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رمان بگو که فقط مال منی  -صدف پورنجفی
"سخنی با همراهان رمانسرا"
با سالم
چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی ،اقدام به انتشار رمان
های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل لطمه ی جبران ناپذیری به سایت
وارد می کنند.
کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش
بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های
مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان عزیز متضرر خواهید بود.
ً
ً
ایضا دسترسی راحت و آسان به رمان هستید و این
یقینا شما به دنبال رمان خوب و
امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .
برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود ،پس با دانلود مستقیم رمان
از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید .
http://romansara.org
با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.

سایه های سیاه نزدیک میشدندخیلی نزدیک اوسعی داشت فرارکنداما سرعت سایه
هابیشتربود،سایه هابه اورسیدندهمه جادرتاریکی مطلقی فرورفت،جوانی
رادیدصورتش معلوم نبوداماچشمان تیله ای اش که ازخشم میدرخشیدمشخص
بود،دخترک ترسیدوفرارکردباتمام سرعت میدویداما ان دوجفت چشم تیله ای هم
دنبالش بود دخترک سرعتش رازیادکردبیش تروبیش تر ان قدردویدکه ناگهان زیرپایش
خالی شد،پوزخند ان دوچشم تیله ای مشخص بودودخترک ازصخره ای بلندپرتاپ
شد.......
باجیغی ازخواب پرید،عرق سردی روی پیشانی اش بودصداهابرایش گنگ بود
_باران ،باران ...صدامومیشنوی؟چیزی نیست خواب دیدی حالت خوبه؟
به اطرافش نگاه کرددراتاقش بودوسمانه دوست وهمسایه شان کنارش بودبه صورت
مهربان ونگرانش نگاه کردوباصدای ضعیفی گفت:چیشده؟
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سمانه شاکی وبالحنی نگران گفت:اینومن بایدازتوبپرسم مادرت میگفت امروزکه
ازکتابخونه اومدی حالت خرابه یهوتب کردی توخوابم همش هذیون میگفتی معلوم
هست چته؟االن که تابستونه بعیدمیدونم سرماخورده باشی...
دخترک بابه یاداوردن امروزاشک درچشمانش جاری شدکه تعجب سمانه رابرانگیخت
سمانه که حاالنگران ترشده بودبادلهره پرسیدچیشده چراحرف نمیزنی د اخه
دختردیونم کردی یه کلمه بگوچیشده چه مرگته؟
باران لب های خشک ورنگ پریده ی ناشی ازتبش راتکان دادوگفت:داره...داره
میادسراغم.
سمانه باکنجکاوی پرسید:کی...کی داره میادسراغت؟
باران باصدایی لرزان گفت:ای...ایلیا
سمانه باحیرت ومن من گفت:ای..ایلیادیگه کیه...أه درست حرف بزن ببینم اصالازاول
تعریف کن ایلیاکیه چیشده چراداره میادسراغت؟
....
سکوت باران راکه دیدباخشم گفت باران باتوام توروخدا بگوایلیاکیه باران چیکارکردی
حرف بزن دختر
باران بازبانش لبهایش راترکردوگفت:ایلیاپسرعموی نگاره همون که ازبچگی عاشقش
بودامانگارهمیشه میگفت ازاون بدش میادوحس خاصی بهش نداره
امروزوقتی رفته بودم کتابخونه بهم زنگ زدگفت که تاچندروزدیگه میادایران گفت
میادوحسابمومیرسه گفت دعاکنم پیدام نکنه وگرنه زندم نمیزاره گفت منتظرش باشم
میادو.....
گریه مانع حرف زدن دخترک شدواودرحال که سمانه دراغوشش گرفته بوداهسته اشک
میریخت
سمانه بالحن ارامی شروع به دلداری دادن اوکرد:گریه نکن خواهری،چیزی نشده که
اونم عصبانیه میخوادسریکی خالی کنه یه چیزی گفته مگه شهرهرته بیاداذیتت کنه
توکه تنهانیستی مامان بابات هستن من هستم نگران نباش اجی اون اصالنمیتونه
توروپیداکنه ادرستونداره پیداتم بکنه هیچ غلطی نمیتونه بکنه گریه نکن گلم ازهیچی
نترس به خداتوکل کن.
انگارارام شده بودبه راستی که سمانه برایش کوهی ازارامش بودصدای لطیفش
مانندالالیی بودوباران ارام به خواب رفت.
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***************************
تب ان روزش راناشی ازخستگی بیان کردتامادرش وپدرش نگران نشوندروزهاگذشت
واوکم کم بیخیال تهدیدایلیا شده بود انگارحق باسمانه بوداوفقط عصبانی بودهمین.
ظهراماده شد که به کتابخانه برودشلوارلی ابی تیره ومانتوی سفیدوشال قرمزش
راپوشیدوازدرخانه بیرون رفت بااینکه تابستان بوداما
هوابارانی بود البته این دراستان گیالن که یک استان شمالی است کامالعادیست باران
شالش راکمی جلوکشید وسرعتش رابیشترکردبایدهرچه سریعتربه کتابخانه میرفت
میخواست کتاب های جدیدسال تحصیلی اش رابخردومانندکودکی دبستانی هیجان
داشت
واردکوچه ی خلوتی شدتامیانبربزندوزودتربرسدکه ناگهان ماشینی جلویش
پیچیدومحکم ترمزکرد
باران ترسیده به ماشین روبرویش نگاه کردیک پورشه ی مشکی رنگ...
خواست برودکه درسمت رانندبازشدوراهش راسدکردپسرجوان وقدبلندی پیاده
شدوروبه باران باغرورگفت:باران خانوم؟
باران باتعجب به اونگاه کردصدایش عجیب اشنابودسرش راتکان دادوگفت:بله،شماکی
هستید؟
پسرجوان عینک افتابیش راازچشمانش برداشت وباابهت گفت:من ایلیام،ایلیاکاویانی
فکرکنم هموبشناسیم درسته؟
قلب باران مانندپرنده ای که خودش رابه قفس میکوبد تندوخشن میزددستانش یخ
کردوتنش داغ شد ترسی که داشت به سراغش امده بود.
باپاهای لرزان عقب عقب رفت تافرارکنداماایلیاخودش رابه اورساندوگفت سوارشو
باران باتعجب به اوخیره ماندوسرش رابه چپ وراست تکان داد
ایلیاپوزخندی زدوگفت:عادت ندارم حرفم رودوبارتکرار کنم سوارمیشی یابه زورسوارت
کنم؟
باران ترسیده اب دهانش راقورت دادوخواست فرارکندکه انگارمردجوان ذهن اوراخواند
وبازوانش دردستش گرفت واورا داخل ماشین انداخت خودش هم سوارشد وحرکت
کرد
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شیشه های ماشین دودی بودودخترک نمیتوانست ازدیگران کمک بخواهد بااضطراب
به اونگاه کرد
ایلیا پوزخندتلخی زدوگفت:نگران نباش نمیخوام بخورمت فقط میخوایم یکم حال کنیم
قول میدم فقط یه کوچولوباشه نترس جوجه
وخنده ی شیطان واروبلندش ناقوس مرگ رادروجودبارانه ۱۷ساله تداعی میکرد
باران اب دهانش راباترس قورت داد وبه درماشین چسبید
ترس تک تک سلول هایش رااحاطه کرده بودوچقدرنفس کشیدن برایش مشکل شده
بود....
ماشین جلوی درب بزرگی قرمزرنگ استادایلیا درراباریموت بازکردوماشین راداخل برد
همانطورکه به ته حیاط نزدیک ترمیشدندساختمانی که مشخص بودویالیی برای
تفریح است نمایان شد
باران به اطرافش نگاه کرد
باخودش گفت:وای خدای من اون...اون منواورده خونه خالی
ازفکری که درسرش گذشت به وحشت افتادوبه ایلیا که دستورپیاده شدنش راداده
بودنگاه کرد
مردجوان بادیدن ترس دخترک شادشدودردلش انگارجشنی برپابوداماظاهرش راحفظ
کردوجدی به دخترک خیره شدوگفت:همراه من بیا.
وخودش جلوترحرکت کرد
باران باتمام ترسش اماهمراه باغرورفریادزد:من باتوهیچ جانمیام االنم بر میگردم خونه
ازتوهم نمیترسم
پاهای لرزانش راباتمام توان حرکت دادوخواست به سمت درب خروجی برودکه
موهایش ازپشت کشیده شد
جیغ بلندی کشیدکه ایلیاجلوی دهانش راگرفت وگفت:ببین جوجه کوچولوازمادرزاده
نشده کسی که بخوادایلیاروبپیچونه یاحرف روحرفش بزنه
پس به نفعته جفتک نپرونی وگرنه خودم دست وبالتوقیچی میکنم
همه ی این حرفهاروباخشم گفت وسپس همانطورکه موهای باران رامیکشیداورابه
سمت ساختمان برد
باران سعی کردجیغ بکشیدامادردناشی ازکشیده شدن موهایش نفسش رابنداورده بود
باتمام توان به سینه اش مشت کوبید اماانگاربازهم ناموفق بود
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تازه فهمیدچقدردربرابرزورمردانه ناتوان است
اشک جاری ازچشمانش ازارش میداددختربودوغروردخترانه اش را دوست داشت
التماس؟هرگز
ایلیادرعمارت رابازکردوباران رابه داخل هل داد
دخترک باتمام قدرت سرش وموهایش رامیمالیدتابلکه ازدردش کمترشود چشمانش
ازدردهنوزاشک الودبودکه بادیدن صحنه ی روبرویش بیخیال درد،سرش رارهاوباتمام
قدرت چشمهایش رابازکردتابتواندان لحظه راحالجی کند
صحنه ای که غروردخترانه اش راپس زدواشک رادوباره مهمان صورت سفیدش
کرد،ایلیا درحالی که پیراهن ابی نفتی اش رامیکندخصمانه به دخترک روبرویش چشم
دوخت
پیراهنش راگوشه ای پرت کردوبانفرت شروع به حرف زدن کرد:ازبچگی عاشقش
بودم،چشمای سبزش بدجوری ازم دل برده بود،اون مال من بود،همه ی زندگیه من
بوداما اون...اون منونادیده میگرفت فکرش مهمونی وخوشگذرونی بودوهیچوقت
نمیفهمیدوقتی انقدرخوشگل میشه ومیره بیرون دل من طاقت دوربودن
ازشونداره،میدونست دوسش دارم،امااحساسمونادیده گرفت،فکرکردم بچست بهتره
بهش فرصت بدم مهم اینه که تهش مال خودم میشه،
اما...اما وقتی سروکله ی توواون پسرخاله ی عوضیت توزندگیش پیداشداون
تغییرکرددیگه سمت مهمونی ومشروب نمیرفت ...خوشحال بودم،فکرکردم عشقم بزرگ
شده عاقل شده باخیال راحت رفتم فرانسه مسافرتم کاری بودوتمام این مدت به یادش
تحمل کردم که وقتی اومدم همیشه مال خودم کنمش...ولی...ولی وقتی اومدم دیدم
مال یکی دیگه شده...دیدم تنش رو،وجودش رو،پاکیش روبایه غرییه شریک
شده..غریبه ای که پسرخاله ی توبود...اشکان قاسمی.....زودترازاون چیزی که فکرشوکنم
عروسیش برگزارشد وباوجودناراضی بودن خانوادش ازایران رفت....هــــه.رفت ومن
موندم وعشقش..من موندموحسرتش..من موندم واین اتیشی که فقط بادوراه
خاموش میشه یا نگار یا نابودیه تو...توعه لعنتی...توعه نحس که زندگیموبه اتیش
کشیدی
گفت وفریادزد،گفت وباران شکست،به چه گناهی متهم شده بود؟کسی دیگرعاشق
شده بود،کس دیگرازدواج کرده برد،گناه اودراین میان چه بود؟دستانش رامشت
کردتابلکه جلوی ریزش اشک هایش رابگیرداماانگارموفق نبود
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ایلیاباشادی نگاهش کردوگفت:بیخیال وقتشه خوش بگذرونیم
رنگ ازروی صورت دخترک به وضوح پرید
عقب عقب رفت وفرارکرد،نمیدانست کجا فقط میدوید
ایلیاباسرخوشی خندیدوگفت:جوجه بیخودی ندو این خونه فقط یه درداره
باشادی خندیدولباسهایش را کندوباتن برهنه به دنبال دخترک ترسیده رفت وجودش
راانتقام گرفته بود عشقش زندگی اش راازدست داده بود بخشش؟هـــــــــه،هرگز
دخترک راسرگردان درراهروی طبقه دوم یافت
باران لحظه ای ازدیدن تن برهنه اش حیرت کردتازه فهمیدقصداین مردتنهاترساندن
نیست
نه نمیگزاشت اوبه هیچ قیمتی پاکیش راازدست نمیداد دوید وبازهم به ناکجااباد
امافقط میخواست خالص شود....ولی،انگارشانس امروزبااویا نبود
ایلیاباخنده موهای دخترک راکشیدواورا به سمت خوداورد مچ هردودستش راگرفت
وباذوق ازچشمان لرزان وترسیده دخترک،گفت:جوجه فرارنکن خودت خسته
میشی،امشب باهات کارزیاددارم حیفه الکی وقتوتلف کنی....
گفت وباخشم موهایش راکشیدواورابه اتاق روبروهل داد
درراقفل کردوباران را روی تخت هل داد
دخترک سعی برفرارداشت
ایلیا شادمانه خندیدوبه سمتش هجوم بردبایک حرکت مانتویش را ازتن خارج کرد
باران باترس اشک ریخت،غرور؟نه حاالوقتش نبود...غروربه کنارمهم دخترانه هایش
بود....شروع به التماس کرد:توروخدا ولم کن،بزاربرم به خدامن کاری نکردم،جون مادرت
جون عزیزترین کست،نگار خودش عاشق شد،به جون مامانم من معرفیشون
نکردم،توروبه هرچی میپرستی قسم ولم کن،توروخدا......
نرمی وداغی چیزی روی لبهایش جلوی حرف زدنش راگرفت
ایلیا داغ وخشن اورامیبوسید
موهای ژل زده اش راکشید وبه سرش ضربه میزد
اماایلیا باخشم هردودست دخترک را دریک دستش گرفت وبه کارش ادامه داد
دیگرنفسی برای دخترک بی پناه نمانده بود طعم گس خون را دردهانش حس
میکردوارزوکردکاش اوهم مردی پرزوربود اما این رویایی بیش نبود
ایلیا خشمگین لبهایش رارهاکردوباپوزخندنگاهش کرد
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باران تمام التماسش رادرچشم هایش ریخت وبه مردروبرویش نگاه کرد
ایلیا بادیدن چشمهایش شادشدوبلندخندید...
دریک حرکت همه ی لباسهایش رادراوردوبی توجه به جیغ هاوالتماس های دخترک
درگوشش گفت:وقت تصویه حسابه دخترجون......
نورچراغ چشمهایش راازارمیداد
اما اولجوجانه سعی دربستن چشمهایش داشت تنش کوفته بودو......
ارام ارام چشمهایش را بازکرد
ازنورچراغ معلوم بودکه شب شده،اما....
اینجاکجاست؟!
سعی کردذهن خسته اش رابه کاربیاندازدبابه یاداوردن امروزظهردلش ریخت
وباوحشت بلندشد
روی تخت بوددرهمان اتاق نحس
بادیدن چندقطره خون وتن برهنه وکبودش وا رفت
مالفه ای رادورخودش گرفت ازاتاق بیرون رفت چهره ی شومش نظاره گرحال این
دخترک بود ودردلش انگارعروسی برپا کرده بودند...
باران باخشم به سمتش یورش بردوبافریادهمانطورکه به سینه اش ضربه
میزدگفت:چیکارکردی لعنتی؟چیکارکردی اشغال کثافت؟کثیفه هرزه
ایلیاباخشم دستانش راگرفت وگفت:هـــــه هرزه من نیستم،بلکه تویی،البته ازاین به
بعدقراره بشی،قراره بشی یه دختره هرزه ی خیابونی
خندی بلندی سردادوگفت:ولی نه،من خیلی مهربونم،نگران نباش،بهت لطف میکنم
ومیام خواستگاریت،توهم باافتخارقبول میکنی جوجه
حرف هایش مانندتازیانه ای برتن نحیفش بود امانه اوطاقت این بی ابرویی نداشت
بانفرت درصورتش نگاه کردوگفت:هـــه،فکرکردی بااین کارباهات ازدواج میکنم؟نه
هرگز راه بهتری هم سراغ دارم تهش خودکشی میکنم ولی عمرا کنارتونمیمونم
ایلیاباخشم هلش داد که کمرش بامیزکوچک کناردیواربرخوردکردواشک برچشمانش
هجوم اورد
ایلیاپوزخندی زدوبانفرت گفت:خب خودکشی کن یه سگ کمتر،ولی فکرباباتم بکن که
خوب میدونم قلبش بدجورضعیفه،فکرمیکنی پدرومادرت بتونن مرگ دخترشونو تحمل
9
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کنن؟نه جوجه اون بابات سکته میکنه ومیادپیشت،مادرتم اواره کوچه خیابون میشه
خواهرکوچیکتم میشه یه هرزه توخیابونا که ازبچگی بایدکنارجوب زندگی
کنه،واقعافکرکردی عاشق چشم وابروتم؟هههههه نوچ جوجه،فقط میخوام ببرمت
جهنم،چون الیقشی،حاالخودت انتخاب کن یاعذاب کشیدن خودتوقبول میکنی یامثل
یه سگ خودتوخالص میکنی ومیزاری خواهرومادرت برن تولجن،هان؟کدومش؟
بادرماندگی درچشمان تیله ای اونگاه کرد همان چشم هایی که درخواب دیده بودوحاال
واقعی شده بود....
اشک ریخت،باصدای بلند،هق هقش فضای خانه را پرکرده بود،بی پناهی
تاکجا؟باابروی ریختش چه کند؟دخترانه های ازدست رفته اش راچگونه جبران کند؟
لباس پوشیده درماشینش نشسته بود بوی عطرتلخ مردروبرویش ازاردهنده بود،ازاین
عطرخوشبوومعروف متنفرشده بود همان عطری که امروزدراغوش این مرد به خودش
هم سرایت کرده بود
چقدرازخودش وتنش متنفربود حس کثیف بودن داشت حس گناه عذاب وجدان،حس
خالء،بیهودگی
واوتنها۱۷سال داشت.....
فردا مادرم به خونتون زنگ میزنه وقراره خواستگاری رومیزاره،یادت باشه بایدقبول
کنی،وگرنه توبددردسری میفتی.
باران بانگاه بغض دارش نگاهش کردکه ایلیادوربینی را روی پایش انداخت وگفت یه
نگاهی بهش بنداز.
باران بی حوصله دوربین رابرداشت وبازکرد
بادیدن چیزی که میدیدوحشتزده به ایلیاخیره شد
ایلیاپوزخندی زدوگفت:فقط کافیه جواب ردبدی فرداییش این فیلمو نه تنهابابات بلکه
کل مردم ایرانو شایدم جهان میبینن.فکرمیکنی بابات وقتی فیلم رابطه
دخترشوبامردغریبه ببینه قلبش چنددیقه دوم بیاره؟
فیلم گرفته بودوبازباران راهی برای نجات نداشت .باخشم گفت:اشغال راجب بابام
درست حرف بزن،پسره ی کثافت....
باپشت دستی که خورداشک دوباره به چشمانش هجوم برد
ایلیاباخشم گفت:بهتره زبونتوکوتاه کنی وگرنه تضمین نمیکنم ازحلقت بیرون
نکشمش.....
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ماشین رامقابل ساختمان قدیمی امازیبا پارک کردوگفت:گمشوپایین شرت کم
دخترک نگاه درمانده اش رابه اودوخت وازته دل اه کشید وفقط خداراصداکرد.
سرش راروی زانوی سمانه گزاشته بودوازته دل اشک میریخت وسمانه همراه اوهق هق
میکرد
سمانه:گریه نکن اجی،گریه نکن قربونت برم،بسپارش به خدا،اون میدونه چجوری
تقاصتوبگیره
باران باصدای گرفته ازگریه گفت:اخه مگه من چیکارکردم؟مگه من گفتم نگارزن اشکان
بشه،من میترسم سمانه،میخواداذیتم کنه،میخوادعذابم بده،من
میترســــــــــــــــم.......
گریه اش شدت گرفت وچقدراین دختربیچاره بود
سمانه اشک ریخت وگفت:به مادرت زنگ زدم گفتم ازظهرخونه مایی بدجوری نگرانت
بود،اجی تومجبوری زنش بشی به خاطرابروی خانوادت،به خاطرمادرت،به خاطرقلب
مریض پدرت،زنش شو،شایداذیتت کنه اماتوبعدیه مدت میتونی ازش طالق بگیری
وخودتوخالص کنی،باگریه چیزی درست نمیشه.
اتفاقیه که افتاده،تواالن بایدمنطقی فکرکنی،بایدازخودگذشتگی کنی،
چه میگفت این دختربیست ویک ساله؟
اوازبارانه کوچک میخواست منطقی فکرکند؟کدام منطق؟پس رویاهای دخترانه اش چه
میشوند؟ارزوهایش؟
چگونه طاقت بیاورد؟چگونه مردی همچون فرشته ی عذاب راتحمل کند؟
بی ابرویی ومهرطالق دراین سن راکجای دل کوچکش بگذارد؟
اما،نه...
حق باسمانه بود...
اوبه جهنم مهم پدرش وقلب بیمارش بود،مهم شادی مادروپاکی وخوشحالیه خواهرش
بود....
اوبایدمیگذشت،ازخودش،ازرویاهایش،ازارزوهایش،و...ازتمام دخترانه هایش.....
ارام درخانه رابازکرد،عطرچای تازه دم ونان بربری داغ که پدرش خریده بودمشامش
رانوازش داد.
صدای مادرش راازاشپزخانه شنید:بارانم؟اومدی قربونت برم؟
لبخندزد،نبایداین دردراباپدرومادرش شریک میشد،دل مهربان انهاطاقت نداشت.
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باصدایی که عمدا پرانرژی وشادنشانش میدادگفت:اره مامان جونم اومدم.
وارداشپزخانه شد ومادرش رالبختدزنان پشت میزدیدبه سمتش رفت وگونه اش
رابوسیدوگفت:سالم به مامان خوشگلم،پس باباجونم کجاست؟
مادرش دلخورنگاهش کردوگفت:رفته سرکار،دختردیروزنصفه جونم کردی،قراربودبری
کتابخونه چطورسرازخونه ی سمانه اینادراوردی؟نبایدبه من خبربدی؟نمیگی میمیرم
ازنگرانی؟
باران لبخندگرمی زدوگفت:خدانکنه،زبونتوگازبگیرمامان جونم،ببخشیدرفتم پیش سمانه
لباسای جدیدی که خریده بودروببینم،اصرارکرددیگه گفتم شبم پیشش بمونم
وهمونجابخوابم،ببخشیداخه لباساش خیلی قشنگ بودانقدسرگرم شدم یادم رفت
شماخبرنداری.
گونه مادرش رابوسیدکه مادرش چشم غره ای به اورفت.
لبخندی زدوگفت:مامان جونم بخشیدی دیگه؟
مادرش بامهربانی نگاهش کردوگفت:اره مادر،فقط دیگه ازاین کارانکن من طاقت
ندارم.االنم برولباساتوعوض کن بیایه چیزی بخور.
باران چشمی گفت وبالبخندظاهری وغم درونی اش به اتاقش پناه برد.
*******************************
ساعت پنج عصرتلفن خانه زنگ خوردوهمزمان قلب کوچک باران هم لرزید.....
دراتاقش رابازکردوارام به صدای مادرش گوش داد...
_بله،خواهش میکنم.تشریف بیاریدقدمتون روی چشم
........
_بله بله عالیه،منتظریم
.......
خواهش میکنم مراحمیدخدافظ.
انگارهمه چی جدی بود،دنیایش داشت نابودمیشدوکاش یک نفر،فقط یک نفرفرشته
ی نجاتش بود.
به اتاقش پناه بردوباخودفکرکرد،حاالچه میشود؟پدرش قاعدتابااین ازدواج مخالفت
میکرد.
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_باران جان مادر بیداری؟
باشنیدن صدای مادرش که پشت دراتاق بودخودش وافکارش راجمع
وجورکردوگفت:بله مامان جون بیدارم بیاین داخل.
مادر درحالی که لبخندی برلب داشت داخل شدوکناردخترکش نشست وگفت:عزیزم
بایدیه چیزیوبهت بگم.
باران خودش رابه ندانستن زدوگفت:چی مامان جون؟
مادربالبخندی همراه باگرمای مادرانه هایش زدوگفت:یکی ازفامیالی نزدیک نگارزنگ
زد،گفت میخوادبیادخواستگاریت.
باران بااسترس یه مادرش نگاه کردوباچهره ای به عمدمتعجب گفت:واقعا؟کی؟
_ایلیا،پسرعموی نگار،یه چیزایی راجبش میدونم،مهندسه،چندسالی هم خارج زندگی
کرده،یه شرکت خیلی بزرگ توتهران داره،خونه زندگیشم میگن خیلی خوبه.......
باران دردل اه کشیدپس اوبایدبه تهران میرفت،دورازخانواده اش چگونه سرکند؟دلش
برای خودش سوخت.
چه مظلومانه قراربوددرقفس ان شیرگرسنه وانتقام جوبرود.
روبه مادرش که باشوق ازشغل وزندگیه ایلیا تعریف میکردلبخندی زدوباشرم وحیایی
دخترانه که دیگربرای این زن۱۷ساله ارزشی نداشت گفت:مامان جون راستش منم این
اقاروقبالدیدم...یه جورایی....راستش.....اخه....چجوری بگم.......
سرش راپایین انداخت.
مادرلبخندی برخجالت دخترش زدوگفت پس دوسش داری؟الهی فدات شم مادرخب
زودترمیگفتی....
باران نگاهی شرمزده به مادرکردوگفت:
خدانکنه مامان جون،اخه روم نشد،حاال...بااقاجون چیکارکنیم....میدونیدکه
مخالفه....میگه من بچم.
مادربالحن اطمینان بخشی گفت:اون بامن...تونگران نباش...درسوبعدانم میشه
خوند.....مهم خوشبختیته که میدونم این پسرخوشبخته عالمت میکنه مادر.......

13

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

به سادگیه مادرش لبخندی تلخ زدودردل گفت:هــــــــــه...خوشبخت،نه،بدبخت
عالم.
***************************
صدای مشاجره ی پدرومادرش رامیشنید واهسته اشک میریخت...
_چی میگی خانم؟این دخترهنوزبچست،سنی نداره.
(ازلفظ کلمه دخترتوسط پدرش پوزخندی تلخ گوشه ی لبش نشست).
+دیگه همچین خواستگاری گیرنمیادمرد،بابخت دخترمون بازی نکن،خانواده کاویانی
کم کسی نیستن.
_هرکی هستن برای خودشون هستن،مگه دخترم رودستم مونده که حاالتواولین جلسه
تقدیمش کنم؟
+کی گفت تقدیمش کنی؟من فقط میگم مخالفت نکن،همین
_نخیرخانم،این دختربایددرس بخونه،هنوزبچست،من دخترمونمیدم دست کسی که نه
سال ازش بزرگتره وقراره ببرتش تهران.دخترم بایدپیش خودم بمونه
+دخترت بچست،درست.نه سال اختالف سنی دارن،درست.پسره خونه زندگیش
تهرانه،درست.بادل بچت که دیگه نمیتونی مخالفت کنی!!!!.
_منظورت چیه؟
+دخترت،باران،حرفش یه کلمست،مرغش یه پاداره،یک کالم ختم کالم،باران این پسرو
دوست داره!!!!!!
(قلبش برای لحظه ای تنفس رافراموش کرد،دردلش برایلیالعنت فرستادکه اینگونه
اوراجلوی پدرش شرمگین کرده)
_چی؟دوسش داره؟ازکی تاحاالیه دختربچه واسه من حرف ازعشق وعاشقی میزنه؟
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+میگی چیکارکنیم؟دخترمون پسره رودوس داره،اوناهم خدایی ادم حسابین،دخترمون
دست روخوب کسی گزاشته.
_هـــــــه،االن معلوم میشه!
+محمود،محمودکجامیری؟
دراتاق دخترک ترسیده ،باشدت بازوقامت پدرنمایان شد.
باران بااسترس ازروی تختش بلندشدوباسربه زیری به سایه ی پدربرروی دیوارنگاه
میکرد.
پدرنزدیکش شدوگفت:دوسش داری؟
چه میگفت؟این دختری که دیگردخترنبوداماهنوزحیای دخترانه داشت چه میگفت؟
پدرصدایش رابلندکردوگفت:باتوام.جوابموبده،یک کلمه،دوسش داری یانه؟
بایدجواب میداد،بایدبزرگترین دروغ زندگی اش رامیگفت.
بایدازخودش میگذشتاین یک اجباربود،یک اجبار.
نفس بریده اش راجمع کردوبامن من گفت:ب...بل.........بله!!!!!
واین دختر۱۷ساله تازه فهمیدکه گاهی چقدرگفتن یک کلمه سخت ونفس گیرمیشود.
پدردرچشمان گریزان دخترکش نگاه کردوبی هیچ حرفی ازاتاق بیرون رفت.
مادربادیدن صورت عرق کرده ی دخترکش گفت:اروم باش مادرهمه چی درست میشه.
لبخنداطمینان بخشی به صورت دخترکش پاشید وازاتاق بیرون رفت ودررابست.
بغض این دخترک تازه زن شده درسکوت اتاق شکست وگریه همدم تنهایی های
اوتاصبح همراهش بود.صبحی که شوم وسیاه ترازسیاهی های هر شب بود.صبحی که
انگارنحسی اش تن دخترک این اتاق رامیلرزاند
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مادرخانه انگارتنهافردخوشحال ازاین وصلت بودوباران هم سعی میکردخودرا شادنشان
دهدامامگرمیشد؟
پدرهم انگاردرچشمان دخترش نوری ازنگرانی رادیده بودکه انطوراشفته دراتاقش
نشسته بودوبرای عاقبت به خیری دخترش قران میخواندوصلوات نذرمیکرد.
پدربودوانگارازیک مادرهم بیشتردخترش رامیشناخت.
دخترکش عاشق درس بودولی اینکه ناگهان حرف ازعشق وعاشقی زده بودبرایش جای
تعجب داشت.
نمیدانست چه شده امادخترش رابه خداسپردونگرانی وپریشانی لحظه ای رهایش
نمیکرد.
********************************
نگاهی به افرادنشسته درخانه شان کرد
ایلیا باپوزخندبه اوخیره بودوازنگاه پرغرورمادرش که سلطنت واربرروی مبل تک نفره
نشسته بودچیزی جزبی تفاوتی نمیدید.
دراین میان تنهاهلیا(،خواهرایلیا)بودکه بالبخندی مهربان وچشمانی نگران به اوخیره
بود،بادیدن نگاهش لحظه ای یادسمانه افتاد به راستی که چقدرنگاه های این دوبهم
شباهت داشت.....
باشنیدن صدای زن پرغرور روبرویش که نقش مادرشوهررا دراینده برایش داشت
ازفکربیرون امد:
_بهتره سریعتربریم سراصل مطلب،من خستم وبایدسریعتر برگردم خونه.
ثریاخانم(مادرباران)لبخندهولی زدوگفت:بله البته،به هرحال این مجلس مال این دوتا
جونه دیگه
فکرمیکنم بهترباشه اول این دوتا عزیزکرده برن وسنگاشونوباهم وابکنن تاببینیم
ایشاهلل.....
_خانم مهلت بده چنددیقه ....اول خانواده هااشنابشن،بعدوقت واسه حرف زدن این
دوتا جون زیاده.
صدای ناراضیه پدرخانواده بودکه ازهول بودن همسرش سخت ازرده شده بود.....
مجلس رادردست گرفت وروبه پسرجذاب روبرویش که دخترکش دم ازعشقه او
میزدگفت:پدرگرامی کجاهستن؟
16

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

ایلیا لبخندکمرنگی همراه باغم زدوگفت:یه سالی میشه که براثرتصادف فوت کردن!
باران به وضوح دیدکه چهره ی خندان هلیاازغم پرشد....
پدرسرش راتکان دادوگفت:خدارحمتشون کنه انشااهلل بااقا علی(ع)همنشین باشن.
ایلیا سرش رازیرانداخت وگفت:مرسی.
لیال،مادرایلیااینبارروبه پدرخانواده کردوهمچنان بالحنی مغرورامامحترم وخانمانه
گفت:پسرمن مهندسه و شرکتی توی تهران داره فقط کافیه کمی پرس وجوکنید
زودمتوجه میشیدکه شرکت پسرمن باوجودسن کمش توکل ایران شناخته شده
ومعروفه تعریف ازش نباشه ولی ،خونه زندگیشم کامالمستقل وزیباست
پدرخدابیامرزشم کارخونه داربودکه االن اون کارخونه هم توسط پسرم اداره
میشه...بااین توضیحات فکرمیکنم قانع شده باشیدواجازه بدین این دونفرچنددیقه ای
باهم حرف بزنن
پدربااحترام گفت:بله البته...دخترم باران جان اقاایلیاروبه اتاقت راهنمایی کن.
باران بانفرت ازجایش بلندشدوبه سمت اتاقش رفت وواردشدایلیاهم به دنبالش داخل
شدودررابست.....
باران روی تختش نشست وبه زمین خیره شد،بدون نگاه هم میتوانست پوزخندروی
لب این جوان خشن وپرازشورانتقام راتشخیص دهد
نگاهش کردباغرور،این مردهمه چیزش راگرفته بودولی اوهنوزغرورش راداشت
وهرگزازدستش نمیداد.
ایلیابادیدن نگاه پرغروردخترک قهقهه زدوگفت:این روزاخوش بگذرون،چون قراره
چندوقت دیگه واردجهنم بشی،قراره هرروزبسوزی ومن لذت ببرم....
دوباره بلندبلندخندیدوبه نگاه دخترکی ترسیده که سعی داشت ترسش رامخفی
کندنگاه کرد.
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باران جرأت جمع کردوگفت:شایداونجاجهنم باشه،ولی من نجات پیدامیکنم،مطمئن
باش!
ایلیالبخندکجی به رویش زدوگفت:رویای قشنگیه،حداقل بهت امیدمیده
کنارش روی تخت نشست وسرش رابه اونزدیک کرد،دخترک ازاین نزدیکی ترسی
دردلش ریخت،ایلیا دریک سانتی صورت باران به چشمان سیاهش چشم دوخت
وگفت:اره نجات پیدا میکنی،اماخانوم کوچولوفقط وفقط وقتی نجات پیدا
میکنی.....که......بمیـــــــــری!!!!!
نگاه دخترک رنگ غم گرفت وایااوزیادی بدبخت نبود؟
ایلیابادیدن غم درچشمان این دخترک بلندخندیدودردلش شادشد،لذت میبردازعذاب
او،چون حقش بود،اوعشقش راگرفته بود،اونابودش کرده بود،حاالحاالهارهایش
نمیکرد....
ازروتخت بلندشدوگفت:وقتشه بریم بیرون،توهم به پدرت میگی همه چی عالیه وقبول
میکنی فهمیدی؟
دخترک بغض گلویش راخوردوگریه رابه موقع خواب حواله داد،باغرورکاسته شده اش
بلندشد،خواست ازدربیرون برودکه ایلیاراهش راسدکردوگفت:جوابموندادی گفتم
فهمیدی؟
باران بانفرت درچشمانش نگاه کردوگفت:من مثل تونفهم نیستم همه چیوزودمیفهمم.
ایلیاباخشم وچشمانی قرمزگفت:یه روزی به غلط کردن میندازمت.
باران پوزخندی زدوازدربیرون رفت.
پدربادیدن دخترش گفت:خب دخترم نتیجه صحبتهات بااقای مهندس چیشد؟
خواست دهان بازکندوبگویدقبول میکنداماهنوزهم حیای دخترانه داشت چگونه به
پدرش چنین چیزی میگفت؟
بازبانش درگیربودکه مادربه کمکش امدوگفت:دخترم حیاداره،ازقدیم گفتن سکوت
عالمت رضاست
باران راضی ازحرف مادرش لبخندی زورکی زدومجلس به حال اول برگشت....
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لیالخانم گفت:به هرحال پسرمن باوجودنه سال اختالف سنی ازدخترشماخوشش
اومده،به عنوان مهریه هرچی شمابگیدقبول میکنیم
فقط دوس دارم همه چی زودترمشخصوبشه چون من بایدبرای مدتی برم خارج
ازکشورونمیخوام مراسم پسرم عقب بیفته.
پدرکه انگاربه غرورش برخورده بودگفت:عجله ای نیست مامیتونیم صبرکنیم
تاسفرشمابه اتمام برسه بعد.....
+نه اقامحمود،حق بالیالخانومه ایشون سرشون شلوغه به نظرمنم بهتره یه مراسم
کوچیک هرچه زودتربگیریم تااین دوتاجون برن سرخونه زندگیشون...
صدای مادربودکه اتش خشم رادرپدرزیادکردبودو
باران پو خندبه لب سادگی وهول بودن مادرش رابه نظاره نشسته بود.
مراسمش یک هفته ی دیگرتعیین شد،بدون نامزدی وهربارنامه ی
دیگری،تنهاقراربودیک مراسم کوچک بگیرند ان هم به بهانه ی اینک اولین سال فوت
امیرعلی خان(پدرایلیا)است،ولی باران میدانست اینهاهمه بهانه است،اوازنظرایلیاحتی
الیق یک عروسی باشکوه ولی سوری نبود
مهمان ها که رفتندبه اتاقش رفت
بی اندازه خسته بود.....
پدرنگران وارداتاق خودوهمسرش شد
+محمودخوشحال نیستی؟دخترمون داره ازدواج میکنه اونم باخانواده ی کاویانی داره
میره میون پره قو
پدرباشنیدن حرفهای همسرش باسختی خوشونتش راکنترل کردکه فریادنزند،بالحنی
شاکی گفت:چی میگی زن،این چه پرقویی هست که تویه جلسه دخترمونوتقدیمشون
کردی،چرافقط بایدیه مراسم کوچیک بگیرن؟چرادخترمابایدبدون جهیزیه بره خونه ی
داماد؟
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+اوالکه مراسموکوچیک میگیرن چون پدرخانواده،بزرگشون تازه یه ساله فوت
کرده،البدرسمشون اینه،درضمن دیدی که مادره گفت پسرش خونش پره دیگه جاواسه
جهیزیه دخترمانیست،بعدشم مردمنطقی باش ماپولمون کجابودکه جهیزیه بخریم؟
_پول به درک،چشمم کوردندم نرم پدرم،وظیفمه گدایی میکردم
جهیزیشوجورمیکردم،اگه فردایی،پس فردایی که من مردم این پسربه دخترمون
سرکوفت بزنه من چیکارکنم؟میخوای تنم توگوربلرزه؟
+خدانکنه مرد،زبونتوگازبگیر،چه سرکوفتی؟ایناادم حسابیم انقددارن که به یه وانت
جهیزیه دخترمانیازندارن،سرکوفت زدن دیگه قدیمی شده.....
پدرخسته ازاین مشاجره اهی پردردکشیدوگفت:باشه،باشه ولی امیدوارم هیچوقت
ازاین تصمیمت پشیمون نشی.
به سمت دررفت وگفت:ولی....ولی لیاقت دخترمن این نبود......
پدرخارج شدرمادرخانه باخودش گفت:چه پشیمونی؟اون خوشبخت میشه من
مطمئنم.

شایدگاهی فقط گاهی مادرهاهم اشتباه میکنند.....
*********************************
لباس هاوحلقه هاخریده شدوانگاراین روزهازیادی زودمیگذشتندتااین دخترک رابه
قعرجهنم هدایت کنندوکدام نوعروسی انقدرغمگین بود؟
سرسفره ی عقدبه همه نگاهی گذرا انداخت،مادرش بی نهایت
شادبود،اماپدرش.....پدرش غمگین نظاره گردخترش بودوباران نمیدانست علتش
چیست شایدنقشش راخوب بازی نکرده اونمیدانست که شایدبتواندمادرساده اش
راگول بزنداماپدرمهربان وفداکارش را...هرگز....
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هلیا همچنان بانگرانی نگاهش میکردوچرا انقدراین دخترساکت بود؟بعدازمراسم
خواستگاری تااالن اوراندیده بودوتابه حال صدایش رانشنیده بودولی نگاهش نگران
ودوستانه بود.....
ایلیا باپوزخندونفرتی وصف ناپذیرکنارش نشسته بودو لیالخانم مادرش بی توجه به
عروس زیبای پسرش گرم صحبت بازنی درکنارش بود.
خواهرکوچکش ترالن غرق دردنیای کودکی مشغول بازی باکودکی همسن خودش
بودوباران....برای اولین باربه خواهرش حسادت کرد،باخودش گفت:کاش اوجای
خواهرکوچکش بود،کودکی هشت ساله غرق دربازی وبی خبرازنامردی وناحقی
روزگار......
عاقد امدوشروع کردبه خواندن عقدوبرای سومین بارازباران پرسیدکه ایاحاضراست
همسرایلیاکاویانی شود؟وایااین دخترک میتوانست همسراین فرشته ی عذاب نشود
وقتی که ازاوفیلم داشت وپای قلب بیمارپدرش درمیان بود؟
باصدای ارامی که انگارازته چاه بیرون میامدگفت:باجازه ی پدرومادرم....بله.
صدای دست وسوت افرادحاضربلندشدوباران به عینه دیدکه پورخندایلیا جایش رابه
لبخندپیروزی دادواین دخترامروزتمام شد،اینده اش،ارزوهایش،رویاهایش تباه
شد،ارزوداشت پزشک شود،اماحتی دیگرمدرسه هم نمیتوانست برودوبازهم به
خواهرکوچکش حسادت کرد.
مراسم درتاالری زیبا بود،مراسمی که شایدمیهمانانش فقط اقوام خودش بودوبس.
قبل ازامدن به تاالردراتلیه عکس های زیادی گرفتندوباران فقط به بخت سیاه خودش
خندیدوکدام عروسی انقدرازرده وغمزده بود؟
کنارایلیا روی مبلی زیباودونفره نشسته بودوبه شادی دخترخاله هایش واقوامش نگاه
میکرد.....
که پسری جوان به سویشان امد،ایلیابادیدنش لبخندزدوبلندشد:مهرداد!!!
مردجوان خنده ی کوتاهی کردوگفت:لباس دامادی بهت میادا
جذاب بودوخوش سیما،اماشایدبه پای ایلیانمیرسید ...هردوخوش پوش
وزیبابودندبااین تفاوت که نگاه این مردجوان برعکس نگاه ایلیاخالی ازهرگونه
غروربودودر برق چشمانش چیزی جزمهربانی نمیدرخشید....
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مردجوان نگاهی به باران انداخت وبالبخندجلوامدوگفت:به به،مشتاق دیدارعروس
خانم،تبریک میگم
ایلیانگاه سردی به باران کردوگفت:پسرخالم سامان،پزشک وبهترین دوست من
باران لبخندی به روی مهرداد پاشیدوگفت:خوشبختم ازاشناییتون...
مردجوان لبخندی غمگین زدوگفت همچنین ....ارام طوری که باران نشنودروبه
ایلیاگفت:بالخره کارخودتوکردی؟
اماباران شنیدوانگارخیلی هاازماجرای این تازه عروس کوچک که به گناهی نکرده
محکوم شده بودخبرداشتند...
ایلیا لبخندکوتاهی زدوگفت:مهرداد،داداش بهتره بری پیش بقیه....به مهمونا رسیدگی
کن،ایشاهلل توعروسیت جبران میکنم.....
مهرداد سرش راتکان دادوگفت باشه نگاهی نگران به باران انداخت وباگفتن یک
فعالان دورا ترک کرد
مهمانی بدون رقص عروس ودامادتمام شد ودرکدام مراسمی اینگونه بود؟
باران کمی همراه دوستانش رقصید ولی ایلیا بی توجه به اصرارهااحترام به روح پدرش
رابهانه کردو ایااین بهانه واقعاموجه بود؟
همه ی مهمان هاباخوردن شام ودادن کادوها باتبریکی معمولی سالن راترک کردند.
طالهای زیادی کادوگرفت اما هیچکدام خوشحالش نکردونمیدانست چرامادرش
انقدرشاداست.....
به عروس زیبای دراینه نگاه کرد،ارایش ساده وزیبایش ولباس سفیدوان تورروی شانه
هایش زیبایش کرده بودوبی شک امشب مانندفرشته هامیدرخشید اومانندهمه ی
عروس هازیبابوداما همسرش مانندهمه ی عروس هاعاشقانه نگاهش نکرده بودوایااو
وقعاعروس بود؟
لباس هایش را باکمک سمانه عوض کردوچرا امروزیک کلمه هم حرف نزدند؟
قراربودهمین امشب همراه باایلیا یامثالهمسرش به تهران برود،مادرش خیلی به
دامادعزیزکرده اش اصرارکردکه امشب رادرخانه ی انهابمانداما اوکارش رابهانه
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کردوهدفش تنهابردن باران به خانه ی همانندجهنمش بودوکدام نوعروسی ماه عسل
نمیرفت؟
دوچمدانش رابست،لباسهای تازه اش راکه مادرش خریده بود،عروسک کوچکش
وکتابهایش،انگارهنوزامیدبه درس خواندن داشت این دخترک تازه عروس شده......
سمانه این سکوت عذاب اورراشکست وگفت:منتظرمیمونم برگردی،مراقب خودت باش
اجی
دراغوشش گرفت واین تنها حرف عزیزترین دوستش بود؟
ایلیاچمدان هارادرماشین گذاشت وپدردراغوشش گرفت وگفت:دخترم یه
فرشتست،مراقبش باش.ایلیا بالبحندی نمایشی گفت:حتماپدرجان....
مادراسپنددودمیکردودخترش راغرق دربوسه کرد
باران به اغوش گرم پدرش رفت....
پدربالحن گرمش گفت:دختربابایی،منویادت نره ها،زودبه زودبیاپیشم،دلم واسه فرشته
کوچولوم تنگ میشه....
قطره اشک ریخت واین پدربه ظاهرمقاوم نگران بود،نگران دخترکش که یک هفته ای
عروس شده بود.........وبازاین تازه عروس شده سکوت کردکه مبادابغضش
بشکندواشکش رسوایش کندواوفقط وفقط نگران قلب مهربان وبیمارپدرش بود
باران خواهرغرق درخوابش رابوسید وسوارماشین گرانقیمت ایلیاشدوچرا دل کندن
ازپدربرایش سخت بود؟
ماشین حرکت کردونگاه دخترک بازبه چشم های مشکیه پدرش که خودش هم ارث
برده بوددوخته شد پدرلبخندگرمی بهش زدو ماشین درپیچ وخم کوچه هاگم شد
به تاریکی شب نگاه کرد،به راستی که اینده اش هم همینطورسیاه وتاریک بودووقعا
گناه اوچه بود؟
ایلیا هنوزلبخندبرلب داشت ودردلش هنوزجشن برپابود،جشن پیروزی،جشن
افتخار،این دختریک وسیله بود،یک وسیله برای رسیدن به معشوقه اش،فقط کافی
بودخانه رابرایش جهنم کند،اوحتمابانگارارتباط پیدامیکندواورا واداربه برگشت به ایران
میکند،ان وقت میتواندشرط بزارد،ازادیه باران درازای دراختیارگرفتن نگار......
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وچرا این جوانه مثالمرد،کمی به اینده ی دخترک کنارش فکرنمیکردو اوتنها۱۷سال
داشت....
باصدایی سردوخشن گفت:نگارکه ازتوسه سال بزرگتربودچجوری باهاش دوست شدی؟
باران نگاه خسته وخواب الودی به اوکردوگفت:توکتابخونه باهاش اشناشدم.اون گفت
ازم خوشش اومده واسه همین شمارموگرفتو همینطوری رابطمون صمیمی ترشد.....
ایلیا پوزخندی زدوگفت:ازتوخوشش اومده؟هـــــه،مگه یه دختربچه چی داره که
نگاربخوادازش خوشش بیاد؟
باران بی حوصله گفت:من نمیدونم خودت هروقت دیدیش ازش بپرس....
سرش رابه پشتی صندلی ماشین چسباندوخیلی زودبه خواب رفت وکاش میدانست
اینده ی تاریکش به کجاختم میشود.......
_هوی،پاشوببینم،داریم میرسیم،نکنه توقع داری وقتی رسیدیم مثل فیلمابغلت کنم
ببرمت توخونه؟باتوام پاشو..

