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اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت،  

 انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 لينک سايت:

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن:

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام:

https://t.me/novelcafe_ir 

http://www.novelcafe.ir/
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 کنـــد  یمــــرد گريه نم ندیگویربطيست که م یحرف ب چه

 ! یگريـه کنــــ  یتا بتــوان یکه فقط بايد مــــرد باش  یآنقدر بغض دار  یگاهــ

 اول :  فصل

 خندم یدور با تو م از»

 بوسم یدور م از

 دور عاشقت شدم... از

 میشو یدور جدا م از

 دور از

 «از دور...  زیچ همه

 :پوف ...-

 کشم!  یاش م  دهیرنگ پر یها یکنده کار  یچرخانم . دستم را رو یم اهیمزار س یرا به رو چشمانم

 فرستم . یم رونیرا آرام آرام ب میها نفس

و  ریچرخانم و ز یگذاشته است چشم م  شیاز خودم را به نما  یریسنگ که تصو یحک شده بر رو ریتصو به
 از صورت خودم.  یا  نهیون آزدم همچ یبه آن زل م یکه زمان  یریکنم. تصو  یم شیرو

 چرخانم! یو م برمیاول نامش فرو م« م »  یرا رو انگشتم
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ام را گره زد در هم.   یکه زندگ  یگذشت. زمان  یخاک سپرده بودم م نیا  ریرا به ز ریتصو نیکه ا  یاز زمان  سالها
 شدم. یزندگ ی چهیکه باز  یزمان

  یبرباد رفت و من تمام زندگ میتمام آرزوها یاده در لحظه افرو رفت. چه س یکیدر تار میکه روزها  یاز زمان  سالها
 خاک گم کردم. انیخفته م ریتصو نیا  یام را در پ

چرخم . دو قدم  یو م دهمیبه شلوار همرنگ سنگ سرد م ی. تکان شومیکنند . از جا بلند م  یگز گز م  میپاها مرکز
 گذرام .  یم شیپ

 به رسمی. باز هم م رمیگ  یم شیرا در پ ریکنم . راست مس  یعبور م  هم یبعد ی... به راست ... از قطعه  چمیپیم
 قطعه ...

 ... نگیبه چپ ... به مقصد پارک نباری... ا چمیپ یم

 بخشم . یرا سرعت م میهفتم قدم ها یکنم و با گذراندن قطعه   یرا رد م یبعد ی قطعه

 د .لغزن یم موتیر یرسانم . انگشتانم رو یم اهمیس یرا به آزرا خودم

 جادیخوف آور ا یدر فضا نیسنگ یموج صوت نیماش یو باز شدن درها شودیبلند م موتیگوش خراش ر  یصدا
. از خاموش شدنشان که  دهمیو باز شدن درها گوش م بیب بیب ی. به انعکاس صدا ستمیا  یکند . م  یم

 کنم .  یرا روشن م نیو ماش نمینش یچرخم . پشت فرمان م یم شومیمطمئن م

 آورم .  یرا به حرکت در م نیگذارم و ماش  یفرمان م یرو را دستم

... به   یکشم . فقط کم  یبه راست م یلرزد . سرم را کم یچرم کرم بغل م یصندل یرنگم رو اهیس دیجد یگوش
 کنم ...  یصدم ... فقط نگاه م کی یاندازه 

 . زنمیکنم و لبخند م  یکنم . به صورت پر محبتش نگاه م  ینام همسرم نگاه م به

 . زنمی. لبخند م شومیم رهیسرم به پشت سر خ یباال یلیمستط ی نهیآ  از

 ... نیری... ش تلخ

 ... لبخند

 .زنمیم لبخند

******* 

 سال قبل : سه

 !!!گریقدم د کیعقب گذاشتم...   یقدم
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 . دورتر از زن چادر پوش همراهم! دورتر از او...ستادمیرنگ ا اهیفاصله از سنگ س با

 نیبه کوچکتر میروزها نی. اعصاب متشنج ادادیعذاب آور کوبش چکش آزارم م  یصدا تمیر هق آرامش هم هق
 داد. یاو واکنش نشان م  یاز سو  یحرکت

  یم هاقد یپر حرص رها کرده و جلوتر راه افتادم. صدا یدل َکند. به سمتم برگشت. سربرگرداندم... نفس باالخره
  قتل یبه سو میقدم ها ی... همپاداشتمیکه به جلو برم  یقدمآمد. هر   یکه دنبالم م  دمیشن یاش را م  دهیکش

  ینرژا  ی! با تمام ته مانده دیصورتش کش یرا رو اهشیگاه بود. پشت فرمان نشستم و کنارم جا گرفت! چادر س
پدال گاز فشردم و با سرعت هر چه تمام تر به راه افتادم. از   یراستم را با تمام توان رو ی. پادمیام درب را کوب

اما   انگشتانش فشرد  نیچنگ انداخت و ب نیبه در ماش دمیبند شد. د رهیدستش به دستگ دمیچشم د یگوشه 
وجودم دامن  یحال به شعله  نیدر ا یترسش آرام نگرفتم!!! هر اتفاق دنی. از ددوجودم خاموش نش یشعله 

فرمان   یه شده ام را به روگذاشته بود. مشت گر   شیکه عدد چهل را به نما  ی. با توقف پشت چراغ قرمززدیم
 نیمگ... خش انمیاز اطراف  نیبودم. خشمگ نی. خشمگزدیم رونی. صورتم گر گرفته بود. از چشمانم گرما بدمیکوب

 تر از مرگ!

 را خالص کردم... سرچرخاندم ... دنده

؟  . سکوتدمیغرلب   ریپنهان کرده بود. ز دمیزده بود. چادر صورتش را کامال از د هیسرد تک ی شهیرا به ش سرش
که به وجودش   یحس نفرت نیبود؟ ا یمن چ یترحم لعنت نیبود؟ ا ینبود؟ پس سکوتش چ یاشک...؟ راض

 آمد؟  یکردم از کجا م  یحس م

 چرا؟؟؟

دانم چگونه بر  یکه نم  یتیرضا یبرا ییکرد. چراها  یم ینیدر طول چند ماهه گذشته در ذهنم سنگ یادیز یچراها
 شده بود. یزبانم جار

 پشت خط یداشبورد برداشتم؛ حاج یرا از رو یزنگ زد... پوزخند زدم. گوش لمیسبز شد... راه افتادم. موبا چراغ
 م؟ییایو چرا نم مییکجا  دیپرس یبود. م

 !میایم میدار می! تو راهیحاج شهینم ریتمسخر گفتم: د با

 !نیایخشم گفت: زود ب با

 بود . نی. خشمگزدیموج م شیصدا یتو ینگران

 تخت! التیخ یکن  یکنم. امروز دامادم م  یفرار نم ینباش حاج :نگران-

 شد: مرصاد... یعصب  یحاج
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! من و عروستون االن تو راه یدیرس یخواست یکه م  یزیشما به چ ؟یشیم ی! چرا عصبیحاج هی: چدمیخند تلخ
 ه؟یچ یبرا تتی! عصبانیحاج میمحضر

 !نیایبا خشم سخن کوتاه کرد: زود ب یحاج

 یرا در برابر صورتم گرفتم و به صفحه  یاز دهانم خارج شود تماس قطع شده بود. گوش  یکلمه ا نکهیاز ا  قبل
 دهم. یبحث را ادامه م نیدانست تا خود صبح ا یخوب م یپوزخند زدم. حاج اهشیس

 شیپاها یداشبورد پرت کردم. از برخوردش با داشبورد، تکان خورد. دستش رو یخوش دستم را رو یگوش
 شدم. رهیدر حال رفت و امد خ یمخالف برگرداندم و به ادم ها یند زدم. سر به سونشست. پوزخ

 بود! نیاز هزار حرف سنگ  شتریگرفته بود ازار دهنده... عذاب اور... ب  شیکه در پ  یسکوت

  یریپدال فشار دهم و مس یرا رو میپا یشتریهر لحظه با خشم ب شدی... باعث منیماش یتو نیجو سنگ تحمل
... مرگ که  ؟یکنم. تکرار کردم... مرصاد اخرش که چ  یط عترینداشتم را سر افتنشی انیبه پا یا  که عالقه

 ...یدی... باالخره طالقش مستین

زن راحت  نیوقت قرار نبود از شر ا چی... هستین شیمشت چرت و پرت ب هیحرفها  نیتمام ا دانستمیم خوب
 شوم.

 .نیماش ی شهیخواست سرم را بکوبم به ش یآخ که دلم م  راستش ضرب گرفته بود. یران پا یدستش رو با

 ؟یتمومش کن شهیو گفتم: م دمییهم سا یرا رو میها دندان

 رو؟ یشد به صورتم! آرام گفت: چ رهیخ

 دست و صورتش گردش دادم: دستت و نزن! نیرا ب نگاهم

 انینما دیسف یبه روسر شاهیچادر س ینشست. نگاهم از رو ریرا در هم قفل کرد و راست... سربه ز دستانش
و گردش را از نظر گذراندم و سر  دیهم رفت. کوتاه صورت سف یکوچک قفل شده تو  یچادر و دستها ریشده از ز

 چرخاندم.

 تکان خورد. یزیچ هی...  ناییپا نیی... پارایز ریقلبم... ز یتها ته

* 

* 

* 

 خودم تشر زدم. به
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ا از هم جدا شد. نامش ت  میلبها دهینرس رهی. دستش به دستگمحضر توقف کردم یبرابر ساختمان سه طبقه  در
 باال آمد و برگشت . میپشت دندان ها

 باز شده بود. نیدرماش

 ندارم ! یعالقه ا  چیازدواج ه  نیگفتم: من به ا  دیترد با

 دونم. یگفت: م  یخشک شد. برنگشت... نگاهم نکرد... با مکث طوالن رهیدستگ یرو دستش

رنگ دو در محضر   یشدم. از چهارچوب طوس رهیفرمان ماند و به رفتنش خ یدستم رو شد. ادهیسرعت پ به
 شینبودم... نه ماه پ نجایمن ا شیبودم... نه ماه پ رهیگذشت و وارد ساختمان شد و من همچنان به رفتنش خ

 مثل امروز... یروز جمعه ا

  یم شدی! از خواستگار جدزدی! لبخند مزدمیرنگ کافه نشسته بودم، لبخند م یقهوه ا زیباران پشت م یبه رو رو
 !دمیخند ی! مدیخند یگفت! م

 زنگ زد . لمیموبا

ارچوب چه یشدم و به سو ادهیفرستادم. پ رونیب یانرژ  یبود. نفسم را ب دهیباال رس یبود. حتما به طبقه  یحاج
خال دار که گذاشتم  یده ش یکاش  یپله  نیاول  یرنگ براقم را رو اهیمارکدار س یقدم برداشتم . کفش ها یطوس

 .دیتنم لرز

 از خودم...  دمیلرز

 از خانواده ام ...  دمیلرز

 ... شدیکه همسرم م  یاز زن  دمیلرز

 ... شدیکه پسرم م  یاز فرزند  دمیلرز

 کردم.  یبود که نثار خودم و خانواده ام م ییبایباال رفتن از پله ها پر از جمالت ناب و ز یبرا یبعد یها گام

:  تادسیا  میرا در دست چرخاند و رو به رو حشیبه طرفم آمد. تسب یبرگشت. حاج میم نگاه ها به سووارد شدن با
 ؟یکجا بود

شمان و به چ ستادمیرفتم. در برابرش ا زیپشت م دیچشم بستم. از کنارش گذشتم و به طرف مرد مو سف کوتاه
 شدم. رهیگردش خ  نکیاز پشت ع  زشیر

 حاج آقا! دیگفت: شروع کنو   ستادیکنارم ا  یخان علو وشیدار

 عقد!  یسر سفره  ننینگاهش را از چشمانم گرفت و گفت: عروس و داماد بش مرد
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 ...یزدم. عروس و داماد... چه کلمات مسخره ا یپوزخند

کنار مادرش نشسته بود. حاج خانم از جا بلند شد. به طرفش رفت و دستش را گرفت.    یصندل ی... روبرگشتم
که نشست نگاه ها به طرف من   یفلز یصندل یپهن شده قدم بردارد. رو دیعقد سف  یه کمکش کرد به طرف سفر 

 .تمبه طرفش رف نیخشمگ یگرفتم و با قدم ها  رهیخ یبرگشت. نگاهم را از نگاه ها

با  و دمیشد. با حالت چندش آور خودم را عقب کش دهیراستم به چادرش کش ینشستم بازو یکه م  یصندل یرو
نداره با چادر  تیآمد و گفت: دخترم چادرت و عوض کن! خوب  شیآقا از جا بلند شد. پ  فاصله نشستم. حاج

 عقد...  یسفره  یپا ینیبش اهیس

سرخش رنگ باخته بود. به دستش نگاه   شهیهم ی. لبهازدیم یرو به قرمز دشی. صورت سف نهیآ  یرفت پ نگاهم
 ...دیلرز یکردم. م

 تینداره اول زندگ تیچادر و عوض کن... خوب نیپاش و! پاش و ا .زمیعز  یدی: دستادیسرش ا یخانم باال حاج
 شروع بشه! اهیبا س

 یاهیمرگ... با س یاهیرفته؟ با س ادتیشروع شد...  یاهیما با س ی... زندگ؟یکار  یحاج خانم کجا ی... ا اهیس
 چشمان عروست... ریز یاهیکلمات...! با س  یاهی... با سیحرف حاج

 .از جا بلند شد  یسخت به

هم کنارش جا گرفت. حاج خانم چادر  یما... حاج ینشست. رو به رو یصندل یبا فاصله رو یخان علو وشیدار
 یرا در آغوشش جمع کرد. شکوه و حاج خانم پارچه  اهیخانم چادر س هیسرش انداخت. حاج یگل دار را رو  دیسف
تلخ  یدگزن ینیریش یبرا دند؟یساب یند م. ق دمی. خنددیساب یخانم گند م هیسرمان گرفتند. حاج یرا باال دیسف

انداختم. حاج اقا شروع کرد به خواندن! اجازه   ریبا خشم نگاهم کرد و من با خنده سر به ز یتر از زهرمان؟ حاج
و بلند بله گفت. اجازه نگرفت... نه از پدرش... نه از  دینداد شکوه لب باز کند. عروس رفته اش در دهانش ماس

 پدرم... نه از...

 یراب یکه حاج  یسند خانه ام. خانه ا ینیبه سنگ ی هیمشت شد. قبول کرده بود زنم باشد ... با مهر انگشتانم
 مهر زنم بود... زمیعز  یدر دانشگاه به نامم زده بود. حال خانه  یقبول

 ... سکوت

 بودند. منتظر

 .نمیقرار نبود گل بچ من

 ...ارمیقرار نبود گالب ب من
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 .شدمیرد مگفتم و م  یبله م من

 . شدمیگفتم و شوهر م  یبله م من

 ...من

 جدا شد: بله! میلبها

 کوتاه از حرکت  یلحظه ا یبرا یدست حاج یتو حی. تسبدندیکش  یقیهمه نفس عم میکه هر دو گفت  یبله ا با
 لبش نشست و وجود من فشرد! یرو یمتوقف شد. لبخند

ردم ک  نییرا باال و پا سیداخل د یها را، رولت ها ینیریش دیسف سیرا در برابرم گرفت. د ینیریخانم ظرف ش حاج
 دوختم. ینیریبرداشتم و نگاهم را به ش یپر از خامه با روکش پسته ا یکیو 

 خورم! یزد و ان را عقب فرستاد. آرام زمزمه کرد : نم هیتک سید یانگشتانش را به لبه   کف

 مشغول صحبت بودند. ستاده،یبزرگ حاج آقا ا زیم یجلو یخان علو وشیو دار یحاج

رگشت. ب میبرخاستم. نگاهش به رو ی. به تندشدیجا گرفته بودم هر لحظه آزاردهنده تر م شیکه رو  یفلز یصندل
 رفتم. شیتوجه پ یب

 آقا شناسنامه ها را بلند کرد .  حاج

 . زدیم یلجباز ادیدرون وجودم فر آتش

 وشی. دست داردمیکش  رونیرا از دست مرد ب بردم و شناسنامه ها شیخان دست پ وشیو دار یاز حاج  جلوتر
 خان در هوا ماند.

 م.کاپشنم فرو برد  بیهمچنان در دستم بود. شناسنامه ها را در ج ینیریبودم! ابروانم باال رفت. ش یکارم راض  از

د. بو زی. به سرعت از جا بلند شد، لبخندم تمسخر آمستادیبه طرف عروسش قدم برداشت؛ در برابرش ا یحاج
 اش زد و گفت: مبارک باشه دخترم!  یشانیپ یرو یبوسه ا یحاج

با تاسف سرتکان داد و من پوزخند زدم.  یمخالف چرخاندم. حاج یطرف من که برگشت سرم را به سو به
 واریتوجه مانده بود. به د یبود به پدرش ب نییفشرد. سرش پا یخان دست دخترش را گرفته بود و م وشیدار
م همه عز  یبرخاستن حاج اکدام جرات جلو آمدن نداشتند. ب  چیمسخره چشم دوختم. ه تکایزدم و به تبر هیتک

 نیپرت کردم. به دو خودم را به ماش وارید یرا گوشه  ینیریآمدم .ش  رونیاز محضر ب  هیرفتن کردند. جلوتر از بق
 یو... رنیماش ی شهی... پشت شلمیموبا ی. نگاهم رفت سمت گوشدمیکش  قیرساندم. چند نفس عم

اسم   دنیرا به دست گرفتم. با د یرا زدم. در را باز کردم و گوش موتیخورد. جلوتر رفتم. ر یداشبورد... زنگ م
 یزد. دستم رو نیبه ماش یاشاره ا  یآمد. حاج  رونیب انیسربلند کردم. پشت سر آقا یبه تند یگوش  یباران رو
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قدم برداشت. حاج خانم لبخند  نیه طرف ماشب دیتماس را قطع کردم. با ترد یرفت و صدا یبغل گوش یدکمه 
 را روشن کردم و راه افتادم. نیزد. پشت فرمان نشستم. در را باز کرد و کنارم نشست. قبل از بسته شدن در ماش

 خورد! یبخاطر سرعت، سختم به صندل

 : ساوان کجاست ؟دمیپرس دمیسرچهار راه که رس به

 نرگسه ! شی:پ-

 گفتم کجاست !  هیک  شیگفتم: نگفتم پ  ی. جددیچرخ دانیم یبه سو نیرا چرخاندم و ماش فرمان

 بابا! یدهانش را پر صدا فرو داد: خونه  آب

 ! یزاریزدم : بارآخرت باشه تنهاش م یپوزخند

 ندارد... اما... یاریندارد. اخت یریدانستم تقص یکردم. خودم هم م  یم دیتهد داشتم

خواستم تمام خشمم  یخواستم مرد شدنم را نشان دهم. م ی... مخواستم آزار دهم یکنم. م  دیخواستم تهد یم
بزنم.  ادیتر شدم. دنبال دعوا بودم. دنبال بهانه بودم فر نینزد و من خشمگ یسرش! حرف یکنم رو  یرا خال

 .دمیصورتش را د یو من قطره اشک روان شده رو دیصورتش کش یچادرش را رو

 اراحتم!!! اما...کردم من ن  یاداوری. به خودم سربرگرداندم

 یفرمان گرفتم و از رو یشدم. دست راستم را رو رهیرنگ متوقف کردم. به جلو خ دیساختمان سف یرا جلو نیماش
 !ایکردم و گفتم: زود برش دار ب  لیسرم را متما یشده ام کم خیس یبازو

 ام.  یشد. دستم رفت سمت گوش ادهیپ نیاز ماش  یتند به

ام زل زدم.   یگوش  یام را باال آوردم. به اسم باران رو  ی. با داخل شدنش گوشزدیبود و زنگ م ستادهیدر ا پشت
 باران... بارا... ن...

 یبود. در را که م زانیآمد. ساوان را در آغوش گرفته بود و ساک هم از دستش آو  رونیبعد از در ب قهیدق پنج
 زد. یحرف م یبست مکث کرد. انگار با کس

  یصندل یرا باز کند. کالفه خم شدم رو نیدستانش را جا به جا کرد تا در ماش یآمد. به سخت  نیطرف ماش به
 در آغوشش دهینشست . به صورت کودک خواب یصندل یگفت و رو  یکوتاه  یکمک راننده و در را باز کردم. مرس

سرخ و گرد بود... و  رش. صورتش مثل ماددمیسرخش کش یگونه   یلبخند زدم . دست جلو بردم و به رو
 انش...چشم

 !یمثل چشمان من بود... درست مثل چشمان حاج درست
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 ادهیدر تالش بود پ یشدم . در را باز کرده بود و به سخت ادهیدرخت بزرگ خرمالو نگه داشتم و پ ریرا ز نیماش
 یالوخرم یدرخت مورد عالقه  نیا  یزنم بود... حت ی هیمهر گریبزرگم انداختم . حاال د یبه خونه  یشود . نگاه

 باران!!!

 !ی: دست و پا چلفتدمی. همچنان در تالش بود. غربرگشتم

شانه ام خواباندم.  یبلند کردم و رو شیپاها ی. خم شدم! ساوان را از روستادیاز حرکت ا  دنمیرفتم. با د شیپ
ان ساختم یدر کرم رنگ ورود ی رهیشد! راه افتادم سمت ساختمان، دستگ ادهیبلند کرد و پ شیپا ریساک را از ز

از پا کندم و چپ و   گرمید یبا کمک پا یشجاکف یرا ته راهرو جلو میو وارد شدم. کفش ها دمیکش  نییرا پا
 سیسرو کی! نزدمنیگذاشتم و راه افتادم سمت سالن نش  یپارکت سرد قهوه ا یرا رو میراست رها کردم. پاها

سر ساوان   شتری. پتو را بدمیبه خودم لرز خانه یبسته شدن در آمد. از سرما ی. صداستادمیا  یراحت یمبل ها
 ؟ینبود نجایا  روزیسالن رها کرد. برگشتم و با تشر گفتم: مگه د ی هدستش را گوش ی. ساک تودمیکش

 شد . رهیصورتم خ به

 ریخوره. خ یخورد. بچه سرما م ی. االن از سرما دندون به دندون نمیروشن کن یتونست یرو م یشوفاژ لعنت نی:ا-
 !!!یسرت مادر

 یگوشه   ی نهیکنار شوم  یگذرانده بودم. در گرما  نجایآخرم دستش را مشت کرد. اما من ... تمام شب را ا  کلمات
جفت مثل هم...!  کی! همرنگ ... همنوع ... میبود دهیخر شیام که دو سال پ  یخواب کوهنورد سهیسالن! با ک

 آغوشم!  درخفته  یپنج ماهه  یشوفاژ اتاق را روشن کرده بودم. بخاطر کوچولو

ر را به سمت د میرفتم. قدم ها رونیو برگشتم. از اتاق ب دمیکش  شیرا رو دیسبز کوچک درون تخت سف یپتو
را به هم  شیدستها دمیدیبود. چادر به سرداشت و م ستادهیخروج کج کردم اما... برگشتم . هنوز کنار ساک ا

 یبعد تمام شوفاژ ها ی. لحظات کردمژ ها و روشنشان  فرستادم! راه افتادم سمت شوفا  رونی. نفسم را بمالدیم
نگاه  ریو من ز دیچرخ میخانه در حال گرم شدن بودند. دوباره آمدم از کنارش رد شوم. سرش همراه قدمها

 !امیم ریزمزمه کردم : شب د نشیسنگ

* 

* 

* 
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 یروشن سالن!!! برا یاغ هادرخت خرمالو پارک کردم... نگاهم رفت سمت چر  ریرا که ز نیرا که بازکردم. ماش در
بود که در گذر از کنارش حس کرده بودم.  یپر از هراس ینفس ها دیشا لشیداده بودم. دل حیآمدنم توض  رید

کرده و آرام در را باز و بسته    یسالنه ط النهرا س اطیشدم... طول ح ادهیو پ دمیکش  یطوالن یا  ازهیخواب آلود خم
. به طرف دیرسیبه گوش م ونیزیآرام تلو  یکردم و وارد شدم! صداشوت   شهیرا مثل هم میکردم. کفش ها

فرش کرم رنگ  یرو نهیشوم ی. جلودمیبرداشتم و خاموشش کردم. چرخ زیم یرفتم. کنترل را از رو ونیزیتلو
شکم  یراست خواب بود. دستش رو یبه تنش بود. جلوتر رفتم . به پهلو دشیو سف اهیس یبود. مانتو دهیخواب

در شکمش جمع کرده بود. به چشمان باز ساوان لبخند زدم. دستش را  بایرا تقر شیر داشت. پاهاساوان قرا
شکم ساوان تکان داد.  یخورد و آرام دستش را رو یو صورت من در هم رفت. تکان دیصورتش کوب یمحکم رو

 نیسنگ یربه ض یخواب بود که حت ینگاه کردم. خواب بود... آنقدر خسته و ب رنگشیدم. به صورت بیخند
پوف...  ی. صدادمیکش  رونیدستش ب ریکند. خم شدم و آرام ساوان را از ز  دارشیساوان هم نتوانسته بود ب

 یاالب ریش ی شهیدن شیبه اطراف انداختم. با د یپوف ساوان بلند شده بود. پوف... پوف؟ گشنش بود. نگاه
آن نشستم . ساوان را کنارم گذاشتم و کاپشنم را    یرا هم بلند کردم. راه افتادم سمت کاناپه ... رو شهیسرش ش

 مبل ست کاناپه! یو انداختم رو دمیکش  رونیاز تنم ب

کردم.   کیرا به دهانش نزد ریش ی شهیشد... ش انینما میکرد. دندان ها  یو پوف پوف م زدیدست و پا م ساوان
 ی شهیو ش دیچرخ یورتم مص یشدم. چشمانش رو رهیمحکم کرد. به صورتش خ شهیدستان کوچکش را دور ش

ساوان بود. سرم   یبه رو نانلبم همچ یخورد. چشمانم گرم شده بود و لبخند رو یدستش آرام آرام تکان م یتو
بود که خواب از چشمانم دور بود و  یطوالن یگاه کاناپه افتاد . چشمانم بسته شد. شبها  هیتک یعقب رفت و رو

 م.حاال خسته از اتفاقات وحشتناک خواب رفت

 شدم. به رهیخ نیزم یرو ی شهیخواب را از چشمانم گرفت. به سرعت چشم باز کردم و به ش یزیافتادن چ  یصدا
ز ا  شیمشت شده بود . پاها یسررفته بود و به سادگ ریشدم. دست راستش ز رهیساوان خ یچشمان بسته 

  خودش جمع شده و دستانش در ر دبرگرداندم. سربرگرداندم. کامال شیرا برداشتم و سرجا شهیباز بود .ش نیطرف
تخت دو نفره وسط اتاق  یتا شده رو یآغوشش گم شده بود. از جا بلند شدم. به طرف اتاق ته راهرو رفتم. پتو

شد  یخانه را گرم کرده بود اما از حرکاتش م نهیشوم یسالن... به طرفش رفتم.گرما یرا بلند کردم و برگشتم تو
و به صورتش  ستادمیقرار گرفت . ا شیپاها یانداختم. پتو رو  شیرو نجاهماحس کرد سردش است. پتو را از 

 سرخ شده بود. شیرنگ نداشت و گونه ها شیاش متعجبم کرد . لبها  یشانیپ یشدم. قطرات رو رهیخ

ه آورد و ب  رونیباال آوردم . دستش را ب شیپتو را گرفتم و تا شانه ها یزانوانم خم شدم و نشستم! گوشه  یرو
 دمیفهم یزده بود. حال م رونیاش ب  ییخرما یکج شده بود و موها  دشیسف یاش برد. روسر  یشانیپطرف 
گفت...   یم یزیشدم . چ خمتکان خورد.  شیاز مادرش دارد. لبها  یخوش حالت و خوشرنگ ساوان ژن یموها

 نتوانستم درک کنم.
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را خاموش کردم و کنار ساوان نشستم  سالن ی. چراغ هادمیکش  شیساوان را هم برداشتم و رو یشدم، پتو بلند
 !میرو شینامفهوم پ ریرا به دست گرفتم. روشنش کردم و نگاهم را دوختم به تصاو ونیزیو کنترل تلو

گردنم گذاشتم و سرم را به چپ و   یام شد. دستم را رو  یاریباعث هوش ییرفت که صداها یبه خواب م چشمانم
 راست چرخاندم.

آه و ناله اش بلند شده   یتعجب برگشتم... از جا بلند شدم. به طرفش رفتم... صدابلند شد. م ییهم صدا باز
را روشن کردم. کنارش نشستم. صورتش... سرخ بود...  ستادهیرفتم چراغ آباژور ا یبود. همانطور که به طرفش م

و عقب  گذاشتم   شیموها یرا رو م. دست لرزاندیبود! باز هم نال سیصورتش هم خ یرو یبود. موها سیخ
. دمیعقب کش  شی... دستم به پوستش که خورد از گرماا؟یداشتم به صورتش دست بزنم  دی! ترددمشانیکش

اش نشست. داغ داغ بود. پس قطرات آب   یشانیپ یرو یداغ بود. دستم به تند یپوست صورتش مثل بخار
گرفتم. دستم   یرا اندازه م بدنش یکردم. اگه دما  ینم... اگه لجاجت  یاش بخاطر تب بدنش... وا  یشانیپ یرو

 گذاشتم و ارام تکان دادم.  شیبازو یرا رو

 تکرار کرد: ...ِمه ... یبه آرام نباریکردم... ا  زیرا ت می. گوشهادینال

 را در برداشت! ینیسنگ یکه کلمه   یشدن دو حرف صدا دار دهیفشرده شد. از شن یزیقلبم چ یته تها همان

 : چرا؟زدیم ادیبود و ذهنم فر جانشیب ید. نگاهم به لبهاداغش ِسر شده بو یبازو یرو دستم

 !دانستمیرا هم نم لشیکه دل  ییچرا

زانوانش انداختم در آغوشش   ریکه ز  گریو با دست د دمشیام کش  نهیسرش فرستادم و به س ریراستم را ز دست
ه صورتم خورد... از سرما ب  یو موج دمیکش  نییپا یرا به سخت یدر خروج ی رهیو بلند شدم. دستگ دمیکش
 عقب خواباندمش!  یصندل یورا باز کردم و ر نیشدم و حرکت کردم. در ماش رهی... به صورت داغش خدمیلرز

و پت یاز اتاق آوردم. ساوان را ال  ییو به سرعت پتو دمیداخل که برگشتم ساوان خواب بود. کاپشن پوش به
 ایبه حاج خانم زنگ بزنم  دیاشتم و فکر کردم باکمک راننده گذ   یصندل یو از ساختمان خارج شدم رو دمیچیپ

 خانم! هیحاج

ردم و از توقف ک کینیکل  یکه جلو  یبود . زمان ابانیاز چهارخ  شتریب یشبانه روز کینیکل  نیتر کیبا نزد فاصله
 خانم فکرنکنم! هیگرفتم به حاج خانم و حاج  میشدم تصم ادهیپ نیماش

ه بلند کمک خواستم. ب یبا صدا دمیکه از دور د  یپرستار نیاز اولرفتم.   کینیو به داخل کل دمشیکش  درآغوش
سرش آمد و مچ دستش را  یتخت خواباندمش و پرستار باال یام کرد. رو  ییراهنما یاتاق  یطرفم آمد و به سو

 گردم.  یانگشتانش گرفت و من نگران گفتم: برم  انیم

 پشت سرم صدا زد: اقا! پرستار
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 یصندل یرا باز کردم و ساوان را از رو نیآمد. در ماش  یکردم. پرستار دنبالم محرکت   یتوجه به طرف خروج یب
زمزمه  « آروم آروم»لب  ریام فشردمش و ز  نهی. به سزدیم یصورتش به سرخ هیشده بود و ازگر داریبرداشتم. ب

وش د قد خبعد دکتر بلن ی. لحظاتبرگشتفرستاد و همراهم به داخل  رونینفسش را ب دنمیکردم. پرستار با د
 !نهییپا یلیگفت: فشارش خ  یبود. مچ دستش را به دست گرفته بود و م ستادهیسرش ا یباال کلیه

داشت  ن یلیرفت سر برگرداندم. دل دیو سف اهیس یاش را که به گوش زد و دستش به طرف مانتو  یپزشک یگوش
 اما... !

ه  تون یمصرف کنه و بعد از اون م عاتیما یشده... چند روز فیضع یلیبدنش خ»کرد و گفت   زیسرم تجو دکتر
 «خوب بخوره!  یغذا

 ده؟یم ریساوان درآغوشم گفت : به بچه ش دنیطرفم برگشت و با د به

 »... تازه پنج ماهه شده بود. در جواب مثبتم گفت دادیم دیبا داد؟ینم داد؟یم ریرا باال انداختم. ش میها شانه
 « دیک استفاده کنخش رینده بهتره! از ش ریبچه رو ش یچند روز

 که رفت آنقدر ساوان را تکان داده بودم که خواب رفته بود.  دکتر

 کشه!  یطول م یسرم را وصل کرد و گفت: دو ساعت پرستار

 دادم. یتختش نشستم. ساوان را همچنان در آغوش داشتم و تکان م یرو به رو یصندل یرو

دادم و آرام نشد . با حالت زار زمزمه کردم: چته   ساوان بلند شد. تکانش ی هیگر  یکه صدا  شدیگرم م  چشمانم
 آخه؟

 !ردیآرام بگ  دیکردم شا  یم یط میاتاق را با قدم ها  طول

 آقا ؟  یکن  یوارد شد و گفت: چرا ساکتش نم پرستار

 دونم چشه ! یلب گشودم: نم عاجزانه

 خورده؟ ریش یآمد و بچه را از آغوشم گرفت. پوشکش را چک کرد و گفت: ک  جلوتر

 .شدیم شتریب یام انداختم. سه ساعت  یبه ساعت مچ یاهنگ

 و من صادقانه پاسخ دادم خانه است! دیپرس ریش شهیدر مورد ش پرستار

آب جوش هم از    یوانیو برگشتم. ل دمیرا خر رخشکیو ظرف ش ریش شهیام کردم! ش  کینیکل  یداروخانه  یراه
شد  یآب داغ خال  شتریازجا پراندم و ب  ینه بلند ادیفر ختمیر یم شهیرا که درون ش وانیآبدارخانه گرفتم. آب ل

 !یکن  کشخن دیدستم و گز گز کرد. با خشم سربلند کردم و پرستار گفت: با یرو
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 چپ نگاهش کردم. چپ

  یشده را در دهان ساوان رآمادهیباالخره ش وانیبه ل شهیو از ش شهیبه ش وانیاز چند بار تکان دادن آب از ل  بعد
 ریش یعالقه مند شدم بدانم مزه   یلحظه ا یکه برا  زدیم کیوشم رها کرده بود گذاشتم. چنان مکه پرستار در آغ

 چگونه است!

 که محتاجش بودم دل بکنم!  یاز خواب  شدیکردم اما درد باعث نم  یرفته بودم! احساس درد م بخواب

 لند شدم و پرستار را صدا زدم.. از جا بدینگاهش را دزد دنمیحرکتش چشم باز کردم. چشم باز کرده بود. با د با

تخت خواباندم و راه افتادم  یشد ضعف بدنش را احساس کردم. ساوان را رو زانیکه از تخت آو  شیپاها
که انداختم چشمانش   شیبازو ری. دستم را زشیپا ریز دیسف یها کیطرفش... چشم دوخته بود به سرام

ده  نفس حبس ش یداریدر ب نباریفرستادم . ا شیوهازان ریو دستم را ز دمشیتوجه باالتر کش یمتعجب شد. ب
 !دمیضربان قلبش را شن یباالرفته  یو صدا دمیاش را احساس کردم. چشمان بسته شده اش را د

 را گرفتم و پشت فرمان نشستم. شیجلو گذاشتمش و ساوان را هم به آغوشش دادم. داروها یصندل یرو

خودم گذاشته و دست بردم در آغوش بکشمش ... آرام ...  یصندل یرا باز کردم. خم شدم ساوان را رو نیماش در
 تونم! یخجالت زده زمزمه کرد: خودم م

  نهیشوم کیفرش پهن نزد یکردم و به جا  یتوجه بلندش کردم و راه افتادم سمت ساختمان. طول سالن را ط یب
تخت گذاشتم. ساوان را هم   یادم و رودر اتاق خواب را باز کردم. نگاهم را کوتاه به تخت دو نفره چرخ د  نباریا

 صدام بزن! یخواست یزیگفتم: چ  میها دمق انیتخت گذاشتم و راه افتادم سمت در... در م یآوردم کنارش رو

 بردم که صدا زد : اقا مرصاد ... یم شیپ دست

چه  دیو حاال با ! ی: جانم آبج دادمیدو کلمه پاسخ م نی... در جواب ا شیپ یزدم . اقا مرصاد ... چند پوزخند
 .میبگو یزینبود چ ازیهم ن دمیهمسرم؟... شا ؟یگفتم آبج  یگفتم... م  یم

 ... زمزمه کردم: جانم!برنگشتم

 کلماتش را ادامه داد: ممنونم ... و متاسفم!  یها رشته

 مادر بشه! یخواستم ساوان ب یجواب دادم: نم یتلخ با

 امشب نه!  یتر گفت: برا تلخ

 ام بوده...  فهیکردم وظ  یرکردم امشب هر کا  فکر
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گشتم به اتاق خواب! با همان   یبرم دیصورت با نیخواستم لباس عوض کنم اما در ا یرفتم... م رونیاتاق ب  از
کانال   کردن  نییباال و پا انیرا روشن کردم و کنترل به دست گرفتم. در م ونیزیکاناپه رها شدم. تلو  یلباسها رو

 ها بخواب رفتم .

