باختیار روی زیرانداز نشستم .
به درخت تکیه داد ،پاهایش را قائمه گذاشته بود ،ساکت،
غرق فکر.
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–بیا همینجا بمونیم ،ناری!
اشتباه شنیدم؟ ادامه داد:
–تو حیاط خونه بسازیم.
هنوز شک داشتم منظورش ماندن برای زندیک باشد یا
تفری ح .به کلبه اشاره زدم.
–خونه که داریم .
–اینجا کوچیکه واسه زندیک.
فقط چند روز از آمدنمان یمگذشت و او برای ر
باق زندیک
اش تصمیم گرفته بود.
ر
نخواسب بموب .زمستون اینجا
–یه سال وایس ،شاید
رسده .
دستش به جستجوی انگشتانم آمد و نوازششان کرد.
–عوضش ر
دختم یمتونه برفبازی کنه ،از آسمون گوله
دود نیمباره.
پشیمان یمشد چه؟
–شغلت چ یمشه؟
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–بذار ببینم یمشه انتقایل گرفت ،ررسط یمبندم اکتی
خوشحال شه.
باالخره نظر مرا پرسید:
–خودت دوست داری؟
حیس عمیق پشت صدایش داشت .طوری که انگار این
تصمیم ضفا برایش انتخاب جاب برای زندیک نبود .نیم
دانم چرا برعکس همیشه نتوانستم ر
اعتاض کنم که بازهم
کلهای تصمیم گرفته .
–آره .اینجا رو دوست دارم .یمتونم عضو انجمن چیا
باشم .بلوط یمکارن ،برای حفظ دریاچه زریبار کار یمکی.
با شنیدن موافقتم انگشتانم را ر
فرسد.
نزدیک در باغ را نشان داد.
–اونجا خونه بسازیم .
نشنید درباره خانه چه گفتم؟
–خونه هست .جمعوجوره ،زمستونم بیایم گرمه.
عصباب غر زد:

زر خرید

بانوی بارانی

–فکرشو بکن هر بار که مهمون برامون بیاد باید وسط
من و تو بخوابه.
ندید که از حرص خوردنش خندهام گرفته .مطمی ادامه
داد:
–از من ر
گفی !عبدی و بنفشه رس راه شمال جنوب
کردنشون یهو یه رسم به غرب یمزنن.
محکمتر تأکید کرد:
–خونهم رو تو تهران یمفروشم ،یمسازیمش.
–ویل یاشار ،اون خونه خودته.
–مال توئه ،مهریهت .من که قرار نیست اون سیصد تا
سکه رو بهت بدم.
مثل بچهها لب برچیدم.
ر
نوشب.
–سکهها مهریهمه ،خودت
خییل راحت جواب داد:
–مهریه رو یک داده یک گرفته.
یک انگشتش را پیچاندم تا دردش بگتد  .ر
حب آخ نگفت.
–تو بده ،من یمگتم برای سگا خرج یمکنم.