ارام چشمانش رابازکردوسعی کردموقعیتش را درک کند،بیخیاله نیش کالم
مردروبرویش به اطراف نگاه کرد......شش صبح بودوخیابان های تهران چه قدربرایش
غریب ونااشنابود،اخرین باری که امده بود کودکی خردسال بودکه دست دردست
مادرش ازویترین مغازه ها میگذشت وذوق میکردوچقدردنیای کودکی شیرین بود
خیابان های بزرگ تمام شدندونوبت به کوچه هارسیدازخانه های گرانقیمت مشخص
بودکه باالشهراست که البته ازماشین پورشه ی این مردبعیدهم نبودچنین جایی زندگی
کند
روبروی دری سیاه وسلطنتی وارایستادبوق کوتاهی زدکه پسری دررا بازکرد،ایلیا
باغرورماشین راداخل برد،داخلی که نمیشدبه ان گفت حیاط بلکه بایدگفت باغ،باغی
پرازدرخت وگل های زیبا،وسنگ فرشهایی که ازجلوی درب تا انتهای ساختمان اصلی
برروی زمین نقش بسته بود،االچیقی زیبا درگوشه ای خودنمایی میکردواب نمایی
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صدبرابرزیباتر سمت دیگرباغ زیبایی اش رابه نمایش گزاشته بود،ساختمان اصلی
بانمایی سفیدودلربا مشخص شدوبه راستی اینجاخانه نبودبلکه قصربود....
پیاده شدن ایلیاازماشین به اوفهماندکه خودش هم بایدپیاده شود،پسرجوانی که
دررابازکرده بودبه سمت ایلیا امدوگفت:سالم اقا،خیلی خوش اومدین..
ایلیا لبخندی زدوگفت:سالم،چه خبرهومن؟همه چی مرتبه؟
پس اسمش هومن بود پسری که مدام نگاهش به او بوداسمش هومن بودوباران
باخودش گفت چه قدرهیزوگستاخ است.
هومن لبخندگشادی زدوگفت:بله،اقا همه چی کامال مرتبه دلمون براتون تنگ شده
بود،راستی ایشونو(اشاره به باران)معرفی نمیکنید؟
ایلیاخشک وجدی گفت:چرا،این خانم خدمتکاره جدیده،قراره ازاین به بعدبه شهین
خانم کمک کنه.
دخترک وا رفت واو خدمتکاربود؟
_چمدوناروببرتواتاق مخصوص خدمتکار.
هومن چشمی گفته به سمت عقب ماشین رفت،ایلیا باغروربه سمت درخانه رفت
وباران به دنبالش راه افتاد ،واردخانه شدندوایا واقعا اینجاخانه بود؟نه اینجا همان
قصربودواین دخترشایدسیندرالی خانه محسوب میشدکه نقش خدمتکاررا داشت...ـ
ایلیا سرش رابه گوش باران که مشغول دید زدن خانه بودنزدیک کردوگفت:به جهنم
خوش اومدی جوجه...
قهقهه ای زدوبه باران که ترسیده نگاهش میکردگفت:همینجا ویساتاهومن بیاداتاقت
رونشون بده....
به سمت پله هارفت وسیندرالی اینده ی این خانه راتنها گذاشت....
کنجکاوی دخترانه اش جایش رابه ترس دادومشغول دیدزدن خانه شد،مجسمه
هاوتابلوفرشهای گران قیمت،چندین دست مبل راحتی وسلطنتی،وسایل تزئینی گران
قیمت،همه وهمه قصربودن این خانه را به رخ میکشید واینجا جهنم بود؟نه...هرگز.
هومن ازدر واردشدوهمانطورکه چمدانهادردستش بودلبخندی هیززدوگفت:دنبالم بیا....
به سمت پله هارفت وباران به ناچاردنبالش رفت،واردراهرویی شدند که انجاهم کم
ازسلطنت نداشت،دراتاق ته راهرورا که تقریبا تاریک بودبازکردوچمدانهای دخترک
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رادراتاق گذاشت وگفت:دوساعت دیگه پایین باش اقا باید به همه ی خدمه معرفیت
کنه.
دخترک سری به منظورفهمیدن تکان داد.
هومن نگاه خریدارانه ای به اوکردواتاق را ترک کرد.
نگاهی به اتاق کوچکش انداخت که خالی ازهرگونه سلطنت بود،تختی ساده،کمدی
کوچک،یک فرش،سرویس بهداشتی ودیگرهیچ....
سهم او ازاین قصرتنها همین بودوبس........
چمدانش رابازکردوکتابی را دراوردازالی ان عکس خودش که همراه پدرومادرش
وخواهرش زمانی که به پیک نیک رفته بودندوگرفته بودندرادراورد محودیدنشان شد
وچه قدر زوددلتنگ شد وایا زوددلتنگ شدن برای یک دختر۱۷ساله عجیب بود؟
دوساعت گذشت ودراتاقش به صدا درامدبدون گفتن اجازه ای دربازشدوهومن داخل
امدوباران فهمید که دراین خانه حرمت وحریمی ندارد.....
پرسشگرانه به پسرگستاخ روبرویش نگاه کردکه پسرجوان گفت:اقاگفتن بیای
پایین.......
سرش راتکان دادوچه قدراین دوساعت زودگذشت اوحتی لباسهایش راهم عوض نکرده
بود....
ازپله هاپایین رفت...ایلیا باغروروسردنگاهش میکردو درکنارش زنی اخموهمراه
باپیرمردی ایستاده بودند...
ارام کناری استادوبه افرادحاضرچشم دوخت که ایلیاسکوت جمع راشکست
وگفت:شهین خانم اسم این دختربارانه،خدمتکاره جدیده هرچقددلت میخوادازش
کاربکش....
روبه باران کردوگفت:ایشون شهین خانمه،هردستوری که داد توبایداطاعت کنی،این
اقاهم(اشاره به پیرمرد)اقاعزیزهستن،شوهرشهین خانم وپدرهومن شغلشون باغبونی
ورسیدگی به باغه،هومنم که راننده ی این خونست،خدمتکارقبلیوبه خاطرخیره
سربودنش اخراج کردم،بهتره کارتودرست انجام بدی تااخراج نشی،شیفهم شد؟
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بغض درگلویش نشست ازاین همه تحقیروارام سرش راتکان داد،ایلیا کیف
سامسونتش رابرداشت وگفت:خوبه....
روبه شهین خانم کردوگفت:من میرم،کلی کارتوشرکت دارم،حواستون باشه....
شهین خانم خودشیرینی وارگفت:چشم اقا،خیالتون راحت.....
ایلیا سری تکان دادوازخانه خارج شدواقاعزیزوهومن هم به بیرون ازساختمان رفتند.
اومعذب به اطرافش نگاه میکردکه شهین خانم گفت:به چی نگاه میکنی؟زودباش
برولباساتوعوض کن کلی کارداریم زودباش..
ناچاربه اتاقش رفت ولباس هایش را ازچمدان دراورد،دستی به انهاکشیدوازنوبودنشان
غرق درلذت شد،ازمیان انها دامنی بلندومشکی وپیراهنی استین بلندقرمزرنگی انتخاب
کردوپوشیدشالی مشکی هماننداین روزهایش به سرکردوبه اشپزخانه رفت وکدام نو
عروسی روزاول زندگی اش کلفتی میکرد؟
سینی غذارا به دست دخترک دادوگفت:حواست باشه غذاتوسینی نریزه که اقااصالازاین
کارخوشش نمیاداروم برو وبرگرد،اتاق اقا همون دربزرگست،من دیگه میرم؟
باران باتعجب پرسیدکجا؟
شهین خانم پوزخندی زدوگفت:فکرکردی من صبح تاشب اینجام؟من فقط وظیفه دارم
اشپزی کنم وبرم شستن ظرفا وتمیزکردن اینجا وظیفه ی توهه......
اگه کاری داشتی خونه ما همون ساختمون کوچیکه ی پشت باغه،االنم زودغذای
اقاروببر....
شهین خانم خدافظی نکرده رفت وباران بااین کوه خشم تنهابودواین ترس نداشت؟
به سمت پله هارفت،بایدشام این مردمغروررا میبردوباغروردخترانه اش چه میکرد؟
به درشیری رنگ اتاق نگاه کردومستأصل درزد ومنتظرماند
_بیاتو.
صدای ایلیا تاییدبرورودش بود،دررا بازکردوارام واردشد.
ایلیا پشت میزکارش بودبالب تاپش مشغول بود غذایش را روی میزگذاشت
گفت:شهین خانم گفت غذاتوبیارم،خوردی ظرفاروبیارپایین بشورم.
ایلیا باتعجب به دخترروبرویش که به سمت درب خروج میرفت نگاه انداخت واوباچه
جرأتی اینگونه بااوحرف میزد؟
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موهایش راکشیدوباخشم فریادزد:چه غلطی کردی اشغال؟ازکی تاحاالیه برده
دستورمیده؟
باران بادردسرش رادردستانش گرفت واشک را پس زد،غرورداشت ونه ازدستش
نمیداد...اوهم فریادزد:اشغال خودتی،من برده ی تونیستم،روانیه تیمارستانی
ایلیا باخشمی مهارناشدنی اورا به گوشه ی اتاق پرت کردوداد زد:برده ی من میشی به
غلط کردن میندازمت....
باران همه جرأتش راجمع کردوگفت:هـــــــه،هرگز،توخواب ببینی....
ایلیادریک حرکت کمربندش رادراوردوروبه نگاه متعجب دخترک گفت:حاال میبینی که
توبیداری میبینم......
باران باحیرت به کمربنددرون دستانش نگاه کردوهمانطورکه روزمین افتاده بود عقب
عقب رفت که به دیوار پشتش برخوردکرد باترس به پشتش نگاه کردوخدا اوراه نجات
دارد؟نه امشب هیچکس ازخشم این مردجوان درامان نیست،اولین ضربه برتن نحیف
دخترک فرود امد،جیغش به هوا رفت وایلیاقهقهه زد،شادشدو ادامه داد،ضربه
زد،محکم ومحکم تر
درد داشت وغرورش مهم بود؟نه نبود....
ایلیا ضربه زدمحکم ومحکم تروجیغ دخترک تمام ان قصربزرگ را پرکرده بود
ایلیا باخشم گفت:بگوغلط کردم
باران سکوت کردوایلیا باخشم کمربند را محکم ترزدتن دخترک زخمی شدوباناتوانی
گفت:غلط کردم،غلط کردم،ببخشید
ایلیا بازضربه زدوگفت:نه خوشم نیومد بیشتر بگو،بگو
باران باگریه ناله کرد:غلــــــط کــــــــــــــردم....
ایلیا قهقهه زدوبازضربه زد:من اربابتم،ارباب این خونه وتوخدمتکارمنی،برده ی منی
ضربه ی دیگری زدوگفت:بایدبهم بگی ارباب،اینجاجهنمه وتوبرده ی منی فهمیدی؟
باران بالرزگفت:اره،اره ارباب من برده ی شمام،غلط کردم....،خورم.....ببخشیدارباب دیگه
تکرار نمیشه.......
ایلیاضربه اخررو محکمترزدوجیغ دخترک به اسمانها رفت وایا خدا صدایش
رامیشنید؟ایاخدا میدیدکه این چنین شکنجه میشود؟
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ایلیا کمربندوکنارانداخت وگفت:خوبه،حاال میتونی بری اتاقت،ظرف غذارم میزارم
رومیزفردا ببربشور نمیخوام قیافه نحستوببینم گمشو.....
بانفس گرفته وتن لرزان گفت:چ....چش.....چشم....ار....ارباب
ازدر خارج شد ولنگ زنان خودرا به اتاقش رساند ودوتاریکی اتاقش فرورفت
اشک میریخت ومادرش کجابودزخم هایش را مداوا کند؟اشک میریخت وپدرش
کجابودتاازدخترش محافظت کند؟
دیگرهیچ چیزی نداشت ازتمامش همین غرور راداشت که ان هم ازش گرفتند،برده
بودونمیدانست،ان مردتازه ارباب شده درست میگفت،به راستی اینجا،قعرجهنم
بودواودخترکی اسیردردستان مردی ارباب نام واین دخترک فقط۱۷سال داشت.....تن
کوفته اش رابلندکردوبه سختی به سمت کلیدبرق رفت وان را فشارداد...امانوری روشن
نشد،تازه فهمید که اتاقش حتی یه المپ برای روشنایی نداردواو چقدرازتاریکی
میترسید.....
به سمت چمدانش رفت وبه سختی چراق قوه ی کوچک شارژی اش را دراوردوروشن
کرد،به بخت خودش پوزخندی زدوزمزمه کرد:خداااا؟هستی مگه نه؟خداگناهم چی
بود؟منکه کاری نکردم کردم؟خدابدنم درد میکنه،خداااااا.
بابدن کوفته اش وضوگرفت ونمازخواند،اشک ریخت وذکرخواندوخدا کمکش
میکردبالخره روزی کمکش میکرد......
چشمانش رابه ارامی بازکرد وکدام نوعروسی بابدن کوفته وزخمی ناشی
ازردکمربندهمسرش ازخواب بیدارمیشود؟
به اتاق ایلیا رفت وظرف های غذاراجمع کردوشست،چقدرجالب بودکه حق استفاده
ازماشین ظرف شویی رانداشت.....اشپزخانه را تمیزکردوبه سمت اتاقش رفت،دفترچه
خاطراتش را دراورد ونگاهی به جلدصورتی قشنگش اندخت...عادت داشت اتفاقات
هرروزش را یادداشت کند،خاطرات قبلی راخواندواشک ریخت چقدرخوشبخت بود
ونمیدانست.
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گوشه ی برگه های باقی مانده را باماژیک مشکی خط سیاهی به یادروزهای سیاهش
کشیدوشروع به نوشتن کردازدیروز،ازدردش،ازخوارشدنش،از ردکمربنداین فرشته ی
عذاب که حاال ازاومیترسیدو وسعت ترسش چقدرزیادبود....
گوشی اش راکه خیلی وقت پیش پدرش بازحمت برایش خریده بودرا برداشت
واهنگی پلی کردتاشایدکمی ارام گیردواودراین خانه حتی حق تلوزیون نگاه کردن
ونشستن درجایی غیرازاتاقش نداشت
فقط چندلحظه کنارم بشین
یه رویای کوتاه تنهاهمینه
ته ارزوهای من این شده
ته ارزوهای ماروببین
فقط چندلحظه کنارم بشین
فقط چندلحظه به من گوش کن
هراحساسیوغیرمن توجهان
واسه چندلحظه فراموش کن
برای همین چندلحظه یه بار
همه سهم دنیاموازمن بگیر
فقط این یه رویاروبامن بساز
همه ارزوهام روازمن بگیر(لحظه،احسان خواجه امیری)
بادستانی لرزان سینی به دست گرفته به سمت اتاق اربابش رفت وچرا این پاهابرای راه
رفتن یاری اش نمیکردند؟
اهسته درزد
مثل همیشه پرغروروسرد:بیاتو
ترس به جانش افتادو دستانش یخ کرد،این فرشته ی عذاب چه قدرترسناک بود!...
ارام دررابازکردو واردشد....
مشغول کتاب خواندن بودوباران دلش لک زدبرای مدرسه رفتن وخواندن کتابهای
کتابخانه....
غذارا روی میزگزاشت وخواست برودکه ایلیاگفت:شام خوردی؟
اهسته جواب داد:نه،ارباب
_ناهارچی؟خوردی؟
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سعی کردلرزش دستانش رامهارکندامامگه میشد؟
اهسته ترازقبل گفت:نه
ایلیا متعجب نگاهش کرد:پس ازدیروزهیچی نخوردی؟
بالرزجواب داد:چـ....چرا....یه کیک داشتم...تو....کیفم.....همونو...خوردم
ایلیا پوزخندبه لب اوردوگفت:خوبه،االن بروشام بخور....
دخترک چشمی گفت وخواست بیرون برودکه ایلیا گفت:کجا؟اول پولشو بده...هروعده
غذاخوردن تواین خونه پنج هزارتومن برات اب میخوره،پولوبده بعدبروهرچی میخوای
کوفت کن.....
باحیرت به این ارباب خشن نگاه کردویک انسان تاچه اندازه میتواندبیرحم باشد؟
باصدای لرزونی گفت:اما....اما.....منکه پول...ـ.ندارم.....
ایلیا باخشم نگاهش کردوگفت:فکرکردی اینجاخونه ی خالست که مفت بخوری
وبخوابی؟یعنی چی که پول نداری؟
باران بغض کرده ارام اشک ریخت ودیگرغروری نداشت که جلوی اشک هایش را بگیرد
بی صدا گریه کردوگفت:ازفردا میرم دنبال کارمیگردم ارباب
پوزخندی زدوگفت:به یه دختربچه ی بی سوادکی کارمیده؟
مسخره اش کرد؟دلش میخواست فریادبزندوبگوید اوبی سوادنیست توجلوی درس
خواندنش راگرفتی دلش میخواست بگویداگربچه بودچرا وحشیانه به اوتجاوزکردی؟
امامگرمیتوانست حتی داد بزند؟این مردارباب اوبودو جای کمربندش هنوز درد داشت
ایلیا باتلخی گفت:ازفردا میای شرکت من به عنوان منشی کارمیکنی.....ماهانه بهت
حقوق میدم،توهم بایدپول غذاهایی که تواین خونه میخوری روبه من بدی،پول شام
امشبتم ازحقوقت کم میکنم،فردا ساعت هفت حاضرباش میریم شرکت،مثل ادم لباس
بپوش من ابرو دارم،االنم گمشو قیافه نحستونبینم
به اتاقش پناه بردوفقط نمازوحرف زدن باخدا بودکه ارامش میکردواین بغض
حاالحاالهاتمامی نداشت....
****************************
سواربرماشین گران قیمت اربابش به خیابانهای شلوغ وپرترافیک نگاه میکرد
_ازفردا خودت بایدبری سرکار،خودتم بایدبیای خونه
31

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

چشمان گردشده ی ناشی ازتعجبش رابه این ارباب مغروردوخت وگفت:ولی منکه
جایی رو بلدنیستم...
ایلیا جدی وبی تفاوت گفت:این دیگه به من ربطی نداره من هرروزساعت هشت ونیم
میام شرکت ولی توبایدسرساعت هفت اونجا باشی،بیام ببینم نیستی خودت میدونی
وکمربندم
لرزدرتن دخترک افتادبااین کلمه وخدا بنده هایت چقدربی رحم شده اند حواست
هست؟
بدون هیچ اعتراضی به بیرون خیره شدومیدانست که مخالفت کردن عواقبی جزتنبیه
ودرد ندارد.....
ماشین جلوی شرکت بزرگی بانمایه نقره ای ومشکی توقف کرد،ایلیادرب مخصوص
پارکینگ راباریموت کنترل بازکردوماشین را داخل برد،ماشین های گران قیمت درونه
پارکینگ بیان میکردکه این دخترک ۱۷ساله داردبه میان ادمهای خاص
وپولدارمیرودهمانها که خیلیشان چیزی جزپول وثروت نمیبینند....
همراه ایلیا پیاده شدوخدا اوچجوری یک روزه این مسیرویادبگیردکه ازفردا خودش به
اینجابیاید؟
بغض گلویش راقورت دادوهمراه این ارباب جوان وارداسانسورشد...
_اینجا بهم نمیگی ارباب،میگی رئیس،فهمیدی؟
سرش را به نشانه فهمیدن تکان دادوگفت:بله رئیس....
به راستی که این مردترسناک بودوشرکت وخانه اش فرقی باجهنم نداشت.
به طبقه ی بیستم رسیدندوازاسانسورخارج شدند
شرکت بزرگ وپررفت وامدی بود
دختری خوشرو وزیبا به سمتشان امدوگفت:سالم،صبح بخیراقای کاویانی.
ایلیا لبخندی زدوایا این مردلبخندهم بلدبود؟
_صبح بخیرخانم حمیدی،ایشون(اشاره به باران)خانم نصیری منشیه
جدیدن،لطفاکارایی که بایدانجام بدن روبهشون یادبدین
دخترجوان مطیعانه گفت:چشم اقای مهندس امردیگه؟
_فعالهیچی،چه خبرازشرکت افرا؟
+همه چی کامال مرتبه،قراردادهاهم تنظیم شدست.
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_خوبه،پس فعال
دخترجوان سری به نشانه احترام تکان دادوایلیا وارداتاقی بادری به رنگ قهوه ای تیره
شدکه نوشته ی روی درنشان میداد اورئیس ومدیراین شرکت است واوهمه جایک
ارباب بود....
دخترجوان بامهربانی گفت:اسم من سپیدست،الزم نیست فامیلیموصداکنی،بهم بگی
سپیده راحت ترم،اوکی؟
باران خنده ی زیبایی کردوگفت:اوکی
این سپیده ی مهربان بدجوری بامهربانیش به دل این دخترتازه عروس شده نشسته
بودوادم های خوب زیادهستندفقط مابایدچشمانمان رابازکنیم.
_خب اسم توچیه خانم خوشگل؟
سرذوق اوردباتعریفش،این دختررنج دیده را
سرش راپایین انداخت وکمی خجالت همیشه دررفتارش بود،اهسته گفت:باران...
دختردستان سردباران را دردستان گرمش گرفت وگفت:چه اسم قشنگی،باران....
بامن بیابایدهمه چیوزودیادبگیری وگرنه این رئیسه خشن دعوات میکنه....
دستش راکشیدواورابه سمت میزکارش بردونمیدانست کاراین دخترک ازدعواهم
گذشته.
کارتقریباسخت بود،ولی سپیده باحوصله توضیح میدادوباران سعی دریادگیری داشت.
پشت میزش نشسته بودودوساعتی ازامدنشان به شرکت میشدوچقدرخوشحال بودکه
دوستی مثل سپیده داشت،به برگه ی توی دستش نگاه کرد،ازسپیده خواسته بودادرس
شرکت رادرکاغذی برایش بنویسدوبه اویاددهدچگونه خودش به محل کاربیاید،واوهم
بامهربانیه ذاتیش به ارامی توضیح دادکه میتواندباBRTوکمی پیاده روی به شرکت
بیایدوهرگزکنجکاوی نکردکه رئیسش بااین دختربچه چه ارتباطی دارد.
مردی ازاتاق روبروی میزش باعجله بیرون امدوگفت:خانم حمیدی؟
به محض دیدن باران باتعجب به سمتش رفت وگفت:شماتازه اومدین ؟قبالندیده
بودمتون....
نگاهی به مردروبرویش انداخت،فوق العاده بود،جذاب وخوش پوش.....
بالبخندی جواب داد:من منشیه جدیدم
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مردجوان لبخندی جذاب وشیک مثل کت وشلوارمشکیش زدوگفت:خیلی خوش
اومدین،من سامان معتمدی هستم،معاون شرکت،میتونم اسمتون روبدونم خانم زیبا؟
خندید،گرم وکمی کودکانه،دختربودوتعریف رادوست داشت۱۷،سال که سنی نبود،بود؟
باته خنده ی زیبایش گفت:اسم من بارانه،بارانه نصیری.
_به به چه اسم زیبایی،مفتخرشدم ازدیدنتون،من بایدبرم تادادرئیس درنیومده،ولی اگه
مشکلی داشتی من همین اتاق روبروهستم خجالت نکش.فعال...
باران لبخندی به این مرد انقدرزودصمیمی شده زدوپسرجوان بعداززدن چشمکی به
اتاقش بازگشت وانگاریادش رفت باخانم کاویانی کارداردوشایددلش لرزید برای این
دختربچه ی۱۷ساله
جواب دادن به تلفن هاوتنظیم قرارمالقات هاکارسختی نبودو اوکارش را دوست
داشت...
بهتراززندانی شدن دران جهنم قصرمانندبود....
روبروشدن باادمهای ثروتندومعروف برایش لذت بخش بودو اوهنوزخیلی کوچک بودکه
معنی بعضی ازلبخندهاونگاه هارا تشخیص نمیداد.....
**************************
غذایی که شهین خانوم باکلی غرزدن وکارکشیدن ازاو درست کرده بودرا درسینی
گزاشت وبازهم باترس ودستانی لرزان به سمت ان اتاق شوم رفت واهسته در زد
وبازم مثل همیشه سردومغرور:بیاتو
وارداتاق شدوسینی غذارا روی میز گزاشت وخواست برودکه ارباب دستورنشستنش
راروی مبل کناری داد
ارام وخانمانه نشست وسرش را پایین انداخت ،ایلیا بسته ای پول روسمتش پرت
کردوگفت:این حقوقته که جلوجلوبهت دادم،پول غذایی که دیروزوامروزخوردی وبه
اضافه ی بنزینی که واسه حمل کردن هیکلت به شرکتم حروم کردم روهم ازش کم کردم.
ازفردا خودت میری سرکاروخودتم برمیگردی درضمن هرشب پول غذاهایی که تواین
خونه خوردیو باید تصویه کنی،االنم گمشوتواتاقت.....
ارام اشک ریخت،بی صدا،ایلیا نگاهی به اشک های دخترک کردو دردل گفت:حقشه.
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بلندشدوپول هایی که مانندیک گدا به سمتش پرتاب شده بودرا جمع کردو بدون
حرفی به سمت اتاقش رفت.
درسالن لحظه ای ایستادو به تلوزیون بزرگ نصب شده نگاه کردوچقدر دلش
میخواست کمی کنارخواهرکوچکش کارتون های کودکانه نگاه کندوفارغ ازدنیای ادم
بزرگ ها درمیان کودکان زندگی کند......
اهی کشیدوسمت اتاقش رفت،اهی ازته دل وقلبش...
اهی که قطعاخدامیشنیدو وای به روزی که این ارباب مجازات شود.....................
وباز تنهایی ویک چراغ قوه ودفترچه خاطراتی که به سختی
درسیاهیه اتاق عذاب های روزمره اش را دران مینوشت وحتمابه زودی عینکی
میشد....
درایستگاهBRYمنتظراتوبوسی برای سوارشدن بودو میترسید،ازاین خیابانهای شلوغ
وپرازادم ترس داشت وخداااا،همراهش هستی؟
به ساعت مچی کوچکش که هدیه ی سمانه ی عزیزش بودنگاه کردهنوزخیلی تاهفت
مانده بود،نفسی ازروی اسودگی کشیدویادش باشدامروزحتماباسمانه تماس
بگیرد،بدجوری دلتنگ یک سنگ صبوربودوسمانه مرحمی برای دردهایش بود....
تندوباعجله ازپله ها باالرفت ترسید بااسانسوردیرتربرسد،جلوی درب مخصوص شرکت
ایستادونفس عمیقی کشید،بادستانی لرزان ناشی ازترسش واردشرکت شد....اربابش
هنوزنیامده بودو اوچقدر خوشحال بودازاینکه انگارامروزشانس بااویاربود...
پشت میزکارش نشست که موبایلش زنگ خورد
باخوشحالی به اسم مادرش که روی گوشیه لمسی ارزان قیمتش
میدرخشیدلبخندزدودستش را روی صفحه کشیدوگوشی را کنارگوشش گزاشت:الو
صدای گرم مادرش درگوشش طنین اندازشد وهمین دلخوشی های کوچک برای نفس
کشیدنش بس بود
_الو،سالم مادرجون،کجایی دخترکم،شوهرکردی مارویادت رفت؟نمیگی منه مادر
دلتنگت میشم؟
به ارامی گفت:سالم مامانی جونم،کی گفته شمارویادم رفته؟خوبین؟بابا،ترالن چطورن؟
_خوبن مادرفدات شه،اوناهم دلتنگتن،ببینم عزیزمادر اوضاع چطوره شوهرت خوبه؟
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شوهرش؟چه کلمه ی غریبی،شوهریاارباب؟
اره مامان جون اونم خوبه،االن سرکاره
_خداروشکرمادر،زندگیت خوبه؟کم وکسری نداری؟
زندگی؟مگراوزندگی میکرد؟ازکدام کم وکسری میگفت؟ازکارکردن برای غذاخوردن یا
ازدرد کمربند؟ازکلفت بودن میگفت یاازتنهایی وزندگی دراتاقی تاریک؟
بغضش را خوردوگفت:نه مامان جون،همه چی عالیه،ایلیا خدمتکارگرفته،نمیزاره من
دست به سیاهوسفیدبزنم.
_یعنی نگران نباشم گلکم؟
لبخندتلخی زدوگفت:نه مامانم،دخترت خوشبخت شده،خوشبخته عالم....
بغض کردو کاش میتوانست بگویدکاش میتوانست داد بزندوبگوید این تازه ارباب شده
اذیتش میکند،کاش میتوانست بگویدازتاریکی شب هایش میترسد
امانه،این زبان بایدبسته باشد،به خاطرقلب پدر،به خاطرفیلمی که تمام ابرویش بود......
کمی دیگربامادروخواهرکوچکش حرف زدوخداحافظی کرد،بایدبه کارهایش
میرسید،ساعت نزدیک هشت بودوامدن ارباب نزدیک بود....

درشرکت بازشدوقامت رئیس نمایان شد مثل همیشه شیک وجذاب باکت وشلوارقهوه
ای سوخته وعطری که زیادی تلخ بود.
وارداتاق شدوباران هم پشت سرش به واردشدودررا بست...
_زودگزارش بده حوصله دیدنت روندارم...
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باران بغضش راپس زدوباصدایی ارام ورساگفت:امروزساعت نه بااقای فروزش
قرارمالقات دارین،ساعت ده ونیم هم معاون شرکت طلوع به دیدنتون میاد،ساعت
دوازده هم یک ناهاردوستانه بااقای فرامرزی دارید....
ایلیا سردسرش راتکان دادوگفت:بسیارخب میتونی بری.
ازاتاق خارج شدونفسش را ازادکردو چراهرجاکه این مردبوداین دخترک نفس کم
میاورد؟
*******************************
خسته ازکارهای روزمره سرش را روی میزگذاشت وچقدردلش برای مدرسه ودوستانش
تنگ شده بود،فردا اول مهربودواوبه جای درس بایدکلفتی اربابش را میکردونیش
وکنایه میشنید،اهی کشیدوسرش را ازرومیزبلندکرد،بادیدن کسی که واردشرکت شد
شوک زده ازجایش بلندشدومن من کنان گفت:سـ....سلـ....سالم
بدون حتی نگاهی به دخترکی که عروسش محسوب میشدپرسید:ایلیاهستش؟
هول ودستپاچه گفت:بله....،تو...اتاقشون هستن...
لیالخانم تنهابه تکان دادن سری اکتفاکردو وارداتاق شدوانگاراوهم میدانست این
دخترعروسش نیست بلکه فقط خدمتکارخانه ی پسرش است واین دخترحتی ارزش
یک جواب سالم دادن هم نداشت؟
*****************
باحیرت به مادرش نگاه کردوگفت:چرا اینجا؟خب میومدین خونه.
+تازمانی که این مسخره بازیوتمومش نکنی من پاموتواون خونه نمیزارم
ایلیا لبخندی زدوگفت:کدوم مسخره بازی؟
+خودتونزن به اون راه،تاکی میخوای این دختررونگه داری؟
_تاوقتی که نگاربرگرده
+یعنی چی که نگاربرگرده اون شوهرکرده.
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_میدونم،ولی من انقدراین دختروشکنجه میکنم که به نگارالتماس کنه برگرده،اونم
مجبوره به خاطردوستش بیادکنارمن.
+هـــــه،واقعاکه مسخرست،کارشبیه بچه هاست،توهنوزبزرگ نشدی.
_چرا اتفاقابزرگ شدم وتصمیمم کامالدرست وعاقالنست
+عقل؟ازچیزی که نداری حرف نزن،عشق اون دختره دیونت کرده،بایدبری پیش
دکتر،داری این دختربچه روشکنجه میدی که چی بشه به عشقت برسی؟واقعاکه دیونه
شدی!
_اره دیونه شدم،من برای رسیدن به نگارازهمه ی ادما رد میشن اون هنوزمال منه.
+باشه،ازروهمه ی ادما ردشوامااون دختری که اون بیرون نشسته هم خدایی
داره،مطمئن باش یه روزبدزمین میزنتت.
مادرعصبانی ازجایش بلندشدوبه سمت دررفت وهنگام خروج گفت:فقط امیدوارم
پشیمون نشی.
دررا محکم بست وازشرکت خارج شد.
پسرجوان عمیق فکرکردوارام زمزمه کرد:پشیمون؟...نه هرگز
باران ترسیده به درکوبیده شده نگاه کردویعنی چه اتفاقی افتاده بود که مادر اربابش
اینگونه عصبانی بود؟
*********************************
غذای ارباب راداده بودوظرفهارا شسته وخانه راتمیزکرده بودو باززندانی بود دراتاقش که
تاریکی اش هرشب سیندرالی این قصررامیترساند.
دلش کمی شادی وتفریح میخواست،کمی تماشای فیلم روی ان کاناپه های نرم
وزیبا،اما.....اوحق نداشت روی انها بنشیند،دیروزوقتی هنگام تمیزکاری کمی خسته
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شده بودوروی مبلی راحتی نشسته بود ایلیا سرش فریادزدوگفت تن نجستش رااز روی
مبلمان خانه ی او بردارد.....
واوبازارام اشک ریخت وخدا اونجست بود؟
بازنگ خوردن موبایلش بغضش را پس زدوبه صفحه ی گوشی نگاه کرد
شماره ناشناس بود،باکنجکاوی تماس روبرقرارکردوگفت:الو
وبازصدای داد اربابش بودکه ترس را درتن این دخترک زنده میکرد.
_واسه چی انقدر گوشیتودیرجواب میدی؟
ترسیده ومن من کنان گفت:را...راستش...گوشیم....یکـ...یکم...خراب
شده....صفحش...دیر....میادباال.....بب....ببخشید...ارباب.
_خیله خب،خوب گوش کن ببین چی میگم،فرداشب بادوتاازرفیقام مهمونی دارم،فردا
نیاشرکت،بمون خونه روتمیزکن،وای به حالت اگه فقط یه لکه رو
دیواراببینم،روزگارتوسیاه میکنم فهمیدی؟
بازتهدیدکردوباران ترسیدوجای کمربندش هنوزدردمیکرد...
تندمطیعانه گفت:چشم،چشم ارباب ،فقط کارای شرکتو......
بی حوصله پریدمیان حرفش وگفت:میگم خانم حمیدی جات انجام بده،یادت نره چی
گفتم...
گوشی راقطع کردونزاشت دخترک حتی حرفش راکامل بزندوخدا ایااین سیندرالی
اسیرشده شاهزاده ای هم دارد؟
نکندداستان اومانندسیندرالخوب تمام نشود؟
وبازدفترچه خاطرات وتاریکی اتاق ونماز وخوابی عمیق ناشی ازخستگی کارهای زیادش.
باوسواس وخستگی به دورتادورسالن بزرگ خانه که ازتمیزی برق میزدنگاه
کردوگفت:خدا یعنی من سیندرالم؟پس این شاهزاده کجاست من خسته شدم
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یکم رویای دخترانه که برای این زن۱۷ساله بدنبود،بود؟
موبایلش را برداشت وشماره عزیزترازخواهرش را گرفت،تنهاکسی که دردهایش را
میدانست وازروز عروسی تابه حال صدایش رانشنیده بود،باچندتابوق صدای پرهیجان
سمانه درگوشی پیچید:باران!
باران لبخندی زدوگفت:سالم اجی بزرگه،خبرنمیگیری
صدایش رنگ نگرانی گرفت وگفت:من خبرنمیگیرم یاتو،معلوم هست کجایی؟ایلیا
چیشد؟چیکارمیکنی؟
باران بغضش را پنهان کردوگفت:ایلیا هیچی ،خیلی خوشبختیم،ولی تودیگه
ترشیدیا!!!!من شوهرکردم ولی توهنوز موندی....
غمگین شددخترک پشت تلفن واواین سیندرالرا خوب میشناخت.
_برام حرف بزن،میدونم بغض کردی!
شکست بغض دختراسیرشده ی این قصروبالخره کسی اجازه دادحرف بزند!
حرف زدوخالی شد،حرف زدواشک ریخت وسمانه گوش کرد،حرف
زدوازدردکمربندگفت،ازتاریکی اتاقش،ازپول دادن هرروزه برای غذاخوردن،ازنجست
بودن ونداشتن حق نشستن رومبلمان های این خانه،ازتحقیرشدن،هق هق
کردوگفت،وچقدرگاهی خواهربزرگ داشتن خوب است.
خواهری که شایدکمک نکنداما گوش میشودبرای حرف واغوش میشودبرای درد......
گفت وخالی شدوسمانه واقعافرشته بود......
*******************************
بادقت به اطراف نگاه کردوشایددنبال بهانه ای بودتابازدردشودروی شانه های نحیف
دخترخدمتکارشده ی این خانه اما نه،اینبارکارش بی عیب بودواین دخترکم کم داشت
خانه دارخوبی میشد.
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_همه چی برای پذیرایی امادست؟

سربه زیرواهسته گفت:بله،ارباب
_خوبه،برواتاقت دوستام که اومدن صدات میکنم بیای پذیرایی کنی،درستم لباس
بپوش من ابرودارم.
دوساعت گذشته بودکه صدای زنگ اومدباخوشحالی به سمت ایفون رفت
ودرروبازکردوبه استقبال رفت:حامدومهرداد بعدازعبورباغ بزرگ وپردرخت که رویای
سیندرالی این قصربودبه ساختمان اصلی رسیدن،بادیدن ایلیا که به استقبال امده
بودلبخندی دوستانه زدندوبه سمتش رفتند.....
حامد:هیچ معلومه کجایی پسر(،مشتی به بازویش زدوگفت)دلتنگت بودیم مهندس...
ایلیا خنده ای کردوگفت:تودلت انقدرکه واسه دوس دخترات تنگه،دیگه جایی واسه من
نمونده که بخوادتنگ شه
حامد:اخ گفتی،دلتنگشونم شدیدا،اه که حیف امشب ازدیدارشون محرومم همشم
تقصیرتوهه،ولی خب چه کنیم دیگه خرابه رفاقتیم.....
ایلیا باحرص وخنده گفت:عجب رویی داری.
مهردادکه باخنده نظاره گر ان دوبودسرفه ای مصلحتی کردوگفت:ماهم ادمیما....
حامدنگاهش رامتعجب کردوگفت:راست میگی؟به جون تونباشه به جون همین
ایلیافکرمیکردم مجسمه ای،ازایناکه اب ازدهنشون میادبیرون!(به صورت متعجب
مهردادنگاه کردوهمراه ایلیاقهقهه زد)
ایلیا خنده اش را کوتاه کردوگفت:بسته کم نمک بریزنمکدون،بیاییدتو نمیخواین که
جلودربشینین.
حامدگفت ،معلومه که نه.وبعدجلوجلوواردساختمان شدوایلیاومهردادبه پررویی
اوخندیدند....
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باران لباسش را مرتب کردو طبق دستوراربابش ازاتاق بیرون امد.
هرسه روی کاناپه های چرم نشسته ومشغول بگوبخندبودند،باصدای ضعیفی
گفت:سالم
حامدبه تعجب به دخترروبرویش نگاه کردوگفت:سالم
ایلیا...معرفی نمیکنی؟
ایلیا بابیخیالی شانه باالانداخت وگفت:خدمتکارجدیده،هرچی میخوایدبگیدبراتون
بیاره....
مهردادباتعجب به صورت دوستش خیره شدواوهمسرش را خدمتکاره این عمارت
میدانست؟
حامدلبخندی زدوگفت:اگه میشه واسه من یه قهوه بیارید.
باران چشمی گفت وبه سمت اشپزخانه رفت خدا مقیاس بیچارگی چقدراست؟این
دخترنهایت بیچارگی بود......
مهردادبااخم به ایلیا نگاه کردکه دوباره زنگ به صدا درامد
ایلیالبخندی زدوگفت:سامانم اومد....
بلندشدبه سمت ایفون رفت ودرروبازکرد،مهرداد دستش را روی شانه ی دوستش
گزاشت وبااخم گفت:چراسامانودعوت کردی؟میدونی که اون اختیارچشماش دست
خودش نیست
ایلیا قهقهه ای اهسته زد:منظورت به بارانه،بیخیال بابا اون بدرد همین لذت بردنم
نمیخوره...
مهرداد باخشونت وناراحتی ازبی غیرتی دوست وپسرخاله اش گفت:خجالت بکش،اون
زنته حتی اگه دوسشم نداشته باشی اسمت روشه،بی غیرت...واقعابرات متاسفم...
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به سمت حامدرفت وکنارش نشست وایلیا برای لحظه ای مات حرف های دوستش
شد....بی غیرت!!!!!؟؟؟؟
اوبی غیرت بود؟؟؟
سامان باخنده به سمتش امد:حال رئیس ودوست خوب من چطوره؟
ایلیا فکرهای ناشی ازحرف مهردادراکنارزدوباخوشرویی گفت:سالم معاون عزیزم چرا
انقددیراومدی؟
سامان:ترافیکه وهزاردردسر،به هرحال خوش اومدم دیگه مگه نه؟
_صددرصدرفیق،بیاتو
حامدبادیدن سامان ازجابلندشدوباخوشحالی گفت:به به سالم مهندس
سامان:اه ببین کی اینجاست،چطوری نمک خالص؟
حامدباسامان دست دادوگفت:خوبم،توچطوری فلفل؟خبر نمیگیری
سامان:مگه این اقای رئیس فرصت میده؟مثل تراکتورازادم کارمیکشه...
سامان دستش را به سمت مهرداددرازکردوگفت:احوال اقای دکترچطوره؟
مهرداد همانطورکه باسامان دست میدادگفت:به لطف احوال پرسیای شما حال ماهم
خوبه.
*********************
مشغول درست کردن قهوه بودکه صدای اشنایی به گوشش خورد،ازاشپزخانه به سالن
نگاهی انداخت...
اون...اون...اینجاچیکارمیکنه؟؟؟!!!؟!؟!
همان اقای سامان معتمدی بودکه درشرکت مالقاتش کرده بود...
اگرمیفهمیداو خدمتکاراین عمارت است ابرویش میرفت وحتمادیگرخبری
ازلبخندومهربانی این مردجوان نبود واوهم مانندایلیاتحقیرش میکرد
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چاره ای نبودبالخره که میفهمید،سینی حاوی قهوه هارا دردست عرق کرده اش گرفت و
به سمت سالن پذیرایی رفت.
سامان غرق حرف زدن باحامدبودکه چشمش به دخترکی سینی به دست خوردکه
درلباس فیروزه ای زیبایش میدرخشید....
همان منشی جوانی که انگارچشمان گریزانش میلرزاند دلی که برای هیچ دختری
نمیلرزید....
بالبخندوتعجب ازجایش بلندشدوگفت:خانم نصیری!!!!!!
باران سینی راروی میزکوچک کنارکاناپه گذاشت وگفت:سالم
سامان به توجه به سالم دحترک این خانه گفت:شمااینجاچیکارمیکنید؟
باران سکوت کردوبازایلیا حرف زدتابسوزانددختری که اسیردستانش بود
_خانم نصیری عالوه براینکه منشیه شرکته،خدمتکاره خونه منم هست.....
اب شداین دختر۱۷ساله ازخجالت وچرا زمین دهان بازنمیکرد؟
سامان متحیربه چهره ی غمزده ی دخترک نگاه کردوایامهم بودکه اوخدمتکاراست؟...نه
اصال
لبخندگرمی زدوبالحن خاصی گفت:خوشحالم که امشب میبینمتون....
مهرداد پوزخندزدوچیزی دروجودایلیالرزید
باحرص روبه باران کردوگفت:توقع داری قهوه روخالی بخوریم،زودباش بروکیک بیار...
باران چشمی گفت وزیرنگاه خیره ی معاون شرکت به اشپزخانه پناه برد.
بعدازاوردن کیک به دستوراربابش دوباره زندانیه اتاق تاریکش شدوکاش میتوانست
فریادبزند وبگوید:خداااا من ازتاریکی میترسم.....
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ایلیا هرسه دوستش را بدرقه کردودرچشمان سامان میخواندکه مشتاق دوباره دیدن
باران است،مردبودوهمنجسش را درک میکرد،نگاهش عادی نبودو چرا این مردارباب
شده نگران بود؟
به اتاقش پناه بردو دیگرهرگزدوستانش را به خانه نمیاورد این
دختراسیراوبودونبایدکسی عاشق وشیدایش میشد.....
اوراه نجاتی نداشت،
به عکس بزرگ نگارکه روی دیواراتاقش نصب بودنگاهی کردوگفت:خوش
میگذره؟هـــــه،چیم ازاون پسره کمتربود؟....منکه برات میمردم......
شیشه ی مشروب را برداشت ولیوانی پر ازاون خورد
_لعنتی،توکه میدونستی عاشقتم،چرا ولم کردی که دیونه بشم؟
لیوان دیگری خوردودوباره به عکس نگارخیره شدلیوان گرانقیمتش رومحکم به
میزکوبیدوشیشه روسرکشید....به مایعی که فقط مقدارکمی ازان درشیشه مانده
بودنگاهی انداخت واون روبه زمین کوبوند
شیشه باصدای بدی شکست،فریادزد:بارااااان
دخترک لرزید ازداد اربابش وسریعا به سمت اتاق ایلیا رفت وخدا مراقبش هستی؟؟؟؟
درزدوبازفریادایلیا لرزاندتمام تن دخترک خدمتکاراین خانه را:بیاااا تو
ارام واردشدوبه ایلیا که چشمانش سرخ بودنگاهی ازترس انداخت وخدا امشب
رابخیرکن..
ارباب خنده ای شبیه به پوزخندکردوباچشمانی خمارگفت:جمعش کن...
(اشاره به خورده شیشه ها کرد)
باران به سمت در رفت که بازایلیا بافریادگفت:بادست خالی جمعش کن
چگونه مخالفت میکردبااین اربابی که میتوانست امشب حتی خونش رابریزد؟
به سمت خورده شیشه های زیرپای ایلیا رفت وخم شد،تکه شیشه ای رابه ارامی
برداشت ودردست دیگرش گزاشت،تکه ی دوم را برداشت که دستش زخم شد،به خون
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روی دستش نگاه کردوخواست بلندشودکه ارباب باصدای ارام و خشنی گفت:تاموقعی
که همشوجمع نکردی حق بیرون رفتن ازاین اتاق رونداری.
موهای دخترک رودردستان قدرتمندش گرفت وکشید جیغ باران لرزانددیوارهای اتاق را
بابیرحمی همانطورکه موهایش رامیپیچاندگفت:جمع کن زودباش
باران اهسته اشک ریخت وچرا نمیتوانست فریادبزند؟انگارسهمش ازاین زندگی تنها
اهسته اشک ریختن بودوبس.
بادرده سرش صورتش را جمع کردو همه ی شیشه هارا تندتنددردستان کوچکش
گرفت وباهرتکه ای که برمیداشت دستش هم زخم میشدوخدااون حتی ازسیندرالهم
بدبخت تربود
دستانس راکه ازشیشه وخون پربودباالاوردوگفت:ارباب جمع کردم،توروخداموهامو ول
کنید،ارباااااب،توروخدا
ایلیاخنده ای شادمانه کردو موهایش را رهاکردوگفت:افرین همیشه یادبگیرکه بایدبه
اربابت التماس کنی گمشوبروبیرون....
خورده شیشه هارودرسطل ذباله انداخت ودستانش را ازدرد به هم فشارداد وزخم
هایش عمیق وپردردبود....خون زیادمی امدوکجابودثریای دلسوزتاببینددخترکش،پاره
ی تنش بی کس وتنهادراین عمارت اسیرشده ودست نوازشی نیست که برسرش
فروداید...
پس کجاست شاهزاده ای که ازاین جهنم نجاتش دهد؟
شایداصالشاهزاده ای وجوزنداردواواسیراست،اسیراین ارباب بیرحم
دستش را باپارچه ی کهنه ای بست وبه اتاقش پناه بردوچقدردلش اغوشی محکم
میخواست تااشک بریزد وبلندهق هق کنداین گریه های اهسته وبغض های شبانه
عجیب خفه کننده بودند درد سرودستانش طاقت فرسابود
ارام اشک ریخت وزمزمه کرد:خدااااا،صدامومیشنوی؟خدادستام درد میکنه،ببین داره
خون میاد،خدامنکه همه نمازامومیخونم،منکه گناه نمیکنم پس چرا نجاتم نمیدی؟خدا
کمکم کن،درد داره،خدااااا اذیتم میکنه،خدااااا نجاتم بده ازاین جهنم،خدادستات
کجاست،میخوام بگیرمشون،میخوام بیام پیشت،خدااااا کجایی.....
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اشک ریخت وناله کرد....اه کشید ازته دل وبادردخوابش برد ووای به روزی که اه این
دختربگیرد این ارباب مغرور وبیرحم را.....
***************************
بادرد شدیددستانش چشمانش رابازکردو به اطراف نگاه کردوسعی کرددوباره بخوابدکه
ناگهان ترسیده ازروتختش بلندشدوبه دنبال ساعت گشت،امااتاقش که ساعت نداشت
لعنتی به حواس پرتش فرستاد وموبایلش را برداشت باترس صفحه رو روشن
کردوبادیدن ساعت اشک به چشمانش هجوم اورد،ساعت هشت ونیم بودواین یعنی
خواب ماندن و وای براو،حتما ارباب زنده اش نمیزاشت،باعجله ازتخت پایین امدوبی
توجه به دستان زخم پارچه بندی شده اش که دردش نفس میبردلباس پوشید وازخانه
بیرون زد،اگرمنتظراتوبوس میمانددیرمیشد،پس قیدناهاروشام را زد ودستش را برای
ماشینی تکان دادوگفت:دربست
ماشین که راننده اش پیرمردی بی حوصله بود ایستادوباران ترسیده
سوارشدوچقدردلش میخواست زاربزندبرای درددستش وفریادبزند ازترس ارباب
خشنش که درد کمربندش جان این دخترک ۱۷ساله را میگرفت.....
دستپاچه روبه پیرمردادرس رودادوگفت که تندبرود ونگفت تااالنش هم کلی دیرکرده
وخدابخیرکندامروزرا....
نیم ساعتی درراه بودوامان ازاین ترافیک تهران که نمیفهمیداین دخترمیترسدوعجله
دارد......
پول راننده را حساب کردوپیاده شد،به سمت ساختمان دوید واین درددستانش هم
قوزباالقوزبود.....
به سمت اسانسوررفت،اماهرچقدمنتظرمانداسانسورنیامد،به سمت پله ها رفت
وبااخرین سرعت میدوید که ناگهان زمین خورد،درد درپایش پیچید
وانگارامروز،روزبدشانسی بود،بازبی توجه به درد پا ودستش بلند شد ودوید،طبقه ی
دهم بودو دخترک به نفس نفس افتاده بود،دراسانسوربازشدومردی ازان بیرون
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امد،خوشحال وشادبه سمت اسانسوررفت وقبل ازبسته شدن در خودش را داخل پرت
کردو دکمه ی طبقه ی بیستم رافشارداد،نفس عمیقی کشیدواین دستان پارچه بندی
شده را چگونه ازهمه مخفی کند؟بیخیالی گفت واب ازسرش .گذشته بود.
باصدای زنی که طبقه بیستم را اعالم میکردباعجله ازاسانسورخارج شدوبه سمت در
ورودیه شرکت رفت......
بااسترس واردشرکت شدوبه محض دیدن سپیده به سمتش رفت...
سپیده نگران به باران نگاه کردوگفت:کجایی دختر؟چرا انقد دیرکردی؟اقا ازبی نظمی
خیلی بدش میاد
باران اب دهانش را نرسیده قورت دادوزبانش انگارقدرت حرکت نداشت...
سپیده بادیدن سکوت باران گفت:چرا وایسادی تااالنشم کلی دیرکردی زودباش
بروپیش رئیس تاصداش درنیومده....
میرفت پیش رئیس؟چه میگفت این دختر؟
چگونه میرفت پیش کسی که اربابش بودوبه حتم االن قصدشکنجه اش را داشت...
سپیده کالفه ازحرف نزدن باران اونو به سمت اتاق ایلیا هول داد وگفت چرانگاه
میکنی؟زودباش بروتو....
سرش را تکان داد وهرچه باداباد در زدوبازهم جواب ایلیا دوکلمه بود:بیاتو
انگارمیدانست،باران است که درمیزندواین پسرامروز خوشحال بودکه برده اش بهانه
دستش داده.
باران باپاهایی لرزان که هنوزدرد داشت وارداتاق شدو دررابست.
_کدوم گوری بودی تااالن؟
دستان زخمش لرزش گرفت ازاین فریاد ترسناک ومن من کنان
گفت:دیـ...دیشب..یادم..رفـ...رفت...موبایلمو...بزا...بزارم
رو...زنگ....ببخشید...ارباب.....
ایلیا خشمگین به سمتش هجوم بردوگلویش را دردستان پرزورش گرفت وهمانطورکه
فشارمیداد گفت:میدونی که من ازبی نظمی خیلی بدم میاد وتواالن بی نظمی
کردی،پس بایدتنبیه بشی،البته تنبیه مال کارمندای معمولیه،ولی توبرده ی
منی،بایدشکنجه بشی،هوم؟نظرت چیه؟
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راه نفسش گرفته بود،دستان زخم وپارچه بسته اش را روی دستان ایلیا گذاشت وسعی
کردگلویش را ازان دستان قدرتمندازادکند...ولی مگه میشد؟دستان ظریف وزخم اوکجا
دستان پرزورومردانه ی ایلیا کجا؟
ایلیا بادیدن دستان باران که خونی بودوتنهاباپارچه ای کهنه بسته شده بودکمی ترحم
خرجش کردوگلویش را ازادکردواوبه اندازه کافی بدبخت بود واین ایلیاراشادمیکرد
باران به سرفه افتادو ایلیا بی تفاوت گفت:جلوم زانوبزنوبگو غلط کردم
فقط همین؟اینکه برای بارانی که دیگرغروری نداشت اسانترین کاربود...
زیرپای اربابش زانوزد وگفت:غلط کردم ارباب دیگه تکرارنمیشه...
ایلیا لبخندی شادمانه زدوگفت،چون امروزدیرکردی بایداضافه کار وایسی
باران صورت سرخ ناشی ازتنگی نفسش را باال اوردوگفت:یعـ.....یعنی...چی؟
_یعنی تاساعت ده امشب حق بیرون رفتن ازاین شرکت رو نداری،بعداز ساعت ده بهت
زنگ میزنم توهم میتونی برگردی خونه.....
باران وحشتزده به ایلیا خیره شدواوچگونه دران ساعت به خانه بازمیگشت؟البته خانه
که نه ،جهنم
ایلیا سرش را نزدیک صورتش اوردوگفت:اقارحمان(ابدارچی شرکت)شبا
همینجامیخوابه،پس فکرنکن میتونی منوبپیچونی بایدتاساعت ده اینجابمونی
وبعدبیای خونه،منم فردا ازاقارحمان میپرسم،وای به حالت اگه زودترازشرکت بری
بیرون،فهمیدی؟
مگرمیتوانست نفهمد؟جرأتش را نداشت.
سرش رابه معنای فهمیدن تکان دادوایلیا مثل همیشه گفت:افرین حاالگمشوازاتاق
بیرون نبینمت.
بغضش را حواله داد به اخر شب وازاتاق بیرون امد
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به صفحه مانیتونگاه میکردوفردا اول ابان بودوامسال چقدرزودهواسردشده
بود،شایدهم زندگیه اوبودکه سردویخ زده شده بود...
کیکی که اقارحمان اورده بودرا خوردوامشب ازشام خبری نبود بابت پول کرایه ماشین
پول کم میاورداگرشام را نزدان ارباب میخوردکه نمیدانست ان یه ذره غذا واقعا ارزش
پنج هزارپول را دارد؟
بیخیال قاروقورشکمش به مانتویش نگاه کرد که سراستینش کمی پاره شده بود،امسال
زمستان را بایدباهمان دوتا مانتویش سرمیکرد،نه پالتویی داشت نه پولی برای
خریدش وخدا سال های بعدچه میشود؟
باصدای زنگ گوشی ودیدن شماره ی ارباب تماس را برقرارکرد:الو
_میتونی بیای خونه
همین وقطع کرد...چه قدربیرحم بوداین مرد که دخترک ۱۷ساله را این موقع شب روانه
ی خیابان میکرد...
کیف کوچکش را برداشت وازشرکت بیرون زد،سوزسردی میامدوزمستان هم انگارعجله
دارد زودتربیاید
واردایستگاه اتوبوس شد ومنتظرماند
نیم ساعتی بودکه منتظراتوبوس بود،اماانگاربدشانسی حتی این ساعت شب هم
رهایش نمیکرد....
خسته وکالفه ازنیامدن اتوبوس استگاه را ترک کرد وتصمیم گرفت تاایستگاه بعدی
پیاده برود.....
خیابان خلوت بودو البته دران منطقه که بیشترشرکت وموسسه وجود داشت
تاخانه،این خلوت بودن خیابان بعیدنبود.....
واردپیاده روشدوپاتندکرد تا به ایستگاه بعدی برسد،فقط۱۷سال داشت وترسیدن
عجیب بود؟معلومه که نه.....
ژاکت نازک بنفش رنگش روبیشتردورخودش پیچیدوبه سرنوشتش فکرکرد،برای اولین
باردلش کمی فقط کمی عشق خواست،دلش شانه ی قدرتمندمردی را میخواست که
دراغوشش بگیردوبگوید عذاب تمام شد،دلش کمی زندگی خواست،کمی تفریح،کمی
تالنگ ظهرخوابیدن وکمی بازیگوشی
مگر چقدرسن داشت ؟۱۷سال که چیزی نبود،بود؟
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باصدای بوق ماشین ازافکارش بیرون امدوبه روبرویش خیره شدیک ماشین قرمزرنگ
برایش بوق میزد،قلبش ترسان شدواین را کجای دلش بگذارد،قدم تندکردکه صدای
پسرک درون ماشین تنش رامور مور کرد
_جیگرکجا؟بیا درخدمت باشیم...
ازمدل ماشین پیدا بودکه سرنشینانش ادم پولدارهای این شهربودند،همانها که بی غم
درخیابانهای تهران ویراژمیدادند.
جوان دیگری سرش را بیرون اوردوگفت:جووووون،نازنکن دیگه،بیا،خوش میگذره ها...
باران به خود لرزیدوچقدربدبخت بودوخدا تنهایی چقدر؟بس نیست؟
سرنشینان ماشین سرخوشانه خندیدندوکدام یک درداین دخترک تنهارا میدانستند؟
صدای پسری که جلو وکنارراننده بود ترس رودرجودش انداخت
_فری نگه دار،حضوری برم ازاین جیگردعوت کنمـ..
راننده خندیدونگه داشت وصدای ترمزش خش انداخت روی قلب ترسان این دخترک
وخدا پس کجایی؟
قدم های لرزانش را تندکردودرددستانش هم طاقت فرسابود.....
پسرسرخوشانه به اونزدیک شدوگفت:خانومی چقدنازمیکنی،یه امشبومهمون
ماباش،قول میدم مشتری شی....
باران نگاهی به ابروهای نازک وموهای بلندپسرچندش اور روبرویش
کردوگفت:گمشو،اشغال کثافت...
چشم غره ای رفت وخواست ازکنارش ردشود که پسربازویش را محکم گرفت
وگفت:نیای هم به زورمیبرمت خوشگله....
دستش را محکم کشیدوباران تازه فهمیدرهایی به همین سادگی هاهم نیست.....
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جیغ زدوگفت:ولم کن عوضی،چی ازجونم میخوای؟
پسرقهقهه زدوگفت:خودتومیخوام جیگر،امشبوباما باش
باران اشک ریخت وجیغ زدواین پسرهم زورش زیادبوددرست مثل ایلیا وخدا چرا اوهم
پسرنشد؟
ولممممم کن،اشغال کثافت بزارم برممممممم
پسرقهقهه زدوبازدستش را کشیدکه صدایی متوقفش کرد
_دست کثیفتومیکشی یابشکونمش؟
باران باتعجب به سمت صدا برگشت وخدای من اواینجا چیکارمیکرد؟
پسرچشم ریزکردوگفت:به به جناب زورو!چیه داشتی ازکنارخیابون ردمیشدی مارودیدی
گفتی بیام لقمه بپیچونم واسه خودم؟نوچ داداش اشتباه اومدی مازودتردیدیمش.....
باران بازاهسته اشک ریخت وخداحقش نبود اینطوردرموردش صحبت کنند..
نگاه اشکبارش را التماس گر به سامان دوخت،همین مردی که میتوانست نجاتش
دهد...
سامان جلوامدودرگوش پسر گفت:این دختری که گوشه خیابون خفتش کردی نامزد
منه!!!اگه االن دستتوکشیدی مثل بچه ی خوب رفتی دنبال کثافتکاریات که هیچی.
ولی اگرنرفتی مجبورمیشم زنگ بزنم پلیس وبگم به نامزدم دست درازی کردی،حاال
خودت انتخاب کن.....
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باران متعجب ازلفظ نامزدبه سامان خیره شدوپسر باترس بازوانش را رها کردو بدون
هیچ حرفی به سمت ماشین دوستانش رفت وبدون جواب به کنجکاوی های انها فقط
ازدوستش خواست که سریعترحرکت کند.....
باران شادمانه به رفتن انها خیره شدوانگارخداهنوز هم همراهش بود...
به سامان نگاه کردوخواست تشکرکندکه بافریادسامان ترسیدوخاموش شد
_این موقع شب توخیابون چه غلطی میکنی؟
سرش دادمیزد؟درست مثل ایلیا وخدا چرا مردهای اطرافش همه دادمیزنند؟
من من کنان گفت:یـ...یکم...ش..شر..شرکت،کـــ....کار....داشتم...دیر...شد
سامان کالفه دستی به صورتش کشید وگفت:خیله خب،من میرسونمت،سوارشو...
باران باخجالت گفت:مزاحم ...نمیشم
سامان خشمگین نگاهش کردوگفت:من حرفویکبارتکرارمیکنم گفتم سوارشو.....
نمیتوانست مخالفت کند،این موقع شب یابایدبه این اشنااعتمادمیکردیابایدخوراک
گرگ های خیابان میشد...
اهسته درجلورا بازکردوسوارشد....
***************************
نمیدانست چرا دلش شورمیزند،ساعت دوازده بودواین دخترهنوزنیامده بود
طول وعرض اتاق را طی میکردومدام باخودش حرف میزد:اصال به من چه که
دیرکرده،به درک،یه سگ کمتر
اما بازته دلش نگران بود واین دختربرده اش بودو اوصاحبش،کس دیگری حق نداشت
حتی نگاهش کند،باپریشانی به سمت پنجره رفتو عمرا اگربه موبایلش زنگ بزند
هوایی میشودوفکرمیکندخبری است....
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سرش را پایین انداخته بودو دستش بیش ازحد دردمیکرد
سامان نیم نگاهی به اوانداخت وگفت ادرس خونتونوبگو....
باران ادرس دادو سامان باتعجب زدروترمزوگفت:اینجاکه خونه ی ایلیاست!!!!!
ار....اره...ولی منم اونجاـ...زندگی میکنم....
تعجب سامان چندبرابرشدوباچشمانی ریزشده گفت:ارتباط تو باایلیا چیه؟
مهم نیست....
_ولی برای من مهمه،جوابموبده،ارتباط توبااون چیه؟چرا تویه خونه زندگی میکنید؟
نمیتونم بگم،خواهش میکنم ازم نخواید که بگم فقط بدونیدتواین شهرفقط اونودارمو
مجبورم تواون خونه بمونم....
سامان نفسش را ازحرص فوت کردگفت:باشه نگو ولی بالخره میفهمم باران...
باران پوزخندی بی صدا رولب نشاندو دردل گفت:چقدر زودباهام صمیمی شد قبلنا
خانم نصیری بودم.....
ثانیه هایی درسکوت گذشت وانگار این مردقصد حرکت نداشت
باران باحرص گفت:میشه حرکت کنید،تاهمین االنشم ارباب به خونم تشنست....
چشمان سامان گردشدوباحیرت گفت:ارباب؟
باران ترسیده ازاین سوتیه بزرگ گفت:منـ...منظورم...ایلـ..ایلیاست
سامان سرش را تکان دادو درذهنش سعی درشکافتن این کلمه داشت:ارباب!
باتعجب به دست دخترک روبرویش نگاه کردوگفت:دستت چیشده؟
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باران نگاهی به دستش انداخت وگفت:باشیشه بریدمش
_چرا با پارچه بستیش؟
چه میگفت؟میگفت پول خرید باند راهم ندارد؟
چیزی غیراز پارچه پیدا نکردم
سامان دست باران را دردستاتش گرفت:بزاریه نگاهی بهش بندازم...
دستان دردناکش که باپوست داغ وسوزان مرد روبرویش برخوردکرد مومورش شد
وهیچوقت دوست نداشت نامحرمی لمسش کند....
سامان پارچه ی خونی را ازدستش بازکردوباوحشت وتعجب گفت:چجوری این
بالروسردستت اوردی؟اینهمه زخم؟دخترتودیونه ای؟دستات عفونت کرده،چجوری
دستات انقدرزخم شده اونم هردوتاش؟
باران سرپایین انداخت وفقط لبخند تلخی زد....
سامان اخم کردوگفت میبرمت بیمارستان...
باران ترسیده نگاهش کردوگفت:نه...من بایدبرم خونه....دیروقته....
_اول میریم بیمارستان بعدمیرسونمت خونه....
اما من....ـ
_اما واگرنداره همینکه گفتم....
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دهانش بسته شدوانقدرضعیف بودکه توان مقابله نداشت پس درسکوت همراهه این
غریبه ی مهربان شد،تنهاکسی که دراین شهربرایش دلسوزی کرد
سامان روبروی بیمارستانی نگه داشت وباران بانگرانی ازعواقب دیرکردنش همراه
سامان واردبیمارستان شد...
پرستاربادیدن دستهایش تعجب کردوگفت:چجوری این بالروسرخودت اوردی؟زخمات
بدجوری عفونت کرده....
باران سکوت کردوچه داشت که بگوید....
پرستارسری ازتاسف تکان دادو زخم هایش را ضدعفونی کردوباباندبست...
ازروی تخت بلندشدوهمراه پرستارازاتاق خارج شد...
سامان بانگرانی به سمتشان امدوباران متعجب بودچندماهی میشدکه نگاهی برایش
نگران نشده بودولی حاال این مردغریبه نگرانش بود....
پرستار روبه باران گفت:ازداروخانه باند وبتادین بخربایدهروز زخماتوضدعفونی
کنی،حواست باشه عفونت خطرناکه پس سطحی نگیروهرروززخماتوعوض کن،متوجه
شدی؟
باران سری تکان دادوپرستارازانهادورشد.
سامان ازباران خواست چنددیقه ای روی صندلی های بیمارستان بنشیندتابرگردد...
باران نشست وبه دستانش نگاه کردچقدردلش گرمی دستان مادرش را
میخواست،مادرش گفته بودکه عید باخواهرش به دیدنش می ایدونمیدانست چجوری
این موضوع رابه اربابی که مثالهمسرش بودبگوید...حتمابایدپول غذاخوردن
مادروخواهرش را هم میدادوپول ازکجامیاورد خدا میداند.....
سامان پالستیک به دست به سمت باران امدوگفت بلندشوبریم که دیرشد.
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واردمحوطه بیمارستان شدند که سامان پالستیک را به سمت باران گرفت وگفت:اینم
باندوبتادین،یادت نره دستتوضدعفونی کنیا....
ریموت رو زدوسوارشد،باران به پالستیک دردستانش نگاه کردوروبه سامان گفت:پولش
چقدرشد؟
سامان ازداخل درسمت باران رابازکردوگفت:بیا سوارشوالزم نیست دست به جیب
بشی....
بحث دست به جیب شدن نبود،ارباب مغرورش بهش یادداده بودکه دراین
شهربایدبرای هرچیزی پول بدهی....
سامان کالفه ازسوارنشدن باران گفت:حاالتوسوارشوقیمتشم بهت میگم.....
باران کمی فکرکردوسوارشد
ازبیمارستان تاخانه ی ارباب مغرورش فقط ده دقیقه راه بود.....
سامان روبروی دربزرگ وسلطنتی توقف کرد،همزمان باپیاده شدن باران،سامان هم به
احترام پیاده شدوعجیب دل کندن ازاین دختربچه برایش سخت بود....
بادیدن نگاه منتظرباران گفت:چرا نگاه میکنی رسیدیم بروتودیگه.
باران پالستیک درون دستانش رانشان دادوگفت:نگفتید پول ایناچقدرشد....
سامان بینی باران را اهسته کشیدوقهقهه زد،صدای خنده اش کل کوچه روبرداشت
وباران چرا نگران بود؟
_دخترتوعجب کله شقی هستی،عمرا ازت پول بگیرم.....
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ولی....ولی منکه گدانیستم!!!!سامان جدی شدوباعصبانیت گفت:دیگه این حرفونزن،من به عنوان یه دوست بهت
کمک کردم پولی هم ازت نمیخوام اینم ربطی به گدا بودن نداره.
چرا خیلیم ربط داره،لطفا بگیدپولش چقدرشده،بهتون میدم.سامان کالفه دستی به صورتش کشیدواین دخترزیادی لجبازاست...
_اگه پول بدی من ناراحت میشم واحساس میکنم منویه گداگشنه فرض کردی که
میخوای این یه ذره پولوبهم برگردونی،پس اگه نمیخوای منوناراحت کنی،بیخیال شو...
اما...._اماواگرنداره،مراقب خودت باش خدافظ....