* 

* 

* 

 ییاچشم باز کردم. صد  ن،یو سرم را جا به جا کردم. با گذشت لحظات سنگ دمیبود . پتو را باالتر کش شده سردم
تنم انداختم.  یرو یبه پتو یشدم. نگاه زیخ می. ندادیو شروع روز خبر م دیآمد. نور روشن از طلوع خورش  ینم

 ه اطراف انداختم.ب یپتو را کنار زدم و از جا بلند شدم. تمام تنم درد گرفته بود. نگاه

 را کج کردم طرف اتاق... می. قدمهادیرسیاز اتاق ساوان به گوش م  یآرام  یصدا

 : خواندیم شیو خوش صدا فیظر یصدا

 گل پونه  الالال

 آمد در خونه  گدا

 نان دادم بدش اومد هی

 دادم خوشش اومد دونان

 رفت و سگش اومد خودش

 گل خشخاش  الالال

 رفته خدا همراش بابا

 گل فندق الالال

 رفته سر صندوق مامان

 رهیگ  یچرا خوابت نم رهیگل ز  الالال

 رهیمن مامان قربون تو م نینازن یا  بخواب

 شدم. نهی... دست به سدادیبود. ساوان را در اغوشش تکان م ستادهی. پشت به من ا دمیدر رس یجلو به

 داره! یخوب یکردم: صدا  اعتراف
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* 

* 

* 

به ساعت   یخواستم مزاحم باشم! نگاه ی... نمروزید یبا همان لباسها زده بودم. رونیب یبدون حرف صبح
 !دهیگذشته... اره ا... ره خواب  کی! ساعت از دهیاالن خواب بود؟ قطعا خواب  یعنیانداختم. 

لپ تاپم را برداشتم و راه افتادم سمت ساختمان!!! در را  فیشدم. ک ادهیپارک کردم و پ یشگیهم یرا جا نیماش
سالن روشن بود . چراغ   یبسته شدن در اتاق. کالفه پوزخند زدم. آباژور گوشه  یو همزمان صداباز کردم 

و راه افتادم سمت آشپزخانه. تشنه  مپنجره انداخت یمبل جلو نیاول  یرا رو فمی... کنطوریآشپزخانه هم هم
فرو بردم... چراغ را  الخچیآب را در آبسرد کن   وانیزدم. ل یگاز پوزخند  یآماده رو  یغذاها  دنیبودم. با د

باس توانستم ل یبود خوب بود م داریبود. حاال که ب دارینشستم. ب ونیزیتلو یآمدم. جلو  رونیخاموش کردم و ب
گذاشتم و رفتم سراغ    زیم یآب را رو  یخال وانیلباسها را نداشتم... ل نیتحمل ا وجه چیبه ه گریبردارم. امشب د

 آمد که گفت: بله؟  شی.! برگشتم. چند ضربه به در زدم. صدااتاق ها... ساوان در اتاقش نبود..

 خوام لباس بردارم. ی: باز کن مدمیگرفتم. غر  یرفتن به اتاق خودم هم اجازه م یشدم. برا کالفه

 گفت: چند لحظه!  آرام

 خواست چادر سر کند. یکردم؟ البد م  یصبر م دیبا چرا

. دمیگذراندم. با باز شدن در چرخ  یرا از نظر م وارید یرو یها ی. نقاشستادمیبه کمر زدم و پشت به در ا دست
 که به سرداشت چشمانم را گرد کرد زمزمه کرد: سالم!  یدیچادر سف

عقب گذاشت و   یندهم اما وجدانم تشر زد و آرام پاسخ دادم و به جلو قدم گذاشتم. قدم یخواستم جواب یم
نشدن!  ایشدن  کینزد نید لبخند زدم. دو دل بودم ببو دهیتخت خواب یمن وارد اتاق شدم. به ساوان که رو

و  دمیاش کش  ییخرما یموها انیرا کنارگذاشتم و کنارش رفتم. خم شدم. انگشت اشاره ام را م دیباالخره ترد
 کوچکش زدم.  یشانیپ یکوتاه رو  یبوسه ا

 !یتندوست داش یموجود کوچولو یساوان... به رو یاست. لبخند زدم به رو  ستادهیدر ا یجلو

 یها راهنیپ یماند. رو رهیرنگارنگ خ یلباسها یکه کندم از جا بلند شده و در کمد را باز کردم و نگاهم رو  دل
 نکهی... قبل از ایبستم و رفتم سراغ بعد یرا به تند یواریزنم... زنم؟ در کمد د یبلند داخل کاور... لباسها یرنگ

 !هیکی نیا  بلند شد: تو شیدر کمد را به طرف خودم بکشم صدا
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 اهیقدم برداشتم. شلوار گرمکن س میبه طرف کمد لباسها یاشاره اش را دنبال کردم . به تند  ریچرخانده و مس سر
را  شیاز اتاق خارج شدم. به هنگام بسته شدن در صدا  اهمیبرداشته با کاور کت و شلوار س یشرتیو ت دیو سف

 «ریشب بخ» دمیشن

* 

* 

* 

 هیگر  یگردد. صدا  یبه طرف در اتاق و برم رودیلپ تاپم م یصفحه  یا چشمانم از روخوابم... ام یام... ب  خسته
م.  کنم تمرکز کن  یم یکشم و سع  یم بوردیک  یدکمه ها ی. انگشتانم را روشودیوار در مغزم تکرار م تمیساوان ر ی

 دهم و بخوابم! انیعقب افتاده ام را پا  یکارها

 ...اما

هل داده و از جا بلند شدم. به سمت   زیم یکنم. به رو  یلپ تاپ را جمع م کالفه  شودیکه قطع نم  هیگر  یصدا
 زدم. یآشپزخانه قدم برداشته و چرخ

ه را ب یا  شهیشدند. در ش دهیکش  شانیبه سو میخورد. قدم ها چیغذا رفت... دلم پ  یقابلمه ها یبه رو چشمانم
 پر از فسنجان. اهیس یدست گرفته و خم شدم تو قابلمه 

رب زده که در دهانم مزده  یخورد... انگشت درون قابلمه کردم و به دهان بردم. گردوها چی... باز هم پدمیکش  بو
 خورد... چیداد باز هم پ

. ختمیبرداشتم. بشقاب را پر از برنج کردم و خورشت ر یچهارنفره رها کرده و بشقاب و قاشق زیم یقابلمه را رو در
 ود...!نشستم و مشغول شدم. خوشمزه ب زیپشت م

 یصندل یرو نت،یاز کاب  یوانیو با ل دمیکش  رونیساوان که قطع شد از جا برخاستم . پارچ آب را ب ی هیگر
ل شده ها منتق نتیکاب  یموارد به رو شتریجا به جا شده بود. ب لیبه آشپزخانه انداختم. وسا یبرگشتم... نگاه

 دهانم مزه داده بود...! هچنان ب آمد. فسنجان سرد  یفسنجان م یبود... و بو دهیچرخ زیبود. م

 زدم؛ خوشمزه بود. لبخند

... ساوان آرام شده، چشمانم ریکاناپه برگشتم. با شکم س  یرها کرده و به رو نکیو قاشق را درون س بشقاب
 شد. نیسنگ

* 

* 
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 ری... درگرمیروزها درگ نی. امیکن  یسفارشات کارگاه را آماده م نینمانده است. آخر دیبه آغاز سال جد یزیچ
آخر سال   یکارگاه درخواست مرخص  ی! بچه هایو آخر سال دیع  کیکارگاه. سفارشات نزد  یمشکالت آخر سال

کنم   لیتعط رتریکرد کارگاه را د  یم رکه داشت مرا وادا  یمیسفارش بودم. با حجم عظ نیداشتند و من به فکر آخر
چنان  میروزها یری... درگگذشتیروز از ازدواجمان م هشت قای!!! دقرمیبچه ها را هم در نظر بگ یتا بتوانم مرخص

 .زدمیم رونیرفتم و صبح زود ب یبه خانه م ریبود که شبها د ادیز

 گرفتم و پاسخ دادم.  دیجد یها نهیکه زنگ زد نگاهم را از طرح آ  زمیم یرو تلفن

 ارام گفت: سالم...  ییصدا

 در هم رفت: سالم... ابروانم

 گفت: آقا مرصاد؟  ِمن کرد... و باالخره ِمن

 شده؟ یزی: چدمیپرس آرام

 :راستش...-

 شده!!! یگفتم: بگو چ  یمکثش دلم به شور افتاد و به تند با

 ن؟یریبگ رخشکیساوان ش یبرا شهی:م-

 ؟یریچرا خودت نم رخشک؟یگفتم: ش  متعجب

 شدم. مانیکه کرده بودم پش  یبه سرعت از سوال و

 تونم دورتر برم! ی. منم با بچه نمستین یازه ااطراف مغ  نیمردد بود اما گفت : ا شیصدا

 بود. من هم که... یدستش نداشت. تمام اموال او بلوکه شده و دست حاج یهم خرج دیداشت. شا حق

 ...دیخر میریباهم م امیاالن م  نیشد: آماده ش میمال میصدا

کردم. من مسئول   یم نیمن تام دیکه با  یدیدارد. به خر دیبه خر ازیروزها ن نیکرده بودم آن خانه ا  فراموش
 آن خانه بودم.  حتاجیما نیتام

بعد در باز شد.  یشدم. زنگ در را به صدا در آوردم و منتظر ماندم. لحظات یسپردم و راه امکیرا به س کارها
شدم.  ادهیاراده ام را از دست دادم و پ  یقامت کوچکش لحظه ا دنیبود. از د دهیچیچادرش را دور ساوان پ

. به صورتم دمیکش  رونیا دور زدم و به طرفش رفتم. سالم کرد و سرتکان دادم. ساوان را از آغوشش بر  نیماش
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کمک راننده که نشست بچه را به آغوشش دادم و   یصندل ی. رودمیعقب کش  یچنگ زد و من سرم را به تند
 برم؟ دیگفتم: کجا با  نیپشت فرمان نشستم. با حرکت ماش

شدم. نگاهش از نگاه کودک گناهکار هم مظلومانه تر بود. دستم را بند  رهیخ نگاهم کرد. به چشمانش مردد
 زمزمه کردم. یلب لعنت ریفرمان کرده و ز

خنده ام گرفته بود. در  شیساوان و اخم ها یها طنتی. از شدیخند یانداخت و م  یبه صورتش چنگ م ساوان
دم سمت در کمک راننده! ساوان را از آغوشش گرفتم شدم و راه افتا ادهیتوقف کردم. پ یا  رهیبرابر فروشگاه زنج

و با دست آزادم به حرکت در   دمیکش  جلورا  دی. چرخ خرمیشود. با هم وارد فروشگاه شد ادهیو منتظر ماندم پ
نه مهم نبود من گفته بودم.   ای دیالزمه بردار...! شن  یداشت. آرام زمزمه کردم: هرچ یآوردمش. کنارم قدم برم

 .دادیآزار نم  دارمیوجدان ب نیا

ضا و انق دیتول خی. خم شدنش در برابر سبد را... دقتش در تارزدمیم دیبودم و د ستادهیجات ا هیسبد ادو کنار
سرش  یرا رو شیپتو یکردم و هر از چند گاه  یم تیهدا میمحصوالت را... ساوان خواب رفته بود. سبد را با پا

شده بود و  زانیکرم رنگ زن آو  یاز مانتو  کقرار گرفت. دختر  دمید ریبه همراه دخترکش در مس ی. زندمیکش  یم
... من اون  یخریبخوام م یهرچ یدیع  یدخترک واضح تر شد: مگه نگفت یتر که آمدند صدا کیزد. نزد ینق م

 ...!خوامیعروسک و م

 ام بود...!ساوان... بچه   یچشمم رفت سمتش... زنم بود... برگشت رو یبود و من... گوشه  دیبود... ع دیع

 ... زنم... بچه ام...؟دیع

  کینزد یجات را درون سبد انداخت و راه افتاد. چرخ را پشت سرش هل دادم. با فاصله ا هیادو  یبسته  سه
 آرم.  یدر رفت. دستش را به طرف چرخ برگرداند: من م میپا ریرفتم. چرخ از ز یکنارش م

خشک   ریرا باال انداختم و دنبالش رفتم. در برابر سبد ش میهاو راه افتاد. شانه  دشیدستم کش ریکردم. از   دیترد
 ؟یدینم ریجلو گذاشتم: مگه خودت بهش ش یشد. قدم یو مشغول بررس ستادیا

 انداخت: نه!  ریرفت. سر به ز شیدندان ها نیب نشییلب پا دمید

 : نه؟ چرا؟دمیغر  نیخشمگ

 :حاج خانم گفتن حرامه!-

 : حرامه؟دمیپرس متعجب

به ساوان انداختم.  یسوال نداشتم. نگاه نیا  یبرا ی! حرام بود؟ جوابدمیاد و من چهره در هم کشتکان د  سر
 شد؟ یمادر محروم م ریاز خوردن ش  دیچرا با
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 گفتم: چرا؟  مردد

 گفت: چون قرار بود ازدواج کنم!  یناراحت با

 مادرش محروم شده بود؟ ریخوردم. بخاطر ازدواج، ساوان از خوردن ش یدیشد تکان

 داشت؟ قتیکردم. اما حق  یو ساکت شدم. در برابر ساوان احساس گناه م دمیکش  عقب

سمت  میرا بلند کردم. راه افتاد دیخر یها سهیها که تمام شد ساوان را به آغوشش برگرداندم و ک دیخر
اره دم. دوبکاپشنم برگردان  بیرا به ج یگوش  یحاج یشماره  دنیزنگ زد... باد لمی...گرفته بودم... موبانیماش

را در  لیرا به دستش دادم.. وسا یگوشمنتظره   رهیکردم که جلوتر آمد و غ  ینگاه م یزنگ خورد. مردد به گوش
خم شدم و  یکرد. به آرام  یم تیصندوق عقب جا دادم و سوار شدم. مشغول صحبت با تلفن بود و ساوان اذ

در هم رفت. باز هم گشنه بود؟  می. اخمهاهق هقش پوف پوف کرد.. انیاش بلند شد و م  هیبلندش کردم. گر
 ؟یخور یم ی: چه خبرته هدمیگرفتم و غر  رتمتمام روز گشنه بود. صورتش را مقابل صو

 راحت... التونیبلند شد که گفت: نه حاج خانم خ شیصدا

شده  دنیقابل شن یبه سخت شیکرد و صدا  یم هیدر هم رفت. حاج خانم پشت خط بود. ساوان گر میها اخم
 ساوان باز کرد . دنیدر اغوش کش یقطع کرد و دستانش را برا یرا به تند ید. گوشبو

 : حاج خانم بود؟دمیپرس

 فردا شب دعوت کردن...! یگفت: برا  آرام

 !یبر ستیدر هم رفت: الزم ن میاخمها

 !امیب ستین ی... بگو راض زارهیکرد و متعجب نگاهم کرد. ادامه دادم: اگه زنگ زدن بگو مرصاد نم  سربلند

 را به دست ساوان داد و گفت: چشم! یخال ی شهیش

 دستش؟ یدیم یخال ی شهیزدم : چرا ش پلک

 هم مجبور شدم زنگ بزنم! نیهم یتموم شده بود. برا رخشکی:ش-

 ؟یکه حاج خانم زده مطمئن  یحرف نیگفتم: از ا  دیترد با

 کرد: کدوم؟  سربلند

 دادن به ساوان! ری:ش-

 شد: َن ... ه! سرخ
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 بده تا من بپرسم! ریفعال خودت بهش ش :پس-

 انداخت: باشه!  ریز سربه

 ؟یهست یبه ساوان کردم: منتظر چ یکرد. اشاره ا  یم هیهمچنان گر ساوان

خواستم معذبش کنم... انگار از نگاهم  یحال نم نیبرگرداندم. در ا ابانینگاهم کرد. سرم را به طرف خ دیترد با
 قطع شده بود! هیگر  یبعد صدا یمطمئن شد... لحظات

که   یی. مثل زمان هامیشدیبازار م یراه یکه با حاج  یی. مثل همان زمان هامیکرد  یم دیخر دیبا دیع  کینزد
 . خانواده؟میرفت یم دیخانواده به خر کیو مثل  مینشست یم یپشت پژو سبز حاج

و  راهنیپ دیخر ی! چقدر براجانیپر از شور و ه یچهار نفره  یخانواده  کی. میما هم آن زمان خانواده بود قطعا
برد. حالمان  یم نیاز ب  میداد یبه خرج م دیخر یکه برا  یحاج خانم تمام ذوق و شوق یول میکرد  یشلوار ذوق م

ه آقا ب  یدنید دیتو مراسم ع دیمعتقد بود با شهی. همدیخر یلباس م مانیگرفت و با انتخاب خودش برا  یرا م
 «آقا... » مینظر برس

 شو! ادهیآرام گفتم: پ  نیکردم! با توقف ماش  تیهدا نگیپارک را به نیماش

 کیبوت ی! رو به رومیشد دیباز شد! کنار هم وارد مرکز خر نیبعد در ماش یشدم و منتظر ماندم. لحظه ا ادهیپ
 انتخاب کن!  یدوختم و گفتم: هر کدوم و دوست دار نیتریو ی... نگاهم را روستادیلباس متوقف شدم. کنارم ا

 نکردم. گفت: من... یسربرگرداند. حرکت بمتعج

 !میکن  دیهممون خر ی. قراره برامیکن  دیخر یکل  میتون یم دهیع  کهی: نزددمیحرفش دو انیم

شد. دست به چادرش  میباعث کالفگ شیشد. انتخاب طوالن یهمه رو سخت گفتم. همه شامل من هم م یبرا
که رنگ   نیو دو شلوار ج یمانتو سرمه ا دیبعد با خر ی! ساعتدمیبند کردم و به دنبال خودم داخل مغازه کش

و  کرد  یم طنتیش ساوان. میآمد  رونیبه اصرار من اضافه شد ب یانتخاب خودش بود و رنگ خاکستر  شیمشک
ساوان   ی( بودبرایکم آوردم . اگر)مهد  یفروش ی. دربرابر مغازه اسباب بازدیکوب  یرا به شانه ام م شیمشت ها
 ... ذهنم رفت به دو عروسک بزرگ اتاقش... فقط و فقط دو عروسک...!!!دیخر یم یاسباب باز

  یکه به سخت  شخوانیپ یساوان چنان خودش را پرت کرد سمت خرس بزرگ جلو میداخل مغازه شد یوقت
از جغجغه گرفته تا دو تا    دمانیدرنگ ساوان در آغوش عروسک بود... خر یکنترلش کردم! مطمئنا با ذره ا

فروشنده خواستم  زا  میشد کیلباس مردانه که وارد بوت دیخر یشد . برا یبزرگ را شامل م یعروسک پشمالو
اال و را ب شرتیاش بود. ت  قهیدر  یمشک یبا خط ها دیام سف  یانتخاب  شرتی... تاوردیب میبرا یدیسف شرتیت

 یبرنگ آ شرتیت... شرتیصورتش و ت ی. نگاهم رفت رودمید یگرید شرتیت یکردم که دستش را رو  یم نییپا
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ه ... چشمانم ک شرتیشد طرف ت دهیبودم. کش دهیپوش یکه در مجلس خواستگار  یشرتیداشت... مثل همان ت
 خوبه! یلیبه صورتش دوخته شد گفت: جنسش خ

 !دمیدیرا خر شرتیبود! هر دو ت شرتیت نیا  یمیقد یلبخند زدم... جنسش مهم نبود ... مهم خاطره  ناخوداگاه

رفته بودم به   دیخر یکه با باران برا  یکنم . دوبار  یکار دور  نیدادم از ا یم حینداشتم. ترج یاعالقه    دیخر به
کرده بودم. اما   یکار شانه خال  نیاز ا  یشدم... دفعات آخر به هر بهانه ا یم دهیصد سال دنبالش کش یاندازه 

 نبود!!! ... فقط... بدهباشد... ن نیریبود... نه که ش ییجورها کیبا او...  دیخر

 نیزم یرا رو شیخورد. دست و پاها یچرخ م شیها یاسباب باز  انیسوت و کور نبود... ساوان م گریام د  خانه
 سر یرو دیبودم به چادر سف توجهی... بکردمیکرد. ذوق زده به حرکتش نگاه م  یو آرام آرام حرکت م دیکش  یم

ن لحظات باران هم مهم نبود. او مهم نبود... یود. در احجاب دارد... مهم نب نطوریزنم... مهم نبود در برابر من ا
پر سر  یدوست داشتن یپسر بچه  ی... برادیتپ یاو م  ی. قلبم برادیچرخ یفقط و فقط چشمانم به دنبال ساوان م

 ...!دادیم لمیتحو ییو صدا که هر نوع صدا

فته سپرده بودم... گ یرا به فراموش با ساوان چنان غرقم کرده بود زمان یکه بلند شد سربلند کردم. باز  شیصدا
 !رمیتوانستم قبل از شام دوش بگ یشد م یکردم خوب م  یبود شام آماده است و من فکر م

: دمیپرس ریزدم و سر به ز هیتک نمانیرفتم. به کانتر ما ب کریدر و پ یب یرا رها کردم و به طرف آشپزخانه  ساوان
 تونم لباس بردارم؟ یم

 گفت: بله؟... بله!  دیو با ترد دیبه دست چرخ مالقه

 !رمیگیدوشم م هیرا باالتر بردم:  میاتاق شدم و صدا  یمن راه و

خودم آرام  یگرفتم. در خانه   یدوش گرفتنم اجازه م یخودم بود اما برا ی. خانه دیتنم لرز ستادمیآب که ا  ریز
 خودم حس نداشتم...! ینبودم... در خانه 

از خانه حجابش را   رونیاز انکه ب  شتریدر خانه اش آزاد باشد. ب دیبا نکهینه اکردم او هم نداشت... مگر   فکر
 ی. مشودیچقدر بافاصله از کنارم رد م دمید یبود. م یکرد. در برابر من فرار  یکار را م  نیمن ا شیکند پ  تیرعا

کند مبادا   یدستانش را به سرعت رها م بکشم رونیبرم ساوان را از آغوشش ب یم شیکه دست پ  یزمان دمید
 دستانش با دستان من برخورد داشته باشد.

از نبودش در   امکیروزها س نیکه ا  یدر دور دورها ... کس یرا داشت. کس یکس  یبودم... دلم هوا دلتنگ
 اش!  یدانستم برگشته به شهر اقامتش... به زندگ یکه م  یگفت... کس  یدانشگاه م

 شد. دلتنگ باران خودم بودم. یمحو نم شیلبخند از لبها بودم که یباران بودم. دلتنگ باران شاد دلتنگ

 خودم... باراِن من!!! باران
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  یو دست دراز شیها طنتیشدن به ساوان... لبخند زدن به ش رهیاو... خ  یبا او... نشستن رو به رو غذاخوردن
صورتم خورد  یولرم به روکه آب   یبارانم را پر کند. از زمان یخال یتوانست جا یکدام نم  چیکردنش در غذاها... ه

 ک  یتوانست باران باشد و من... دخترک یم یخال یصندل یرو میحس و حالم را گرفته بود. رو به رو ،یدلتنگ
 از وجود من و بارانم!  ی. کودکزدیباران از آن حرف م

نقطه   نیله در دورتر. سر بلند کرد. به فاصدمیکش  ییفرو بردم و آه بلند باال یماکارون یرشته ها انیرا در م چنگالم
انداخت. نگاهش پر از حرف بود... پر    یچنگ م شیبود و به غذا زیم ینشسته بود. ساوان رو یصندل یاز من رو
 کردم!  یکه من درک نم  یاز کلمات

 .دی. متعجب خودش را عقب کشستادمیو پشت سرش ا دمیچرخ زیغذا را پس زدم و بلند شدم. دور م  بشقاب
کردم ذهنم را   یها نشستم و سع یاسباب باز  نیبلند کردم و راه افتادم سمت سالن... ب زیم یساوان را از رو

نبود به جز ساوان...  زیچ چیه. دیرس یساوان به گوش نم یجز صدا ییآرام بود. صدا  زیمنحرف کنم... همه چ
کند.    یمدانستم حال باران چه  یشکست... کاش م یکودک پنج ماهه م  یسوت و کورم فقط با صدا یخانه 

... برگرد... برگرد به دانشگاه میشد بگو ی. کاش مرمیاز او بگ  یتوانستم... کاش توانش را داشتم سراغ یکاش م
 کند.  ریرا سراز تیبود تا اشکها هدنخوا یبرگرد سر درست!و مطمئن باش مرصاد

حظه  ل یکه برا  دیکش  رونیقفل شده ام در هم چنان گسست و مرا از افکارم ب یتلفن قلبم را پاره کرد. پاها زنگ
 سالن یگوشه   یسالن بروم. از ثابت ماندنم که مطمئن شد آرام آرام راه ی. منتظر بود به طرف گوشه دمیلرز یا

 شد. تلفن را برداشت: سالم حاج خانم!

بداند عروس و پسرش در چه  خواستیزدم و نگاهم رنگ تمسخر گرفت. حاج خانم زنگ زده بود... البد م پلک
هستند... مگر حال ما مهم بود؟ مگر مهم بود من در خانه ام آرامش ندارم. مهم بود عروسش از شوهر خود  یحال

 !میخانه کنار هم نبود نیدر ا واست؟ مهم بود که من و ا  ی!... مهم بود پسرش از زنش فراررد؟یگ  یرو م

... دیصورتم خورده بود. خند که به  ییام نگاهم رفت سمت ساوان و عروسک پشمالو  نهیبه س یزیبرخورد چ با
فرش خواباندمش و صورتم را فرو کردم در شکمش. خنده   یپرزها ی... رودمشیکش  شی! خم شدم و پدمیخند

شد حواسم را از صحبت  یکه از دهانش خارج م  ییاز دهانش خارج کرد. صداها  ییاش شدت گرفت و صداها
  صدا ی!!! تو قراره من و چ؟ین یم و زمزمه کردم: نپشت تلفن پرت کرد. صورتم را در برابر صورتش گرفت یها
 بابا؟ یگیبابا؟ م ؟؟؟یکن

 هم... مثل هم... یرا دوختم به چشمانش... دو جفت لنگه  چشمانم

بگم چه   دیاب ستم؟یبهت بگم بابات ن دیمامان...! با یگیبابا؟... به اونم م یگیبابا! تو بهم م شمی:من باباتم؟ م-
 ؟یدار یبد یعمو

* 
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دلتنگ عروسش...! مهم  دیشام دعوت کرده بود. دلتنگ نوه اش بود. دلتنگ پسرش بود و شا یخانم برا حاج
  ...دیگفت آسمان سف  یم ی... حاجیبود و حاج یحاج خانم فقط حاج یحاج خانم حرف مهم نبود... برا ینبود برا

 ...!شد یگفت مرصاد بد... مرصاد بد م  یم یشد... حاج یم دیسف شیآسمان برا

... گفته بودم کار دارم. گفته بودم دوست ندارم با خانواده ها رفت و آمد داشته میرو یشام نم یبودم برا گفته
ه شد نیدارد من بروم و او برود. نگاهش که رنگ کودکانه گرفته بود خشمگ یتی. گفته بودم چه اهممیباش

 .ستیلعنت یتو دنیحالم هم از لرز روزال و بودم...! که ح دهیزده و غر ادیقلبم فر یبودم. بر سر ته تها

 «که بعد از مرگ من باز هم شوهرت دهند؟» را پرت کرده بودم یرخالصیت

کنده و رفته بود   شیها یاسباب باز  انیمشت شده بود. ساوان را از م شیبود و دست ها دهیرا دزد نگاهش
 مبل پرت کرده بودم. یروو خودم را  دهیها کوب یاسباب باز  یاتاق! خرس پشمالو را رو  یتو

داده است. من و عروسش را پاگشا کرده   یگذشت و من فراموش کردم حاج خانم مهمان  یچه بود دو روز هر
قربان صدقه اش نرفتم. خشک گفتم  شهیاست. حاج خانم که زنگ زد با اکراه جواب دادم. گرم نبودم. مثل هم

 ینم لیگفتم مگر فام  خندشود و من با پوز  یم لیام... گفت زشت است. حرف فمیایب یخواهم به مهمان ینم
 در آورده ام؟ یدانند زن برادرم را به همسر یدانند؟ نم

رنگ محبت گرفت و قربان صدقه ام رفت. مهم نبود من قصد نداشتم در   شیخانم التماس کرد... صحبت ها حاج
دنبال نوه و عروسش... اما  دیایب دیبگو یتواند به حاج یگفتم م  شیحاضر شوم. خسته از اصرار ها یآن مهمان

 روم. ینم یمن!... من به آن مهمان

 یداد عروسش ب یمرد بود... مرِد مرد... اجازه نم ی. حاجامدی... دنبال نوه اش هم نامدیدنبال عروسش ن یحاج
بود   نیرود مهم ا ینم شیپاگشا یمهم نبود پسرش به مهمان یحاج یحاضر شود. برا یشوهرش در مهمان

 حاضر نشود. یمهمان نیشوهر در ا یوسش بعر

 داره. دییبه تا ازیگذاشت و گفت: ن  زمیم یطرح را رو نیآخر  امکیس

 گنیکرده بودم. متفکر سر بلند کردم که گفت: بچه ها م  دییبود که قبال تا یگرفتم. طرح همان  توریاز مان  چشم
 .رهیگیطرح جا نم یها هیسا یآب نقره رو  گنی! مرهیگیرنگ نم

 و گفته؟ نیا  ی:ک-

 !فهیظر یادیهاش ز هیسا گهی:رضا م-
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 آماده کنم.  شیرا برا زمیسفارش آنقدر مهم که طرح عز نیبود و ا زیعز  میداشتم... طرح برا شک

 !شیدیکار کردم. خودتم د  شیطرح و پنج سال پ نی:من ا-

 اون آب نقره نگرفته.  ینشست: آره ول میرو شیمبل پ یرو امکیس

 مس مسه؟! داره یتی:چه اهم-

 .رنیسفارشات آب نقره بگ یرفته تو قرارداد ذکر شده همه  ادتیرا گره زد:  ابروانش

بود و  ادیز یفکر یمدت مشغله  نینبود. در ا ادمیبند قرارداد  نیدادم. ا یگوش م  امکیس یاخم به حرف ها  با
کم   یخوب... چ یلیت گرفتم: خذکر شده در قرارداد. قلم به دس یفکر کرده بودم به جز بندها یزیمن به هر چ
 مونده حاال؟

 نیکه در حال کار هستن فقط هم  یو ضرب گرفت: جز چهار تا کاسه بشقاب دیکش  زیم یانگشتانش را رو  امکیس
 ها موندن. نهیقاب آ

 م؟ی:طرح به درد بخور آماده ندار-

 کنم.  ی: فکر نمدیکش  گرشید یپا یراستش را رو یپا

 بزنم؟ طرح نمیبش دیاالن با  یعنی:-

هاش و اگه  هی. اون قسمت سایبد راتییطرح و تغ نیهم یتون یخم شد: م زمیم یبلند شد و رو یصندل یرو از
 .میبد رییهاش و تغ هیفقط سا میتون یتاللو نور... م هیشب شهی... به حالت مورب ممیکج بزن  میبتون

 .شهیرا باال انداختم: خوب نم سرم

 یکی رضایعل  دمیرفت و گفت: تو درست کن م ی. چشم غره ادمیقب کشکه آمد پشت گردنم خودم را ع  دستش
 .میکنیم گهیطرح د هینشد فکر  میکن  یرو هم درست م هیدرست کنه خوب شد بق

 کنم.  یهاش و عوض م هیبده کار و شروع کنه من سا ریبگ یکپ  هیو رو کردم: باشه  ریرا ز طرح

 مخ متفکرتم. نیا  ی:کشته مرده -

 ا نزدم شل و پلت نکردم.ت رونی:گم شو ب-

 را برداشتم و شماره گرفتم. لمی. موبادمیکش  میموها انیم یرفت. کالفه دست رونیرا برداشت و از اتاق ب طرح

 اول...  بوق

 ...دوم
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 ...سوم

... 

 ...!یداد... لعنت یپرت کردم. جواب نم زیم یرا رو یزن که بلند شد با خشم گوش یصدا

 جواب بمانم... یو ب رمیان نداشت تماس بگزدم. امک یسوم بود زنگ م بار

 ...حاال

 ماند. یپاسخ م یب میها تماس

 نوشتم باران. بارانم؟ ینوشتم! م یم دیبا

 کردم: باراَنم؟!!!  پیرا چنگ زدم و تا یگوش

را  میها امیپ شهیداد... باران هم یو منتظر جواب ماندم. باران جواب م لمیموبا نیرا دوختم به اسکر نگاهم
بارانم  امیکرد هم در برابر پ  یگرفت و قهر م  یکه رو م  یزمان یداد... حت یجواب م شهیداد... باران هم یب مجوا

 زدم! ینوشت جانم و من لبخند م یکلمه م  کیداد.  یجواب م

بله پوزخند زدم.  یرا گشودم و به کلمه  امیچشمانم را دوختم به صفحه اش... به سرعت پ دیکه لرز  لمیموبا
ذهنم موج گرفت... چشمانم را تار کرد و  یکه تو  یبود جانم... نگفته بود جان!!! گفته بود بله!!! بله انگفته 

بعد دوباره به دست گرفتم. نگفته بود جانم اما جواب  یرها کردم. لحظه ا زیم یرا رو یدستانم را لرزان!... گوش
 داده بود. به بارانم جواب داده بود.