زر خرید

بانوی بارانی

خنده و غافلگتیاش را نتوانست مخق کند.
–سگا؟
رسم را باال گرفتم و بااطمینان گفتم:
–آره .زیاد شدن ،گلهای به حیوونای جنگل حمله یمکی .
ر
حب آدما ...ما اکوسیستم رو دستکاری کردیم.
شانههای سایهاش لرزید .کوتاه آمد.
–با تو حوصله آدم رس نیمره.
کجای حرفم خندهدار بود؟ ویل همی که مخالفت نیم
کرد کاق بهنظر یمرسید.
رسش را روی پایم گذاشت .دستم را زیر رسش گرفتم تا
بلند شود.
–زمی رسده ،بلند شو.
فقط رسش را جابهجا کرد و راحت دراز کشید.
–ناری...
با بوسه به پیشاباش جوابش را دادم .چشمهایش در
تاریگ درخشید.
–خستگیم دررفت.
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ا
ر
اصل چرا باید برای از بی رفی خستگاش منتظر یمماند
دختمان پیشاباش را ببوسد؟ !باورم نیمشد به ر
ر
دختک
هنوزنیامده حسودی کنم!!
–ناری؟!
–جانم!
–یمیک اینا یک یمرن؟
حواسم پرت آن دو نقطه سوسوزن چشمهایش بود .
گیج ،پرسیدم:
–یک؟
–ننه و بابا و زنبابام و فامیالی تو.
خندیدم .آنقدر که رسم پایی رفت و موهایم روی
صورتش نشست .
انگشت بند تکهای از موهایم کرد ،ر
حب رسم که باال آمد،
رهایش نکرد.
–امروز رفتم شهر...
گوشهایم تت جدیت و غم صدایش شد.
ر
شناخی ،بابابررگت رو هم ...
–خیلیا یحب رو یم
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–خب؟
–کیس منو نیمشناسه.
دردش این بود .ادامه حرفش مطمئنم کرد.
–مردمش خییل به آدم ر
احتام یمذارن ،کمک یمکی .این
چند روز ...انگار هیچ گذشته بدی نداشتم.
شانهاش را گرفتم و محکم فشار دادم.
–نداری ،یاشار !...تموم کن گذشته رو.
–نه !نه !موضوع این نیست ،موضوع اینه که بی این
آدما فکر کردم آدم خوب بودن سخت نیست.
ر
هسب...
–دیوونه ...معلومه که آدم خوب
بتوجه به عصبانیتم ،از دستکم ر
گرفی خودش ،با
صداب نرم پرسید:
–بمونیم؟
–حاال صت کن !ببینیم چ پیش میاد.
خیالش کیم راحت شد ،چون ادامه نداد .
–ناری...
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–هوووم؟!
رسش را روی پایم جابهجا کرد.
–یحب گفت لباس کردی بخرم برای عرویس...
–واقعا؟
–آره...
ذوقزده دوباره پیشاباش را بوسیدم.
–وای یاشار ...من دوست دارم بپوشیش.
–نه !من لیاقت ندارم یگ از این مردا باشم.
اینبار با کف دست ،نرم ،کوباندم روی پیشاباش که
دقیقهای قبل بوسیده بودم.
–پس برگردیم تهران.
–ویل...
–ویل نداره.
کالفه از کوتاه نیامدنم توضیح داد:
–اینجا موندن ما یه چتیه مثل قایم شدن تو یه مشت
آدم باغتت و درست ،که حس کب کیس شدی ،ویل من
که مثل اونا نیستم .اما لباسشون رو پوشیدن ...حکایتش
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مثل چادره ،یگ رس یمکنه و یمدونه چ رسشه ،ر
احتام اون
و داره ،کاری نیمکنه حرمت چادرش زیر سؤال بره ،یگ
هم یمپوشه که خودش رو قایط بقیه قایم کنه.
–تو لیاقتش رو داری .منم خییل اینجا نبودم.
ر
هسب.
–عوضش مثل زنای همینجا پاک و ...مرد ،مرد
تار موهای کوتاه را از حرص کشیدم و به آخآخ او توجه
نکردم.
–االن یمخوای منو تحویل بگتی و باال بتی یمیک مرد
هستم؟ حداقل بگو شتزن.
ر
–خودشه  ...ر
هسب...
لعنب ...شتزب
خندهام گرفته بود از این تشبیه .شوخ و رسحال ادامه داد:
–فقط مشکل اینجاست من دنبال یه گربه نازنازی بودم...
–زنت که گربه باشه تو رو درحد یه گربه پایی میاره ،ویل
وقب جفت شت ر
ر
بایس شت یم ریس.
بلند خندید و چند بار روی پایش کوبید .
– ر
لعنب ...آخر جواب بود.
از رسما به خودم لرزیدم.
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–یاشار !یخ زدم ،بریم فردا کیل کار ریخته رسمون.
–بوس آخر رو بده ،بریم.