سوارماشینش شدوبایک گازاز دیدباران محوشد.
باران بالبخند پالستیک را درون کیفش گزاشت وهمه که مثل ان ارباب بیرحم
نبودند.....
باکلیدی که داشت در رابازکردو شادمانه داخل شدودلش االن فقط یک خواب راحت
میخواست وقافل بودکه فردی باچشمان به خون نشسته ازپنجره نظاره گرش بوده
واالن به خونش تشنه است
اهسته دررابازکردومیترسید ارباب خشن این خانه ازخواب بیدارشود...
داخل خانه شدودررا بست،گرمای دوست داشتنی خانه صورتش رانوازش داد وچقدر
دستانش دردمیکرد.....
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اهسته وپاورچین به سمت اتاقش رفت.
_خوش گذشت؟
هین بلندی کشیدوبه سمت صدا برگشت،دستش را روی قلبش گذاشت ولعنت براین
شانس......
ایلیا نزدیکش شد،روبروی صورتش ایستادوگفت:ساعت یکه نصفه شبه،پس داشتی
بااقا سامان دور دور میکردی...
خب بگوببینم امشب چقدرکاسب شدی؟
خشم وجودش را گرفت،اوفقط به بیمارستان رفته بودواین مردمغرور چه فکراحمقانه
ای داشت....
باصدای ارامی گفت:نرفته بودیم دوردور،رفتـ....
موهایش کشیدوشد نتوانست حرف بزند،جیغ بلندی کشیدو خدا پس کجایی؟
ایلیا همانطورکه موهایش را میپیچاندسرش را نزدیک گوشش
بردوگفت:هیسسس،هیچی نگو،بهت گفته بودم واسه هرزه بازیات دور دوستای
منوخط بکش،توخیابون زیادریخته.....
هرزه؟اوهرزه بود؟چطورتهمتی به این بزرگی به اومیزد؟
موهایش را رها کرد ومحکم هولش دادوباران خوردزمین،به سمتش رفت وسیلی
محکمی به صورتش زدوگفت :فقط کافیه یه باردیگه تورونزدیک سامان ببینم،مطمئن
باش زنده نمیمونی.
لرزید،ازاین تهدیدی که میدانست حقیقت دارد لرزید
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_گمشو برو تواتاقت نمیخوام قیافه نحستوببینم،دختره ی شوم زندگی منونگارو خراب
کردینمیزارم زندگیه سامانم خراب کنی...گمشووووو
وبازباران اهسته اشک ریخت وچقدر دلش فریادمیخواست،حاال گوشه لبش هم
میسوخت وچقدرطعم خون شوربودلعنت براین زوروبازوی نداشته که اگرداشت یقه ی
ایلیا را میگرفت ومیگفت که هرزه نیست،میگفت که در رابطه بانگارتقصیری
ندارد،اما.....نمیشد.....
ارام ازروی زمین بلند شد وبه سمت اتاقش رفت واواصال شاهزاده ای
نداشت،تاابداسیرهمین مردوهمین خانه بود.......
ایلیا کالفه دستی به صورتش کشید وچرا عصبانی بود؟
نگاهش کشیده شدسمت کیف دخترک که گوشه ای افتاده بودوپالستیکی درونش
نمایان بود....
پالستیک را برداشت و.....باندوبتادین.....
کمی فکرکردو به یاداوردکه دست باران باندپیچی شده بود،پس به بیمارستان رفته
بود؟........
برای اولین بارشرمنده شد،زودقضاوت کرده بود،اما اوسامان را خوب میشناخت،فقط
وقتی سمت دختری میرفت که بهش چشم داشت وحاال باران.....
نه نه نه،باران اسیراین خانه بودو سامان هیچوقت نمیتوانست اورا ازاینجاببرد....
نفسی ازسراسودگی کشیدوکیف باران را جلوی دراتاقش گزاشت وبه سمت اتاق
خودش رفت.....
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باران سرسجاده اشک میریخت:خدا پس کجایی؟دیدی بهم چی گفت؟گفت هرزه،توکه
دیدی من رفتم بیمارستان،خدااا هیچکس تواین دنیا منونمیخواد،خدا بسته
دیگه،منوببرپیش خودت،خداخسته شدم،خداجون صدامومیشنوی؟
اشک ریخت وبازهم اهسته،اه کشید ازته دل وچقدردلش اغوش میخواست،اغوشی
ازجنس امنیت....
********************************
زمستان بودو هوا سردو وای این برف را کجای دلش بزارد؟
سویی شرت زرشکی اش را به تن کردوکاش کمی پول برای خرید لباس داشت.....
دراتوبوس چشمش به دختری که تقریبا همسن خودش بود خورد داشت به مدرسه
میرفت،نگاهی به کتابهای در دستش کردوحسرت خورد،حسرت روزهای گذشته
را،همان روزها که عزیزکرده ی مادربودو به زور صبحانه به خوردش میدادند،همان روزها
که شادمانه بادوستانش درحیاط مدرسه میخندیدو االن.....
االن تنها زنی۱۷ساله است بااینده ای که تاریک است وشاید روزی فقط روزی "مرگ"
نجاتش دهد....تنها راه نجاتش همین بود
ازاتوبوس پیاده شدولرزبدی درتنش نشست وکاش خداکمی پارتی بازی میکردوچه
میشد زمستان امسال گرم باشد؟
***************************
پالتوی کوتاه وگرانقینتش را دراورد وپشت صندلی اش گذاشت که تقه ای به
درخورد....
میدانست کیست ومثل همیشه سردگفت:بیا تو....
باران دررا بازکردو داخل شد،همانطورکه سرش پایین بود اهسته گفت:اقای همتی
اومدن....
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_بسیارخوب ،بگوبیان داخل....
چشمی گفت وازاتاق خارج شدو ایلیا متعجب ازلباسهای خیس باران باخودگفت:یعنی
بااینا میادشرکت؟
ونمیدانست وقتی درماشین گرم ونرمش به شرکت می اید این دختر ازسرما میلرزد
تابه اینجا برسد.....
دربازشد واقای همتی،وارد شد وایلیا سعی کرد فکرش را روی کارمتمرکز کند تاان
دختری که بیرون نشسته است....
قراردادها مثل همیشه خوب انجام شدواو شادمانه به سمت دراتاقش رفت،خواست
دررا بازکندکه ازالی در سامان را دیدکه مشغول حرف زدن با باران بود
ازهمینجاهم میتوانست خیرگی نگاهش را حدس بزند،هرچه بود دوستش
بودوهمجنسش،خوب اورا میشناخت....باران اما لبخند میزدوسرش پایین بود...
لجبازی کودکانه تمام وجودش را گرفت وامروز باید حال این دخترک را میگرفت ان هم
اساسی وبیچاره باران که فقط داشت بابت دیشب ازسامان تشکرمیکرد....
اخروقت بودو باران مثل همیشه درحال جمع کردن وسایلش بودو بازغصه اش گرفته
بود ازهوای سردبیرونو لباس های کمش....
سویی شرتش را محکم دورخودش گرفت وازشرکت بیرون زد همزمان ماشین ایلیاهم
ازپارکینگ شرکت خارج شد،باران نگاهی به ماشین گرانقیمت اربابش کردو حسرت
خورد ازگرمایی که درماشین موجود است...
پاتندکردوباید زودتربه خانه میرفت تامثل ادم برفی نشده بود،اما درکمال ناباوری ایلیا
جلوی پایش ترمز کرد!!!!
_بیاباالامروزمیرسونمت
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خواب بود دیگر؟این ارباب خشن که اهل مهربانی نبود....
باچشمان گردوشده نگاهش میکردکه ایلیا گفت:چرا نگاه میکنی؟بیا باال دیگه یخ زدی.
یخ که زده بود ولی رفتارارباب را نمیفهمید،من من کنان
گفت:د...دار....دارین...شوخی..میـ.....میکنین؟
ایلیا لبخند گرمی زدو بااطمینان گفت:نه اصال،بیا باال تاعصبانی نشدم.
کلمه ی عصبانیت ترس انداخت دروجوددخترک ومگرمیتوانست مخالفت کند؟
ارام در ماشین را بازکردو سوارشد....
ایلیا بامهربانی لبخند زدوگفت:افرین کمربندتم ببند....

لحنش مهربان بود ولی باران بیشترترسید،مهربانی این مرد خطرناک بود.....
اهنگ بی کالمی درحال پخش بودو باران سربه زیر تنها به صندلی گرم ونرم ماشین
توجه داشتو چه خوب که امروز مجبورنبود درسرما منتظر اتوبوس بماند.....
اهسته سربلند کردوبه جاده نگاه کرد،اما.....اما،اینکه مسیرهمان خانه ی جهنم مانند
نبود!!!!!
ایلیا که تعجب باران را دید گفت:نگران نباش،من همیشه ازاین مسیرمیام
خونه،نزدیک تره.....
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ولبخندی که بی شباهت به پوزخند نبود به روی صورت باران پاشیدو امروز حال این
دختر را میگرفت،تااوباشد باسامان خنده وشوخی نکند.

چرا خیالش راحت نمیشد؟شاید چون این مرد،مرد امنیت نبودو باران همیشه میترسد
ازاربابی که مهربانی هایش هم عجیب وترسناک هستند
پنج دیقه ای درسکوت گذشت که زنگ تلفن ایلیا سکوت را شکست،لبخندی خبیثانه
زدوگوشی را برداشت...
_الو
....
_سالم خانومی!
....
_االن؟
....
_باشه تواماده شومنم زود خودمو میرسونم.....
صدایش را کمی اهسته کردتا باران نشنود وگفت:لباس قرمزه یادت نره....بای لیدی
خوشگل من.....
اما باران شنیدو چندشش شد ازاین مرد که ادعای عشق نگاررا داشت ولی هوس زن
های دیگرهم در وجودش بود وچقدر خوشحال بود که خدمتکارخانه ی این مرد است
نه همسرش......
ایلیا ماشین را گوشه ی خیابان نگه داشتو گفت:من باید برم کار دارم پیاده شو خودت
برو خونه...
باران وحشتزده به اطرافش نگاه کردو گفته بود مهربانی این مردخطرناک است؟
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باالتماس روبه ایلیای منتظرگفت:توروخدا ارباب،من اینجاهارو بلدنیستم،خواهش
میکنم منو اینجا پیاده نکنیـ......
پرید وسط حرفش وبی حوصله گفت:عادت ندارم یه حرفو چندبارتکرارکنم،گفتم پیاده
شو،کاردارم
ارباب توروخدا،من نمیدونم چجوری بایدبرم خونه،التماس میکنـ....ایلیا َاه بلندی گفت وازماشین پیاده شد ودرسمت باران رابازکردو بیرحمانه گفت:این
دیگه مشکل خودته،پیاده شو.زودباش
باران اهسته اشک ریخت وباالتماس خیره ی مردی شد که نامش درشناسنامه
همسربود ولی در واقعیت،تنها اربابی بی رحم ومغرور بودو خدا داری میبینی؟
ایلیا بیحوصله ترازقبل بازوهای باران راکشیدو اورا ازماشین پیاده کرد وبادستور
گفت:زودخودتومیرسونی خونه،باید ازنفیسه پذیرایی کنی.
سوارماشینش شدوبی توجه به اشک های باران وهوای سردوبرفی گازش راگرفت
ورفت.....
باران خیره ی رفتنش شدو چقدر شبیه دخترک کبریت فروشی شده بود که مادرش
داستانش را تعریف میکرد،کاش پایانش هم مثل اوباشد،کاش همینجا جان میداد
"خدا،ازبندگانت خسته شده ام،دستانم را بگیر"
چشم های تار ناشی ازاشکش را به اطراف دوخت،خیابان برفی خلوت بودوهمه ی
مغازه ها هم بسته.
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سوز سرد زمستانی ودستان لرزان یخ کرده اش را نادیده گرفت وباید زودتر ایستگاه
اتوبوسی پیدا میکرد.....
سرما تا مغزاستخوان هایش هم نفوذکرده بود،به اطرافش نگاه کرد....انگاراین خیابان
ایستگاه اتوبوسی نداشت،تاکسی زردی را ازروبرودید خواست دستش را جلوبگیرد که
یادش افتاد فقط به اندازه ی اتوبوس پول داردوفردا قرار است ازاربابش حقوق
بگیرد....اه کشیدو چقدر ازاین مرد ارباب شده متنفربود!متنفرررر!!!!...
مغازه ی شیرینی فروشی کوچکی توجهش راجلب کرد،به سمت مغازه رفت وبادیدن
شیرینی هاوکیک های تازه درون ویترین لبخندگرمی روصورتش نشست ویاد سمانه
افتادکه همیشه زمستانها باهم به پارک محله شان میرفتند وکیک های داغ میخریدندو
چقدر ان کیک های شکالتی بوی زندگی میداد!!!!!....
نگاهش به پیرمرد درون مغازه افتاد که انگارصاحب شیرینی فروشی بود.شایداین
مردمیتوانست کمکش کندوبگوید ایستگاه اتوبوس کجاست...
وارد مغازه شد،گرمای مطبوع وبوی شیرینی های رنگ ووارنگ مشامش رانوازش
دادوبه سمت پیرمرد لبخندبه لب رفت وگفت:سالم پدرجان....
_سالم دخترم،چیزی میخوای،شیرینی هاهمه تازست..
لبخند تلخی زدوگفت:نه شیرینی نمیخوام،ببخشید من نمیدونم چجوری باید برم
خونمون،گم شدم...شمامیدونید ایستگاه اتوبوس اینجاکجاست؟
پیرمردنگاهش نگران شدوگفت:باباجان ازاینجا تاایستگاه اتوبوس خیلی راهه،هوا
سرده تااونجا بری که خدای نکرده یخ میزنی.
باران سرش را غمگین پایین انداخت وچرا ایلیا ذره ای رحم نداشت؟
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پیرمرد بادیدن غصه وچهره ی معصوم دخترک روبرویش گفت:خونتون کجاست
دخترم؟
باران سرش را بلند کردو ادرس قصرجهنمی اربابش را داد.
_دخترم خونتون یکم دوره،چرا اژانس نمیگیری؟زنگ بزنم؟
باران هول سرش را به چپ وراست تکان دادوگفت:نه،نه،یه وقت زنگ نزنیدا
_اخه چرا باباجان؟
......
پیرمرد بودوباتجربه،معنی سکوت دخترک را خوب میفهمید،اهسته وارام پرسید:پول
نداری باباجان؟
اهسته اشک هایش روان شدوچقدراین پیرمرد مثل پدرش مهربان بود.....
اشک های مروارید مانندش سوزاند دل پیرمردشیرینی فروش را و واقعا ایلیا چیزی به
اسم قلب داشت؟
لبخندی پدرانه زدوگفت:
گریه نکن دخترم،این مرواریدا حیفه،بیا بشین،اول یه چایی داغ وچندتا شیرینی
خوشمزه بهت بدم به موقعش راجب خونتونم حرف میزنیم.
اشاره به صندلی کوچکی کردوگفت بشین باباجان.

عقده داشت،عقده ی مهربانی وحاال این پیرمرد محبت خرج میکردبرایش وچه
قدردلتنگ همون محمود اقای خانه شان بود(پدرباران)
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روی صندلی نشست ودلش کمی خانواده خواست،مادرش که جزتلفن های کوچک
کاری نمیکردپدرش هم....پدرش هم کم بادخترکش حرف میزدوانگار دلخور بود،باران
نمیدانست که پدرهنوز دلشوره عزیزکش را داردونمیداند چه شد که اینطورغریبانه
فرزندش ازاودورشد
باصدای پیرمردکه چایی وظرف شیرینی را جلویش گذاشت به
خودش امد.
_بخوردخترم،گرمت میکنه...
لبخندی زدوچای را نزدیک دهانش بردراین چهارماهی که به تهران امده بودوبرده ی
ان فرشته ی عذاب شده بود این چای وشیرینی تنها خوردنی هایی هستند که
قرارنیست درازایشان پول دهد.....
عطرشیرینی های مربایی مثل زندگی بودوتازه فهمید چقدرگرسنه است،تندتندشروع
کردبه خوردن شیرینی ها که پیرمرد لبخندی به روی دخترک پاشیدوگفت:تومنویاد نوه
کوچیکم عسل میندازی،اونم مثل توهروقت میومدتندتند شیرینی میخورد.
اشکی ازگونه ی پیرمردجاری شد
باران متعجب به اونگاه کردوتخس گفت:چرا گریه میکنید،مگه عسل کجاست؟
لبخندتلخی زدوگفت:دوسال پیش تصادف کردو....مرد،دخترک نازنینم...
باران ناباورانه به پیرمردخیره شدوبیچاره عسل.....
لحظه ای ارزوکرد کاش اوجای عسل مرده بود...
عسلی که پدربزرگش اینطورازمرگش ناراحت بود وبعدازدوسال همچنان بایاد نوه اش
اشک میریزد،نباید میمرد.....
باصدای ارامی گفت:متاسفم،خدا رحمتش کنه....

68

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

پیرمردتلخ لبخندزدوگفت:خدارفتگان شماروهم رحمت کنه
دخترم،چاییتوبخورسردنشه...
_نه دیگه مرسی،فقط بهم بگید چجوری بایدبرم خونه...
پیرمرد:موقعی که داشتم برات چایی میرختم زنگ زدم اژانس االناست که برسه...
باران وحشتزده گفت:اما....امامنکه گفتم...
پیرمرد:میدونم کم پولی دخترم،خودم پولشوحساب میکنم....
باران لحظه ای تعجب کردیعنی بازهم ادمهای خوب پیدا میشدند؟ به راستی که خدا
همیشه همراه ماست.

باخجالت گفت:اخه....اخه...منــ
پریدوسط حرفش وپدرانه گفت:اخه نداره،توهم مثل نوه ی خودم میمونی.......
_مطمئن باشین پولتون روخیلی زود پس میدم
پیرمرد:نیازی نیست دخترم،فقط واسه ی ارامش روح عسلم دعاکن،واسه ی منم
همینطور،تودلت پاکه باباجان
باران گرم خندیدوگفت:چشم پدرجون،قول میدم سرنماز واسه شما عسل جون دعاکنم
وقران بخونم...ممنون ازلطفتون،شمافرشته اید
ماشین پرایدی جلوی مغازه ایستادوبوق زد
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پیرمرد:توهم کم ازفرشته ها نداری باباجان بروماشین اومد،مراقب خودت باش
باران چشمی گفت وازمغازه بیرون رفت وسوارماشین شد...
پیرمردکرایه ی ماشین را حساب کردو روبه باران گفت:مراقب خودت باش فرشته
کوچولو....
باران لبخندی شیرین زدوگفت:حتما،شماهم مراقب خودتون باشید باباجون،خدافظ
پیرمردازشنیدن کلمه ی باباجون شادشدوچقدراین دختربه عسل شباهت داشت
گویی انگارخودش بود......
ازپنجره ی ماشین به خیابان یخ زده نگاه کردوکاش میتوانست طالهایش راکه هنگام
عروسی کادوگرفته بودبفروشد ولباس بخرد،امابامادرش چه میکرد که میگفت عروس
نباید طالهای کادوگرفته اش را بفروشد؟،لبخندتلخی زدواوهیچ شباهتی به عروس
هانداشت،حتی عکس هایی که هنگام عروسی گرفته بودندرا هرگزندیده بودحتما ایلیا
اتششان زده بود،تعجبی ندارد،اوازباران تنفرداشت
ماشین جلوی عمارت توقف کرد،هنوزهم برایش سوال بودگناهش چه بودکه اینگونه
زجرمیکشید؟
ازراننده تشکرکردوپیاده شد دستان لرزانش راسمت دربرد تابازش کندوامان ازسرما....
پاتندکردوگفته بود این حیاط طوالنی مثل باغ است؟
به دروردی که رسید نفس عمیقی کشیدو دررابازکردبادیدن صحنه ی روبرویش
چندشش شدبازحالش را بهم زداین مردارباب شده.....
دختری روی پاهای ایلیانشسته بودومستانه میخندیدوسرهایشان فاصله ای باهم
نداشت!
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لعنتی برخودش فرستادکه چرا قبل ازورود درنزده اماانگاردختر روبرویش چیزی به اسم
حیانداشت که بدون بلندشدن وفاصله گرفتن ازایلیا روبه ارباب این خانه
گفت:عشقم،این دختره کیه دیگه؟
ایلیا خنده ی بلندی کردومشخص بودمست کرده بی توجه به باران وکاری که
امروزبااوکرد گفت:این خدمتکارخونمه خانمی.ولش کن
بعدروبه باران کردوگفت:برو تواتاقت تا نگفتم بیرون نیا
باران چشمی گفت وحالش بهم خوردازدختری که ازادانه بالباس کوتاه قرمزرنگش
لبهای اربابش را میبوسید.

پاتندکردوازمقابل انها گذشت وخودرا به اتاقش رساند...
واما ایلیا لحظه ای محو خجالت دختر روبرویش شد بااینکه او جای نفیسه روپاهایش
نبود ولی لپ هایش قرمز بودوچقدراین دخترحیاداشت!!!!!برعکس نفیسه ونگارکه
همیشه ازادوراحت بودند!!!!!
ازنفیسه خواست تابه اتاق خواب شخصیش برود زیاداهل این کارهانبودولی امشب
میخواست زیادخوش بگذراند وبه باران ثابت کندفقط اونیست که باسامان
میخنددوشادی میکند....
حسادت که نمیکرد فقط نمیخواست سامان همش دوروبرخدمتکارخانه اش باشد.....
ازپله هاباالرفت تابه سراغ نفیسه برود امالحظه ای کنجکاواتاق ته راهروشد.
اهسته گام برداشت وبه سمت اتاق باران رفت،دراتاقش نیمه بازبود
فضول نبود فقط کمی،کمی کنجکاوبود....
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اهسته درون اتاق رانگاه کرد.....
بادیدن صحنه ی روبرویش لحظه ای دگرگون شد،باران باچادرسفیدش نمازمیخواند!!!
اودراتاق خوابش گناه میکردواین دخترک نمازمیخواند،تفاوت تاچه حد؟
ازخودش خجالت کشید،ازکاری که انجام میداد،حالش ازخودش بهم خورد،خدا نظاره
گرش بودو اواالن میخواست دراتاق خوابش چه کند؟
محوچشم های بسته وصورت دختر۱۷ساله ی روبرویش شد که درچادرسفید گل گلی
اش مانندفرشته هاشده بود....
دستی به چانه اش کشیدوشرمزده وکالفه به سمت اتاقش رفت،نفیسه بازباعشوه به
سمتش امد وخواست بازوهایش را بگیردکه ایلیا پسش زدوگفت:اماده
شومیرسونمت....
چشم های دخترک گردشدوایلیا که تا چندساعت پیش حسابی پایه بود!!!!
نکندازاوخسته شده؟؟؟
بامالیمت گفت:ایلیا جان چیشدیهو؟اتفاقی افتاده؟ازچیزیـ....
پرید وسط حرفشوامشب حوصله نداشت حالش ازخودش بهم خورده بودومومورش
میشدازگناهی که کرده بود:نه چیزی نشده،فقط خستم سریعترلباساتوبپوش،توماشین
منتظرتم....
گفت وسریعا اتاق روترک کرد
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به سمت ماشینش رفت که یادش افتاداالن نیمه شب است وبایدباران راتنها
بگذارد؟درست است اوبرایش ارزش ندارد ولی این خانه هم بزرگ است وکمی
خطرناک......
انگاریادش رفته بود همین چندساعت پیش اورا تنها درخیابان رهاکردکه مثال حالش را
بگیرد!!!!!....
گوشی اش را ازجیب پالتویش دراوردوشماره ی هومن راگرفت،بادوبوق جواب داد
ومیدانست نبایددیرجواب تلفن رئیسش رابدهد...
_الو،امری داشتین رئیس؟
اره،پاشوبیابیرون بایدیکیوبرسونی خونش،فقط دیروقته اروم بیا شهین خانوموپدرتوبیدارنکنی.
_چشم رئیس،بشمارسه اومدم

گوشی راقطع کردودرجیبش گذاشت که نفیسه باقیافه ای توهم ودلخور ازساختمان
بیرون امد وکنارایلیا ایستادوگفت:منکه هنوزدلیل کارامشبتونفهمیدم
ایلیا:مهم نیست،بیخیال
هومن حاضرواماده ازخانه ی کوچکشان که کنارساختمان اصلی بودبیرون امد وبه
سمت ایلیارفت.
نفیسه متعجب به هومن نگاه کردکه ایلیا گفت:ممنون که اومدی،هومن میرسونتت...
نفیسه:اماتوکه گفتی خودت منومیزسونی.
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ایلیا:حاالفرقی نداره،باهومن برو
نفیسه:ولی...
ایلیا بی حوصله درماشین روبازکردوگفت :بهتره بری هواسرده.
نفیسه باحرص چشم غره ای رفت وسوارشد.ایلیا درروبست وروبه هومن
گفت:رسوندیش زودبرمیگردی نری توخیابونا دوردورا...
_چشم رئیس،بااجازه.
ایلیاسری تکان دادوهومن سوارماشین شدوازعمارت خارج شد....
نفس عمیقی کشیدوخوشحال بودکه امشب این دختربه دردش خوردوجلوی بیشتر
گناه کردنش راگرفت.....
*********************************
بااحساس درد شدیدی درگلویش ازخواب بیدار شد،نگاهی به ساعت انداخت....
وقتش بودبه سرکاربرود
بابدن کرخت صورتش راشست ولباس پوشید،بی توجه به سردردشدیدش درحالی که
اربابش هنوزخواب بودازعمارت بیرون زد....
برف تمام شده بودویخ ها ییشترشان اب شده بودنداماسوزسردزمستانی هنوزهم
بودولی دیگربرایش مهم نبود،نه سرمای هوا نه گلودردوسردردش...
االن....
دلش تنها....
مرگ میخواست....
74

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

همینو بس.
"خدابهارت را نمیخواهم،
درهمین زمستان سرد،
بادستهایت گرمم کن...ازهمه خسته ام!"
مثل همیشه بااقتدار واردشرکت شد...رئیس بوددیگر....
خانم حمیدی راجلوی دردیدکه مثل همیشه بااحترام به اوسالم کرد،سرش رابه معنای
سالم تکان دادکه بادیدن باران لحظه ای تعجب کرد،صورتش قرمز بودوعرق
کردبود،ولی بی توجه مشغول کارش بود!!!!!
ناخوداگاه دلش خواست به سمتش برودوبپرسدحالش خوب است که بازعقلش نهیب
زدکه دل را بیخیال به توچه که حالش خوب است یابد؟....
حق باعقل بود،دوباره درجلدمغرورانه اش فرورفت و بیخیال بلندشدن باران وبدون
جواب دادن سالمی که داده بود وارداتاق کارش شد....این دخترمهم نبود....اصال!!!!!

*********************************
همیشه اینگونه بود،سرماکه میخوردبه راحتی خوب نمیشد،ازکودکی بدنش
دربرابربیماری مخصوصا سرما خوردگی ضعیف بودوتنها باخوردن یک قرص خوب
نمیشدحتمابایدبه دکترمیرفت وهزارتاامپول وسرم را تحمل میکرد...زمانی که به دنیا
امدمادرش نتوانست به اوشیردهد وباشیرخشک بزرگ شد،دلیل ضعیف بودن بدنش
هم همین بود.....
دلیل سرما خوردگی اش هم که واضح بود :ماجرای دیروزو بی رحمی ایلیا....
اه کشیدواین گلودردازصدتاسرطان هم بدتراست.چقدردلش خواب میخواست،ان هم
ازنوع عمیق وابدی.....
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بازنگ گوشی نگاه ازمانیتورگرفت وبه صفحه موبایلش خیره شد،مادرش بود....
الو
_سالم
سالم به مادرعزیزم،همه چی مرتبه؟هلیاخوبه؟
_اره،خوبه،چه خبر،هنوزم داری به بچه بازیت ادامه میدی؟
خنده ی کوتاهی کردوگفت:منظورتون کدوم بچه بازیه؟

_خودتونزن به اون راه
من غلط بکنم خودمو بزنمـ.....
باصدای شکستنی که ازطبقه پایین امدحرفش را قطع کرد
زیرلب دست پا چلفتی نصیب دخترک خدمتکارمثالهمسرش کردوروبه مادرش
گفت:مامان ازپایین صدای شکستنی اومدبعدباهاتون حرف میزنم،فعال
گوشی راقطع کردوبه سمت اشپزخانه رفت....

بادیدن باران که درحال جمع کردن تکه های شکستنی لیوان موردعالقه اش بودعصبی
شدوفریاد زد:دختره ی دست پا چلفتی به په جرأتی اون لیوانوشکستی ...باتوام جواب
بده....
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باران باترس سربلند کردوبلندشد:ار...ارباب...ببخشید...دستم....لرزید
ایلیا لحظه ای ازدیدن صورتش که قرمزترازامروزشده بود ترسیدولی...
امان ازاین غرورلعنتی...
بابی رحمی گفت:توبیخودکردی به لیوان من دست زدی دختره ی عوضی هدیه ی
خواهرم بود....
سردردوسرگیجه داشت وچشمانش تارمیشدوای خدا این ارباب مغرورچه میگفت؟
چشمانش سیاهی رفت،دستانش را به اپن گرفت تانیفتدولی دیگرتوانی نداشت،خواب
میخواست،یک خواب ابدی،بی توجه به غرغرهای اربابش چشمهایش رابست
ودیگرچیزی نفهمید....
ایلیا وحشت زده به سمت جسم بی جان باران یورش بردوچرا ناگهان ترسید؟این
استرس نشانه ی چه بود؟ضربان قلبش چراتندشده بود؟
باران،باران چت شد،چشماتوبازکن،باتوام،به خدااگه فیلم بازی کنی میکشمت...
بارااااان.....
هول زده باران را دراغوشش گرفت وبه سمت پله ها دوید...اما...
لحظه ای ایستادومحوصورتش شد،چرا انقدراین دخترسبک بود؟
همیشه صورتش اینطورمعصوم بود؟
لعنتی برحواس پرتش فرستادوبه سمت یکی ازاتاق هادوید،دررابازکردوباران را ارام روی
تخت گذاشت،بانگرانی به اتاق خودش برگشت وشماره ی مهردادراگرفت،بعدازچهاربوق
جواب داد:الو
هول ودستپاچه گفت:الومهرداد،زودباش بیااینجا،توروخداعجله کن
مهردادباحیرت گفت:چیشده ایلیا؟
_باران،باران،وای یهوحالش بدشد
77

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

مهردادتقریبافریادزد:چه بالیی سرش اوردی دیوونه؟
_من کاری نکردم به جون داداش خودش یهوازحال رفت ،زودباش بیا تایه چیزیش
نشده
مهرداد:خیله خب خیله خب،تانیم ساعت دیگه اونجام.
گوشی راقطع کردوبه اتاقی که باران راخوابانده بودرفت،دستش را روی پیشانی اش
گذاشت و وحشت کردازاین تب زیادوشایدگرمای تن این دخترک برایش تلنگربود....
زیادی بدنشده بود؟
نه نه اوبدنبودفقط عاشق بود،عاشق؟
هنوزهم عاشق بود؟عاشق نگاری که کارش مهمانی وخوشگذرانی بود؟.....
کالفه ازاین فکرهاازاتاق خارج شد....
دررابازکردومهردادسراسیمه واردشدوبی هیچ حرفی پرسید:کجاست؟
_طبقه باال...
مهردادبه سمت پله ها دویدوخودش کالفه دستی به صورتش کشید وروکاناپه نشست
به سیاهی صفحه بزرگ تلوزیون خیره شد....
بیست دقیقه ای منتظربودکه
باصدای پای مهردادکه ازپله هاپایین میامدبه سمتش برگشت وبانگرانی
پرسید:چیشد؟
مهرداد:خستگی ،کمبودخواب وافت فشارباعث شدازحال بره بهش سرم
زدم،خوابه...بدجوری سرماخورده...بایداستراحت کنه حالش وخیمه
این دخترچراانقدرالغرشده؟ چرافشارش پایینه؟غذامیخوره؟
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ایلیالحظه ای بی توجه به حضورمهردادگفت:امروزکه پول نیاوردپس غذانخورده دیـ....
حرفش راخوردومهردادلحظه ای مات شدوحیرت کرد...
دوستش شده بودادم بده ی داستان همان دوستی که به همه کمک میکرد؟
بافریادگفت:ایلیاتوچی گفتی؟توازاین دختربرای غذاخوردن پول میگیری؟توغیرت
نداری؟شرف نداری؟اصالچیزی به عنوان انسانیت تووجودت هست؟
هـــه نگارچی داشت که عاشقش بودی غیراین بودکه فقط تومهمونی هاوپارتی های
شبانه پایه بودوعین دخترای خراب مست برمیگشت خونه؟
برای اولین بارناراحت نشد،کسی ازنگاربدگفت واوسیلی نزدبرصورتش؟
فکرش شده بودباران.
سکوت کردوچی داشت که بگوید
مهرداد:ایلیاتومدیونی به این دختر،به زندگیشایلیا...واقعابرات
متاسفم...متاسففففف.....
به سمت اتاق باران رفت،غرق درخواب بودودستمالی خیس روی سرش...
کنارش نشست وبرای اولین باربرای اولین بارنگاهش کرد...دقیق وموبه مو.......
چراتابه حال نگاهش نکرده بود؟دست بردسمت موهایش که همیشه زیرروسری
مخفی بود...
موهای خرمائیش اگرچه بلندیش تازیرشانه هایش بودامانرم بودولطیف،چرا
زودترندیده بود؟موهای صافی که زیبابودندبرعکس موهای نگارکه فربودندونگارهمیشه
بااتوسعی درصاف کردنشان داشت...این دخترهنوزبچه بودوچقدرچهره اش درخواب
بامزه بود...ناخوداگاه لبخندزدولعنت براوکه اینهمه زیبایی را دراین دخترندیده
بود...دختری که همیشه اهسته اشک ریخت وهیچوقت گله نکرد،هیچوقت دادنزد...
بغض کرد!!!!
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ایلیا بغض کرد؟
این مردمغروربغض کردومتنفرشدازخودش،
حق بامهردادبوداوانسانیت نداشت...دست به موهایش کشیدوچطورتوانست بی
رحمانه انهارابکشد؟
ارام زمزمه کرد:لعنت به من....
*********************************
چشمان خسته اش راارام بازکردوگویی سال هاست که خواب بوده....
نگاهش رابه اطراف انداخت،اوکجابود؟
هرچه هشیارترمیشدترسش هم بیشترمیشد و وای اینجا که اتاق مهمان است
اگرارباب میفهمیددراین اتاق خوابش برده چه میشد؟اصالساعت چنداست؟وای
سرکارنرفته،بازخواب مانده است!!!
اشک ازچشم هایش سرازیرشدوتندازجابلندشد،باحرکت سریعش ازروتخت ایلیا که
سرش را روی تخت گذاشته بودوخواب بودم هم بیدارشد...
لحظه ای هنگ کرد،او،اینجاروی این تخت گرانقیمت دراتاق مخصوص مهمان،درحالی
که اربابش کنارتخت خوابش برده بودچه میکرد؟
ایلیاانگارازچشمانش سوالش راخواندکه گفت:بگیربخواب،االن میگم مهردادبیادمعاینت
کنه....
حاالیادش امد،لیوان اربابش راشکسته بودوبعد....بعد...خوابش برده بود؟
گیج بوددیگرسرش راازتاسف برای خودتکان دادکه مهردادبالبخند واردشدوگفت:به به
باران خانوم،حالت بهتره؟کشتی ماروازنگرانی!....
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مارو؟درست شنیده بوددیگر؟اوجمع بسته بود،لبخندتلخی زدومگران ارباب
مغرورنگرانی هم بلدبود؟
***************************
_خانم حمیدی همه چی مرتبه دیگه
+بله اقای کاویانی خیالتون راحت،اقای معتمدی حواسشون به همه چی هست...
_خوبه،ممنون،فعالخدافظ

امروزشرکت نرفته بود،چرا؟
کالفه دستی به سرش کشیدواخرمگربرای یک خدمتکارهم بایدنگران شد؟
اصالچرااین قلب ازدیشب تندمیزند؟
نکندبیماری قلبی گرفته؟
باواردشدن مهردادبه اتاقش ازفکربیرون امد...
مهرداد:اینطورکه خودش میگه ازبچگی دربرابربیماری ضعیف بوده...براش داروهای قوی
تجویزکردم،تامن میرم براش داروبگیرم یکم بهش غذابده بدجوری ضعف کرده...
_زحمت نکش،خودم داروهاشومیگیرم...
مهرداد:هه،الزم نکرده داروهاشوبگیری بعدپولشم ازش بگیری؟نمیخوادمحبت کنی
خودم داروهاشومیگیرم..توفقط غذاشوبده....
شرمنده سرپایین انداخت ومگرحرفی داشت که بگوید....
ازشهین خانم مقداری غذاگرفت وبه سمت اتاق مهمان رفت.....
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باران بادیدن ارباب صاف روتخت نشست وامان ازاین سرگیجه وسیاهی رفتن
چشمهایش....
خشک ورسمی گفت:بیاغذاتوبخور...
مغروربوددیگر.....
سینی راروی میزکوچکی کنارتخت گذاشت...
باران سرپایین انداخت وگفت:اما....من پول ندارم...قراربوددیروزبهم حقوق
بدید...ولی...یادتون رفت...
دلش گرفت،انقدرترسناک بود؟تااین حدبدشده بودوخبرنداشت...
ناخوداگاه دستش رابه سمت صورت سفیدوداغ باران بردوسرش راباالاورد...

لپ هایش قرمزشدواربابش چراامروزعجیب شده این همه مالیمت تعجب برانگیز
بود....
ایلیابادیدن گونه های سرخش لبخندی زدوچرازودترنفهمیداین دختراینقدرشیرین
است؟
اهسته گفت:پول نمیخوام،غذاتوبخور
سریعا واکنش نشان دادوگفت:اما...منکه گدا نیستم....
ایلیالحظه ای اخم کردوگفت:گدا چیه؟توزن منی......
چشم های هر دودرشت شد!!!!!
زبانش راگازگرفت و وای این دیگرچه بودکه گفت...
ناخوداگاه گفت بی حواس بوددیگر
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درعرض یک روزاین همه تغییر؟؟؟؟؟!!!!!
اب دهانش راقورت دادوروبه باران باعصبانیت گفت:پولشوازحقوقت کم
میکنم،حاالخیالت راحت شد؟بخورتاعصبانی نشدم
اشتباه شنیده بوددیگر؟ارباب که ان جمله رانگفته بودگفته بود؟...معلومه که نه
حالش خوب نبودبهتربودبه جای فکرکردن غذایش را بخورد،دستان لرزانش رابه سمت
قاشق بردوشروع کردتندتندغذاخوردن،اماامان ازاین لرزش دست ها،هروقت گرسنه
میشدوضعف میکرددست وپایش میلرزید...
ایلیاگوشی به دست گرفت و وانمودکردحواسش به اونیست،امادردلش غوقابودبرای
لرزش این دستهاولعنت براوکه انقدربی رحم بودوانگارتازه دیروزفهمید چکارکرده
است.....
ارام پرسید:چرا اینطوری سرما خوردی؟
باران دست ازغذاکشیدوکمی تخس شروع به حرف زدن کردمثل همیشه اروم:شماکه
منوپیاده کردین برف میومدمنم لباس گرم تنم نبودواسه همین سرماخوردم.
_چرالباس گرم نپوشیدی؟
+چون نداشتم،غیرازدوتامانتوبقیه لباسام یاپاره شدن یازیادی نازکن،پولم نمیرسه هم
غذابخورم هم لباس بخرم.
گفت،بی هیچ خجالتی حرف زدومگرغرورداشت که دربرابراین ارباب سکوت کند؟
دلش لرزیدبرای این دخترک وبغض کرد،مردهاهم بغض میکنند؟
معلوم است که میکنند،بغض کردوازخودمتنفرشد،گرگ بودونمیدانست.....
بلندشدوازاتاق بیرون امد
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مهردادباعجله ازراه پله باالامدوگفت:غذاخورد؟
_اره.بروداروهاشوبده زودترخوب شه.
مهردادسرتکان دادوبه سوی اتاقی که باران بود دوید....
حسی قلقلکش داد،یک حس عجیب،شایدکنجکاوی یانه فضولی...
اشکالی نداشت که اگرکمی اتاق باران رابگردد؟معلوم است که اشکال نداشت....
لبخندموزیانه ای زدوبه سمت اتاق ته راهرورفت....
هیچوقت نخواست این اتاق روشنایی داشته باشد چرا؟
واقعا حق بامادرش بوداودیوانه شده بود....
روی تخت باران نشست،این اتاق عجیب بوی خوبی میداد...همان بویی که وقتی به
باران نزدیک میشدحس میکرد وچرا هیچوقت متوجه این بونشده بود؟....به راستی
عطرتنش فوق العاده بودواین....قشنگ ترین اعتراف عمرش بود....
دفترچه ی کوچک صورتی رنگی توجه اش راجلب کرد...
دست درازکردوبرش داشت،جلدصورتی واکلیلی اش بچه گانه بود،ناخوداگاه
خندیدواین دخترهنوزبچه بود،بچه ای معصوم وارام...
دفترچه رابازکرد،خاطراتش بود...
بادیدن نوارمشکی رنگی که گوشه ی صفحه هاکشیده شده بودتعجب کرد....
اولین صفحه ی مشکی شده رابازکردوباکنجکاوی شروع به خواندن کرد...
من امروز مردم،دیگه چیزی برای ازدست دادن ندارم خدمتکارشدم درخانه ای که مثال
عروسشم...امانجات پیدامیکنم،شاهزاده ای دارم که نجاتم میده....
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ناخوداگاه اخم درهم کشیدواین دختر...این دختر....اصالبیخودمیکندشاهزاده داشته
باشد...!!!!!.
دفترچه راورق زد....
کتک خوردم...هه ازدست کسی که همسرنیست اربابه!دردداشت ومن بدبخت ترین
دخترجهانم...خدااا چراهیچکس نمیفهمه من ازتاریکی میترسم؟من ازاین اتاق وحشت
دارم،خدایعنی هیچکس تواین دنیا دوسم نداره،خدامن چرانمیمیرم؟
چیزی ته دلش لرزید...این دخترغلط کرده است که بمیردـ...اما....چرا؟
مگراین دخترمهم است؟
دفترچه را ورق زد
بالخره نجات پیدامیکنم میدونم
ورق زد
دستام دردمیکنه
ورق زد
دلم اغوش میخواد من میترسم،ازهمه چی
ورق زد
وقتی به دردهیچی نمیخورم چرازندم؟
ورق زد:
اقاسامان خیلی مهربونه کاش اربابم مثل اومنواذیت نمیکرد
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باخشم ورق زد
خوش به حال کسی که زن اقاسامان بشه
باعصبانیت ورق زدوتاته خواندهمه خاطراتش را واما اخرین صفحه را بازکرد
من ازاربابی که میگه عاشق نگاره ولی خیانتکاره ودخترمیاره خونش متنفرمممم.....
ازاومتنفربود ولی ازسامان خوب میگفت؟به چه جرأتی اسم اورا به زبان میاورد؟
دفترچه راباخشم بست وازاتاق خارج شدبایدحساب این دختربچه رامی رسید عمرا
میگذاشت اوهم مثل نگار.....اوهم مثل نگار....خیانت کند!!!!!!!!
به دراتاقش نزدیک شدکه باصدای مهردادمتوقف شدوبدنبودکه اگرکمی فالگوش
بأیستد....
مهرداد:توبایدداروهاتوبخوری،متوجه وضع وخیمه خودت نیستی؟دخترحالت بده...
باران:میدونم حالم بده...ولی...من میخوام بمیرم...نمیخوام زنده بمونم...شماکه
انقدمهربونی،بزارکارخودموبکنم...
مهرداد:دیوونه شدی دختر،بمیرم چیه دیگه؟
باران:دارم عذاب میکشم،دردمیکشم،هیچکس نمیفهمه چرا؟بابامن این
دنیارونمیخوام،من این زندگی رونمیخوام،بزاریدبمیرم دیگه....
زارزد،ایندفعه ارام نه...بلند...بلندگریه کردوهق هقش جان میسوزاند،این دخترتمام شده
بود،دختری که دخترنبود،زنی بوددردستان مردی که کودک بودودنبال انتقام....
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قلبش گرفت ازاشک دخترکو دلش لرزیدازهق هقش،اولین باربوددیگر؟...این
مردمغرورقلب هم داشت،یک قلب یخ زده ومنجمد!!!!!
که انگاراین دخترک گرمش کرده بود،این دخترک خدمتکارشده ی مثالبی ارزش برای
اولین بارضربان دادبه این قلبی که انگارمدتهابوددیگرکارنمیکرد،دقیق نمیداند،اما
تقریباازهمان شبی که اورا درچادرسفیدش درحال نمازخواندن دیددلش لرزیدوانگارقلب
یخی اش ترک برداشت وهی گرم تروگرم ترشد.....
عاشق که نشده بود؟نه مگر دوبار هم میشودعاشق شد؟.....

مهرداد:باشه پس میخوای بمیری،امااین فرقی باخودکشی نداره،خودکشیم که میدونی
گناه کبیرست،حاالانتخاب باخودته،میخوای خودکشی کنی؟
باران تندوهول جواب داد:نه نه،من نمیخوام خودکشی کنم...
مهرداد:افرین،پس بایدداروهاتوبخوری...
سکوت باران نشانه ی قبول کردن بودوایلیالبخندزد،این دخترک فرقی بابچه ها نداشت
زودقانع میشد،دردلش به داشتن دوست وفامیلی مثل مهردادافتخارکرد،بعضی هارا
اگربکشی هم بازخوب میمانند مثل مهردادکه همیشه خوب بودوفرقی بابرادرنداشت....
مهرداد ازاتاق بیرون امدوبادیدن ایلیا جلوی درگفت:چیکارکردی بااین دختر؟
دستی به صورتش کشیدوگفت:نمیدونم....هیچی نمیدونم...خستم....نمیفهمم کدوم
کارم بده کدوم خوب....
باهم به طبقه پایین رفتندوروی مبل هانشستند.
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مهرداد:فکرکردی تاابداینجوری میمونه،این دخترداره به عذاب وسختی عادت میکنه
مطمئن باش یکم دیگه که بگذره ازت شکایت میکنه وراحت طالقشومیگیره،این تویی
که بایدباعذاب وجدان زندگی کنی،البته اگه وجدانی هم داشته باشی...
_بس کن مهرداد،اون دخترتااخرعمرش اسیرمنه،هیچوقت نمیتونه ازاین خونه
بره،نمیزارم که بره.
مهرداد:جدی؟...باشه نزاربره فقط میدونم اون دخترم خدایی داره،ایلیایه روزی بدجور
زمین میزنتت...