 «؟یخوب» داده بود. نوشتم مهم بودم... جواب شیبرا

 مبارک! تیعروس  یجواب داد: آره... راست عیسر یلیخ و

من؟ عقدم؟ عقدم با زن برادرم؟ عقدم با مادر برادر زاده ام؟ مبارک؟ چقدر تلخ شده بود بارانم!  یعروس  ؟یعروس
  نیا  زخند زدم... باعقد... پو  نیدانست دلم با ا یم یگفت وقت  یم کیگفت... تبر  یم کیانصافانه تبر  یچقدر ب
 گفت به من... به من؟  یم کیو او تبر ستین یعروس

خودکار  یمس ی... جعبه دیجد ی... تلفن... زونکن ها... طرح هادمشیقرار دادم و با خشم کش زیم یرا رو میبازو
تاد. اف  یچه اتفاق دمیچرخ دارم عقب رفت. نفهم یکردم و صندل  زیهم نثار م یشدند. با خشم لگد ریها سراز

 ؟یشد ی: جندیرسبا تعجب وارد اتاق شد و پ امکیبعد س یچطور شد که ساعت دمینفهم

 !!!دمی. نالدمیمن نال و

 «مبارک  تیگفت عروس  »
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... شیشانه ام گذاشت و گفت: بلند شو مرد... بلند شو... فراموش کن بزار بره دنبال زندگ یدست رو امکیس
ند ! تا چشهیفا رو... به اون بچه فکر کن... روز به روز داره بزرگتر محر  نیپسر! ول کن ا تیبچسب به زن و زندگ

 «بابا»  گهیم گهیوقت د

 «بابا » زدم  پلک

 «بابا  »

* 

* 

* 

  یدرب ورود شهیش یبه خودم تو ی. نگاهدمیشن یدر ورود یرا از همان جلو شیخانم آمده بود. صدا هیحاج
 ؟یکن  یچرا سرت مشکوفه چادر  ؟یکن  یم کاریچ یانداختم. گفت: دار

کند. به نظرش من نامحرم بودم... بودم؟   یزد چرا از من چادر سر م یزد. تشر م یزدم. مادرش تشر م یپوزخند
گفت   ینامش را صدا زد. دلم م یجد نباریخانم ا هیکرد که حاج  یم دیکرد؟ شا  یما را بهم محرم م یعقد اجبار  هی

 ندارد. یریمهربان باش... تقص ی... کمیزد کم یم ادید و عقلم فربمانم و اجازه دهم مادرش به آزارش ادامه ده

زد متوقف  یخانم که غر م هیپر از حرص حاج یو وارد شدم. با بسته شدن در صدا دمیکش  نییرا پا رهیدستگ
 ظاهر شد و گفت: سالم! میرو به رو دی... با چادر سفدمشیشد. د

رنگ  یاش... لب ها  دهیدش دوختم. صورت گرد و رنگ پرگرفتم و به صورت گر   اهمیس یرا از کفش ها نگاهم
 ریلب جواب دادم. چادرش را محکم تر ز ریکردم. ز  یباخته و چشمان پر از ترسش... ترسش از چه بود؟ درک نم

 .میچانه اش گرفت و گفت: مهمون دار

 دونم. خوش اومدن! یدادم: م سرتکان

 ی... نگراندیچشمانش پر کش یانم متعجب شد. نگرانگرفت. گرم شد... چشم  یگریزد. نگاهش رنگ د لبخند
از   دیترس یبد که او م نقدریبد بودم؟ ا نقدریچشمانش از من بود؟ از برخورد من نسبت به حضور مادرش؟ من ا

وارد شدم.  یکنار رفت و به آرام  ابرماز خودم! از بر   دمیحضور مادرش در خانه ام؟ از خودم خجالت زده شدم. لرز
شد. خوش آمد گفتم و برگشتم.   یپنجره سالم کردم. مشغول احوالپرس یجلو یمبل ها یدرش روما دنیبا د

 .ستی: ساوان ندمیکاناپه گذاشتم و برگشتم سمتش و پرس  یرا رو فمیک

 را از مادرش گرفت: خوابه... تو اتاقه! نگاهش
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  شیها یود و اسباب بازتخت ب یخانم گفتم و راه افتادم سمت اتاق خواب. ساوان رو هیبه حاج یدیببخش
سبزش فرو بردم و بو   یتخت کندمش. سرم را درون پتو یرفتم و آرام از رو شیکنارش پخش شده بود. پ

ه ! سر بلند کردم و بدمشیشد گم کرده بودم. لبخند زدم. بوس یم یکه مدت  ییداد... بو یم یزندگ ی. بودمیکش
 زده بود. هیشدم. به چهارچوب در تک رهیقامتش خ

 شده؟ یزی:چ-

 مامان اومده! دیو گفت: ببخش دیرا دزد نگاهش

. ستمیتو هم هست. من با اومدن مهمون مخالف ن یخونه  نجایگفتم: ا  یدر هم رفت و جد میابروها
 دخترشه. ی. خونه ستیچشممون. تازه مادرت که مهمون ن یمهمونامون قدمشون رو

 کردن.  رونی! اونا ما رو از خونه هامون بمیونده شدکه ازش ر  ییجا میاعتراف کردم: دوست ندارم بر  صادقانه

 ؟یکرد  یکرد ازدواج م  ی: اگه پدرت اجبار نمدمیپرس یجد

 من بس بود. یرا به بند دست و چادرش دوخت: ساوان برا چشمانش

  رونیکردن همونطور که من و ب  رونتی! اونا بیمن اومد یبه خونه  ی... چون مجبور بودینیبیتکان دادم: م سر
 ؟یو باور دار نی! امیپا بزار میکه رونده شد  یینداره جا یلیدن! دلکر 

 اش فرو برد.  قهیرا به  سرش

که رونده   یمن پام و تو خونه ا یول یدار یدونم تو چه حس یفرستادم و ادامه دادم: من نم رونیرا ب نفسم
 انیم به حاج خانم گفتم ب... اون روز یریبگ میتصم یتون ی. خودت مرمیگیتو رو نم یاما جلو  زارمیشدم نم

 ...یحاج یول یدنبالت و ببرنت مهمون

 ن.دنبالتو انیاجازه نداده بود ب  رتشیباشه. غ دیپوزخند ادامه دادم: به قول خودش هر جا مرد نباشه زنم نبا با

ار عروسش و تو فش  نکهیفهمه ا یرسه... و گرنه نم یم نجاهایفقط به ا رتشیگفتم: البته غ  یمسخره ا یصدا با
 !هیرتیغ  یبزاره و به زور شوهرش بده ب

کردنت و از مادرت   یسر نقش باز یتخت برگرداندم و آرامتر ادامه دادم: حاال هم بهتره برگرد یرا رو ساوان
 .یکن  ییرایپذ

 نشست. شیلبها یرو یلبخند

 .امیو م رمیگیدوش م هیجا بلند شدم:  از
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داشتم.  ازین یدوش اساس کی. به دمیکش  رونیرا ب میدم، لباسهارفت. رفتم سراغ کم رونیداد و از اتاق ب سرتکان
روزم را به او فکر کرده  یکاف  یباران کردم. اما به سرعت سرم را تکان دادم و برگشتم. به اندازه  ادیآب   ریش ریز

در و پ ی تر از رابطه یمن با ساوان طوالن یکه دوستش داشتم. مهم نبود رابطه   یبودم. من پدر بودم... پدر پسر
 د.را بچش یپدر ینداشتم اجازه دهم طعم تلخ ب می. تصمخواستمیها را م نیساوان بهتر یبود اما من برا یفرزند

ا به ر  ونیزیرا به دستم داد. تشکر کردم و کنترل تلو یچا وانیخانم که نشستم ل هیمبل با فاصله از حاج یرو
را تا ته سر   میچا وانیزدم. ل یکرد و من لبخند م  یمنگاه  دشیخانم با خشم به چادر سف هیدست گرفتم. حاج

 پسرم؟ رهیم شیخوب پ راخانم از حضورش در آشپزخانه استفاده کرد و گفت: کا هی. حاجدمیکش

 را برگرداندم سمتش و جواب دادم: بله شکر خدا... نگاهم

 کنن!  ینم تی:بچه ها که اذ-

 .ستیها نهاشون به اندازه بزرگتر  تیزدم: مطمئنا اذ پوزخند

بود. سکوت کرد و ناتوان از سکوت چند  امدهیبود خوشش ن دهیکه شن  ی. از جوابدیرا در هم کش ابروانش
 .یکار دار  گهیکنه م  یشام قبول نم یبرا دیایفردا شب ب یبرا گمیاش گفت: ب شکوفه م  یا  قهیدق

 گفتم: ممنون انشاا... بعدا!  آرام

 رش؟پد یخونه  ادیب ستیشکوفه قرار ن یعنی:-

تونه انتخاب کنه. ماشاا... عاقله و بالغ... اما  یرفت درون کف دستم و مشت شد: شکوفه خودش م انگشتانم
 زنم... دمیم حیمن ترج

 کردن!  رونشیکه ب  ییگفتم: زنم نره جا  دیرا با تاک زنم

 : خدا مرگم بده!دیصورتش کوب یراستش را رو دست

 شد مامان؟! یآمد: چ  رونیآشپزخانه ب  از

 حرف حق ناراحت شدن! دنیخانم از شن هی. حاجستین یزیزدم: چ ندلبخ

 م؟یکرد  رونیشما رو ب یلرزان گفت: ما ک یخانم به طرفم برگشت و با صدا هیحاج

 .ستیکردن ن  رونیجز ب یزیجواب دادم: مطمئنا به زور شوهر دادن دخترتون چ آرام

؟! مگه  باشه وهیر خوشبخت بشه. مگه چند سالشه بدخت نیا  میخواست یخانم بغض کرد: نه به واهلل... م هیحاج
 پدر بزرگ بشه. یکرده ب  یاون بچه چه گناه
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داشته باشند.   مانیاز حرفها  یقرار نبود درک یبود وقت هودهیب نیاز ا  شی. حرف زدن بدمیرا در هم کش میها اخم
 استراحت کنم.  یکم رمیزندند. از جا بلند شدم: با اجازتون م یآنها در همه حال حرف خودشان را م

هماهنگ با پرده ها دراز   یست زرشک یرو تخت یخانم وارد اتاق خواب شدم. رو هیبرابر چشمان متعجب حاج در
 هیحاج ی هیگر  یصدا یلحظات یشدم و برا رهیسرم. به صورت ساوان خ ریدار فرستادم ز هیو دستم را زاو دمیکش

 .دمیشن یخانم را م

سردمان پدر  یمهمانان خانه  نیو اول وستیهم به او پ یخان علو وشیاند. دارشام م یخانم برا هیشب حاج آن
 دمیمهمان ناخواندمان بگذارم. با رفتنشان د یدادم نام بازرسان را بر رو یم حیو مادر او بودند. مهمانان...؟ ترج

 اطی. در حو برگشت به داخل ساختمان.. دمشت دستانش را آزاد کر  دمینفس حبس شده اش را رها کرد. د
و ترک خورده اش  یماندم و قدم زدم... کنار حوض کوچک فرشته مانند نشستم و به کف خال اطیماندم. در ح

 حوض. یبه کف خال دمییتوجه دستم را سا یو ب دمیسالن را د دیسف یشدم. باال رفتن پرده  رهیخ

کر رفتن ف یکردم بجز دانشگاه رفتن! حت  یفکر م یزیرفتم دانشگاه اما به هر چ یم دیفردا رفتم کارگاه... با صبح
دهم... با گرفتن پول سفارشات  رییمحل کارگاه را تغ دیداشتم بعد از ع میداد. تصم یبه دانشگاه هم آزارم م

توانستم   یکه دست صاحب خانه داشتم م  یشیو پول پ زیناچ یونیلیم ی... با پاس کردن چک هادیقبل ع
 توانستم به باران... بارانم فکر کنم. یکمتر م  نطوریا  دیت پا کنم. شاکارگاه دس  نیهم یبه سادگ یکارگاه

رود سمت چراغ روشن  یکنم نگاهم م  یرا که باز م اطینبود... مهم نبود در ح یباران یداشت وقت یتیاهم  چه
  یاهشنوم. مهم نبود لباس یبسته شدن در اتاق را م یکنم صدا  یدر سالن را باز م ینداشت وقت یساختمان. فرق

 رونیاز کمدم ب  یلباس یهر از گاه منشوند  یکمد م  زانیآو  زیکنم تم  یکه درون سبد رخت لباس رها م  یفیکث
بودم. مهم نبود صبح زود قبل از  دهینداشت زن خانه ام را همان شب مهمان داشتنمان د یتیکشم. اهم  یم
شنوم و از کنارش  یمحزونش را م ییالال   یکند و من صدا  یم یشدن من خودش را درون اتاق ساوان زندان داریب
که در تمام خواب و   یکه من دوست داشتم. باران  یباران نبود. باران یتها مهم نبود وق نیگذرم. تمام ا  یم

ام   یکه زندگ  یخواستم. باران یشد. من فقط باران را م یچشم بسته ام چراغ خانه ام م یدر نگاه ها م،یاهایرو
 دایمعنا پ ارانبودن خانه ام... آرامش خانه ام... تنها با بودن ب زیاغ خانه ام... تممن روشن بودن چر  یبود. برا

 کرد.  یم

* 

* 

* 

 گردد.  یآرامش م  یخواب است... چشمانم به دنبال لحظه ا یب چشمانم
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 یشکستم... کاش م ی... کاش میدست در دست پسر نمی. تا ببنمشیرفتم تا بب یرفتم. کاش نم ینم کاش
 شدم. یش کور مُمردم... کا

 کرد.  یم یارینرفتنم  یداشتم. کاش لحظه ها برا یدر آن لحظه در آن زمان در آن محل حضور نم اما

 ...اما

 .دمید یرا در کنار آن مرد نم باران

 را... باراَنم

 خودم را... باران

 افزودم.  یاسمش م  انیرا به پا تمیمالک میکه م  یباران

 در دست آن مرد... دست

 مرد... کنار آن  در

* 

* 

* 

 ... باران من... باراَنم...ختمیو من فرو ر دیلرز می. پاها شکستم

تفاوت نماند اما امروز... در   ینوشتم باراَنم و او نوشت بله...!!! نوشت بله... به باراَنم ب شیبرا شیروز پ چند
حلقه زد و او را دنبال خود   شیکه انگشتانش را به دور بازو  یبود... با کس یکنارآن مرد بود... بارانم با کس

 حلقه کرد!!! شیبود که دستانش را دور شانه ها ی. بارانم با مرددیکش

 من...! باران

 نواخت... یدر گوشم م شیصدا

 « یمرصاد تنهام نزار »

 « رمیمیمرصاد بدون تو م »

 «تونم فکر کنم  ینم چکسیمرصاد من جز تو به ه »

 شی. باران گفته بود ... باران گفته بود تنها دمیت امواجش را شنبرگش یو صدا دمیکوب  زیم یرا رو مشتم
کند...   یجز من فکر نم ی... نمرده بود... گفته بود به کسردیمیگذاشتم. گفته بود بدون من م  شینگذارم... تنها
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ران با من نبود. فکر کرده بود... باران بدون من نمرده بود... باران بدون من با آن مرد همراه شده بود. باران... با
 باران با آن مرد بود!

که لبخند باران   یا  نهی. سدیتپ ینم دیلرز یلبخند باران م یکه برا  ی... قلبدیتپ یداشتم نم نهیکه در س  یقلب ییگو
شده بود.  ریاس  خبندانیآن مرد داده بود در   لیکه باران لبخندش را تحو  یزمان دیکش  یوجودش را به آتش م

 میکرد. اما نفس ها  یکارگاه در تنم نفوذ م  یرماتوانست تن داغ شده ام را سرد کند. س یمکارگاه هم ن  یسرما
زند. مرگ  یلبخند م میبه صبح نمانده!!! مرگ به رو یزیشد... چ یم نیشد. چشمانم سنگ یتر م نیسنگ

 .میاهایام. مرگ تمام رو  نهیوجودم... مرگ س

کارگاه تن داغ دارم را تکان   یزند. سرما یآن مرد لبخند م  شود. باران باز هم دست در دست یبسته م چشمانم
حال در برابر چشمان بسته  میو خواب ها اهایشود. باران پر رنگ تر از تمام رو یباران محو نم ریدهد اما تصو یم

 باران حال در کنار آن مرد پر رنگ تر است. یایشده ام حضور دارد. رو

* 

* 

* 

 ؟یکن  یم کاریچ نجایا  نمی:پاش و بب-

وا خوردم و آخم به ه یبود. تکان ستادهیسرم ا یباال امکیکرد پلک بزنم. س  یباز کردم. نور آفتاب وادارم م چشم
 .هشیم نیهم یتلپ بش نجایشب تا صبح ا ینشست: وقت زمیپشت م یصندل یبا پوزخند رو امکیرفت. س

 یا رور  شیپاها امکیبل نشستم. سم یرو ی. به سختدیکش  یم ریعضالتم ت  یسوز داشت و استخوان ها میگلو
 !یآدم بش  یخوایم یدونم ک یو در هم قفل کرد: نم دیکش  زیم

 زیدادم احساس کردم چ یرا به سمت باال انگشت زدم. آب دهانم را که فرو م میو موها دمیبه صورتم کش یدست
عده   هی یگینم ؟یکردرو چرا خاموش   یفکستن نیرا برداشت و گفت: ا زیم یرو یدهم. طرح ها یقورت م یسخت

 خر ممکنه نگرانت بشن.

اش که به عقب شانه شده بود. طرح ها   یقهوه ا یرنگ باخته  یو موها دهیشدم. صورت کش رهیصورتش خ به
 مرصاد؟ یاریدر ب یمسخره باز نطوریا  یخوا یم یو گفت: تا ک دهیکوب  زیم یرا رو

 به حرف آمدم: پاش و برو سرکارت.زدم و برخاستم و باالخره  هیمبل تک یرا به دسته  دستم

دلرحم  کمیو گفت:  یو با خشم از جا بلند شد. راه افتاد سمت در خروج دیکوب  نیزم یرا رو شیپاها امکیس
 بترسه شب تا صبح تو خونه تنها بمونه. دیباش! زن بدبدخت شا
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 مونه. ی: بجهنم که تنها مدمیکش  ادیگرفته ام فر  یصدا با

 یام لبخند نثار کرد. جد  ختهیبهم ر ی افهی... در مورد کار حرف زد و به قدیپروژه پرس تشرفیآمد... از پ  یافخم
باران دست در دست آن مرد بود. همراهش نشدم تا   ینداشت وقت یتیمهم نبود. اهم ادیکار هم ز  نیشدم... ا

 رهیخ توریانم یز نشستم و به صفحه یهمراهش رفت و من کالفه پشت م امکیکند. س  دنیاز کار بچه ها د
 زد: ادیکرده بود. با خشم فر  یرا راه یکه برگشت افخم  امکیخشمم بودم. س هیتخل یبرا ییشدم. دنبال جا

 .یدیو به باد م زمونیهمه چ یتمومش کن مرصاد. دار

 دم؟ید یباران و با ک یدون یبودم؟ م یکدوم جهنم  روزید یدون یم چیآتش فشان فوران کردم: ه  مثل

... مگه یدید یگفت: با هر ک  ی. به آرامابدیتا خود را باز دیطول کش یهم کرد. لحظه امتعجب نگا امکیس
 مهمه؟!...

 ست؟ی: مهم ندمیکش  ادیفر نیخشمگ

اون و با   ستیمهم ن ست؟یمنه! مهم ن یو ادامه دادم: اون دختر زندگ نیزم دمیرا برداشتم و کوب زیم یرو زونکن
 دم؟یآشغال د  هی

کارگاه... مهم   نیمهمه نه ا ی... نه افخمایس شمی. بلند تر ادامه دادم: دارم خفه مداد یآرام گوش م  امکیس
 . دست تو دست اون مرد رفت.ستین گهیباران بود که د

خودت و ما رو با هم نابود  ی. دارنیچشات و باز کن و بب ی: عوضدیکش  ادیهم سکوت را شکست و فر امکیس
 نیدختر که به ا هی یتو تو ینداره زندگ ینداره... به من ربط یربط به من نیزم یبخور یخوا ی... تو میکن  یم

 سر پا بمونه... من و... دیکارگاه با  نی. اشهیخالصه م گهید یکیرفته سراغ  یزود

کارگاه نون در   نیکه اونجان از ا  ییبلند تر ادامه داد: اونا یرا به طرف ساختمان آن طرف گرفت و با صدا دستش
 کارگاه  نیکنار... بفرما راه بازه و جاده دراز... اما ا  یبر یخوا ی. ممیهوا بخور میبر دینباشه با انجی. اگه امیاریم

 مهمه. شمیپدر م گهیکه تا چند وقته د  یمن یمهمه. برا

 کارگاه مال منم هست. مال من...  نی: ادیاش کوب  نهیس ی. دستش را روستادیا  زیآمد و آنطرف م  جلوتر

 کارگاهت.  نمیدار ازدم: پس برش  یپوزخند

 یوند یخونت منتظرته... م یکه تو  یاون زن  فی... حرونیمرصاد... برو ب رونیرا به تاسف تکان داد: برو ب سرش
همه جا سراغت و   چارهیبوده و دختر ب ضیاون بچه مر  شبید یدون یچند بار زنگ زده؟ م یصبح تا حاال حاج

چه از اون ب  دنیرس یم رترید قهیدق نددکتر گفته اگه چ یندو یگرفته که بچش و پاره تنش و برسونه دکتر. م
 خودخواه؟ تهیحال زایچ نیشده؟ ا یم یذهن یتشنج عقب مانده 
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جمله اش دوباره خشمم را  نیرنگ باخته بود... اما آخر امکیس یصورتم با حرفها یبود؟ خشم رو ضیمر ساوان
 . ختیبرانگ

 !یکش  یم دکیاسم پدر   یدار یبهتر یزایچ یبرا دمی:شا-

 هان؟ ؟یچ ی: مثال برادمیکش  ادیفر

من خودخواهم؟ من خودخواهم که بخاطر اون بچه حاضر  ؟یچ یاش شدم و ادامه دادم: برا  نهیبه س نهیس
 و نابود کنم؟ میشدم زندگ

  یبخشه به اون بچه عمرا باهاش ازدواج م یکرد مال و منالش و م  ینم دیتهد یزد: مطمئنم اگه حاج پوزخند
 .یکرد

 به اسم اون بچه. شهیم یروز هیکنه اون مال و منال مال منم که باشه   ینم یفرق چی:االنشم ه-

 رفته اون بچه ادتیخواد بشه به اسم اون؟ نکنه با اون شناسنامه نداشته اش؟  یم یک  ؟ی: کدیغر  نیخشمگ
 ینم یهان؟ فکر کرد یریبراش شناسنامه بگ یخوا یم ی... کیکن  یچند ماهه هست؟ شش ماهه امروز و فردا م

با باران جونت   یتو اون خونه و بر یاون زن بدبخت و بزار  یتون یم یگذره؟ فکر کرد  یتو اون کلت م یدونم چ
 کنه؟  یدر موردت م یاون بچه فردا پس فردا بفهمه پدر گرامش زن دوم داره چه فکر  یعشق و حال؟ فکر کرد

و...  ش الیخیرو ب ینگفتم؟ گفتم مال و منال حاج ایگفتم   بارش نرو... ریو ادامه داد: بهت گفتم ز دیکش  نفس
تحمل   یونت ی. گفتم نمرونیب ایکارگاه و بده بهش و ب  نینگفتم مرصاد؟ گفتم ا ای... گفتم میریگ  یگفتم وام م

 .یکن

 یدی. مگه ندرهیگ  یکرد بچش و م  دیتهد یحاج یدینشستم و با حالت زار گفتم: مگه ند یصندل ی. رودمیلرز
 دو روزه رو نگه داشته بودن. یبچه  یدیرو؟ مگه ند نایا  یدیزدن؟ مگه ند یکتکش م  چطور

 مرصاد... ومدیهم کوتاه م یحاج یول دمی:د-

 !ایپا داره س هی یحرف بزنه حرفه. مرغ حاج ی... حاجومدی:نم-

 ...سای! رو حرفت وایهست ی:تو هم پسر حاج-

 !رهینداره. اون که نخواسته شوهرش بم یخم شد طرفم: مرصاد اون زن بدبخت گناه آرامتر

 بود. گهیمرد د هی: باران با دمینال

 بوده و هست. باران اگه یوقته رفته. نرو دنبالش... فراموش کن باران یلی:بزار بره مرصاد... باران رفت. باران خ-
 وده.شده باران تو نب التیخیب یسادگ نیکرد. باران که به ا  ینم نتیگزیو جا یکی یزود نیخواست به ا یتو رو م
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 !ای:س-

 اون بچه چطوره.  نی... پاش و گم شو برو خونه ببای:درد و س-

 بود. ساوان... تشنج. ضیمر ساوان

 ؟ی: چته دنبال من راه افتاددمیکرد. راه افتاد دنبالم. چرخ  یبا تاسف نگاهم م امکی. سدمیجا پر از

 .ادیسرت م ییبال هی یکن  یرانندگ یوضع بخوا نیرسونمت خونه... با ا ی:م-

 زدم: بهتر! پوزخند

 ینم ارنبیسوزه که ا یدلم به حال اون زن بدبخت م یریسوزه قطعا بهتره بم یتو نم یتلخ گفت: دلم برا امکیس
 .دنیشوهرش م یدونم به ک

 : خفه شو.دمیغر

در برابر اتاق ها   میرو شیپ یحال ساوان بود و حاج ریرا باال فرستاد. تمام ذهنم درگ شیکج کرد و ابروها  سر
 شدم و رهیسر و پاها بود نثارم شد. به چشمانش خ یب قیکه ال  ی. هر نسبتدیکش  یم ادیبود و فر ستادهیا

 یرتیغ  یشد...! ب شتریو من خنده ام ب رتمیغ  ی. گفت بدمیسر و پا هستم و من خند یپوزخند زدم. گفت ب
در هوا تکان خورد. مطمئنا اگر  شیشد و دست ها رشتیب ادشیداد؟!. از خنده ام فر یخودش را به من نسبت م

د. کر   یبلند م شیدست رو دیپسر مورد احترام بود و نبا یالمعارف حاج  رهیزد. اما در دا یپسر نبودم کتک هم م
بودن  یحاج یفرق داشت... برا یلیپسر و دختر خ یحاج یعهد بوق. برا  نیقوانپر بود از  یالمعارف حاج  رهیدا

اسم و رسم دار   یعنیمرد بودن...  یعنیپسر بودن  یحاج یرش در خانواده اش مهم بود... براپس یپسر ینوه 
 بودن.

 .یسرم پسر بزرگ کردم... فکر کردم آدم شد ریمبل نشست و گفت: خ یرو یحاج

 ی. وقتزنهیاز آدم بودن حرف م  یشنود گفتم: ک یکه مطمئن شوم م  یطرف اتاق قدم برداشتم و بلند طور به
 ؟یحاج یکرد  یفکر آدم بودن هم م یکرد  یمادر م یبچه رو ب یداشت

 نزدم. در

 بچم؟ یبود که تو شد یبود گناهم چ یگفت: گناهم چ  یآمد که بلند م  یم یحاج یصدا

و به  دمیبرخورد کرد. خودم را عقب کش یزیو وارد شدم. در با شدت به چ دمیکش  نییرا پا رهیدستگ عیو سر تند
 !؟یستادی: جا قحط بود اونجا وادمیشده و غر رهیچشمان اشک آلودش خ

 شد و آرام گفت: سالم ریاز چشمانش سراز  ی. قطره اشکدیرا دزد نگاهش
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شدم.  رهیو به صورت قرمز شده اش خ دمیرفتم و راه افتادم سمت تخت. ساوان را در آغوش کش یغره ا  چشم
زمزمه کردم: چرا امروز؟ چرا امروز که من نبودم  اش گذاشتم و آرام  یشانیپ یرو یتر بردم و بوسه ا کیسرم را نزد

ابود حماقتم تو رو هم ن ینشون بد یخواست یچقدر بدم؟ م یبهم ثابت کن یخواست یم ؟یفتیحال ب نیبه ا دیبا
 کنه؟  یم

رد مشتش فش نیکردم. چادرش را ب  کیام نزد  نهیسبب شد سر برگردانده و نگاهش کنم. ساوان را به س شیصدا
 متاسفم. و آرام گفت:

 ؟یچ یشد. با تمسخر گفتم: متاسف برا کیدر هم رفت و چشمانم بار ابروانم

 بغض انیلبم را فرو دهم. م یرا که به نگاهم دوخت چشمان پر از اشکش وادارم کرد لبخند پر تمسخر رو نگاهش
 خواستم بهشون خبر بدم. یگرفت گفت: نم  یشکستنش را م یجلو یشده اش که به سخت نیسنگ

 .یداد یدادم و گفتم: ول لشیتحو یصدا دار ندپوزخ

 مرد. ی: بچم داشت مدیمشتش رها شد و نال انیاز م  چادرش

حرف داشت...آنقدر حرف داشت که به وجدانم اجازه دهد عقل و احساسم را محکوم و محاکمه   یادیجمله ز نیا
ه ب دیو شا یتوجه یب ی. برا..یتیمسئول یب یکند. حرفش پر از حرف بود و من محکوم شدم محکوم شدم برا

قطعا بودم... به  رت؟یغ  یبودم. ب هتوجه رها کرد یبودم که زن و بچه ام را ب رتیغ  ی. من بیرتیغ  یب یقول حاج
 بودم. بله بودم. ینگفتم ول یحاج

. قلبم پلمپ شد... از جا بلند شدم و به طرف حمام افتیراه ن میها هیبه ر ژنیحبس شد... اکس نهیدر س نفسم
و   شدمیآب بند شد باال کش  ریته اتاق راه افتادم. در را باز کرده و خودم را پرت کردم درون حمام. دستم که به ش

 کرد.  شتریاش فشار قلبم را ب  رچوبهچفت شدن در اتاق با چها یآب سرد فوران کرد به صورتم. صدا

 ... ازدیپرس یم یز ترس و نگرانپر ا ییممکن با صدا یصدا نیگفت. پشت در بود و با آرامتر  یگفت و م  یم
 و ردیشوهرش بم دیترس یم نیعالقه نبود از ا  یاش از رو  ینه! نگران شده بود. نگران ایخوبم  نکهیحالم... از ا

 یرو یدوباره مجبور به ازدواج شود؟ پوزخند وو ا رمیمن بم دیترس یدوباره مجبور به ازدواج شود. زن برادرم م
 توانست باشد. ینم نیجز ا یزیبود. چ نیقطعا هم بود. نیلبم نشست، بله هم

تم محکم بند کرد... دس ریاش انگشتانم را دور ش  هیاش را بشنوم. گر  هیگر  یتوانستم صدا یآب را بستم. م  ریش
 گرفتم و آرام گفتم: حالم خوبه!...  واریرا به د

 داریشوم. ب دارینم و از خواب ببز  ادیخواست فر یخواستم باشم. دلم م یتوانستم باشم. نم ینبودم. نم خوب
بزار  رونیبزنم: گم شو ب ادیپرت کنم و فر شیخورد را رو یکه به صورتم م  یدر اتاقم هستم. بالشت نمیشوم و بب
 بخوابم.
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 .نمیخوام شکوفه رو بب ی: پاش و من و برسون مدیگو  یخنده اش را بشنوم که م یصدا

 از دستت.  شمیخالص م یرینامت و بگ یهگوا  نیسرم بکوبم و غرغر کنم: ا یرا رو بالشت

  رمیمن گهید نباریبازم انداختتم. ا کهیمرت نیولو شود: ا میباد یصندل یکه درد دلش تازه شده باشد رو  یانگار
 .گمیامتحان بدم. به جون حاج خانم راست م

 تو؟ ایاستاده هست   ریبخندم: تقص هرهر

 با من چپ افتاده. کهی: مرتدیخشم بگو با

* 

* 

* 

کدام   چیمراقب نوه اش باشد. گفت ه یدق ما شود. ماند چند روز نهیرفت اما حاج خانم ماند... ماند تا آ یاجح
کم   عروس  یداشت یحاج خانم وقت می. خواستم بگومی... گفت هنوز خودمان بچه امیمراقب بچه باش میتوان ینم

جواب حاج  دیبود... با ختهیبهم ر عصابما الل شدم...    یول ؟یکرد  یرا نم زهایچ نیفکر ا یگرفت  یسن و سال م
و در برابر تمام حرف ها سکوت   ونیزیکاناپه لم دادم. نگاهم را دوختم به تلو  یدادم اما الل شدم و رو یخانم را م

راه افتادم سمت   هیاز بق  رتریسفت و سخت و د یکردم. شام که آماده شد از جا کنده شدم و با قدم ها
 خی ی. دستانم به سرددیکش  یم ریبا تمام قوا ت می. چشمانم سرخ بود. استخوان هاتسوخ یم میآشپزخانه. گلو

 نشست. یبود و چشمانم به سرعت به اشک م

 خونه... زن و بچت و تو خونه تنها نزار... ایزودتر ب کمیخانم که گفت: مرصاد مادر  حاج

 یدلم نم چیغذا را فرو دادم. ه  یسخت. به دمینگفتم. قاشق پر برنج را در دهانم گذاشتم و با خشم جو یزیچ
  یصورت سرما خوردگ نیا  ریشدم در غ یم تیتقو دیکردم سرما خورده ام. با  یبخورم اما حس م یزیخواست چ

 کرد.  یام بروز م

 ...نیماها رو عذاب ند نقدری. انیاون بچه رو بدبخت نکن  ینطوریخانم ادامه داد: ا حاج

 .دیداغ دلم نباش گهیکه رفت شما د  میِمهدپر از اشک شد و ادامه داد:  چشمانش

. دمیهر دو را د دنیرنگ. از جا پر دیسف ینیبلند خورد به بشقاب چ یرا با حرص رها کردم، قاشق با صدا قاشق
سر بلند کردم و به چشمان ملتمسش پوزخند زدم. برگشتم سمت حاج خانم که با دهان باز و چشمان متعجب زل 

 یاشتز  یو نم یگرفت  یو م تیحاج ید جلویبا میداغ دلت نباش یخواست یگفتم: اگه م  زده بود به من... با خشم
 کوفت کنم.  یزیچ هی ینکن حاج خانم. برا یرو ادهیروش پ گهیبشونه... اعصابم خورده د اهیما رو به خاک س
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از ب ی. صداحاج خانم دوباره پر از اشک شد و از جا برخاست. متعجب رفتنش را نگاه کردم یخشک شده  چشمان
کرد.   یبند کرده بود و نگاهم م زینثار خودم کردم. دستانش را به م یو بسته شدن در اتاق که آمد لعنت پر صدا

 ؟یکن  یتو چرا نگام م ه؟یبا خشم گفتم: چ

 ارم؟یو گفت: برم از دلش در ب دیکش  شیدندان ها انیرا م شیلبها

کرد. راه    جادیا  یدلخراش یآشپزخانه سر خورد و صداکف    یها کیسرام یرو یخشم از جا بلند شدم. صندل با
 خواد بکن. یدلت م یو آرام گفتم: هر کار یافتادم سمت در خروج

بود. کالفه  ستادهیآشپزخانه ا  یورود یجلو دمشیآخر د  یرا برداشتم و راه افتادم سمت در... لحظه  کاپشنم
ست زدم. د رونیگذشتم و از خانه ب  نیم. از کنار ماشزد رونیکاپشنم رها کردم و ب  بیرا هم در ج لمیبرگشتم موبا

  یتوجه قدم برداشتم. هوا سرد بود و کس یاما ب  دمیهوا لرز یشلوار گرمکنم فرو بردم. از سرما بیرا در ج میها
 هم یکمتر مغازه ا  یشد. حت یم داشیپ یشد... بخاطر تازه ساخت بودن شهرک کمتر کس ینم دایاطراف پ  نیا

  و هر از نییچهارراه... سرم را انداخته بودم پا نیتر کیرا کج کردم سمت نزد می. قدم هایکن  دایپ یتوانست یم
 یمانده از تپه شن جلو یباق یها زهیبه سنگ ر دمیرا کوب می. نوک کفش هادادمیم فروآب دهانم را   یگاه

داشت. قول داده  دوست دیرنگ زدم... باران هم سف دیبه ساختمان سف یساختمان در حال ساخت! پوزخند
و   منینش یرااول ب  یخواستم به دلخواه باران دو طبقه بسازم... طبقه  یخانه رو بکوبم !!! م دیبودم بعد از ع

 یرا نگه دارم و به جا اطیح یکار کنم . قرار بود درختها  دیدوم اتاق ها ... قرار بود سنگ سف یآشپزخانه و طبقه 
 رز قرار بدهم!گل   کیش یفواره  کیحوض فرشته مانند 

دخترمان...  یبرا یپسرمان و سوم یبرا یخودم و خودش و دوم یبرا یباال... اول یبود سه اتاق بسازم طبقه  قرار
دوست دارم. همش  یچ یبرا ی... فکر کردهیگفت چ  یو م دمیخند یشوند... م یدوقلو م مانیگفت بچه ها  یم

 .دیخند یم زیگرداند و ر  یرو برم دید یه ام را که مکه قراره بچه هام دو قلو باشند! چشم غر   نهیا  یبرا

 یکه با چراغ ها  یدیسف یایگذاشتم و چشمانم را دوختم به پرش  ابانیرا در خ میبودم. پا دهیچهار راه رس به
 آمد...!  ینورباال م

تمام با  ایتا پرش ستمیجا با نیهم شدی... چه خوب مدید یبود... مرا نم اهیبود. شلوارم س اهیس کاپشنم
 سرعتش پرتابم کند؟

ست توان یم یباشد. من نبودم... حاج یتوانست با هر کس یرا بستم و لبخند زدم! من نبودم... باران م چشمانم
 مکایداشته باشد... من نبودم س یپدر شیاز عمو  ریتوانست بغ یشکوفه را شوهر دهد... من نبودم... ساوان م

 کس نبود.  چیهن نبودم بارانم نبود... توانست کارگاه را بهتر اداره کند. م یم

* 

* 
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 بانایخ یاهیس انیو بوق ممتدش نرفت. در م دیسف یایبوق ممتد... چشمانم را باز کردم. نگاهم به پرش یصدا
... به صورت خودم بر دیسف یایپرش ی... چشم نچرخاندم به رومیرو به رو یآجر  مهین وارید یچشمانم رفت رو

 یایعقب گذاشتم... پرش  یقدم ودآگاهشد و من ناخ زانیآو  یصورت آجر یزدم... لبها پوزخند یآجر  وارید یرو
 الشیزد... خ یاخم کردم... لبخند زد. حاال لبخند م  یآجر  ریتصو یبا سرعت از کنارم گذشت و من به رو دیسف

 راحت شده بود.