لباس کوردی ر
نبابرنگ را پوشیدم .خواهر آیرین با مهارت
صورتم را آرایش کرده بود ،با گردنبند مادرم و چند تکه
طالی ظریف گوش و دستم را آراستم  .ر
وقب در آینه به
خودم نگاه کردم ،برای اولی بار واقعا احساس کردم شبیه
مادرم شدهام .
در این خانهباغ پدر و مادرم هم آمده و باهم خاطره بافته
بودند از عشق...
من اینجا ،تنها نبودم .سایه حضور و محبتشان همهجا
حس یمشد.
حمیدهخانم ظرق از اسفند روشن را دور رسم چرخاند .
صدای فیفی خواهرش و آیرین یمآمد ،اما او از تمام
صورتش خوشحایل یمتابید.
کیس به در زد.
عموعبدی با بفرمای ما در را باز کرد.
با دیدنش قلبم روشن و گرم شد.
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–عمو...
لحظهای باتردید نگاهم کرد ،جا خورده بود.
بعد خندید .
–پرسه از دست رفته بود ،الزم نبود قشون ر
کیس کب...
خندهام بلند و زنگدار بود.
رو به بقیه گفت:
–یمشه با ر
دختم تنها باشم؟
حمیدهخانم و بقیه بتون رفتند.
عمو دهانش را باز کرد که حرق بزند ،اما مکثش یمگفت
پشیمان شده.
جلو آمد ،بازویم را با مالیمت گرفت.
–هروقت اذیتت کرد به خودم بگو ،هنوز اونقدر جون
دارم که گوشش رو بپیچونم.
–نه عمو ...چیکارش داری؟!
با شنیدن حمایتم گل از گلش شکفت.
–یه آرزو برام مونده بود ،اونم عرویس شما ...خدا ختت
بده که گذشت داری...
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نتوانسته بود به گذشته اشاره نکند ،اما من عبور کرده
بودم از خاطرات آزاردهنده.
–مرد خوبیه.
رسش را بهنشان تأیید تکانتکان داد و گفت:
ر
سخب کم پیدا یمشه ،این ویل امتحانش رو
–رفیق روز
پس داده.
جواب نداشتم .به پنجره نگاه کرد و به بتون اشاره زد.
–من بتمت پیش مهمونا؟ رسم شما چیه؟
خندیدم .
–منم نیمدونم.
–داییت ناراحت نشه.
–نهکه نیمشه .شما هم جای پدرم.
لبخندش پرغرور شد.
–پس بیا بریم.
جلوتر از من سمت در رفت و آن را باز کرد.
با وارد شدنمان به ایوان صدای تشویق و هیاهو باال
گرفت.
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زنان با لباسهای رنگارنگ و شاد دست زدند و کل
کشیدند.
باغ قدییم انگار جان گرفته بود ،مردم اینجا روح زندیک را
در خاکشان یمدمیدند.
عمویحب با غرور دست مردی را گرفت و سمتم آورد.
خدای من...
در لباس محیل رسمهای ،یا آن بلوز مردانه سپید ،مرد من
بلندتر و چهارشانهتر و مردتر از هر زماب بهنظر یمرسید
و قدمهایش محکمتر از هروقت دیگری...
انگار آب رواب که زماب راهش را گم کرده بود ،حاال به
مست خودش بازگشته .هیچ غریبگ با این ظاهرش
نداشتم.
دستم را گرفت .زیر گوشم گفت:
–ماه شدی...
واژهای برای تعریف از خودش نداشتم ،تمام قلبم را در
نگاهم ریختم و با ستایش تماشایش کردم.
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یحب و آیرین دستدردست هم آمدند.
–همه منتظر شمان.
یاشار به من نگاه کرد.
–رقص شما رو بلد نیستم.
–یادت یمدم.
طنی زیبای دف و تنبور باغ را برداشت .صف بزریک
تشکیل شد؛ یک مرد ،یک زن ،اگر در تمام دنیا« برابری »
شعار بود ،اینجا ما آن را هزاران سال زندیک کرده بودیم،
آمیخته با نیایش و جنگ و رقص...
پاها را بر زمی یمکوبیدیم و بعد دستها را سمت آسمان
باال بردیم.
دوش به دوش ،یگ گندم ،یگ جو ،هر دو ستشونده ...
زن نماد زندیک و مرد ایستاده بر بلندای ررسف...
نگاهم سمت او برگشت ،یگ از ما شده بود...

زر خرید

بانوی بارانی

من و او این خانه را خانه یمکردیم و به بچههایمان یاد یم
دادیم ارزش زمی ،خاک ،کوه و بلوط را...
انگشتان مردانهاش که دستم را در خودش یم ر
فرسد نوید
روزهای شتین یمداد.
«پایان»