سکوت کردوبازهم حرفی برای گفتن نداشت مادرش چندباری این حرف راگفته بود....
مهردادبلندشدوگفت:من میرم،فردا میام بهش سرمیزنم بهتره چیزایی مقوی بهش بدی
البته اگه لطف کنی وپولشونگیری بهتره اگرم دلت نمیادپولشوخودم بهت میدم اون
دختره معصوموعذاب نده،فعال خدافظ
سرپایین انداخت واهسته خدافظی کرد،شرمنده بود،اومردبدداستان شده بودو
انگاردرخواب غفلت بودوخبرنداشت وخدا گاهی بایک تلنگربیدارت میکندوتوتازه زمان
ومکان را میفهمی.......
*********************************
+الو
_سالم هلیاخانم،دقت کردی چندماهی میشه که داداشتوندیدی؟
+هه عالقه ای به دیدن کسی که مثل بچه ها یه دختر بیچاره روعذاب میده ندارم
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_خیله خب سخنرانی نکن،بیاعمارت من کارت دارم..
+چیکارم داری؟
_اِم...راستش باران یکم مریضه،نمیشه که تنهاباشه گفتم شایدبایه دخترراحت
ترباشه،واسه همین بهت زنگ زدم بیای یه دوروزپیشش باشی....
+چه بالیی سردخترمردم اوردی؟
_بالیی سرش نیاوردم،یه سرماخوردگیه شدیده...میای یانه؟
+میام،تایه ساعت دیگه اونجام...
_خوبه،منتظرم........
تلفن راقطع کردودلش کمی هوای خواهرش راهم کرده بود،خواهربیست وسه ساله ای
که زیادی دل رحم بودوبه خاطرعذاب کشیدن باران بابرادرش قهربود....
سرش راروی زانوهای جمع شده اش گذاشت وچه خوب که امشب رادراتاق تاریکش
نیست واین تخت زیادی نرم راخیلی دوست داشت.
جای تعجب داشت که ارباب اجازه دادروی این تخت بخوابدمگر اعتقادنداشت که تن
اونجست است؟
نفس عمیقی کشیدوامان ازاین سرماخوردگی که غیرقابل تحمل است....
بابازشدن ناگهانی درازجایش تکان خوردودستش راروی قلبش گذاشت...
دختری میان اتاق پریدوبلندبلندگفت:سالم عروس،خوبی چه خبرا؟شنیدم مریض
شدی،اه اه اه عروسم انقدتنبل میشه؟
باچشم های گردشده نگاهش میکرد
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هلیاخندیدوگفت:حتمااالن داری تودلت میگی یاخدا این هیوالازکجاپیداش شد،ولی
خانم خدمتتون عرض کنم بنده هلیاخانم خواهرشوهرعزیزوشفیقتون هستم که فوق
العاده احترامم واجبه...
باران بادیدن طرزحرف زدنش خنده ی بلندی کردوحتی خودش هم دلتنگ خندیدن
بود
هلیاهم خندیدوگفت:حاالزیادم ازم نترسامن ازاون خواهرشوهرخوبام،دیدی بعضیاچه
تودل برو ونازو خوشگلن؟

چشمکی زدوادامه داد:ای َام از اونا....
هردوخندیدندوچقدرزودصمیمی شدند،
"زندگی سخت نیست،یک لبخندمن،یک نگاه تو،به خداکه همینست خوشبختی"
شادشدوخندیدبااین دختری که شایدازش بزرگتربوداماپرمهربودوهنوزهم هستندکسانی
که مهربانی میکنندبی هیچ چشم داشتی....حرف زدوحرف زدبه اندازه ی تمام روزهای
تنهایی اش،دردودل کرد،اشک ریخت،خنده کردوامروز چه روزشیرینی بود
_میشه نری؟
+عزیزم دلم میخوادبمونم ولی یه سری کار دارم که بایدانجام بدم،صبح زودمیام پیشت
قول میدم،همیشه به خاطرکارای ایلیاخجالت میکشیدم بیام دیدنت ولی االن دیگه نه
هرروزمیام پیشت
باناراحتی وبغض گفت:باشه
دروغ چرا ازتنهایی بااین ارباب خشن میترسید.
*******************************
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_فرداساعت چندمیای؟
+صبح زود،یکم بااین دخترخوب رفتارکن به خداگناه داره،ایلیا نگارهیچوقت
برنمیگرده،این دختراینقدرخصوصیات خوب داره که توحتی بیشترازنگاربتونی عاشقش
بشی...
_ادم یه بارعاشق میشه.
+هـــه،باشه،میبینیم...
_چیومیبینی؟
+هیچی،بیخیال پس تافردا،خدافظ

سری تکان دادوهلیارابدرقه کرد،خواست به اتاقش برودکه.....لحظه ای دلش برای
دخترکی که دراتاق تنهابودسوخت...
ازکی دل می سوزاندبرای کسی که ان همه عذابش داده بود؟
به سمت اتاقش رفت وبدون درزدن دررا بازکرد،مغروربوددیگر،باددستورگفت:لباس
بپوش میریم بیرون....
چشم های باران درشت شدوایلیا لحظه ای ازحالت نگاهش خنده اش گرفت،ولی
نخندیدوهنوزهم معتقدبودبه این دخترنبایدرو داد....
_نشنیدی چی گفتم؟گفتم لباس بپوش تایه ربع دیگه حاضرنباشی من میدونم وتو.
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تهدیدکردومگراین دخترمیتوانست مخالفت کند؟نه هرگز....
اهسته درماشین رابازکردوسوارشدوخدابخیرکندامشب را این ارباب هدفش ازبیرون
رفتن دیگرچه بود؟

_کمربندتوببند...
باترس گفت:کـ...کجا...داریم..مـ..میریم؟
_شمابه اونش کارنداشته باش،کمربندتوببند.

گنگ نگاهش کردکه گفت:ای بابایه کمربندبستن انقدسخته؟
خم شدتاکمربندباران راببندد،ازتماس تنش بااوداغ شددخترک وبازلپ هایش
قرمزشدوانگارتابسته شدن کمربندیک سال طول کشیدایلیا ماشین را روشن
کردوگفت:تاحاالکسی بهت گفته وقتی خجالت میکشی خوشگل ترمیشی؟
اگراالن شاخ درمیاورداصالعجیب نبود،ازکی تاحاالاین ارباب بی رحم ازچهره ی
خدمتکارش تعریف میکند؟
اب دهانش را باترس قورت دادوازمهربانی این مردمیترسیدازهمه چیه این
مردمیترسید.......
جلوی مرکزخریدی توقف کرد،ازان مرکزخریدهاکه شایدباران اگرخودش رامیکشت هم
نمیتوانست حتی یک جوراب دران بخرد.....
_چقدفکرمیکنی پیاده شو
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فرمان اربابش بودواطاعت ازان واجب بود،درماشین رابازکردوپیاده شد.
ایلیاباخودفکرکردوکمی شیطانی وسوپرایزکردن این دخترکه بدنبود....
لبخندی زدوگفت:میخوام برای دوس دخترم خریدکنم،ازهرچی که خوشت
اومدواحساس کردی واسش الزمه بردار.
سرش راپایین انداخت وگفت:میشه بپرسم دوس دخترتون چندسالشه؟
_البته،خب....سنش...اهاهیجده سالشه.
لبخندتلخی زدواین مردچراسراغ دخترهای کم سن وسال میرود؟
+پس به خاطرسن کمشون بایدازرنگای شادخوششون بیاد
_راستش نمیدونم،تو...خودت ازچه رنگی خوشت میاد؟
+من ازهمه رنگابدم میادفقط مشکی رودوست دارم!!!!
مشکی رادوست داشت چون رنگ روزگارش بودواین مردبااین دختر۱۷ساله چه کرده
بود؟
محوچشم های غمگینش شدوانگاروجدانش تازه بیدارشده وسودی هم دارد؟
عصبی شدواین تپش های تندونامنظم قلب خسته اش کرده بودمثل همیشه خشن
گفت:فقط لباسای رنگی روانتخاب کن من ازاینکه دوس دخترم مشکی بپوشه
متنفرم....
چشمی گفت واین دخترهمیشه سرش پایین بود...
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واردمرکزخریدشدندوباران لحظه ای محولباس های گرانقیمت شدوخوش به حال
دوس دختراین مرد که اینهمه خاطرش عزیزاست وانگارتنهاموجوداضافه ی این
دنیاباران بود....
اهسته ازایلیاپرسید:سایزشون چنده؟
_اوممم....خب نمیدونم...تقریبامثل توعه...سایزخودت چنده؟همون سایزی بخر...
باران کمی فکرکردوبه سمت پالتوی کرمی رنگی رفت که بازنجیرهاودکمه های طالیی
تزئین شده بود...زیبابودوحتمایه دخترجوان عاشق این لباس میشد،دریک کالم فوق
العاده بود....
ایلیاکه نگاه باران رابه ان لباس دیدلبخندخبیثی زدوگفت چطوره اونوبرای دوس دخترم
بخریم؟
باران باتعجب به ایلیاخیره شدوکدام دوس پسری پالتوبرای دوس دخترش
میخرد؟شایدمیخرندواوخبرندارد.
+اگه فکرمیکنین خوشش میادبگیرینش به نظرم براشون مناسبه.
ایلیابه سمت فروشنده رفت وخواست ازان لباس سایزباران را بدهدوباران حسرت کسی
راخوردکه شایدسایزشان یکی باشدولی سرنوشتشان زمین تا اسمان فرق دارد...
دختربوددیگراوهم دلش مردی رامیخواست که عاشقانه هدیه اش کندوامنیت راکنارش
حس کند....
+دوس دخترتون دیگه چی احتیاج دارن؟
ایلیا خودرابه فکرکردن زدوگفت:خب خیلی چیزا،هرچیزی که یه دختراحتیاج داره
دیگه..مثل مانتو...
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تعجبش بیشترشدیعنی دوس پسرها مانتوهم میخرند؟
به سمت قسمتی که مانتوها بودرفت،که مانتوی کوتاه قرمزرنگ زیبایی دیدکه روی یقه
اش گل های ریزی داشت وکمربندنازک طالیی رنگی هم دورکمرش بود...
روبه ایلیاگفت:این چطوره؟
زیادی کوتاه بودـ...اخم کردوگفت:نخیر،این خیلی کوتاهه،یه مانتوی بلندبراش پیداکن
پوزخندی زدواین مردغیرت هم دارد؟چقدرجالب!!!!!
مانتوی سفیدی که تاروی زانوبودرا انتخاب کرد،ساده بوداماشیک وقشنگ....
چیزهای زیادی برای دوس دختراربابش انتخاب کردوایلیاراحت پول خرج میکردووضع
مالی اش خوب بودامابرای این دختر خسیس بودکه پول غذاخوردنش راهم
میگرفت،دختری که درشناسنامه مثالهمسرش بود....

ازمرکزخریدبیرون امدند،ایلیاخریدهارادرصندوق عقب گذاشت وسوارماشین شدند....
روبه باران گفت:دوس داری کجابریم؟
ازکی تاحاالاین مردخدمتکارش رابه گردش میبرد؟
سکوت وتعجب باران راکه دیدگفت:یه پارک این نزدیکیاست حیفه نبینیش،خیلی
قشنگه...
وبازباران درسکوت خیره ی کسی شدکه عجیب کمی فقط کمی مهربان شده بودواالن
بایدبازهم بترسددیگر....
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ایلیا پخش را روشن کردوچندتااهنگ راجلوعقب کردوتابه یه اهنگ رسید،اهنگی که
معموال ازان متنفربودولی االن دلش خواست ان راگوش کند...
صدایش راکمی بلندکردوبی صدابه ان گوش داد اصالچرا یک دفعه کنجکاوشداین
اهنگ راگوش دهد؟
وقتی رسیدی که شکسته بودم
ازهمه ی ادماخسته بودم
وقتی رسیدی که نبودامیدی
اماتومثل معجزه رسیدی
وقتی رسیدی که شکسته بودم
ازهمه ی ادماخسته بودم
بعدیه عالم اشک وبغض وفریاد
خداتوروبرای من فرستاد
خوب میدونم جای توروزمین نیست
خیلیه فرق توفقط همین نیست
ادمای قصه های گذشته
به کسی مثل تومیگن فرشته
فرشته ی نجات،فرشته ی نجات
توجون ازم بخواه،اونم کمه برات
فرشته ی نجات،فرشته ی نجات
توجون ازم بخواه،اونم کمه برات
رسیدی ازیه جاکه اشنابود
شبیه توفقط توقصه هابود
توازیه جای خیلی دوراومدی
قفل وشکستی،مثل نوراومدی...
محواهنگ شدوخیره ی کسی که بی توجه ازپنجره ماشین به بیرون خیره بود،دختری
انگارهمه چیزش ازنگارباالتربود،پولدارنبود،ساده بود،اماپاک بودومعصوم وچقدرلپ
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های قرمزشده هنگام خجالتش رادوست داشت،چرا ندیدچرانفهمیدکه این دختر،یه
فرشته بود،فرشته ای که همیشه سکوت کردوارام اشک ریخت.
دستش راروی فرمان فشاردادواین عذاب وجدان لعنتی دوشبه چجوری وازکجاپیداش
شد...
این حس لعنتی چیه...
این تپش قلب،درست مثل همان موقع هاست که نگارچهارده ساله رامیدید....
این حس...احیانا....احیانا....عشق که نبود؟.....نه نه نبود....فقط...کمی...فقط کمی
وابستگی بود...همین....
کالفه پخش را خاموش کردواین اهنگ چرا دیوانه اش میکرد؟

جلوی پارک زیبایی که سردرش باچراغ های رنگ تزئین شده بود توقف کردوروبه باران
که به خاطرسرماخوردگی هنوزبی حال بودگفت:بیا پایین...
باران مثل همیشه ارام درماشین رابازکردوپیاده شد....
واردپارک شدندخلوت بود،نیمه شب بودوهوا کمی سردمشخص است که کمترکسی
پارک می اید...
نیمکت چوبی زیبایی زیریک درخت بزرگ توجه ایلیاروجلب کرد،به سمت نیمکت رفت
وباران هم مثل همیشه پشت سرش روانه شد....
روی نمیکت نشست وباران کنارش سربه زیرایستاد....
_چرانمیشینی؟
مگرمیشودبدون اجازه کناراربابش بنشیند؟
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+اخه...اجازه ندادیدبشینم....
لبخندتلخی زدواین دختر مانندیک پادشاه بااورفتارمیکرد...اهسته گفت:بشین
باران معذب وباکمی فاصله روی نیمکت نشست امالحظه ای لرزیدازاین هوای
سردولباس گرمی نداشت که بپوشدوایلیا متوجه این لرزشد...
دریک حرکت پالتوی کوتاه مشکی رنگش را دراوردو......
به سمت باران گرفت
_بپوش...
چشمانش گردشدونکنداربابش داردمسخره اش میکندومیخواهدبخندد؟
ایلیا لبخندی زدوگفت:دخترتوچرا انقدهنگ میکنی مگه چیز عجیبی گفتم؟
خم شدوپالتویش راروی دوش باران انداخت
بازلپ هایش قرمزشدوگفت:نیاری نیست
_چراهست،مریضیت بدترشه مهردادمنوبه قتل میرسونه
+اما....
_امانداره...همینکه من گفتم
زورگوبوددیگر،اعتقادداشت حرف،حرف خودش است...
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صاف نشست ونفس عمیقی کشیدوگفت:تاحاالعاشق شدی؟
باران کمی فکرکردوگفت:نه
لبخندتلخی زدوگفت:خوبه،میدونستی من ازتوبدبخت ترم؟
باران باتعجب خیره ی مردکنارش شدوچقدرامشب همه چی عجیب بود...
ایلیاادامه داد:تومامان باباتوداری،امامن هیچکسوندارم،یه مادردارم که درگیرخانوادشه
وهمیشه درحال سفربه این کشورواون کشوره،خواهرمم که سرگرمه دوستاشو دنیای
خودشه،ازوقتی بچه بودم فقط پدرم کنارم بود،همیشه فکرمیکردم دراینده کسیودارم که
کنارم باشه وتنهانباشم،نگارتک فرزندبود،فکرمیکردم مثل من تنهاست،امانبود،اون یه
دختره ازادبودکه ازدنیافقط لوازم ارایشوپولو خوش گذرانی رومیفهمید،هیچوقت
احساس منو درک نکرد.....
باران سربه زیرانداخت واهسته زیرلب گفت:نگارخیلی خوشبخته
_چرا
+چون شماتااین حدعاشقشید،چون اونقدربراتون باارزشه که داریدکسی مثل
منومجازات میکنید تاشایدبرگرده...اون...همیشه ازمن باالتربود....سنش...وضع
مالیش....همه چیش....خوش به حالش که یه نفرتودنیا انقددوسش داره....
چندثانیه درسکوت سپری شدکه باران بازاهسته گفت:اگه نگاربرگرده .....ازادم میکنید؟
عصبی شدوباخشم صورت باران رادردستانش گرفت وبه سمت خودبرگرداندوباصدای
بلندی گفت:توهیچوقت ازدست من ازادنمیشی،فهمیدی قبالنم بهت گفتم توراه نجاتی
نداری...
صدایش راارام کردوگفت:حتی اگه نگارم برگرده.....توخالص نمیشی....
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خواسته هاهم تغییرمیکنندقبالفقط نگاررامیخواست،اماحاال......
باران اهسته درچشمان ایلیا زل زدوگفت:ولی یه راهی برای خالصی هست،من یه
شاهزاده ی نجات دارم که نجاتم میده...
عصبی شدودردفترچه خاطراتش هم بارهااسم این شاهزاده را اورده بود
چشمانش راریزکردوسعی کردخشمش راکنترل کند:اونوقت،این شاهزاده نجات کی
هست؟
باران لبخندتلخی زدوگفت:همون کسی که جونمومیگیره ومنومیبره پیش
خدا....روزخواستگاری گفتین تنها راهه نجاتم مرگه....منم منتظرشم....منتظرشاهزاده ای
به اسم عزرائیل که جونموبگیره...
خیره شد درچشمان ابیه دخترک روبرویشو محوزیبایی اش شد درتاریک روشنی این
پارکو این حس...این تپش قلب....نشانه یک تولدبود....شاید...شایدتولدیک
احساس...به نام "عشق"
غرق درچشمانش بودکه ناگهان پلک زدوانگارزمان ومکان را فراموش کرده بود،صورت
دخترک رارها کردوبلندشد،این دخترحرف ازمرگ زد؟به چه جرأتی وبااجازه چه کسی
میخواهد بمیرد؟نمیذارد،امکان ندارد......این دختررا....ازدست بدهد.....یک زمانی
عاشق این دختربود،زمانی که فقط چهارده سال داشت،چه شدکه نگاربرایش مهم شد؟
ازروی نیمکت بلندشدوچرا درزمستان سردعرق کرده بود؟نکندان چشمها
جادودارند؟؟؟؟؟
اصالچرا هول کرده است؟این حس اشتیاق چیست؟
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دستی به صورتش کشیدوگفت:بلندشو،برمیگردیم خونه.......موندن جایزنبود این
تاریکی وروشنی وخلوت بودن پارک وان چشمهای جادویی ممکن بودکاردستش دهد
ومردبوددیگر......
بوق زدوهومن درعمارت رابازکرد،ماشین راداخل بردوپارک کردوهمراه باران ازماشین
خارج شد،بسته های خریدراازصندوق عقب دراوردوبه اتاق مهمان برد....
باران لبخندتلخی زدواین اتاق دیگرجایش نبود،بازبایدبه اتاق تاریکش میرفت...
به سمت ته راهرورفت که باصدای ایلیاچشمانش به اندازه یک گردوشد:
_نمیخواددیگه تواون اتاق بمونی،وسایلتوجمع کن بروتوهمون اتاق مهمان....
شوخی بود؟مگرمیشودهمچین چیزی؟
+ولی....شماکه گفتین من نجستم...
_میدونم چی گفتم،الزم به تکرارنیست،همینکه گفتم بروتواتاق مهمان...
+خیلی ممنون تواتاق خودم راحت ترم...
عصبی شدواین دخترزبان خوش نمیفهمدحتمابایدزوربگویی.
صدایش رابلندکردوبافریادگفت:وقتی بهت گفتم میری تواون اتاق یعنی میری تواون
اتاق،گفته بودم خوشم نمیادیه حرفوچندبارتکرارکنم..

سرش راپایین انداخت وبازهم ترسیدازاین مرد
ایلیاکالفه دستی به صورتش کشیدواین دخترمجبورش میکرد دادبزند،وگرنه مهربانی
هم بلدد....
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به سمتش رفت واهسته گفت:حاالناراحت نشو،ببخشیددادزدم....
راستی،امروزشوخی کردم،اون لباسایی که خریدیم همش مال خودته....
چشم هایش گردوکه نه شایدهم بزرگترشدوخدای من این مردچه میگفت؟این
مردبرایش لباس خرید؟این مردبابت فریادش عذرخواهی کرد؟
حتماخواب بوددیگر
دهان بازکردتاچیزی بگویدکه ایلیامیان حرفش پریدوگفت:دلم نمیخواداین لباساتنت
باشه،انقدر روحرفم حرف نزن وعصبیم نکن،فردا هم سرکارنیا احتیاج به استراحت داری
هلیامیادپیشت...
+اما،امامن اون لباسارو
_باران گفتم عصبیم نکن،وقتی یه چیزی میگم گوش کن،فهمیدی؟
سکوتش راکه دیدکمی صداباالبردوامشب الزم بود:باتوام
ترسیدمثل همیشه واهسته گفت:چشم
لبخندپیروزی زدوباگفتن افرین به اتاقش رفت....
+گفتی ایناروبرادرم برات خریده؟
_اره،اول گفتن واسه دوس دخترشونه،ولی بعدگفتن مال منه
+ایششش چه احترامی میزاری براش،راحت باش
_نه نه،ازدستم عصبانی میشن
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هلیانگاهی غمگینی به اوکردوگفت:خیله خب،االن که اینجانیستش،پیش من الزم
نیست بهش احترام بزاری
_اما....
+من بهش نمیگم عزیزم،خیالت راحت باشه.
اهسته باشه ای گفت
چندثانیه ای درسکوت گذشت که هلیا گفت:راستی باران،تو تولدت کیه؟
_مهم نیست...
+بیخود،خیلیم مهمه،بگوببینم تولدت کیه؟
_پس فردا
باتعجب گفت:پس فردا؟؟؟؟؟!!!!!
اونوقت توتازه االن داری ایناروبه من میگی؟
مکثی کردودستش رابه سرش زدودوباره گفت:وای من چقدحواس پرتم،منوتوتازه
دیروزهمودیدیم،اماخب اشکال نداره،هنوزدیرنشده،دوس داری کادوچی برات بخرم؟
_من کادونمیخوام،ممنون ازلطفت...
+توغلط کردی،من برات کادومیخرم
_میشه،میشه به جای کادو،ازبرادرت اجازه بگیری بریم بیرون؟تهران خیلی قشنگه
دوس دارم بیشترببینمش.
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هلیا لبخندگرمی زدوگفت:فکرخوبیه خانومی،پس فردا میام شرکت اجازتو میگیرم،نگران
نباش.
چشمکی زدوگفت:اخ که چقد گشنمه بهتره بریم ببینیم شهین خانوم ناهارچی درست
کرده؟
_باشه
باهم سرمیزناهارخوری رفتند،میزی که باران هیچوقت روی ان غذانخورد،اهسته
صندلی راعقب کشیدوباکمی مکث روی ان نشست.
شهین خانم بادیدن باران اخم وحشتناکی کردوگفت:دختره ی ورپریده،ازوقتی مریض
شدی همه کارا رودوش منه
حاالاومدی پشت میزنشستی منتظری برات غذاهم بیارم؟
باران سرپایین انداخت وچه داشت که بگوید؟
هوی باتوام،خجالت بکش،انگارنه انگارخدمتکاراین خونه اییـ....
باصدای فریادهلیا ساکت شد!
+کی گفته که باران خدمتکاراین خونست؟میفهمی چی داری میگی؟
شهین خانم من من کنان گفت:خانم جان....اقا...خودشون.....گفتن...
_اقابرای خودش گفته،این دخترومیبینی ایشون همسراقاست،میدونی یعنی چی
؟یعنی خانم این عمارت
دهان شهین خانم ازتعجب بازماندوباران ناباورانه به هلیاخیره شد....
104

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

_ازامروزکسی حق نداره،بارانوخدمتکارببینه،یعنی من نمیزارم،فهمیدین چی گفتم شهین
خانم؟
ترسیده وهول گفت:بـ...بله...خانم جان...به خدامن خبرنداشتم....ببخشید...
_خوبه،حااللطفاغذامونوبیار
شهین خانم به اشپزخانه رفت وباران هنوزهم هنگ بودکه هلیاگفت:چرا اینجوری نگاه
میکنی؟
+میادودعوام میکنه،اون گفته من خدمتکارم.
_نگران نباش خودم دوستش میکنم..
+ولی اخه...
_عزیزم گفتم نگران نباش،من قانعش میکنم....
********************************
خسته لپ تاپش رابست وکش وقوسی به بدنش دادکه دراتاق زده شد،وقت شامش
بودوحتماباران است ایندفعه سردنه بلکه بااسترس وتپش قلب گفت:بیا....تو
دربازشدوشهین خانم واردشد،سالم وخسته نباشیدی گفت وغذاراروی میزگذاشت...
ایلیامتعجب پرسید:پس باران کجاست؟
شهین خانم لبخندی زدوگفت:اقا درست نبودمن هلیاخانم بشنوم چرا زودترنگفتید؟
گنگ پرسید:چی...چیو نگفتم؟
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شهین:اینکه باران خانم زنتون هستن دیگه،هلیاخانم خودشون امروزگفتن که باران
خانم دیگه خدمتکارنیستن همسرشمان.....
خواهرش را میشناخت خودسربوددیگر،شهین خانم را راهی اشپزخانه کردوبه سمت
اتاق جدیدباران رفت ومحکم در زد...
هلیا بالبخنددندون نمایی دررابازکردوگفت:جونم داداشی؟
خشن وجدی مثل همیشه گفت:بیااتاقم کارت دارم....
دراتاق رابازکردووارد شد،هنوزدهانش رابازنکرده بودکه باصدای بلندایلیاسکوت راترجیح
داد
_توچراانقدخودسرشدی؟واسه چی اون حرفوبه شهین خانم زدی؟باچه اجازه ای
هرکاردلت میخوادمیکنی؟
هرکه می خواهد ازاین ارباب بترسد،بترسدولی هلیا هیچ ترسی نداشت،اوهم
بلندگفت:من نمیزارم این دخترخدمتکاربمونه،لیاقت اون خدمتکاربودن نیست،همین
منشیه شرکتته خداروشکرکن...
_ازکی ناحاال واسه من تعیین تکلیف میکنی،باشه خدمتکارنباشه،ولی هرشب بایدشام
منوبیاره!!!!
هلیاچندثانیه سکوت کردتامعنی حرف برادرش رابفهمد،لبخندخبیثی گوشه لب
نشاندوگفت:اونوقت میشه بگی چرا؟
_اون دیگه به توربطی نداره...
خنده اش راخوردوگفت:اوکی،میگم هرشب شامتوبیاره
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_افرین حاالمیتونی بری
نگاه مشکوکی به برادرش کردواتاق راترک کرد،خواهر،برادرش راخوب میشناسد!!!!!
*******************************
پاتوی زیبارا ازدردستانش گرفت وچقدرخوش حال بودکه امروزدرسرما به
سرکارنمیرود،پالتوراتنش کردوچقدرشکل خانم های جوان وزیبا شده بود،همانها که
خانم خانه هستندوشوهرانشان قربان صدقه شان میروند....
ازعمارت بیرون امدوحاالدیگرنگران سرمانبودواحتیاجی به دویدن تاایستگاه اتوبوس
نداشت اهسته راه رفتوامروز را دوست داشت،همین یه امروزرا که مانندبچه ها ازلباس
تازه اش ذوق کرده بود...
اهسته راه میرفت که بابوق ماشینی متوقف شدوبه پشت سرش نگاه کرد
سامان اینجاچه میکرد؟؟؟؟؟!!!!!
بااحترام به سمت ماشین رفت واین مردمزاحم نبود،خیلی هم برایش محترم بود...
سامان شیشه راپایین دادوگفت:سالم،صبح بخیر
بانگرانی ودستپاچه لبخندی زدوگفت:سالم،شمااینجاچیکارمیکنید؟
_راستش داشتم ازاینجاردمیشدم گفتم بیام دنبالت،میدونستم تنهامیای
+ازکجامیدونستین؟
_اون دیگه بماند،حاالچرا وایسادی،سوارشو
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+نه ممنون خودم میرم.
_نازنکن بیاباال
میترسیدوهرلحظه ممکن بودارباب خشن سربرسدواگرسامان رامیدید!!!وای غوغا به پا
میکرد...
زوددرماشین را بازکردوسوارشد...
***************************
سامان درسکوت رانندگی میکردکه باران گفت:میشه دیگه سمت من نیایین؟
باتعجب چشم ازجلوبرداشت وبه باران خیره شد:چرا؟
+چون اگه ارب...یعنی ایلیا بفهمه منومیکشه پس لطفا واسم دردسردرست نکنید

_باشه ولی به شرطی که بدونم توخونه اون چیکارمیکنی وارتباطت بااون چیه؟
+چراانقدراجب زندگی من کنجکاوید؟
_مهمه؟

+اره،خیلی
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_بیخیال!!!!
ماشین را داخل برج بردوقبل ازاینکه باران پیاده شودکارتی راجلویش گرفت وگفت:این
شماره منه،نگهش دار،شایدیه روزی الزمت شد...
+نه ممنون الزمم نمیشه
کالفه بالحنی ارام گفت:دخترتوهمیشه انقدلجبازی؟منوتوهمکاریم،ایرادی نداره شماره
هموداشته باشیم،خانم حمیدی وفهیمی واقای سلمیمان فرهم شماره منو
دارن،چرا؟چون همه تویه شرکت مشغول به کاریم،حاالاگه قانع شدی شماره روبگیر...
ماندن جایزنبودممکن بوداربابش برسدتندکارت را ازدستش گرفت وباتشکری به سمت
اسانسور رفت وحتی منتظرسامان هم نماند...تقصیرخودش نیست خب این ارباب
زیادی ترسناک است.....
کش وقوسی به کمرش دادوخسته شده بودازبررسی اینهمه برگه وپرونده...
دلش کمی شیطنت خواست،کمی دیدن،کمی....خب کمی دیدزدن دخترک بیرون اتاق،
کارش که بدنبود...
ازروی صندلی چرمش بلندشدوبه سمت دررفت...درراکمی بازکردکه بادیدن صحنه ی
روبرویش خشم تمام وجودش راگرفت،سامان بازهم جلوی میزمشغول حرف زدن با
باران بودواین پسرمگرمعاون نبود؟به چه جرأتی اززیرکاردر میرفت،اصال
چرا....چراهمش درحال خنده وشوخی با باران بود؟
دستی به کتش کشیدومغرورانه وبااخم دررابازکرد،سرفه ای مصلحتی کردوگفت:خانم
نصیری اگه کاری نداریدلطفا بیایداتاقم بایدراجب چندتاازپروژه هاحرف بزنیم.
روبه سامان کردوادامه داد:سامان جان اگه کارت باخانم نصیری تموم شده بیان اتاق
من...
سامان کمی مکث کردوگفت:البته،من کاری نداشتم بااجازه....
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وارداتاقش شدودررابست.
روبه باران باعصبانیت گفت بیااتاقم،زودباش....
ترسیده بلندشدو وارداتاق اربابش شدودررابست...
ایلیاپشت میزش نشست وروبه باران گفت:چرا وایسادی نگاه میکنی؟بشین...
روی دورترین مبل نشست ومثل همیشه سرش راپایین انداخت....
ایلیاگوشی تلفن را برداشت وشماره ای راگرفت:الو،خانم حمیدی؟ممنون ،من باخانوم
نصیری جلسه دارم،لطفاجای ایشون به کارا رسیدگی کنید،مطمئن باشیدسرماه
ازخجالتتون درمیام،خوبه،پس فعال.
گوشی تلفن روگذاشت روبه باران گفت:حق بیرون رفتن ازاین اتاقونداری،فهمیدی؟
+چـ....چشم....
نفس عمیقی کشیدومشغول کارش شد....
اصالدلیل این کارچه بود؟چرااین مردنمیفهمید این دخترنفسش میگیردوقتی
درکناراوست....
حوصله اش سررفته بود،نگاهی به اطراف اتاق انداخت،که نگاهش روی کتابخانه ثابت
ماند،دلش پرکشیدبرای کتابخانه کوچک محله شان،برای مدرسه،برای انموقع ها که تنها
نگرانی اش امتحانات پایان ترم بودواین دختر....کمی زود وارددنیای ادم بزرگ
هاشد.....
ایلیا که نگاه خیره اش به کتاب رادیدپرسید:کتاب دوست داری؟
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ازفکربیرون امدواهسته گفت:اره
_رشتت چی بود؟
+تجربی
_خوبه،پس احتماالبه کتابای پزشکی عالقه داری...
اسم پزشکی راکه شنیدلحظه ای زمان ومکان رافراموش کردوباخوشحالی
گفت:اره...خیلی عاشقشونم
خنده اش گرفت ازتخس بودن این دخترو الحق که هنوزبچه بود....
کشوی میزش را بازکرد،کتابی را دراوردوبه سمت باران رفت،کتاب رابه سمتش گرفت
وگفت:منم یه زمانی عاشق پزشکی بودم این کتابم صدبارخوندم،درباره بیماری
هاست،بخون سرگرمت میکنه....

کمی مکث کردومگراین ارباب ازاین کارهاهم میکند؟
_بگیردیگه

اهسته دستانش راباالاوردوکتاب راگرفت....
بازش کردوبادیدن عکس های بدن انسان ذوق زده شروع به خواندن کرد....
ایلیا لبخندی زدوبه سمت میزش رفت.
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خیره نگاهش کردواین دخترزیادی کتاب خواندن رادوست داشت..
صدای تلفن توجه اش راجلب کرد
_الو
......
_بگیدبیان داخل

تقه ای به درخوردوهلیا بدون اینکه منتظراجازه ازطرف ایلیا باشددررابازکردوبالبخند
واردشد.......
باران بادیدنش جاخوردوگفت:سالم
هلیا به سمتش رفت وگونه اش رابوسیدوگفت:سالم به روی ماهت عزیزم،خوبی
گرم خندیدومگربادیدن این دخترمثالخواهرشوهرمیتواندخوب نباشد؟
مرسی خوبم!
هلیا به سمت میزایلیا رفت ورویش نشست وزل زدبه صورت برادرش وایلیا این
رفتارهای خواهرش راخوب میشناخت حتما میخواست چیزی تقاضا کند...
+الهی من قربون برادرخوشتیپم برم،چرا من انقددوست دارم؟
_نمیخواد خرم کنی،بگوچی میخوای

+ایششش،الحق که محبت بهت نیومده
112

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

صدایش رابلند کردوهمانطورکه بالبخندبه باران خیره بودگفت:اومدم اجازه بگیرم فردا
بارانو ببرم بیرون...
عصبی شدوباصدای اهسته جوری که باران نشنودگفت:من همچین اجازه ای به
تونمیدم،داری ازخوبی من سواستفاده میکنی،گفتی کارای خونه روانجام نده گفتم
چشم،ولی اجازه نمیدم از زیرکارای شرکتم دربره.
+هــــه،البته دربی رحمی توکه شکی نیست،ولی نترس نمیخوام
بدزدمش،تولدشه،گفت دلش میخوادیکم بیرون بره،به هرحال من فردا میبرمش چه
تواجازه بدی چه اجازه ندی.

_اون زنه منه پس من میگم کجابره،کجا نره
+باشه،ولی هروقت،مثل زنتوخانم خونت باهاش رفتارکردی براش تعیین تکلیف کن
تازمانی که هنوز توفکراون دختره نگاری وبزرگ نشدی اختیارباران باتونیست،منم
فرداباخودم میبرمش،خدافظ جناب مهندس.

ازروی میزبلندشدو بازدن یک چشمک به باران ازاتاق خارج شد وایلیا کالفه نفسش را
فوت کردو این خواهرلجباز راکجای دلش بگذارد....
چقدرخوشحال بودکه امروزمجبورنبود سرکاربرود،ساعت یازده بودوتااالن خواب
بود؟غلطی برروی تخت نرمش زدوعاشق این تخت گرم ونرم بود،هنوزهم نمیدانست
چرا ان ارباب مغرور ناگهان مهربان شدولی خب حتما هلیا ومهرداد ان قدراصرارکردندکه
شرمنده شد...
ازتخت پایین امدوبعدازشستن صورتش به طبقه پایین رفت...
شهین خانم هم مهربان شده بودودیگر ازش کارنمیکشیدویعنی یدک کشیدن نام
همسراین مرداینقدرمهم است؟
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پشت میز نشست وهنوزهم برای غذا خورن باید پول میداد،البته اربابش گفته بودکه
ماهیانه ازحقوقش کم میکندو الحق که فرشته ی عذاب بود...
صبحانه اش را خوردومنتظرهلیا ماند...
نیم ساعتی گذشت که زنگ به صدا درامد باذوق دررا بازکردو عاشق این دخترمثال
خواهرشوهربود
هلیا مثل همیشه بالبخند وارد عمارت شدوباران اهسته سالم کردواومثل همیشه
پرسروصدا درجوابش گفت:سالم جیگر،خوبی؟چه خبرا؟وای این ترافیک
ادمومیکشه،من نمیفهمم این همه ماشین....اه توچرا هنوز اماده نشدی؟...
دستش راکشید وهمانطورکه ازپله هاباالمیرفت ادامه داد:دخترخب
دیرشد،حاضرشودیگه،اره داشتم میگفتم،ترافیک وهزاردردسر به جون تونباشه به جون
همین ایلیا دوساعت توترافیک موندم جات خالی یه چرتم خوابیدم،یک حالی داد....
باران قهقهه زدوامان ازاین دخترپرحرف.....
خواست پالتویش را بپوشدکه هلیاگفت:اونا نپوشیا بیامن برات لباس اوردم،اونم چه
لباسایی...
پالستیک های کناردستش را روی تخت خالی کردو چندتکه لباس را به سمت باران
گرفت وگفت:میخوام امروزایناروبپوشی...
لباس هارا دردستش گرفت وبدش هم نمی امد عاشق لباس های جدیدبودو دوس
داشت اگر روزی ازدواج کرد هرروزبه خریدبرود وهیچوقت لباس تکراری نپوشد...
لباس هارو پوشیدو هلیا بادیدنش سوتی کشیدوباران باتعجب خندیداین دخترسوت
هم بلدبود؟
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نگاهی به لباسش کرد،یک شلوارتنگ وچسبان مشکی مخصوص زمستان وبافت
طالیی رنگو کوتاه،همراه بایک شال مشکیه کاموایی زیبا که رگه های طالیی داشت.
دهانش راکمی کج کردوگفت:فکرنمیکنی...یکم زیادی کوتاه باشه؟
هلیا لبخندخبیثی زدوگفت:نه،هرگز،دخترتوهمش۱۷سالته بایداینجوری لباساس بپوشی.
باران کمی مکث کردوگفت:اوممم،خب باشه،پس بریم،من حاضرم.
هلیا ازروتخت بلندشدوهمانطورکه به سمت کیفش میرفت گفت:کی گفته تواالن اماده
ای؟اتفاقا خیلی هم کارداری.
باران باتعجب گفت:منظورت چیه؟
لبخندهلیاخبیث ترشدوگفت:عمرا بزارم بدون ارایش بیای بیرون....
+اما...امامن دوس ندارم ارایش کنم...
_ای بابادخترتموم شد دوران مجردیت،االن متأهلی،یه خانم شوهردارهم باید زیبا
باشه...
دلش گرفت ازاین حرفو اوبازهم دلش دخترانه میخواست،کدام شوهر؟شوهری که
باتجاوز واداربه ازدواجش کرد؟شوهری که تنهایک مراسم کوچک برایش گرفت وشب
اول ازدواجش باکمربندازاواستقبال کرد؟
هلیاکه چهره ی غم زده اش رادید تک خنده ای کردوگفت:عزیزم،توبیا رواین صندلی
بشین،من ارایشت میکنم اگه خوشت نیومد پاکش کن...
حوصله ی مخالفت نداشت پس روی صندلی نشست وخودش رابه دست هلیا
سپرد...
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نیم ساعت گذشت وهلیا دستانش رابهم زدوباذوق گفت:وای خداچقد نازشدی
خانومی،توهم جیگری بودی رونمیکردیا.
اینه را جلویش گرفت وگفت:یه نگاه به خودت بنداز
بی حوصله به دختردرون اینه نگاه کردومحوصورت خودش شد که دران ارایش کم بی
نهایت زیبا شده بود.
اماچیزی که خیلی جلب توجه میکرد،رژلب قرمزی بودکه به لبهایش زده
بودومانندانارسرخ بود.
اخم کردوروبه هلیاگفت:این رژلب خیلی پررنگه
_ولی درعوض خوشگله عزیزم
+امامن دوست ندارم.
_باران لج نکن دیگه من دوس دارم همین شکلی بیای بیرون،بعدشم انقد روحرف
خواهرشوهرخوشملت حرف نزن،پاشو پاشو بریم که دیرشد....
مخالفت نکردخب اوهم دلش کمی تنوع میخواست واین زیبایی رادوست داشت
دختربوددیگر.....
همراه هلیاسوارماشین البالویی اش شدوعاشق بیرون رفتن بودوچقدرخوب که ان
فرشته ی عذاب رانمیبیند
مشغول رانندگی بودکه تلفنش زنگ خورد.
+الو
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_الو،هلیاکجایی؟
+کجامیخواستی باشم؟داریم باباران میریم بیرون.
_خیله خب مهمونی امشبویادت نره،بارانوببرخونه،بعدخودتم سریع بیا،ادرسو که داری؟
+دارم
_پس،فعال
+فعال.
گوشی راقطع کردوامروزاین لبخندخبیث زدن هایش تمامی نداشت....
به سمت کافی شاپی رفتوروبه باران گفت:خب خانومی بایه تولدکوچولوچطوری؟
باتعجب گفت:تولد؟
_پ ن پ عروسی،تولددیگه....
باران خندیدوهلیا ماشین راگوشه ای پارک کردوگفت:بپرپایین جیگر.
واردکافی شاپ شدند،چراغ ها ونمای شیک وزیبایی داشت وکمی هم تاریک
بودومیتوانست خلوت گاه خوبی برای عاشق ها باشد....
سهم اوکه هیچوقت عشق نبود!!!!!
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هلیا به سمت میزکوچکی که کناردیوارقهوه ای سوخته کافی شاپ بودو ازقبل رزروش
کرده بودرفت وهمراه باران روی صندلی هانشستند.
مردی خوش پوش وجوان به سمتشان امدوباخوش رویی گفت:به به خانم
کاویانی،خیلی خوش امدید
هلیاگرم لبخندزدوگفت:ممنون،سفارشم امادست.
_البته،االن میارم خدمتتون
مردجوان ازمیزفاصله گرفت وباران محو دختروپسری شد که عاشقانه بهم نگاه
میکردندودرنگاهشان هزاران حرف پیدا بود...
"گاهی هوس میکنی،دست عشقت رابگیری وبه بیرون بروی،قهوه بنوشی ونگاهش
کنی،حرف بزنی وبخندی،درزمستان سردشال گردن هدیه اش کنی،اما ناگهان ازخواب
میپری ومیبینی توکه اصال عشقی نداری وازتمام او فقط همین خواب راداری".....
ارزوکه بدنبود،اوهم دلش عشق میخواست،دلش نگاه میخواست ازهمان نگاه های
مشتاق،ازان نگاه هاکه طعم گس هوس میدهد نه،ازان نگاه هایی میخواست که طعم
عشق میداد وبوی شکوفه های گیالس....
"دخترکه باشی دنیایت هم دخترانه میشود،پرمیشوی ازرویاوارزو،دختربودن خیلی
شیرین است"....

"گاهی دلت میخواهد دردشتی پرازگل های یاس بدوی وموهانت اسیردستان
بادشود،بعدمردی جوان دراغوشت بگیردواهسته زمزمه کند:این موها فقط مال من
است،من....به بادهم حسادت میکنم"
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مردجوان کیک صورتی رنگ وزیبایی که هیجده شمع زیبا وروشن روی ان بودراروی
میزگذاشت وروبه هلیاگفت:اینم سفارش شما،امردیگه ای نیست خانم کاویانی؟
+نه فعال ممنون.
_باجازه
باران محوکیک شدوبه نظرخوشمزه می امد...
+به چی فکرمیکنی؟
_به اینکه این کیک چه مزه ایه؟

+دیونه ی شکمو،اول بایدشمع هاروفوت کنی وارزوکنی
_ارزوکنم؟
+اره دیگه ارزوکن،ارزویی که دوس داری سال دیگه براورده شه.
مگران فرشته ی عذاب ارزویی هم برای این دخترگذاشته بود؟همه چیزش سوخته
بودحتی ارزوهایش!!!!!
چشم هایش رابست وارزویی که فکرمیکردزیادی محال است رادردل گفت وشمع هارا
فوت کرد.
هلیا اهسته دست زدوگفت هوراااا تولدت مبارک جیگر
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لبخندتلخی زدوچقدرزودگذشت تولدهایی که پدرش برایش میگرفت ومادرش خودش
کیک درست میکردوچقدرهمراه ترالن شادبود!!!!!
_خب بگوببینم چه ارزویی کردی؟
+میشه نگم؟
_چرا؟
چه میگفت؟میگفت ارزوکرده است تاسال دیگه ازدست برادرت خالص شود؟
+چون ادم ارزوهاشونمیگه،شایدبراورده نشه.
هلیا باشه ای گفت ولی میتوانست حدس بزند ارزویش چه بود....

بعدازخوردن قهوه وکیک ازکافی شاپ خارج شدند...
_االن کجا میریم؟
+اوممم،خب من هوس سمبوسه کردم بدجور،نظرت چیه؟
سرش راپایین انداخت وگفت:
منم خیلی وقته ازاین چیزا نخوردم.
هلیا لبخندارامی زدواین دختربچه زیادی غمگین بود.
ریموت رازدوازباران خواست سوارشود...
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جلوی یک پارک کوچک توقف کردوروبه باران گفت:سمبوسه های این پارک عالیه،داغ
وخوشمزه،پیاده شوخانومی...
پیاده شدودلش برای سمبوسه هم تنگ شده بود....
وارد پارک شدند،هلیابه نیمکتی اشاره کردوگفت:توروی اون نیمکت بشین تامن
سمبوسه هاروبگیرم.
به سمت مخالف رفت وباران روی نیمکت نشست،هوا سردبود،درست مثل روزهای
زندگی اش وپس کی بهارمیشود؟
بابه یاداوردن اینکه عیدمادرش به تهران می ایدفهمیدحتی بهارهم برایش زمستان
است،اهی کشیدواین زندگی رادوست نداشت...
خانومی چرا اه میکشی؟باشنیدن صدای پسرانه درست کنارگوشش باترس برگشت وبه پشت سرش نگاه
کرد،ازهمین پسرهای موسیخ سیخی یابه قول ترالن جوجه تیغی بود،فاصله ی
صورتشان خیلی کم بود،بیخیال سرش رابرگرداندواب ازسرش گذشته بودودیگرحوصله
ای برای این پسربیکارنداشت.
_اهای خانوم خوشگله اونی که زیرپات گذاشتی دله.
+اقالطفا مزاحم نشو
_مزاحم چیه عشقم،من مراحمم،وای لبات چه سرخه
....
خانومی من وضع مالیم بدنیستا
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....
خویه چیزبگو

....
توخیلی نازیا،بگوببینم چندسالته؟
....
جوجو چندمیگیری یه سرویس به مابدی؟
_سرویس که بهت نمیده ولی اگه بخوای خودم سرویست میکنم نظرت چیه؟
صدای هلیا بودوباران نفس راحتی کشید،این دختربرعکس برادرش که فرشته ی عذاب
بود،فرشته ی نجات بود.
_خانوم کی باشن؟
+توفکرکن همه کارش،حرفیه؟
_نه،ولی ماداشتیم باهم الومیترکوندیم که یهوشوما عین خرمگس پریدی وسط
هلیا کیفش را محکم به بازوی پسرکوبیدوگفت:هوی یاروحرف دهنتوبفهم،گورتوگم
میکنی یاازکره زمین محوت کنم؟
_او مای گادمثال چجوری میخوای محوم کنی؟البدزنگ میزنی صدوده
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لبخندخبیثی زدوگفت:نوچ،زنگ میزنم شوهرش بیادمحوت کنه!
باران ترسیده خیره ی هلیاشدواین دخترچرا دنبال شرمیگردد فقط یه مزاحمت ساده
بود...
جوووون شوهرداره؟خب حاالمثال شوورش چجوری میخواد منو محو کنه؟
+هـــــه،اونقدرادم داره که بتونه،حاالهم گورتوگم کن حوصله ندارم.
_اوکی اوکی،رفتم،فقط به شوهراین خانوم بگو عجب جیگری گیرت افتاده.
هلیاعصبی خواست به سمتش برودکه پسردستانش راباالاوردوگفت:خیله خب
بابا،رفتم،رفتم.
کمی که ازانهافاصله گرفت برگشت وبوسی برای باران فرستادو هلیادندان رولب
گذاشت وخواست دوباره به سمتش برودکه باران دستانش راگرفت وگفت:ولش کن
هلیاکنارش نشست وسمبوسه رابه دستش داد:خب،بیخیال جیگراینوبخورکه بعدش
بریم یه چرخی توبازار بزنیم وبعدش بریم شهربازیو ازاون طرفم بایدبریم یه جایی.
+کجا؟
_مهمونی
+مهمونی؟مهمونیه کی؟
_خب میدونی یه جورمهمونی ادم پولدارا محسوب میشه،یکم شبیه پارتی البته نه
دراون حد،ایلیاخواست به عنوان همراهش امشب بیام،نمیخواستم برما،ولی وقتی
فهمیدم مهردادم هسـ...
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دستش را رودهانش گذاشت واه عجب سوتیه بزرگی داد
تعجب باران جایش رابه خنده دادواهسته پرسید:مهرداد چی؟
_اومم...هیچی.....فقطـ...
پریدمیان حرفشوتاته نگاه هلیاراخوانده بود:پس ازمهردادخوشت میاد.
نگاهش رنگ غم گرفت واه کشید
_راستش،خیلی وقته،اززمانی که یادم میاد...دوسش داشتم...پسرخالم بودوازبچگی
باهم بودیم...