 از جونم؟  یخوا یم یزدم: چ ادیهم فشردم و پر صدا فر یرا رو چشمانم

 سوت و کور صدا داد . ابانیدر خ میصدا

* 

* 

* 

  یا  لحظه یداد و چشمانش را برا یدستش را تکان م یتو یکه تخمه ها  شخوانیرا دوختم به پسر پشت پ نگاهم
اش گذاشتم و   شهیدرب ش یگرفت. دستم را رو  یو پشت قفسه ها نم واریشده از د زانیکوچک آو  ونیزیاز تلو

 ...!نیاومد. خوش  دییدم. نگاهم نکرد و گفت: بفرما! وارد مغازه شدمیبه طرف خودم کش

 با... منچستر... ریبا ی... بازونیزیرا دادم به تلو نگاهم

 ...!ولیا  ولیبود: ا دهی... از جا پر میبود؟... در سالن نشسته بود شیسال پ چند

 بره! یم ریبا نباریبودم: مطمئنم ا دهیرا در هم کش میاخمها

 دستش را به کاسه بزرگ برگردانده بود: عمرا! یتو یرده بود، تخمه هارها ک نیزم یرا رو بالشت

 بود! یتساو یکوچک... باز  ونیزیسمت چپ تلو یرفت گوشه  نگاهم

 گاریس :دمیکش  رونیب بمیرا از ج میفرستادم و دستها رونیرا برگرداندم و نگاهم را دادم به پسر. نفسم را ب سرم
 ن؟یدار

 ؟یخوا یم ی: چگفت  جانیپر صدا و با ه پسر

 خوب بده! زیچ هی...  یگفتم: هر چ  متفکر

کرد و گفت:   نمییو نگاهش را داد به صورتم. کنجکاوانه باال و پا دیکش  رونیرا ب شیدندان ها انیم ی تخمه
 ؟یدیتاحاال نکش
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 کنه؟  یهم م یباال انداختم: فرق شانه

 یرنگ را رو دیسف یبسته  شخوانیپشت پ یهاهم فشرد. از جا بلند شد و راه افتاد طرف سبد  یرا رو شیلبها
 بردار...! یخوا یم یانداخت و گفت: هر چ  یتالیجید یترازو

 جعبه و آرام گفتم : چنده؟ یرا سردادم رو نگاهم

 ... گفت: هزار و پونصد! ونیزیرفته بود سمت تلو نگاهش

بال کاپشنم و دن  بیستم رفت داخل جترازو برگرداندم. د ی. بسته را رودمیکش  رونیرا برداشتم و دو نخ ب جعبه
 گللللل!  ولیا  ولیبلند شد: ا شیبود که صدا یدو تا دو هزار

گل   ری... باونیزی... چشمانم را دوختم به تلودمیپاشنه چرخ یمتوقف شد و من رو بمیمتوقف شد، ته ج دستم
 بار...! نیدوم یزده بو . برا

 گفتم: چقدرش مونده؟  آرام

 !گهیتا د ستیب بای:تقر-

 موتورت مال منه ! ؟یبره ِمهد یگفتم باالخره م  یدیلبم نشست: د یرو یلبخند

 هم نبود! ینبود... موتور یزدم. برگشتم به حال... ِمهد پلک

را  شیترازو رها کردم و برگشتم سمت در... صدا یرا رو بمیج یو دو اسکناس تو دمییهم سا یرا رو میها دندان
 اش!  هیکه گفت بق  دمیشن

 !ستیرار کردم : الزم نتک ارام

را   ارگیرفتم که تنها نباشند. س یرفتم که تنها نباشد... م یمهر زنم!!! م یافتاده بودم سمت خانه ام. خانه   راه
 فندک! کیهم  دیگرفتم. شا  یهم م تیکبر  دیکردم... اما...! با  یروشنش م دیلبم گذاشتم. با یگوشه 

نستم توا یروغن آتش نشسته بود گذشتم. برگشتم... م یقوط کاره که پشت  مهینگهبان ساختمان ن یجلو از
 ؟ یدار شیو آرام گفتم : ات ستادمیلبم را به دست گرفتم. برگشتم... کنارش ا یگوشه   گاریروشن کنم. س

 !شهیات  مونینداشت. سربلند کرد: زندگ یادیو سال ز سن

که   گاریسوخته! به س مهین یاز چوب ها  یکی لبم گذاشتم. دستم را بردم سمت یرا گوشه  گاریلبخند زدم. س تلخ
کردم. با گرم شدنش َدم کردم و به سرفه افتادم. چوب از دستم رها شد و دو انگشتم چفت شد دور   کشینزد
 تکان شیپاها یرو یخم شد. پتو اش یفلز یصندل ی... چند سرفه پشت سر هم و باالخره آرام شدم. روگاریس

 بارت بود؟ نیآتش برگرداند: اول  خورد... چوب را برداشت و درون
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 گفتم: نه از دستم در رفت!  دروغ

 مونی... هر روز و هر لحظه! زندگمیگیدروغ م میهمان چوب آتش درون ظرف را حرکت داد و گفت: هر روز دار با
 شده دروغ!

 نی. چشمانم سنگرها کردم. تلخ بود... آرام بود.. میلبها انیم نباریرا ا گاریزانوانم نشستم و س یشدم. رو خم
 رها. نییپا یشد و انگشتانم کرخت به سو هیتک میبه زانو میشد... پک دوم را که زدم نرم شدم. بازو

تنگ... نفس   یشدن در هوا یشدن... رها م یاشان رها م  ی... با سرخرانیح یذره ها یرفت رو میها پلک
 هوا سخت شده بود . نیهم در ا دنیکش

 فت و گفت : پاش و برو!آتش گر   یرا رو شیدستها پسر

 آتش بود!  یکردم . چشمانش به سرخ  نگاهش

 کردم.  یتر ط یرها کردم. رها کردم درون ظرف آتش و برخاستم!!! راه رفته را طوالن مهیرا ن گارمیس

ت چف اهشیس یسرش فرستاده بود و روسر ریبه خواب رفته بود... دست راستش را ز نهیشوم یخانم جلو حاج
را  یلقه شده بود دور سرش... سر درد داشت... هربار حاج خانم سردرد داشت... هر بار روسرسرش شده بود. ح

 رم؟ی! برم سفارش ختم بگیدمالها ش هیشد در برابرش: حاج خانم شب یخم م یکرد دور سرش ِمهد  یحلقه م

در دستم بود!  رگای. نخ سدمیکاناپه دراز کش  یبرگرداندم. رو شیکنار رفته اش را رو  یخم شدم. پتو کنارش
 لبخند زدم. آرام بودم!!!

* 

* 

* 

... اما از او شهیهم ینه به اندازه  زدیگرداند! با شکوفه حرف م  یرو برم دید یبود! مرا که م نیخانم سرسنگ حاج
 ی. حاج خانم کنارم نشست و او با پسرکش رومی... چهار نفره رفتمیدکتر برد گرید کباریگرفت! ساوان را   یرو نم
دکتر تکرار  ینکردم فقط همراه شدم. حاج خانم نگران بود و مدام برا یعقب پشت سر حاج خانم...! کار  یصندل

 کرد...  یم

 «بشه !  ضیدکتر نکنه دوباره مر یاقا  »

 !گهید شهیم ضی: حاج خانم بچه مر دیخند یکالفه م  دکتر

 «نوه رو دارما  هی نیدکتر من هم یاقا  »
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 !دیش یبازم نوه دار م ی.. به زودکرد: انشاا.  ینگاهمان م دکتر

 گذراندم.  یکردم و با خشم حاج خانم را از نظر م  یرا در هم قفل م انگشتانم

 بشه! ضیمر گهیگفت: اگه بازم تب کنه؟ اگه چند سال د  یخانم م حاج

 !ستین یزی: حالشه خوبه! مطمئنا چدیکوب  یخودکارش را م دکتر

* 

* 

* 

 !ندیآ  یم ادتیع  ی. گفت برا دیآ یم دایتماس گرفت.گفت با آ امکیس

 نهیشوم یساوان شدم. حاج خانم خواب بود... جلو یاتاق در بسته   کیگرفتم و نزد  شیاتاق ها را در پ  راه
و نگاهم را دوختم به تخت  ستادمیاش هرگز ترک نشده بود... در چهارچوب ا  یخواب رفته بود. خواب ظهر گاه

 هیتک واریاش باعث شد به د  هیگر  یا کج کنم سمت اتاق ساوان... صدار  میآرام سبب شد قدمها  یی... صدایخال
کند و من زار   یم هیکه خواب بود مهم نبود او گر  یحاج خانم یزدم!!! مهم نبود... برا یکرد!!! زار م  یم هیدهم. گر

 ... دو بود... دو!شیعقربه ها  یکه ضربه زد نگاهم رفت رو  یواریزنم. ساعت د یم

 باشم و او زار بزند! یقرار بود عصبان یکند؟ تا ک  هیزار بزنم و گرقرار بود  یک  تا

زدم  هی. تکدمیکش  رونیرا ب گاریکردم و نخ س  بمیرفتم دست در ج یم رونی... از در که ب اطیافتادم سمت ح  راه
ار کانتر کن  یگذاشته بودم کنارش... از کشو  روزیرا آتش زدم. فندک را د گارمیلخت و س یخرمالو یبه تنه 
 !!!گاریس یبسته  یرو یبرداشته بودم. قرمز بود... درست مثل نوشته  ییظرفشو

باشد... نه  ی... نه شکوفه ایخواست پلک بزنم. زمان عقب گرد کرده باشد. من باشم و ِمهد یدلم م چقدر
 ...!یاضیباشد و کالس ر ی... ِمهداتی... من باشم و کالس ادبیباران

 ریه ز... سربرمیبگ یاضیر ری! صورتم را از دباتیبرود کالس ادب میشوم و به جا حاضر یاضیسرکالس ر شیجا به
 !ردیرنگ چشمانم مچم را بگ یو رو کنم... مبادا... مبادا از رو ریورقه را ز

 باران... باران... باراَنــ...! اه

ا جدال ب ی! برایه ام گرفتخان انیجدال با زن گر ی... برایجدال گرفت یاز احساسم... توانم را برا  یگذشت  ساده
 ...!ی... ساده رفتیو رفت یتوانم تو بود یحاج

 از نبودنش...!  رمیگ  یسوزم... آتش م یم
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دمش زدم و فرستا شیخرمالو... با نوک کفشم چند ضربه رو یدستم را رها کردم پا یمانده تو یباق گاریس لتریف
 خاک ! ریز

 یدر آمد. نگاهم را دوختم به لبه  یاما جلو  دیزدم! طول کش شیافتادم سمت ساختمان... کنار در اتاق صدا  راه
 کرد.  یم ینیچهارچوب سنگ یخودم که رو یچادرش... به پاها

 قرمز بود. همانند چشمان من. دشیدوخته بود. صورت سف ریرا به ز نگاهش

 ساوان...! دنید انیو خانمش دارن م امکیگفتم: س  یارام  به

چشمانش! مردمک چشمانش حرکت کرد و به  ی دهیسف یقرمز رو یرگه ها یاند روم رهیکرد... نگاهم خ  سربلند
 مونن؟ یشام هم م ی: برادیبروم. پرس دمی. چرخدینگاهش را دزد یتند

 تواند خوب بخواند! ینم گریشود. د ینرمش خش دار م یخش دار است... صدا شیکردم بغض صدا  فکر

 رم؟یبگ دیبا یزیدونم... آره. چ ی:نم-

 !!!هوی:م-

ه آشپزخانه! نگاهم را دوختم ب  زی...؟ راه افتادم. لپ تاپم را برداشتم و نشستم پشت مگرید یگفتم کم  یم دیبا
توانستم از  یسفارش نمانده بود. م انیبه پا یزیکارگاه آماده بود. چ  یصفحه اش و مشغول شدم ...!!! طرح ها

 رفت...! یم دای.. با ارفت مسافرت. یم ایکنم. س  لیو پنجم کارگاه را تعط ستیب

 .یدستم چرخاندم . لعنت به تو مرصاد... لعنت بر من... لعنت بر زندگ یرا رها کردم. موس را تو نفسم

بعد دو ورقه قرص را با  یبرخاست. لحظات ییرفت و سر و صدا خچالیبه سمت  دمشیآشپزخانه شد. د  وارد
 .نی. فکر کنم سرما خوردنیدوخت: انگار تب دار زیآب کنارم گذاشت. سر بلند کردم. نگاهش را به م  وانیل

 کج کردم: ممنون.  سر

 حرف از آشپزخانه خارج شد. یب

  و ایشده بود. از آمدن س داری. تا بروم و برگردم حاج خانم بدیشب طول کش یها کیتا نزد دایو آ امکیس آمدن
 انیکرد. صورتش را در م  یم یبازوسط سالن  شیها یاسباب باز  انیاز ما خوشحال بود. ساوان م  شتریب دایآ

لبم را  یحالتش لبخند رو وشخ یبا موها دشیسف ی. سرهمدیخند یکرد و م  یفرو م شیپشم خرس پشمالو
بود و  دهیچیداد. چادرش را دور خودش پ ینشسته بود و دستور م یصندل یکرد! حاج خانم رو  یم یماندن

کرد... دستور آماده کردن   یصادر م یرانیر پخت برنج اداد. حاج خانم دستو یدستورات حاج خانم را انجام م
 یجلو شهیو حاج خانم هم امدهیچ وقت ازش خوشم نیکردم ه  یداد و من فکر م یمرصع پلو با مرغ م

 مرصع پلو گذاشته بود! شیمهمانها
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 را درآغوش گرفتم و بلند گفتم: من مرصع پلو دوست ندارم! ساوان

 حاج خانم دور ماند! دیکه از د  ید و لبخند زد. لبخند... نگاهم کر دیبه دست چرخ ریکفگ

  ی... باران عاشق مرصع بود و من به همان اندازه از مرصع پلو بدم مزدیچشمک م زیوسط م ییطال یپلو زرشک
قرمز دورش  یها یبودم. با مرغ سرخ شده که گوجه فرنگ ییطال یزرشک پلو ی وانهیمرصع د یآمد. به جا

! حاج نشا یو ما رو به رو نشستکنارش   دای. آندیبنش زیتعارف کنم زودتر پشت م امکیس کرد؛ به  یوسوسه ام م
 دایبود. به حالش دل سوزانده بود... آ امدهیخوشش ن دایجا خشک کرده بود. سرد بود. از آ زیم یخانم باال

 برادر نداشت!

 لبخند زده بود. دایپدر و مادرت و آ چارهیخانم گفته بود ب حاج

 «عوضش دوتا دختر دسته گل دارن »گفته بود   یشوخبه  امکیس

زد. حاج خانم شروع کرد. دستم  یلبخند م الیخیب امکیرو گرفته بود. س امکیخانم چشم غره رفته و از س حاج
 رونیمحو شد و نفسش را با صدا ب شیلبها یلبخند رو دمیساوان بلند شد. د ی هیگر  یصدا دهینرس ریبه کفگ

  زیداده بود تمام خانه را تم ستورکرد. حاج خانم دستور داده بود. د  یم دادیمانش بدر چش یفرستاد. خستگ
 زن شوهر دار است! ی فهیکند! حاج خانم گفته بود وظ  ییرایکند. غذا درست کند! پذ

رها کردم و برخاستم. نگاهم کرد. آرام گفتم: تو  سیرا درون د ریشد که کفگ زیخ میبه چادرش رفت و ن دستش
 !نیبش

  . از چهارچوب که گذشتم پا تندزدیم یرو به قرمز هینه؟ مهم نبود بلند شدم و رفتم سراغ ساوان که از گر ای دینش
اش که آرام گرفت پوف پوفش بلند شد. خنده ام    هی! آرام آرام تکانش دادم. گردمشیکردم و در آغوش کش
م... با سربلند کرد ییقدمها ی. با صداردمک کیانگشتانم گرفتم و به لب نزد  انیرا در م کشیگرفت...! دست کوچ

 به زرشک یتخت گذاشت. لبخند یرا رو ینینگاهم وارد شد و س دنیبود. با د ستادهیغذا در چهارچوب ا  ینیس
زرشک پلو به مشامم خوش آمده بود. چادرش را محکم تر دور خودش گرفت و  یبشقاب زدم... بو یتو یپلو

 آورد.  رتگرفتن ساوان جلو  یدستانش را برا

 تخت نشستم. یرها کردم و رو کشیکوچ  یدستا یرا تو ساوان

 ری: باز که بهش شدمیرفت با خشم غر ریش ی شهی... دستش که به شزیعقب گذاشت و رفت سمت م  یقدم چند
 ؟یدینم

 : حاج خانم دعوام کرد!دیورچ لب

 ؟یکن  یباور م گهیم رزنیپاون   یتو دختر؟ چرا هر چ ی: عقل داردمیقفل شده ام غر یدندان ها انیم از
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صورتم چرخاند و به چشمانم دوخت. با خشم بلند شدم: آخر شب که مهمونا رفتن  یگرد شده اش را رو  چشمان
  یگزند  نایعهد بوق ا  دیبا عقا یخوا یتو... چقدر م یکرده ا  لیتحص رسرتی. خمیکن  قیبنداز در موردش تحق ادمی

 ؟یکن

 دروغه واسه منحرف کردن ماهاست! نایگفت ا  یم هشیفشرد: مامان هم نهیرا به س ساوان

... یریبگ میتصم دیکه با  یتو خودت گنیم یاونا چ  ستیکرد اما گفتم: مهم ن  یمامان غلط م میخواست بگو دلم
 !یتونه فکر کنه بهتر حواست و جمع کن ینم یمثل تو بزرگ بشه که حت یکیدست  ریخوام ساوان ز یمن نم

 یدختر نوزده ساله  نیگرفتم اما احساس کردم از ا  ی. نمرمیگیکرده بودم ساوان را م دیکرده بودم. تهد  دیتهد
  دیزارم! چشمانش به اشک نشسته بود. مهم نبود... شا یدور و برم ب یتمام آدم ها یدست و پا به اندازه  یب
 مقاومتر بسازد. یتوانست از او زن یم دیتهد نیا

کرده بودم کودکش را خواهم    دیرا تهد یزدم. مادر هیکنارش تک  واریتم و به دزدم در اتاق را آرام بس رونیاتاق ب  از
 گرفت.

 هق هقش که بلند شد راه افتادم سمت آشپزخانه! یصدا

و گفتم االن  دینشستم. حاج خانم پرس زیکردم و پشت م  یبود و آرام مشغول بود. عذرخواه دهیعقب کش  دایآ
 !دیآ  یم

 تم و مشغول شدم.اش گرف  یرا از بشقاب خال نگاهم

 شکوفه جون؟ شیتونم برم پ یاز جا بلند شد: م  دایآ

انداخت. پلک زدم:    یباراَنم م ادیمرا  دیکه به تن داشت و آن شال سف  یکردم. با مانتو و شلوار ست آب  نگاهش
 البته!

اشق  ع  شهیمبود... چرا مثل ه دهیکش  میرفت. نگاهم را دوختم به بشقاب زرشک پلو که او برا رونیسرعت ب به
 فهمم؟ یکدام از زرشکها را نم  چیه یکردم مزه   یبشقابم نبودم؟ چرا احساس م یتو یزرشک پلو نیا

 شد به اتاق در بسته؟ یم دهیکش  دیتمام فکرم با چرا

 شده؟ یپوچ ته دلم خال دیتهد هیاز   چرا

 حاج خانم زل زده به من؟ چرا

 گذاشت؟  ینم نیرو زم یپارچ لعنت ایس چرا

 ن ولم کرد؟بارا  چرا
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 مرد؟ یمهد چرا

 مجبورم کرد با زن برادرم ازدواج کنم؟ یحاج چرا

 من بد بودم؟ چرا

 عرضه ام؟  یب نقدریمن ا چرا

* 

* 

* 

 شده بود! نیسنگ دایشب نگاه آ تمام

 داد. لمیشب اخم تحو تمام

 با من حرف نزد. یشب کالم تمام

 خند زد.شکوفه لب یشب ساوان را در آغوشش نگه داشت و به رو تمام

ه حاج خانم ک یاعالم رفتن کرد و به نگاه عصب  دیساعت که به دوازده رس دمیفشرد. د یدستش را به گرم دمید
 شد. یزنش نشست و برخاست کند لبخند زد و راه یمرد به خواسته  دیچرا با

  یقدم نیاولکه خاموش شد.    ییرایسالن پذ یشد. رختخواب حاج خانم که پهن شد. چراغ ها زیکه تم  آشپزخانه
 !نجایا  ایباال رفت: ب میاتاق برداشت صدا  یکه به سو

 پتو ریبه حاج خانم انداختم. دستش ز یکندش را به طرفم برداشت. نگاه  یکاناپه جا به جا شدم. قدم ها  یرو
 را به زیم یزدم و رو برگرداندم. لپ تاپ رو یکرد خواب است! پوزخند  یخورد. سکوت کرده بود. ادعا م یتکان م

 ؟یباهاش کار کن یطرفش هل دادم: بلد

 سربلند کرد: نه! عاجزانه

 در هم رفت: تو خونتون بود که! میها اخم

 بود! ی:اون مال مهد-

 نبود! یغره رفتم و با حرص گفتم: منظورم مهد  چشم

 : اونم مال شهرام بود!دیرا دزد نگاهش

 ؟یبهش دستم نزد یعنی:مگه مال تو و شهرام فرق داره؟ -
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کردم... سه روزم   زیکرد و دو هفته کل خونه رو تم  همیکه بهش دست زدم مامان تنب  باریچ پچ کرد: پ آرام
 باهام حرف نزد! چکسیه

اگر حاج خانم هم دختر داشت. اگر حاج خانم هم   یعنیمن...!  یمن... خدا یکاناپه افتاد. خدا  یپشت یرو سرم
 داشت؟ یگاهیزن چه جا نیامروز ا  یایکرد؟ در دن  یم تشیترب نطوریدختر داشت ا

 !یثبت نام کن  وتریکالس کامپ  هی التی: بهتره بعد از تعطدمیتاپ را جلوتر کش لپ

 رون؟یبرم ب یعنیترس گفت:  با

که فردا پس فردا ساوانم بشه   یخوا ی. نمیریگیم ادی وتریکالس... کامپ  یریهم فشردم: آره... م یرا رو چشمانم
 مثل تو! یکی

 خوام! ینم تیمسئول ی: من مادر بدمیکه غرنگاهم کرد   عاجزانه

 هم قفل شد: چشم! یرو انگشتانش

 ییجا هی... تو میکن  قیحاج خانم و مامانت تحق یدر مورد چرت و پرت ها نجایاز ا  میتون یشدم: حاال هم م خم
 !نترنتیبه نام ا

 وال را جستجو کردم.مورد نظرم س تیسا یاصل  یرا نوشتم و با باز شدن صفحه  دیاز مراجع تقل  یکی نام

 ظاهر شد لپ تاپ را به طرفش برگرداندم: بخون! میرو شیسوال که پ جواب

 نداره! یاشکال  یعنیشد. سرش را باال آورد:  رهیلپ تاپ خ یبه صفحه  یلحظه ا چند

 نداره! تیچرت و پرتا واقع نیا  شتریب یفهم یم یفکر کن کمیکج کردم:   یرا کم سرم

 : من... َمن...لبش جون گرفت یرو لبخند

 !شهیم داریجا بلند شدم: آرومتر االن ب از

 : ممنونم!ستادیکنارم ا  یتند به

 !یبخواب یبرگرداندم: بهتره بر رو

 افتاد سمت اتاق ها. پشت لپ تاپم نشستم.  راه

  یروز کار نیکاناپه! روز بعد آخر  ی. عادت کرده بودم به سختدمیخواب ونیزیتلو یکاناپه جلو  یرو شهیهم مثل
را که در دستم گذاشت چشمانم برق  یونیلیگرفت. چک پنجاه م  لیآمد، سفارش ها را تحو  یکارگاه بود. افخم

 بود. مدستمزد پر سود تالش خود نیسفارش پر سود کارگاه بود. اول نیزد. اول



 

 
48 

تر   نیگسن ی... سفارشبهشتیپانزدهم ارد یباز هم سفارش داد. برا یافخم  یبسته شد. به ابرها رفتم وقت زبانم
 !تیموفق یپرواز به سو یعنی... کارگاه ایمن... س یبرا نیبهتر... ا یاز قبل... سفارش

غه کند. دغد  یخانه تکان دیع  یبرا دیگفت با  یاش... م  یخانم برگشت خانه اش... برگشت سر خانه و زندگ حاج
که به من تعلق   یزندگ تیمن مسئول یزندگ یبود و دغدغه  دشیع  کینزد یحاج خانم خانه تکان یزندگ ی

 نداشت!

زن  »اش هست و من منع کردم. به حاج خانم گفتم   فهیبرود کمکش... گفته بود وظ دیبود عروسش با گفته
خوام حواسش به بچش  یدوست ندارم زنم کار کنه؛ م» ، گفتم «کنه شاهکار کرده  زیخودش و تم یمن خونه 

 .« ستمین ی.من راض ستیمگه زن من ن» گفتم «. باشه 

  را در کارگاه بمانم التمیکارگاه بسته بود... دوست داشتم تعط  التیرا جمع کردم و بردم خانه... تعط میها طرح
 یها ابانیسر و صدا ... با گز کردن خ یهم گذشت. ب دیمانده به ع یاما آقا نصرت مهمان داشت! سه روز باق

 شهر و شام خوردن کنار او!

 شد. یم نیریش روزیاز د  شتریروز بکه هر   ییبا ساوان کوچولو یباز

 ...ونیزیتلو یجلو یکاناپه   یرو نیسنگ یباالخره خواب و

ار سالن را به کن یکه آباژور گوشه   یهم در نبود من پابرجا بود و من اعتراض نکردم. خانه تکان دیع  یتکان خانه
کنار    سیپنجره را با سرو یجلومبل  سیعقب تر برد. سرو  یرا کم ونیزیتلو یجلو یکشاند و کاناپه   ونیزیتلو

 شدند! دهیپنجره کش یجلو استست شده با کاناپه به خط ر  یمبل ها نباریکاناپه عوض کرد و ا

فرستاده بودم به  یافخم  یکه برا  یا  هیقرار گرفتند و ساعت طرح اول نهیپنجره کنار شوم یجلو یمبل ها ست
 ریواز تص  یبزرگ یرا تابلو شیاتاق به درون اتاق رفت و جا  یرو به رو یشد. تابلو زانیآو  نهیشوم یرو به رو وارید

 کرد.  میساوان گرفت و لبخند را مهمان لبها

کرد و تمام   یم زانیرا آو میکه لبها  شیبودم. برعکس اتاق رو به رو یآن اتاق راض  یساوان رو به رو ریتصو از
 داخت!ان  یچشمانم را برق م یعکس در هر حالت  نیربود ا یحس و حالم را م

مهمان  یمراسمات چهارشنبه سور یتماس گرفت... دستور داد برا یخان علو وشیدار یچهارشنبه سور شب
از خانه   رونیاز دوستان ب  یکیدعوتش را رد کردم و بهانه آوردم. بهانه آوردم به دعوت  ییو در کمال پرو میشو

ام . اما تمدمینگاه دزد یو به سخت دمیدرا  نشیگرداندم نگاه سنگ  یبرم شیتلفن را سرجا یبود. وقت میخواه
 تفاوت بگذرم! اما... یکردم ب  یم یشدم و سع یکردم! کالفه م  ینگاهش را احساس م ینیساعت بعد سنگ

  یوشه گ  دمیشد د لیکه به جشن تبد  یونیزیتلو یترقه ها که بلند شد. برنامه ها یکه بخواب رفت. صدا  ساوان
 چفت شده اش گذاشت. یها یزوبا یآشپزخانه نشست و سرش را به رو
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 یباز شیبرنامه که تمام مدت ن ختیر یب یدوختم به مجر یچشمانم را م ییزد و من با پرو یتشر م وجدانم
 کرد.  یمثل من م ییکارهایرا نثار ب زشیداشت و لبخند تمسخر آم

بخواب رفته بود.   تخت دو نفره یسبزش رو یپتو نیجا بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق ها... ساوان ب از
 دهانش بود! یانگشت شستش رو

باال   زیر زیر ی... وارد آشپزخانه که شدم صداییرایعوض کردم. دوش گرفتم و دوباره برگشتم به سالن پذ  لباس
مثل  ایاش بود؟   ییتنها یاش برا  هیزدم. گر هیتک خچالیآب را برداشتم و به   وانی. لدمیاش را شن  ینیب دنیکش

 من کالفه بود؟

گذاشتم و راه    زیم یرا رو وانیشدم کند گذشت. ل رهیبزرگ چادرش خ یاش و گلها  نییکه به سر پا  یلحظات
 شیآت  رمیدارم م یایب یتون یبلند گفتم: اگه حوصلت سررفته م یساختمان و با صدا یافتادم سمت خروج

 روشن کنم!

 یته انبار بیس یجعبه  یها پشت آتش درست شده از چوب ینبرد اما وقت یادیروشن کردن زمان ز آتش
 بود. امدهین رونینشستم هنوز از ساختمان ب

 یآتش بزرگ  یحاج یخونه  یو زرد آتش... سال قبل شب چهارشنبه سور یآب  یرا دوختم به شعله ها نگاهم
ه شست یرنگ را با کمک مهد یو حوض بزرگ آب اطیوسط ح می. تخت بزرگ را هم گذاشته بودمیدرست کرده بود

  یدر حال پرش از رو یهاتخت جمع شده بودند! پسر  یجمع رو ی! دخترهامیتازه کرده بود یها وهیز مو پر ا
 کردند.  یم قیآتش را تشو

 آتش!  ی. دستانش را گرفت روستادیآرام به طرفم آمد و کنار آتش ا  یکه باز شد برگشتم... با قدم ها  در

 گفت: کاش پارسال بود...  آرام

 کرد!  یفرق م زایچ یلیلبخند زدم: پارسال خ تلخ

 موقع خوب بود! نیا  زی:پارسال همه چ-

 بود! ی:کاش ِمهد-

 قراره از دستش بدم! یزود نیدونستم به ا یکرد: نم  بغض

 روز نباشه! هیفکر نکرده بودم  یاومدم باهام بود... حت  ایبدن ی:از وقت-

 !رمیخوام بم یبا چادر رفت سمت صورتش: م دستش

 ؟یپسرت و تنها بزار یخوا یپاک کرد. آرام ترگفتم: م یاشک چشمانش را به تندبه طرفش...   دیچرخ سرم
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 !رنشیگی... از... م... میروز هی:-

 کار و بکنه!  نیتونه ا یکس نم  چیدر هم گره خورد: ه ابروانم

 کنارش باشم!  شهیتونم هم یم رمی:اگه بم-

 ها! یکاش  یدستم را رها کردم. با صدا خورد رو یتو چوب

 !شهیم شهیمادر تنها تر از هم یب :ساوان-

 باشم! یمادرخوب ستمی:من بلد ن-

 ...یتون یگرداندم: م  دشیصورت سف یرا رو چشمانم

 تونم! یهقش بلند شد: نم هق

 سمت ساختمان ! دمیو چرخ برخاستم

 زد: آقا مرصاد؟ صدا

 شما باشم. یوقت نخواستم سربار زندگ چی. من هدیکن  یزندگ دیدار دهرطوردوستیتون ی:شما م-

نبودم. خدا هم دلسوزم  نجایبود... من ا یبدبختتون کنم. اگه مهد خواستمیکرد. بغضش را فروداد: من نم  مکث
وقت بهم رحم نکردن. شما هم چوب  چیکه ه  ییآدما  نینشد... شوهرم و پدربچه ام و گرفت و رهام کرد ب

 .دیمن و خورد یبدشانس

صورتش... قلبم  یرو یاشکها  یسیخ ای. از درد درونش دیلرز یکه م یدیصورت سرخ و سف یرفته بود رو نگاهم
 .دیکوب  یم نهیدر س

 دمیکنه... تمام ام  دامونیکس نتونه پ  چیکه ه  ییجا هی میری. مرمیم نجایاز ا  دیندارم... اگه بخوا ی:پناه-
ما  خوادیندارم... دلم نم یکنه اما برادرم بهم رحم نکرد. از شما انتظار  یبرگرده کمکم م کردمیشهرام بود... فکرم
 .دیرو به زور تحمل کن

 زارینشست. از خودم ب یوجودم م یسلول ها یرو یگفت چون پتک  یم نشیهق هق سنگ انیکه م  یا  هرکلمه
ز  که باران را از دست دادم. من بدتر ا  یاز زمان  شتری. بستمیبا یکه نتوانستم در برابر حاج  یاز وقت  شتریشدم. ب

 .دادمیپناه را آزار م یکردم... که زن ب  یم بودم که تصور یآن

بود  نیا»  دیکش  یم ادیسرد رها شده بود... وجدانم فر یها یکاش  یرا به طرفش برداشتم. رو میها قدم
 « یزد یکه ازش دم م  یمردونگ
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گر زنم ناموسم بود. م نکهیزن امانت برادرم... همخونه ام... همراهم بود. مگر نه ا نیا  نکهیشدم. مگر نه ا خم
 نبود؟

 ادیبلندش کردم و نگاهم را دوختم به چشمانش... وجدانم فر یقراردادم. به آرام شیرا دو طرف شانه ها دستانم
 .دیکش  یم

 خونه مال توئه. نیرفته ا ادتی. شهیگفتم: آدم که تو خونه خودش سربار نم  آرام

 .ستنیمن سربار ن یرا تکان دادم: زن و بچه  میلبها یسخت به

 ...دیخشک شده اش جوش یاه اشک

ادامه دادم:    یکرد حرف بزنم... با کلمات آرامش را به نگاهش برگردانم. به سخت  یاش وادارم م  یباران چشمان
 !نی... شما رو چشم من جا داردیداشته باش یمشکل زارمیمن هستم. نم ستین یاگه مهد

 شیند تر. دستانم به دور شانه هارفت و هق هقش بل نییکه به چادرش بند بود رها شد. سرش پا  دستش
ام نشست تا خودش را از آغوشم جدا کند و   نهیس یکردم. دستش رو  کیام نزد  نهیحرکت کرد و سرش را به س

 به خود فشردمش...! شتریمن ب

 نبود! یباران

 بود... یا  شکوفه

 ...ری... سر به زآرام

اطر  که به خ  یحبس شود!!! فرار کنم از دختر نامحرمام   نهیام بگذارد و من نفس در س  نهینبود که سر به س باران
 دانست! یعشق مرا محرم خود م

 رونیکرد از آغوشم ب  یم یو سع دیلرز یبود!!! م یگذاشتن محرمش فرار  نهیبود که از سر به س یشکوفه ا نباریا
 رود!

 باران نبود! میرو شیپ یمن شکوفه نبود. شکوفه  باران

ام    یشدم؟ بودن ساوان به عنوان فرزندم در زندگ یقبول م دیبود که با یحانام امت  یزن در زندگ نیا  بودن
 بود؟ یامتحان اله

* 

* 

* 
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 !دمیخر یُگل  یماه

ُتنگ بزرگ گرفتم و به تنگ ضربه زدم با  یبود. ساوان را جلو یدوست داشتن اهش؛یقرمز... با دم خط دار س قرمز
 ... او لبخند زد!دمی... من خنددیصدا خند

  هیهعروسش ت  یبرا یسفارش یکه حاج  یو شمدان نهیپهن شد. آ نهیشوم یگوشه   یساتن آب نیهفت س ی سفره
 هیشب قبل دو تا یها نهیقبل نداشتند. آ یو شمدان ها نهیبه آ یشباهت چیسفره جا گرفتند! ه یکرده بود گوشه 

فقط قسمت  نهیآ  نی... اکرد... درست مثل هم اما  هیعروسانش ته  یبرا یحاج میگرفت  پلمید یهم بودند وقت
 دیخبر از من عروسش را دنبال خودش به بازار کش یب یحاج دیشد! به مراسم عقد کنان من که رس یمهد یخانه 

اش   یقبل یآور زندگ  ادیو شمدان ها  نهیخواست آ یکند. به قول خودش نم  هیمتفاوت ته یو شمدان نهیتا آ
و شمدان   نهیآ  ی هیته نیدهد هم یاندازد و عذاب م  یذشته مگ  ادی اکه او ر   یزیچ نیدانست بدتر یباشد چه م

 است آن هم هشت ماه بعد از مرگ شوهرش!

