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دیگر هیچوقت
با خدا قهر نکن گلبهار

سمیه صدری :برای بار س��وم زمین میخورد و
بغضی ک��ه از روز آمدن ،کن��ج گلویش النه کرده
میش��کند و میزند زیر گریه .دروغ است .هر چه
که گفتهاند دروغ است .اصال اشتباه کردند؛ نباید
میآمدند .این همه راه را با بدبختی آمدند اینجا
که چه بشود؟ همان مردم روستا علیل بودنش را دیده بودند ،بس
نبود؟ همهاش تقصیر بیبیصنوبر است .طاقت نداشت آبشدن
ذرهذرهی دخترش را ببیند .برای همین پایش را در یک کفش کرد
که اال و باهلل باید برویم.
باران قطرهقطره شروع به باریدن کرده است .از آن بارانهایی که
سر تا پای وجودت را #خیس میکند و تو #سرمست میشوی و
دلت میخواهد بدوی و بدوی تا به خانه برسی و از دور که آقاجانت
را میبینی ،برایش دس��ت تکان بدهی و دل��ت #ضعف برود که
بگوید «گلبهارم! مگر نگفت��ه بودم آنقدر از خانه دور نش��و که

اگر #باران گرفت ،مثل موش آبکش��یده نشوی؟» و تو بخندی
و بگویی آقاجان! باران به همین دویدنها و خیسش��دنهایش
#خوش اس��ت دیگر! بعد هم #مراد را میبینی که گوسفندان را
هیهیکنان از صحرا برمیگرداند .میدانی خاطرت را میخواهد
و خاطرش را میخواهی.
رعد که میزند ،قلبت دوتکه میشود ...یاد آن شب لعنتی میافتی
که #تب امانت را بریده بود و تنها دکتر روس��تا برای مرخصی به
#شهر رفته بود .از شدت تب نمیدانستی صورت آقاجانت از بارش
باران خیس شده یا از اشکهایش برای تو که گلبهار زندگیاش
بودی .باران #آرام گرفته بود؛ مث��ل تب تو .اما دیگر پاهایت یاری
نمیک��رد .وقتی دکتره��ا از درمانت قطع امی��د کردند و خبرش
در روستایتان پیچید ،ش��نیدی که مادر مراد گفته« :خوب شد
گلبهار را برای پسرم نگرفتم ،وگرنه پسر بیچارهام یک عمر گرفتار
زنی علیل میشد!»

آن لحظ��ه حس ک��ردی قلبت هم مث��ل پاهایت دیگ��ر حرکت
نمیکن��د .ح��اال بیبیصنوبر ،آقاجان��ت را راضی ک��رده تو را به
#مشهد بیاورند .دو هفته است صبح تا شب ،پاهایت را با روسری
گلگلیاش به پنجرهفوالد گره زده که چه بشود؟ اگر خوب شدنی
بودی ،اگر بختت سیاه نبود که خدا اصال علیلت نمیکرد! کم ناله
زدی به درگاهش؟ کم دور از چش��م آقاجان و بیبی ،زیر لحاف از
شدت گریه تا صبح هقهق کردی؟ صدایت را شنید؟ آن موقعها
که همیشه با ذوق جانمازت را باز میکردی و با چادرسفیدت سر
سجاده به نماز میایستادی ،عاقبتت این شد؛ حاال که بیشتر از سه
ماه است دیگر از لجش نمازت را هم نمیخوانی ،میخواهی هوایت
را داشته باشد؟ دوهفته اس��ت خودت و آن دو بیچاره را اینجا
عالف کردهای که چه بشود؟ هر کس نداند ،خودت خوب میدانی
که آقاجانت با چه بدبختی پول بلیط اتوبوس را جور کرد.
کبوتری کنارت مینشیند و تو از ریزهنانهایی که در بقچه داری،

برایش میریزی و بیصدا آنقدر #اشک میریزی تا خوابت ببرد.
میبینیاش که به رویت لبخند میزند .چقدر آرام اس��ت .چقدر
آرامی .چقدر مهربان است .چقدر زیباست .همهی اینها را در دلت
حس میکنی .در صورتش انگار نور ماه را دارد .تو زبانت به حرف
نمیچرخد ولی او دست میکشد به پاهایت و با لبخند میگوید:
«دیگر هیچوقت با #خدا قهر نکن گلبهار».
بیدار میشوی .انگار تمام تنت به شبنم نشسته است .بیبیصنوبر
را میبینی که آن طرفتر تسبیحبهدس��ت با رد اش��کی بر گونه
خوابش برده .بلند میش��وی و میروی کنارش .حضورت را حس
میکند .چش��م میگش��اید .تو را که #ایس��تاده میبیند ،جیغ
میکش��د و از هوش م��یرود .اش��کت بیاختیار ب��ر گونه جاری
میشود.
به #سجده میروی و مردم به سمتت هجوم میآورند .اندکی بعد
نقارهها ،مهربانی امام رئوف را مینوازند...