+نظرمهردادچیه؟
_هیچی،اینهمه سال گذشت امااون هیچوقت ابرازعالقه نکرد...
اه بلندی کشیدوگفت:بیخیال،داشتم میگفتم،ایلیامنوبه عنوان همراه دعوت کردامامن
میخوام تورم ببرم توزنشی ،چرااون بایدتومهمونی خوش بگذرونه وتوتنها بمونی؟
_ولی من نمیام،میخوای دعوام کنه؟
+غلط میکنه دعوات کنه،بایدبیای،واسه همین گفتم این لباساروبپوشی دیگه،وای من
مطمئنم امشب هیچ دختری اندازه توزیبا نیست...
+ولی هلیا...من...
_باران چه بخوای چه نخوای من میبرمت
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نفس عمیقی باحرص کشیدواین خواهروبرادردرزورگفتن فرقی ندارند...
به بازاررفتند کمی خریدکردند،شهربازی وخوردن پشمک وگشت وگذاردرخیابان های
تهران همگی عالی بودند،ولی....این استرس دیوانه کننده خوره ی جانش شده
بود...اصالچراانقدرمیترسید؟
اوکه خطایی نکرده بود...
***************************
ماشین راجلوی عمارت بزرگی نگه داشت،ازکیفش رژقرمزرنگ را دراوردوروبه باران
گفت:بیا اینوبزن رژت یکم پاک شده.
+نه،احتیاجی نیست،من همینجوری راحت ترم...
هلیا باگفتن کلمه ی لجبازدستش راجلو بردوخودش رژش را تجدیدکردوعمرا
میگذاشت نقشه اش خراب شود،امشب دوس داشت حسابی عکس العمل برادرش
راببیند...
باران کالفه سرتکان دادوباباچراکسی نمیفهمداوقیافه دخترانه اش رابیشتردوس دارد؟
بوقی زدومردی همراه باکت سیاه وخوش دوختش درعمارت را بازکردوتا کمرخم شد
هلیا سری تکان دادوماشین را داخل برد،باران کالفه نفسش رافوت کردواین خانه فرق
چندانی باخانه ی ایلیا نداشت،دلش برای خانه وحیاط باصفایشان تنگ شده
بود....هلیا ماشین راکنارماشین های گرانقیمت دیگر پارک کردوگفت:پیاده شوجیگر....
_هلیا....من دلم شورمیزنه....
+شورچیومیزنه اخه خانومی؟من پیشتم نگران نباش...
_اخه....اصالحضورمن تواین مهمونی الزم نیست....
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+خیلیم الزمه،تاکی میخوای تواون خونه بمونی؟ازاین به همه ی مهمونیا
میبرمت....حاالهم بدو پیاده شو....
کالفه درماشین رابازکردو چرانگران بود؟
جلوی درچوبی عمارت رسیدند که مردی همانند مردقبلی کت پوشیده وشیک
دررابازکردوتاکمرخم شدوهلیا بازسرتکان دادو واردشدواین همه تجلل الزم بود؟
موزیک خارجی درسالن پخش میشد وهمه جای این خانه ازلباس مهمانان گرفته
تامبلمان بوی سلطنت میداد...
+این خونه مال کیه؟
_خونه ی حامده،یکی ازدوستای ایلیا
حامد،همان پسری که یک شب همراه مهرداد وسامان به خانه ی ایلیا امده بودوزیادی
بامزه بود....
_این مهمونی سالی یکباربرگذارمیشه وتقریبا بیشترادم پولدارای تهران اینجا جمع
میشن...
هلیا باچشم دنبال ایلیا گشت وبالخره اورا کنارمهرداددرگوشه ای ازسالن درحالی که
لیوانی مشروب دردستش بودیافت....
باذوق دست بران راکشیدوگفت:اوناهش هرجفتشون اونجا وایسادن،بیابریم
باران دستش راکشیدوچرا انقدرمیترسید؟
هلیاکالفه دوباره دستانش راگرفت وگفت بابا دیونه نترس من پیشتم بیا بریم...
به ناچارهمراهش شدوخدا امشب رابخیرکند....
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مشغول خندیدن بودکه لحظه ای باتعجب به روبرویش خیره شد،این....این
دختراینجا چه میکرد؟

مهرداد که روبرویش بود نگاهش را دنبال کردوبه چهره ی خندان هلیاوباران سربه
زیررسید...
باشوق به سمت ایلیا برگشت وگفت:چرا نگفتی بارانم امشب میاد؟
سکوت کردوفقط زل زدبه این دختری که برخالف همیشه لباس تنگ وکوتاه تنش
بود...
هلیادریک متری شان که رسید باصدای بلند گفت:سالم،من اومدم نه یعنی مااومدیم
دست باران راگرفت واوراجلو اورد
برخالف هلیا باران اهسته سالم کردوایلیا اخم کردواین دختربه چه جرأت رژ قرمز زده
ان هم درجایی که همه مردها جوان بودند واکثرا مست؟اوکه اهل ارایش نبود....
عصبی بازوی هلیارو گرفت وکمی ازمهردادوباران فاطله گرفت واهسته باخشم
گفت:برای چی بارانواوردی اینجا؟مگه من نگفتم ببرمش خونه؟واسه چی
انقدسرخودشدی؟هدفت چیه؟
چهره اش راجمع کردوگفت:اهههه دستموول کن،دلم خواست بیارمش،حاالمگه
چیشده؟دختره پوسیدتواون خونه،این مهمونی حقش بود...
_واسه چی این شکلی لباس پوشیده؟
خودش رابه ندانستن زدوگفت:مگه لباساش چشه؟
_چش نیست گوشه،چرا انقدتنگه وکوتاهه،اون رژقرمزو برای چی زده؟
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هلیا لبخندخبیثی زدواین مردازاین غیرت هاخرج نگارهم میکرد؟اوکه تابه حال ندیده
بود
+ازنظرمن لباساش خیلیم قشنگه،االنم لطفا وقت منونگیرمیخوام خوش بگذرونم...
به سمت باران رفت ودستش راکشیدوامشب چشم های عصبی برادرش رادوست
داشت...
همراه باران روی مبل دونفره ای نشست وخیره جمعیت رقصنده روبرویش
گفت:نگاریه زمانی پایه اساسیه این مهمونی ورقصش بود،مهمونی که تموم
میشدبایدبه زورازاون وسط جمعش میکردی،مست میکردوایلیا هم گاهی اوقات پابه
پاش میرفت...
اما....ازروزی که تواومدی توخونش خیلی سمت این چیزا نمیره،باران...گاهی اوقات
فکرمیکنم توفرشته ای....نگارمناسب ایلیا نبوددرسته دخترعمومون بود ولی زمین
تااسمون بامافرق داشت....
_یادمه میگفت ازبچگی عاشقش بوده.
+چرت میگه....ماهمه ازبچگی باهم بزرگ شدیم،نمیدونم چیشد،اماتقریباازسه سال
پیش ایلیا دم ازعشق نگارزد،خیلی گرفته بودوفقط نگارارومش میکرد،همینجوریم
یهوزدبه سرشو گفت میخوادباهاش ازدواج کنه،امانگاراهل عاشق شدن نبود

اهی کشیدوگفت:بیخیال مهمونی روبچسب...
صدای همهمه ی جمعیت بلندشدودخترپسرهایی که مشغول رقص بودند
کناررفتندوچه شده بود؟
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_چه خبره؟چرا خلوت شد؟
لبخندی زدوعاشق این لحظه بود:مهردادوایلیا قراره اوازبخونن،هرسال ایلیا پیانومیزنه
ومهرداد ویولونو دوتایی شعر پروازومیخونن جمعیتم تکرارمیکنن،عاشقایی که تواین
جمعن ازاین اهنگ هرساله خیلی خاطره دارن،یه جورایی جادومیکنه....
باتعجب خیره مردی شدکه مثالهمسرش بودو واقعا ایلیا پیانومیزد؟ازاین ارباب خشن
بعیدبود!
ایلیا پشت پیانونشست ومهردادهم کنارش روی صندلی چوبی کوچکی نشست
وویولون را دردستانش گرفت،برق ها خاموش شدونورسفیدی روی ایلیاومهرداد
منعکس شد:مهرداد شروع کردوچندثانیه بعد صدای پیانو وبعدهم صدای دونفره شان
که هرکدام قسمتی ازاهنگ رامیخواندند وعده ای هم تکرارمیکردند:
گفتی میخوام روابرا همدم ستاره ها شم
توتک سوارعاشق،من پری قصه ها شم
گفتم به جای شعروقصه های بچه گونه،باهم بیابسازیم زندگی روعاشقونه
مادوبال پروازمرغ عشقیم
پرمیگیریم تااوج اسمونها
جای حسرت توقلب مادوتانیست
نمیمونیم باغصه تک وتنها
(همه محو اهنگ شده بودندوعجب حالی داشتندعاشق هاوباران ندیدنگاه خیره ی
مردی راکه پشت سرش بودو وای که اگرایلیا این نگاه خیره رامیدیدچه میشد؟)
دوکبوتروقتی که دل به هم میبازن عاشقونه،باهم میسازن اشیونه
بیاماهم ،مثل کبوترا بسازیم زندگی رو ساده وپاک وبی بهونه
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(حال عجیبی داشتوبه این باوررسیده بودکه عاشق باران است اما هنوزنمیدانست
ارتباط اوباایلیا چیست واین داشت دیوانه اش میکرد)
گفتی میخوام روابرا همدم ستاره ها شم،توتک سوارعاشق من پری قصه ها شم
گفتم به جای شعروقصه های بچه گونه،باهم بیابسازیم زندگی روعاشقونه
مادوبال پروازمرغ عشقیم،پرمیگیریم تااوج اسمونها،نمیمونیم باغصه تک وتنها
دوکبوتروقتی که دل به هم میبازن عاشقونه،باهم میسازن اشیونه،بیاماهم مثل
کبوترابسازیم زندگی رو،ساده وپاک وبی بهونه.
صدای دست وجیغ وسوت بلندشدوباران هنوز درتعجب اهنگ خوندن ایلیا وهلیا محو
مهرداد بود....
ایلیابلندشدوحامد ازوسط جمعیت دادزد،منکه خوشم نیومد اصال هیجان
نداشت،مهرداد گفت:ماهرسال همین اهنگومیخونیم ناراحتی بیاخودت اهنگ بخون
ایلیاخندیدودونفری به سمت جمعیت امدند که ناگهان دختری محکم بازوی
ایلیاراگرفت اورابه سمت خودکشیدچهره اش عجیب اشنابودوباکمی فکرکردن به
یاداورداین همان دختری بودکه ایلیابه خاطرش اوراگوشه ی خیابان رهاکرده بود،پس
اوهم جزو خانواده های ثروتمندبود،کمی باایلیا حرف زدوبعدهم به گوشه ای ازسالن
رفتندونشستند.
باران پوزخندی زدواین مردمانندنگارعیاش بود
مهرداد به سمت هلیاوباران امد وباران خندید برای ذوقی که درچهره ی
هلیابیدادمیکرد...
مهردادکنارشان روی مبل تک نفره ای نشست وروبه باران باتعجب گفت:هوی وروجک
به چی میخندی؟
ازلفظ وروجک خنده اش بیشترشدوگفت:هیچی.
مهرداد نگاهی به هلیا انداخت وگفت:حال شماخوبه دخترخاله؟مشتاق دیدار،کم
پیدایی
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لبخند خجولی زدواهسته گفت:ماپیداییم،شماناپیدایی،خونه ماروقابل نمیدونیدکه
تشریف نمیارید؟
مردانه خندیدومتواضعانه گفت:این حرفا چیه،فقط کمی سرم شلوغه همین...
صدای حامد که درمیکروفون پیچیدحرف مهرداد نیمه کاره ماند
_دوستان توجه کنید،منکه صدام مثل خروسه قبول دارم اما میخوام یه اهنگ باحال
بزارم شماهم باهاش بخونید،اوکی؟
همه باهم گفتند:اوکی
باران کالفه پوفی کشیدوگفت:تواین مهمونی فقط اهنگ میخونین
هلیاخنده ای کردوگفت:این حامدهرسال اینجوری میکنه،دیونست دیگه چه میشه
کرد.
صدای بلند اهنگ درسالن پخش شدوهمه جیغ کشیدندوانگاراین اهنگ هم دراین
مجلس زیادی طرفدارداشت،خودش هم این اهنگ رادوست داشت ریتم شادوهیجان
انگیزی داشت ودرکل زیبا بوداما متن جالب تری داشت:
نه نمیشه رنگی دیگه دنیا،گفتن نمیتونی ببینی من چه تنهام
دنبال بهونه گشتی بیخیالت شم
ندیدی گریه میکردم روی بالشتم
خیس بودازاشکام وتورفتی وتنهاشددلم
ببین طاقت نیاوردبی توحتی یه دم
برگردبرگردنشدبیارم طاقت دیونه
قلبم یخ کردنگوجدایی قسمتمونه
برگردبازم،دیونگی کن بادل من
بزار ائینه پیش توباشه حتی یکم
همه بااهنگ میخواندندولی اومحومتن اهنگ بود یعنی ایلیا وقتی این اهنگ را
میشنود به چی فکرمیکند؟واضح است به نگار!!!!!
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نگوکنارش شادی دیگه،نگوواسه برگشتنت دیره
نگوفقط یه بارببین دل
چجوری ازدست تودلگیره
برگردبرگردنشدبیارم طاقت دیونه،قلبم یخ کرد،نگوجدایی قسمتمونه
برگردبازم دیونگی کن بادل من،بزارائینه پیش توباشه حتی یه کم
حالش ازاین زندگی بهم خورد،چرا سهم او ازاین زندگی عشق نبود؟ چراکسی که
مثالهمسرش بودذهنش درگیرنگاروجسمش کناردختری دیگربود؟
برگردبرگرد،نشدبیارم طاقت دیونه،قلبم یخ کردنگوجدایی قسمتمونه،برگردبازم دیونگی
کن بادل من بزارائینه پیش توباشه حتی یکم....
اهنگ تمام شدوهمه دست زدندوچرا اوبغض کرده بودبه کنارش نگاه کرد
هلیاومهردادنبودند،پوزخندی زدوانگاردراین مجلس فقط اوتنها بود،هوای سالن سنگین
ونفس گیربود،ازروی مبل بلندشدوبه بیرون عمارت رفت،غافل ازاینکه مردی مشتاقانه
دنبالش می اید
به پشت عمارت رفت وتکیه به درختی دادونفس عمیقی کشید،امان ازاین بغض
لعنتی....
به اطرافش نگاه کرد،کسی نبود....نفس عمیق دیگری کشیدوبه اشک هایش اجازه ی
باریدن دادوانگاراسمان هم دلش برای تنهایی این دخترسوخت که اوهم نم نم اشک
ریخت ومگراین دخترتازه۱۸ساله شده اززندگی چه میخواست؟تنها کمی عشق،زیادبود؟
گریه کردواسمان هم همراهش گریست،که ناگهان دستی ازپشت دراغوشش
گرفت،باتعجب خواست برگردداما نمیشد به دستان مردانه ای که دورش پیچیده
بودنگاه کردوباترس تقال کردوامان ازاین زوروبازوی نداشته....
اشک هایش بیشترشدوبافریادگفت:ولمممم کن...کمک
صدایش راکنارگوشش شنید:هیسسس،اروم باش
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صدارامیشناخت سامان بود،باتعجب اب دهنش راقورت دادو وای این مصیبت دیگر
چه بود؟
+توروخدا ولم کن
_نمیتونم
صدایش لرزش داشت وامروزازاول مهمانی به این دخترزل زده بود...
+این چه کاریه که داریدمیکنید....ولم کنید
کالفه ازاین جمع بستن هاگفت:امروزخیلی خوشگل شدی!
اشتباه شنیده بوددیگر؟منظورش ازاین حرف چه بود؟
+چی ازجونم میخوای؟
زمزمه کرد:خودتو
رهایش کردوباران تندازاغوشش بیرون امدوروبرویش ایستادوگفت:این چه کاری بودکه
کردی؟
_باران،من....من
بافریادگفت:توچی؟
چشم هایش رابست ونفس عمیقی کشیدوخونسردگفت:دوستت دارم...
هنگ کردوزل زدبه این مردجوان واواالن چه گفت؟اولین باربوددیگر؟اولین باری که
مردی گفت دوستش دارد...
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جدی شدوروبرگرداندواهسته گفت:دیگه این حرفوتکرارنکنید،هرگزم سمت من
نیاید،خدافظ.
خواست برگرددوبرودکه سامان فاصله ی بینشان راطی کردودریک حرکت دراغوشش
گرفت ولب هایش راروی لبانش گذاشت...
وحشیانه اورا بوسیدواوباتعجب حرکتی نمیکردوبازهم هنگ کرده بود...
به خودش امدوتقال کرداما سامان دستانش را محکم گرفتو لعنت براین شب که پرگناه
بود...
شوهرداشت ومرددیگراورا میبوسیدوازاین لحظه متنفربود،ایلیا همسرنبودولی این
دخترپایبندش وازاین گناه متنفربود....

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

خواست همراه مهرداد به سمت باران وهلیابرودکه بازنفیسه اویزانش شدوخسته
بودازاین دخترکه کم شباهت به ادامس نبود ومدام میچسبید...
نفیسه خواست کمی حرف بزنندومگرمیتوانست مخالفت کند؟کافی بودنه بگویدتااین
دخترتاصبح اصرارکند...
همراهش به گوشه ی سالن رفت وروی مبل دونفره اس نشستندوکاش زودترحرف
هایشان تمام شودتاباران رابه خانه ببردبااین لباسها فقط خوراک چشم گرگ های این
مجلس میشدواومثالبی غیرت نبود...
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حامدطبق معمول هرسال اهنگ تقریباشادی گذاشت وهمه همخوانی کردند واواصال
حوصله اهنگ نداشت فقط نگران دختری بودکه دلبری میکردبارژقرمزوخودش متوجه
نبود...
اهنگ تمام شدواوباسختی نفیسه رادست به سرکردوبه قسمتی که باران وهلیا نشسته
بودند رفت،امانه خبری ازهلیا بودونه باران ویعنی کجارفته بودند؟
دورتادورسالن راازنظرگذراندتارسید به مهردادوهلیاکه گوشه ای ایستاده ومشغول حرف
زدن بودند واین دوهم حسابی مشکوک میزدند....
به سمتشان رفت وتند هلیا رابه سمت خودبرگرداندوگفت:باران کجاست؟
+میخواستی کجاباشه،همونجا رومبالنشسته.
_نه نه نه،رفتم نبودش
لبخندی به نگرانی برادرش زدواین نگرانی خیلی معناداشت :حاالانقدنگران نشوحتما
رفته تومحوطه....
بیخیال ادامه ی حرف های هلیاشدوبه سمت درعمارت دویدو واردمحوطه شد....
هرجاراگشت نبودچشمش به علی رضاافتادهمان مردی که کت سیاه پوشیده به
میهمانان خوش امدمیگفت،به سمتش رفت وهول پرسید:علی رضا...تویه دخترکه یه
لباس طالیی تنش باشه وشال مشکی داشته باشه ندیدی؟
مردجوان کمی فکرکردوگفت:یه دخترکم سن وسال بود؟
_اره اره
فکرکنم دیدمش،رفت پشت عمارت.
بادو عمارت را دورزدو دختره ی خیره سرباان وضع لباس پشت عمارت چه
میکند؟بیخودکرده است که بدون اجازه ی اوازاین کارها میکند....
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به میان درختان باغ دنبالش گشت که بادیدن صحنه ی روبرویش خون درصورتش
دویدوداغ شد،دستانش لرزش گرفت وچه میدید؟
سامان...سامان...اورا می بوسد؟ان هم انطورعاشقانه؟
باخشم به سمتشان هجموم بردودریک حرکت باران راگوشه ای پرت کردویقه ی سامان
راگرفت....
باران باترس زل زدبه روبرویشو بازهنگ کرد ثانیه ای طول کشید تاصحنه جلوی
چشمش رادرک کندو وای براو این فرشته ی عذاب ازکجاپیدایش شد...
ایلیا باخشم فریادزد:اشغال کثافت چه غلطی داشتی میکردی؟
گلویش رافشاردادوحتی اجازه نمیدادسامان حرف بزند
باران بلندشدوبه سمتش دویدودستانش را گرفت والتماس وارگفت:توروخدااااا ولش
کنید،ارباب توروخدااااا
یکی ازدستانش را ازگلوی سامان برداشتو محکم ترازقبل بارانو هل
دادوبافریادوحشتناکی ادامه داد:گمشو برو جلودرعمارت تابیام
+ارباب ولش کنید
_گفتم بروووووو
بافریادی که بلندترازقبل بودیه قدم عقب رفتو به سمت جلوی عمارت دوید....
ایلیا همانطورکه نفس نفس میزدسامان رابه تنه درخت کوباندواهسته وباخشم
گفت:کثافت چیکارداشتی میکردی؟
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سامان دستانش روروی دست ایلیا گذاشت وهمانطورکه سعی داشت یقه اش را
ازادکندگفت:ولم کن
دوباره فریادزدوچه خوب که صدای موزیک بلنداست وکسی نمیشنود:گفتم چه غلطی
داشتی میکردی؟
پوزخندش خش انداخت روی اعصاب ایلیا وخونسردگفت:فکرنمیکردم واسه
خدمتکارخونت انقدرغیرت خرج کنی؟
مشتی توصورتش کوباندواورا پرتاب کردوگفت:اینوزدم تایادبگیری دیگه به ناموس
رفیقت چشم نداشته باشی
_هـــه ناموست یاخدمتکارت؟میفهمی چی داری میگی؟
_اره من میفهمم،این تویی که نمیفهمی،اون زن قانونیه منه،توبه زن من دست درازی
کردی
چشم هایش درشت شدواخرمگر ممکن بود؟
نفس عمیقی کشیدوباخشونت دستش رابه تنه ی درختی کوباندواهسته گفت:اگه
زندت گذاشتم فقط به حرمت ده سال رفاقتمونه وگرنه به والی علی جنازت ازاین باغ
میرفت بیرون....
سرش راتکان دادو اشفته به سمت جلوی عمارت رفتو سامان هنوز محو جمله ی ایلیا
بود:اون زن قانونیه منه!!!!!
اشفته جلوی درعمارت راه میرفت ووای وای وای پس استرس امشبش بیهوده
نبود،حاالبااین ارباب خشن چه میکرد؟
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بایدازهلیا کمک میخواست،فقط اومیتوانست نجاتش دهد،خواست به سمت عمارت
برودکه باصدایش متوقف شد
_کجا؟
اب دهن قورت دادوعقب عقب رفت،گفته بودازاین ارباب خشن میترسد؟
+هیچــ...هیچ جا
پوزخندترسناکی زدو وای امشب چه میشود؟
ماشین هاجلوی درعمارت پارک بودند،ایلیا ریموت روزدوگفت:سوارشو
سوارنمیشد،نه هرگز
عقب عقب رفت وچراهیچکس به داداین دخترنمیرسد؟
فریادزد:گفتم،سوارشو
قطره اشکی مزاحم روگونه اش چکیدونه،سوارنمیشد...
عصبی بازوهایش راگرفت واورابه سمت ماشین کشید،تقال کرداما مگرزوریک دختربه
مردمیرسد؟
دررابازکردواورا داخل ماشین پرت کردودررامحکم بست....
خودش هم سوارشدو ازعمارت خارج شدند....
باسرعت رانندگی میکردوباران ترسیده به صندلی چسبیده بود...
بایدچیزی میگفت،بایدازخودش دفاع میکرد،این مردامشب خطرناک بود...
دهان بازکردواهسته گفت:منـ....من
باتودهنی که خوردساکت شدوبازهم طعم گس خون!!!!!
138

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

_ساکت شو،به نفعته خفه شی
راه یک ساعته تاخانه رانیم ساعته طی کردوبابوق های پشت سرهمی که زدهومن
سراسیمه دررابازکرد وکنجکاواین همه عصبانیت رئیسش شد...
ماشین راخاموش کردوپیاده شد،بازباران هنگ کرده وباترس خیره ی این فرشته ی
عذاب بودو ایلیا باعصبانیت درسمتش رابازکردوازماشین پرتش کردبیرون که باعث
شدبیفتدزمین!!!
به سمتش رفت وبازوانش راگرفت وبازوربه سمت عمارت بردش وهومن باترس خیره
ی رئیسش بود....
کشان کشان اورابه طبقه باالواتاق شخصی خودش بردوامشب بادیوانه تفاوتی
نداشت....
پرتش کردگوشه ی اتاق وباران ترسیده خودراجمع کرد
+اربـ...ارباب....به...خدا
_هیسسسسس
کنارش نشست وسرش رابه صورتش نزدیک کردوگفت:پس این لباس تنگ ورژقرمز
واسه سامان بود نه؟
سرش رابه چپ وراست تکان دادوخواست بگویدنه که سیلی محکمی خوردوساکت
شد....
ایلیا کالفه بلندشدونفس عمیقی کشیدچشم هایش رابست وچرا دخترهای زندگی اش
دیوانه اش میکردند؟
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به سمت میزبار کوچک کناراتاقش رفت وشیشه ای رابرداشت،درش رابازکردومقداری
راسرکشید!!!!
به سمت تختش رفت وروی ان نشست وسرش راروی دستش گذاشت وچراکالفه بود.
باران فکرکردتنبیه امشبش فقط همین سیلی است وخواست به اتاقش برودکه ایلیا
فریادزد:بشین سرجات....
باترس خیره اش شدوچرااین زندگی لعنتی تمام نمیشد...
نمیدانست نیم ساعت گذشت یایک ربع،زمان ازدستش رفته بودوفقط دیدایلیا ارام
ازروتخت بلندشدوبه سمتش امدیقه اش راگرفت وبلندش کردوبافریادگفت:دوسش
داری؟هــــه،منوباش فکرکردم توپاکی،تویه هرزه بیشترنیستی،یه هرزه که
مثالشوهرداره ولی واسه یکی دیگه رژقرمزمیزنه....
محکم پرتش کردزمین وکمربندش رادراورد،ادمت میکنم دختره ی عوضی تولیاقت
خوبی منونداشتی...
ضربه اول رازدوباران فریادزدوالتماس کرد،اشک ریخت وهق هق کرد،خواست ضربه
دوم رابزندکه بادیدن اشک هایش لحظه ای ایستادواین مستی تازه داشت اثرمیکرد....
کمربندرا کنارانداخت ودوباره یقه اش راگرفت وبلندش کرد،باصدای اهسته ای
گفت:دراینکه تویه هرزه هستی شکی نیست،سامان که لذتشوبرد....چرامن نبرم؟
باوحشت چشم هایش را درشت کردوهقش هقش خفه شد،بازهنگ کردو نه،حاضربود
صدهابارباکمربندکتک بخوردولی خاطره ی تجاوزاین مردتداعی نشود...
ایلیا یقه اش رارها کردوباخنده ای وحشتناک نگاهش میکرد....
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عقب عقب رفتو مدام تکرارمیکرد:غلط...کردم...ارباب غلط....کردم....ببخشید....به
خدا....زوری....بود....غلط....کردم
به سمتش رفت وبازوانش را گرفتوبه سمت تخت بردش،خواست تقال کند،اما باهرتقال
یکی سیلی میخوردوامشب،جهنمی ترین شب زندگی اش بود....امشب متنفرشدازاین
مرد،ازخانواده اش که حتی سراغی ازش نمیگیرند،امشب ناامیدشدحتی ازعزرائیلی که
جانش رانمیگرفت....امشب ناامیدشدازشاهزاده ای که درخواب هایش میدیدواین
دخترتتهاترین جبود،اگرخدمتکاربود،اگردراتاق تاریک میخوابید حداقل خیالش اسوده
بودکه خوراک هوس این مردنمیشود....اما...امشب.....چقدراحساس بی ارزش بودن
بداست واین دخترامشب ازهمه متنفرشدوگاهی زندگی چقدرسخت میشود!!!!!
ساعت پنج صبح بودکه اهسته چشم هایش رابازکردوهیچوقت انقدربی حال
نبودوزیادی کتک خورده بود!
ازروتخت بلندشدوازاین اتاق سلطنتی هم متنفربود...
لباس های پاره شده اش قابل پوشیدن نبودمالفه ی سفیدرنگی رادورش پیچیدوازاتاق
بیرون امدوسرش گیج میرفت....
به سمت اتاقش رفت واالن احتیاج به حمام داشت که بازباصدای ان فرشته ی عذاب
که رومبل کوچکی نشسته بودمتوقفش کرد:ازفرداحق نداری بیای شرکت،توهمین خونه
کارمیکنی حقوقتومیگیری....
بیخیال حرفی که شنیده بوددوباره به سمت اتاقش رفت وهیچ چیزبرایش مهم
نبود،االن فقط یک نقشه داشت وباید اجرایش میکرد،دیگر طاقتی برایش نمانده بوداو
ازاین خانه میرفت،خیلی زود.....
*********************************
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مستی خیلی وقت بودکه ازسرش پریده بوداماپشیمان نبوداین دختربایدمیفهمیدکه
شوهردارد....
نفس عمیقی کشیدوچقدرزودساعت نه شد،لباس پوشیدوبایدبه شرکت میرفت وتکلیف
سامان هم امروزمشخص میکرد...
دستی به کتش کشیدومثل همیشه پرابهت واردشرکت شد...
به سمت میزخانم حمیدی رفت....
خانم حمیدی بادیدن رئیسش ازپست میزبلندشدوبااحترام سالم کرد...
سرسری جوابش راداد وگفت:خانم حمیدی یه اگهی بزنیدبرای منشی جدیدخانم
نصیری دیگه نمیتونن بیان،به اقای معتمدی هم بگیدبیان اتاقم کارش دارم....
+چشم اقای کاویانی ولی اقای معتمدی هنوزنیومدن...
باتعجب خیره کارمندش شدوسامان نیامده بود؟به چه جرأتی؟
_بسیارخب،زنگ بزنیدبهش بگید دیگه نیاد،اقای معتمدی دیگه جایی تواین شرکت
ندارن...
دست درجیب وارداتاقش شدوحوصله ی کنجکاوی های خانم حمیدی رونداشت....
*********************************
چشم های خسته اش روی موبایلش ثابت ماندوسامان برای چه به اوزنگ زده بود....
دکمه برقراری تماس رازدوبی صداگوشی راروی گوشش گذاشت...
_الو.....باران؟....الو
نفس عمیقی کشیدوحال حرف زدن نداشت....
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سامان که صدای نفس کشیدنش راشنیدبالخن ارامی گفت:
ایلیا راست میگفت؟توزنشی؟
....
_عادت ندارم چشم توناموس رفیقم داشته باشم....ازطرف من ازایلیا عذرخواهی کن
وبگو....
+بایدهمدیگروببینیم....
بالخره حرف زدوبایدکاری میکرداین زندگی نکبت باربایدبه اتمام می رسید...
سامان باتعجب گفت:
یعنی چی؟
+یعنی چی نداره،بایدحرف بزنیم...کارم واجبه،اگه نمیتونی کمکم کنی برم سراغ یکی
دیگه.
_نه نه،باشه،کجابیام؟
+بیاجلودرخونه ایلیا،یه تک زنگ بزن میام پایین.
_اوکی،االن میام.خدافظ
یک ساعتی منتظربود،که گوشی اش زنگ خوردشماره ی سامان بودوپس بالخره امده
بود...مانتویش راپوشید وشالی سرش کرداهسته ازپله هاپایین امد،خداروشکرفاصله
اشپزخانه تادرزیادبودوشهین خانم متوجه بیرون رفتنش نمیشد...
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اهسته درراباز کردوازعمارت خارج شد،تاسرکوچه دویدوماشین سامان راتشخیص دادبه
سمتش رفت وسوارشدوسامان حرکت کرد....
+کجاداریم میریم؟
_بریم یه جاکه راحت صحبت کنیم.
+الزم نیست ماشینوهمینجانگه دارحرف میزنیم.

ماشین راگوشه ی خیابان پارک کردومنتظربه باران چشم دوخت...
بی مقدمه سراصل مطلب رفت:میخوام برم یه جای دور،سراغ داری؟
تعجب ازتک تک اجزای صورتش پیدابود این دخترچه میگفت:منظورت چیه؟
بغضش روقورت دادودیگرنمیخواست گریه کند،تعریف کرد،ازگذشته،ازدوستی
بانگار،ازپسرخاله اش اشکان ،ازدردتجاوز،از ازدواج تحمیلی ومراسمی
کوچک،ازکمربندوخدمتکارشدن،ازاشک ریختن واززخم شدن دستهایش،گفت وگریه
نکردوبایدترسیداز دختری که بغض میکنداما...اشک نمیریزد....
سامان باخشم وتعجب خیره ی باران شدویعنی ایلیا تااین حدانسانیت رافراموش کرده
بود،اهسته گفت:من....من واقعا ...متاسفم.
+هــــه متاسف بودن دردی ازمنودوانمیکنه.
میخواست دلداری دهدولی این دخترکارش ازدلداری گذشته بود....
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+میخوام برم....یه جای دور...میخوام یه مدت ارامش داشته باشم،بعدتقاضای طالق
بدم،دیگه بچه نیستم۱۸سالمه،بزرگ شدم...
_اما باران....
+لطفاسعی نکنیدنظرموتغییربدیداقاسامان،فقط یک کلمه جایی روسراغ داریدیانه؟
نفس عمیقی کشیدواین دخترحق داشت:من یه ویال توامل دارم،اگه میخوای یه مدت
برواونجا...
امل...مازندران....عاشق شمال بودودلتنگ دریا
چرا که نه هیچکس هم نمیفهمیدبه انجارفته است،االن تنهادلش جایی دوروکمی
ارامش میخواست...
+خوبه،منومیبریداونجا؟
_اره چراکه نه هرموقع که توبخوای
+فردا
_چی؟
+میخوام فردابریم،من دیگه طاقت این زندان روندارم...
_ولی ایلیا چی؟
+اگه کارداریدخودم میرم
_نه نه من اصالکارندارم....
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+خوبه،پس فردا ساعت ده صبح سرکوچه منتظرتونم
_اما باران،ایلیا....
درماشین رابازکردوحوصله ی حرف شنیدن نداشت دلش کمی پیاده روی دراین هوای
سردوبرفی میخواست وازهمه ی ادمهاخسته بود...
شام اربابش رادادوبی هیچ حرفی به اتاقش رفت،وسایلش راجمع کرد،مقدارکمی لباس
ودیگرهیچ...
طالهای عروسی اش رادرکیسه ی پارچه ای کوچک انداخت ودرکیف کوچکش
گذاشت،چراغ راخاموش کردوخوابید،میخواست زودترصبح شود،ازاین خانه متنفربود...
پنج دقیقه ای نگذشته بودکه ازخواب پرید
بازهم همان خواب
بازهم سایه های سیاه وان دوچشم تیله ای،اما،اینباران دوچشم تیله ای غمگین
بود،اینبارخودش راروبروی اودید،که انگارنیرویی ازهم جدایشان کرد وایلیا ازصخره ای
بلندسقوط کردانگارکه خواب برعکس شده بود،نفس عمیقی کشیدوبه اشپزخانه
رفت،لیوان ابی خوردوترجیح دادبه جای خواب کمی قران بخواندبه یادرفتگانش
وعسل،هنوزهم ان پیرمردمهربان رافراموش نکرده بود.....
لقمه ای نان وپنیرازیخچال برداشت وشروع به خوردن کرد،امان ازاین استرس تاسامان
بیایدصدبارمیمیردوزنده میشود...
اصالچرا دارد میرود؟
خودش هم نمیدانست فقط میخواست ازهمه دورشود،خسته بوددیگر......
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باصدای زنگ گوشی به خودش امد،وقتش رسیده بود،وقت ازادی،پالتویش
راپوشید،کیفش رابه صورته یک طرفه روی دوشش انداخت وساک دستی کوچکش
رادردست گرفت،شهین خانم به خریدرفته بودوهومن هم احتماال همراه ایلیا بود....
ازسالن ردشدولی لحظه ای ایستادوبه اطراف نگاه کرد،به مبلمانی که ایلیامیگفت تن
نجستش راازروی انهابردارد،به تلوزیرنی که هیچوقت صفحه روشنش
راندیدومتنفربودازاین خانه ووقت رفتن بود.....
پاتندکردوازدربزرگ عمارت خارج شد،ماشین سامان را سرکوچه دید،لبخندی
زدونمیدانست اعتمادبه این مردکاردرستی است یانه ولی هرچه بودکتکش نمیزد....
سوارماشین شدوسالم کرد،گرم جواب سالمش رادادوگفت:اماده ای؟
+اماده ی اماده.
_پس بزن که بریم
*********************************

_اگهی استخدام چیشدخانم حمیدی؟
+جناب رئیس همه چی کامالمرتبه،خیلیا برای اگهی اومدن
_بسیارخب،شماخودتون یکیشونو انتخاب کنید
+چشم
_اقای معتمدی چیشدن؟
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+راستش دیروزهمانطورکه گفته بودیدبهشون زنگ زدم که بگم دیگه نیان شرکت ولی
متاسفانه گوشیشون روجواب ندادن،امروزم نیومدن شرکت...

_خب،میتونیدبرید
+بااجازه
دستش رازیرچانه اش گذاشت وقضیه کمی مشکوک است!
بایدیک سربه خانه ی سامان میزد.....
پوفی کشیدومشغول کارش شد...
چندساعتی گذشت که موبایلش زنگ خوردشماره ی خانه بود
_الو
+الو،اقا
_چیشده شهین خانم
+اقاواالبه خدامن رفته بودم واسه خونه خریدکنم،اگه میدونستم اینطورمیشه نمی رفتم
نگران شدومگرچه اتفاقی افتاده بود
باهول پرسید:مگه چیشده،حرف بزن شهین خانم...
+اقا نمیدونم باران خانم ازصبح کجارفتن االن که یکه بعدازظهره هنوزنیومدن
باترس ازپشت میزبلندشدوباران رفته بود؟کجا؟نه این امکان نداشت
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_کجارفته شهین خانم؟پس تو تواون خونه چیکارمیکنی؟
اینبارارام نه بلکه باخشونت گفت واین مردامروز ان مرد دیروز نیست وادم ها
تغییرمیکنند....

+اقابه خدا فکرنمیکردم بره،من فقط رفتـ....
گوشی راقطع کردواالن وقت چانه زدن بااین پیرزن نبود،کتش راازپشت صندلی
برداشت وبا سرعت ازشرکت خارج شد ان دختراسیرهمان خانه بود،حق نداشت
برود،واین یک اجباربود....
*********************************
خیلی وقت بود ازجاده خارج شده بودندو امان ازاین همه برف که اگرنبود تااالن رسیده
بودند....
نزدیکای امل بودند وبرف هم شدید بود،ماشین های زیادی توقف کرده بودندباران
باتعجب به اطراف نگاه کردوگفت:
پس چراهیچکس حرکت نمیکنه
_نمیدونم،تویه دیقه بشین توماشین تامن بیام
ازماشین پیاده شدوکمی جلورفت،یه دقیقه ای ازرفتنش گذشته بودکه
برگشت،درماشین رابازکردوسوارشد،پالتویش را دورخودپیچیدوهوا چقدرسردبود!
+چیشد؟
_به خاطربرف زیادجاده روبستن
+وای حاالبایدچیکارکنیم؟
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_بایدازفرعی بریم؟
+چی میگی،فرعی خطرناکه
_فعالتنها راهمون همینه اگه ازفرعی نریم چندساعتی اینجاعالف میشیم،درضمن ممکنه
ایلیابه پلیس خبربده توگم شدی،اینجوری ممکنه پیدامون کنن،توکه نمیخوای دوباره
برگردی به اون خونه؟
+معلومه که نه
_پس محکم بشین،ازفرعی میریم
*********************************
همه ی خیابانهارا گشته بود،بیمارستانها،همه جارا...ولی،اثر ی ازباران نبود...
کالفه سرش راروی فرمان گذاشت وپشیمان بودکاش شب مهمانی
انطوربرخوردنمیکرد...ولی....بایدمردباشی تا معنی غیرت رادرک کنی وهرمرددیگری هم
بودانطوربرخوردمیکرد.....
اشفته به سمت ترمینال رفت وشایدبه شمال پیش پدرومادرش رفته است،بایدامشب
پیدایش میکردوگرنه دیوانه میشد...
*********************************
برف شدیدمیباریدوهمه جایخ زده بودسامان کمی سرعت گرفت بایدسریعتر حداقل به
یک روستا میرسیدند....
زمین لیزبودونبایدخیلی هم سرعت گرفت پایش را روی ترمز گذاشت تاازسرعت
ماشین کن کند اما....ترمزکارنمیکرد!
چندبارپایش را روی ترمز گذاشت امافایده ای نداشت،باران باترس خیره ی جاده
شدوفریادزد:پس چرا ترمز نمیگیری؟
_نمیدونم،نمیشه.....ترمز کارنمیکنه،هرکارمیکنم واینمیسته...
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ترسیدوایندفعه جیغ زد:یعنی چی که واینمیسته نگه دارماشینو
_نمیشه...نمیشههههه
اشفته ترازقبل سوارماشین شدوهیچ کسی به اسم باران نصیری بلیط نخریده بودو ای
خدا یعنی کجابود؟
دستی به صورتش کشیدونگران بود،اخرین امیدش تنهایک چیزبود....
موبایلش راازجیبش دراوردوشماره ی خانه پدرومادرباران راگرفت،بعدازچندبوق صدای
ثریاخانم درگوشی پیچید:
+الو
_الو،سالم مادرجان...من...ایلیام

+وای،سالم پسرم خوبی،دخترمونوبردی،سراغی ازمانمیگیری؟باران خوبه،لیالخانم
چطورن؟
لبخندتلخی زدوباران انجاهم نبود....
سرسری حرف زدوخداحافظی کرد،وقتی برایش نمانده بودبایدپیدایش میکرد،باید.....
بیهوده درخیابان هامیچرخیدواالن بایدچه میکرد؟کدام شهررامیگشت؟
خسته بود...ازهمه چی...
گاهی ادم بدهای غصه هم خسته میشوند،کم میاورندوایلیا مرد بد غصه بودوخسته
ازاین داستان زیادی تلخ...تلخ مثل شربت های سرماخوردگی،که میسوزاند امادرمان
میکندوشایداین تلخی هاهم ایلیا راعوض کند.....
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باصدای زنگ گوشی اش ماشین رامتوقف کردوباتعجب به شماره ی باران خیره
شدووقت درنگ نبود...سریع جواب داد:الو
+الوسالم،اقای کاویانی؟
_سالم،بله خودم هستم بفرمایید؟
+شمااقای سامان معتمدی میشناسید؟
چندثانیه ای مکث کردوچه خبربود؟یم غریبه ازشماره ی باران زنگ زده بودوازسامان
میگفت؟
+الو،الو اقای کاویانی؟
_بله،میشناسم
متاسفانه ایشون تصادف کردن وماشماره ی شماروشانسی گرفتیم،لطفا تشریف
بیاریدبیمارستان هفده شهریور امل.
امل؟خدایاچه خبربود
_ببخشیدخانم این شماره ای که ازش بامن تماس گرفتیدمال همسرمنه...میشه
بگید....
+شماتشریف بیاریدهمه چی مشخص میشه.
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گوشی راقطع کردوطاقت نداشت به سمت خارج ازتهران رفت وهیچ چیزاالن برایش
مهم نبود بایدبه امل میرسیدویعنی باران همراه سامان بوده؟وای یعنی اوهم تصادف
کرده؟
باوجودبرف وبسته بودن جاده هفت ساعت درراه بودواین نگرانی نفس میبریدومعجزه
بودکه زنده به امل رسیده،باپرس وجو بیمارستان را پیداکردودستان وپاهایش میلرزید
واولین باربود ؟
به سمت پرستاری رفت ونفس زنان گفت:ببخشید ...ازبیمارستان شمازنگ زدن گفتن
....بایدبیام اینجاتوروخدا بگیدچه اتفاقی افتاده....
پرستارهمانطورکه پرونده دردستش راورق میزدگفت:اسمتون؟
_ایلیاکاویانی
پرستارپرونده راروی میزگذاشت وگفت:اهان چراانقدردیرکردید؟لطفا اول باایشون
صحبت کنید
همزمان دستی روشانه اش نشست،برگشت به چهره ی میانسال مردی که درلباس
پلیس بودنگاه کردو اه خدا چرا گاهی اوقات زندگی انقدرسخت میشود....
مردجدی گفت:اقای کاویانی شماهستید؟
_بله خودم هستم
+بسیارخب لطفا همراه من بیایدبایه چیزایی روبدونید

به گوشه ای ازسالن رفتند ومردمیانسال باارامش شروع به صحبت کردوکاش تندحرف
میزدوهیچ کس نمیتوانست حال ایلیارادرک کند
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+شماچه نسبتی بااقای معتمدی دارید
_دوست وکارمندمن هستن
+بسیارخب ببینیدایشون تصادف کردن،علت حادثه نقص فنی درماشین بوده
ومتاسفانه ایشون درحال رانندگی دریک جاده ی فرعی وخلوت بودند وحدوددوساعت
بعدازحادثه همکاران ماواورژانس رسید،اونم درزمانی که متاسفانه خودرودچاراتش
سوزی شده بود،چیزی که برای ماعجیبه اینه که شواهد نشون میده همراه اقای
معتمدی یک خانم هم درماشین بوده،حدودچندمتراونورتر ازماشین یک موبایل افتاده
بودوماازاون باشماتماس گرفتیم....
_اون اون گوشی مال همسرمنه،منظورتون....منظورتون اینه که...همسرمنم...
+نه نه،مانمیتونیم به طورقطع بگیم،شایدایشون ازماشین خارج شده باشن،شایدم
....شایدم مثل اقای معتمدی فوت شده باشن....
لحظه ای محوحرف مردشدو چه میشنید؟دوست ده ساله اش مرده بودو بارانم
همراهش بوده و احتماالاوهم مرده؟
مغزش ازکارافتادو نه این ها فاجعه بودنددیگر نه؟
چشمانش ازاشک پرشدودستش را به دیوارگرفت وهرکسی هم طاقتی داردچه کسی
گفته مردها قوی هستند؟بعضی ازمردها زودمیشکنندوقتی کسی که به اوعادت کرده
ای وهمسرت محسوب شود درکنارت نباشد شکسته میشوی ومردوزن هم ندارد...
سعی کردلرزش صدایش رامخفی کندامازیادموفق نبود:من....من بایدچیکارکنم؟
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+هشتاددرصدامکان داره همسرشمافوت شده باشن،یاشایدم برف
روجسدشونوپوشونده به هرحال مابه جست وجوادامه میدیم،اگرم ازماشین خارج شده
باشن بعیدمیدونم تواون سرما دوم اورده باشن....

اگرجسدشون پیدا بشه،چیزی جزکمی خاکسترنیست،چون همانطورکه
گفتم،خودروچنددقیقه بعدازحادثه دچاراتش سوزی شد،اما همکاران من سخت درحال
جست وجو هستند تنهاکمکی که شمامیتونیدبکنیداینه که به خانواده اقای معتمدی
خبربدید،بازم بابت این اتفاق متاسفم.
ضربه ای برروی شانه ی مردجوان غصه دارزدوازاو دورشدوچقدرراحت ازمرگ حرف
زدواین پلیس میانسال حال ایلیا رامیفهمید؟ایلیا بی توجه به زمان ومکان دوزانو
برزمین افتادو همه ی ادم بدها روزی به زمین میخورندوامروز،روز تقاص بود.....
فقط توانست به مهرداد زنگ بزند ومهردادهم به خانواده ی سامان وباران خبردادو
نگفت دخترکشان چرا فرارکرده،نگفت ایلیا ان قدرعذابش دادتافراررا برقرارترجیح دادو
بماندکه پدرباران راهی بیمارستان شدومادرش زجه زد درخانه اش ونمیدانست راهی
امل شودیاتهران وسمانه ناباورانه فقط اشک ریخت وایلیا،تنها بغض کرده خیره ی
زمین بودو شوک بدی بود....
بعدازساعتها جست وجو هیچ اثری ازباران نشدو پلیس بازهم اعتقادداشت به احتمال
هشتاددرصداومرده است وگاهی چقدرزود دیرمیشود....
میگویندچرخ روزگارباالوپایین زیاد داردوامروز این مردجوان بایدتقاص پس دهد،تقاص
کتک هاوتحقیرکردن های دختری که بی رحمانه دخترانه هایش تصاحب شدومگرباران
اززندگی چه چیزی جزکمی عشق میخواست؟
نمیدانست کجامی رودفقط میخواست کمک بیاورد،سامان نبایدبه خاطراومیمرد،این
سرمای جانسوزاصال مهم نبود،اگرخوراک گرگ هاهم میشدبازمهم نبود،فقط بایدکمک
می اورد.....
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چرا هرچقدرمیرفت این جاده تموم نمیشد؟
نگاهی به اطراف انداخت،فقط برف وسفیدی،یعنی سرنوشتش مرگ بود؟مرگ دراین
جاده ای که ادمی زادی هم حضورنداشت،اگرسامان میمردچه؟اوقاتل بود؟
اهی کشیدودیگرتوان نداشت،زنده بودن به چه امیدی؟دیگرطاقت عذاب نداشت،روی
برف های سرد درازکشیدو چشم هایش را بست،هرچه بادابادمرگ را براین زندگی
نکبت بارترجیح میداد.....
***************************
_علی،توروخدا بیخیال شو،بابا ازجاده اصلی میریم دیگه،فرعی خطرناکه
+فاطمه جان نگران نباش،توکه میدونی من دست فرمونم بیسته...
بابا،من میترسم_نترس دخترقشنگم درعوض زودترمیرسیم خونه ی خاله زهرا
+علی بااین عجله هات اخرکاردستمون میدی
_خانم جان شمامحکم بشینی اتفاقی نمیفته...
+علی؟
یه دیقه وایسا !
_ای باباخانم منکه گفتم....
+علیییی،گفتم یه دیقه نگه دار
_چشم چشم چرا داد میزنی؟بفرمایید...
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+اونجارونگاه کن
_کجارو
+اونجارودیگه،انگاریه ادم افتاده
مامان،من میترسم_نترس دخترم،وایسابرم یه نگاهی بندازم بیام
+علی نروخطرناکه
_چه خطری خانم،االن میام

بعضی ازادمها فرشته ی نجات هستندوچه کسی گفته همه ی فرشته ها بال دارند؟
مردجوان به سمت دخترک دربرف خوابیده رفت وشایداگرکمی دیرترمی امدباران زنده
نبود،بانگرانی صدایش کرد:خانم؟خانم حالتون خوبه؟
حالش خوب نبوداصال
االن وقت درنگ نبود،دراغوشش گرفت ومحرم نامحرم به کنار مهم نجات جان این
غریبه بود....
فاطمه ازماشین پیاده شدودرعقب ماشین رابازکرد
+علی چشه؟
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ارام اورا روی صندلی خواباندوگفت:نمیدونم خانم بایدمعاینش کنم،زودسوارشو
تانمرده...
سوارشدندوعلی بااخرین سرعت رانندگی میکردوپزشک ها وظیفه شناس هستند...
+علی ببریمش بیمارستان
_چی میگی خانم؟بیمارستان توشهره تابرسیم اونجا تموم میکنه،برمیگردیم روستا
باباجون،پس خونه ی خاله زهرا چی میشه؟_عزیزم فعالجون این خانم مهم تره،مابایدبه هم نوعمون کمک کنیم
بله درستهنگاهی به صورت باران کردوگفت:بابا این خانم خیلی خوشگله نزاربمیره
_چشم دخترم،توفقط دعاکن زودتربرسیم روستا....
*********************************
اهسته چشم هایش رابازکردواومرده بود؟احساس میکردسالهاست خواب است
وچقدرخسته بود....
_به به گل دختربالخره بیدارشدی؟کشتی ماروازنگرانی
باترس به پیرزن روبرویش نگاه کردوسعی کردبنشیند،نگاهی باتعجب به اتاق انداخت
واوکجابود؟اوکه مرده بودپس االن دریک اتاق کوچک روستایی چه میکرد،نگاهی به
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لباس محلی که تنش بودکردواینجا چه خبربود،گیج شده پیرزن رانگاه کردکه دردبدی
درسرش پیچید،دستش راروی سرش گذاشت وسرش چرا باندپیچی شده بود؟اهسته
اخی گفت که پیرزن لبخندگرمی زدوگفت

عزیزم سرت شکسته،دست نزن خودش اروم اروم خوب میشه،االن فاطمه وعلی
میان،علی نومه،دکتره الهی فداش شم خانومشم پرستاره،یه دخترکوچولوی نازم دارن
اسمش مهساست.
توجاده پیدات کردن مادرحالت خیلی بدبود،دوروزبیهوش بودی،االن خوبی؟
سری تکان دادوهنوزگیج بود
_اینجاهمه منوماه بانوصدامیکنن،ازهمون اول که دیدمت مهرت به دلم نشست،اسمت
چیه خانوم گل؟
لبان خشکش رابازکردواین پیرزن غریبه بودولی بوی امنیت
میداد:اس.....اسمم...بارانه....
+چه اسم قشنگی دخــــ.......
ماه بانو ماه بانو من اومدم
صدای پرانرژی بچه ای ازبیرون اتاق بود
پیرزن خنده ای کردوگفت:ای جان این صدای مهساست
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دراتاق بازشدوقامت زن جوان و چادری همراه یک کودک تقریبا پنج ساله درچهارچوب
درنمایان شد...
کودک به بغل پیرزن دویدوزن جوان لبخندزنان گفت:سالم ماه بانو،خوبین؟
ماه بانو:سالم فاطمه جان،خوش اوندی،علی کجاست؟
_داره ماشین روپارک میکنه
زن جوان نگاهی بامهربانی به باران انداخت،به سمتش رفت وکنارش نشست وباانرژی
گفت:به به این خانوم نازم که بهوش اومده
باران اهسته سالم کردوخب گاهی هم خجالتی بود
_سالم به روی ماهت خانومی،حالت بهتره؟
+بله....مرسی
باصدای یاالهی که شنیدروسری اش راکمی جلو اوردواین دختراهل حیا بود،ایلیا اورا
هرزه میخواند ولی خودش خوب میدانست که انطورنیست...
مردی جوان وخوش چهره وارداتاق شدواوهم اول بااحترام به ماه بانوسالم کردومحبت
عجیب دراین خانه میدرخشید...
فاطمه:علی بیاببین،این دخترخانم بالخره بهوش امد
علی نگاهی به صورت زخمی اش انداخت وباران سربه زیرانداخت
به سمتش امدوگفت:چه خوب،حالتون خوبه خانم؟اسمتون چیه؟چیزی روبه
خاطرمیارید؟
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ماه بانوبه جای اوجواب داد:اره که یادشه علی جان،گفت اسمش بارانه
علی اشاره ای باچشم به فاطمه کردوزن جوان زودمعنی نگاه همسرش رافهمید کیفش
رابازکردوگوشی اش(دستگاهی برای معاینه قلب،ریه،تنفس و )...رادراوردوعلی بااجازه
ای گفت وازاتاق خارج شد،مردعاقلی بودومیدانست که بهتراست همسرش ان
دختررامعاینه کند،این دخترزیادی خجالتی بود،هرچندکه دکترهامحرم بیماران هستند...
فاطمه باران را معاینه کردوعلی دوباره به اتاق برگشت...
فاطمه:خب عزیزم،همه چی مرتبه،فقط بایدبیشتراستراحت کنی...
علی سرفه ای مصلحتی کردوگفت:باران خانم میتونم بپرسم شما وسط جاده
چیکارمیکردید؟
مغزش رامتمرکز کرد،فکرکرد،مهمانی،ایلیا،کتک،ان شب لعنتی،سامان....
بابه یاداوردن سامان باترس وهول زده گفت:سامان کجاست؟
فاطمه وعلی باتعجب نگاهی به هم کردندوفاطمه گفت:سامان دیگه کیه عزیزم؟
اشک ازچشمانش جاری شدوبابغض گفت:ماباهم بودیم که...تصادف
کردیم....من...خواستم کمک بیارم...
فاطمه:عزیزم مافقط توروپیدا کردیم،هیچی هم همراهت نبودتا باخانوادت تماس
بگیریم
ماه بانو تلفن قدیمی را ازروی میزکوچک کنارش برداشت وکنارباران گذاشت:مادراینکه
گریه نداره،زنگ بزن به خانوادت بگوکجایی وازشوهرتم خبر بگیر
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باتعجب خیره ی پیرزن شدواهسته گفت:ولی...ولی سامان که شوهرمن نیست.
فاطمه:یعنی چی عزیزم،خب داداشته؟یافامیل؟
اشک ریخت وبغضش شکست اهسته گفت:نه
علی:پس چی؟

تعریف کرد،کل زندگی اش را،بگذارترحم کنند،مگرغروری برایش مانده بود؟اویک زن
هیجده ساله بودکه هیچ چیزبرایش نمانده بود،تنها بودوبی کس چرا مالحظه
کندونگوید؟بگذار بدانندکه اوخوشبخت نیست....
همه محو حرف های دخترک شدند وزیادی برای این مشکالت کم سن نبود؟
ماه بانو:بایدبه خانوادت زنگ بزنی،حتما خبرتصادفت بهشون رسیده...
فاطمه:ماه بانودرست میگن،گفتی پدرت ناراحتی قلبی داره،االن دوروزگذشته،بایدبه
خاطرپدرتم که شده بهشون زنگ بزنی....
اب دهانش راقورت دادودیگرهیچ ترسی نداشت هدفش طالق ازایلیا بودپس این
ریسک رامیکردوبایدخانواده اش بفهمند،همه چی را....
تلفن رادردست گرفت وماه بانووعلی وفاطمه ازاتاق خارج شدند،میدانستنداین
دختراحتیاج به تنهایی دارد....
اشک هایش راپاک کردواالن وقتش نبود،بادستان لرازانش شماره ی خانه شان را
گرفت،چهاربوق خوردوباهربوق ضربان قلبش هم بیشترمیشد سرپنجمین بوق صدای
خسته وگرفته ی سمانه درگوشی پیچید:الو
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سمانه خانه ی انهاچیه میکرد؟
لرزش صدایش رامخفی کردواهسته گفت:الــ....الو....

لحظه ای سکوت میانشان حکم فرماشدوسمانه سکوت راشکست و اهسته
گفت:ب...باران...
قطره اشکی ازچشمانش چکیدوچقدردلش اغوش این خواهربزرگتررا میخواست
سمانه اینبارفریادزد:باران خودتی؟باران توزنده ای؟بارااان؟حرف بزن ؟باراااان
خنده ای همزمان باگریه کردوگفت:من به همین راحتی هانمیمیرم خواهربزرگه
صدای مادرش درگوشی پیچید:سمانه کیه؟بارانه؟
باتوام دختر؟گوشیوبده من
ثریاخانم هول زده گوشی را ازدست سمانه کشیدوگفت:بارانم...تویی؟
صدای مادرش بغض داربودومقصراین همه اتفاق کیست؟
اشک ریخت وگفت:اره مامان جونم،خودمم
_الهی فدات شم مادرنصف عمرمون کردی،بابات تامرزسکته رفت وبرگشت،وای
شوهرت،بیچاره ایلیا مردوزنده شد،همه دربه دردنبالت بودن،خوبی عزیزکم؟
بغضش راقورت دادوپدرش تاپای سکته رفته بود؟پدرخوب ومهربانش؟
_اره....خوبم...جام امنه نگران نباشید
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+کجایی مادر،ادرس بده ایلیارو بفرستم دنبالت،بچم دق کرد کل امل وبیمارستاناشو
زیروروکرد...
اشک هایش راپا ک کردوجدی شد،دیگرضعیف نبود،مشکالت قوی اش کرده
بودندباصدایی خالی ازهرگونه احساس گفت:دیگه اسم اون مردروجلوی من
نیاریدمامان....
تعجب کرداین زن میانسال ودخترکش چه میگفت؟
_منظورت چیه عزیزم؟
+منظورم چیه؟االن بهتون میگم،مادرفکرکردین دخترتون خوشبخته؟نه مامانم
دخترتون بدبخت عالمه،میدونیدچی کشیدم،مامان کجابودیدکه دستای خونیمو
ببینید؟کجابودیدکه ببینیددخترتون خدمتکارشده نه عروس،مادر من خوشبخت
نشدم،من عروس نشدم....
گفت وگفت وگفت تاخالی شد،دیگراشک نریخت،سنگ شد،بایدسنگ میشد
دربرابرطوفان های زندگی،تااالن سبک بودمانندبرگی دراسیرجویبارزندگی،اماحاال سنگی
خواهدبوددرمسراین جویبارکه به راحتی حرکت نمیکند...
همه چی راگفت،ازتجاوز ازان فیلم لعنتی،ومادرفقط اشک ریخت وزجه زدبرای دخترکی
که فکرمیکردخوشبخت است ولی نبودبه خداکه خوشبخت نبود
گاهی مادرهاهم اشتباه میکنندواین مادرنفهمیدوندیدغم چشم های دخترکش
راونگرانی پدرخانواده بی موردنبود،گوش سپردبه حرف های عزیزکش وبارانش چه دل
پری ازاین زندگی داشت...
ادرس روستارا گرفت وقرارشدفردا پیش دخترکش بیاید،بایدکمکمش میکردوبرای
جبران شایددیربود ولی هنوزهم اندگی فرصت باقی مانده بود....
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***************************
(دو هفته بعد)
روی ایوان خانه ی روستایی ایستادومحوبازیه خواهرکوچکش ومهساشدکه چه کودکانه
میخندیدندوغم دروجودشان وجودنداشت،لبخندی زدونفس عمیقی کشیداین روستارا
دوست داشت،حیف که فردا بایدبه تهران برمیگشت برای تقاضای طالق وپدرش گفته
بوددیگه نمیگذاردعذاب بکشد،یادروزی افتادکه مادرش همه چی رابه پدرش
گفت،اومردانه پشت تلفن برای دخترکش اشک ریخت وگفت شرمنده است،شرمنده
است که دخترکش به خاطرقلب بیمارش ازخودگذشتگی کرده وگفت ازاین به بعدپشت
میشودبرای دخترکش وپدرها فرشته هستند،مگرنه؟
به مادرش وماه بانوکه گوشه ی ایوان نشسته بودندوبرنج پاک میکردند نگاه کردواالن
خوشبخت بود،این همه ارامش داشت،پدرش حالش خوب بودومادرش درکنارش
بودوان فرشته ی عذاب هم اززندگی اش کناررفته بوددیگر اززندگی چه میخواست؟تنها
چیزی که ازارش میداد مرگ سامان بود....
سرپایین انداخت وعذاب وجدان داشت،کاش نمرده بود....
_به چی فکرمیکنی خانم خوشگله؟
باشنیدن صدای پرانرژیه فاطمه نگاهش کردوگفت:هیچی...
فاطمه برگه ای راباال اوردوگفت:جواب ازمایشاتوگرفتم خانم خانما
_خب چیشد؟چندروز دیگه زنده میمونم
ثریا خانم لبش راگازگرفت وازان طرف ایوان صدابلندکردوگفت:زبونتوگازبگیردختر
فاطمه قهقهه ای زدوگفت:نگران نباش ثریا خانم،دخترت سالم سالمه،ایشاهلل
صدوبیست سالم عمرمیکنه...
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باران لبخندتلخی زدوگفت:خوبه،پس حاالحاالها وقت دارم زندگی کنم،مامان
جون...پاشیداماده شین برمیگردیم،میخوام فردا اول وقت تقاضای طالق بدم....