م. سر تنگ و با حسرت نگاهش کرد یام فشردم و نشستم باال  نهیکه به سفره رفت اخم کردم. ساوان را به س  تنگ
  روزهیدر بشقاب ف ینیریش ی... !!! جعبه کانتر برگرداند  یساوان را به اتاق برگرداندم تنگ را به رو یو وقت دیخند

سال ما را به طرف خود   لیتحو یو لحظه  تسفره نشس نیب وهیرنگ پر از م یشد. ظرف آب دهیچ یکیش یا
 پر از آب!!! یکشاند! قران را به دست گرفتم! دستانش را در هم قفل کرد و نگاهش را دوخته به کاسه 

 یکرد. صدا  یم یآور  ادیسال را  لیتحو یمانده به لحظه  قیدقاشد  یپخش م ونیزیکه از تلو  یآرام  یصدا
باعث شد سربرگردانم بعد از پانزده ساعت از شروع روز نگاهم را بدوزم به  دیع  کیتبر امیبمب و بعد هم پ

 کرد!  ریرا غافلگ مو به چشمانش که نگاه دشیترک خورده اش... به صورت سف یصورتش... به لبها

 مبارک! دتی: عدمیکش  نییکرم رنگش پا  راهنیپ ی قهیم را به سمت چرخاندم و نگاه چشم

 شما هم مبارک ! دیزمزمه کرد: ع یرفت سمت چادرش و آرام و به سخت دستش

 لرزان بود و پر از بغض فرو خورده! شیصدا

 و من؟ یو حاج خانم؟ کنار مهد یکنار حاج  ادآورپارسال؟ی

 د.زدم. از جا بلند شد. چادرش را محکم کر  پلک

 کند؟  هیرفت گر یبرگشتم. م یتند به

 : کجا؟دمیپرس

 ارم؟یب ییچا رمی. برنگشت اما گفت: مستادیا

 خوام! یدادم: من کمرنگ م سرتکان
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آب گذاشتم.   یرا کنار کاسه  یفرو بردم. دو تراول پنجاه بمیگفت و وارد آشپزخانه شد. دست در ج  یا  باشه
 یزیم چوقت نکرد دیکه برگشت آرام گفتم: ببخش  شیداشتم. به سرجارا بر  یچا وانیرا در برابرم گرفت. ل ینیس

 بخرم!

 متعجبش را دوخت به کاغذ پولها!!! زمزمه کرد: ممنون! نگاه

 کنم!  یزدم: خواهش م لبخند

 را بلند کردم! شهرام پشت خط بود. پر صدا گفت: سالم آقا مرصاد! یزنگ تلفن راه افتادم سمتش... گوش با

 ؟یفقرا کرد ریاز فق  یادینشست. آرام گفتم: سالم شهرام خان! چه عجب  لبم یرو یپوزخند

 مبارک! دتونی! عدیی:نفرما-

 شما هم مبارک! دی:ع-

 پنجم! ایچهارم  بایتقر امیفرصت م نیموندگار شدم. در اول نجایفعال ا یمرخص امی:راستش نشد ب-

 دستم!!! یباعث شد بچرخم. چشمانش را دوخته بود به تلفن تو نشیسنگ نگاه

  کرد قبل  یگفت و من نگاهم به چشمان لرزانش بود! شهرام که خسته خداحافظ  یپادگان م یها یاز سخت  شهرام
 بگو! کیو تبر دیاز قطع تماس گفت به شکوفه هم ع

 ه است!نشان نداد یلیصحبت با او تما یبرادرش برا میبرگرداندم و نخواستم به شکوفه بگو شیرا سرجا یگوش

 فهیشهرام بر حسب وظ میاست! دنبال بهانه بودم نگو  دهیاز ساوان نپرس  یشهرام حت میبودم نگو یه ابهان دنبال
 تماس گرفته است!

 !رونیب میبر نی: آماده شدمیچرخ

 جا بلند شد. سرتکان داد و رفت سمت اتاق ها! از

 ام سالم رسوند!را باال بردم: شهر  میکنار کاسه بودند. تلخ صدا  یکاغذ  یسفره نشستم. پول ها کنار

 هم فشردم. تلخ شده بودم مثل کالمم! یرا رو چشمانم

سرد  ی شهیزد به ش هیدر سرش را تک یبه خواب رفته بود. از همان جلو شیپاها ینشست... ساوان رو کنارم
 پنجره درب راننده! کیبار یگاه کردم و چسباندم به لبه   هیرا به سرم تک میو من بازو نیماش

 نیسرد آرام بود... ماش یدر آرامش فرو رفته بود. مثل شبها یشگیسوت و کور بود. تهران هم بایها تقر ابانیخ
 آرام بود...  زیدر حال رفت و آمد آرام بودند! همه چ یها
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 به رفتن نداشتم... ی! اما من عالقه ایخان علو وشیدار دنیبه د میرفت یم دیبا یحاج دنیبه د میرفت یم دیبا

 . مادرش بود... خانواده اش بودند!...؟ پدرش بود..او

 !میو حاج خانم هم سربزن ی... به حاجنایمامانت ا یخونه  میبر دیرا خالص کردم و گفتم: با دنده

 خواست برود؟ ینزد... م یحرف

شکم ساوان گذاشت و تکان داد.  یدستش را رو ی! ساوان چشم باز کرد. به آرامدمیچیراهنما زدم و پ چیسرپ از
 م؟ینر شهیصورت پسرکش بود که گفت: منگاهش به 

 م؟یآمد . گفته بود نر  نییسرعتم کامال پا ابانیترمز و وسط خ یرفت رو میبرگشت طرفش... پا یبه تند سرم

 !نهیآ  یپشت سر، نگاهم رفت رو نیبوق ماش یصدا با

 !میرینمکه راه افتاد گفتم:   نی. ماشدمیترمز عقب کش یرا از رو میگذاشتم و پا  کی یرا رو دنده

 لبش نشست! یرو یلبخند دمید

* 

* 

* 

  غامیپ یرفت رو یخانم تماس گرفت. گوش هی... حاجمیتماس گرفتند... جواب نداد یخان علو وشیمنزل دار از
با  یخان علو وشی... دارمی... شکوه تماس گرفت... صدا زد... گفت نگران است جواب ندادمیجواب نداد ریگ

 «اقا مرصاد !   دیندجواب » باال رفت  شیرفت که صدا یم یبه گوشتماس گرفت... دستم  لمیموبا

 .مینداد جواب

س  غرور شکاند و تما  مینرفت یول میرفت یبه پابوسش م دیسال که با لیغرورش را شکست... بعد از تحو  یحاج
کرد... و من   ادیداد و فر یگفتم نگران شده اند. پوزخند زد... رو برگرداند و جواب دادم. حاج  نباریگرفت... ا

 کرد. گفتم  یم یباز یزیبود و با رو م ستادهیکانتر ا  ی... جلوشیخانه... نگاهم رفت رو دیآ  یسکوت... گفت م
و من  میکوچک را با خودمان برده ا  یخبر... گفت بچه  یکرد... گفت ب  ادیداد و فر یمسافرت... حاج میرفته ا

ساکت شد و تماس را قطع   یحاج ستند؟یده ام مگر زن و بچه ام نپوزخند زدم... صدا باال بردم زن و بچه ام را بر 
 « دیمواظب خودتون باش» زد... گفت  نگکرد. حاج خانم ز 

. در را به میو در خانه ماند میکرد  لیرفتن را تعط رونیشد. ب یبودن ما شامل حبس شدن در خانه هم م مواظب
هش را نیتماس گرفت و گفتم دروغ گفته ام. گفت ا ای. سمی. به تلفن ها جواب ندادمیکس باز نکرد  چیه یرو
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 میو من پوزخند زدم. گفت برگشت« بزرگترن توقع دارن » گفت ! «  مشونینیبب میخواست ینم» و گفتم  ستین
لبخند زد. بعد از دو روز در خانه  دمیشام مهمانمان شوند. د ی! گفتم برادمیو من خند ندیآ  یم یدنید دیع  یبرا

پر از  یآمدند! جعبه ا  یبزرگ یبا جعبه  دایو آ ایبود! س نیریارتباط دارد ش  رونیب یایکه با دن  یکس  دنیماندن د
به  ی... وقتشیو واگن ها را رو دمیدیچ ونیزیتلو یرا جلو شیها لیر یساوان... وقت یقطار برا یواگن ها

آورده   یدیشکوفه ع یبرا دای! آمیدیساوان با شوق نگاهش را دوخت به واگن ها و ما خند َمشیحرکت در آورد
که من دوست   یا  چهداد. پار  یدیع  یپارچه ا دایآ  یخجالت زده اش کرد. برا یکه حساب  یقرمز رنگ راهنیبود... پ

شدم به محبت  رهیلبخند زد و من خ ای. سدیبا ذوق در آغوشش کش دایکرده است! آ  هیته یداشتم بدانم ک
 !!!نشانیب

..  .میآتش روشن کرد  اطیح ی. در سرمادندیکش  رونیب کمانیتار یایند... ما را از دنروز ماندند. کنار ما ماند تمام
انداز پشت   ری... زمیرا جا به جا کرد نی... ماشمیدیدیفلفل ها چ انیو گوجه ها خورد شده را م میکباب زد

 ...!!!میخورد یو چا میخرمالو پهن کرد ریرا ز نیماش

 !میکرد  یو شوخ میزد ساوان لبخند یها هی... به گرمیدیخند

 !دیایب دیرا در برابرمان گذاشت و گفت: حتما با یکارت عروس  دایآ

  رونیبود . خم شدم و کارت را از دستش ب دایبرد و بازش کرد. کارت مراسم عقد کنان خواهر آ شیپ دست
 !میخانم ما مسافرت هست دایخنده گفتم: آ انی. مدمیکش

 !دیزود برگرد ستین میحال از یچ نی: من ادیرا در هم کش ابروانش

 !دیامر کردن زود برگرد  المیکه ع  یدیشانه ام گذاشت: شن یو دست رو دیخند ایس

 لبش! یرا دوختم به لبخند رو نگاهم

 نیا  یهر از گاه ونیزیتلو یساوان و صدا ی هیدوباره سکوت برخانه حاکم شد و باز هم گر دایو آ ایرفتن س با
 یرفت که تلفن زنگ زد. متعجب نگاهمان برگشت سمت تلفن! رو یاق ها مشکست. به سمت ات یسکوت را م

 !نیرین تماس بگیبرگشت ن؟یگرد  یبرم ی: کدیچیپ یخانم در گوش هیحاج یکه رفت صدا  ریغامگیپ

 دیبر دیبا دیفرار کن دیخوا یم یتا ک» تشر زده بود  ایکاناپه رها شدم. س  یهم گذاشته و رو یرا رو چشمانم
سکوت   و باز هم دیببخش دیکن  یگفته بود شما بزرگ  دای. آمیانداخته بود  ریهر دو سر به ز« گترن ! بزر  دنشونید

 !میکرده بود

بسته شدن در اتاق با باز  یساوان که بلند شد نگاهش را از تلفن گرفت و وارد اتاق شد. صدا ی هیگر  یصدا
 شدن چشمانم همراه شد!
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کاناپه مانده بودم! تلخ لبخند زدم... برخاستم و نشستم پشت لپ   یرو اتاق رفته بود . خواب رفته بود و من  به
 لحظات بود! نیکار ممکن در ا  نیکردم اما فکر کردن سخت تر  یافکارم را جمع م  دیتاپم! با

* 

* 

* 

 یم ور یخسته بودم! تمام وقتم را با گوش یاپیپ یبودم ازخانه ماندن از بسته بودن در خانه و از زنگ ها کالفه
شدم. سراغ کتابخانه ام رفتم. باال و  یبود با او مشغول م داریکه ساوان ب  یو زمان دمید یم ونیزیتم تلورف
 خواندن نبود ! یبرا یزخاصیکردم... چ  نشییپا

کردم. لباسها را شست. حمام رفت... ساوان را حمام داد... اتاق ساوان را   یرا چند بار ط اطیشب کسل طول ح تا
آورد. کمرنگ... قهوه درست کرد و لباسها را اتو زد. تمام وقتش را   یچا میناهار درست کرد. برامرتب کرد. شام و 

 : حوصلم سر رفت!دمیو غر تمپور گرف یپر کرد. نگاهم را از فردوس یتکرار یبا کارها

 م؟یساوان گفت: برگرد ی. چشمانش که برگشت رودیکودکش باال کش  یرا از رو نگاهش

 . باال رفت: از سفر؟شد .. دهیکش  میلبها

 :اوهوم !-

 م؟یکجا بود  میجا بلند شدم. کنارش با فاصله نشستم: بگ از

 دست کوچک ساوان فرستادم: مشهد؟ نی. انگشت اشاره ام را بدیرا باال کش شیها شانه

 !میبخر یسوغات دی:با-

 گفتم:پس فراموشش کن! شمال چطوره؟  متفکر

 دونم! یگفت: نم  یجد

 ؟یعنیگرفتم و به صورتش دوختم:خوبه را از ساوان   نگاهم

 :تا حاال نرفتم!-

 زدم . شمال هم نرفته بود! چون دختر بود؟ پلک

* 

* 
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  یرو به رو یسرد و آب مکتین یگرفتم و نشستم رو  یگاریزدم. س رونیچطور خسته و کسل از خانه ب دمینفهم
 استخر!

 خواهــــدیبــــاران م دلـــم

 بـــــــاران فقـــط

 ــمیهــــا یبغـــض به انــــدازه تمـــام دلتنگــــ کـیبــا

 کنـــــــار مـــــــــــن  یــنیبعــــد هــم تــــو بنش و

 ـــمیبـــــاران رابشمــــــــار یهـــــردو باهــم قطـــــــــــره ها و

 ...کی

 ...دو

 ...سه

 ست ... ـالـــیخ ــکیفقــط  نهایبرود که همه ا ـــادمانیبعــد اصال  و

 ... بــــــــاران ... مــــــــــن ...تــــو

 اسـت ؟؟  ــــــــــالیخ نهــــــــایا  همـــه

  نیب گاری. پلک زدم. سدیچیپ یخواب آلودش که در گوش یرا در دست چرخاندم و شماره گرفتم! صدا یگوش
 را... یکردم و پلک بعد  کینزد کیانگشتانم را به لب نزد

 دش گفت: بله؟خواب آلو یصدا

 یگوش  یرو یبه شماره  یشد. متوجه من نشده بود. حت یدر خواب حواس پرت م شهیخند زدم. مثل هم تلخ
 نگاه نکرده است!

 رفته بود... بارانم با من نبود! بارانم

 !!! باران مرا فراموش کرده بود!دیبار یرفت سمت آسمان... باران هم نم نگاهم

مشتم فشردم. باران فراموش کرده بود  نیرا ب یو گوش دمیکش  نیاسکر  یا روخواب آلودش انگشتم ر  یصدا با
 چشم به راه باران است! یمرصاد

 در خانه منتظرم بود . یتنگ باران بودم... اما شکوفه ا دل
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.  فشردم شیرها کردم و نوک کفشم را رو نیزم یسوخته را رو گاریس لتریو راه افتادم سمت خانه . ف برخاستم
  ی! به زندگنمیکردم برگشتم و به خانه ام نگاه کردم. به ماش  یرا که ط اطیکه در قفل چرخاندم... طول حرا   دیکل

 نبود! یام!... خوب نبود... باران نداشت. مهد

 سنگ تموم گذاشته! یحساب یو گفت: حاج دیخند میخانه آمد دنیکه با هم به د  یروز

 : قشنگه مگه نه؟دمیخند

 !یزندگ واسه دهی:اوهوم. جون م-

 سازم! یم ییالیو هیکوبمش و   ی:م-

 !یقشنگ نیخونه به ا اد؟یدر هم رفت: دلت م شیاخمها

 ! هیمی:قد-

 خوبه ! نی:هم-

 جور جاها رو دوست ندارن! نیا  یامروز  ی:دخترا-

 !دهیم ریش ینثارم کرد: هنوز دهنت بو یگردن  پس

 ؟یریگیپس چرا خودت زن م ؟یچپ نگاهش کردم: جد چپ

خواد زود ازدواج کنم. بچه داشته  یرا باال انداخت. نگاهش را دوخت به درخت خرمالو... : دلم م شیها شانه
 بشه! ریترسم د یباشم. بچه ام بهم بگه بابا... م

بسته شدن در اتاق...  یشوم. باز هم صدا یکند. وارد خانه م  یترم م نیخاطرات سنگ یادآوریکشم!   یم آه
 رب... !ام را دوختم به د  رهیچشمان خ

  یدانستم... چرا تا وقت یساعت را نم نیباز بودن در تا ا لیبست! و من دل یمنتظر با ورودم درب را م ی شکوفه
 بودم باز بود؟ امدهیکه من ن

تخت کوچک پرتاب کردم و راه افتادم سمت   یرنگم را رو اهیرا در اتاق ساوان عوض کردم. کاپشن س میها لباس
 بایتقر یگوش  ینام باران رو دنیقدم برداشتم . با د زیم ی. متعجب به سودیلرز یم زیم یام رو  یکاناپه. گوش

 ره شدم .یکاناپه انداختم و به اس ام اس باران خ  یزدم. خودم را رو رجهیش

 « دیریبا من تماس نگ گهیکنم د  یخواهش م» 

* 

* 
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ند! به ک  میلبخند را مهمان لبها توانست یساوان هم نم ینشست. حت میکه گذشت مهر سکوت بر لبها  یروز چند
ا ب افتی انیزود پا یلیخ ی. زندان مسافرتدمیکش  یباالتر نم دشیکردم و نگاهم را از چادر سف  یاخم م  شیرو

 یرا جواب دادم. صدا یگوش  هوا یکه حاج خانم تماس گرفت و من ب  یمن ... آن هم درست وقت یحواس پرت
 مادرم! یبرا دیپر کش دلم دیچیپ یبغض دار حاج خانم که در گوش

  یرا نوازش م مانیآرام آرام موها  میگفت  یم مانیها یو از باز میگذاشت  یم شیسر به پاها یهمراه مهد یوقت
گذاشت و خودش را   یامان م  نهیسر به س یاز نوازش موها نبود اما هر از گاه  یخبر گرید میکرد. بزرگتر که شد
 !شفرزندان محتاج به آغوشداد. مادر بود و ما...  یدر آغوشمان جا م

 !میبرو یحاج دنیماست به د ی فهیخانم تنها آمد! گفت وظ حاج

 یتماس گرفت. شکوفه را برا دای... آروزی. هر روز بزرگتر از ددیکش  یکردم قد م  یاز آنچه فکر م  عتریسر ساوان
که تکرار کرد بهانه قبول   دمیرا شن دایآ  یزد صدا یاز رفتن به مراسم سر باز م  یمراسم بله برون دعوت کرد! وقت

 کند و منتظرش است!  ینم

 !یبر یتون یو زمزمه زدم: م دمیکه به نگاهم گره خورد شانه باال کش  نگاهش

  یگذاشتم و راه  یصندل یکردم. ساوان را رو  ادهیپ دایمنزل آ یرا جلو یشگیهم یبعد همان شکوفه  یساعت
که نشستم و نگاهم را دوختم به ساوان و چشمان   زمیم ! پشتوستیبعد به من پ یهم مدت ایکارگاه شدم! س

حتما  نکهیو ا ستیضرور شرفتیپ یبرا شگاهیحضورمان در نما نکهیگفت. از ا  دیجد شگاهیاز نما  ایدرشتش، س
 بروم! شگاهیبه آن نما دیبا

 دایتونم آ یرقمه نم چیمن ه یخودت بر دیداداش با یگفت: شرمنده ام مرصاد ول  ایاز ساوان نگرفتم... س  چشم
 رو تنها بزارم!

 کنم؟  کاریدر هم رفت: بچه ها رو چ میاخمها

 هنکیبا رفتنم تنها خواهند ماند. به ا نکهیکردم به ا  یدر چشمان ساوان قفل شد. من به آنها فکر م چشمانم
 کردم!  ینبودنم باعث آزارشان خواهد شد. من به آنها فکر م

 ما! ینه خو انیتونن ب یشرمنده نگاهم کرد: م ایس

 آنها!  یرفتند خانه  یم دیمن با یماندم. واقعا زن و بچه  رهیخ ایگشودم و به س  چشم

... صورت حساب سال قبل را آماده  دمیرا چ دیجد یبه کارگاه بزند ساوان را خواباندم و برنامه ها یرفت سر ایس
 !میداد یم لیتحو یاتیمال یبه اداره  دیکردم! با
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 یکه انگشتش را به دهان برده بود و م  ییشد و من ماندم و پسر کوچولو یراه دایآبعد با تماس   یساعت ایس
 !دیو سرم را در شکمش فرو بردم. پر صدا خند دمی! خنددیمک

موقع از سال  نیتلفن ا یناشناس رو یرفتم. شماره  زیتلفن که بلند شد ساوان را رها کردم و به طرف م زنگ
 تعجب آور بود جواب دادم.

 رام گفت: سالم!آ  ییصدا

 ؟یزدم: سالم... خوب پلک

 !دی:ممنون خسته نباش-

 :مراسم تموم شد!؟-

 !دی: ببخشدیلرز شیصدا

 !میایزود م یلیگرفتم: خ  زیرا به م دستم

را هم  یاتیمال یبرگه  نی. راه افتادم... اخرزدیکاناپه چنگ م  یقطع شد. برگشتم. ساوان به دسته  تماس
 !یخروجبرداشتم و راه افتادم سمت 

نگه داشتنش بسته بودم تا عروسک  یکه برا  یاز کمربند  زدیچنگ م یزیجلو بود و به هر چ یصندل یرو ساوان
و  دمیشک  رونیب یصندل ری... عروسک را که رفته بود زستادمیکه کنارش گذاشته بودم. پشت چراغ قرمز ا  یمخمل

  شد به رهی. چشمانش خدمیاش قرار دادم و کش ینیدوباره در برابرش گذاشتم. انگشت اشاره و وسطم را دور ب
 .دمیو خند دمیدستم را پس کش یجدا شد. به تند هیگر  یبرا شیانگشتانم و لبها

 ؟ییبود: سالم پسر کجا ایس یزنگ خورد. شماره  لمیموبا

 اونطرفا!  امی: پشت چراغ دارم مدمیبکشد عقب کش رونیکمربند ب  ریکرد خودش را از ز  یم یرا که سع ساوان

 ما بمونه! یتونه خونه  ینم یخانمت انگار نیا  ای:زود ب-

 در هم رفت: چرا خودش زنگ نزد! ابروانم

 کشه زنگ بزنه!  یدستش خجالت م مید یرو هم که م ی:واهلل گوش-

 ! کشهیطول م کمی امیگاز فشردم: دارم م  یرا رو میسبز شد. پا چراغ

 !ای:باشه باشه زود ب-

 شده ها! تیاذ  یلیمامانت خ یگاز فشردم: انگار  یرو شتریرا ب میتادم و پافرس یترمز دست ریرا ز یگوش
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 زدم. هیعروسکش را پرت کرد. سرم را به دستم تک  ساوان

* 

* 

* 

 کرد.  یم میلبخند را مهمان لبها شان؛یلبها ی. لبخند روزدیفشرد و لبخند م یرا در آغوش م ساوان

 را نیکه ساوان راه انداخته بود سکوت حاکم در ماش  یبیرو غ بیعج  یهشت بود...! سر و صداها کینزد ساعت
 شکست. یم

 م؟یبخور رونیبرابر رستوران توقف کردم و به طرفش برگشتم: شام و ب در

 رفت سمت رستوران! برگشت. چند لحظه نگاهم کرد و لبخند زد: باشه ! نگاهش

و همراهم شد. سفارش  دیچیدور خود پ شدم و ساوان را از آغوشش گرفتم. چادرش را ادهیپ یزدم. به تند پلک
را در شکم جمع کرده  شینشستم. ساوان پاها شیرو به رو میها را به گارسون دادم و بعد از شستن دست ها

 !ردیشد در دهان بگ یم کینزد شیداشت انگشت مادر را که به لبها یبود و سع

 برم تهران! دیو گفتم: با دمیتر کش کیرا نزد زیم یرو گلدان

 سربلند کرد. نگاهش پر از استرس بود! یتند به

 یرو تنها بزاره... مجبورم برم! م دایخواد آ ینم نباریرفت اما ا یها م شگاهینما یبرا ایس شهی: همدمیدزد چشم
 !ستین یمشکل چیخانوادت! ه شیپ یبر یبخوا دمیحاج خانم؛ شا شیپ دیبر دیتون

 مونم! ی:تنها م-

 !یتنها بمون یتون یه؟ نمبچ هیدر هم رفت: با  میاخمها

 !یکس  یخوام برم خونه  یشد: من نم زانیآو  شیلبها

 !دایو آ ایس شیپ دیبر دیتون یزمزمه کردم: م آرام

 ؟یسربلند کرد: چ یتند به

 سفر برم! نیگفتم: من مجبورم به ا  انهیدلجو

 دیتون ی! مدیم نگفتم نرکرد کنترلش کند گفت: من  یم یو سع دمید یبار در شکوفه م نیاول  یکه برا  یخشم با
 خوام سربارتون باشم! ی! قبال هم گفتم نممیمون یاون خونه م  ی! ما هم تودیبر
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 شود! نیخشمگ نطوریبودم ا دهی. تا بحال نددمیخشمش عقب کش از

شود .  دهیچ زیم یآمد . منتظر ماندم غذاها رو  یم شیسرم را تکان دادم و نگاهم را دادم به گارسون که پ آرام
 یکه جا  یحاج یندارد. خانه  یپدر یرفتن به خانه  یبرا یعالقه ا  چیدانستم مثل من ه یم مشغول بود... مفکر 

 خود داشت!

 !ی: چرا خودت بهم زنگ نزد دمیعوض کردن بحث آرام پرس  یبرا

 سرخ شده فرو برد: زدم! یرا در جوجه  چنگال

 زنگ زد! ای:بار دوم س-

 زنگ بزنن! ستیهم گفتم الزم ن امکیبه آقا س زدمیزنگ م گهید باریبود  یی... پرودمی:خجالت کش-

 !میبخر لیموبا هیبرات  دیدر هم رفت: با ابروانم

 من! یاز دستش رها شد: برا  چنگال

 !یخوا یکردم: آره نم  سربلند

 داشته باشم؟ لیتونم موبا یمنم م یعنیچنگ زد:  زیشوق به م با

 بود. آرام گفتم: آره چرا که نه!زدم. ساوان خواب خواب  هیام تک  یصندل به

کرد. پلک   یخوشحالش م لیموبا دیخواندم. خر ینگاهم کرد. تمام ذوق و شوقش را در چشمانش م یشاد با
 کرد... لبخند زدم.  یزدم ... آرامش م

 بود...! نیام ا  یزندگ

* 

* 

* 

داشت. دنبالش  یقدم برم شدم با ذوق به طرف ساختمان ادهیدرخت خرمالو متوقف کردم و پ ریرا که ز نیماش
 اد؟یخوشت م لتی: از موبادمیرفت پرس یگذاشت و به طرف اتاق م  یرا درون جا کفش شیرفتم. کفش ها

 قشنگه... ممنونم! یلیو به صورتم لبخند زد: خ دیسرعت چرخ به

 نداشت. یزدم: قابل پلک

 : شکوفه؟رفت که باز هم صدا زدم. سخت بود اما صدا زدم یبه طرف اتاق م دیترد با
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دا شد: ج میفشرد. چشمانش را به فرش دوخت. لبها نهی. ساوان را به سدیبا مکث چرخ نباریو ا ستادی... استادیا
 تهران! میریبا هم م

 متعجبش باال آمد. چشمان

 !میریبگ طیباهم بل ایب یساوان و خوابوند رمیدوش بگ رمیافتادم سمت اتاق و در همان حال گفتم: م  راه

ام آر   دیکش  ینم ادیلباس عوض کردم. وجدانم فر یبود. وارد اتاق شدم و به تند ستادهیور متعجب اهمانط هنوز
هم خوشحال شده بود. گفته بود  لیآرامش داشتم. نگران هم نبودم. تازه از موبا  ینطوریبود... ا یبودم... کاف

 !میگفت  یتهران نرفته است! سفر خوب بود! دروغ هم نم

 !میشب سه شنبه رزرو کرد همین یها را برا طیبل

 شب خوبه ساوان خوابه! مهینگاهم رفت سمت ساعت ها آرام گفت : ن یوقت

 زدم: باشه! پلک

 م؟یکن  کاریو خواستن پس چ طامونی: بعدا تو فرودگاه بلدیپرس

سوار  لقب میریفقط تو فرودگاه م میبکن ستیالزم ن  یرو هم زدم و آرام گفتم: کار خاص طیبل هیته یمرحله  نیآخر
 !رمیگیم لیرو تحو طایشدن بل

 جدا شد: چه جالب! شیلبها

 ابونیآموزشگاه دو سه خ  هیتموم شده  التیتعط میبرگشت یکارا راحت تره! وقت  یکل  نترنتیزدم: آره با ا پلک
 کالسهاش... !  ی؛ ثبت نام کن برا دمید شیتر هست. چند وقت پ نییپا

 ؟ی: پس ساوان چدیکش  شیپاها یرا رو چادرش

که قابل    میکن  یم دایمهد خوب پ هی میگردیکردم و نگاهم را از لپ تاپ گرفتم: م  ادداشتیرا  یریرهگ ی شماره
تو   یباشه که بتون شمیپ یکه ساوان چند ساعت  مینیبچ یبرنامه ها رو جور میبتون دمیشا ایاعتماد هم باشه ... 

 !یکالسها شرکت کن

 ؟یبد ادمی یتون یگفت :شما نم  آرام

مئنا از که مط  یکاناپه! با فاصله ا  ی. جلوتر از من نشسته بود گوشه دمیفرستادم و عقب کش زیم یرا رو تاپ لپ
 من دور باشد!

با  یخوا یم ی. تا کیدر ارتباط باش شتریب رونیب یایو با دن رونیب یبهتره بر یتونم ول یدهانم را فرو دادم: م آب
 !یساوان خودت و محدود کن
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 رون؟یفم برگرداند: من برم برا کامال به طر  سرش

 شد. به کاناپه چنگ زد: تنها برم؟ داریدر نگاهش پد دیکردم. ترد  دییسرتا با

بردم و کنارش توقف کردم. خودم را به  نیرا از ب نمانیب ی. چشمانش گرد شد. فاصله دمیرا جلوتر کش خودم
 نجایا  ی... ولچیه یدختر بود یخان علو وشیدار یبه چشمانش زل زدم: خونه  تیو با جد دمیطرفش کش

 ...ی... مادر ساوانیزن

 !یاضافه کردم: زن من  دیترد با

زن  نجایکاناپه و ادامه دادم: ا  یگاه کردم رو  هیچادرش گذاشتم و تک ی. دستم را رودیچشمانش لرز مردمک
 !یانجام بد  ینتون نباشه که بدون من ی... کاری... با من قدم برداریمن باش یمرد... من دوست دارم همپا یعنی

.. .یمن و پر کن یجا یبتون دیخودت با یداشته باش یکم و کسر  دیهم نبا رمیگفتم: اگه من بم  دیتهد با
 ؟یدیفهم

 بلند شد. یو به تند دیدر چشمانش حلقه زد. نگاهش را دزد اشک

از برداشتن  رفت؟ چرا چشمانش به اشک نشسته بود. قبل   یزده بودم که م یرفته بودم؟ مگر حرف بد تند
 ی. صدادمی. چادرش را به طرف خودم کشستادی. ادمیقدم دستم را بند چادرش کردم و به طرف خود کش نیاول

 یتنهام گذاشت. نم امیخوش ج! تو اوادیسرم ب ییکردم قراره چه بال  یکه رفت فکر نم  یلرزانش بلند شد: مهد
ونست  د یم یتنهام گذاشت اونم وقت یدم! مهدب ایخوبم  دیازم نپرس  یشکیه یتونستم نبودش و تحمل کنم ول

 یتو مدرسه معلما یتونم انجام بدم... وقت ینم یچیدونست من ه یبکنم. م یکار  چیتونم ه یکه اگه نباشه نم
 دنیندارن؟ چطور شوهراشون اجازه م یزندگ نایکنن مگه ا  ینم اجازدو   نایکردم مگه ا  یفکر م دمیدیخانم و م

 کنه درس  یتکرار م شهیکه بابا هم  ی... تنها برن... چطور حق دارن درس بخونن در حالانیسر کار... تنها ب انیب
ا  باب یدونه چقدر خوشحال شدم ول یخدا م ریبگ پلمیگفت د  یمهد ی! وقتهیادیما ز یهم برا پلمیخوندن تا د

کنه!   یزن جماعت درس بخونه حرف گوش نم نیچشت و باز کن و بب یزشته زن درس بخونه گفت مهد گفت
اون   گهید باری خوامی... من نمیزنی! حرف از تنها بودنم میدیبهم داده بود و م یروز مهد هیکه   ییدایام  یدار

دونم بدتر از اون  یم نباریا  انتظارمهدر   یدونم چ یم نباریزجر بکشم! ا گهید باریخوام  ی... نمادیبالها سرم ب
م خوا ی. منمیخوام بزرگ شدنش و بب یه ام خالصه شده... ممن االن تو بزرگ شدن بچ ی! آقا مرصاد زندگشهیم

 کردم!  یخودم تموم م یرو برا یزندگ نیا  شیوقت پ یلیکنارش باشم. وگرنه خ  کشهیکه قد م  یتا وقت

 یم هنکیفکر نکرده بودم. به ا نیعمرم به ا  یرا تمام کند؟ در تمام سالها یاز هم جدا شد. تمام کند؟ زندگ  میلبها
 کرد.  یفکر م نیدهم اما او... او گفت اگر ساوان نبود به ا انیام را پا  یتوانم زندگ

 شد. دهیانگشتانم کش  نیبه جلو گذاشت که به خود آمدم. چادرش ب یقدم

 !دیچادرم و ول کن شهیگفت: م  آرام
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 دستم باال آمد. آرام گفتم: شکوفه ... یجا بلند شدم. چادر تو از

 !دیکنم ولم کن  یمبه جلو برداشت: خواهش  یگرید قدم

را تند تر برداشت. به  یبرداشت. قدم بعد گرید یدستم از هم جدا شد و چادرش از دستم رها شد. قدم انگشتان
 دنبالش قدم برداشتم: شکوفه...

 .دیاسمش کامال از دهانم خارج شود خودش را در اتاق انداخت و در را با صدا کوب  نکهیاز ا  قبل

  دیرا ناام دشیکرده بود؟ ام  شیرها ینشستم. آزارش داده بودم؟ مهد نیزم یرو یرا بستم و به سخت چشمانم
شکوفه شده  لیگفت مانع ادامه تحص  یاش م  ندهیهمسر آ التیاز تحص  شهیکه هم  یکرده بود؟ برادر من؟ مهد

 زن! نیکردم با ا  ی... من چه مدمیرا در آغوش کش میبود! پاها

* 

* 

* 

از رفتن به    یخانواده! تمام روز منتظر بودم حرف کیوفه و ساوان! مثل ! من و شکمیمراسم باهم رفت یبرا
. چند ضربه به در زدم و با امدین رونیشب ب یها کیبزند اما خودش را در اتاق حبس کرد و تا نزد شگاهیآرا

نشسته بود و ساوان را در  تتخ یرو دمشی. وارد اتاق که شدم ددمیکش  نییرا پا رهیمکث دستگ یلحظات
 ادیتا فر دمیکش  قیدر هم رفت. نفس عم میرش گذاشته بود. نگاهش را دوخته بود به ساوان... اخم هابراب

 یکه رو  یاش... قطره اشک  دهیاما صورت رنگ پر  میام بگو  یوار رها کنم و از خستگ دیرا تهد میبکشم... تا صدا
رش نشستم و نگاهم را تخت کنا یشوم. رو کیصورتش سرخورد سبب شد سکوت کنم. لب فرو بندم و نزد

 دوختم به ساوان... خواب بود!

 !میبگو دیدانستم چطور با یدهد اما نم نیدردش را تسک کهیزیگفتم چ  یم یزیچ دیبا

اش را از مادر به ارث برده    ییبایدانستم ز یکه حاال م  یی... موهادمیپرپشت ساوان کش یموها یرا رو دستم
 است!

وقت  چیه یمن و مهد یبود ول کیبهم نزد یلیبرادرم بود... خ نکهیده! با اوعده داده بو یچ یدونم مهد ی:نم-
همرنگ هم  میبود که بر نیبه عنوان دوقلو ا میکرد  یم دیکه شا  یکار  نی. آخرمیزدیحرف نم زایچ نجوریدر مورد ا
 یزیچگفت... منم   یوقت از تو نم چیه ی. مهدمیبخر یکپ  قایو دق میخر یکه م  یا  لهیوس ای میلباس بخر

ه . اگستمین یمهد هیمن شب یبرادر دوقلوم بود ول نکهیبا ا یخوام بدون ی. مستمین یمن مهد ی. ولدونمینم
... دوست دارم زنم موفق باشه... با غرور سرش و باال یکه االن زنم  نهیبخاطر ا یکن  شرفتیخوام پ یم گمیم

 .رهیبگ
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کنم. مهم   ینم ی... پشتت و خالزارمیمن تنهات نماش:   رهیرا به طرفش برگرداندم و دوختم به چشمان خ سرم
 ی...! برایکن  یکنم. تو فکر م  یمهمه که خودم فکر م یمن اون یبزنن... برا یحرف یحاج ایخان  وشیدار ستین

 تیخونه ان! شکوفه تالش کن... به همه نشون بده زن بودن محدود نیا  یمهم هستن که االن تو ییمن کسا
 .شمیمانعت نم هیمثل بق زارم،یدن بهت کم نمکمک کر   ی!!! من توستین

اشک ها   نیشدم... ا یاشک ها م  نیمانع ا دیاش کالفه ام کرده بود. با  هیباز هم به اشک نشست. گر چشمانش
نه  گو  یو بند چانه اش کردم. کف دستم که رو دمیکش  رونیساوان ب یموها انیخسته ام کرده بود. دستم را از م

گونه اش حرکت دادم و   یوو چشمانش رنگ تعجب گرفت. انگشت شصتم را ر دیاش نشست نگاهش را دزد
 قطره اشک را پس زدم. مردمک چشمانش در چشمانم قفل شد.

... یفیعض یسخته... اگه به مردن فکر کن یبجنگ تیزندگ یو برا یبمون نکهی: مردن و خالص شدن آسونه اگفتم
ردن ک  یبهتر زندگ یتالش کن! برا تیزندگ یبجاش برا یکنوقت به مردن فکر   چیخوام ه یبمون و بجنگ... نم

 تالش کن!

گونه اش...   یکرد. متعجب نگاهم را دوختم به چال کوچک رو  انیگونه اش را نما  یچال رو شیلبها یرو لبخند
مدت متوجه آن  نیبودم... در تمام ا دهیشد و من ند یم انینما یگونه اش چال محو  یرو دیخند یم یوقت

به زن برادرت  دیبگو یحاج داشدم که مبا یکه چشم در چشم نم  یصورتش نشده بودم... نه زمان یروچال محو 
که محرمم شده بود و   یتکرار کند و نه از وقت میرا برا یرفت خواستگار یم یمهد یبرا یکه وقت  یو حرف ینظر دار

 بودم! دهیند یزیمن جز اشک چ

که   هیمهمون نیاول  یعروس  نیشدم: حاال هم زود آماده شو... ا تخت بلند ی. از رودمیخود آمدم و عقب کش به
 لباس... نیما چه خبره! بهتر یبدونه تو زندگ یکس  ستیخوب باشه... الزم ن زیبهتره همه چ میریباهم م

 ...شیآرا  نیباال آوردم: بهتر دیطرفش برگشتم دستم را با تاک به

 زد . پلک

 !یوقت ندار شتری:دو ساعت ب-

 آمدم!  رونیاز اتاق ب  زد و لبخند

 یباال شی. موهاستادیبودم در برابرم ا دهید یعروس  یها دیخر نی... که بیاسیبلند  راهنیساعت بعد با پ دو
ست شده   یزده بود... موها رونیاش ب  یو صورت دیسف یاز آنها از روسر  یسرش جمع شده بود و قسمت کوتاه

گرفته بود. دستم را دور شکم   دستن داشت و چادرش را به به ت راهنیپ یرا رو اهشیس یاش با ساوان! مانتو
 یتر شدم. چادر تو کیتوجه نزد یکردم. نق نق کرد و دست و پا زد. ب  زانشیآو  میساوان انداختم و از بازو

 تی! روسرشهیو بچه سخت م راهنیپ نی... با امیرینم یخاص یمبل گذاشتم: جا یو رو دمیکش  رونیدستش را ب
 !یبه چادر هم ندار ازین ونداره  یتر حجابت مشکلجلو یبکش کمیو 
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در  میدستها نی. بدمشیساوان باالتر رفته بود! خم شدم و باالتر کش ی! صداشیرا دوخت به لباسها نگاهش
 !ریزبون به دهن بگ قهیدو دق هیبرابر صورت گرفتم و به چشمانش لبخند زدم: چته وروجک... 

 !دیخند

 !می: بریمت در خروجرفتم و برگشتم س یغره ا  چشم

کج کردم و آرام    یبود و نگاهش را داده بود به چادرش...! سرم را کم ستادهیهنوز همان جا ا دمیدر که رس به
 ! ارشیگفتم: ب

 !ایگرفته بود و نگاهم کرد. با سر به چادرش اشاره کردم: سرت کن و زود ب  شیدندان ها نیاشاره اش را ب  انگشت

 دهیبود و ساده! قبال د اهیسرش انداخت. نگاهم را دوختم به چادرش... س یشت و روزد. چادرش را بردا لبخند
 داشتن! چرا چادر شکوفه نداشت؟ ییطال یکه دورشون نوارها  ییبودم از چادر ها

گفت جلب   یم میاز اون چادرا بخر  زاشتی. چندلحظه متعجب نگاهم کرد و بعد گفت: مامان نمدمیرا پرس نیا
 کنه!  یتوجه م

 !میاز اون چادرا بخر  میخوا ی... مدیخر میبر دی: پس فردا بادمیشده بودم. با خشم غر فهکال

 : چون دورشون نوار دارن؟دیپرس آروم

با   یو حساب میریمامانت و بگ نیحال ا میخوا یکه م  نهیبعدش هم ا لیاونه دل  الشیاز دل  یکیگفتم:   طنتیش با
 !میچادر نوار دار حرصش بد نیا

ز اضافه کرد سب  یساوان و با شاد ی... برامیرورک بخر دیو ساوان بوبو کرد! افزودم با دمی... خنددیصدا خند پر
 یاست... رو تخت  یباشد و من فکر کردم سبز دوست دارد. اتاق ساوان هم سبز است اما آن اتاق خواب... زرشک

 به رنگ پرده ها دارد. ییلتوندارم... باران پا یرنگ خاطرات خوب نیو من از ا یزرشک ی... پرده هایزرشک

 !یزرشک یو پالتو اهیاتاق بود... شال س  یبار که در آغوشم فرو رفته بود همرنگ پرده ها نیاول  باران

  ایفشردم و پستانکش را درون دهانش کردم و رفتم سمت س نهیکرد. ساوان را به س  ییرایپذ یحساب دایآ  مادر
به  ایخواند. س یرا م دایکه آ  دمیشن یرا م شیرفت و صدا دایبود. شکوفه همراه مادر آ ییرایکه مشغول پذ

زم به رو بندا دایکردم آ  یکم کم فکر م  م... داشتنیایو گفت: فکر کردم نم دیکش  رونیساوان را از آغوشم ب یتند
 جونتون!

 ...لی:بچه پرو زن ذل-
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تجمع کرده  اطیدر ح یادیمع زبود. ج یخال زیو جا به جا شدم. م دمینشستم و دو طرف کتم را کش یصندل یرو
  بیو گفتم: عج دمیکش  زیم یرو یها وهیبه م یزدند. سرک یبرق م اطیشده در طول ح دهیکش  یبودند. چراغ ها

 گشنمه!

 چشم غره رفت و کنارم نشست. ایس

 یبود با ان کراوات قرمزش حدس م دهیپوش اهیشد. سر تا پا س رهیخ یزد. برگشت و به پسر جوان شیصدا یکس
. به طرفش رفت یبه تند ایساوان در آغوشم پرت شد و س رمینگاهم را از پسر بگ نکهیم داماد باشد. قبل از ازد

 بود. یساوان در حال بررس

زدن   دید یبرا جانشی... هدمیدر حال رفت و آمد. پستونکش رها شد. خند یرا دوخته بود به آدماها چشمانش
 بود. ندیخوش آ میبرا انیاطراف

خواننده ساوان  ی. با بلند شدن صدادیرس یمغرور به نظر م ینداشت اما حساب یادینشست. سن ز کنارم  یمرد
 اش باال رفت. به سرعت پستونک را در دهانش فرو کردم.  هیگر  یو صدا دیهم از جا پر

م اب. خو دمیکش  یم ازهیشده بود. اما من پشت سرهم خم داریو ب دهی... ساوان چند بار خوابمیاواخر شب بود  تا
زود  یلیکرد. داماد هم خ  یدرک م ایرفتم خانه. مطمئنا س ی. اگر تنها بودم مدمیخواب یآمد اما زشت بود م  یم

من! من هم تازه داماد بودم. تازه  برخالف. خوشحال بود... دیگفت و خند  ینشست و کل نمانیشد. ب یخودمان
است ساوان   نیو فکر کردم اشکال ندارد مهم ا دمیساوان کش یموها نیپسر پنج ماهه! دستم را ب کیبا  یداماد

شماره اش را در   دیتماس گرفتم. همان زمان خر لشیشدند که با شماره موبا یرا دارم! مهمان ها پراکنده م
کرد و ما   هیکرده بودم. در طول راه تا خانه ساوان گر  ویاو س  یخودم را هم برا مارهکرده بودم ش  ویام س  یگوش

 ...!یشبانه روز کینیسمت کل دمیچیدل درد دارد و من پ دی... گفت شامینگاه کرد گریبهم د

اتاق دکتر تا   ریبزرگ شده بود. طول مس نقدریا  یعنیآورد   یآورد. دندان در م  یبا خنده گفت دندان در م دکتر
 دیب! باالخره خواستیچه شکل شیساوان بکشم تا بدانم دندان ها یلثه ها یکردم دستم را رو  یرا سع نیماش
 ییشد که پتو یم نی... چشمانم سنگدمیکاناپه خواب  یخانه. چنان خسته بودم که با لباس رو میدیرس یوقت

 .رمیبگ دهیرا ناد شتریمفرطم به خواب ب لیشد و من بخواب رفتم. نتوانستم م دهیکش  میرو

* 

* 

* 

 لیقرار گرفته بود را تحو یدر ورودکه از شب قبل کنار   یها را به دستش دادم و ساوان را بلند کردم. چمدان طیبل
دانستم چشمش گرفته و  یکه م  دیو سف اهیس یکرد. با آن مانتو  یداده بودم... نگاهم دنبال ساعت حرکت م

 دانشگاه شده بود. یدخترها هیبود شب یدوست داشتن یچادرها هیداشت و شب یکه حاال نوار نقره ا  یچادر
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از    یکی. آن هم، با بسته بودن بازار... میبود دهیخر دیجد یزهای.. چ.میبود دهیمغازه ها چرخ نیب یکل  روزید
و من   میدیو خند میدی. تمام طول بازار را دومیشده بود یو به سرعت مخف میبود دهیدورمان را د انیآشنا

 !ستیاعتراف کردم با شکوفه بودن هم بد ن

را کنارش گذاشته و  فمیرفته بود. کبه خواب  شیپاها ی. ساوان رومیسالن انتظار نشست یها یصندل یرو
 رم؟یبگ یخوا یم یزی: چدمیپرس

 یشتبه پ ی. سرم به سختدمیکش  یصندل یپا انداختم و تنم را رو یتکان داد و لبخند زد. پا رو نیبه طرف یسر
و   ستادسرم فر  ریساوان را تا زد و به سمتم گرفت. متعجب نگاهش کردم پتو را به ز یخورد. پتو یم هیتک یصندل

 .دیریگ  یبزنم و در همان حال گفت: گردن درد م هیاشاره زد تک

 زدم. چشم بستم. لبخند زدم. هیتک

ظر زده بود و منت هیتک شخوانیپ یکه دستانش را رو  یچشم عسل ی دهیو کش یبه صورت استخوان میبود رهیخ
 اتاق دو نفره رزرو شده است .  کیما بود. گفت  میتصم

 من و شکوفه... یمن و زنم... برا یدو نفر... ! برا یاتاق برا  کیبا تخت دو نفره! اتاق   کیاتاق...   کی فقط

 : باشه...دمیدادن نفسم نال رونیداد و من همراه ب ینگاهش را فرار دمیسمتش که چرخ به

 برگشتم. یتند به

و دستم را  دیکش یم ریکه معده ام ت  یداد. مثل وقت یاش گذاشته بود و آرام آرام تکان م  نهیس یرا رو دستش
 دادم. یگذاشتم و تکان م  یام م  نهیس یرو

چمدان را گرفتم  یرا نشان داد. دسته  ریگرفت و مس  مانیآمد. دستش را جلو  شیپ القشیدراز و د کلیبا ه مرد
. چادرش را محکم تر گرفته بود و چنان ستادیبه من ا دهیو کامال چسب میو دنبالش راه افتادم. سوار آسانسور شد

 ترسد. یغول وحشت ناک م  هی یمرد به اندازه  نیکردم از ا  یشده بود که فکر م میسرم قا پشت

کم   یبزرگش گرفت و جلوتر از ما وارد راهرو سوت و کور شد. چراغ ها یدستها نیچمدان را ب یدسته  نباریا  مرد
 وقت نید. فکر کردم ااز راهرو را روشن کرده بودن  یکه داشتند قسمت مختصر  یو زرد با نور کم دیمصرف سف

که لحظات را در   یشیسال پ کیش... یسال پ کیشباهت دارد. درست مثل  مارستانیب یشب چقدر به راهرو ها
 .میکرده بود  یالکل سپر  یبا بو ییراهرو ها

کمرش    ی. دستم را روستادیگرفت و در را باز کرد و عقب ا  412در شماره  یکه در دست داشت را جلو  یکارت
شانه ام جا به جا کردم و به دنبالش وارد شدم. مرد دنبالمان آمد.  یبه داخل هلش دادم. ساوان را روگذاشتم و 

 داد و مرخص شد. یحاتیتوض
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ا  ر  شیبرگشت... چهار تا دیسف یو با ملفحه  یواریتخت گذاشتم. بلند شد رفت سمت کمد د یرا رو ساوان
 ساوان... یانداخت رو

 دوست داشتم. دیبود... سف دیرنگ... سف دیختم به تخت سفمبل نشستم و نگاهم را دو یرو

 !یگاه سر کردم: پاش و بخواب که فردا بعد از ظهر خسته نباش  هیتخت نشست. دستم را تک یرو همانطور

از   .دینگاهم کرد. چشمانم را چرخاندم و با دقت زل زدم به صورتش و پرسشگرانه نگاهش کردم. لب گز متعجب
 د؟یکش  یمن خجالت م

... مشدیشدم. رفتم سمتش و دستم را به طرفش دراز کردم. دستم را گرفت و نگاهم کرد. به طرف خود کش بلند
 .ستادیدر برابرم ا

 ری! لباسات و عوض کن و راحت بگستمیسرش را بلند کردم و در همان حال گفتم: نامحرم که ن یرو چادر
 .رهی. از االن دلم داره ضعف ممینه نمونکن که گش  میصبح تنظ یو هم برا لتیبخواب... ساعت موبا

 انداخته بود.  نییرا پا سرش

 شدم: خانم با شما بودما گشنمه! رهیچانه اش و به چشمانش خ ریرا زدم ز دستم

تخت   یانگشتانم لمس کردم و لبخند زدم. رو  نی. چادر را بخچالیعقب گذاشت و رفت سمت   یزد. قدم پلک
 مثل پوست صورتش! گذاشتمش...! چادرش نرم بود درست

  یم یگذاشت. تشکر کردم و مشغول شدم. واقعا احساس گشنگ  زیم یرو تیسکویآب را به همراه چند ب  وانیل
 تخت گذاشت. تاخواستم بلند شده و کمک کنم کارش تمام شده بود. یکردم. چمدان را بلند کرد و رو

 مال شماست! نای:ا-

گفته بود مرد    یبود. حاج یاو سرمه ا  یداشت... برا یها را مهد نیهم یکرم... لنگه   شرتیکرم و ت  یراحت شلوار
 ..!بپوشم. شرتیبپوشم. دوست داشتم ت دیپوشد. اما من دوست داشتم لباس سف ینم دیکه لباس سف

 یکه م  یدلبخن نیو با قدرشناسانه تر میدر دهانم کردم و از جا بلند شدم. رفتم سراغ لباسها کسرهیرا  تیسکویب
 !یمزمه کردم: مرستوانستم ز 

 یرا رو میو بازو دمیکاناپه دراز کش  یاتاق ... لباس که عوض کرد رو  سیکه عوض کردم آن هم در سرو  لباس
 ...!شیرا سپردم به صدا میچشمانم گذاشتم و گوشها

 زیر دی... با چادر سفدمشیچشم باز کردم. د یتوجهم را جلب کرد. به آرام یآرام  یکه صدا  شدیگرم م  چشمانم
نور   آرام بود و با  شیخواند. صدا یبود. دستانش را در برابرش گرفته بود و نماز م ستادهیپنجره ا یقشش جلون

 آمد...!  یکه از پنجره داخل م  یاندک
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 حبس شد. نفسم

معبودم  یزدم. دستانم را به سو یخواندم...! لبخند م ی... نماز مستادمیا  یمن هم رو به قبله م شیپ چهارسال
 آرامش دارم.  ستمیا  یکه رو به معبودم م  یقیفراموش کردم دقا یکگرفتم.    یم

را در بر گرفته بود. دستانم را در هم قفل کردم...  فشیشدم. به سجده رفت. چادرش جسم نح زیخ مین
 شکوفه...

 کرد...  یمرگ فکر م به

 خواند... ینماز م اما

 کرد...  یرفتن فکر م به

 کرد...  یسجده م اما

 ...دیالن یمشکالتش م از

 کرد...  یدستانش را بلند م اما

 ...دیکش  یم عذاب

 معبودش را فراموش نکرده بود... اما

 من... و

شد اما تکان نخورد...  جادیا  یدلخراش یکاناپه رها کردم. صدا  یخودم را رو یهم فشردم. به تند یرا رو چشمانم
 ...!شی... درست مثل مرصاد سالها پدی...! نشندینشن

 چون غرق معبودم بودم. دمینشن را یحاج یصدا

 ... فراموش کرده بودم معبودم را...یول

... 

* 

* 

* 
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  شتریب شیروزها سر و صدا نیکرد...! ا  یخورد! سرش را در آغوشم پنهان م یکرد و تکان م  یپوف پوف م ساوان
 طنتیش و نیریش شیاش عذاب آور بود و صدا  هیهم سخت تر... گر شیشده بود. تحمل سر و صدا شهیاز هم

 شد. یباعث خنده م شیها

ال ب دنشید یکه مدتها برا  یمن ینام آشنا... برا ییگشت... آشنا  یم ییچشمم دنبال آشنا شگاهیطول نما در
 زدم... اما...

 حرف زدم. یدست یشکوفه از تک تک کارها یبرا

مس که کار بچه  یرو یها یبراقش تا حکاک یا  شهیش یبا آن عقربه ها مرغیطرح س یشده  یساعت منبت کار از
کارگاه را نشان شکوفه دادم با ذوق و شوق   یطرح ها نیاز بهتر  یکی یشد. وقت یکارگاه ما را هم شامل م  یها

 قشنگ تره! وارید یساعت رو ینگاهش کرد و گفت: ول

ته گف  بخش بود. یشکوفه انرژ فیاما تعر  یفوق العاده حرفه ا یطرح کار نیبود و ا یکار مبتد  وارید یرو ساعت
 تر است! بایخوش نقش ز یطرح ها نیمن از ا یبود ساعت کار مبتد

 زیو با ذوق و شوق گوش داد. ر فیو لمسشان کرد شروع کردم به تعر ستادیمعرق ا یها یسر تابلو یباال یوقت
 .دیسوال پرس زیر

 کنن!  یم یشکل نیچوبا رو ا یو گفت: چطور دیبراق تابلو کش یچوب ها یرا رو دستش

نوعش  نیا  یو گفتم : معرق ها چند نوع هستن ول دهیرا پشت سرش گذاشتم و به طرف خود کش دستم
اما معروفه... حالت   شهیم دایمعرق کم پ نی... تو کرمان ازاجانهیآذربا  یبرجسته هست. خاصه... مال طرفا

 برجسته اش تکه!

 !یلمسشون کن یقشنگن... همش دوست دار یلی:خ-

 ؟یریگینم ادی:چرا -

ت و . گر گرفدمیکش  رونیانگشتانش ب  نیدستش گذاشتم و چادر را از ب ی. دستم را رودیرا در مشت کش شچادر 
گرفتم؟ زنم بود... نبود؟ بود! زن برادرم هم بود... االن نبود... زنم   یم دی. چند لحظه نگاهش کردم. بادینگاه دزد

 بود.

موزش! کار آ  ششونیپ یبر یتون یشناسم... م یانگشتانم گرفتم: چند تا استاد معرق م  نیشصتش را ب انگشت
 !یسرحال بش یکل  یتون ی... مهیخوب یلیخ

 ترسم! یکرد: م  اعتراف

 ؟ی: از چدمیکردم. دستش را جلوتر کش  اخم



 

 
73 

 بفهمن! نای:اگه مامان ا-

 کرد.  یمرد دراز م یبه ساوان زد که دستش را برا یاز کنارمان رد شد و لبخند  یمرد

 تونن بکنن! ینم یکار  چین هم هرا فشردم: بفهم دستش

  یقامتش... مانتو ینگاهم کرد و لبخند زد. دستش را رها کرده و برگشتم. نگاهم قفل شد رو رهیخ یلحظه ا چند
اش را به   یدست فیآمد. ک  یبه تن داشت. شال همرنگ شلوارش هم به صورتش م یسرمه ا نیو شلوار ج یآب
شناخت. ساوان را هم  یبود. شکوفه را نم دهیشت. هنوز مرا ندقدم بردا یفشرد و به طرف بخش حکاک نهیس

 شناخت من بودم. من... یکه م  ی... تنها کسنطوریهم

ا . تنهدمیشن یرا نم شیزد اما من صدا ی. شکوفه مشغول بود و حرف مدمیپاشنه پا چرخ یهمراه حرکتش رو به
 یمشغول صحبت بود. دست متصد یمتصدکه با   دمیشن یرا م شیاو بود... صدا  یصدا دمیشن یکه م  ییصدا

 هیگر  ریهم جدا شد. ساوان ز زا  شیکرد. لبها  یرا فشرد و برگشت. نگاهمان در هم قفل شد... در سکوت نگاهم م
  ی. رو برگرداند. شکوفه دستانش را براردیکمر ساوان فشردم. حرکت دستانم باعث شد نگاه بگ  یزد. دستم را رو

 قدم برداشت به سمت یگذاشتم. به تند  شیپ ی. ساوان را به دستش دادم و قدمگرفتن ساوان باال آورده بود
 جا باش تا برگردم. نیگفتم: هم  و...! نگاهم را دوختم به شکوفه یخروج

از   را شیکردم. با خشم به طرفم برگشت. بازو  شیرفتم. در حال خروج از ساختمان دستم را بند بازو دنبالش
 .دیکش  رونیدستم ب

 اران!: بدمینال

 ...دییزد: بفرما پوزخند

 !میبا هم حرف بزن دی:با-

 !ستیمن و شما ن نیب یدوخت: حرف واریتمسخر نگاهش را به د با

 تکرار کردم: باران... تیجد با

 خانوادت! شیپ ی:باران مرد... بهتره برگرد-

 !یدرکم کن دی:باران تو با-

 زن و بچت...! شیبرگرد پ گمیکنم و م یکنم مرصاد... درکت م  یجلو گذاشت: دارم درکت م یقدم

: و گفت دیقدم را برنداشته به طرفم چرخ نیبود که سکوت کردم. برگشت و راه افتاد. اول یچنان جد نگاهش
 !ادیبهت م یلیپدر بودن خ
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 بستم. چشم

 ...!یطوالن یاز برابر نگاهم محو شد. من ماندم و سکوت  باران

 ...دی:ببخش-

اش بلند بود. دستم را دراز کردم و ساوان را از آغوشش   هیگر  یداد. صدا یکان م. شکوفه ساوان را تدمیچرخ
 ...!یچ یبرا دی: ببخشدمیکش  رونیب

 !زیهمه چ یدوخت: برا یرا به در خروج نگاهش

 !میبزن یدور هی میلبخند زدم: بر تلخ

 یه هاباغچ یک... نشستن لبه آب پرتقال خن  وانیل دی... خرشگاهیتکان داد و دنبالم راه افتاد! گردش در نما سر
ت کدام نتوانس  چیسرخ باغچه ...! ه ی...! بخواب رفتن ساوان... نگاه مهربان شکوفه به گل هایسنت اطیبزرگ ح

هتل را زمزمه   ریدست تکان دادم. توقف کرد و مس رنگ اهیس دیپرا یذهنم را از باران جدا کند. برا یلحظه ا یبرا
ش مثال با  دار  یمتن اجنب اهیو س دیسف شرتیعقب نشستم. پسر راننده با آن ت  یصندل یکردم... کنار شکوفه رو

به گردنش...! شکوفه به پسر  زانیآو  یگردنبند ستاره   ایسرش  یخط خورده رو یکالس بود... مخصوصا آن موها
. بود پیت نیشق ا... باران عارونیبود. رو برگرداندم و نگاهم را دادم به ب دهیرا در هم کش روانشبود و اب رهیخ
هم بخاطر نبود گردنبند در گردنم قهر کرده بود. بار   یدوبار« ! ب» نیبود با حرف الت دهیخر یگردنبند  نیولنتا یبرا

دوست  میدوست ندارد... من مر میمر ودمب دهیکرده بودم... فهم  یمنت کش میمر یاول با دسته گل شاخه ها
 داشت.داشتم! نرگس هم دوست داشتم؛ باران دوست ن

غذا   ی. شکوفه همچنان با منودمیتنش کش یساوان را رو ینشستم و خم شدم پتو زیشکوفه پشت م یبه رو رو
 !یانتخاب کرد  ی: چدمیمشغول بود. پرس

 !دیمنو را بست و به طرفم گرفت: انتخاب کن یتند به

 ؟یخور یم ی:تو چ-

 تا حاال انتخاب نکردم! دونمیگفت: نم  صادقانه

 یا  گهیهر کس د ایبا من  یگذاشتم: وقت  شیبه جلو خم شدم و منو را جلو یفوت کردم. کم را با حرص نفسم
القه  مورد ع یغذا  دیکه با  ییتو نی... ایدار یشتریزن تو حق انتخاب ب هیباشه به عنوان  ادتی دیبا رونیب یریم

 ؟ی! اوکیات و انتخاب کن

 !یزمزمه کرد: اوک یتمنو و صورتم گردش داد و لبخند زد. به سخ نیرا ب نگاهش

* 
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* 

* 

زدم. فندک را به مرد فروشنده  ششیگذاشتم و آت  میلبها نیب یدستم... به آرام یتو گاریشدم به س رهیخ
گفت پدر   ی... راست مادیزدم. راه افتادم سمت هتل... باران گفت پدر بودن بهت م رونیبرگرداندم و از مغازه ب

نبود... ساوان مال من  یمهد یبچه  ساوانفرزند خودم با ارزش بود...  یبود... ساوان به اندازه  نیریبودن ش
 گرفتم. من بودم که نگاهم را دوختم به صورتش و او چشم گشود!  لشیبود... من بودم که از پرستار تحو

 کردم باران رفته است و من هستم... من هستم  یقبول م دی...! بادمیکش  یرا دنبال خود م میافتادم... پاها  راه
که تمام زن بودنش در برده بودن خالصه شده بود. درست مثل   یو ساوان... من هستم و شکوفه! شکوفه ا

 حاج خانم!

که انتخاب   ییزن گرفتن... دخترها یعروسش را وارد خانه کرده بود خفتم کرده بود برا  نیحاج خانم اول یوقت
 ...یمثل او در خانه ام فرار یاز بودن زن  شهیبودند مثل شکوفه و من هم یشدند درست زن یم

ضربه خوردن از خانواده   نیکه در ع  یشکست خورده تر از آن دختران در خانه ام بود. شکوفه ا یحال شکوفه  و
 نیرا دارد ا یزندگ نیکردم بهتر  یکه فکر م  یاش از برادر من هم ضربه خورده بود. چه سخت بود باور کنم برادر

 بوده باشد. نیچن

 « ادیسرت م ادیبدت ب یزیاز هر چ» د گفته بودن  راست

 آمد...  یبودن بدم م یآمد... از دست و پا چلفت  یزن برده بدم م از

 کردم.  یها را تجربه م نیا  یهمه  و

 اش بود!  هیکه خانه ام مهر  یزن یسوخت. برا یزن خانه ام م یدلم برا شتریسوخت و ب یبه حال خودم م دلم

 زن بودن زن خانه ام! یکردم... برا  یزن م نیساختن ا یمن تمام تالشم را برا و

 نیو من هر لحظه فکر کردم باران در ا یتهران گرد می...! رفتیتهران گرد میو رفت میدو روزه را چهار روزه کرد سفر
 ادیآمدم. حاج خانم که زنگ زد... با فر  یکنار م  دیکند و به خودم تشر زدم. باران رفته بود و من با  یم یشهر زندگ

 سفر! هر جا من باشم اونا هم با من هستن! ارمیبچه ام و ب و: حق ندارم زن دمیاغ ما را گرفت و با خشم غرسر 

چطور به اس ام   دمیدادم و د ادیها به همان تماس حاج خانم محدود شد... به شکوفه اس ام اس زدن  تماس
پاسخ  دایآ  یکردم و او برا  ویاش س  یگوش  یام را رو  یگوش  یتو یخندد. اس ام اس ها یم دایآ  یاس ها

 فرستاد.

 دربند...! خوش گذشت! میرفت
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 نباریو ا دیخودش هم خر یو من لبخند زدم. برا اهی... سدیخر یحاج خانم و مادرش روسر یو برا میکرد  دیخر
 : خوبه؟دیگذاشت و پرس  یآب  یدست رو

و  نی: مامان دعوام نکنه ادیرسو پ دیشکوه کتاب خر یچمدان قرار گرفت. برا یتو یآب  یدادم روسر سرتکان
 !رمیگیم

 !یدیزدم: نگهش دار به موقعش بهش م پلک

 !ادیبهتون م یاش و آرام و با خجالت گفت: آب  ی... درست همرنگ روسری... آبدیخر راهنیمن هم پ یبرا

 آمد.  یبه من م یآب

 « یآب» گوشم کردم   ی زهیآو

*** 

 ... یخان علو وشیدار دنید

 کرد .  یرا در کاسه گرد م یعرض احترام نرفته بودند هر چشم  یکه صاِحبانش برا یهم در خانه ا ان

لک پ یشد . لحظه ا رهیبه من خ یخشک شده اش را با زبان تر کرد و با نگران یرا دادم به شکوفه ... لبها نگاهم
 م کردم .جلوتر رفتم و سال یخورد ! کم یکردم ارامشم را حفظ کنم . ساوان در اغوشم ول م  یزدم و سع

 نوه اش ! یدوخت به سو یخان نگاهش را داد به صورتم و به ارام وشیدار

فرو رفتن اب دهان شکوفه را بشنوم . استرسش به مچاله شدن دستش دور چادر هم ختم  یتوانستم صدا یم
 نی! مطمئنا ا بود ... نجایمحو شده بود و حال باز هم ا دمیبود از برابر د ی! چند روز دشیشده بود ... چادر سف

 نبود ؟ مبه دخترش محر  یخان علو وشیدار یعنیچادر بخاطر حضور من نبود ... 

بکشد . همانطور که ساوان را به   رونی. ساوان را به طرفش گرفتم . جلوتر امد تا ساوان را از اغوشم ب دمیچرخ
 سپردم زمزمه کردم : اروم باش ! یاغوشش م

 ! دیاومد  خان نشستم : خوش وشیدار یبه رو رو

 ؟ دیخور ینم یزیکردم : چرا چ  زیم یبه فنجان رو یزد . اشاره ا پوزخند

 که پدرش قرار بود به من بزند نگران بود ؟!  ییلب در را باز گذاشت . از حرفها دمیوارد اتاق شد و د شکوفه

 خان ! وشیو نگاه منتظرم را دوختم به صورت دار دمیکش  یقیعم  نفس

 کنار !  یگذاشت  یدیو بوس رتیغ  دمیگفت : شنبه حرف امد و   باالخره
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 امد .  یبه چشم م شتریسرش ب یقسمت باال یفرو رفته اش با وجود طاس یگرد و گونه ها  صورت

 ؟ یما رو به باد بد یآبرو  یخوا یو ادامه داد : م دیرا د سکوتم

 کردم ؟  کاری: آبرو ؟مگه چ دمیخند ناخودآگاه

داشت  ییزنت تنها دمیرس ی؟ وقت یبکن یخواست یم کاریچ گهیت : ددر کنترلش داشت گف یکه سع  یخشم با
 از خونه بود!  رونیخونه! دختر من تنها ب ومدیم

 را به سمت مخالف برگرداندم تا خنده ام را پنهان کنم . سرم

 ! یها رو جمع کن یمسخره باز نیو خسته از بحث کوتاهش با من گفت : بهتره تا آبرومون نرفته ا کالفه

ه  صورتش بود ک یرو دیمحاسن سف بیشدم . ترک رهیرنگ باخته اش خ یبه طرفش برگشتم و به چشما ارنبیا
 اشتباه من ... !  ایزند  یم یدیکردم مردمک چشمانش به سف  یاحساس م

ا به ر  شیبرداشت . دنبالش رفتم ... کفشها یرا به طرف در خروج شیشد برخاست . قدم ها یکه طوالن  سکوتم
ا ... زن جوون ب شهیسوارت م یآبرو رو ببوسه بزاره کنار ... به زن جماعت رو بد  دیبا رتیغ  ی: مرد بپا کرد و گفت

خراب  زنت گهینم ی... راهش و کج بره کس روئهبره ... خوشگله تو دل ب رونیب ییتنها دیسن و سال شکوفه نبا
 !رهیتوئه که م یبود . آبرو رتیغ  یمرد ب گنیبود م

 یخنده ام سکوت خانه را م یکردم ... با خنده برگشتم داخل ساختمان ... صدا  یکه راه  را یخان علو وشیدار
 ! دیرس یکه از اتاق به گوش م  یفیضع یشکست و صدا

و  زدیتخت دست و پا م یبود . ساوان رو دهیصورتش کش یتخت بود و چادرش را رو یطرف اتاق رفتم ، رو به
  یکند . آرام بلندش کردم و کم  یخود و مادرش را ط نیو مسافت ب روان را فراموش کند یکرد رو تخت  یم یسع

 ور تر گذاشتمش ...! نیا

 شکوفه از دستانم تا صورتم باال آمد . نگاه

. کنارش نشستم . دستانش در هم قفل بود . به   دیتخت کش یو خودش را گوشه  دینگاهش را دزد یتند به
 دستش را در دست گرفتم ! یآرام

 انگشتانم فشردم .  نیسردش را ب دست

 ... نجایدونستم اومده ا یکرد : نم  زمزمه

 نداره ! یبینه ع ای ادیب نکهی:پدرته ... ا-
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صورتش شدم . دستش را رها کردم و دستم را به شانه اش  یرو یرا دادم به صورتش ... تازه متوجه سرخ نگاهم
صورتش محو بود اما قابل  یانگشتان رو  یجا زدم و چرخاندم سمت خودم ... با دقت صورتش را بر انداز کردم .

 ... دید

 زد ؟ ی: ک دمیضربه کش یرا رو دستم

 را تا چشمانم باال اورد و ارام زمزمه کرد : ... ب ... نگاهش

 : بابات زد ؟ دمیخشم غر با

 و سر تکان داد . دیگز  لب

 ؟ ینگفت یزی؟ چرا چ ی: با چه حق دمییهم سا یرا رو میها دندان

 ال تر رفت : هان ؟با  میصدا

 دوباره به اشک نشست . چشمانش

 نکشم ... ! ادیرحم نباشم . فر یکه ب  زدیاوردم و وجودم تشر م  یکم م  یچشمان اشک نیدانم چرا در برابر ا ینم

دستانم جا دادم و چشمانم را دوختم به چشمانش و زمزمه  نیفرستادم . صورتش را ب رونیرا با خشم ب نفسم
 ... ! نکن هیزدم : گر

 ابروت کنم.  یخوام ب یرا دور مچ دستم بند کرد : من نم دستش

 ی! به حرفا یبر یمن و نم یبردم : تو ابرو نیقطره اشک را از ب ریو مس دمیصورتش کش یشصتم را رو انگشت
 نده ... تیبابات اهم

 متعجب شد . چشمانش

 رفت . یم نیدر آرام بودن هر لحظه از ب میسع تمام

خواستم حرمت نگه دارم ... بزرگتره  یبود که م نیبهش نزدم بخاطر ا ی... اگه حرف گنیم یونا چا  ستی:مهم ن-
 یبهش بزنم . احترامش برام واجبه ... ! بزار هر چ یپدرته ! من حق ندارم حرف ستیبزنم . پدرم ن ی... زشته حرف

و من ت ی. اگه قراره با ازاد شمیابرو م  یبنداره  اشکالابرو بشم    یرفتن تو من ب رونیخواد بگه اگه قراره با ب یم
 باشم ...! رتیغ  یباشم بزار ب رتیغ  یب

 زد . لبخند

 ...! دمشیرا پشت سرش گذاشتم و به طرف خود کش دستم
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کنن   یاونا به ما فکر نم  یکوتاه زدم : وقت  یسرش گذاشتم و بوسه ا یرا رو میام نشست لبها  نهیس یکه رو  سرش
 ... ! یخودمون و ناراحت کن یخودیب یزایچ ینداره ما برا یلیدل

راستم نشست چشمانم بسته شد . کلمات را فراموش کردم . خودش را در آغوشم جا داد  یپهلو یکه رو  دستش
... 