فاطمه لبخندی زدوگفت:اهای خانمی خیلی تندمیریا،وایسا هنوز حرفمو کامل نزدم...
ثریا خانم وماه بانو نگران به سمت باران امدند وبه فاطمه که پایین ایوان درحیاط
ایستاده بودنگاه کردند
ماه بانو:جون به سرمون کردی دختر،یه کلمه بگو چیشده دیگه
فاطمه خنده ای کردواین دخترزیادی خوش خنده نبود؟
_ماه بانوجونم چیزی نشده که،فقط باران خانم بایدیه مدت طالق روبیخیال شه
باران باتعجب گفت:منظورت چیه فاطمه؟
_هیچی عزیزم،حالت کامال خوبه خوبه فقط....فقط...
+فقط چی فاطمه دقم دادی
فاطمه خنده ی دیگری کردوگفت:فقط داری مامان میشی...
چشم هایش گردوکه نه شایدهم بزرگترشد درست شنیده بود؟
اب دهانش راقورت دادواالن ان هم دراین سن وسال،مصیبت بوددیگر مگرنه؟
ماه بانواولین کسی بودکه به سمت گونه های باران یورش بردومادرش لبخند تلخی
زدونگرانی برای دخترش بییشترشده بود،وجودیک بچه ان هم دراین موقعیت،چه
حکمتی داشت؟
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ماه بانو:وای الهی قربونت برم دخترم،بچه نعمته،من خودم پونزده سالم بوداولین بچم
به دنیا اومد،اولش ترسیدم،ولی بعدفهمیدم خداچه لطفی بهم کرده
چه میگفت این پیرزن؟خودش را باباران مقایسه میکرد؟اوخودش هنوز دلش دخترانه
میخواست،دلش مدرسه وشادی میخواست،شیطنت میخواست هیجده سال که سنی
نبود،برای مادربودن زود نیست؟
ببخشیدی گفت وبه اتاق رفت،دررا قفل کردو االن فقط تمرکز میخواست کمی بغض
وگریه،خواسته ی زیادی نبود...
ماه بانو باتعجب ولهجه ی شیرینش گفت:پس چرا خوشحال نشد
ثریا خانم بازلبخندتلخی زدوگفت:دخترم هنوزبچست،اونوقت داره مادرمیشه،اونم
ازمردی که چیزی جزعذاب وخاطره ی بدبراش به جانذاشته....
اشک ریخت وماه بانو دراغوشش گرفت وخودش هم مادر بود این زن را درک میکرد....
ثریا بغض کرده گفت:بیچاره دخترکم،این زندگی حقش نبود،حق دخترپاک من این
نبود...
اشک ریخت وفاطمه درک میکرددختری راکه دراتاق زانوی غم بغل گرفته ومیدانست
اوهنوز برای مادرشدن کم سن است ومادرشدن یعنی گذشتن از ارزوها واین
دخترهیجده ساله میتوانست؟
*********************************
فاطمه سفره حصیری غذاراپهن کردوغذای محلی که درست کرده بود وبه زیبایی
تزئینش کرده بودرا وسط سفره گذاشت....
فاطمه:برم بارانوصداکنم بیادغذابخوره،نبایدگشنه بمونه
ماه بانو:ولش کن،بزارباخودش خلوت کنه تااروم شه
167

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

فاطمه:اما ماه بانو
ماه بانو:به وقتش غذاهم میخوره،عجله نکن دختر
ثریاخانم قاشقی به دست گرفت وشروع کردباغذا بازی کردن مادربود،وقتی دخترکش
گرسنه است چگونه غذا بخورد؟
ماه بانوبرای عوض کردن جوگفت:بچه هاکجان؟
فاطمه:اونا زودترغذاشونوخوردن دارن تواتاق بغلی بازی میکنن
ماه بانوسری تکان دادکه دراتاق بازشدوباران باچهره ی گرفته واردشد
فاطمه لبخندی زدوگفت:خوش اومدی گلی،بیاغذا بخور
باران لبخندکم جانی زدوباگفتن چشمی ارام کنارسفره نشست،مقداری غذا ریخت
وبیخیال شروع کردبه خوردن....
فاطمه هم لبخندزنان بشقاب غذایش رادردست گرفت وداشت فکرمیکردچقدر زوداین
دختربامادرشدنش کنارامده است که باحرف باران غذا درگلویش پریدو و وای این
دختراالن چه گفت؟
+من...من میخوام این بچه سقط شه
ثریا خانم به حرف امدوازاین چیزها درخانواده شان نبود:استغفراهلل،چی میگی
دختر،میخوای بچه خودت روبکشی؟
+مامان این بچه ای که ازش حرف میزنی پدرنداره،اینده نداره،میخوای بدبخت شه؟
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فاطمه به حرف امدونمیتوانست سقط بچه را هالجی کند،همیشه باخودش میگفت
مادرها چگونه دل کشتن بچه ی خودشان رادارند:باران جان این کارگناهه،این بچه
هدیه ی خداست،شایدحکمتی توشه،توکه نمیتونی باسرنوشت بجنگی
همه مخالف این موضوع بودند وماه بانو چرا سکوت کرده بودوبیخیال غذایش
رامیخورد؟
_اره میدونم گناهه،ولی گناه بزرگتربدبخت کردن این بچست،من نمیزارم عذاب بکشه
فاطمه:باشه گلم،ولی تو بدون اجازه همسرت نمیتونی این بچه روسقط کنی
_منظورت چیه؟
فاطمه:منظورم کامالمشخصه،توهیچ کجای این کشور بدون اجازه همسربچه سقط
نمیکنن....
_اما
*من کسی رومیشناسم که اینکاروانجام میده
هرسه باتعجب خیره ماه بانوشدند وازاوبعید بود این حرف!!!!!
فاطمه:ماه بانووو
ماه بانو:وقتی خودش بچه رو نمیخوادما نمیتونیم مجبورش کنیم.
ثریا خانم وسط بحث پریدو نه نمیگذاشت دخترش گناه کند:مگه اینکه ازرونعش من
رفت شی من نمیزارم این بچه روبکشی...
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پوزخندتلخی زدوگفت:مامان جان،لطفاتمومش کنید،زندگیه من تلخ هست،لطفا تلخ
ترش نکنید...
روکردبه ماه بانوبالحن قاطعی گفت:اون کسی که گفتیدکجاست؟
ماه بانو:روستای بغل،زیادراه نیست پیاده تااونجا فقط یه ربع راهه،اگه بخوای فردا بریم
_اره میخوام زودترازاین مصیبت خالص شم،ممنون ماه بانو،فاطمه جان غذا عالی
بود،شب بخیر
ثریا:باران،باران
بی توجه به صدای مادرش به اتاقش رفت ومادرش حق داشت ولی اوزیادی خسته
بود،خسته ترازخسته
شب بودوماه ازپنجره ی اتاقش نمایان بود،شب های روستارا دوست داشت،ارامش
بخش بود...
دستش راروی شکمش گذاشت وسرش راپایین اورد،هنوزهم باورش سخت بود،اوراچه
به مادرشدن...
کمی برایش زودبود...
اهسته زمزمه کرد:
تودیگه ازکجاپیدات شد،وسط اینهمه بدبختی اومدی که چی بشه؟
هـــــه،اون کسی که مثالپدرت محسوب میشه تورونمیخواد همانطورکه هیچوقت
منونخواست،ببین...من...مجبورم...بکشمت...من...من قاتل نیستما...فقط....فقط
خیلی خستم...ازهمه چی...ببخشید...باشه؟
تخیل بود؟بابچه ای حرف میزدکه چیزی رادرک نمیکردوحتی هنوزشکل یک انسان را
به خودنگرفته بودولی شنیده ای که میگویندمادرشدن چیزعجیبیست؟سن وسال
نمیشناسد،مادرشدن...معجزه افرین است،سخت وشیرین...
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***************************
_اومدی اینجاچیکار؟
+اومدم دنبال زنم
_مگه زنت زندست؟
+اره زندست،من میدونم که زندست،شما میدونی کجاست

محموداقا کالفه دستی به صورتش کشیدوخسته بودازبس بااین مردجوان بحث کرده
بود....
ایلیاسکوتش راکه دیدسمج ترازقبل ادامه داد:ثریا خانم کجاست؟پیش بارانه مگه نه؟
_توچیکاربه زن من داری؟هرجاهست به خودم ربط داره
+بله،صددرصد،البته که به شماربط داره،بارانم زن منه،بایدبدونم کجاست
_جدی؟زنته؟اونموقع که باکمربندسیاه وکبودش کردی چرا زنت نبود؟وقتی وسط
خیابون توسرما ولش کردی؟چرا غیرت نداشتی؟اونموقع زنت
نبود،بیابروپسرجون،بیابرو دهن منوبازنکن
+پس شماازهمه چی خبردارین،این یعنی بارانو دیدین میدونین کجاست

_اره میدونم،مادرشم االن پیششه،تودیگه هیچوقت اونونمیبینی،به زودی طالقشم ازت
میگیرم،تولیاقت اونونداشتی
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حرف طالق رازد؟امکان نداشت،هرگزطالقش نمیداد

+اون زنه منه،من طالقش میدم،بهش بگیدهرجاباشه پیداش میکنم،شده ازدستش
شکایت میکنم برش میگردونم اون زنه منه،نمیتونین مخفیش کنین

_باشه،بروهرکاردلت میخواد بکن،به سالمت

ازخانه بیرون امدوسوارماشینش شد،مشتی برفرمان کوبیدومیدانست زنده است اوغلط
میکردبمیرد،بایدپیدایش میکرد،همه جارامیگشت....
فاصله ی خیلی کمی تاروستای کناری بودو این پیاده روی را دوست داشت....
صدای مرغ وخروس خانه ی همسایه ها وگاه وگوسفندهایی که مشغول چریدن
بودند،حس زندگی وارامش میداد،گاهی زندگی درروستاهم جالب وهیجان
انگیزمیشود....
به خانه ی تقریبا بزرگ وقدیمی رسیدند...
ماه بانوجلوترواردشدوبعدش هم فاطمه وباران وثریاخانم....
زن تقریبا مسن وبداخالقی به استقبال امدوماه بانو چندثانیه چیزهایی درگوشش
گفت.
زن نگاهی به باران انداخت وتنهایک کلمه گفت:همراه من بیا
ثریا خانم خواست همراهش برودکه ماه بانودستش راگرفت وگفت:بایدتنها بره....
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اب دهانش راباترس قورت دادومیترسیدخیلی هم میترسید
وارداتاق شد،درکناراین ترس وحشتناک عذاب وجدان داشت،اینکه قتل نبود،بود؟
_هی دختر،چرا وایسادی،بیاجلوتردیگه
لرزش دست هایش به کنارپاهایش چراحرکت نمیکرد؟
اهسته جلورفت برق چاقویی که روی میزبودچشمانش را زدواوداشت ادم میکشت؟
همیشه بچه دوست داشت،عاشقش بودولی...این بچه پدرنداشت...
قدمی جلورفت....چرا هوای این اتاق انقدرخفه بود؟یعنی چندتابچه اینجاکشته شدن؟
کشته شدن؟کشته شدن وقتل مگرفرقی باهم داشتند،اینجا چرا بوی خون
میداد،اومیخواست کسی رابکشدکه قراراست مادرصدایش کند؟اصال...اصال شایداین
بچه دوست دارد این دنیاراببیند،اوداردحقش رامیخورد؟
انقدرپست شده بودکه بچه ی خودش رابکشد؟
_باتوبودما،بیاجلودیگه،کلی کارسرم ریخته
درچشمان زن نگاه کردواین بی رحمی محض بود،پاتندکردوازدرخارج شد،او ادم کش
نبود،نمازمیخواند،حاال هدیه ی خداروبکشد؟هرگز!
+باران،باران کجامیری؟
بی توجه به صدای فاطمه
به سمت ایوان دویدوازخانه دورشد،این خانه بوی خون میدادوادم خفه میشد....
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دستش راروی درختی گذاشت وهمانطورکه نفس نفس میزد زمزمه کرد:من
نمیکشمت،من قاتل نیستم،نمیکشمت،نمیکشمت
ثریا خانم باتعجب خیره ی باران که به درخت تکیه داده بودشدوگفت:یاخدا،این
دخترچش شدیهو؟
ماه بانولبخندی زدوازهمان اول میدانست این دختراین کاررانمیکند،بالحنی مطمئن
گفت:ثریاخانم،دخترت مادرخوبی میشه...
_گفتین باباداره خونه روعوض میکنه؟
+اره مادرفردا،اسباب اثاثیه رومیبره خونه ی جدید،توهم که اینجاجات امنه،نگران نباش
دست ایلیابه تونمیرسه قربونت برم ماپشتتیم...
لبخندی زدواین پشتیبانی را دوست داشت
_مامان،شمافردا برگردین شهرستان،ترالن خیلی وقته مدرسه نرفته،ازدرساش عقبه،منکه
درس نخوندم بذارین اون بخونه...
+اما مادرکی مراقب توباشه؟
_نگران نباش مادرمن دیگه اون باران سابق نیستم میتونم مراقب خودمواین بچه
باشم،وقتشه بزرگ شم،بچگی تموم شد
ثریاخانم شرمنده سربه زیرانداخت وشایداگرسرخواستگاری هول نکرده بوددخترکش
خوشبخت ترازاالن بود...
بایدبرمیگشت،این دختردیگربچه نبودوماه بانوگفته بودتاهروقت که باران بخواهد
میتوانداینجابماندوچقدراین زن مهربان وبخشنده بود....
***************************
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(دوماه بعد)
_ایلیا پاشوبیابریم خونه ما انقدرلج نکن
+دست ازسرم وردارمهردادحوصله ندارم
_االن که چی مثال؟فکرکردی صبح تاشب تواین شرکت لعنتی بمونی وخودتوعذاب بدی
باران برمیگرده؟
+نه،من همچین فکری نمیکنم
چه میگفت؟میگفت تازگی هاازسکوت ان خانه میترسد؟میگفت همه جای ان خانه
برایش کابوس شده است؟
مهردادکالفه ازاین جدال روی مبل کنارمیزنشست وگفت:خودش که معلوم نیست
کجاست،پدرومادرشم که ازاون خونه رفتن،تودستت به هیچ جا بندنیست میخوای
چیکارکنی؟
سرش رامیان دستانش گرفت وگفت:نمیدونم،برام سواله که چراتواین مدت تقاضای
طالق نداده.
_ایلیا،دیگه دنبالش نگرد،اون برنمیگرده
+هــــه،بالخره چی؟اون هنوززن منه،اسمم توشناسنامشه،بالخره بایدپیداش
شه،بالخره بایدتقاضای طالق بده،اون تاابدنمیتونه مخفیانه زندگی کنه...
_اونوقت اگه تقاضای طالق بده چی میشه؟
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+اونوقت به زورمیبرمش خونه،همه ی دراروقفل میکنم نتونه بره
مهردادقهقهه زدوامان ازاین مرد
_یعنی من کشته مرده ابرازاحساساتتم،که همه چیومیخوای به زوربه دست بیاری،فقط
نمیدونم چراسرنگارزوربه خرج ندادی
+چون نگارعشق من نبود
مهردادتعجب کردواین مرداالن چه گفت؟
_منظورت چیه؟
ایلیا شانه باالانداخت وبیخیال گفت:عشق اول من باران بودنه نگار،من اول عاشق باران
شدم بعدنگار،نگارودوست داشتم ولی دیونش نبودم...
_ایلیامن اصال نمیفهمم،این حرفایعنی چی؟
***************************
لباس کوچکی که باعشق دوخته بودرادردست گرفت وگفت:ماه بانونگاه کنید،خوب
دوختمش مگه نه؟
ماه بانودست ازچرخ خیاطی کشیدوگفت:اره دخترم،دیگه داری کم کم خیاط ماهری
میشی،ولی انقدکارنکن خسته میشی
_خسته نمیشم ماه بانوجون نگران نباش حواسم هست
ماه بانولبخندی زدودخترنداشت ولی باران ازدخترهم برایش عزیزتربود
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فردا عیدبودوعاشق بهاربود،عاشق نسیمش وبوی گل وشکوفه های بهاری وازهمه
بیشترعاشق این روستا بامردمان خوب ومهمان نوازش بود.
نگاهی به سفره ی هفت سین چیده شده کردوچقدرارامش داشت وارامش را مدیون
چه کسی بود؟
*********************************
عیدباشدیانباشد،بهارباشدیازمستان،پاییزباشدیاتابستان،چه فرقی داشت وقتی....وقتی
دلتنگ بود...کشوی کتارتختش را بازکردوالبومی که هزار بارتاحاال نگاهش کرده
بود،دراورد...همه ی عکس های عروسی شان دران البوم بود،عکس هایی که هیچوقت
به باران نشان نداد،ولی خودش گاهی ازروی بیکاری وکنجکاوی سراغش رفته
بودوچهره ی باران را دوست داشت شکل بچه های معصوم بودوزمین تااسمان
بانگارفرق داشت،این دودخترضدهم بودند،همه ی اخالق هایسان باهم فرق داشت
وازنطراو بااینکه باران کوچکاربودولی الگوی خوبی برای نگارمیشد...
البوم رابازکردوچرا زودتراین زندگی رادرست نکردکه االن دراین خانه ی بزرگ تنهابود؟
به سمت عکس بزرگ نگارکه روی دیواراتاقش نصب بود رفت،تاحاال به هیچکس نگفته
بود....ازنگار....متنفراست....دختری که دورش زده بودولیاقت محبت نداشت وبعضی
هابوی لجن میدهندوحضورشان بیمارت میکندواوایلیارا دیوانه کرده بودکاش هیچوقت
به دنیا نمی امد،عکس راازدیواربرداشت ومحکم به زمین کوباند...
شیشه های قاب عکس خوردشدند،یادروزی افتادکه باران رامجبورکردخورده شیشه
هاراجمع کندوهمه ی دستانش زخم شد....
بایدتالفی میکردمگرنه؟خم شدو بادست خالی شیشه هارا دردستش گرفت،باهرتکه
دستانش زخم شدولی بی اهمیت همه ی خورده شیشه هارا جمع کرد....
دردش طاقت فرسابود ولی وقتی فکرکردکه باران این دردراتحمل کرده عذاب وجدانش
بیشترشدوچرا اودردنکشد؟حقش بود...
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به سمت عکس نگارکه روزمین افتاده بودرفت وکنارش نشست،زمزمه کنان حرف
زدواالن فقط این عکس برایش مانده بود:
_یادته روز اولی که باران رودیدم،چقدرمسخرم کردی؟اونموقع اون فقط چهارده سالش
بودو تومیگفتی یه دختربچه به دردمن نمیخوره،اما من دست بردارنبودم،همه
جادنبالش میرفتم،جلوی مدرسش کشیک میدادم،ازحق نگذریم،زیادی خوشگل وتخس
بود،اره بچه بودولی من بچگیاشو دوست داشتم،ولی...تو نظرمنو راجبش عوض
کردی،توگفتی اون یه هرزست که باوجودسن کمش
باصدنفره،نگارتو....،توجادوگربودی،جادوم کردی...بهم گفتی دوسم داری واونقدربهم
نزدیک شدی که باران ازذهنم رفت....من فکرمیکردم اون پاک نیست نگار،ولی بود اون
روزوقتی توچادرنمازدیدمش فهمیدم پاکه...هلیامیگفت اون روزتومهمونی خودش
مجبورش کرداون شکلی لباس بپوشه،میفهمی یعنی چی؟یعنی من بازاشتباه کردم....
تومنو دور زدی ومن انتقام سادگیمو ازدختری گرفتم که تومیگفتی هرزست....
نگار....دارم دیونه میشم،اون دخترهمه زندگی منه،چرا سهم من ازاین زندگی لعنتی
تنهایی؟
اره اون دختربچه بودولی من میخواستمش وتوهه لعنتی نذاشتی اخرشم با اون پسره
ی عوضی رفتی خارج ،توفقط پول منومیخواستی...باران هرزه نبود،توهرزه بودی.....
سرش راروی پاهایش گذاشت وگاهی بایدفریادبزنی وبگویی لعنت به این زندگی
ودنیا؟چراگاهی انقدرسخت وطاقت فرسا میشوی وروزهای بد؟پس کی تمام
میشوید!!!!!؟
سرسفره ی هفت سین نشسته بود وبه ماهی قرمزکوچک داخل تنگ نگاه میکرد،ماه
بانو،فاطمه،علی ومهسادورسفره نشسته بودندوهمه منتظرسال تحویل بودند...
نگاهی به ادم های جدیددورش کردوسال پیش کجابودوامسال کجا؟لبخندی
زدوامروزرا دوست داشت حداقل بهترازدیروزبودکه کتک میخورد،بازهم کارمیکرد،ولی
خیاطی،ان هم به زور میخواست پول پس انداز کند وگرنه ماه بانوعمرا میگذاشت
کارکند،این روستاوگاووگوسفندهایش به اندازه کافی برکت داشتندکه شکم هزاران
نفرراسیرکنند....
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صدای دعای سال تحویل که ازتلوزیون کوچک اتاق پخش شدهمه دست به دعا
بردندوباران تنهاسالمتی وعاقبت به خیری خانواده وبچه ی درشکمش راخواسته بود....
ماه بانوهمراه باتلوزیون بلندبلند دعاراخواندوبقیه هم زمزمه کردند:
یامقلب القلوب واالبصار
یامدبراللیل والنهار
یامحول الحول واالحوال
حول حالنا الی احسن الحال
صدای درشدن توپ همزمان شدبا روبوسی وتبریک سال جدیدوامسال عجیب ترین
سالی بودکه اغازش کرده بود خدابخیرکند پایانش را...
گوشی تلفن رابرداشت وبه خانه شان زنگ زد،دلش میخواست به انجامیرفت،ولی خب
ریسک بودممکن بودایلیاپیدایش کند....
عیدرابه خواهروپدرومادرش تبریک گفت وبماندکه محموداقابازبغض کردبرای دخترکش
و پدرها مرزفرشته بودن راهم ردکرده اند...
*********************************
سال تحویل شدوحوصله ی رفتن به جایی رانداشت ومادرش هم به المان پیش خاله
اش رفته بودو چه کسی گفته مردها تنها نمیشوند؟
همیشه دخترها تنهاوبی کس نیستندوگاهی جای دختروپسرعوض میشود....

ازسکوت وتاریکی این خانه متنفربودوتوقع زیادی ازدنیا نداشت تنها...همان دختربچه
ی چهارده ساله ای رامیخواست که باذوق ازدرمدرسه خارج میشدوهیچوقت
نمیفهمیدمردی تعقیبش میکندوبه این همه تخس بودنش میخندد...
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ازرو بیکاری نبود...ان روزها کنجکاوی درباره ی این دخترک کم سن وسال زیادی
قلقلکش میداد...
کل شهرامل وشهرستانی که خانواده ی باران زندگی میکردند را گشته بود،اما...این
دختراب شده بودوبه زمین رفته بود وایلیا تنها امیدش به روزی بودکه باران خودش
رانشان دهدوان روز چقدر دوراست؟
********************************
خوابش نمیبرد،باران نم نم میباریدوکمی قدم زدن درحیاط بزرگ این خانه وتماشای
درختان که به جایی برنمیخورد عاشق مهتاب ونورزیبایش بود...
دمپایی های ابری اش راپوشیدوازپله ها پایین رفت،این خانه دری برای ورودنداشت
ودورتادورش درخت بود،ماه بانومیگفت،دوست نداردخانه اش درداشته باشد،دوست
داردمهمانها راحت بیایند وبروند...
کناردرختی ایستادوسرش رابه تنه اش تکیه داد،نگران بود،نگران اینده ی بچه ای که
قراربودمادر صدایش کندو...چه واژه ی مقدسی!!!!!
این روزهاتنهافکرش مشغول انتخاب اسم بودویعنی این بچه دختربودیاپسر؟
لبخندی زدوکنجکاوی مادرانه هم عالمی دارد،صدای جیرجیرکها ارامش بخش بودومادر
بودن....جالب وشگفت اوراست،مگرنه؟
اهسته زمزمه کرد:دوس داری اسمتوچی بزارم؟
خنده ای باذوق کردوازکودکی عاشق این بودکه روزی برای فرزندش اسم انتخاب کند...
_اوممممم،خب،بااینکه دل خوشی ازبابات ندارم....ولی پدرت کم کسی
نیست....هرچندتوهیچوقت باباتونمیبینی ولی بایدیه اسمی برات بزارم که به خانواده
پدرت بخوره وباکالس باشه
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خنده ی دیگری کردواین دخترهنوزهم کمی تخس بود...
_خب....اگه دخترشدی....اسمتومیزارم.....اوممم.....اسمتومیزارم هیلدا....اره شبیه اسم
عمته.....
قهقهه زدو اسم انتخاب کردن هم لذت دارد....
_اگرم پسرشدی....اسمتومیزارم....اوممم....اها.....اسمتومیذارم تیام.....
لبخندی زدواین اسم رادوست داشت
_قشنگه مگه نه....اگه پسرشدی،بایدازاون پسرای دخترکش بشی،مثل...مثل....
لبخندتلخی زدواهسته ادامه داد:مثل بابات....اونم دخترکشه....ولی....بیخیال
اگرم دخترشدی،بایدازاون دخترای نازموطالیی بشی که شبیه عروسکن.....

+چقدباخودت حرف میزنی؟اون بچه هنوزخیلی کوچیکه نمیفهمه
که چی میگی
دستش راروی قلبش گذاشت وهین بلندی گفت

مردجوان ترسیده به سمتش رفت وهول زده گفت:وای....ببخشید ترسوندمت
خوبی؟میخوای ماه بانورو صداکنم؟
دستش را باال اوردونفس عمیقی کشیدوگفت:نه الزم نیست،خوبم
به چهره ی کیارش نگاه کردواین ناگهان ازکجا پیدایش شد،کیارش هم مانندعلی یکی
ازپزشک های روستا بودواشنای ماه بانو.....
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_شمااینجاچیکارمیکنید؟
+دیدم داره بارون میادگفتم بیام قدم بزنم،بارونو دوست دارم،ارامش بخشه...تووسط
باغ چیکارمیکنی؟
_خوابم نمیبرد
+نمیترسی تنهایی میای توباغ؟
_نه،ازچی بایدبترسم؟

+چه میدونم،خب مثالیه وقت دیدی روحی،جنی،چیزی اومدسروقتت
خنده ی بلندی کردوگفت:اگه شماازاین اسما نیاری،اتفاقی نمیفته

+باشه،ولی ازمن گفتن بودا
تک خنده ای کردوخمیازه ی کوتاهی کشید....
کیارش لبخندی زدوگفت:فکرکنم وقت خوابته ها،افرین به خودم شکل قرص خوابم
تااومدم خوابت گرفت....
باران خنده ی دیگری کردوگفت:اره واقعا،بهتره بخوابم،شمابه قدم زدن وشب زنده
داریت برس
+اوکی لیدی مراقب خودت باش،شب بخیر
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_شب شماهم خوش اقای دکتر به سمت اتاقش رفت این اقای دکترکوه انرژی بودولی
خب این دخترهم هنوزحیاداشت....

(هفت ماه بعد)
ماه بانو:دخترجان انقدکارنکن
لبخندی به نگرانی ماه بانوزدوگفت:ماه بانوجون کاری نکردم که،خسته شدم
انقدنشستم،االن این بچه میگه چه مامان تنبلی داره
ماه بانولبخندکوچکی زدومشغول هم زدن خورشت شدکه دریک دیگ روی گازکوچکی
وسط باغ گذاشته بودوهمیشه دوست داشت میان درختان غذا بپزد....
این ماه های اخردردهایش بیشترشده بودو میدانست وقتش نزدیک است وذوق
میکردازروزی که مادرشود....
ماه بانو:ثریاخانم کی میاد؟
_گفت تافردا خودش رومیروسونه،دوس داره بچه روببینه...
ماه بانو:انشااهلل به سالمتی بچه هم به دنیامیاد،اونوقت میبینی که چقدشیرینه...
لبخندی زدواین روزها تپل که نه چاق شده بودوبانمک...
اهسته روی صندلی نشست وخیره ی اسمان شدکه انگاربازمیخواست ببارد.....
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دستی روی شکمش گذاشت وزمزمه کرد:نه ماه شدا،نمیخوای بیای؟.....خسته شدم
ازتنهایی
تنهابود؟ماه بانو،فاطمه،مادرش هم که هرماه می امدوسرمیزد،پدرش هم هرهفته
تلفنی حالش رامیپرسید...پس چرابازتنهابود؟
اه پردردی کشیدوسنی نداشت خب...خب گاهی فقط گاهی دلش یک مردعاشق
میخواست....فقط گاهی نوازش ومهربانی....گاهی نگاه وکمی قربان صدقه،خواسته ی
زیادی نبود...
تمام دنیایش شده بوداین بچه ای که هنوزجنسیتش رانمیدانست،ولی دوست داشت
پسرباشد،نمیخواست دختری ضعیف باشد...
امابازهم فرقی نمیکرددرست است تنهابودوپشت نداشت ولی پشت میشدبرای این
کودک ومیخواست هم پدرباشدهم مادر....
قطره اشکی ازچشمش پایین امدوهمزمان دردبدی درشکمش پیچیدوجیغ
نزد...لبخندزد،افرین به این بچه ای که تااشک مادرش رادیدتصمیم گرفت
بیاید،دردشدیدترشدوایندفعه جیغ بلندی کشیدوماه بانوهراسان مالقه رادرزمین رها
کردوبه سمت باران دوید:چیشدی دخترجان؟
برسرش کوباندوبالهجه شیرینش گفت:وای خاک به سرم وقتشه؟
فقط توانست سری تکان دهدوماه بانو به فاطمه تلفن کرد که سریع خودرا
برساند،بایددرخانه زایمان میکرد،بدون شوهر به بیمارستان میرفت ومیگفت چندمن
است؟
امشب سخت بودولی خداوند به مادرها توان میدهد،دردکشیدساعتهاوچقدرزودشب
شدواین درددقیقا کی تمام میشد؟
شب هم گذشت ونزدیک اذان صبح شدواین بچه هنوزقصدامدن نداشت...
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نگاهی به ماه بانووفاطمه وزن دیگری که نمیشناخت کردومادرشدن خیلی سخت است
ولی شیرین است مگرنه؟
اخرین توانش را به کارگرفت و

صدای گریه وچشم هایش بسته شد

***************************
باپوزخندی نظاره گردخترروبرویش بودوهنوزهم باورش سخت بود...
_فکرنمیکردم انقدزودبرگردی ایران
+چرا
_چون همه میگفتن اشکان ادم ساده ایی نیست،فکرنمیکردم انقدزودپولشوباالبکشی
وبرگردی ایران
+توهم ادم ساده ای نبودی،امادیدی که
_اره دیدم،من همیشه گفتم،نگارتوباجادوگرفرقی نداری،جادومیکنی وبه هدفت
میرسی.
نگاه دخترک غمگین شدوهمانطورکه خیره ی زمین بودگفت:ایندفعه فرق میکنه،من
پولشوباالنکشیدم،دوسش داشتم،اما...اما اون،توفسادغرق بود،اخرشم عاشق یکی ازاون
موبلوندا شدو...منوفروخت.....هـــه
..بیخیال..
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..وقتی شنیدم با باران ازدواج کردی.......
خیلی تعجب کردم
_چرا
+همینجوری

پوزخندتلخی زدوگفت:تعجب کردی چون فکرنمیکردی باکسی ازدواج کنم که ازنظرم
هرزه بود،بااین بالیی که سرت اومده بایدبدونی دلم اصالبرات نمیسوزه،چون
حقته،بدترازاین حقته،من به خاطرتوهه لعنتی اون دختروعذاب دادم...االن هم من هم
توداریم تقاص پس میدیم....
+من میخواستمت ولی،وقتی اشکان رودیدم نتونستم بیخیالش شم،اینکه توباران رو
عذاب دادی تقصیرمن نیست
فریادزدوگفت:توهه لعنتی راجب اون بدگفتی منم باورکردم،توخودتوفرشته نشون دادی
اونوشیطان.

+من نیومدم ایناروبشنوم
_پس اومدی چیوبشنوی؟
+اومدم....اومدم بگم که...یه فرصت دیگه بهم بده
چشم هایش راریزکردومنظورش چه بود؟
_یعنی چی؟
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+یعنی،یعنی اگه هنوزم....دوسم داری.....
_بروبیرون ازشرکت من...
+اماایلیا...

بلندشدواعصابش کشش این دخترخائن رانداشت،به سمتش امدوهمانطورکه دستش
رابه سمت در گرفته بود تکرارکرد:نمیخوام چیزی بشنوم بروبیرون.
+چرااینجوری میکنی؟
بازویش راگرفت وازروی مبل بلندش کردوگفت:میری بیرون یابندازمت بیرون
دستش راروی سینه اش گذاشت واهسته زمزمه کرد:ایلیا...نگوکه دوباره عاشق باران
شدی.اون خیلی بچست.....تولیاقتت خیلی بیشتره....چرا
دستش را پس زدواینباربلندترفریادزد:گفتم بروبیرون.........
+باشه باشه،اروم باش،من فعال تهرانم یه روزسرفرصت میام ومفصل حرف میزنیم،فعال
لبختدی به رویش پاشیدوازدر خارج شد.....
*********************************
درگوش نوه اش اذان خوانده بودواالن دراغوشش گرفته بودومیگویندنوه ازفرزندشیرین
تراست،راست میگویند؟
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نگاهی شرمزده به دخترکش کردوگفت:بابای بدی بودم که قابل ندونستی
مشکالتتوبگی وتواون خونه عذاب کشیدی ودم نزدی؟
_باباجون،نزنیداین حرفو،گذشته هادیگه گذشته
+نگذشته دخترم به واهلل که نگذشته،لعنت به پدری مثل من که زندگی دخترش این
شکلیه.

_خدانکنه باباجونم،زبونتونوگازبگیرید،نگاه به زندگی االنم نکنیدمن ایندمومیسازم...به
من اعتمادکنیدمن دیگه بچه نیستم
+معلومه که بچه نیستی دخترم،امابااون اسم توشناسنامت میخوای چیکارکنی؟
لبخندکم جانی زدوچه کارمیتوانست بکند؟
_نمیدونم،فعال توهمین روستا میمونم
+پس طالق چی؟
_حرفشم نزنیدبابا،اگه بخوام طالق بگیرم ایلیااین بچه روازم میگیره...من
صبرمیکنم،مامان میگه نگار ازاشکان طالق گرفته وبرگشته،پس حتماایلیا
میخوادباهاش ازدواج کنه،بالخره دست ازدنبال من گشتن برمیداره وطالق غیابیم
میده....
+اما باباجان،این بچه شناسنامه میخواد
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_میدونم باباجون،میدونم،ولی...االن فقط میخوام صبرکنم وتوارامش این بچه روبزرگ
کنم،بزرگترکه شد یه فکری واسه شناسنامشم میکنیم....
پدرنگاهی به چهره ی گرفته ی دخترکش کردواالن وقت این حرف هانبود....
+خب حاال اسم این کاکل زری روچی میخوای بذاری؟
باران ازفکربیرون امدوبالبخند به کودک درون اغوش پدرش نگاه
کردوگفت:میخوام....میخوام اسمش روبذارم تیام
پدرچندبارتکرارکرد:تیام...تیام
لبخندگرمی زدوگفت:قشنگه...اقا تیام
ثریا خانم درچوبی اتاق رابازکردوگفت:چقدرحرفای یواشکی داریدشماها خسته
شدم،محموداقانوه خوشگلم روبده ببینم...
باران لبخندی زدواین خوشبختی را دوست داشت،مادرشدن زیباست وبه راستی هیچ
حسی به قشنگی مادربودن نیست......
***************************
کارش شده بودخیاطی ونگه داری ازتیام وماه بانوهم کمکش میکرد،بالخره اویکی
دوپیرهن بیشترپاره کرده بودواصول بچه داری راخوب میدانست...دراین چندماه
خیاطی راکامل یادگرفته بودوازمردم روستا سفارش قبول میکرد،بایدبه فکراینده ی
کودکش میبود،هرچه بود مادربودومادری سن وسال نمیشناسد ومادرها فداکارند....
دیگردوری ازخانواده برایش مهم نبودواالن تنهایی معنانداشت وقتی کودکی درکنارش
بود که ازوجودخودش بودو اومادرش....غم معنایی نداشت،وقتی درکنارمردمان خوب
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روستا زندگی میکردوصبح هاشیرگاوهارامیدوشیدومهساکنارتیام مینشست ونگاهش
میکردوهمش غرمیزدکه تیام تنبل است وخواب است،پس کی بزرگ میشودتا بازی
کنیم؟
وباران قهقهه میزدو زندگی ازاین شیرین تر؟وقتی فاطمه بهترین دوستش بودوعلی اقا
همانندیک برادربه چشم ناموسش نگاهش میکرد
وباران تازه فهمید خوشبختی همیشه درعمارت های بزرگ وباشکوه وماشین پورشه
نیست،خوشبختی گاهی دردل مردمان ساده ی روستایی است که بی هیچ
چشمداشتی محبت میکنندوزندگی یعنی دلخوشی یعنی خوشبختی وباران االن
خوشبخت بود......
وادم بدقصه هنوزهم منتظریک نشانه بودووحقش بودمگرنه؟گاهی دلتنگی رودست
همه ی عذاب هامیزندواول میشود،
"بدبختی یعنی:
دلت براش تنگ شده...ولی...هیچ،غلطی...نمیتونی...بکنی"
گاهی بایداین جمله راخواندوتفکرکردوبداست دلتنگ کسی باشی که میدانی رفتنش
حق است ولی،دل که حق وناحق حالی اش نمیشود میزندوناگهان تنگ میشود،ان
قدرتنگ که احساس خفگی میکنی ودل است دیگر...
دستی به شالش کشیدوزمزمه کرد:اگه....اگه بگم غلط کردم برمیگردی؟
ازان دخترخدمتکارتنهاهمین لباس هاوالبوم عکس عروسی مانده بودوتنهایی هم عالمی
دارد...

مردهاهمیشه شجاع نیستند،مردهااگرعاشق ودلتنگ شوند،ضعیف خواهندشد،بغض
خواهندکردواشک هم میریزند،مردبودن سخت وعجیب است ومردها بین دوراهی
عشق وغرورگیرمیکنندواین یک واقعیت است،غرورعشق نمیفهمدوعشق غروررا درک
نمیکندوچه کسی گفته زنهاضعیف هستند؟
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زنهاموجودات ظریفی هستندکه باظرافتشان قوی ترین مردهاراازپای درمی
اورندوعشقشان خوب عاشق رازمین میزندوایلیا بالخره زمین خورد،خداجای حق
نشسته واین مردحاالحاالها بایددلتنگ عطرباران باشدکه داشت ازلباس هایش
جدامیشدوبه راستی عطرهم اسرارامیزاست وعطراین دخترازنظراو دریک کالم فوق
العاده بودومست کننده...
کارش شده بودبوکردن لباس هایش ونقشه برای اینده ای نمیدانست دوراست
یانزدیک ولی امیدداشت ومیدانست باران برمیگرددوعمرا،عمرااگرطالقش
دهدبایددرخواب ببیندواین مردهنوزهم زورگوبودوایلیابوددیگر.....
دست ازچرخ خیاطی کشیدوکشی به بدنش دادوخمیازه ی بلندی کشید،خسته
بودودوهفته بودکه شبانه روزمشغول دوختن بودواین لباس خیلی کارمیبرد ،زندگی
گاهی سخت هم میشود...
نگاهی به چهره ی درخواب رفته ی تیام چهارماهه کردولبخندگرمی زد،بلندشد،به
سمتش رفت وکنارش درازکشیدواهسته زمزمه کرد:اخ که کاش من جای توبودم،االن
راحت میگرفتم میخوابیدم،دست کوچکش رادردستش گرفت وگفت:زودتربزرگ
شو،زودترحرف بزن،زودترمامان صدام کن،خستم...
خیلی خسته...هـــه،حتما بابات داره بانگارجونش خوش میگذرونه،خوبه...حداقل به
ارزوش رسید،به عشقش رسید....
قطره اشکی ازچشم هایش جاری شدوچرا ان مردهیچوقت همسرش نبود؟
یعنی سهمش اززندگی همین بود؟کاروکاروکار
خب اوهم دلش کمی بیرون رفتن وخوش گذراندن میخواهد،کمی شوهرداشتن،کمی
اشپزی،کمی منتظرماندن....
زن بوددیگر.......
بوسه ای بردستان کوچک تیام زدواالن دلش کمی خلوت بادرختان را میخواست.....
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شال سفیدکاموایی اش راروی دوشش انداخت وبه باغ رفت یک سال گذشته بود،یک
سال بودکه ان فرشته ی عذاب راندیده بود،اگرعذابش نمیدادهمسرخوبی میشد
مگرنه؟یک همسرخوشتیپ وجذاب داشتن که بدنبود...
البته به شرطی که واقعاهمسرباشدنه صرفایک فرشته ی عذاب....
یک سال ازمرگ سامان گذشته بودوهمه چی مانندیک خواب بود...یک رویا وچه شدکه
ناگهان به اینجارسید؟
_من نمیفهمم چراهروقت میام قدم بزنم تواینجا وایسادی
اینبارنترسیدمیدانست کیارش است وبه نمک ریختن های این اقای دکترعادت داشت
ویک جورهایی مثل برادربرایش عزیزبودودوست داشتنی....
اهسته به سماش برگشت وگفت:شماچه اقای دکتری هستی که همش قدم
میزنی؟اونم توشبای مهتابی؟
قیافه مظلوم وبامزه ای به خودگرفت وگفت:مگه مادکترا دل نداریم؟من ماهو دوست
دارم،به توچه؟
باران خنده ی ارامی کردوداشت کم کم یادمیگرفت نبایدقهقهه بزند،دختربودن تمام
شده،اواالن یک ز ن ومادراست....
_باران؟
+بله؟
_یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟
لبخندی به رویش پاشیدوگفت:نه...بپرس
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_خب...میدونی؟ماه بانوهیچوقت راجب گذشته توحرف نزدوهیچوقتم اجازه
ندادپشتت حرف دربیارن....ولی....من کنجکاوم....راجب،راجب پدراون
بچه...میگم....نکنه،اصال.....پدری درکار...نباشه...یعنی...یعنی...حرومـ....
حرفش راقطع کردوگفت:نمیخوادادامه بدی،منظورتوگرفتم،اون بچه،پدر داره،من
شوهردارم،اگه باورنمیکنی شناسناممونشونت بدم...
_نه نه،معلومه که باورمیکنم....پس.....اگه شوهرداری؟...کجاست....چراپیشش
نیستی....
_شوهرم تهرانه،اون زندگیه خودشوداره منم زندگیه خودمو

کیارش خواست چیزی بگویدکه باران گفت:اگه کنجکاویت برطرف شد،من برم
بخوابم،خیلی خستم

_اببته،بابت سوالم عذرمیخوام،ببخشید،شب خوش

سوت زنان ازباران فاصله گرفت ودورشد...
نفسش راکالفه بیرون دادوخوشش نمی امددرباره ی بچه اش اینطورحرف بزنندوحتی
فکرش هم وحشت ناک بود....
_گفتم نمیخوام ببینمت چرانمیفهمی؟
+ایلیامن تنهام،کمکم کن
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_بروازیکی دیگه کمک بگیر
+انقدبی رحم نبودی
_شدم
+توگفتی که عاشقمی
_توهم یه زمانی اینومیگفتی

+من دروغگوبودم ولی تو نه،مگه ادم ازعشقش سیرمیشه که توشدی؟

_عشق داریم تاعشق،بعضی ازعشقاهوسه،خریته،سادگیه،همه ی ادماالیق عشق
نیستن...
االنم بروبیرون....حوصله ندارم...

+هیچوقت فکرنمیکردم اون دختربچه....
_انقدنگواون دختربچه اون دختربچه،اون دختربچه ای که ازش حرف میزنی زن
منه،منم دوسش دارم،حیف که چقددیرفهمیدم تودربرابراون هیچی نیستی....
_اوکی،پس این حرف اخرته؟
+اره،حرف اخرمه
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بلندشدوکیفش رارودوشش انداخت وگفت:اون دختردیگه برنمیگرده،داری وقتت
روتلف میکنی

+دیگه هیچوقت نمیخوام ببینمت
ازاتاق خارج شدودرراپشت سرش بست وایلیااهسته زمزمه کرد:خودم پیداش
میکنم.....
********************************
(پنج سال بعد)
_توقول دادی،اون ماشین کنترلی روبرام بخری.
+پسرم چندباریه حرفومیزنی؟گفتم چندهفته دیگه برات میخرم

_نخیرررر،گفتی روزتولدم میخری،مگه امروزتولدم نیست،بخردیگه
خم شدوگونه هایش رانوازش کردواخراین بچه ی پنج ساله چی ازمشکالت زندگی
میفهمد؟

+پسرم،گفتم پولم نمیرسه،جلوی ماه بانوازاین حرفانزن

_چرا نزنم؟توکه نمیتونی بخری،اماماه بانومیتونه
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+تومیخوای منوبیشترشرمنده ماه بانوکنی؟
کالفه رویش راازکودکی که گنگ نگاهش میکردبرگرداندواوحتی نمیدانست شرمندگی
چیست...
_تیام،نق زدن روتموم کن،گفتم پولم نمیرسه،هفته دیگه برات میخرم،زیاده روی نکن

+دروغ میگی

_دروغ نمیگم

چشم های اشک الودش راکه دیددراغوشش گرفت ودوست نداشت این چشم های
تیله ای راخیس ببیند....

+الهی قربونت برم،قول میدم یه روزجبران کنم

_یه روزیعنی کی؟

+زیاددورنیست،عشق مامان،االنم بیابریم پیش ماه بانواینا،مثال تولدته ها
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بق کرده باشه ای گفت وباران ارام دماغش راکشیدودستانش راگرفت وبه سمت اتاق
رفت.....
این اخرین تولد تیام دراین روستابودوپس فرداقراربودبه تهران بروند،همراه فاطمه
وعلی وبایدتکلیف ان اسم درون شناسنامه اش راروشن میکرد.....
ثریاخانم لبخندی زدوگفت:فدای پسرم بشم،بیابغلم ببینم...
تیام:نمیام،مادرجون اول بگین کادوچی برام اوردین؟
بارن لبخندی زدواین کودکی وساده بودنش رادوست داشت....
کیارش میان بحث پریدواین سال هازیادی برای باران وتیام اشناشده بودومرزغریبه
بودن راردکرده بود:ثریاخانم رونمیدونم،ولی من برات یه کادوی خوشگل اوردم...
ذوق کرده میان اغوشش رفت وکودکان کادوگرفتن رادوست دارند.
_چی برام اوردی؟
+االن که نمیشه هنوزشمع تولدت روفوت نکردی
_نمیخوام بگودیگه
+گوشتوبیارجلوبگم
کیارش زمزمه ای درگوشش کردوتیام باخوشحالی به سمت باران دویدبالحن کودکانه
گفت:مامان مامان،عموکیارش اون ماشین خوشگله روبرام خریده هورااااا
لبخندی به ذوق کودکش زدوباشرمندگی گفت:اقا کیارش الزم نبودانقدزحمت
بکشیدخودم براش میخریدم...
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_این چه حرفیه،قابل تیام جان رونداره
جعبه ی کادوپیچ شده ای راازپشت مبل بیرون کشیدوبه سمت تیام گرفت وتیام ذوق
زده جعبه راگرفت وتشکرکرد،باران خوب تربیتش کرده بود...
*********************************
خیره ی ماه مهمان شده ی اسمان شدودلتنگ نبودنه هرگزفقط کمی کنجکاوزندگیه
پدرتیام شدوچرا نیامددنبالش؟یعنی پیداکردن یک روستادراین پنج سال انقدرمشکل
است؟
اه پردردی کشیدوحتماکل ان شهرفراموشش کرده اند....نگاهی به تیام که مشعول
بازی باماشینش بودکردوعادت داشت هرشب همراه اودرباغ قدم بزند....
_تیام خان پاشوبریم قدم بزنیم که غذامون هضم شه
+اخه میخوام بازی کنم
_واسه بازی وقت زیاده،پاشوببینم

کاله کاموایی قرمزرنگش راسرکردودست دردست باران راهی باغ شدند....
_مامان؟
+جانم
_میشه نریم
+نه عزیزم،بایدبریم،تاابدکه نمیتونیم اینجابمونیم
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_اخه من دلم واسه طال تنگ میشه
قهقهه زدواهسته گفت:این همه ادم تودلت واسه یه گوساله تنگ میشه؟
روی تنه ی بریده شده ی درختی نشست وخیره ی پسرک روبرویش شدودوست
داشت تیام شکل خودش باشدامااودقیقانمونه ی کوچک شده ی
ایلیابودوچشمانش،همان چشمان تیله ای درخوابش بودودوست نداشت پسرش هم
مثل پدرش بی رحم باشد.....
_چرااونجوری نگام میکنی؟
باصدایش ازفکربیرون امدولبخندزنان گفت:داشتم فکرمیکردم که ....توچقدرشبیه
پدرتی
_توگفتی اون،ترهان زندگی میکنه
خنده ی بلندیکردواین شیرین زبانی رادوست داشت:ترهان نه عزیزم تهران،اره
اونجازندگی میکنه،شاید....شایددراینده ببینیش،شایدم...شایدم مجبورباشی باهاش
زندگی کنی

+پس توچی؟
_خب....اون....اون منونمیخواد...امیدوارم ...تورم نخواد
تیام گنگ نگاهش کردوطبیعی است یک کودک پنج ساله معنی غصه های مادرش
رانمیفهمد...اونمیفهمدمادرش ترس ازدست دادنش راداردو....
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زندگی خیلی سخت است....اصال....روزهای خوبی درزندگی این دختر....دخترکه
نه....زن بیست وسه ساله وجوددارد؟
تمام این پنج سال حسرت خورد،حسرت نگاری که حتماایلیامهربانی نثارش
میکندونفهمیدچراایلیابرای طالق اقدام نکرد؟
گاهی هم حسرت فاطمه راخوردکه علی اقاعاشقانه نگاهش میکندوباران چه چیزی کم
داشت که حتی همسرش هم اورانخواست وتنها چندماه دنبالش گشت وبعدبیخیالش
شد؟
سرنوشت است دیگر،کاش میشدسرنوشت راازسرنوشت،کاش میشدهمه چی
راتغییرداد،اما...سهم این دختر...تنهایی بودوبس.
_ای بابا ماه بانوبسته دیگه چقدرگریه میکنی؟
ماه بانو:باورم نمیشه داری میری مادر،بهت عادت کرده بودم
_بازم میام پیشت ماه بانوجونم،توفقط دعاکن زندگیم درست شه

ماه بانو:دعا میکنم مادر،دعامیکنم
بوسه ی بزرگی روی گونه ی تیام کاشت وبالهجه شیرینش گفت:مراقب مادرت باش
بچه زیادم شیطنت نکن
+چشم
باران لبخندی زدوباردیگرماه بانورا دراغوش گرفت وسوارماشین علی شدوزندگی
جدیدش باانهابود،خانه ی دوطبقه ای درتهران خریده بودند که وباران طبقه پایینش
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راازانهااجاره کرده بود،پنج سال کارکردتاپول جمع کردو،بایدپول میداددرست
نبودسربارفاطمه این هاباشدوپدرش هم کمک حالش بود.....
ماه بانوسرفاطمه وعلی هم یک سری گریه کردوعاقبت رضایت بررفتنشان دادوماشین
بابسم اهلل علی به حرکت درامدوبازهم نگران بود...بعدازپنج سال داشت به شهری
برمیگشت که حتمامردمانش این دخترتنهارافراموش کرده اندولی اوهنوزخاطرات بدش
راازیادنبرده بودوایلیا بایدمنتظرطالق دادن باشد،این زن جوان دیگر ان دخترهفده
ساله ی قدیم نبود....
برای زندگی درتهران حسابی برنامه ریزی کرده بود،علی مطبی کوچک اجاره کرده
بودوباران قراربودمنشی انجاشودوفاطمه هم دربیمارستانی مشغول به کارمیشدویکی
ازدوستانش رامعرفی کرده بودتاتیام رابه مهدکودکش ببردوباران به کارهای مطب
برسدومهساهم بزرگ شده بودومیتوانست تنهاخانه بماند
اهسته واردمطب کوچک وجمع وجورشدوامروز،روزاول کارش بودو،تیام رابه مهدکودک
برده بود،خیالشم راجب اون راحت بود....
پشت میزچوبی کوچک نشست وبوی رنگ دیوارهاکمی ناخوشایندبودولی این نوبودن
را دوست داشت...
نگاهی به اطرافش کردوچرا اینجادوتااتاق داشت؟
باتعجب به سمت یکی ازاتاق هارفت وخواست بازش کندکه باصدای ناگهانی مردپشت
سرش برگشت ودستش راروی قلبش گذاشت....
_اهای خانم منشی اون اتاق منه

خیره ی دکترجوان شدواین اقای دکترروح بودیاجن که هرجااومیرفت حضورداشت...
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+اقاکیارش!!!!!شمااینجاچیکارمیکنید؟
_خواستم سوپرایزت کنم

+یعنی....شماهم قراره اینجاکارکنید؟

_بله لیدی،منوعلی شریکی اینجارواجاره کردیم،حاالاگه ناراحتی برم؟

تک خنده ای کردوگفت:نه،هرگزخیلیم خوشحالم
این مرددوست داشتنی بودوگفته بودهمانندبرادرش است؟
+خوبه،پس بشین پشت میزت که قراره االن اینجاصف بکشن

خنده ای کردوکارش رادوست داشت،ولی همیشه دلش میخواست به جای منشی
یاخیاط یک پزشک باشدوهنوزهم دلتنگ مدرسه وعاشق کتاب خواندن بود....اهی
کشیدوباسرنوشت نمیشه جنگید....
*********************************
مانتوی مشکی رنگ کوتاهش راپوشیدشال زرشکی سرکردوارایش مالیمی هم کردوزن
بودودیگرگذشته بودزمانی که تنهاهفده سال داشتواهل ارایش نبود.....نگاهی
دورتادورخانه انداخت وچیزی زیادی نخریده بود،یک یخچال وگازوفرش وتلوزیون
وچندخورده ریزدیگرکه پدرش به جبران جهیزیه ندادن به دخترکش خریده بودوهمین
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هاهم برایش کافی بود،قانع بودوطمع نداشت،مهم سالمتی تیام بودوبس،فرزندش که
میخندیدوبازی میکردکافی بود....
پیداکردن شرکت جدیدان فرشته ی عذاب کارچندان سختی نبود،اژانسی گرفت
وادرسی که درتکه کاغذی کوچک نوشته بودبه راننده دادو
هنوزهم تهران رابه خوبی بلدنبود،راه کمی دوربودوترجیح دادچشم هایش
راببنددوهنوزهم نگران بود،دستانش یخ کرده بودودروغ چراکمی هم استرس داشت....
مالقات باکسی که ازارش داده بودوحاالحکم پدرتیام راداشت وای اگرتیام
راازاوبگیردچه؟
حتی فکرش هم ترسناک بودوتیام دریک کالم....تمام زندگی اش بود....
بایدایلیاراقانع میکردکه طالقش دهدوبیخیال تیام شود،تنهایک شناسنامه برایش
بگیردهمین.....
_خانم رسیدیم
باصدای راننده ازفکربیرون امدوچشم هایش رابازکرد،کرایه راننده راحساب کردوازماشین
پیاده شد....
نگاهی به ساختمان روبرویش انداخت،ساختمانی بزرگتروزیباترازشرکت قبلی.
پوخندتلخی زدواین مردزیادی ثروتمندبود،اونوقت اوبایدپنج سال شبانه
روزکارمیکردوبابت خریدن یک اسباب بازی برای تیام پول پس اندازمیکرد....البته ازحق
نگذردکیارش بارها برای تیام اسباب بازی خرید،اورابه گردش بردولباس های گران
برایش خرید.....
اهی کشیدوسعی کردلرزش دستانش رامهارکند،ارام ومانندیک خانم متین به سمت
درب ورودی شرکت رفت.
203

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

روی تابلوی نصب شده درراهرونام شرکت ایلیارا پیداکردوسواراسانسورشدودکمه ی
طبقه موردنظررازد.
ازداخل اینه نصب شده دراسانسورنگاهی به خودش انداخت وچرا میخواست زیبا
باشد؟
باصدای زنی که شماره طبقه رااعالم میکردچشم ازاینه برداشت و ازاسانسورخارج
شد........
روبروی دربزرگ ومشکی رنگ شرکت ایستادونفس عمیقی کشید،بایداعتمادبه نفس
داشته باشد....
باقدم های محکم واردشد...
بادیدن منشیه جوانی که پشت
میزباغرورنشسته بودبه سمتش رفت،سرفه ای کردوباصدای صاف ورساسالم
کردوگفت:ببخشید....بااقای کاویانی کاردارم
دخترجوان بدون سربلندکردن گفت:وقت قبلی دارید؟
اهسته نه ای گفت واین دخترزیادی بی ادب بود،باهمسررئیس شرکت که
اینطوربرخوردنمیکنند...
پوزخندی به این فکرش زدواوهنوزهم ازنظرایلیا خدمتکاربودنه همسر...

_متاسفم بدون وقت قبلی نمیتونیدایشون رومالقات کنید
کالفه سری تکان دادوگفت:من ازاقوامشون هستم
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دخترجوان سربلندکردوابرویی باالانداخت وگفت:ولی ایشون معموالبااقوامشون
توشرکت مالقات نمیکنن اگرم بخوان بکنن قبلش به من خبرمیدن....
چشم هایش رابست واصالحوصله ی چانه زدن بااین دختررا نداشت.
+خانم محترم،شمااون تلفن بغل دستت روبردار.....

_باران!خودتی؟
صدایش گرم واشنابودوهنوزهم ان صدای مهربان رابه یادداشت،خودش بود،سپیده!
به سمتش برگشت ولبخندزنان سالمی گفت.
سپیده محکم دراغوشش گرفت وگفت:چقدرعوض شدی دختر،دیگه شکل دختربچه
هانیستی،وایییییی باورم نمیشه کجابودی تواین پنج سال
باران راازخودجداکردوبااخم روبه منشی جوان گفت:ایشون همسرجناب مهندس
هستن،اونوقت توچهارساعت داری باهاشون بحث میکنی؟
چشم های باران گردشدواهسته زمزمه کرد:توازکجامیدونی؟
منشی بلندشدوببخشیدی گفت وباران بالبخندخواست بنشیند.
سپیده باران رارومبل روبروی میزمنشی نشاندوخودش هم کنارش نشست
وگفت:فهمیدنش کارسختی نبود اقای اعتمادی که فوت کردن همه همه چیزوفهمیدن
البته من یکم بیشترفهمیدم،میدونی که یکم فضولم از زیرزبون هلیاخانم کشیدم بیرون
لبخندغمگینی زدوادامه داد:واقعا متاسفم،حق داشتی پنج سال بری
وبرنگردی.حاال...بگوببینم تواین مدت کجابودی؟
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+عزیزم فعالبایدایلیاروبببینم،بعدباهم حرف میزنیم وهمه چیزروبرات تعریف میکنم....
_باشه پس شمارتوبده...
شماره اش رادادودوباره به سمت میزمنشی رفت وگفت:لطفا بااقای مهندس هماهنگ
کنید
منشی لبخندی زدوگوشی تلفن رادردست گرفت ودکمه ای رافشاردادوگفت:اقای
مهندس....ببخشیدمزاحمتون شدم....همسرتون اینجاهستن...
لبش راگازگرفت واین دیگرچه بودکه این دخترجوان گفت؟االن ایلیافکرمیکندچه
خبراست که او خودش راهمسرمعرفی کرده....
_الو...الو....اقای مهندس گوشی دستتونه؟

_بله،چشم
گوشی راگذاشت وروبه باران بالبخندگفت:بفرماییدتوخانم کاویانی.
خانم کاویانی؟همسر؟این واژه هاچقدربرایش غریبه بودند....
اب دهانش راقورت دادوسعی کردپاهای لرزانش راحرکت دهد.
به سمت دربزرگی قهوه ای رفت،نفس عمیقی کشیدواهسته درزد،منتظرتاییدورودش
نشدونفس عمیق دیگری کشید،چشم هایش رابست ودررا بازکردو وارداتاق شد....
اهسته چشم هایش رابازکرد....
سرش پایین بودومشغول نوشتن چیزی بود!!!!!
تعجب کرد!
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فکرنمیکردایلیاانقدربیخیال باشد،درست است عالقه ای به اوندارد....ولی....این
رفتارهم.....
اهسته سالمی کردوسعی کردلرزش صدایش راپنهان کنداما....زیادموفق نبود...
ایلیا سری تکان دادوبدون بلندکردن سرش ازبرگه ها دستش رابه معنای نشستن
درازکردو باران کالفه روی دورترین مبل نشست ومردهم انقدربیخیال؟....
نگاهی به دورتادوراتاق انداخت وهمه چی شیک وگرانقیمت بود...دستی به مبلی که
رویش نشسته بودکشیدویقینا چرم اصل بود......
_اگه برای دیدزدن اتاق اومدی بهتره بگم من سرم شلوغه پس وقتم رونگیروکارت روبگو
دندانش راروی لبش فشاردادوبعدازپنج سال توقع استقبال بهتری راداشت!
اب دهانش روقورت دادوبلندگفت:برای طالق اومدم،فکرمیکنم وقتشه
ایلیا امضایی پایه برگه ی زیردستش زدوپرونده رابست،سرش راباال اوردومستقیم به
صورتش زل زد....
مستقیم وحتی بدون اندکی پلک زدن....
+تااالن کجابودی؟االنم بروهمونجا

_این چه ربطی به حرف من داشت؟معلومه که میرم،ولی اول میخوام شناسنامم پاک
بشه...
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پوزخندی زدوازروی صندلی چرخ داربزرگ وچرمش بلندشدوبه سمت باران امد،پشت
مبلی که نشسته بودایستادوسرش رابه صورتش نزدیک کردواهسته کنارگوشش زمزمه
کرد:باشه....طالقت میدم....ولی توخواب....
پوزخند دیگری زدوبه سمت میزش رفت،کت وکیفش رابرداشت وازمقابل چشمان بهت
زده باران عبورکردوخواست ازدرخارج شودکه باران به سمتش برگشت وگفت:ایلیا
اولین باربود؟اولین بارهاهمیشه شیرینندواین صداکردن...عجیب ........وسوسه
انگیزبود......
دستانش رامشت کردونباید کم میاورداالن وقتش نبود،سرش رابه چپ وراست تکان
دادوازدرخارج شد.
باران باچشم های گردشده خیره رفتنش شدواین مرد...این مرد....غیرقابل پیش بینی
بود.....یعنی چی که درخواب ببیند؟......اصال اجازه نداداوحرف بزند!!!!!

یعنی چه اوامده بودتکلیفش راروشن کند،ازرومبل بلندشدودرمقابل چشمان بهت زده
سپیده ومنشی به سمت درب خروجی شرکت دویدوهمزمان باایلیا به داخل
اسانسورپرید....
ایلیابیخیال نگاهی به ساعتش کردوانگارنه انگاربارانی هم وجوددارد!!!!!
مردها عجب موجوداتی هستند!
باران نفسی تازه کردوگفت:واسه چی فرارمیکنی؟تکلیف منوروشن کن
بعدهرجاخواستی برو
ایلیابدون نگاه کردن به او سردگفت:االن وقتی واسه توندارم،فردا اخروقت بیاشرکت
تکلیفتو روشن کنم....
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اسانسورمتوقف شدوهردوواردپارمینگ شدند،ایلیا به سمت ماشینش رفت وباران
پوزخندی زدوبازهم سلطنت....
سوارماشینش شدوبدون کوچکترین نگاهی به باران ازپارکینگ خارج شدورفت....
باران پایش رامحکم به زمین کوبیدواین مردچرا انقدربی احساس است؟
لحظه ای نگاهش غمگین شدوبه قلبش نهیب زد....
این رفتارایلیا کامال واضح است.....
اوکه درقلب این مردجایی ندارد.....
نفس عمیقی کشیدوحداقل ذره ای توجه میکرد.....مگرچه میشد؟
اهی کشیدوازساختمان بیرون رفت،بایدبه دنبال تیام میرفت وفاصله ی مهدمودک
تااینجاخیلی نبود،ترجیح داداین نیم ساعت راه تاانجاپیاده روی کند...
یادگرفتن این شهربزرگ سخت بود،بایداین مسیررا یادمیگرفت،حاالحاالهاباشرکت
ایلیاکارداشت ووای تکلیف تیام چه میشد،یعنی ایلیا ازاین پسر بچه میگذشت؟
بابوق های ممتد پشت سرش برگشت ولبخندی زد،بازهم این اقای دکتربرادر مانند....
_لیدی افتخار رسوندنتون رودارم؟
خنده ی دیگری کردوسوارماشین شد،ازوقتی به یادداشت دراین پنج سال کیارش
همیشه هوای خودش وتیام راداشت!
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+اقای دکتر،من مطمئنم توروحی،چراهمه جا پیدات میشه؟
کیارش خنده ی بلندی کردوباران ازخیلی چیزهاخبرنداشت....
_بده اومدم دنبالت؟خب نخواستم پیاده بری خسته شی،خیلی دلتم بخواد
باران لبخندی زدوخیره ی خیابان ومردم درتکاپو شد،هنوزهم هواسردبودو باران
نمیدانست چرا هروقت به این شهرمی ایدزمستان است ودوست داشت بهارش راهم
یکبارببیند....
_خب،بگوببینم،ایلیاچیشد؟

+هیچی
_یعنی چی هیچی؟
+یعنی چی نداره،اصالنذاشت دوکلمه حرف بزنم،کتشوبرداشت ورفت،گفت
فردااخروقت بیام شرکت االن وقت نداره....
پوزخندی زدواهسته زمزمه کرد:هیچکس واسه من وقت نداره....
_انقدر زودقضاوت نکن
+منظورت چیه؟
_هیچی......چطوره تیام روببریم شهربازی؟
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+االن اصالحالشوندارم...

_فرداچی؟

+حاالکوتا فردا،بذارببینم تکلیفم چی میشه،وقت واسه شهربازی رفتن زیاده...
کیارش باشه ای گفت ومقابل مهدکودک توقف کرد.
باران پیاده شدوبه سمت درب ورودی نقاشی شده رفت وواردشد،بچه هامشغول بازی
درحیاط بودند....
تیام درحال بازی بادخترک کوچکی بود....
لبخندی زدوباصدای بلندصدایش کرد....
تیام دست دخترک راگرفت وبه سمت باران امد....
لبخندی به دستان گره خورده شان زدوپسرک شیطان چه زود دوست دخترپیدا کرده
است!!!!!...
_سالم مامانی
+سالم پسرقشنگم،این دخترخانم خوشگل دیگه کیه؟
اسم من تیناستلبخندگرمی به شیرین زبانی دختربچه روبرویش زدوموهای بلندخرمایی اش رانوازش
کردوگفت:خوشبختم تینا خانم،خب منوتیام بایدبریم
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تینا:بازم میاین؟

_اره عزیزم
دست تیام روگرفت وگفت:مامانی ازتیناخدافظی کن بریم
تیام:خدافظ تینا
لبخنددیگری به سادگیه انهازدودست تیام راکشیدوازدرخارج شد،به راستی که دنیای
کودکان شیرین است،قهرشان ساعتی است وتنهابایک شکالت فراموش میکنندوکینه
راهی درقلب هایشان ندارد،قلب کودکان درعینه کوچکی به بزرگی و وسعت
دریاست.....
+مامانی،دوستمودیدی؟
_اره پسرم،دوستت خیلی خوشگله
+میدونم

خنده ای کردوپررویی زیرلب گفت وسوارماشین شدوتیام راروی پایش نشاند وکیارش
بازهم باخنده وشوخی باتیام حرف زدواوعاشق این بچه بود،چرا؟

کنارتخت کوچک تیام نشست وصورت غر ق درخوابش رابوسید،مادرها عاشقندوچه
عشقی مقدس ترازعشق مادروفرزندی؟
اهسته زمزمه کرد:اگرتوروازم بگیره چیکارکنم؟
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کاش زن نبود،زن بودن سخت است،خیلی سخت است.....
گاهی دلت میخواهدمردی قوی وقدرتمندباشی تاهیچکس شکستت ندهد....
اماخوب که فکرمیکنی میبینی محتاج اغوش مردی هستی که پرازحس امنیت
باشد،اهسته سربرشانه اش بگذاری،قطره ای اشک بریزی،دیوانه واراشکت راپاک
کندوزمزمه کند:هیسسسس!همه ی عذاب هاتمام شد......
گاهی دربزرگی وسیاهی این شهربزرگ،میان اینهمه گرگ وبره،تو....تنهااورا میخواهی
واو.......به راستی اوکجاست؟
***************************
بازهم مانتوی مشکی ولی اینبارشال قرمزی سرکردوفاطمه میگفت رنگ قرمزخیلی
زیبایش میکند،خب طبیعی است،زن هازیبایی رادوست دارند....
رژ قرمزی زدوچه میشدهمین یه بارفقط همین یه بارکمی خواستنی شود؟بیست وسه
سال که سنی نبود...
باشنیدن صدای زنگ که نشان دهنده امدن اژانس بودکیف کوچکش رابرداشت
وازخانه خارج شد.....
بازاسترس ولرزش دستها واین عرق سرددیگرچه بود؟
_خانم رسیدیم
کالفه نفسش رابیرون دادوامان ازدست این فکروذهن بازیگوش که همیشه ی
خداحواسشان پرت است.....
کرایه ی ماشین راحساب کردوکیارش گفته بودامروزهم به دنبالش می اید....
سواراسانسورشدونگران بودوای خدا این داستان تلخ کی تمام میشود؟
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دراسانسوربازشد،پاهای لرزانش راحرکت دادو وارد شرکت شد،خلوت بودهیچکس
نبودحتی ان منشی جوان هم رفته بودواخروقت بوددیگر......
چراغ هاخاموش بودوتنها چراغ اتاق ایلیا روشن بود
به سمت اتاق رفت وبایدقوی باشد،قوی ومغرور........
سرفه ای کردتاصدایش صاف شود
اهسته درزدوبازهم منتظراجازه نشد،دررابازکردو واردشد.....
طبق معمول سرش پایین بودوبازهم مشغول نوشتن...
_سالم
اینبارکمی فقط کمی بلندترازقبل سالم کردوایلیا فقط سری تکان داد....
باران روی همان مبل دیروزی نشست ودرسکوت خیره ی زمین شد...
ایلیا کاغذزیردستش را تاکردوگوشه ی میزش گذاشت،ازروصندلی بلندشد،کمی جلو
امد،به میزتکیه دادوخیره به باران گفت:خب....میشنوم
_شنیدنی هارو دیروزشنیدی،وقتشه طالقم بدی نگارم که خیلی وقته برگشته،توقع
داشتم پنج سال پیش برگه طالق به دستم برسه،اما نرسید...دلیلش اصالمهم
نیست...من فقط طالقمومیخوام....
ایلیا تکیه ازمیزگرفت وکمی جلو امددست به سینه ایستاد اهسته گفت:اونوقت میشه
بپرسم چراطالق میخوای؟
چراطالق میخواست؟این چه سوالی بود؟
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خودش رابه نفهمی زده بودیافکرمیکردباران فراموش کاراست؟
باعصبانیت ازرومبل بلندشدبه سمت ایلیا امدودردومتری اش ایستادوگفت:چرا؟واقعا
نمیدونی چرا؟؟فکرمیکنی یادم رفته خدمتکارخونت بودم؟فکرمیکنی کتکاوتحقیرشدنام
تواون خونه جهنمی ازذهنم پاک شده
برگشت،به ایلیاپشت کردواهسته ترگفت:هیچوقت یادم نمیره چه بی رحمانه
دخترونگی هاموازم گرفتی ومجبورم کردی زنت بشم،اون مهمونی لعنتی واون همه
انگ هرزه بودن بهم زدی وحاال میپرسی.....
ایلیا لبخندی به غرغرش زدودریک حرکت ازپشت بغلش کردو باران لحظه ای شوکه
حرفش راقطع کردوخیره ی دودستی شدکه تنگ دراغوشش گرفته بودو نفس کشیدن
گاهی چقدرسخت میشود!!!!
ازشوک درامدواهسته زمزمه کرد:چ...چرا....اینجوری...میکنی؟
ایلیا اهسته ترازقبل زمزمه کرد:هیسسسس،هیچی نگو
صدای هردویشان لرزش داشت وچرا لرزش صدای ایلیا خاص بودوبوی دلتنگی
میداد....
اب دهانش رامحکم قورت دادواصالـ...اصال اینجاچه خبراست؟چرااین فرشته ی عذاب
دراغوشش گرفت؟
تقالکردواین حصارزیادی نفس گیربودولی....عجیب بوی امنیت میداد.....
اهسته ترازقبل زمزمه کرد:دلم....خیلی برات تنگ شده بود
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چه گفت؟خواب است یارویا؟اشتباه شنیدمگرنه؟
هواچرا انقدرگرم شد،وسط زمستان،منشااین گرماکجابود؟
اب دهانش راقورت دادوسعی کردمحکم حرف بزنداما زیادهم موفق نبود:ولم کن
_نمیخوام
+ایلیا
_بازم بگو
چشمانش گردترازقبل شدوخدای من این مردحالش خوب بود؟نه نه اصال خوب نبود
بیشترتقالکردوگفت:بزاربرم،من اومدم تکلیفم رو روشن کنم،این کاراچیه؟
_تکلیفت مشخصه،دیروزم گفتم طالقت میدم اما...توخواب.

+تومشکلت چیه؟مگه نگارونمیخواستی،خب اونکه برگشته....
_هیسسس انقدر حرف نزن....دلم......واسه عطرت تنگ شده بود....

+تودیونه شدی؟این حرفا چیه؟

_اره دیونه شدم،وقتی بهم گفتن مردی دیونه شدم،وقتی دیدم نیستی دیونه شدم،من
دیونم دیونه ی تو
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بابهت گفت_ایلیا
+جانم
چراصدایش لرزش داشت؟مردهاهم بغض میکنند!
_ولم کن میخوام برم
+نوچ،جات خوبه
_این کارایعنی چی؟
+مشخص نیست؟
_نه اصال َ
.....اه ولم کن،یکی میادمیبینه زشته

+کسی نمیادنگران نباش،فقط خودمو خودت،انقدم وول نخور،دلتنگی
وهزاردردسر،حواست باشه
_هه اره ازتوهیچی بعیدنیست
+توواسه چی شال قرمز گذاشتی؟

_چون بهم میاد

+بیخود،دیگه حق نداری ازرنگ قرمزاستفاده کنی
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_فکرنمیکنم به شماربطی داشته باشه ارباب...

کنایه زدواین مرددراین پنج سال ازکلمه ی ارباب متنفرشده بود...چشم هایش رابست
وزمزمه کنان گفت:لعنتی...
چرانمیفهمی وقتی قرمزمیپوشی...
خواستنی ترمیشی؟
_من میخوام برم....
......
_باتوام،میگم ولم کن

+باران؟

_و...ل...م کن

+دوستت دارم

لحظه ای دست ازتقال برداشت واین مردچه گفت؟
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(شنیدن بعضی ازجمله ها شیرین است،طوری که دلت میخواهد بارهاوبارها
تکرارشود،مثل جمله ی :دوستت دارم).
ضربان قلبش اوج گرفت،بغض کرد،باپاشنه ی کفشش لگدی به پای ایلیا زد....اخ ارامی
گفت ورهایش کرد...برگشت ومحکم زدزیرگوشش....
بابغض گفت:فکرکردی من اسباب بازیه توام که مسخرم میکنی؟مردی که یه دختردیگه
توقلبشه نمیتونه به یه نفردیگه عالقه مندشه....برات متاسفم که همش میخوای
ازسادگیم سواستفاده کنی....

باتعجب محوحرف هایش شدواین دخترچه میگفت؟او...اصال قصدش مسخره کردن
نبود....
به سمت مبل رفت کیفش رابرداشت

_باران صبرکن
فریادزد:دنبال من نیا....

ازدرخارج شدوهوای این اتاق خفه بود،قلبش طاقت نداشت....
باتوقف اسانسورکل پارکینگ را دریدوازساختمان خارج شد.....
دستی به صورت تب دارش کشیدوهواگرم بود،خیلی هم گرم بود....

219

Romansara.org

رمانسرا

بگو که فقط مال منی – کتابخانه مجازی رمانسرا

بی توجه به مردم درپیاده روحرکت کردوگیج بود،گیج حرفهای مردی گه بدی زیادکرده
بوداما امروز...
مسخره اش کرده بود،یا...جدی گفته بود؟
اصال چرااین ادم انقدرعجیب بود؟
ای خدایی زیرلب گفت ودلش گریه میخواست...اولین باربود؟نه....سامان هم یکبارگفته
بود دوستش دارد....ولی،طعم این دوستت دارم متفاوت بود....یعنی...یک
جورهایی.....
به دلش نشست و چرا؟مگراین مرد،همان مردروزهای عذاب اورش نبود؟
بادستی که روی شانه اش نشست،هینی کشیدو وای لعنت براین حواس پرت،اصال
یادش نبودکیارش قراراست دنبالش بیاید....
_حواست کجاست باران،مردم انقدبوق زدم

+بـ....ببخشید....یه لحظه حواسم پرت شد....
بیخیال نگاه متعجب کیارش سوارماشین شدوهمه ی ان گرما پریداالن حسابی سردش
بود......
درسکوت خیره ی خیابان شدوخسته بود،انگاربارسنگینی رابلندکرده ومسافت های
زیادی را دویده است....
_امروزبایدتیامو ببریم شهربازی
دستش راروی سرش گذاشت وگفت:حوصله ندارم کیارش،بزارواسه یه وقت دیگه
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_ای بابادیروزم که همینوگفتی،من به تیام قول دادم،گناه داره بچه

_میگی چیکارکنم سرم دردمیکنه
نیم نگاهی حواله اش کردوگفت:خب......توبرواستراحت کن....من میبرمش شهربازی
_نه،الزم نیست زحمت بکشی

+چه زحمتی من عاشق تیامم

_میتونی مراقبش باشی؟
+اره خیالت راحت،مثل جفت چشمام ازش مراقبت میکنم

_خیله خب پس بی زحمت اول منوبرسون خونه بعدبرودنبال تیام،فقط براش بستنی
نخرا،بچم سرمامیخوره

_چشم،نگران نباش
***************************
جلوی خانه توقف کردوباران پیاده شد،دررابست وازپنجره ماشین گفت:مراقبی دیگه

لبخنداطمینان بخشی خرجش کردوگفت:اره بانو،نگران نباش.
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+باشه،پس خدافظ
دستی تکان دادوماشین راروشن کردوباسرعت به سمت جاده رفت....
تلفنش راازداشبورددراوردوشماره ای گرفت،دوبوق نخورده صدای الودرگوشی پیچید....
_دارم بچه رومیارم،کجایی؟
.....
_اوکی،پس زیر همون درخت همیشگی

......
_خیالت تخت،میبینمت،خدافظ
گوشه ی خیابان توقف کردتیام باتعجب به اطراف نگاه کردوگفت:عمو اینجاکه شکل
شهربازی نیست...
+عموجون اینجا پارکه

-اماشماگفتی منومیاری شهربازی

+عزیزم من اینجایه کاری دارم،بذارانجامش بدیم بعد...
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لب هایش راغنچه کردوگفت :باشه
کیارش لبخندی زدوپیاده شد،درسمت تیام رابازکرددراغوشش گرفت وبه سمت
درورودی پارک رفتند.....
باچشم دنبالش گشت،مثل همیشه سروقت،زیرهمان درخت همیشگی.....
تیام رازمین گذاشت،دستش راگرفت وبه سمتش رفت.....
ایلیا بادیدنش جلوامدوتندپرسید:اوردیش؟
که بادیدن پسربچه ی کوچکی که پشت کیارش قایم شده بود،به سمتش رفت....
اماتیام بیشترپشت کیارش قایم شد...
عمواین اقاکیه؟کیارش:عزیزم اسم این اقا ایـ...
ایلیا میان حرفش پریدوگفت:اسمم مهرداده عزیزم،دوست عموکیارش....
تیام دستش رادرازکردومثل مردها گفت:خوشبختم،منم تیامم
لبخندی به این همه تخسی زدودستان کوچکش راگرفت وچندبارتکان
دادوگفت:نمیخوای بیای بغل عمو؟
-نه،منکه شمارونمیشناسم،مامانم دعوام میکنه

کیارش:عزیزم مامانت دعوات نمیکنه،عمومهرداد دوست منه
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تیام:مطمئنی؟

کیارش:صددرصد
باحالت بچه گانه وارام کمی جلورفت وایلیا محکم دراغوشش گرفت وپدربودن هم
بایدجالب باشد...
چشمانش رابست وپنج سال صبرکرد،پنج سال به امیداین روزصبرکردوحاال این کودک
دراغوشش بودوچه چیزی ازاین بهتر؟موهایش رانوازش کردوکیارش لبخندزد به این
دوست چندین ساله ومعلوم است که تیام برایش عزیزبود،پسربهترین دوستش
بود،کسی که درسرباز ی هم کنارش بود وباران ازخیلی چیزها خبرنداشت.....
لبخندی به بازیه تیام باان توپ کوچک ابی رنگ زدودل کندن هم سخت است.....
+میخوای چیکارکنی؟
_چیو؟
+خب معلومه،باران رو
_کاری نمیکنم،خودش میادباهام زندگی میکنه

+نقشه ای داری؟

_شاید،فعالمعلوم نیست...من میرم تیامم میبرم،شب جلوی پارک منتظرباش....
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+تیاموکجامیبری؟

ایلیا لبخندی زدوگفت:به توچه بچه خودمه

+وای توروخدا مراقبش باشا،خدای نکرده یه موازسرش کم شه زنت کل موهای
منومیکنه....

ایلیا قهقهه ای زدوگفت:ازاین کاراهم بلده؟

+معلومه که اره صالشک نکن

_اونموقع که باهاش ازدواج کردم،فقط یه دخترهفده ساله کم سن وسال بودکه حتی
اشپزی هم بلدنبود

+ادماتغییرمیکنن

لبخندتلخی زدواهسته گفت:اره،تغییرمیکنن مثل من،اون همه اذیتش کردم،ولی
خداخوب تنبیهم کرد،من چندماه عذابش دادم ولی پنج سال تاوان دادم،فکرکنم حسابم
پاک شده باشه
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+امیدوارم تودل بارانم پاک شده باشه

خنده ای کردوگفت:پاکم نشد،باپاکن پاکش میکنم...
کیارش بلندخندیدوپررویی نثارش کرد.....
+تیام،بیا اینجا
تیام به سمت کیارش دویدوبالحن بچه گونه ای گفت:بله عموکیارش
+عزیزم باعمومهردادبروشهربازی

_چرا؟

+چون یه کاری برای من پیش اومده،نمیتونم ببرمت
-مامان دعوا میکنه

ایلیا روزانونشست وبازوهای تیام راگرفت وبالبخندگفت:عزیزم،تونبایدبه مامانت بگی
که بامن رفتی شهربازی
پس بگم باکی رفتم؟226
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_بگوباعموکیارش ودوستش رفتی

-این دروغه؟

_نه عزیزم این رازه

-نخیرم،دروغه

_خب...اره...امایه دروغ کوتاه مدت،چندهفته بعدراستشوبه مامانت میگیم

-قول میدی؟

_اره،قول مردونه
-باشه،پس وایسابرم توپموبیارم بریم

خنده ای کردوگفت:بروعزیزم
تیام به طرف توپش دویدوایلیا کالفه نفسش رافوت کردوروبه کیارش گفت:قانع کردن
این بچه چقدسخته
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+اره دقیقا مثل خودته،برعکس مادرش

ایلیا سری تکان دادوتیام توپ به دست به سمتشان دیویدوایلیا دست کوچکش
رادردست گرفت که تلفن کیارش زنگ خورد....
بانگرانی خیره ی صفحه شدوزمزمه کرد:بدبخت شدیم،بارانه

_بدبخت چی؟جواب بده بگو اومدی دوستتوببینی االنم داری تیام رومیبری شهربازی

باشه ای گفت وتماس رابرقرارکرد.....
_الو
+الوکیارش،سالم،تیام خوبه؟
_اره،اره،عالیه چرابدباشه...اممم...راستش یه کاری برام پیش اومدمجبورشدم بیام پیش
دوستم،االن دارم میبرمش شهربازی
+باشه،توروخدامراقبش باشا

_مراقبشم،انقدنگران نباش،میخوای باهاش حرف بزنی؟

+نه نیازی نیست،فقط زودبرش گردون هواسرده نمیخوام سرما بخوره
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_باشه کاری نداری؟

+نه،خدافظ

گوشی راقطع کردونفس ازسراسودگی کشیدوایلیا لبخندزنان گفت:عجب...یعنی
انقدرترسناکه

کیارش یقه ی کتش راصاف کردوگفت:نه کی گفته من ترسیدم؟من فقط امانتداره
خوبیم

_خیله خب،کاری نداری؟من برم؟

+نه،برو،زودبیا

_باشه،فعال

+فعال
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دست تیام راگرفت،ازکیارش فاصله گرفت وامروزرا دوست داشت،پدربودن هم شیرین
است،یک جورهایی مثل طعم پرتقال های وسط زمستان است وبوی عشق میدهد...

خیالش که ازبابت تیام راحت شد،روی تخت درازکشیدوخسته بودوفکرش مشغول....
چراایلیاانقدرعجیب بود؟ان حرف هاوبغل کردنش چه معنی داشت؟
شوخی بودیاچیزدیگر؟
شایدهم نقشه ای دارد،اصال...شایدمیخواهددوباره اورا به خانه اش ببردوعذابش دهد!
ولی نه،نگارکه برگشته بود دلیلی نداشت....
کالفه پوفی کشید که خاموش وروشن شدن صفحه ی موبایلش توجه اش راجلب کرد.
شماره ناشناس بود،ترجیح دادجواب ندهد،حوصله نداشت...
تلفن قطع شدولی چنددقیقه بعددوباره شروع به زنگ زدن کرد،اینبارجواب
دادشایدکسی کارمهمی دارد.
_الو
+الو،سالم باران جون

لبخندی زدوسپیده بود،خسته بودولی برای این دخترمهربان حاالحاالهاوقت داشت.
_سالم سپیده جونم،خوبی؟چه خبرا؟
+ممنون گلم،سالمتی،میخوام ببینمت،هنوزهیچی برام تعریف نکردی.
_عزیزم من اصال حوصله بیرون روندارم ادرس میدم بیاخونم،هیچکسم نیست....
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+باشه خانومی پس ادرس روبرام بفرست.
باشه ای گفت وتلفن راقطع کرد،چه خوب که تیام خانه نبود،سپیده فعالنبایدتیام
رامیدید،فهمیدن سپیده مساوی بودبافهمیدن ایلیاواین یعنی فاجعه......
*********************************
سمبوسه رادرکاغذپیچیدوبه دستان کوچکش داد.
_سمبوسه دوس داری؟
+اره خیلی ولی مامان نمیزاره زیادبخورم میگه ضلل داره.
خنده ای کردوعاشق شیرین زبانی این بچه شده بود...
_ضلل نه ضرر،مامانت راست میگه به حرفش گوش کن
تیام بیخیال شانه ای باالانداخت ومشغول خوردن شد...
کمی خیره ی اطرافش شدوکمی حرف کشیدن ازاین کودک که بدنبود،بود؟
_خب....اسم مامانت چیه؟
سریع جبهه گرفت ودست به کمرگفت:شما به اسم مامان من چیکارداری؟

خنده ی بلندی کردواالن این بچه ی پنج ساله غیرتی شد؟
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_همینجوری پرسیدم عزیزم
+باشه چون همینجوری پرسیدی میگم،اسمش بارانه

_اوممم...خب...اسم پدرت چیه؟

تیام انگشتش رابه لبانش چسباندوباحالت بامزه ای گفت:اسمش خیلی
سخته...فکرکنم...نیلیا بود
ایلیا قهقهه ای زدوامان ازدست این بچه...
_جایی دیگه نگی ها ابروم میره
+ابروت چرامیره؟
سرفه ای کردوامروزچقدرسوتی میدهد....
_هیچی ولش کن فقط دیگه نگو،خب...چیزی دلت میخوادبرات بخرم؟
+هرچی بگم میخری؟
_اره،هرچی دلت میخوادبگو

+توپولداری؟

لبخندی زدوگفت:چطورمگه؟
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+اخه مامان من هروقت میخوادواسم اسباب بازی بخره هی امروزوفردا میکنه،همش
میگه پول ندارم.

لبخندغمگینی به رویش پاشیدوبچه ای که ازخون اوباشدنبایدحسرت بخورد.
_من پول دارم عزیزم،خیالت راحت،هرچیزی که دوست داشتی میتونی انتخاب کنی
+وای عموخوش به حال بچت
ازروصندلی پریدپایین وباحالت مردانه گفت:بزن بریم
ایلیا لبخنددیگری زدوبااین کودک ادم پیرنمی شود،دستان کوچکش راگرفت
وازشهربازی خارج شدند،عجیب بودکه این بچه بعدازاین همه بازی بازهم خسته نبود!
*********************************
قهوه هارا روی میزگذاشت وبالبخندگفت:خیلی خوش اومدی سپیده جون.
+مرسی عزیزم،زحمت نکش،من نیومدم قهوه بخورم که،اومدم حس کنجکاویم برطرف
بشه....
اهی کشیدوگفت:زندگی تلخ من زیادم جذاب نیست...
گذشته رومیدونم،چیزجدیدبگو،تواین پنج سال کجابودی؟
_اول توبگو،بعدرفتنم چیشد؟
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+هیچی،همه چی بهم ریخت،رئیس دیگه اون رئیس قبلی نبود،یاخودش دنبالت
میگشن یاادماشومیفرستاداین شهرواون شهر،یه سالی بودکه پریشون بودولی...بعدش
یهویی اروم شد!
شرکت دوباره افتادروکار وهمه چی مرتب شد،نمیدونم چیشدولی دیگه نه دنبالت
گشت نه کسی روفرستاددنبالت،هلیاخانمم بااقامهرداد ازدواج کردن....
باتعجب خیره دهانش شدوگفت:چی میگی؟واقعا؟کی؟
_تقریبا یه سال بعدازرفتنت،االن یه بچه دارن،دختره،وای عروسکیه واسه خودش.....
سرش رازیرانداخت وکاش اوهم کمی فقط کمی مانندهلیاخوشبخت بود....
_خب بسته دیگه،من همه چی روگفتم،حاالنوبت توهه،زودباش تعریف کن
نفس عمیقی کشیدواین دخترفضول رادوست داشت...
*********************************
_پس یادت نره چی گفتم،میگی ایناروعموکیارش برام خریده...
+اخه دروغ کاربدیه
_معلومه که کاربدیه،ولی این دروغا موقته،چندروزدیگه من خودم راستشوبه مامانت
میگم
+باشه
بوسه ای روی گونه اش کاشت وازماشین پیاده شد،بغلش کردوبه ان طرف خیابان
رفت...
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کیارش درماشین خوابش برده بودلبخندی به تیام زدومشت محکمی روی کاپوت
ماشین زدوکیارش وحشت زده ازخواب پریدوگنگ به اطرافش نگاه کرد...
تیام کودکانه قهقهه زدوکیارش باعصبانیت شیشه ماشین راپایین دادوگفت:مرض داری
مگه دیوانه،قلبم رفت
خنده ای کردوگفت:میخواستم بچه بخنده.
کیارش چشم غره ای رفت وگفت:باران کچلم کردانقدپیامک دادکجایی کجایی
_خیله خب کم غرغرکن،بیابرووسایالی تیام روازصندوق عقب ماشینم بیار
+امردیگه ای نیست؟تعارف نکنا
_بیابروزیادحرف میزنی
کیارش ازماشین پیاده شدوبه سمت ماشین ایلیارفت...
ایلیا تیام روزمین گذاشت،کنارش زانوزدوگفت:بهت خوش گذشت؟
+اره،خیلی
_قرارمون روکه یادت نرفته؟

+نه یادم نرفته،به مامان چیزی نمیگم
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_افرین پسرم

اهسته دراغوشش گرفت وعطرتنش دقیقا مثل باران بودودل کندن ازاین بچه سخت
بود،خیلی سخت بود....
کیارش پالستیک های پرازاسباب بازی رانفس زنان اوردوهمانطورکه انهارادرصندوق
عقب میگذاشت غرمیزدوایلیا انگارقصد ول کردن این بچه رانداشت...
سرش راپایین اوردوازپنجره گفت:کیارش،شماره ی باران رو رسیدی برام بفرست
+باشه
_مراقب تیامم باش
+چشم،اجازه مرخصی میدید رئیس؟

باسختی خداحافظی کردوامیدش به روزی بودکه باران راقانع کندوباران ازخیلی
چیزهاخبرنداشت......
سپیده رفته بودو اوجلوی درانتظارکیارش رامیکشیدواخریک شهربازی رفتن که این
همه ساعت طول نمیکشد!
بادیدن ماشین کیارش جلوی کوچه نفس راحتی کشیدوطبیعی است مادرهازیادنگران
میشوند....
تیام درماشین خوابش برده بودوچرا انقدرخسته بود؟
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_کیارش چراانقددیرکردی؟
+ببخشیددیگه،ولی حسابی به تیام خوش گذشت
خداروشکری گفت که بادیدن پالستیک هایی که کیارش ازصندوق عقب
درمیاوردتعجب کردوپرسید:ایناچیه؟
+برای تیامه،خواستم خوشحالش کنم

_دستت دردنکنه ولی اخه این همه؟
کیارش لبخندی زدوگفت:به جای این حرفاکمکم کن ایناروببریم تو
*********************************
خیره ی صورت درخواب رفته ی تیام شدوخنده ی ارامی کرد،جوری خوابیده بودکه
انگارکوه کنده بود....
صدای زنگ موبایلش بلندشدوامشب چقدرامارزنگ خورش باالرفته بود!
بازهم یک شماره ی ناشناسه دیگر....
موبایل رابرداشت وازاتاق خواب بیرون امدروی مبل کوچکش نشست وتماس
رابرقرارکرد....
_الو
+سالم
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چشم هایش رابست وبازهم این فرشته ی عذاب....
_شمارموازکجااوردی؟
+زیادسخت نبود
_کارت چیه؟
+خواستم صداتوبشنوم بده؟

_اره بده،من هیچ ارتباطی به توندارم که توبخوای صداموبشنوی

+جدی؟خب شایدحافظتوازدست دادی،یه نگاه به شناسنامت بکنی،ارتباطمون
رومیفهمی...
_اون فقط یه اسمه که قراره به زودی خط بخوره،مهم نیستش

ایلیاخنده ی کوتاهی کردوگفت:خواهیم دید...زنگ زدم واسه فردا قراربذاریم هموببینیم

_من کاری باتوندارم

+ولی من دارم،مگه طالق نمیخوای؟منم میخوام راجب همین باهات حرف بزنم
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_کجابیام
+ادرسوبرات میفرستم
_باشه.....خدافظ

+مراقب خودت باش

_نمیخوام

+بیخودکردی

_خدافظ

گوشی راقطع کردومزاحمی زیرلب گفت واین مردفقط بلداست حرص دربیاورد...یک
دقیقه ای نگذشته بودکه پیامکی ازایلیا رسید،بازش کردوخواند،ادرس یک رستوران
بودوزیرش نوشته بود:
شب بخیرعشقم
چشمانش رامالش دادودوباره جمله راخواند،درست میدید؟
این مردهمان ایلیای پنج سال پیش است؟
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دلش یک جوری شد،اولین باربودکه کسی عشقم صدایش میکردوسنی نداشت...ذره
ای لبخندوقنداب کردن دردل که ایرادی نداشت،داشت؟
نگاهی به رستوران روبرویش انداخت وبازهم سلطنت...
پول یک وعده غذاخوردن دراین رستوران دوبرابرلباس های تنش بود....
ارام وخانمانه واردرستوران شدوایلیاراپشت یک میزدونفره دیدکه سرش درموبایلش
بود.....
به سمتش رفت،روبرویش نشست وسالمی اهسته گفت.....
ایلیاگوشی راکنارگذاشت وبالبخندجواب سالمش رادادوگفت:چی میخوری؟
+من نیومدم چیزی بخورم،اومدم تکلیفم روروشن کنم
لبخندمردانه ای زدوگفت:وقت زیاده عجله نکن
گارسون خوش پوشی به سمتشان امدوگفت:جناب کاویانی،چی میل دارید
_دوپرس ازهمون همیشگی
گارسون مودبانه تعظیمی کردوازمیزه فاصله گرفت....
_خب....پس گفتی طالق میخوای؟
باران سکوت کردودوست نداشت یک حرف روچندبارتکرارکند...
ایلیاادامه داد:بهتره هرچه زودتروسایلت روجمع کنی وبیای پیش من....
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چشمانش درشت شدوباعصبانیت گفت:یعنی چی این حرف؟من میگم طالق میخوام
تومیگی وسایلموجمع کنم کنم بیام پیش تو؟میفهمی چی میگی؟
_اره،خوبم میفهمم،من طالقت نمیدم،توهم موظفی هرجاکه همسرت هست زندگی
کنی...
+هه کی همچین حرفی زده؟
_قانون
+همون قانون طالقموازت میگیره

_تامن نخوام نمیتونی طالق بگیری خانومی
کالفه پوفی کشیدودیگرچیزی نگفتند...
گارسون غذاهارا اورد،ایلیا مشغول خوردن شدوباران باغذایش بازی میکردوفکرش
مشغول مردروبرویش بود.....
+من فردامیرم درخواست طالق میدم،وکیل میگیرم وازت جدامیشم

ایلیا لبخندی زدوگفت:باشه،فقط یه چیزی اگرطالق گرفتی بایددوریه چیزی روخط
بکشی
+چیومثال؟
لبخندخبیثی زدوخیره درچشمانش اهسته گفت:تیام رو
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هنگ کرد،نفس کشیدن وپلک زدن فراموشش شدواین مردچه میگفت؟
چراهردفعه بایک حرف غافلگیرش میکردو وای تیام،ازکجافهمیدتیامی
وجوددارد؟این....این یک فاجعه بود...

قلبش مثل گنجشکی که درقفس زندانی باشدخودش رابه اطزاف می کوبیدوتیام همه
ی زندگی اش بودحتی یک روزهم نمیتوانست ازاو دورباشد....
ایلیاکه نگاه خیره ومتعجبش رادیدسرش راکمی پایین اوردوادامه داد:خودت خوب
میدونی که حق حضانت بچه باپدره،اگربخوام میتونم بگیرمش،توکه دوست نداری
ازتیام دوربشی؟
اب دهانش راباترس قورت دادواین خواب وحشت ناک کی تمام میشود؟
باصدایی که انگارازته چاه بیرون می ایدگفت:تو....توازکجا...میدونی؟
_فکرکردی تواین پنج سال ازت خبرنداشتم؟
کارتی راروی میزگذاشت وادامه داد:این دعوت نامه مهمونی فرداشبه،همون مهمونی
هرساله که پنج سال پیش باهلیا اومدی،فرداشب بیااونجا،همه چی روبرات توضیح
میدم...
ازپشت میزبلندشدچندتراول روی میزگذاشت،پالتوی کوتاهش راازپشت صندلی
برداشت وبازدن چشمکی ازرستوران خارج شد...
باران به جای خالی اش خیره شدوامکان نداشت...چگونه ازوجودتیام
خبردارشد....این....این غیرممکن بود...
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فایده این قرارچه بود؟تنهامیخواست حس مالکیتش راثابت کند؟حس مالکیت فرزندی
که برایش پدری نکرد؟
کالفه اهی کشیدوازرستوران خارج شد،ماشینی گرفت وبایدبه مهدکودک می رفت
وامروزخیلی روزبدی بود.....
تیام طبق معمول مشغول بازی باتینابودواین دخترکوچولو رادوست داشت،قشنگ
وبانمک بود...
به سمتشان رفت،دونفری سالم کردندوباران بالبخندجوابشان راداد،این دختربچه
باوجودسن کمش ولی باادب بودومشخص بودازخانواده ای اصیل است.
خم شدولپ جفتشان راکشیدوگفت:خوش گذشت خانم خوشگله؟
تینا:اره،خاله ماکلی بازی کردیم
_خاله نه،بایدبگی زن دایی

لحظه ای محوصدای پشت سرش شدو....یعنی خودش بود؟
باتعحب وخوشحالی بلندشدوبه سمت صدابرگشت....
بادیدنش خنده ای ازذوق کردوبلندگفت:هلیا....
امروز،روزبدی بود ولی دیدن هلیاکمی غمش راکاهش دادوعاشق این
مثالخواهرشوهربودو هرگزیادش نمی رود درروزهایی که زمین واسمان بی رحم شده
بودنداین دخترمهربانی هدیه اش کرده ومهرش حسابی به دلش نشسته بود....
دختری که ثروتمندبودامادرکنارش توی پارک سمبوسه خوردوبرعکس خیلی
هامغرورنبود...
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"بعضی ازفرشته هازمینی اندوبال ندارندولی پیداکردنشان خیلی سخت نیست...
چون،رنگ نگاهشان متفاوت است"...
کنار هم روی نیمکت پارک نشیتندوخیره بازی تیناوتیام شدند....
_مافقط عکس تیام رودیده بودیم،ولی اون حتی ازعکسشم نازتره
سرپایین انداخت واهسته گفت:فکرمیکردم هیچکس خبرنداره،اماانگاراشتباه
فکرمیکردم...
هلیالبخندگرمی زدوگفت:عجله نکن،همه چیومیفهمی
_نمیشه این همه چیو توزودتربهم بگی
+نخیرخانم زرنگی؟به ایلیاقول دادم چیزی نگم

_اخه چرا

+چون بایدهمه چیودرست کنه
_هیچی درست نمیشه

+این حرفونزن،ایلیادیگه اون ادم سابق نیست

_هه،اون یه ادم بی رحمه که فقط عذابم دادوتواین پنج سال سراغی هم ازم نگرفت
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هلیالبخندتلخی زدواهسته گفت:زودقضاوت نکن،بایدحرفاشوبشنوی
سرش رابه چپ وراست تکان دادوازفکرکردن به گذشته سختش متنفربود...حرف
راعوض کردوگفت:وقتی تینارودیدم،اصالفکرشم نمیکردم بچه توباشه...
ولی من میدونستم تیام بچه ی توهه،من عمداتیمارواون مهدکودک اوردم،میخواستم
کنارتیام باشه وخودمم هرروزبتونم برادرزادموببینم...
_پس بالخره به عشقت رسیدی؟
خنده ای ازذوق کردوگفت:اره،وای،مهردادخیلی خجالتی بود،ایلیااززیرزبونش
کشیددوسم داره،چون فامیل بودزودعروسی کردیم،مهردادعاشق بچه بودزورکردکه
بایدبچه دارشیم،منم بدم نیومد،تیناماروبهم نزدیکترکرد،بچه پدرومادروعاشق
ترمیکنه،مطمئنم راجب تووایلیاهم همینطوره....
پوزخندی زدوعشق؟نه،هرگزعاشق ان فرشته عذاب نخواهدشد
سکوت باران راکه دیدادامه داد:باران...به برادرم فرصت بده،نمیگم اندازه تو،ولی اونم
عذاب کشید،من باچشمای خودم دیدم که مثل دیونه هادنبالت میگشت،حرفاشوگوش
کن،توواون باهم خوشبخت میشین هردوتاتون الیق یه زندگیه خوبید....
خیره درچشم های هلیاشدواین دختراهل دروغ نبود.....
نفس عمیقی کشیدوامان ازاین فکرمشغول....
*********************************
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هلیا تاخانه اووتیام را رساندوباران قول دادفکرکندولی به شرطی که حرف های ایلیاقانع
کننده باشد.....
تیام رابه حمام بردولباس هایش راعوض کردوهمانطورکه موهایش راباحوله خشک
میکردگفت:دیروزشهربازی بهت خوش گذشت؟
_اره خیلی،مخصوصاباعمومهرداد
باتعجب حوله راازسرش برداشت وگفت:عمومهرداددیگه کیه؟
_عمومهرداد،دوست عموکیارش بود
+اونم باهاتون اومدشهربازی؟
_اره،اونم اومد
قول مردانه ای که باایلیاداده بودفراموش نکرده بود،بایددروغ میگفت ان هم ازنوع
موقت.......
+خب...این اسباب بازیارو عموکیارش همشوخرید؟
_اره
نگاهی ازاینه به چشم های کودکش انداخت ومادرهاحس شیشم خوبی دارند...
بغلش کرد،ازصندلی پایینش اوردوپرسید:تیام،توکه به مامان دروغ نمیگی؟
_نه نه،دروغ نمیگم
ایندفعه عصبانی شد،صداباالبردوگفت:تیام!
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راستشوبگوتاعصبانی ترنشدم
_به خدا...
+قسم دروغ نخور،این اسباب بازیاروکی برات خرید؟
تیام سرپایین انداخت وبالب های غنچه کرده گفت:خب....عمومهردادخرید....
_عمومهردادچرا بایدبرای تواسباب بازی بخره؟اونم این همه؟
تیام شانه ای باالانداخت وباران کالفه پوفی کشیدوکم مشکل داشت که اینهاهم اضافه
میشدند؟
_خیله خب،ایندفعه رومیبخشم،دفعه دیگه دروغ بگی من میدونم وتو،متوجه شدی؟
+چشم
بوسه ای روی لپ هایش کاشت ودوس نداشت دعوایش کندولی گاهی وقت هاالزم
بود.....
مثل همیشه روی تخت خواباندش،پتورا رویش کشیدوبرایش قصه گفت وخوب
میدانست تیام بدون قصه خوابش نمیبرد....
ازاتاق بیرون امدودررا ارام بست وشماره ی کیارش راگرفت،بادوبوق جواب داد:
بله
_الو،سالم کیارش
+سالم،خوبی؟تیام حالش خوبه؟
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_اره خوبه ببخشیدمزاحمت شدم،یه سوال داشتم

+خواهش میکنم،مزاحمی بپرس
_اوممم،راستش....تیام میگه اون اسباب بازیارودوست توبراش خریده،میشه بگی این
دوستت روچه حسابی این همه خرج تیام کرده؟
کیارش کالفه دستی به صورتش کشیدواین بچه بلدنبودکمی دروغ بگوید؟
من من کنان گفت:راستش...خب...ام...این دوست من....اها این دوست من بیچاره
بچه دارنمیشه،زنشم ازش طالق گرفته،خیلی افسرده بود،تیام روبردم پیشش یکم
روحیه بگیره،اونم ازتیام خوشش اومد براش اسباب بازی خرید،نگران نباش وضع
مالیش خوبه بااین خرج کردنافقیرنمیشه....
_اخی بیچاره....نمیدونستم....باشه ازطرف من کلی ازش تشکرکن،بگوممنون
اززحمتش،ایشاهلل مشکلش حل شه....
_باشه،حتمابهش میگم،خیلی خوشحال میشه
باران لبخندی زدوگفت:کاری نداری؟
_نه،تیام روببوس،شب بخیر
+شب خوش
کیارش تلفن راقطع کرد،پوفی کشیدوگفت:گفت ازت تشکرکنم،خیلی هم ناراحت شد
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ایلیا چشمانش راریزکردوگفت:اون حرفاچی بودزدی؟من زنموطالق دادم بچه دارنمی
شم،افسردم؟
قهقهه زدوگفت:چیشدحاالمگه؟درعوض کلی دلش برات سوخت....

ایلیا لبخندی زدواین دخترمهربان رادوست داشت،هنوزهم مثل قبل شیرین بود فقط
کمی گستاخ شده بودوهمینش هم زیبا بودودلنشین،عاشق که شوی،همه چیه معشوق
ازنظرت زیباست وایلیاتشنه ی بودن این دختردرکنارش بودوپنج سال انتظاربست
نبود؟پنج سال دلتنگی کشیدوتنبیه شدبست نبود؟
_فاطمه جان ببخشیدا
+ای بابا باران جون چقدتعارف میکنی،تیام مثل بچه خودمه فرقی بامهسانداره،باخیال
راحت بروبه مهمونیت برس،مثل جفت چشمام مواقبشم...
گونه ی فاطمه رابوسیدواین زن مظهربخشندگی بود...
_ایشاهلل برات جبران کنم
+جبران نخواستیم،همینکه زندگیت درست شه برام کافیه
باران لبخندغمگینی زدوگفت:امیدوارم
فاطمه خواهرانه دستش راگرفت وارام گفت:میدونم اشتباه زیادکرده وتوهم خیلی
عذاب کشیدی،اما...خیلی سخت نگیر،همه ی ادم
بدا،بدنمیمونن،بعضیاتغییرمیکنن....نمیخوام دخالت کنم ولی...تواالن یه بچه هم داری
فکرایندش باش،بزرگ که بشه حسرت پدرداشتن رومیخوره...به حرفاش گوش
کن...اگرپشیمون بود....بهش فرصت بده....
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لبخندی به این خواهربزرگترزدونصیحت کردنش هم شیرین بود وبه ادم میچسبید....
سری تکان دادوبه طبقه ی پایین رفت،بایدحاضرمیشد...
مانتوی قهوه ای تیره ای راانتخاب کردوپوشید،شال کرم رنگش راسروارایش ملیحی هم
کرد....
اصالازنوع ارایش کردن های بعضی هاکه صورتشان درکرم پودرورژگونه گم
میشدخوشش نمی امد،کمی زیبایی برایش بست بود...
باصدای زنگ که نشان دهنده امدن اژانس بودبه خودش امد،کیف کوچکش رابرداشت
وازخانه خارج شد،بازهم استرس داشت وخاطره ی ان شب لعنتی فراموش
نمیشدوبازهن دوگانگی احساساتش،این روزها نمیدانست چه کارکند،گاهی
فکرمیکردایلیارامیتوانددوست داشته باشداماازان طرف خاطرات تلخ حمله
میکردندوچقدربداست تکلیفت باقلبت روشن نباشد...
پوفی کشیدوبیخیال این فکرها سوارماشین شدوحداقل یک ساعتی تاانجاراه بود.