 دهانم را فرو دادم . آب

 زد : زنته مرصاد ... زنت !!! ادیفر ذهنم

 دیلرز یام م  نهیس یارامش رو  ی. نفس هاکرد ..  یآغوشم دور م  یموجود شکننده  نیمرا از ا یناشناخته ا حس
 زد ...! یم بیام نه  یلعنت ی ضهیکرد . و غر  یو عقلم مرا از شکستن او دور م زدیم یدور ادی. قلبم فر

کرد همسرت ... محرمت ... مادر بچت    یکرد و عقلم تکرار م  یم یتداع میو باران را برا دیکش  یم ادیفر قلبم
 کنارته !

. لبخند زدم ...  دیو به طرف او چرخ دیکش  رونیخودش را از آغوشم ب یکه بلند شد به تندساوان   ی هیگر  یصدا
 موجود شکننده ! نیمادر بودن ا ی... برا ضمیبودنش در اغوشم ... نه بخاطر احساسات ضد و نق ینه برا

  ینهار و م امین مکه گفت : اال   دمیرا شن شیگرفتم . صدا  شیاتاق را در پ  رونیب ریتخت برخاستم و مس یرو از
 کشم .

ه ک  یشدم . به چشمانم ... چشمان رهیخ نهیخودم در آ ریبه سر و صورتم زدم . به تصو یشدم و آب سیسرو وارد
...  به چشمان برادر زاد یشتریب اریکه شباهت بس  یداشت ... به چشمان میبه چشمان برادر دوقلو یادیشباهت ز

. من دوستش داشتم . کودک چند ماهه  بودبود پسر من  یم یپسر مهد نکهینه فرزندم داشت . ساوان قبل از ا
 عاقل و بالغ دور و برم دوست داشتم!  یاز تک تک آدم ها  شتریب یلیرا خ

قرمز رنگ حرکت  یتابه  یرا درون ماه یچوب ریبود ... کفگ ستادهیآمدم پشت اجاق گاز ا  رونیکه ب  سیسرو از
 شت و کوتاه نگاهم کرد .برگ دمیرا که عقب کش یداد . صندل یم

 لکیقد و ه دیساله با ستیکردم دختران ب  یمن فکر م دی... شا کشیرا دوختم به اندام کوچک و بار چشمانم
 صد و شصت ... ! دینداشت . شا یدرشت داشته باشند ... قد بلند

 کرد .  یم اریماندنش در آن قد کمک بس زهیم زهیالغرش هم به ر  کلیه

برنج را هم کنار ظرف کباب ها گذاشت و رو  سیگذاشت . د  زیم یرو یجعفر ناتیا با تزئسرخ شده ر  یها گوجه
 نشست . میبه رو
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 ینظر داشتم . سکوتم باعث شد سر بلند کند و بپرسد : چرا نم ریرا در هم قفل کرده بودم و حرکاتش را ز دستانم
 ؟ یخور

 برنج ! سیت دو دستم را بردم سم دمیکش  نییرا از شال زرد رنگش پا نگاهم

قاشق را به دهان گذاشتم و اعتراف کردم دستپختش  نیبشقاب او را پر کردم و بعد بشقاب خودم را ... ! اول اول
 !!! شهیفوق العاده هست مثل هم

 قاشق را به دهان برد . نیشال فرستاد و اول ریاش را ز  ییخرما یموها یزده  رونیزد . قسمت ب لبخند

 کالس چطور بود ؟:  دمیو پرس دمیکش  نفس

  یکرشم نم... ! ف یبه لبخند شد . با شوق گفت : عال لیکرد . با تعجب و کم کم تعجبش رنگ باخت و تبد  سربلند
 یادیباهام هم سن و سال هستن ! استادمون هم سن و سال ز بای! همشون تقر نمیدختر اونجا بب یکردم کل

 شگاه رفته !و چهار سالشه ! خوش بحالش دان ستینداره ... فقط ب

 ؟ یقرمزم خم کردم : تو هم دانشگاه دوست دار هیپا وانیرا به طرف ل پارچ

 ... ! ی... دوست داشتم برم دانشگاه ! ول یلی: اره خ-

 سال بعد بخون ! یبرا نیبش یکه راه افتاد  کمی:  دمیحرفش پر انیم

 گرد شد : واقعا؟  چشمانش

 ! یکنکور بد  ینو تکان دادم : اره بخون تا سال بعد بتو سرم

 برم دانشگاه؟! یعنی:-

 که برن دانشگاه !  دنینم نیا  یو باال انداختم : مگه کنکور و برا ابروهام

 دانشگاه! یکه بر  یدیخم کردم : پس کنکور م یکرد . سرم و کم  دییسرتا با

 یونم عکس و العملبت نکهیخم شد طرفم ... قبل از ا زیم یبشقاب و از جا بلند شد . از رو یو رها کرد تو قاشق
 گونه ام نشست .  یرو شینشون بدم لبها

 نشست و چشمانم بسته شد . زیم یدستم رو یآب تو  وانیل

 دوم : فصل

 را به کمر زده بودم و چشمانم را دوخته بودم به بچه ها ! دستانم

 داره ! شتریبه کار ب ازین نجایا  یکن  یرا در برابرم گرفت و گفت : فکر نم نهیقاب آ دیوح
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  زیبه طرف م دیکردم وح  دیی! با سر که تا شیگل ها  یرو زیر یها هیموشکافانه ام را دوختم به قاب و سا نگاه
 کارش راه افتاد.

 نره ! ادتی نیدادم : ا الدیرا برداشتم و به دست م زیم یرو یشدم و کاسه  خم

 جعبه هم پر بشه تمومه! نیو گفت : ا دیکش  رونیرا از دستم ب کاسه

بعد از  دیمونه اونکه وح یکرد و گفتم : م  یجمعش م دیوح شیپ یکه لحظات  یدادم به جعبه کارتن را نگاهم
 کنه !  یجمعش م نهیتموم شدن قاب ا

 کنم !  یو گفت: اره خودم جمعش م دیدست از کار کش دیوح

 ! دیشدم: تمومه !!! خسته نباش یبرداشتم و مشغول بسته بند زیم یرا از رو چسب

 ! نطورید : تو هم هملبخند ز  الدیم

 : باالخره تموم شدن ! دمیکش  یقیعم  نفس

 ! دمونیسفارش کارگاه جد نیاول  نمیگفت : ا  یبا سرخوش الدیم

بود که تمامش به خودمان تعلق داشت .  یساختمان بزرگ نباریبزرگتر بود . ا دیرا گرداندم . کارگاه جد چشمانم
 یعرق و سمت چپ هم اختصاص کار مورد عالقه ام حکاکبه م میسمت راست ساختمان را اختصاص داده بود

 بود .

کارگاه لذت برده بود و کارها به   دنی... از د یعال  اریبس متیبود ... با ق یاز طرف تاجر تهران  دهیسفارش رس نیاول
!  شرفتیشد و من خوشحال بودم از پ یفرستاده م یداشت . طبق قرداد طرح ها به دب یاردیلینظرش ارزش م

 به خود گرفته ! ییکردم سرعت باال  یروزها حس م نیکه ا  یرفتشیپ

ها بود ! قدم تند کردم تا از ساختمان  هیگر  یاز سر و صدا  ادشیبلند شده بود . داد و فر یحساب امکیس یصدا
 خارج شوم .

ساوان را  شدم و کشیبود ارام کند . نزد شیپاها یکرد ساوان را که رو  یرا در آغوش گرفته بود و تالش م غزال
 که گوشام کر شد.  دایو بدم ا نیبلند شد و گفت : ببرم ا ی. به تند دمیدر اغوش کش

 !دمیاشفته ساوان کش  یبه موها یو دست دمیخند

 دستش را به طرف دهانم برد : َب ... ! َب ...! یتو تیسکویدرشتش را به صورتم دوخت و ب چشمان

 : جونم ؟!!! دمیخند

* 
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 با نوار دشیکرد . چادر جد  یبود و نگاهم م ستادهیبه ساختمان ا یمنته یپله ها یاه کردم. روزن خانه ام نگ به
 یما بود . لبخند یدوست داشتم . دستانش را در هم قفل کرده بود و نگاهش رو یاز چادر قبل  شتریرا ب ییطال

 ...! جاانگشتان زخم شده اش زدم و ساوان را در اغوشم جا به   یبه رو

: تموم  دیفشرد و پرس نهی. ساوان را به دستش دادم . ساوان را به س دیگرفتن ساوان جلو کش  یا برار  دستانش
 شد ؟

 ؟ میکارگاه انداختم : اره تموم شد ... ! بر  یپر صفا اطیبه ح ینگاه

 ! می:اره بر-

 ! امیو ب ارمیو ب چی: سوئ دمیشلوارم کش بیج یرا رو دستم

منتظر  زیم یرو چیاخر بود . سوئ  یجعبه  یمشغول بسته بند دیشدم . وحسرش وارد ساختمان  یتکان ها با
 ؟ ستیبا من ن یحرکتم بود . برداشتم و برگشتم : کار

 :نه داداش ... به سالمت !-

 کن مواظب بسته ها باشنا !  دی:تاک-

 چشم ! ی:به رو-

را  نیماش موتیدور ر یاز فاصله منتظرم بودند .   نیگفتم و از ساختمان خارج شدم . کنار ماش  ییبال یب چشمت
 ! یبه طرفم برگشت : خسته نباش یجلو جا گرفتند . پشت فرمان نشستم . کم یصندل یرو دنمیزدم و تا رس

 را جا زدم : ممنون ! دنده

 ! میبود یخان علو وشیدار یمهمان خانه  شب

خانه و چشمان خندان  دمیکه رس  ی... وقت ختیاشک ر  یخانم تماس گرفت و کل هیکه حاج  شیماه پ سه
وجدانم تشر زد که چطور توانسته ام او را از خانواده اش دور کنم . غرورم را شکستم .  دمید یشکوفه را بارون

 خانواده اش ...! دنید یبرا مشکردند . همراهش رفتم ... برد  یام را پر م  یزندگ یکه روزها  یدو نفر یبرا

هر دو به   یلحظه ا یکه برا  دیکرد . نوه اش را چنان در اغوش کشاستقبال    یخان علو وشیانتظارم دار  برخالف
 ! ختیخانم اشک شوق ر هیو حاج دیخواهرش را در اغوش کش ی. شکوه با گرم میشد رهیاو خ
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و   میکه بچه بود  یوقت یحاج خانم پر زد ... برا یکه دلم برا  دیبوس یبود و م دهیرا چنان در اغوش کش شکوفه
 پوست کند و وهی. م دیکش  یپر م شیحاج خانم رفتم . دلم برا دنی. روز بعد به د دیکش  یدر اغوشمان م نطوریا

اد د  بیمورد عالقه ام را ترت یداشت . غذا نگهمانناهار  یبه دستم داد . مرا دنبال شکوفه و ساوان فرستاد و برا
اوان لبخند را مهمان س یها یزبان نیریکرد . ش  یبا ساوان صحبت م یسکوت کرده بود . فقط گاه ی. حاج

 ...! زدمیکرد و من تلخ لبخند م  یم شیلبها

 بود . دلخور بود ...! دهیادم ها رنج کش  نیا  ی... همچنان ته دلم از همه  مانیتمام رفت و امد ها با

 بود ... ! نیچن نیا  دیزند هم شا یم یلبخند میخانم ن هیحاج یدر برابر محبت ها دمید یکه م  یا  شکوفه

 یخانم نم هیحاج یبودم محبت ها دهیگفت . د  یهم سخن نم یکلمه ا  یحت یخان علو وشیم با داربود دهید
 اش از انها باشد .  یتوانست دلخور یها م نیکرد شادش کند و ا  یشادش م دایتواند انطور که ا

پشت و  دمیکش  رونیدر ساوان را از اغوشش ب یشد . جلو ادهیساختمان متوقف کردم پ یرا که جلو نیماش
. دستم را  میخانم به استقبال امد . ساوان را گرفت و منتظر ماند وارد ساختمان شو هیسرش وارد شدم. حاج

 یب و دمیخانم را د هیحاج نیپشت شکوفه گذاشتم و قبل از خودم به داخل ساختمان فرستادمش ! نگاه سنگ
از   دنمانیتمان کرده بودم. حاج خانم با دکرده بودم او را قبل از خودم وارد ساخ  یاحترام  یتوجه وارد شدم. ب

 و کنار خود نشاندش ... ! دیبلند شد . شکوفه را بوس یمبل سلطنت یرو

ا ام ر   یدوختم . گوش ریوارد شد نگاهم را به ز یچا ینیجا گرفتم . شکوه که با س شانیزدم و رو به رو یپوزخند
 و خودم را مشغول کردم. دمیکش  رونیب

تشکر   برداشتم و یکه در برابرم گرفته شد بدون بلند کردن سر فنجان  ینیخان نبود ! س وشیو دار یاز حاج  یخبر
  یهم با دادن لقب ب یخان علو وشیما قدم بگذارد. خود دار یکردم . شکوه همچنان اجازه نداشت به خانه 

شکوفه  یهاچپ چپ به لباس  طورچ دمید یگذاشت. م  یم رتیغ  یادم ب  یبه من عمرا قدم در خانه  یرتیغ
 کند .  ینگاه م

 ... نیحاج خانم امده بود ! و فقط هم یهم بدتر از او ! دو بار یحاج

خانم که  هی. حاج ارمیکردم از موضوع سر در ب  یم یکرد و من سع  یزمزمه م یزیگوشه شکوفه چ  ریخانم ز حاج
صحبت با شکوفه شد ...  توجه به حضور من مشغول یخانم ب هیوارد شد ساوان به اغوش حاج خانم رفت . حاج

و  داد انیداد ساوان باعث بلند کردن سرم شد . نگاهش را دوخته بود به صورتم و َب ... َب ... گفتنش م یصدا
 شد . بلند شدم ...! یگم م  ادشیفر

انداخت   یکه قلبم را به تپش م  یزیکرد . چ  یم خیتنم را س یکه موها  یزیروزها چ نیدانم چطور ... اما ا ینم
 . دمیکش  یساوان بود و من با تمام وجودم به سمتش پر م ی... َب ... گفتن ها :َب 
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 آوردند ؟  یبه دست م یزیچه چ شانیبچه ها یدر زندگ دنیدانم زنان از سرک کش ینم

 خانم با ذوق از کودک ما حرف زد... هیحاج یحرف زد . وقت دیجد یحاج خانم از نوه  یوقت

 کردم دور چادر حلقه شد و صورتش گر گرفت  یهم حس م یچند قدم یا از فاصله ر  شیکه سرما  یدستان یوقت

 در وجودم شعله ور شد . خشم

 ... نتوانستم

خانم سکوت کردم و نگاهم را دادم به  هیحاج رینفس گ یبه حاج خانم دهم . در برابر حرفها یجواب نتوانستم
 . دمیسف یجورابها

 ! بودند... یدیجد یبه دنبال نوه  آنها

 از وجود من و همسرم ... !  یفرزند

 از خون من و شکوفه ...!  یکودک

 ... من

 ... شکوفه

 ؟ ما

 ما ؟ فرزند

. ساوان َب ...  میارام کردنش نکرد  یبرا یتالش کی چیشد . ساوان زار زد و ه یطول شب سکوتمان طوالن تمام
ه ب شیکه نفس ها  یکودک  یکشم . رو  ادیرتا ف دیفهم یشدم ... ! کاش م نیَب ... کرد و من گر گرفتم . خمشگ

 خودم ... ! یرتیغ  یخودم . از ب یبودم از ناتوان نیجانم بسته شده بود . خشمگ

و  داشت شیصدا یب یاش ... همه نشان از اشکها  ینیب دنی. باال کش دیکش  یکه در طول راه م  یسخت ینفسها
تفاوت بودم نسبت به   یسات هم خانه ام ... بتفاوت شدم به احسا یتفاوت از کنارشان گذشتم ... ب یمن ب

 همسرم ! یاشکها

 ؟ مادر فرزندم ؟ همسرم
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... سر خوردم در برابر اتاق ... سرخوردم  واریزدم به د هیاتاق خواب و تک  یشدم به درب بسته  رهی! خ دیرا کوب در
 بزرگ و تلخ لبخند زدم . یتابلو ریز

 سوزم . یاتش م  یشعله ها نیکردم ما ب  یساس ماح  وریاواخر شهر  یسرد شده  یگرما  نیا  در

 من ... ؟ یاتاق به رو  یگرفت . درب بسته شده   یوجودم جا م یاتاق همچون شالق رو  یبسته  درب

 یراستم را رو ی. بازو دمیمبل رها کردم و درازکش یرا رو راهنمیکاناپه ولو شدم . پ  یجا کنده شدم ... رو از
 چشمانم گذاشتم و پلک زدم .

 میسخت شده است . پاها میقابل تنفس هم سخت شده است ... نفس ها یسخت شده است . هوا زیچ مهه
 سخت شده است ... چشمانم سخت شده است ... میسخت شده است . بازو

 یم یحرکتم همچون شوک قو نیکنم . کمتر  یلحظات سخت خواب هم احساس م نیرا ما ب یسخت نیمن ا و
 پراندم !

  یها یکاش  یرا رو شیپاها یارام قدم ها خواب را بر چشمانم حرام کرد. صدا  ی... صدا شدن در اتاق باز
 ! خچالی... باز شدن در دمیاشپزخانه شن

 ام !  یسردش در چند قدم یباالخره نفس ها و

به  شیکه باز هم قدم ها  اندازمیب نییرا پا میبازو خواستمیدرب اتاق . دستم را تکان دادم و م یهم صدا باز
 نکردم . ی. حرکتدیکش  میگل دار را رو  یشد. پتو دهیفم کشطر 

 ها خاموش شد... چراغ

 ام باال آورد.  نهیس یاطراف را پس زد .پتو را تا باال  نیسنگ یتنش را حس کردم. هوا یکردم! گرما  احساس

 اش شدم.  رهیخ میباز پلک ها مهیکوسن فرستادم و از ن  ریرا ز میکه شد... غلط زدم . بازو  دور

رنگ را نشانه رفته و دستانش ... !  دیسف یزیممکن. نگاهش رو م یفاصله  نیتر کیمبل نشسته ... در نزد یور
 ام را لمس کرد.  یشانیپ یرو یدستم را تکان دادم . انگشتش موها انهیچرخد . دستش به سمتم آمد. ناش یم

به  را گم کرده ام ... ! میدست و پا یکودکاز قبل نواخت . همچون    شتریتندش را ب تمیعقل کرد و ر  ینافرمان قلبم
شست و ن نهی. کنار شومدمی. بلند شد!!! چشمانم را دنبالش کشکردمیچشمان بسته ام را بسته حفظ م یسخت

اتاق جرات داد تا نگاهم را بدوزم   روشنو  کی... تار شیرو شیپ یرنگ گرفته  ینگاهش را دوخت به شعله ها
بود . پتو را پس  شیشانه ها یرنگش رو دیو شال سف دهیکش  شیپاها یا روبه جسم مچاله شده اش . سرش ر 

 سر بلند کرد . یزدم و بلند شدم . آرام کنارش نشستم . به تند

 زانوانم گذاشتم . یحلقه کردم و سر به رو میرا دور پاها دستانم
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 کردم ؟  دارتی: ب دیارام بود اما پرس  شیصدا

 ا ... !نداشتم . توان نداشتم ... ام جرات

عقل سرکشم را پس زدم .   یادهایبود . دستانم را از دور بازوانم دور کردم . سخت بود اما تمام فر ازمندین وجودم
  شیپا یرا رها کند . سر به رو شیزانوانش نشست و مجبورش کردم پاها یبه قلبم گوش دادم. دستم رو

 در خود جمع شدم . یگذاشتم و همچون کودک

 خوردم . یتوجه به سکوتش تکان یثابت ماند . بنفسش   یلحظه ا چند

 نشست چشمانم را بستم. میبازو یکه رو  دستش

 حاج خانم ! یسرم و بزارم رو پاها ینطوریدوست داشتم ا شهی:هم-

 سرم نشست . یحرکت کرد ... ! دست نوازشش رو انگشتانش

 نکرد ! ی: حاج خانم مادر دینال وجودم

 ! یهست یردم : تو مادر خوبمتوقف شد . اعتراف ک انگشتانش

 دستش گذاشتم . دستش گرم بود . همچون دستان من ...! یرو دست

 منم هست ! ی:ساوان بچه -

... 

 ! یاونا فکر کن  یبه حرفا ستی:الزم ن-

 گفت : حق دارن.  تلخ

  یودت مکنن دارم ناب  یم یادآوریانداخت : اونا بهم   نیی. چشمانم را دوختم به صورتش . سرش را پا دمیچرخ
 کنم!

 انگشتانم فشرده شد.  نی. انگشتانش ب دمیدر هم کش چهره

 اش.  ییخرما یرا دوخت به چشمانم. نگاهم رفت سمت موها نگاهش

 داشت... ادیسوز داشت... خشم داشت... فر شیصدا

 داشت! ناله

... بچه داشته  یدواج کن... با زن مورد عالقه ات از  یپدر بش یتون ی... تو م رمیگیرو ازت م ی:من دارم حق زندگ-
 ! یباش
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را گره زدم دور   می. صورتم را در تنش پنهان کردم . دستش را رها کردم و بازو دمی. خودم را باالتر کش دمیچرخ
که سالها   یرا نوازش کرد. مثل مادر میکمرش ... با تمام توانم صورتم را در شکمش پنهان کردم . بازهم موها

  انیدر م نیسنگ یمادرانه اش بودم . هوا یهاا فراموش کرده بود. محتاج نوازشنوازش کردن فرزندانش ر  شیپ
 هم گذاشتم . یشد . چشمانم را رو یعطر تنش گم م

 :مرصاد؟-

 ! الیخیشکوفه ... ب الیخی: ب دمینال

. بودن شکوفه .. یبرا الیخیچه ؟ ب یبرا الیخیخورد . ب یسرم م یرو یکردم همچون پتک  یکه تکرار م  یالیخیب
 من ؟! یازهاین یبرا الیخیپدر بودن من ؟ ب یبرا الیخیب

 فشار تمام افکارم را فراموش کنم ! نیخواستم با ا یفشردم به تنش ... م شتریرا ب سرم

در  که شش ماه است  ستیاست . فراموش کنم قلبم همچنان دلتنگ باران  نیریش میبرا شیکنم نوازشها  فراموش
 و من ...! یزن را دوست داشته باش نیا  دیزند با یم بیفراموش کنم عقلم نه.  برمیاز او به سر م  یخبر یب

 یساوان م یزن بودن را دوست دارم . من لحظه به لحظه دلتنگ پدر بودن ... بابا بودن برا نیحس کنار ا من
 شوم .

 و ... زارمیاز حس فشرده شدن قلبم در برابر پسرکم ب  من

 خانم ! هیحاج یالف گفته هاحاج خانم ... برخ یخواسته  برخالف

 ... ! یداشتن فرزند یخانواده ها برا لیتما برخالف

 وجود من و شکوفه ! از

 زن ندارم! نیلمس کردن ا یبرا یلیتما من

 زن است ! نیآرام گرفتن در آغوش ا  یلمس شدن ... برا یمن برا لیتما تمام

  یکه کالفگ  یآرامش  یبرا ایگرفتم   یمادرانه اش مکه از نوازش   یآرامش  یشد. برا نیگرم شد... ! سنگ  میها پلک
 ام را زدوده بود!

* 

* 

* 

 شما ! یگذاشت و گفت : برا  زیم یچک را رو ایس
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چک و با ارامش تکرار کردم : حقوق بچه ها رو پرداخت کن ... سهم  یزدم ... نگاهم را دوختم به موجود لبخند
 به حساب من ! زیرو هم بر یخودتم بردار مابق

 : انجام شده ! دیکش  زیم یخودش را رو ایس

 ؟ یچ یعنی:-

 شده ! بمونیماه نص نیکه ا  هیمانده کل سود یباق نیا  یعنی:-

 ؟ ی: مطمئن دمیرا دادم به مبلغ چک و پرس نگاهم

 :صد در صد !-

 همه ؟ نی؟ ا شهیمگه م ی:ول-

 برتر! ی. و طرح هاخوان ... زمان کمتر .. یسفارشات و دو برابر م نباری:جناب حمد فرمودن ا-

 ؟ یکن  یم ی:شوخ-

 نمونده ! یاز جنسامون هم باق  دونهی یافزود : گفت حت  یبا خوشحال ایس

 :جان من ؟-

 ! زننیم دمونینداره دارن د تیجماعت خوب فهیضع شیبازت و ! زشته پ شی:تو روحت ... جمع کن اون ن-

 شدم. رهیخ دایسمت پنجره و به شکوفه و آ دیچرخ چشمم

 خواهند کرد ! دنیاز کارگاه معرقمون هم د  یجناب حمد اعالم کردن به زود یشانه ام زد : راست یرو ایس

 زدم . شکوفه هم لبخند زد . لبخند

صالح باشه همون اتفاق  یداشته باش ... هر چ مانیخودت ا یدر ذهنم تکرار شد : به خودت و خدا شیصدا
 افته !  یم

 زن و بچته ... شکر خدا پر برکتن ! یروز نایا  یدون ی. برگشت و گفت: مگرفته بود  شیرا در پ یخروج ریمس ایس

ام شده   یکه شکوفه و ساوان وارد زندگ  یبود ... از روز ایزن و بچه ام . متفکر سرتکان دادم . حق با س یروز
 بودم . شرفتیبودند روز به روز در حال پ

در   هر ی. لبخند زدم و اشاره زدم وارد اتاق شود. دستگ همراه شد. شکوفه نگاهش را به من دوخته بود ایبا س دایآ
 !میکرد  یچه سود نیبب ایچک را بلند کردم: ب دیکه چرخ

 دونم ... مبارکه ! یزد : م لبخند
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 .میریبگ یحساب یمهمون هی دی:مبارکمون باشه . با-

 . میریگیهم م ی:باشه مهمون-

 ؟ ینیشیبود: نم یام به صندل  اشاره

 ؟ ینشستم: خسته شد کشیند شدم و نزدمبل نشست. بل یرو

 فهمم ! یو نم شینباشه خستگ نایاش را در برابرم گرفت : اگه ا  یزخم انگشتان

 ...یدیبریدستات و م یاول چطور  یرفته روزا ادتی.  رهیم نیهم از ب نای:کم کم ا-

 کمتر شده !  یلی:اره االن خ-

 :ساوان کجاست ؟-

 بچه هاست . شی:پ-

ز  رود . به دنبالش ا رونینگاهش مهربان بود . صورتش ارام بود ! در را باز کردم و اجازه دادم ب . بلند شدبرخاستم
بچه ها بلند بود . نگاهم رفت سمت ساوان ... دستان کوچکش در دست  ادیداد و فر یاتاقم خارج شدم . صدا

 ! رهیبرگشتم : داره راه مبه طرف شکوفه  وقکرد . لبخند زدم و با ش  یم یتات یتات یبود و به ارام دیوح

... ! نگاهم را  دمشیخودم را به ساوان رساندم و در آغوش کش یزد و به طرف آن ها قدم برداشت . به تند لبخند
 ؟ییبابا یریراه م یدر چشمانش قفل کردم: دار

 :پوففف ... وو ... َب ... َب ...!-

 :جون دلم ... قربون پسرم برم !-

به شکوفه دوخته بود . از راه رفتنش شاد بودم .   میشانه ها یو نگاهش را از رو زدیبه صورتم لبخند م ساوان
که پرستار در    ی. درست همانند روز دیتپ یبود . قلبم در ارامش م نیریاحساس پرواز داشتم . احساسم ش
ش چشمان بسته اش ! ارام بهکه نگاهم را به صورت کوچکش دوختم و   یاغوشم گذاشتش ... درست لحظه ا

 ارامش را دوست داشتم .  نیا  ینیریوجودم همانند ارامش ان لحظات بود ... ش

 نره ! ادتی ینیریها بلند شدند : داداش ش بچه

 به افتخار پسرم! دمیهم م ینیریبخود فشردم : حتما ش شتریرا ب ساوان

پر تنشم  یلحظات ارام زندگ اداوری... !  شیلبها یبود . لبخند رو ستادهیا  نهیدورتر دست به س یکم  ای. سبرگشتم
 بود !
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  یکل  ندهی... از اول هفته ا لهیکارگاه تعط  ی. دو روز دیو خوش بگذرون دیبه اطراف انداختم : امروز و بر ینگاه
 !میکار دار

 خسته ام! یلیسمت شکوفه و ارام گفتم : خ دمیبچه ها بلند شد . چرخ ادیو فر داد

 خونه. میزد : بر پلک

 ؟:خونه چه خبراست -

 بود ... نیری... لبخندش ش دی... چشمانم درخش نیری... ش فی... آرام ... ظر دیخند

سرش   یچادرش را رو یدور شده بودند ، چه ساده تمام کارگاه در سکوت فرو رفته بود . خم شدم ... لبه  همه
 کنه !  یتات یخونه پسرم قراره واسمون تات میگفتم : بر  جانیو با ه دمیکش

...! برخالف باران  ایاما با حجب و ح  نیری. ش زدی. در جمع لبخند م دیخند ی. کمتر پر صدا م دیصدا خند پر
 نیریبه لبخند ش انیدر برابر تمام اطراف شیبود که من بودم و او بود ... و خنده ها یزمان یتنها برا شیقهقهه ها

و من خنده  زدینجوا م میده اش در گوشها. پر صدا ... بلند ... خن بردیلذت م دنیشد ... باران از خند یختم م
 خواستم . یخود م یبلندش را برا یها

روروک  یخانه خو گرفته بود . سر و صدا نیبه ا بیروزها حالم عج نیمهر همسرم مامن ارامشم بود . ا ی خانه
ر هم توانست ارامش وجودم را ب یرورورکش هم نم یزنگ دار جلو یحلقه ها یساوان و حرکت دستانش به رو

 زند .

  خونه رو عوض هینگرفتم : نظرت چ سیقرمز پوش پرسپول کنیقهوه را در برابرم گذاشت . نگاهم را از باز فنجان
 ! میکن

 مبل نشست : چرا ؟ یفاصله از من رو با

 !میریاپارتمان کوچولو تو مرکز شهر بگ  هیبا مرکز شهر داره ...  یادیفاصله ز نجای:فکرکردم ا-

 ؟یندار رو دوست نجای:ا-

اون طرفا اگه   میبر یشیآزما  میمدت اجاره کن هی میتون یمال توئه ... م نجای. ا میرو بفروش نجایا  ستی:قرار ن-
 جا ... نیهم میگرد  یخوب نبود برم

در  کنانیباز یبرگشت رو یبه تند ردیزد . نگاهم که به سمت صورتش رفته بود تا حرکاتش را در نظر بگ لبخند
 حال حرکت!

* 
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* 

* 

زد و نگاه خمارش را دوخت به  هیبه عقب تک یدامن قرمز رنگ خال دارش جمع کرد... سرش را کم ریرا ز شیپاها
تر آوردم . دستانش به دور  نییپخش شده در خانه را پا یکنترل حرکت کرد و صدا  ی...! دستم روونیزیتلو

 بازوانش حلقه شد.

هم قرار داشت و کامال در  یرها کردم ... چشمانش رو زیم یروقهوه را  یخال وانی. ل دیرس انیاول به پا  ی مهین
 بود . دهیچیخود پ

چشم گشود. لبخند زدم. خجالت زده سر  ی... به تنددمشیانداختم و در اغوش کش  شیشانه ها ریرا ز دستانم
ام   ینیبدر  میبود دهیخر یعطر فروش  یاز مغازه   شیپ یکه چند  یعطر  یبو دمیام پنهان کرد. نفس کش  نهیدر س

 بهتره ... نیگناه بشم هم  وجبخوام م یکه من اصرار داشتم تند باشد و او ارام گفت : نم  ی.عطر دیچیپ

 شدم . یراض فیارامم کرد و به همان عطر لط  شیحرفها

تخت که   یفرستادم . از برابر قاب عکس ساوان گذشتم... رو میها هیرا به ر فشیعطر لط  ی... بو دمیکش  بو
 شدم و زمزمه کردم : بخواب! رهیو روشن اتاق به صورتش خ کیباز کرد. در تارگذاشتمش چشم 

 بست و دوباره باز کرد. چشمانم در چشمانش قفل شد. یلحظه ا یرا برا چشمانش

که در کنار صداها از   یگرفت. هر حرف  یوجودم را به باز یسلول ها فشیارام و لط  یاز هم جدا شد. صدا  شیلبها
 کلمه گفت: مرصاد...  کیگرفت.   یم یام را به باز  شهیرگ و ر شدیمخارج  شیلبها انیم

. ته اش  یشانیرا چسباندم به پ میتنش... چشمانم را بستم و لبها یرا از کف دادم. خم شدم رو میدستها اریاخت
 . نفسم حبس شد... چشمانم گرم شد...دیوجودم پر کش ژنیاکس  یتها

صورتش  یسوخت... دستانم رو میجدا شد. خط خط گلو میخورد. لبها میگرمش به پوست گلو  یها نفس
 نشست.

 خورد و چشمانم به چشمانش ! هیتخت تک یلبه  یبه رو زانوانم

در ارامش  میجستجو گرم را در چشمان ارامش دوختم ... چشمانش جادو داشت ؟ تک تک سلول ها نگاه
اش را عقب فرستادم و   یفت . روسرر  شیچشمانش رفت . نگاهش ارام شد ... انگشتانم نرم به سمت موها

 . دمیکش  شیموها انیدستانم را م

 ! شیرنگ موها یبرا دیاش برگشت ... دلم پر کش  ییخرما یانگشتانم گره خورد . نگاهم از موها  انیم انگشتانش

 ارام بود .  نگاهش
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 یور اسی یامپوعطر ش  ی... بو دمینشست . چشمانم بسته شد . بو کش ییخرما یموها انیشدم . صورتم م خم
 ملحفه ها ... ینرم یانگشتانم حرکت کرد . خودم را رها کردم رو  یحمام را ... انگشتانش رو یتاقچه 

اش رفت سمت چراغ   ییخرما یموها انی... نگاهم از م دمیچرخ یرنگ گرفت ... تنش داغ شد . کم صورتش
 روشن سالن ... لبخند زدم ! لبخند زد ...

 ... چشم در چشم ... ! دمشیو به سمت خود کش را بند کمرش کردم دستم

 دهانم را فرو دادم : شکوفه ... اب

 پخش صورتم شد . نور کمرنگ داخل اتاق کمرنگ تر شد . شانشیپر یرا خم کرد . موها سرش

 : دوست دارم ... ! دیام کش  نهیس یرا رو دستش

گشت ... وجدانم   یم شیمعنا یکلمات برا... ذهنم به دنبال   دیکش  ریاز شمارش خارج شد . قلبم ت  مینفسها
... ! قلبم در  ازیاز ن  ادیفر میو سلول ها دیکش  یاز عشق م  ادی... وجدانم فر ادیفر میو سلول ها دیکش  یم ادیفر

دو کلمه که بر زبان آورده بود ذهنم را  نی! اندمزد ... همسرم ... زنم ... مادر فرز  یم بیسکوت بود و عقلم نه
 قفل کرد.

 هم! یچفت شد رو نمدستا

 !دمشیآغوشم باال کش  در

 سالها در پشت وجدان غلبه بر نفس پنهان شده بود ...! نینشست...! مرد بودنم در تمام ا شیلبها یرو میلبها

داد و جسمم   یبود . عقلم دستور غلبه بر ان ها م میازهاین یبودم ... اما عقلم فرمانروا ازمندیبودم ... ن مرد
 اطاعت ...!