ماشین جلوی درب عمارت توقف کردوهیچ چیزتغییرنکرده بود،بازهم همان مردکت
پوش تعظیمی کردکارتش راگرفت وبه داخل راهنمایی اش کرد،همه چی شکل همان
شب بود......
داخل عمارت شدوایلیارادیدکه ازپشت پیاتوبلندشدوامشب کمی دیررسیدواهنگ
پروازراازدست داد.
نگاهی به مهردادکه کنارایلیاایستاده بودکرد،هنوزهم جذاب بودولی کمی پخته تر.
هلیاان طرف سالن بازهم محومهردادبودونگاهش طعم عشق راداشت،به راستی عشق
چگونه حسی است؟
جلونرفت وامشب حوصله ی احوال پرسی وتعریف خاطرات پنج ساله اش برای
مهردادرانداشت....
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ایلیاکه ازانهافاصله گرفت ودورشد،اهسته به سمتش رفت وسالم کرد....
لبخندگرمی زدوجوابش راداد،چقدرزندگی اش شکل رویاشده بود،روزی تصورش هم
برای این زن بیست وسه ساله سخت بودکه ایلیابه رویش لبخندبزند....
_خوش اومدی
+معلومه که خوش اومدم،زودترحرفاتوبگو
لبخندی به گستاخی اش زدواین باران شکل ان دخترهفده ساله ی پنج سال پیش
نبودکه حتی حرف هم نمیزدوفقط نگاه میکرد،انسان هاتغییرمیکنند.
دستش راگرفت وبه دنبال خودش کشید،باران درسکوت دنبالش رفت وبه هلیاوفاطمه
قول داده بودحرف هایش رابشنود....
باران رابه پشت عمارت برد،همان باغی که یک روزسامان به اوابرازعالقه کرده بودوکاش
هیچوقت نمیکرد....
دستش راازمیان دست ایلیا بیرون کشیدوگفت:خب،من...میشنوم.
_چیو
+همون حرفایی که میخوای بزنی رو

_میخوام برگردی
+یعنی چی؟
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بازهم صدای اعتراض حامدازمیکروفون پخش شدوبازهم درخواست یک اهنگ
شاد،باران پوزخندی زدواین جمعیت هم دل خوشی دارند،پول دارندوبی غم.
خیره ی ایلیا شدوچرا این مرداینطوری به اوزل زده است؟
+جوابم روندادی گفتم یعنی چی؟
صدای اهنگ درفضاپخش شدوان قدربلندبودکه پشت عمارت هم میرسیدوخوب است
این خانه بیرون ازشهراست وگرنه بیچاره همسایه ها.
اما....این اهنگ....چرا انقدراشنابود؟
بازهم همه مهمانان بااهنگ میخواندندوبه یاداورد،همان اهنگ پنج سال پیش
بود،چراامشب انقدرخاص وعجیب بود؟
نه نمیشه رنگی دیگه دنیا،گفتن نمیتونی ببینی من چه تنهام،دنبال بهونه گشتی
بیخیالت شم،ندیدی گریه میکردم روی بالشتم.
بیخیال اهنگ روبه ایلیاگفت:چراجوابمونمیدی؟
ایلیابازساکت بودوفقط خیره نگاهش میکرد.
خیس بودازاشکام،تورفتیوتنهاشددلم
ببین طاقت نیاوردبی توحتی یه دم
چشم غره ای رفت وگفت:ای بابا نمیخوای حرف بزنی؟گفتم،منظورت چی بو....
دریک لحظه ایلیا محکم دراغوشش گرفت وحرفش نیمه تمام ماند،این مردحالش
خوب بود؟
برگردبرگردنشدبیارم طاقت دیونه
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قلبم یخ کرد،نگوجدایی قسمتمونه
برگردبازم دیونگی کن بادل من
بزارائینه پیش توباشه حتی یکم
اهسته کنارگوشش زمزمه کرد:
_ میخوام کنارم باشی،میخوام مال من باشی،برای همیشه....
محوحرفش شدوبازبالتکلیف ماندمیان دواحساس متفاوت،دوحس معکوس،قلبش
ضربان گرفت وچراانقدرتندمیزد؟
نگوکنارش شادی دیگه
نگوواسه برگشتنت دیره
نگوفقط یه بارببین دل
چجوری ازدست تودلگیره
اهسته ترازقبل ادامه داد:برگرد...بدون تومیمیرم
برگردبرگردنشدبیارم طاقت دیوونه،قلبم یخ کرد،نگوجدایی قسمتمونه،برگردبازم
دیوونگی کن بادل من،بزارائینه پیش توباشه حتی یکم....
اب دهانش راقورت دادوازاین ارباب بعیدبودصدایش بلرزد وچرااین اغوش هی گرم
تروگرم ترمیشد؟
چراتقالنمیکردتاازحصاردستانش ازادشود؟چراهوادروسط زمستان انقدرگرم بود؟
_باران،دیونم نکن،جون تیام
برگردبرگرد،نشدبیارم طاقت دیونه،قلبم یخ کرد،نگوجدایی قسمتمونه،برگردبازم،دیوونگی
کن بادل من،بزارائینه پیش توباشه حتی یه کم.
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اسم تیام راکه اوردخون به صورتش امدوعصبی شد،ازحصاردستانش خارج
شدونگاهش روی چهره ی مردروبرویش ثابت ماندوچراانقدرغمگین بود؟دراین چشم
های تیله ای حرف زیادبود.
بافریادگفت:اسم تیام رونیار،اون بچه ی منه،میفهمی؟مال منه؟پنج سال من باعذاب
کارکردم تابزرگش کردم،ادعای مالکیت نکن،توچجور پدری هستی که بانگارجونت
خوش گذروندی اماحتی دنبال زنت نگشتی؟
_کی گفته که نگشتم؟فکرکردی پیداکردن توواسه من سخت بود؟اونقدرادم داشتم که
کل ایران روبرای پیداکردنت زیرورومیکردن،کیارش روکه میشناسی؟اون دوست
منومهرداده،ازسربازی باهم بودیم،عاشق کارکردن توروستاهای محروم بود،وقتی
مشخصاتت روبهش گفتم،گفت توروستایی که کارمیکنه یه نفرهست که شکل
توهه،همراهش اومدم به اون روستا،ازدوردیدمت ولی نزدیکت نشدم،نمیخواستم
دوباره عذابت بدم،همه ی اون لباسا واسباب بازیایی که کیارش برای تیام
میخریدازطرف من بود،من دلتنگی روتحمل کردم تاتوزندگی کنی،سهم من ازتیام فقط
چندتاعکس بودکه کیارش برام میفرستاد،توچندماه عذاب کشیدی ولی من پنج
سال....من ازکیارش خواستم مراقب توباشه،اون به حرمت برادریمون همه جا دنبالت
اومد،اون روزوقتی اومدی شرکت من به کیارش زنگ زدم که بیاددنبالت،من ولت
نکردم،فقط گذاشتم ارامش داشته باشی اماازدورمراقبت بودم،هـــه،حاالاسم
نگاررومیاری؟من سه ساله که ازنگارخبرندارم،اره من اشتباه کردم،اماجبران
میکنم،اصالغلط کردم خوب شد؟
همه ی این حرف هارابافریادگفت وباران ناباورخیره ی مردروبرویش شدواین ایلیاهمان
ایلیای سابق بود؟این مردهمان فرشته ی عذاب پنج سال پیش بود؟
ایلیاکالفه به تنه ی درخت تکیه دادوباران اهسته گفت:میگن برای مرداهیچی مثل
عشق اول نمیشه،نگارعشق اولت بو...
پریدمیان حرفش وگفت:عشق اول من توبودی نه نگار....
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ناباورانه نگاهش کردواین حرف های عجیبی که امشب میشنیدنشانه چه بود؟
اهسته ادامه داد:وقتی چهارده سالت بودوتازه بانگاراشناشده بودی دیدمت،ازت خوشم
اومد،ولی....توزیادی بچه بودی ونگارمدام مسخرم میکردکه بابیست وسه سال سن چرا
عاشق یه بچه چهارده ساله شدم

حق داشت،توبچه بودی،نگاربهم نزدیک شدگفت...گفت توخیلیم بچه نیستی گفت
تویه هرزه ای که باوجودسن کمت به همه پسراچشم داری،اون منوازتومتنفرکردومن
کم کم بهش وابسته شدم،فکرکردم فرشتست،ولی اون منودورزد،پولموکه
باالکشیدبیخیالم شدورفت سراغ اشکان،اون روزاعصبی بودم،یه دختردورم زده
بود،نمیدونم چرااما،میخواستم تومال من باشی،روزازدواجمون به معنی واقعی کلمه
احساسی بهت نداشتم،ولی،به مرور زمان نظرم راجبت عوض شد،من خیلی دیرفهمیدم
حرفای نگاردروغ بود،میدونم بهت بدکردم،ولی من به اندازه کافی تنبیه شدم،پنج سال
کم نبود،جبران میکنم فقط بهم فرصت بده...من...بدون تونمیتونم زندگی کنم....

خیره چشمان غمگین مردروبرویش شدونفهمید چندثانیه گذشت که نگاهش
رودزدید،ارام به سمتش رفت ودرگوشش گفت:بااین حرفاخرنمیشم وفراموش نمیکنم
چه بالهایی سرم اوردی،حرفم یک کلمست،طالق،فکرنکنم مفهمومش زیادسخت باشه
که نفهمیش

ایلیاچشم هایش راکالفه بست وگفت:من طالقت نمیدم،تومال منی!.

_هـــه،وقتی طالق گرفتم میفهمی
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+باشه،به شرطی طالقت میدم که تیام روبدی به من
سریع واکنش نشان دادوگفت:تیام بچه ی منه،عمرا بدمش به تو،وکیل میگیرم،هم
طالقمومیگیرم هم بچم رونگه میدارم......
_ولی من مجبورت میکنم برگردی.....
+هرکاری دلت میخوادبکن

ازش فاصله گرفت وبه سمت یکی ازمردهای کت پوش رفت وخواست تابه اژانس زنگ
بزندومردگفت کمی طول میکشد
ایلیا لبخندخبیثی زدوبایدکمی زورگومیشدبرای به دست اوردن این
دختربایدجنگیدواواهل ازدست دادن نبود....
موبایلش راازجیب دراوردوشماره کیارش راگرفت،باسه بوق جواب داد:
_امرکن رفیق
+وقت اجرای نقشمه
_اوکی،تایک ساعت دیگه کادوشده جلوی درخونته
خنده ی کوتاهی کردوگفت:عجله کن
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موبایل راقطع کردوخیره ی بارانی شدکه منتظراژانس بودومحال بودایلیاکاویانی این
دخترراطالق دهد،مال خودش بود،به کسی چه؟
*********************************
کالفه جلوی درراه میرفت که بالخره اژانس رسید،نفس عمیقی کشیدوسوارشداین
مهمانی نفس میبرید،ادرس رادادوچشم هایش رابست،حداقل دراین یک ساعت راه
دلش کمی ارامش میخواست،سخت بودکنارامدن بامردی که عذابش دادواالن دم
ازعشق میزد...
بایدطالق میگرفت،شایدسرنوشتش اینطوررقم خورده وبه راستی میتوان سرنوشت
راازسرنوشت؟
یک ساعتی درراه بودوبالخره به خانه رسید،دیروقت بودوحتما تیام خانه ی فاطمه اینا
خواب بود،ترجیح دادصدایش نکند،به اندازه کافی برای فاطمه مزاحمت ایجادکرده
بود....داخل خانه خودش شد،لباس هایش راعوض کردودوش پنج دقیقه ای
گرفت،فردا بایدصبح زودبرای تقاضای طالق میرفت وکارهای زیادی داشت،چراغ
هاراخاموش کرد وخوابید،بی نهایت خسته بود
باصدای زنگ ساعت چشمانش رابازکردوامروزوقتش بود،بایدهمه چی راتمام
میکرد،اماقبلش بایدتیام رابه مهدکودک میبرد....
لباس پوشیده واماده مقنعه مشکی به سرکردوبه طبقه باال رفت ودرزد.
فاطمه خندان دررابازکردواوهم اماده بودبرای رفتن به بیمارستان،سالم گرمی
کردوبعدازپرسیدن حالش خواست که تیام رابیاورد.
فاطمه لبخندمتعجبی زدوگفت:حالت خوبه باران جان؟خودت دیشب کیارش
روفرستادی بیاددنبال تیام...
متعجب خیره ی فاطمه شدووای خدای من اینجاچه خبربود؟
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+من کی همچین حرفی زدم فاطمه چیشده؟تیام کجاست؟
_به خداراست میگم،دیشب کیارش اومدگفت توبهش زنگ زدی که تیام روببره
پیشت،تیام خواب بود،منم گفتم حتماراست میگه دیگه بچه رودادم بهش....
وای خدایی گفت وپخش زمین شد.
_باران،باران چیشده؟توروخدابه منم بگو
+بدبخت شدم فاطمه،بچم ازدستم رفت

_اخه یک کلمه بگوچیشده یعنی چی ازدستت رفت...
به سختی بلندشدوهمراه فاطمه داخل رفت،موبایلش رادراوردوشماره ی ایلیا
راگرفت،بوق خوردولی جواب نداد،دوباره گرفت وچراسرش گیج میرفت؟
چهاربوق خوردکه صدای سرحال ایلیادرگوشی پیچید:الو
_الو،ایلیا،بچه ی من کجاست؟میکشمت،هم توروهم کیارشو،تیام من کجاست؟
+ببخشید،شما؟
امان ازدست این مردکه تازگی هابامزه هم شده بود.

اعصابش خوردشد،بااشک والتماس گفت:توروخدا بچمو برگردون من بدون اون
میمیرم،ایلیا توروخدا،التماس میکنم.
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_منکه گفتم،اگه طالق میخوای بایددورتیام روخط بکشی،مگه نمیخواستی امروزبری
درخواست طالق بدی،خب االن باخیال راحت بروبده،تیامم دیگه تودست وپات
نیست.
_ایلیا،تیامم روبرگردون،التماس میکنم

+تودوتاگزینه بیشترنداری،یاطالق میگیری وبیخیال تیام میشی،یامال من میشی
ومیای خونه ی من وباهم ودرکنارتیام زندگی میکنیم،ادرس روبرات میفرستم تافرداشب
وقت داری بیای،وگرنه پس فرداصبح خودم واسه طالق اقدام میکنم وتیام
رومیگیرم،این بچه ازخون منه وخودتم خوب میدونی که دادگاه به نفع من رأی میده.
تلفن راقطع کردوباران هق هق کردوتیام زندگی اش بود،همه ی زندگی اش اشک ریزان
گفت:هنوزم همونه،همون ادم بی رحم،ای خدااا،ازمن بدبخت ترم پیدامیشه؟
فاطمه شرمنده اب قندی برایش اوردوهنوزهم نمیدانست قضیه چیست وربط کیارش
به ایلیاچه بودولی ترجیح دادفعالسکوت کندخودش هم مادربودودرک میکردحال این
زن بیست وسه ساله را....
قاب عکس تیام رادراغوشش گرفت ومگرزندگی بدون اوممکن بود؟شانزده ساعت
ازنبودش گذشته بودوباران خیره به ماه اسمان بازهم باقلبش درگیربودواین مردفقط
زورمیگفت.
البته ازحق نگذریم پنج سال صبرکردوشایدخسته بودوحق داشت اززور استفاده کندولی
باران هم زیادی لجبازوبخشش این ادم کمی سخت بود،اما گاهی بایدفرصت داد،گاهی
بایدبخشیدوگاهی بایدفراموش کرد،باران میتوانست بخشنده باشد؟
ازروی تخت بلندشد،دستی به چادرنمازسفیدش کشیدوامشب ارامش
راازخدامیخواهد،گاهی بایدسرنوشت راباخداسپردوشک نکردکه اوبهترین تقدیررا رقم
خواهدزدوقران ونمازخواندن همیشه ارامش میکردوامشب ازخداخواست کمکش
کندتاتصمیم درست رابگیردویعنی اینده اش چه شکلی بود؟
_دخترم تونبایدبرگردی به اون خونه
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+باباجون،انقدرنگران من نباشید،حواسم هست،دیگه نمیزارم اذیتم کنه،من مجبورم،به
خاطرتیام
_کاش میمردم واین روزارونمیدیدم

+زبونتونوگازبگیرید،توروخدااینجوری نگید،دلم میشکنه ها
_دخترم...میتونی مراقب خودت باشی؟
+اره بابایی،اگه بازاذیتم کردبهتون میگم،قول میدم
پدربودونگران،پدرهافرشته اندواین دخترمیدانست که ایلیا قصدعذاب دادنش
راندارد،ولی،بخشیدن این ادم....کمی سخت بود...
وسایلش راجمع کرد،دوتاچمدان لباس بیشترنشد،بیخیال اسباب بازی های تیام
شدوبعدا به سراغشان می ایداالن نگران حال کودکش بودو،عجیب است،یعنی تااین
ساعت تیام بی قراری نکرده؟
پوفی کشیدوچمدان به دست دورتادوراتاق راازنظرگذراندوچشمانش خیره ی پنجره ای
شدکه هرشب همدم تنهایی اش بودوبارهادردودلش راگوش کرده بود،اهی
کشیدوازخانه خارج شد،علی وفاطمه ومهساجلوی درمنتظربودند،به سمت فاطمه رفت
وخواهرانه دراغوشش گرفت وزمزمه کرد:ببخش،این پنج سال خیلی مزاحمت بودم.
فاطمه ضربه ای به پشتش زدوگفت:مزاحم نبودی دختر،نعمت بودی وخواهر،بازم بیاکه
دلتنگت میشم شدیدا
_بزارتکلیف زندگیم مشخص بشه،حتمادعوتت میکنم
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+مشخص میشه گلم،همه چی روبسپاربه خدا
_خیلی وقته سپردم به خودش
ازاغوشش بیرون امدومهسارا بغل کردواین دختردوازده ساله را دوست داشت،همبازی
تیام بود.
لپ های تپلش رابوسیدورهایش کرد،به سمت علی اقارفت وگفت:تاعمردارم مدیون
شمام،اگه نبودیدتااالن مرده بودم.
لبخندی زدوگفت:نگیداین حرف رو وظیفه بود،امیدوارم دفعه دیگه که شمارومیبینم
خوشبخت باشیدواهل قرارنه درحال فرار...
خنده ای کردوگفت:دعای خوبی بود،ممنون
اژانسی که پنج دیقه پیش به اوتلفن کرده بود رسیدوراننده پیاده شدوچمدان هایش
رادرصندوق عقب گذاشت.باران باردیگرفاطمه رابغل کردوسوارماشین شد...
موبایلش رادراوردوپیامکی که دیشب ایلیا داده بودرابازکرد،ادرس خانه اش بودواین
خانه ان خانه ی جهنمی نبود،عجیب بودکه خانه راعوض کرده.
ادرس رابه راننده دادواین خانه رابلدنبودبه نظرکمی دورامد....
نگاهش روی خیابان ها ورهگذران بودوچه زندگیه عجیبی داشت،این همه پستی
وبلندی!
چه کسی فکرمیکرد،باران هفده ساله که تنهاکارش درس خواندن ورفتن به کتابخانه
کوچک شهرشان بودبه اینجابرسد؟االن خوشبخت بودیابدبخت؟
وبازدوگانگی احساس واین قلب گاهی حیران میشود.....
یک ساعت ونیمی درراه بودوبالخره ماشین توقف کرد.باصدای راننده که گفت
همینجاست،کیف پولش رادراوردوکرایه اش راحساب کرد،ازماشین پیاده شدوراننده
چمدان هایش راکنارپایش گذاشت ورفت....
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نگاهی به عمارت روبرویش کردوازخانه ی قبلی زیباتروبزرگترمی امدویک نفرادم خانه به
این بزرگی رامیخواست چه کار؟
اهسته به سمت درحرکت کردواین خانه دوتا زنگ داشت،حتمایکی ازان هامال
سرایداربودویعنی بازهم شهین خانم اینجازندگی میکرد؟اصالدلش نمیخواست ان
هومن هیزراببیند...
خواست زنگ پایین رافشاردهدکه دربازشدوقامت مردی تقریباشصت ساله نمایان
شد...
اب دهانش راقورت دادوگفت:ببخشید....من....من...
چه میگفت؟میگفت من همسرصاحب این خانه ام؟نمیتوانست وهنوز زبانش عادت
نداشت.....
کالفه ازاین کامل نکردن جمله اش بودکه پیرمردگفت:
شماباران خانم هستید؟
نفس راحتی کشیدودلش میخواست بگویدخداخیرت دهدمردکالفه شدم!
سری تکان دادکه پیرمردبالبخندگفت:خیلی خوش اومدین خانم،مشتاق دیدار،بفرمایید
داخل...
لبخندی زدو واردشد،پیرمردبه سمت چمدان هایش رفت جلوترازاو به سمت عمارت
رفت،دورتادورباغ راازنظرگذراندونفس عمیقی کشید،عاشق درخت وگل بودواین باغ
پرازگل های رنگارنگ بود،چشم هایش رابست وخواست عطرگل هاروباارامش استشمام
کندکه باصدای پارس سگی باوحشت چشم هایش رابازکردوجیغ ارامی کشیدو دستش
راروی دهانش گذاشت....
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سگ پارس کنان به سمتش امدوارام ارام به عقب میرفت وواقعاکه مگرسگ به این
خطرناکی رابازمیگذارند....
سگ پارس دیگری کردوایندفعه جیغ بلندتری زدوبیشترعقب رفت.
این سگ دست بردارنبودوبازهم جلوامد...قدمی دیگربه عقب برداشت وخواست
دادبزندکمک که درجای گرمی فرورفت ودرکمال تعجب سگ باارامش نشست وخیره
خیره نگاهش کرد.نفس راحتی کشیدواین جسم نرم پشتش چه بود؟
گفت:سم....این
دستانی دورش حلقه شدوصدایش راکنارگوشش شنیدکه روبه سگ
َ
خانمه قراره اینجازندگی کنه،دیگه بهش حمله نکنیا....
همه ی این جمله هاروباشیطنت گفت وباران باعصبانیت تقالکردوگفت :ولم کن
ایلیااهسته کنارگوشش زمزمه کرد:ولت کنم میخورتتا
باران چشم غره ای رفت وگفت:سواستفاده گر
_تاباشه ازاین سواستفاده ها،اتفاقا حال میده

+االن قراره منواینجانگه داری؟
_البته که نه خانومی
رهایش کردودستانش رامحکم گرفت وبه سمت عمارت رفتند...
کمی ازاین سگ میترسیدومخالفتی برای دستانش که اسیردستان ایلیابودنکرد....
سگ بالجاجت دنبالشان می امد،کالفه روبه ایلیای بیخیال گفت:این سگ توخونه هم
میاد؟میشه بگی االن من تواین خونه بایدچجوری نمازبخونم؟
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ایلیا لبخندی زدوچقدردلش میخواست دوباره درچارنمازسفیدببینتش واین دخترفرشته
بود...
_نگران نباش،این سگ اصالداخل عمارت نیومده ونخواهداومد،عادت داره مهمون که
میادتاجلوی دربیاد.
نفسی ازسراسودگی کشیدوچرااین باغ انقدرطوالنی بود؟
_بچم کجاست؟
+االن میریم میبینی کجاست.

به نزدیکی عمارت رسیدندوباران نگاهی به عمارت بزرگ روبرویش انداخت این
مردهمیشه درتجلل زندگی میکند...
زن تقریبا پنجاه ساله ای دررابازکردوبالبخندبه سمت باران امدوگفت:به به خانم
جان،مشتاق دیداربالخره امدید،اقاچشمتون روشن
باران لبخندی به لهجه ی شیرین شمالی اش زدوچه زن دوست داشتنی بود....
ایلیا بالبخندگفت:ایشون مریم خانمه که باشوهرشون اقامرتضی سرایدارکه نه صاحب
خونه اینجان
زن لبخندی شرمزده زدوگفت:نفرماییداقا لطف دارید.
ایلیا لبخنددیگری زدوگفت:مریم خانم اول سرایدارخونه پدریم بود،مادری کردن برام
واالنم اینجا توسوئیت بغل عمارت زندگی میکنن...مریم خانم ایشونم باران،همسرمن
ومادرتیامن
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مریم خانم باران راگرم دراغوش گرفت وگفت:الهی فداتون شم خانم ،خیلی بهم میاید...
ازباران فاصله گرفت وگفت:اقا چراخانم رواینجانگه داشتیدبفرماییدداخل،ناهاروتازه
گذاشتم تایه ساعت دیگه حاضرمیشه....
باران لبخندخجالت زده ای به این همه محبت زدو واردعمارت شد،چشم چرخاندوهمه
جاپرازمبل،تابلو ووسایل گرانقیمت بودویعنی االن او،خانم این خانه بود
یاخدمتکار...؟؟؟؟؟
مریم خانم به اشپزخانه رفت ومثالخواست تنهایشان بگذاردوباران پرسشگرایلیارانگاه
کردوگفت:بچم کجاست؟
_خوابه،طبقه باال
+بی قراری نکرد؟
_نه اتفاقا،کلی هم باهم خوش گذروندیم،جاتم اصالخالی نبود
چشم غره ای به نگاه خندانش رفت وگفت:چمدونام کجاست ؟
_تواتاقمون
چشم درشت کردوگفت:یعنی چی تواتاقمون؟

_یعنی چی نداره،اتاقمون دیگه یعنی اتاق من...و...تو
+توخواب ببینی،من باتوبیام تویه اتاق
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ایلیا سرش راارام جلوبردوزمزمه کرد؟حاالمیبینی که توبیداری میبینم،جرأت داری برویه
اتاق دیگه
سرش راکناراورددست به سینه باغرورگفت:اگه ناراحتی طالقت بدم
عمراطالقش میدادولی برای رام کردن این دخترسرتق بایدتهدیدمیکرد...
باران چشم غره ای رفت وایلیا لبخندی کوچک زدوگفت:من دارم میرم شرکت،مراقب
خودتوتیام باش،درضمن فکرفراربه سرت نزنه،به محض اینکه پاتوازخونه بزاری بیرون
مریم خانم زنگ میزنه وبهم میگه.
_برام نگهبان گذاشتی؟
+نه،فقط گفتم زنم یکم شیطنت میکنه،هروقت رفت بیرون بهم بگو،همین....
فعال خدافظ خانومی
کتش راکه روی دسته مبل بودپوشیدوبازدن چشمکی ازعمارت خارج شد...
نفس عمیقی کشیدوامان ازدست این مردکه فقط حرص میدهد.
نگاهی باکنجکاوی به اطراف انداخت وخانه ی قشنگی بود،خیلی قشنگ وهمیشه
دررویاهایش ازاین خانه هادوست داشت،به طبقه ی باالرفت وبین ان همه اتاق،اتاق
تیام راازطریق عروسک کوچکی که روی دراویزان بودپیداکرد،اهسته دررابازکردو وارداتاق
شد،دیوارهای ابی روشن وتخت وکمدی به همان رنگ توجه اش راجلب کرد،به سمت
تخت رفت وکنارش نشست،تیام درخواب عمیقی بودوایلیا راست میگفت که خوش
گذشته است،این بچه بی نهایت خسته بود،بوسه ای روی گونه اش کاشت وزندگی
بدون این کودک غیرممکن بود....بادیدن اسباب بازی وعروسک هایی که دورتادوراتاق
راگرفته بودلبخندی زدوکودکش االن خوشبخت بود،مگرنه؟
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االکه هم پدرداشت هم مادرودیگرحسرت نمیخوردخوشبخت بود.
لبخندی زدواین اجبارمهم نبود،همینکه کودکش درارامش خواب است برایش کافی
بود....
پتورارویش مرتب کردوارام ازاتاق بیرون رفت،حاالکدام اتاق مال او و....چشم غره ای
رفت ویک زمانی حتی اجازه نداشت نزدیک اتاق این مردشوداماحاالاتاقش بااومشترک
شده وراست میگویندروزگارباالوپایین زیاددارد....
دراتاق اول رابازکرد،یک تخت تک نفره ودکوراسیون زردوسفید،خب مشخص بودکه
این اتاقشان نبود....
دراتاق بعدی رابازکرد:یک تخت دونفره ودکوراسیون بنفش،لبخندی زدواین مردچه
عالقه ای به تنوع رنگ هادارد؟
دراتاق رابست واین هم نبود...اتاق اخرسالن نظرش راجلب کرد،به سمتش رفت ودرش
رابازکرد
میشود گفت بزرگترین اتاق عمارت بودودرست امده بود،چمدان هایش هم گوشه ی
اتاق بود،داخل اتاق رفت،همه چی زیبا بود،روتخت گلبهی رنگ نشست وهیچوقت
فکرش راهم نمیکردجایش دراتاق مخصوص ارباب باشدوزندگی االن رابیشتردوست
داشت،حداقل قابل تحمل بود.
به سمت کمددیواری بزرگ رفت درش رابازکردولباس های داخل چمدان را مرتب
چید....
چشمش به کشوهای پایین کمدافتاد،درش رابازکردوباتعجب خیره ی ان همه لباس
زنانه زیباشد،لحظه ای عصبی شدواین همه لباس زنانه اینجاچه
کارمیکند؟اصالچراعصبی شد؟
دستی به لباس هاکشید،مارک داروگران بودند،بله دیگر،اقا برای دوست دخترهایش
زیادی پول خرج میکند،اما....چرااین لباس هانوهستند؟
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کالفه کشورابست واصالبه جهنم،بزاربرای دوست دخترهایش خرج کند.

لباس هایش رابایک دامن مشکی وبافت وسفیدعوض کردوبه طبقه پایین
رفت،وارداشپزخانه شدو
خسته نباشیدی روبه مریم خانم گفت واین زن به نظرمهربان می امد.
_اجازه بدین کمکتون کنم.
+نه خانم جان،نمیخوادزحمت بکشید،بفرماییدبشینید،نیم ساعت دیگه میزومیچینم.
_اخه حوصلم سررفته بزاریدیه کاروانجام بدم دیگه
+اخه نمیشه خانم جان،اقا دستوردادن شمانبایددست به سیاه وسفیدبزنید،حوصله
سررفتن نداره که این همه اتاق بریدبگردیدتاناهارحاضرشه....
به ناچارازاشپزخانه بیرون امدواالن بایدشاخ بیرون می اورد؟مثالخانم این خانه بودولی
حق نداشت به چیزی دست بزند؟معنی این کارچه بود؟
شانه ای باالانداخت وبه اتاق تیام برگشت،کنارش نشست واهسته صدایش کرد
_پسرقشنگم؟چه وقته خوابه پاشوبایدغذابخوریم.
تیام غلطی درتخت زدوگفت:بزاربخوابم،اینجاخیلی نرمه
لبخندی به حرف کودکانه اش زدوکمی قلقلکش دادوتیام هوشیارترشد،چندثانیه خیره
نگاهش کردوبعدانگارچیزی به یاداورده روتخت نشست وهول زده
گفت:مامانی،دیروزکجابودی؟
_عزیزم،ببخشیدیه کاری داشتم،نتونستم بیام پیشت،ولی ای نامردبهت خوش گذشته
ها
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+اره اره خیلی خوش گذشت،مامانی من دیروزفهمیدم عمومهردادبابامه،بالخره
بابادارشدم تازه منوبردبیرون کلی برام خوردنی خرید
لبخندی به ذوق کودکانه اش زدومتعجب گفت:عمومهردادباباته؟یعنی چی؟
_همون اقاهه دیگه،همون که برام اسباب بازی خرید دیروزگفت بابامه،همون که
اسمش نیلیاست....
قهقهه ای زدوامان ازدست این ایلیای مرموز،پس مهردادی وجودنداشت وهمه چی
زیرسراین فرشته ی عذابه مهربان شده بود.
_عزیزم نیلیا نه،ایلیا
تیام سرش راخاراندوگفت:اخه خیلی سخته.
خنده ی دیگری کردوگفت:نمیخواداسمشوبگی همون باباصداش کنی خوبه.
_چشم
بوسه ای روی گونه اش کاشت وبغلش کرد،دست وصورتش راشست وکمدابی رنگی که
تصویریک خرس بامزه رویش بودرابازکردواینجاهم پرازلباس بچه بود!وبازلباس هایی که
گرانقیمت بودند،لبخندارامی زدواین مردبه نظرپدرخوبی می امد....
لباس تیام راعوض کردودست دردستش به طبقه پایین رفت،مریم خانم
میزغذاراچیدودرپایان هم خودش جمعش کردواصالاجازه ندادباران کاری کندومدام
میگفت اقادستوداده است،بعدازغذاکالفه تیام رابه اتاقش بردوخودش غرق درافکاری
نامفهوم به بازی وشلوغ کاری های تیام زل زدوحوصله اش سررفته بودکه موبایلش
زنگ خورد،گوشی رابرداشت وشماره ی ایلیابود،دکمه برقراری تماس رازدوگفت:بله...
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_سالم خانومی
+علیک
_اوه اوه،ادم جواب سالم همسرش رواینجوری میده؟

+چیکارداری؟
_اماده شوازشرکت اومدم میخوایم بریم بیرون.

+کجا؟
_یه گردش شبانه
+باشه،تیام رواماده میکنم
_نخیریه گردش دونفره
+یعنی چی،من بچموتواین خونه تنهابزارم؟

_تنهانیست،مریم خانم مراقبشه،نگران نباش،مادری بلده،اون منوبزرگ کرد...

+خیله خب
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_افرین خانومی مراقب خودت باش،فعال

موبایل راقطع کردولبخندی زد،این مردمهربان همان مردتخس وبی رحم گذشته
بود؟انسان هاتغییرمیکنند...
همراه تیام به طبقه پایین رفت،روی کاناپه نشست وتلوزیون راروشن کرد،تیام غرق
درکارتون باب اسفنجی شدوباران این ساعات رادوست داشت،این ارامش را...
این مهربانی عجیب ایلیارادوست داشت ویعنی،االن...خوشبخت بود؟
کتاب کوچکی که ازکتابخانه ایلیا برداشته بودرابازکردودلش درس خواندن
میخواست،عاشق کتاب خواندن بودوگاهی احساس بیهودگی میکرد،احساس
پیری،زندگی اش زیادی عجیب نبود؟
موضوع کتاب بیماری ایدزبود!غرق درکتاب شدونفهمیدچطورساعت گذشت وبه راستی
بیماری سختی بود...خداروشکرکردکه خودش وپسرش سالم هستندوخیلی هم بدبخت
نبود،نعمتی مثل سالمتی راداشت،سایه پدرومادرهنوزباالی سرش بودوهمین تابرایش
کافی بود...
خسته کتاب رابست وکششی به بدنش داد،نگاهی به ساعت انداخت،تاامدن
ایلیاچیزی نمانده بو،تلوزیون راخاموش کردوتیام غرق درخواب رابلندکردوبه طبقه
باالبرد،روی تخت خواباندش وبغل کردنش سخت شده بود،لبخندی به رویش زدواین
بچه چقدرمیخوابید!
وسط اتاق روی فرشی که شکل کله ی یک خرس بودنشست وخیره ی ماشین کنترلی
کنارش شدکه صدای سالم وخسته نباشیدمریم خانم توجه اش راجلب کرد،ایلیا امده
بود،نفس عمیقی کشیدوخیلی وقت بوددیگرازاین مردنمی ترسید،ارباب بودن تمام
شده بود....
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ایلیا پالتویش رادراوردوازپله هاباال امد....وارداتاق تیام شد،بادیدن باران گفت
_اه توکه هنوزاماده نیستی
به سمتش امدوکنارش روی زمین نشست...
خیره به تخت تیام گفت:نظرت راجب این خونه چیه؟
اهسته گفت:خوبه،مبارکه صاحبش باشه.
ایلیاتک خنده ای کردوگفت:صاحبش من وتوهستیم دیگه

+نه کی گفته،صاحب این خونه مریم خانمه که اصالاجازه نمیده به یه لیوان دست
بزنم،حوصلم سررفت ازبس دورتادوراین خونه گشتم.

بادیدن قیافه بچه گانه وغرغرکردنش خنده ای کردوگفت:خب خانومی این
دستورمنه،توخانم این خونه ای نه خدمتکار،حق نداری به چیزی دست بزنی.
_یعنی چی؟من حوصلم سرمیره
+باچیزای دیگه سرگرم شوولی عمرا اجازه نمیدم کارکنی.
باران پوزخندی زدوگفت:یه زمانی خدمتکارت بودم چرا اونموقع مهربون نبودی.

نگاهش رنگ غم گرفت وگفت:باران....طعنه نزن،گفتم جبران میکنم،اون روزادیگه
هیچوقت برنمیگرده.
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خیره چشمانش شدورنگ صداقت داشت مگرنه؟
ثانیه درسکوت گذشت که باران چیزی به یادش امدوتندگفت:این همه واسه دوست
دخترات خرج میکنی ورشکست نشی.
ایلیا باتعجب گفت:منظورت چیه؟
_منظورم همون لباسای گرون مارک داریه که توکشوی کمده اتاقته.

ایلیا خنده ی بلندی کردوباران گفت:هیسس،تیام بیدارمیشه
_خانومی من دوست دخترم کجابود،همین توواسه هفت پشتم بستی ازبس لجبازی
باران چشم غره ای رفت وایلیا سرش رانزدیک صورتش بردوارام گفت:اونا همشون
برای توهه،تواین پنج سال هروقت تنهایی سفریابیرون میرفتم،برات لباس
میخریدم،اینجوری راحت ترمیتونستم دوریتوتحمل کنم،بهم امیدمیدادکه تویه
روزبرمیگردی.
باتعجب خیره ی حرفش شدواالن مبتوانست قنددردلش اب کند؟االن
میتوانست،صاحب این مردخوشتیپ باشد؟ان هم بدون مزاحمت نگار؟
ایلیاسرش راکناراوردوادامه داد:
_حاالهم اگه کنجکاویت برطرف شده پاشولباس بپوش،دیرشد
بلندشدوازاتاق خارج شد،باران نفس عمیقی کشیدوبازهم دوگانگی احساس.
به اتاقشان رفت وبایدلباس گرمی می پوشیدهواکمی سردبود،بافت سارافونی شکلی به
رنگ مشکی پوشیدوبازهم شال قرمزبه سرکرد سفارش های الزم درباره ی تیام رابه مریم
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خانم کردوازعمارت خارج شدوبه سمت ماشین ایلیا رفت،درسمت
جلورابازکردونشست،االن بیرون رفتن چه حکمتی داشت؟
ایلیا دستش رابه سمت پخش بردوروشنش کرد،اهنگی پخش شدوچقدواشنابود!
ایلیاعاشق این اهنگ بودوخنده اش میگرفت وقتی به روزهایی فکرمیکردکه ازاین
اهنگ متنفربود...
وقتی رسیدی که شکسته بودم
ازهمه ی ادماخسته بودم
وقتی رسیدی که نبودامیدی
اماتومثل معجزه رسیدی
وقتی رسیدی که شکسته بودم
ازهمه ی ادماخسته بودم
بعدیه عالم اشک وبغض وفریاد
خداتوروبرای من فرستاد
خوب میدونم جای توروزمین نیست
خیلیه فرق توفقط همین نیست
ادمای قصه های گذشته
به کسی مثل تومیگن فرشته
فرشته ی نجات،فرشته ی نجات
توجون ازم بخواه،اونم کمه برات
فرشته ی نجات،فرشته ی نجات
توجون ازم بخواه،اونم کمه برات
جفتشان محواهنگ بودندوچه تشابه جالبی،باران برای ایلیافرشته ی نجات بودوایلیا
برای باران فرشته ی عذاب،اما...
پیروزاین میدان کدامشان بودند؟
میگویندخوبی هابربدی هاپیروزمیشوند،راست است مگرنه؟
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ادم بده ی قصه ماشکست خوردوبازهم سیندرالی قصه پیروزشداماتفاوتی بزرگ میان
باران سیندرالوجودداشت،سیندرال شاهزاده نجات داشت،امابرای باران شاهزاده ای
وجودنداشت،ادم بده ی داستان تغییرکردوهمیشه ادم بدها نبایدنابودشوند،گاهی
بایدتغییرکنندوخوب شوند....
اهنگ رودورتکراربودوباران کالفه خیره ی جاده روبرویش بودکه ناگهان سرش
رابلندکردوکجاداشتندمیرفتند؟
سوالش رابلندپرسید وایلیا گفت:فکرکن یه جای دور،اگه خسته میشی بخواب

+اما
_باران اما نداره،هیسس،خودت همه چیومیفهمی

خیره ی نیم رخ جدی اش شدوخب...کمی ازجاده میترسید،خاطره ی ان تصادف
وحشتناک هنوز درذهنش بودواگر،اگر ایلیا میمرد؟
سرش راتندتکان دادوچندبارزبانش راگازگرفت،خدانکند
اصال....چرا زبانش راگازگرفت؟؟؟
خب...خب پدربچه اش بودو....
امان ازاین قلب لعنتی که نمیداندعاشق شودیامتنفر
ایلیا صدای اهنگ راکم کردوگفت:اگرمیخوای بخواب
+چرااهنگ روعوض نمیکنی؟
_چون عاشق این اهنگم
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قانع شد....خب عاشق اهنگ بوددیگر...
چشم هایش رابست وبهتراست بخوابد،خواب بهترازکنجکاوی بودومیدانست
هرچقدربپرسد،این مردچیزی نمیگوید...
نمیدانست چنددیقه گذشت ولی خوابش برد...
*************************
باضربه های ارامی که به بازویش میخوردچشمانش رابازکرد...
_باران،پاشو رسیدیم
تکان خوردوچشم هایش رامثل بچه هابادستش مالشی دادوایلیاخنده کنان
گفت:خوابالو،چقدمیخوابی
نگاهی به اطرافش که شکل جنگل بودکرد،همه جاتاریک بودوترسناک.
درجایش جابه جاشدوباترس گفت:ماکجاییم؟
_شمال
باتعجب به سمتش برگشت وتکرارکرد:شمال!!!!!؟؟؟؟؟
ایلیا بیخیال شانه ای باالانداخت وگفت:اره پیاده شو
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کمربندش رابازکردوازماشین پیاده شد،نگاهی به ساعت مچی اش انداخت،ساعت سه
نصفه شب بودواین مردچراانقدرعجیب بود؟اخراین موقع شب شمال چه کارداشت؟ان
هم دراین جنگل ترسناک وتاریک.
به سمت باران امدوشالش راازسرش کشید
باران باتعجب خیره اش شدوگفت:چیکارمیکنی؟
_هیسسس،هیچی نگو
کیلیپس سرش را بازکردوهمه ی موهایش که االن بلندترازپنج سال پیش بوددورش
ریخت وایلیا خیره اش شدودران تاریکی که فقط نورچراغ های ماشین روشن
بودچقدرشکل فرشته هاشده بود...
به پشتش رفت وباشال چشم هایش رابست...باران متعجب ازاین رفتارهادوباره
گفت:ایلیا این کارایعنی چی؟
_هیسسس،تاوقتی که نگفتم چشماتوبازنکن
دستانش راگرفت وبه دنبال خودش کشیدوباران چشم بسته دنبالش رفت و چه
قدردستان این مردداغ بود!!!!!
+کجاداریم میریم؟

_به زودی میفهمی
خسته ازاین همه راه رفتن گفت:ایلیامن میترسم داریم کجامیریم؟
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_عشقم...تازمانی که من زندم ازهیچی نترس
ارام شد...چرا؟
شایدچون ان امنیتی که پنج سال دنبالش بودرااالن پیداکرده بودواین مردبوی ارامش
میداد!!!!!
_رسیدیم
باصدای ایلیامتوقف شدوگفت:خب...حاالچشماموبازکنم؟

ایلیادستش رارهاکردوهیچی نگفت،باران کالفه ازاین سکوت گفت:ایلیا...
صدایی نشنید.....
اینباربانگرانی گفت:ایلیاچشماموبازکنم
بازچیزی نشنیدواینبارباترس چشم هایش رابازکردوبه اطراف نگاه کرد،همه جاتاریک
بودواثری ازایلیانبود...
تنهایک ویالی کوچک روبرویش بودکه همه ی چراغ هایش خاموش بودو ترسناک
ترازاین هم مگربود؟
بابغض دادزد:ایلیا کجارفتی؟
نگاهی به دربازویال انداخت وحتما رفته است داخل...
اب دهانش راقورت دادوگریه اش گرفت،ازتاریکی میترسید....
اهسته تردادزد:ایلیا،توروخدا بیامن میترسم
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بغضش شکست واشک هایش روان شد،اهسته نزدیک درویال شد،همه جاخاموش
وساکت بود،ازترس تمام تنش یخ کرده بود،باپاهایی لرزان واردویال شدوارام صدایش
کرد:ایلیا؟کجایی؟توروخدابیا
نور زردرنگی ازان طرف سالن توجه اش راجلب کرد،همانطورکه اشک میریخت ارام به
سمت نور رفت.
باصحنه ای که میدید تعجب کردواینجاچه خبربود؟؟؟
شمع های سفیدی به ترتیب کنارهم دردوطرف چیده شده بودندومانندیک راه
بودند،میان شمع هاحرکت کردوترسش کمترشده بود،شمع ها به پله هایی رسیدندو
روی ان هاهم شمع بود،ارام ازپله ها باال رفت وبه سالن تقریبا کوچک رسید،ترس
رافراموش کردومحوصحنه روبرویش شد،همه جاپرازشمع وگل برگ های سرخ
بودوعطرگل سالن راپرکرده بود،دستی دورش حلقه شدوصدایی کنارگوشش گفت:مگه
نگفتم تازمانی که من زندم ازهیچی نترس؟؟؟
این صداراخوب میشناخت وکم کم داشت به عطرتنش عادت میکرد...
باصدای ارامی گفت:خیلی دیونه ای داشتم سکته میکردم
ایلیالبخندی زدوبازکنارگوشش زمزمه کرد:تولدت مبارک ملکه ی قلب من!
تولدش؟مگرتولدش امروزبود؟اصالتولدش کی بود؟
ایلیاادامه داد:میدونم امروزتولدت نیست،تولدت چندروزپیش،همون شب مهمونی
بود،ببخشیدکه چندروزدیرشدخانمی.
تولدش شب مهمانی بودواصالحواسش نبودکه بیست وچهارساله شده است،امان
ازاین حواس پرتی....
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خواست ازاغوشش بیرون بیایدکه ایلیاگفت:نه،همینجابمون،میخوام اندازه تمام این
پنج سال بغلت کنم.....
لبخندی زدوباشیطنت گفت:باشه ولی اول کادوی تولدموبده...
ایلیاخنده ی ارامی کردوگفت:کادوی تولدت این ویال ویه ماشینه که فردا جلوی
درخونمون پارک میشه،البته شمااول بایدرانندگی یادبگیری.
چشم درشت کرد،یک تولدوکادوهایی به این بزرگی؟
_ایناکه خیلی زیادن
+زیادنیست عشقم،این ویالروپنج سال پیش برات خریدم،به خاطرجبران همه ی اون
روزایی که برام کارکردی ومن برای یه وعده غذا ازت پول میگرفتم...
نگاه باران غمگین شدوگفت:میدونستی خیلی اذیتم کردی،میدونستی چقدرتواون اتاق
تاریک ترسیدم؟میدونستی توسرما متتظراتوبوس میموندم
_میدونم خانومم،میدونم،ببخشید،غلط کردم،جبران میکنم،توفقط مال من شو،من همه
چیودرست میکنم.
ثانیه ای درسکوت سپری شدوباران اهسته گفت:مگه االن مال تونیستم؟
ایلیازمزمه کرد:من جسمتونمیخوام،قلبتومیخوام،بهم میدیش؟

_اگه بدم،قول میدی دیگه نشکنیش؟
لبخندی زدوگفت:قول میدم خانومی،تااخرعمرم مراقبشم
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خ
+من میخوام درسم بخونم
_بخون عشقم،توقلبتوبه من بده،من همه ارزوهاتوبراورده میکنم
باران غمگین گفت:پس قلب توچی؟
قلبت مال نگاره یا....
ایلیامیان حرفش پریدوگفت:قلب من...خیلی وقته که مال توهه،توملکه ی قلب
منی،حاال...بگوببینم،قلبت روبه من میدی؟
باران لبخندی زدوگفت:خب،خب،من اول بایدبرم گل بچینم.
_نیازی نیست خانومم،برات گلفروشی میخرم،خسته میشی بری بچینی.

+خب...اخه هنوزچایی هم نیاوردم

_من اصوالازچایی خوشم نمیاد
باران قهقهه زدوگفت:نمیخوای ولم کنی؟
_اول قلبت روبده به من بعدولت میکنم.
+اگه ندم چی میشه؟
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_اونوقت تاابدهمین شکلی بغلت میکنم ونمیزارم بری

باران خنده ی دیگری کردوگفت:اوممم،خب...باشه.....قلبم مال تو......
ایلیا رهایش کردوباهیجان ازروزمین بلندش کردوچرخاندوچه کسی گفته ادم بدها
همیشه بدمیمانند
(دوسال بعد)
_مریم خانم تیام کجاست؟
+خانم جان باتیناخانم تواتاقن
خنده ای کردوزیرلب زمزمه کرد:امان ازدست این بچه،البدیه سال دیگه بایدبریم
خواستگاری تینا...
بافکر اینکه تیام هفت ساله رادرلباس دامادی ببیندخنده ی دیگری کردومثل پدرش
پرروبود...
باصدای بوق ماشینی که ازمحوطه امد ازرومبل بلندشد،دستی برروی شکمش گذاشت
وگفت:باباتون اومد...
ایلیا داخل عمارت شدوبعدازسالم وخسته نباشیدبه مریم خانم به سمت باران
امدوگفت:سالم خانم تپله من...
+بازتوبه من گفتی تپل؟
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_جواب سالم واجبه ها

چشم غره ای رفت وگفت:سالم

_سالم عشقم،خب بگوببینم این فندوق دختره یاپسر؟
باحالت زاری گفت:ایلیا
_جانم
+ایلیا
_چیشده؟بچه چیزیش شده؟

+پس چی؟کشتی منو،بگودیگه

_ایلیابدبخت شدیم

بانگرانی کنارش نشست وگفت:چرااخه،یک کلمه بگوچیشده؟سکته میکنم بی
شوهرمیشیا

+اه،خدانکنه
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_پس بگو

+بچمون دختره

ایلیا چشم غره ای رفت وگفت:چهارساعت منوتامرزسکته بردی همینومیخواستی
بگی؟توکه عاشق دختربودی

+اره،ولی مشکل مااینجاست که من یه دخترمیخواستم،نه دوتا"!!!!!
تعجب کردوگفت:منظورت اینه که...
+دوقلو،دوتا دختردوقلو
ایلیا قهقهه زدوگفت:واسه همین ناراحتی؟اینکه خوبه وای دوتافندوق شکل هم

+اره بخند،توکه جای من نیستی بخوای بزرگشون کنی،تیامم مثل توهه،بیخیال رفته
تواتاق باتیناخانم

_باتینا؟

+بله بااجازتون
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خنده ای کردوگفت:افرین،مثل خودم خوش سلیقست
باران چشم غره ای رفت وایلیا ادامه داد:حاالاخم نکن عشقم،خواست خداست
دیگه،من میرم لباساموعوض کنم.
ایلیا به طبقه باال رفت وباران کالفه پوفی کشیدکه تیام وتینا ازپله ها دویدند پایین...
_بچه هااروم،خطرناکه...
بافکراینکه دوتابچه ی دیگه هم به این جمع اضافه میشوندپوفی کشیدواالن
میتوانست مهدکودک بازکند....
به طبقه ی باالرفت ودراتاقشان رابازکرد،کنارایلیا روی تخت نشست وگفت:االن اسم
این دوتاروچی بزاریم؟من فکرکردم یه دونست میخواستم اسمشوبزارم تبسم...
ایلیا موبایلش راکه مشغول وررفتن بودراکنارگذاشت وگفت:اینم کاری داره
خانومی؟اسمشون رومیزاریم ترنم وتبسم...
باران لبخندی زدوچندبارتکرارکرد:ترنم وتبسم...
لبخندی زدوگفت:قشنگه.
ایلیادستش راکشیدوباهم روی تخت افتادند....
باران کالفه گفت:ولم کن زشته،االن بچه هامیان تو
ایلیا خندیدوگفت:اونااالن باهم خوشن حواسشون به مانیست،میگما خداکنه این
دوتاهم شکل من بشن،خوشگل وناز.
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باران چشم غره ای رفت وگفت:االن یعنی من زشتم؟
ایلیا دستش راداخل موهای قهوه ای بلندباران کردوگفت:نه عشقم،تویه دونه ای،مثل
تووجودنداره....
باران لبخندی زدوسکوت کرد،االن...خوشبخت بود؟بله،خیلی
ایلیا ارام درگوشش گفت:بارانم؟
عاشق این میم مالکیت بود:بله
_بارانم؟

+گفتم که بله

_بارانم؟

+جانم
_بارانم؟

+خب بگودیگه

_بارانم؟
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+اوفففف،بله

_بارانم؟

+جانم،اقایی

ایلیالبخندی زدوادامه داد:بگوکه فقط مال منی....
باران بلندخندیدودراین دوسال هرروزوهرماه ایلیا باعشق این سوال رامیپرسیدوباران
بالذت میخندیدواالن خوشبخت بود،خیلی هم خوشبخت بود...االن خانم این
قصربودوپدرومادرش هم ایلیارابه عنوان داماد پذیرفته بودندوهمه چی خوب بود...
گاهی بایدبخشید،گاهی بایدفراموش کرد،همیشه نبایدمجازات کرد،گاهی اگربخشنده
باشی خوشبخت ترخواهی شدوهمیشه نبایدانتقام گرفت!
گاهی بایدبه ادم بدهای داستان فرصت داد،اگردنیا بدشد،توخوب باش...
بی شک،خوبی هابربدی هاپیروزمیشوندوهیچ ادم بدی خوشبخت نخواهدبودمگراینکه
تغییرکندوبیاییدباورکنیم انسان هامیتوانندتغییرکنند،بدترین هاخوب میشوندوخوب
ترین هاهم میتوانندبدشوندوچرخ روزگارباالوپایین زیاد دارد.....
چه کسی گفته نمیتوان عاشق بدترین هاشد؟اگربدترین خوب ترین شودعاشق خواهی
شدواین یک واقعیت است!همیشه نبایددرگذشته زندگی کردوگاهی
بایدفراموشکارباشی،گاهی بایدالزایمربگیری تاخوشبخت شوی.
وبه راستی عشق معجزه میکند،عشق تغییرمیدهد،عشق انسانت میکند!
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این داستان تنهایک تخیل نبود،شایدهرجای دنیا اتفاقی مشابه این داستان بیفتدوچه
کسی گفته نبایدادم بدهارابخشید؟
گاهی به ادم بدها فرصت دهیم!
شاید
شاهزاده نجات ما،بدترین ادم زندگی ماباشدوتو
تنها
بایددرگردبادبدی هاخوب باشی!!!!!

گفتی میخوام روابراهمدم ستاره هاشم،توتک سوارعاشق،من پری قصه هاشم
گفتم به جای شعروقصه هابچه گونه باهم بیابسازیم زندگی روعاشقونه
مادوبال پروازمرغ عشقیم،پرمیگیریم تااوج اسمون ها،جای حسرت توقلب
مادوتاانیست،نمیمونیم باغصه تک وتنها(اهنگ:پرواز،گروه اریان بند)

پایان
۱۴:۱۵
جمعه
۲/۷/۱۳۹۵
ممنون ازدوستانی که حمایت کردن ودرپایان این رمان روباافتخارتقدیم پدرمادرعزیزم
میکنم....

پايان

» کتابخانه مجازی رمان سرا «
برای دانلود جدید ترین و بهترین رمان های ایرانی و خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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