دوستش بدار ! دوست  زدیم بیداد و قلبم نه یم میازهای؛ زنم ... در اغوشم ... عقلم فرمان اطالعت از ن حال
 بخشد . یکه ارامش نگاهش وجودت را ارامش م  یبدار شکوفه ا

 ...! یو ارام شو یاش گذار  نهیباش که نفس زنان سر به س یارامش اغوش  ازمندین

 شد . یاغوشش از وجدان ارامم اغاز م  ارامش

 زند . ادینبود که وجدانم فر ینامحرم نباری... ا زمینبود تا از اغوشش بگر یباران نباریا

  یزد ... انگشتانم رو یام نم  یمانیا  یاز ب  ادیاغوش محمل ارامشم بود ... ! عقلم فر  نیاغوش محرمم بود . ا  نیا
  نیمانش شد و دستانش را در بچش رهیشد. چشمانم خ ریاس  میپاها نیب شیکمرش به حرکت در آمد و پاها
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... همسرم بود. زن خانه ام بود. زن  بوداش را با دستم عقب زدم. او شکوفه   ختهیر یانگشتانم قفل کردم. موها
 بود. محرمم بود. میروزها نیا

وم سرش ش دیدادم و غلت زدم. دستم را پشت سرش قراردادم تا مانع از برخورد شد هیتخت تک یرا به نرم میبازو
 چنگ زد. میاو به پهلوو  

ام   یگرفتم. کنارش آرام بودم. زندگ  یشدم. او همسرم بود. من آرامشم را از او م رهیزدم و به صورتش خ پلک
 بودم. یراض یزندگ نیبود. من به ا

* 

* 

* 

چشمان خسته ام را گشودم و نگاهم را   یباعث شد پلک زنم . به سخت دیرس یکه به گوشم م  یآرام  یصدا
 چادر ... ! انیمچاله شده م زیقامت ربه  دمیکش

ود .  ب شتریباز نگه داشتن چشمانم نداشتم ... ... تمام حسم دنبال خواب ب یبرا یلیهم افتاد . م یرو چشمانم
 رکوع خم شده بود . یبرا فشی. باز هم چشم گشودم . جسم ظر دیکش  یم ادیذهنم فر انیارام م  یصدا نیاما ا

 سرم فرستادم . پلک زدم . ریو بالشت را ز دمیشکم غلط ی. رو دمشیچیبه دور خود پرا به مالفه گرفتم و  دستم
 به سجده رفت !

 ...! گرید یشدم به جسمش ... سجده ا رهیارام ... چشم گشودم . خ  یشد . باز هم صدا کیبستم ... تار چشم

 دست لختم ثابت ماند . یرو نگاهم

 بودم ... دهیارام خواب  چقدر

 کرده بودم ...  دایخواب پ یبرا یمناسب یدتها جابعد از م امشب

 ... ! شبید

 شد ... ! نیسنگ میپلکها

 ارامش حضور جسم ارام ... !  ایتخت  ینرم نیا  ارامش

 اتاق ...  نیروان ا ارامش

 . دیاز سر کش  چادر



 

 
94 

 بسته شده اش ! ییخرما یشدم . موها رهیخ دشیبلوز و شلوار سف به

و روشن اتاق نور اندک سرک   کی. چشم بستم ... ! تار ستادیرگشت . کنارم اباز شدن در کمد ... ! ب یصدا
قدم را  نیصورتم را عقب زد . اول یرو ی. موها دیتنم کش یرا رو دیسف یاز پنجره ها بود . مالفه   دهیکش

 برنداشته دستم را دور مچ دستش بستم .

را دورش حلقه  می. بازو دیدش به گوشم رسبلن نی... بغلم که جا گرفت ... ه دمشیهوا به سمت خود کش یب
 فرو بردم . شیموها انیبسته شده اش را ازاد کردم و سرم را م یزدم . موها

 را با ارامش فرو بستم و زمزمه زدم : قبول باشه !!!! چشمانم

* 

* 

* 

  دستش یهم فشردم . دست رو یرو شتریانداز شد . چشمان بسته ام را ب  نیگوشم طن  ریارامش ز  یصدا
 بخوابم! گهید کمی: بزار دمیگذاشتم و نال

 :پاش و صبحونه بخور بعد بخواب ...-

 صبحونه ساعت چنده ؟ الیخی:ب-

 ! میو ن ازدهی:اوم ... -

 کارگاه !  یشدم : وا زیخ میشدم به صورت پر لبخندش و از جا ن رهیچشم گشودم . خ یتند به

 ... یکرد  لیرفت ؟ خودت تعط تادی لهی: امروز تعط دیابروانش را باال کش  طنتیش با

 ... گهیلبخندش نشست : پاش و د ی. اخم جا دمیو سرخوش سر به بالشت کوب شاد

 :ساوان کجاست ؟-

 :خوابه...-

 کن ...  داری؟ برو اون و ب دهی: پس زورت به من رس دمیغر

 ؟ یکن  یم سهیبچه مقا هی:خودت و با -

مانم گذاشتم و چش  شیپاها یتخت نشاندمش ! سرم را رو یبه سمتش برگشتم . دستش را گرفتم و رو یتند به
 را بستم .
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 ؟ی:بچه شد-

 . یگیاز همونا که واسه ساوان م  ؟یگیم یی:واسم الال-

 به حرکت در امد . میموها انیم انگشتانش

 ماه و مهتابه ییالال

 مونس خوابه ییالال

 گلهاست  یقصه  ییالال

 از افتاب پر از ابه  پر

 ییالالالال    ییالال  الال

 نهییرسم و ا ییالال

 نهیریشعر ش ییالال

 و صاف و صادق روون

 نهییمثل ا زالله

 ییالال الال  ییالال  الال

 خونه یگرم  ییالال

 قوت جونه ییالال

 شب هم کی گهیم ییالال

 مونهیتنها نم یکس

 ییالال الال  ییالال  الال

 اسمون داره  ییالال

 کمون داره  نیو رنگ گل

 مهربون داره یهنگا ششیچشمون درو یتو

 ییالال الال  ییالال  الال
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 ما ماهه یها ییالال

 ناله و اهه بدون

 و خوش باش ییالال  بخون

 عمر غصه کوتاهه  که

 ییالال الال  ییالال  الال

 ما ماهه یها ییالال

 ناله و اهه بدون

 و خوش باش ییالال  بخون

 عمر غصه کوتاه  که

 ییالال الال  ییالال الال  ییالال  الال

  یبود لحظات نیریدر اغوش مادر... ش یشد... همچون نوزاد یدر آغوشش فشردم . چشمانم گرم م شتریرا ب سرم
داد و دوست داشتم تکرارکند   یازارم م  ی. سکوتش از طرف دادمیگوش م  فشیلط یبه صدا نیکه با چشمان سنگ

 شد سکوت کنم . یتکان دادن زبانم باعث م یو سخت نمیاما چشمان سنگ

 کنم.  یبرات قهوه دم م ری: دوش بگ دیصورتم کش یرا رو دستش

 چشم گشودم . یارام  به

 کرد .  یمن قهوه دم م یبود . شکوفه هم دوست نداشت اما برا زاریخوردم ب یکه م  یاز قهوه ا  شهیهم باران

 سزدم ... احسا هیتک می. سرم را به بازو ستادمیدوش اب ا ریگرفتم . ز  شیحمام را در پ ریبلند شدنش مس با
 خوب و بدم در کنار هم ... !

کردم با شکوفه بودن   یاعتراف م  دینقص بود و با یشکوفه ... حضور شکوفه در کنارم ... شکوفه ب ارامش
 است .  نیریش

 در قلبم . یاز حضور باران  دمیترس یم اما

اهم را نگ که نشست  زیگذاشت . تشکر کردم . پشت م  میرو شینشستم . فنجان قهوه ام را پ زیپشت م کنارش
 ...دشیشده اش به صورت سف یدم اسب یدوختم به صورتش ... به موها

 بود. نیدوخته بود. اخم نداشت اما صورتش... ناراحت بود. غمگ زیرا به م نگاهش
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لقمه و صورتم حرکت کرد. دستم را تکان  نیکره مربا را به طرفش گرفتم . چند لحظه نگاهم کرد. نگاهش ب  ی لقمه
 .دیزدم اما او نگاه دزد شیبه رو یگرفتن لقمه از دستم، بلند کرد. لبخند  یدستش را برا دیددادم و با تر 

 کردم ؟  تتی: اذ دمیپرس یخم شدم سمتش و به آرام یدوم را که در برابرش گرفتم کم ی لقمه

انش انگشت  انیکره مربا را از م  یزد. لقمه  هیتک زیرنگ گرفت. سرخ شد و دست لرزانش را به م یبه تند صورتش
 ؟یدار یخوب یصدا یدونست ی. به سمت دهانش بردم و زمزمه زدم: مدمیکش  رونیب

 ؟یخوریشد به صورتم . لبخند زدم و دستم را تکان دادم: نم رهیچشمانش خ یسمتم . از گوشه  دیچرخ نگاهش

رتش قرار دادم و صو یکره مربا را در دهانش گذاشتم. انگشت اشاره ام را رو  یاز هم جدا شد. لقمه   شیلبها
  یان کلمات را به زبان م  دیزدم . با یحرف م دیام را جمع کردم . با  یسرش را به سمت خود کج کردم . تمام انرژ

 یزندگ نیکردم چقدر به ا  یبه خودم ثابت م دیاثبات به خودم . با  یگفتن به شکوفه ... برا  یآوردم . نه برا
 . بندمیپا

 مزمه کردم : دوست دارم .را در چشمانش دوختم و ز  چشمانم

* 

* 

* 

 ... تن خسته و کوفته ام را پرت کردم تو ... دمیکش  نییرا پا رهیدستگ

 .دمیرا همراه خودم به سمت آشپزخانه کش دیفرستادم و ساک بزرگ خر میها هیرا به ر یخوش قرمه سبز یبو

 لب سالم دادم. ریکانتر رها کردم و ز  یرا جلو ساک

رابر در ب نکهیگفت... به سمتم آمد ... قبل از ا  ریکرد. سالم و ظهر بخ  شیمهمان لبها یسمتم و لبخند برگشت
 زد . میو آرام صدا دیو دور کمرش حلقه زدم. خند دمیکش  شیها خم شود دستم را پ دیساک خر

 ! هیسخت یلیکردن کار خ  دی: خر دمیشانه اش گذاشتم و چشم بستم. نال یتوجه به تکرار اسمم سرم را رو یب

 . ادیکار خوشت م  نیکردم از ا  ی: فکر مدینوازش به سرم کش دست

 چسبه ! ینم ییفرستادم: تنها فشیام را به تن ضع  ینیرا رها کردم و سنگ خودم

 بره ! نیاز ب  تیبرات قهوه اماده کنم خستگ نی:باشه بش-

 یم ییزدم: چا رونیخانه بو از آشپز  دمی. چرخ دمیخود را عقب کش یگرفتم و به تند  شیرا به شانه ها دستانم
 خوام .
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گرفته بودم و کمکش   میدستها انیبود . دستانش را م ستادهیا  شیپاها یساوان نشسته بودم و رو یبه رو رو
 . دیخند یداشت با ذوق م یکه برم  یکردم قدم بردارد . هر قدم  یم

و قدم بلند به سمتش برداشت مادر چنان ذوق کرد که د دنیکه نشست نگاه ساوان رفت سمتش ... از د  کنارمان
لندش کرد : ب یخنده اش بلند شد . شکوفه به تند ی. نتوانستم کنترلش کنم و در اغوش شکوفه فرو رفت و صدا

 ؟ یمامان یکن  یکار م  یچ

 به صورتش چنگ زد : َما...م! ساوان

 فشرد . نهی.شکوفه با ذوق او را به س دمیخند

جرعه  توجه یاحساس کردم زبانم جزغاله شد اما ب  شیکردم . از گرما  کینزد میبرداشتم و به لبها ینیاز س  یوانیل
برگرداندم . ساوان با دقت به  ینیرا به س وانیرا احساس کردم . ل شیواقعا گرما نباری. ا دمیرا سرکش یبعد ی
 یمه کرد که کنجکاو شده بودم ادا  یکاو م  وشده بود و چنان ان ها را کند  رهیخ ینیداخل س یها وانیل

 زد . رجهیش شانیبه سو کدفعهیها نگاه کرد و  وانیبه ل ی. چند لحظه ا رمینظر بگ ریرا ز شیرفتارها

ها  ییچا نی... ا یه یدستش دور کردم . با خنده گفتم : ه یرا از جلو ینیو س دمیبه سمتش چرخ یتند به
 صاحب دارنا ...

 کرد .  یمن اخم م یقهقهه زدم . پدر سوخته برارا نثارم کرد و رو برگرداند .  نشی. نگاه خشمگ برگشت

 یاچ یها وانیبه ل یاشپزخانه شود و با فنجان کوچک برگردد و دست  یباالخره شکوفه را مجبور کرد راه ساوان
 بکشد .

اه گ  هیو دستم را تک دمیراستم چرخ یشانه  یشکوفه بود . رو یاش به پاها  هیخم شده بود . تک شیدو پا یرو
نم : فکر ک دمیتر و پرس نییپا دمیام را کش  رهیو لبخند زد . نگاه خ دیساوان کش یبه موها یدستسرم کردم . 

 تموم شد نه ؟ دامونیخر

 . میریبگ ینیریفردا ش دی:اره تمومه ... فقط با-

 یبرگداندم : چ ینیو به داخل س دمیکش  رونیانگشتانش ب  نیرا که حاال دست ساوان درونش بود از ب فنجان
 ؟ ی؟ خامه ا رمیتر بگ ینیریخوبه ؟ ش رمیبگ

 و منتظر نگاهش کردم . دمیهم کش یرا رو میپاها

 ! میری... چطوره چند نوع مختلف بگ گمای: م دیرا پشت گوش کش شیموها

 ! میریگیم میری... با هم م هی: فکر خوب دمیساوان کش یدستم را به موها متفکر

 ! ایریبگ یخوا یم ینیری: دو تا دونه ش دیغر
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گذاشتم : دو تا دونه کجا بود خانم ... قراره کم کم سه چهار    شیپاها ی. سرم را رو دمیرا جلوتر کش خودم
 . میریبگ ییلویک

 ...ریکار دارم ... خودت برو بگ  یمن فردا کل ی:هر چ-

 !یاریمونده عروس ب یلی... هنوز خ ایزنیغر م  رزنایمثل پ ی:باز دار-

 . دیوبام ک  یشانیپ یرا رو انگشتانش

 . کنهیم ممیداره نصف و ن فهیضع نیچطور ا نیبب میقد ی... َمردم مردا یرا باالتر بردم: وا میصدا

 ! ایح یو گفت: ب دیخند

رد دونه که م ی... نم ایح یب گهیمامانت بهم م نی: بب شی. سرم را گرفتم جلو دمیرفت سمت ساوان . چرخ نگاهم
 باشه ! ایح یب دیبا

 و گفت : دی. شکوفه خند دیسرم کوب یاش را رو  یرفت . ساوان عروسک خرس شیدندان ها انیشکوفه م یلبها
 نزن ! یتیترب یحرف ب گهیبچه هم م ایب

 ! نیمن و بچزون نیکرد  یکیجا بلند شدم : مادر و پسر دست به  از

ه فرود امدساوان در صورت شکوفه  نیماش نباریراهرو به سمتش برگردم . ا کیاخ شکوفه باعث شد نزد  یصدا
 ... ریبگ لیکرد خانم تحو  یشدم : پسرم تالف نهیبود . دست به س

* 

* 

* 

به  دیبا کارنیا  یداشتم دوباره درس بخوانم . برا مینشستم . تصم ستمیعوض کردم ... برگشتم و پشت س  لباس
. به اصطالح  شد یجمعه شب برگذار م یخواست به انجا قدم بگذارم . مهمان یدلم نم چیرفتم و ه یدانشگاه م

ود و در راه رفتن ساوان ب یکارگاه، مهمان  یبچه ها یبه گفته  شتریشده بود اما ب بمانیکه نص  ینیسود سنگ یبرا
 جمع شدن در کنار هم !!! یبرا یساده ا ینظر من مهمان

رشته  هیگفت خوب   یاندازد و م  یباران م ادیرشته مرا  نیگفتم ا  یگفت درست را تمام کن ... م  یمدام م ایس
 خونه . یداره م تیبا جد یچطور یدیند یکه از خانمت عقب بمون  یخوا یشروع کن ... نم گهید ی

درس خواندن پر  یشود دلم برا یو با دقت مشغول خواندن م ندینش یم شیسر کتابها دمید یرا که م شکوفه
 کردم .  یحسادت م ایو به قول س دیکش  یم
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 به دنبال نگاه اشنا ... دیدور تا دور چرخ یلحظه ا ید چشمانم برارا که از سر در دانشگاه رد کر  نیماش

... به انتظار گذرم از سردر دانشگاه ... تا با چشمان براقش در برابرم ظاهر  ستادیا  یبه انتظارم م یکه زمان  ینگاه
 کرد .  یم بیام ترغ  یتمام مشکالت زندگ یکه مرا به فراموش  یکند . نگاه  میشود و لبخند را مهمان لبها

 باران بودم ... ینگاه اشنا دنبال

 ... باران

 ... بارانَ 

 میشکوفه چه بگو یدر آن روز ... در پاسخ خدا ی... روز یکنم . روز  انتیبرمن که بخواهم خ یبر من ... وا یوا
 باشد ... اگر هم باشد به من تعلق ندارد . یباران دیذهنم ... ! امروز نبا انتیاز خ  می... چه بگو

 باران است ! رانبا

اما   دمید یکه نم  ییفرار از نگاه اشنا یچند ساله ام ... برا یو انصراف دادم ... دل کندم از تمام تالشها رفتم
من ساده   یانصراف دادم. ساده؟! سخت بود ول  یرا کردم. به سادگ نکاریکردم. سخت بود اما من ا  یحس م

 را کردم. نکاریا

شجو هام  دان نیکردم دو تا از بهتر  یاز نظر گذراند و با تاسف سرتکان داد : فکر نم  را میمشترکمان سر تا پا استاد
 انصراف بدن...  ینطوریا

توانستم از  یآشنا خوش و بش کردم و زودتر از انچه م  یهم فشردم. با پسرها یو دستانم را رو دمیدزد نگاه
 دانشگاه فرار کردم .

 خبرم ... یشدم در چشمانش و کالفه پاسخ دادم: ب رهیچه خبر و من خ ریاز خانم نص  دیپرس استاد

که هر بار به   یکه خوب از روابط ما خبر داشت . استاد  یفرار از استاد یکوتاه به زبان اورده بودم برا  یکلمه   دو
من  خکار را تکرار کرده بود اما پاس  نیهم ا نباریگرفت . ا  یزد و در نبود باران سراغش را از من م یلبخند م مانیرو

 خبرم ... یساده بود ... ب یدر برابرش جواب

جا نداشت . هر انچه به باران  یحالم باران ینبود . در روزها میروزها نیتلخ ا قتیجز حق یزیخبر بودم ... چ یب
 ماند ... یمن گاه همچون سال م یبرا شیکه روزها  یی... ماه ها شیگشت به ماه ها پ  یتعلق داشت بازم

 ماند ... یم

 ماند ... یم یار
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که با   یشکوفه ا یدهم ... برا یجان م شیموها دنییبو یگذرد که من برا  یم یبا شکوفه ا میروزها نیا
که گاه حسرت باران   یشکوفه ا یزدم ... به رو یکرد و من لبخند م  یتمام احساسات مردانه ام قل قل م دنشید

 یفرزند خود بودنش حسرت م یرازبان که گاه ب نیریساوان ش ی... به رو زدمیخوردم لبخند م یبودنش را م
 ... زدمیخوردم لبخند م

 ... زدمیها لبخند م وانهیروزها همچون د نیا

 اطرافم ...  یادمها  یتنها به رو نه

 ... زدمیخود هم لبخند م ضیروزها به احساسات ضد و نق نیا

 زدم ... یلبخند م یادیروزها ز نیا

 زدم. یاحساساتم م  یکه به رو  افتی یمعنا م یام با لبخند  یزندگ

 .کردمیم میهمسرم تقد یرو به

 و شکوفه است. یاو پسر مهد  کردیم یادآوریزدم و وجودم  یساوان هم لبخند م به

* 

* 

* 

 در برابر چشمانم جان گرفت . شیلبها یو چشمانم را بستم . لبخند رو دمیسنگ کش یرو دست

 د .ش دهیبلند تر ... واضح تر از صورتش شن شیصدا

 سپارم " ی"مرصاد زن و بچم و به تو م

اتفاق افتاد ...   شیکه سالها پ  یام دل کندم . مثل دل کندن  یماندم و دل کندم ... از هم سلول یلحظه ا چند
 ...!ادیو بر سر من فر دیبه سرش کش یدست یکه حاج  یمثل زمان

داشتم  ازیکه ن  یاو ... درست زمانو   ستادمیمدرسه پشتش ا یها طنتیو ش هایکه در تمام خراب کار  یزمان
 کرد .  یام باشد ... برادرم باشد و همچون خودم همراهم شود مرا مقصر جلوه داد و خود شانه خال  یحام

که تنها ... نه دوشا   یام را داد دستم و گفت برو به سالمت ... روز  یلیتحص یمدرسه پرونده  ریروز که مد ان
 میبرا یشد و طرح دوست کمینزد ایکه س  یگذاشتم ... روز  ییکذا  یمدرسه ان   اطیام قدم در ح  یدوش هم سلول

 دل کندم ... زمیمن از برادرم ... از هم خونم ... از عز ختیر
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 کینزد یبود که روز ی. فراموش کردم کس زدمیبدون اطالع او حرف هم نم یداشتم که روز یکردم برادر  فراموش
 بود ... نیتر

 دمیمحو شود چرخ دگانمیاز برابر د  اهیسنگ س نکهیبرداشتم . قبل از ا یبه سمت خروجرا  میشدم . قدم ها بلند
 شدم . یسنگ انداختم . تلخ لبخند زدم و راه یرو یو نگاه به گل ها دمی. چرخ

 یو رفتم سمت خانه ... خانه  نیعقب ماش  یصندل یرو دمیدستم چ یتو یمانده را طبق برگه  یباق یها دیخر
 داشت... ییتنها یز ذهنم هواهمسرم... امرو

 و حاج خانم! ی... بدون حاجیشکوفه... بدون ساوان... بدون باران... بدون مهد بدون

 یخدا یرا داشت ... دلم برا میخدا یهوا بیمرصاد... مرصاد بودن ... دلم عج یبرا دیکش  یذهنم پر م امروز
 خودم تنگ شده بود .

گشاده استقبال...! و من   یبسته ها را از دستم گرفت. سالم کرد و با رو ام آمد ...  یاریرا که باز کردم به  در
 ...میخدا یبرا دیکش  یهمچنان دلم پر م

 ... دیکش  یپر م میخدا یاما دلم برا  نیسنگ یبعد از مدتها بیعج

من  وتفاوت ماندم . ساوان خود را به اغوشم رساند  ینشستم و ب شیهایاسباب باز  انیساوان نشستم ... م کنار
 فقط ... فقط ... لبخند زدم .

 بار به ناهار سر زد از جا برخاستم . نیاخر  یکه گرفت ... چادر که به سر بست و برا  وضو

 کردم و وضو گرفتم ...  تیرها کردم ... وضو گرفتم ... ن سیاتاق شد و من خودم را درون سرو  وارد

 باز کردم و قامت بستم ... میرو شیکنسول را پ یسبز رو ی. سجاده  ستادمیبست و با فاصله کنارش ا قامت

 بخشش هستم ؟ قیال  ایزمزمه کردم : خدا ریارامش که بلند شد چشم بستم و سر به ز  یها زمزمه

کرد و زمزمه زد : قبول   زانیچشمانم او یبودم را جلو دهیدر سجاده اش د یکه چند بار  ییخاک کربال حیتسب
 باشه .

 . لبخند زدم : ممنون ...دمیکشبه باال   حیرا از تسب نگاهم

 ببرش حرم ... یکربال شد  یروز راه هیو نذر کرده بودم ... اگه  حیتسب نی:ا-

و پرسشگرانه نگاهم را دوختم به صورتش ... خم شد کنارم نشست . چادر را به  دمیانگشتانم کش  نیرا ب حیتسب
 دور خود بست و گفت : نذر نماز خوندنت ...

 نماز خواندن من نذر کرده بود ؟! یبراگرد شد ...   چشمانم
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  یاون نخون برا  ی... نماز و برا میکه محتاجش  میی... ما ستیارامش را به چشمانم دوخت: اون محتاج ما ن  نگاه
 ارامش خودت بخون!

  کینزد میو به لبها دمیانگشتانم کش  نیگذشت دست دراز کردم . چادرش را ب  یجا بلند شد . از کنارم که م از
لب زمزمه کردم:  ریزدم و ز دشیچادر نماز سف یبه لبه  یبود. بوسه ا رهیبود و به حرکاتم خ ستادهی. اکردم 

 ممنونم .

* 

* 

* 

 گنهکار ؟  یبنده  نیبخششم ؟ ببخشش ا قیمن ... خدا ... ال ی... خدا ایبستم و صدا زدم : خدا چشم

 انگشتانم تکان دادم.  نیرا ب حیتسب

 میانگشتانم و زمزمه زدم: بسم اهلل الرحمن الرح  نیب حیتسب یام را دوختم به دانه ها یزدم... چشمان باران پلک

 نام تو به

 نیهلل رب العالم الحمد

 ... یانیتو را که پروردگار جهان شیستا

باخت . خم شدم ... سر به سجده گذاشتم و چشم بستم .   یبغض دارم جان م ینفس ها انیم میها زمزمه
 روان شد ... میاشکها

 ... جانانم ... جانم

 ...میمن... خدا ی... خدا ایخدا

 تو بودن... یام را در ب  یزندگ ی... باختم روزهاباختم

 هستم... رتیحق ی... خداوندا فراموش کردم بنده ایخدا

 ...قتتی... چشم بستم بر حقمیمن... خدا یخدا

را ... ببخشم ... ببخشم ... بخاطر گنهکارت   یالبق بخششم ؟ ببخشش ... ببخشش بنده   می... خدا خداوندا
 را ... اهتیرو س ی... ببخش بزرگوارا ... ببخش بنده  تیبزرگوار

 شنوه ! یصدات و م یبا قلبت صداش بزن ی... وقت یکن  یکه فکر م  هی:بزرگتر از اون-
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 م .زدم و نشست پس یبه تند میگونه ها  یرا از رو میزانوانش نشسته بود . اشکها یبلند کردم . کنارم ... رو سر

فشردم .  نهیرا به س حیجلو اورد و تسب حیگرفتن تسب  یتا زد ... دستش را برا ی. به ارامدیکش  شیام را پ  سجاده
 لبخند زد ...

 داشته باش ! مانیشناسه ... بهش ا یگفت: بنده هاش و بهتر از خودش م  د،یدستانش کش نیرا که ب سجاده

 ... زمزمه وار : دارم دمینال

 ناهار ... ایو لبخند زد: ناهار اماده هست ... ب دی... شن دیشن

 : چرا ؟دمیچرخ دهیچهارچوب در رس به

 ؟ ی: چرا چ دی... پرس برنگشت

 ؟! یوقت بهش شک نکرد چی:چرا ه-

 . ستمین ریتقص یب نیوجدانم را باال برده بود . دست به چهارچوب گرفت: منم همچ یاش صدا  یطوالن مکث
 کردم .  مطمئن باش بهش شک

 سراغش ... یریکنم ... تو هنوزم با خلوص م  ی:فکر نم-

 ... مثل همه ... ششیگردم پ  یبود که داشتم . هر کجا هم قدم بردارم دوباره برم ی:چون تنها کس-

 لب تکرار کردم : مثل همه ... ریز

 برگرداند : مثل تو ... سر

 : من برگشتم ؟! دمیپرس

 و پرسش ...ا  یخودم تکرار بود اما برا یبرا

و اگه  ییها نیبهتر قیال  ی... اگه برگشته باش یاز خودت بپرس  دیتونم جواب بدم . با یو من نم نیزد : ا لبخند
 کنه ... بازم پشتته ...  یمطمئن باش ترکت نم یبرنگشته باش

 ! یدیعذاب کش  یلیزدم : تو خ پلک

 :قرار بوده امتحان صبرم و جواب بدم ...-

 برات عذاب اور بوده ... زی؟ همه چ ینطوری:ا-

 کردم .  یخودمم کم کار دی:شا-
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 ؟ ی:مثال کجاش و کم گذاشت-

  یکر مف دیکردم نکردم . شا  یتالش م دیکه با  یمنم وقت دیتخت نشست : شا یامد و لبه   شی... ارام پ برگشت
 ... هیبهش کاف مانمیکردم ا

 :نبود ؟-

 یراچطور ب ینیبیگناهش ... م  یب ی! بنده  نی... ساوان و بب کنن  شرفتیخواد بنده هاش پ یخدا م ی:بود ... ول-
و  میوابخ هی... کاف میدار شرفتیپ ی... ما هم هنوز جا شرفتهیکنه ... دنبال پ  یگرفتن تالش م  ادیبزرگ شدن و 

 برکت ! اکنه ... مثل از تو حرکت و از خد   یپشتمونه ... کمکمون م

 زدم . لبخند

 ... ای... زود ب میناهار بخور زارهینم هشیم داریشد : االن ب بلند

* 

* 

* 

 ... دمیکش  بو

 ... نیریعطر ش  یبو

 سجاده ام را ... نیریش عطر

 اش را ...  ییطال یبا رگه ها اهمیس ی سجاده

 دورش ... ییطال نوار

 ... شیرو زیر یها رگلیتصو

 فرستادم ... میها هیرا به ر نیریعطر ش  یزدم ... پلک زدم ... نفس تازه کردم ... بو لبخند

بود ...  یحاج ادگاریکه   ی... سجاده ا اهمیس یسجاده ام ... سجاده  یکردم ... چقدر دلتنگ بودم برا  یم حس
 خوب نبود اما من عاشق سجاده ام بودم...! یبود. حاج دهیخر میبرا یسفارش یکه حاج  یسجاده ا

 یخدا ی. همه کس و فراموش کرده بودم ... حتشد ؟! بد شده بودم .. یچ یدی... زمزمه زدم: ددیخند چشمانم
 سرم و ... ! یباال
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...  ایگذاشتم: خدا  نیزم یشدم. سجده زدم ... سر به مهر مشهدم گذاشتم ... دستانم را کنار سرم رو خم
 پروردگارم ... دلتنگم ... دلتنگ بودنم ... دلتنگ باهم بودنمان ... دلتنگ همراه بودنمان ... دلتنگ لحظه لحظه

 بودنت ... شهیبودنمان ... دلتنگ هم

 من ... یخدا اهمیس رو

 ... دنمیبودنت و ند اهیس رو

 و رو برگرداندنم ... بودنت

 و انکار کردنم ... بودنت

 من ... ایخدا

 تو بودن ... یب یروزها

 داشتم به وسعت اسمانت ... یکمبود

 انداختم تا بدستش اورم ...  یچنگ م یزیکه به هرچ  یکمبود

 ... تیکه برگشته ام به سو  حال

 که کنارت هستم  حال

 که همراهت شده ام ...  حال

 من بود ... دنیام نبودت بود ... بودنت و ند  یفهمم کمبود زندگ یم حال

 شرمسارم ... ایخدا

 ... تیبخاطر لطفها شرمسارم

 و من ... ینکرد غیکه در  تیمحبت ها بخاطر

 ساده از کنارشان گذشتم . چه

 ... غتیدر یب یشدم به محبت ها تفاوت یب چه

 من ... یخدا

 ... یقرار داد دگانمیدر برابر د یا  بنده

 که با تمام مشکالتش رو برنگرداند ...  یا  بنده
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 مرا تکرار نکرد ... اشتباه

 ... شگاهتیحضورش در پ باستیز چه

 شدم ... یم رهیخ شگاهتیمن چه با حسرت به حضورش در پ و

 ... شدمیم دلتنگ

 گنهکارم ...  یبنده  ایخدا

 ... اما

 طلب ارامش دارم ... اما

 قلبم ... ارامش

 ... زنم ... همسرم ... محرمم

 من ... کمکم کن ! یکه مدتهاست خبر از او ندارم ... خدا  یفکر کنم به جز او ... به کس دینبا

مدت ... صبحت با  نیکردم سبک شده ام ... سبک تر از تمام ا  یبلند کردم . ارام شده بودم ... حس م سر
 بود ... چه ارامش دهنده بود ... نیریمعبودم چه ش

 ام را ارام تا زدم و بلند شدم ...  سجاده

ساوان لبخند زدم و درب  دهیتا زدم ... قدم برداشتم سمت راهرو ... به صورت خواب یرا به ارام اهمیس ی سجاده
 تنش ... ! ینازک رو یتخت ... به مالفه  یرو فیباز اتاق را کامل گشودم. چشم دوختم به جسم نح مهین

 ... راهنمیپ یتخت نشستم . دست بردم سمت دکمه ها ی لبه

 بود ... نیمن ا یزندگ

 که حال کنارم بود ...  یکنار شکوفه ا  در

 ... بار

 را تکان دادم . سرم

 اوردم .  یمنامش را به زبان  دی... نبا دمیانداختم و دراز کش  نیزم یمردانه ام را رو راهنیپ

 قرار داشت . نهیس یخم شدم سمتش ... دست راستش رو کطرفهیگاه کردم و   هیسرم تک ریبه ز دست
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در مراسم پا   یبار وقت نیکه اول  یکنار زدم و چشم دوختم به صورتش ... به صورت  یاش را به ارام  ییخرما یموها
 . دمیغذا را به دستم داد د  ینیحاج خانم س یگشا

ه ... مبادا چشم بد داشت ینیعروس برادرت و بب  یم در گوشم است که گفت: مبادا سر بلند کنهنوز  یحاج یصدا
 به زن بردارت...! یباش

 نیفلش دورب دمیکه د  یزیتنها چ ستادمیا  یوارد مجلس شدم و کنار حاج یهمراه حاج یمجلس عقد وقت سر
 بود و بس ...

 به بالشت گذاشتم ... سر

 تو مجلس ... انیغذاها رو ببر زشته دخترا ب  نیا  ایرصاد مادر بحاج خانم که گفت : م یصدا

 وارد شدم. ریگفتم و سر به ز  یا  ااهللی دمیشدم . به درب آشپزخانه که رس بلند

که گرفت سر بلند کردم . به   میرو شیرفتم که قامتش در برابرم ظاهر شد. بشقاب خورشت را پ یم شیپ قدم
 انداختم .  ریز سر به یشدم و به تند رهیصورتش خ

 کیکه نزد  یعروس برادر  دمیگوشم جواب بله داد تازه فهم  کیارامش که نزد  یزد . صدا شیخانم که صدا حاج
 بودم دهیکه در دو ماه گذشته من فقط نامش را شن  یشکوفه است ... شکوفه ا نیماه است عروس ماست ا کی
. 

 خورد . دستش را بلند کرد و چرخ زد ... تکان

 .زدم  لبخند

 که ان شب مرتکب شده بودم .  یگناهان  یخودم را مالمت کردم ... برا روزها

 صورت عروس برادرم چنان زل زده بودم ... به

 ه...! ایبود  یکنجکاو  یدانستم از رو یکه نم  یگناه  یطلب بخشش کردم ... برا میو شبها در درگاه خدا روزها

 . دیخواب یخنک م یتنش همچنان با مالفه  یسرمادستش گذاشتم . سرد بود ... با تمام  یرا رو دستم

 یتا شده را به ارام یکردم . پتو  کشیزدم و به خودم نزد هیتک میبازو ی... سرش را رو دمشیطرف خودم کش به
 تنش انداختم . یرو

 و نوازشش کردم . دمیاش کش  ییخرما یبه موها یدست

 دانستم ... یم امروز

 بود که گناهان کوچکم را نبخشد. یانبزرگ من ... بخشنده تر از   یخدا
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 ...! یزندگ یخودم ... لبخند به رو ی. لبخند زدم . لبخند به رو دمیکش  نهیبر ا رمیتصو یرا به رو سمیخ دست

را  یساوان فنجان چا یوقت یلبم ماندگار شده بود . حت یکه سر از مهر برداشته بودم لبخند رو  یهمان لحظه ا از
صورتم خط انداخت هم لبخند زدم ... به  یتراشم رو شیر نیماش یوقت یلبخند زدم . حتکرد هم   یخال زیم یرو
 همسرم هم لبخند زدم ... یرو

 خودم ... یبه رو و

 لبخند زدم . نهیدر آ رمیتصو به

 آرامشم در حضور او لبخند زدم ...  به

 لبخند زدم . میام با خدا  یهمراه به

 آرامش...  یاز رو  یگذشته لبخند  یروزها یاز لبخند ها  نه

را از کنسول دور کردم و به سمت در اتاق  میتخت را بلند کردم ... باز هم لبخند زدم . قدم ها یرو ی حوله
 یلبه  یترم جدا کردم و رو یکه بلند شد باعث شد قدم تند کنم . حوله را از موها  یغیج ی... صدا دمیچرخ

 انداختم .  یصندل

 تجربه کردم . ینیریها حس ش کیسرامبا  سمیخ مهین یبرخورد پاها از

 بلند کردم و به باال انداختم . زیم یاز رو  زدیم ادیرا که با خشم فر ساوان

 باشه ! تیشسته شده را درون سبد گذاشت و به سمتم برگشت : عاف یها گوجه

 انگشتانم گرفتم و دوباره باال انداختم : ممنون .  نیرا ب ساوان

 افته ها ...  یرا به طرفم گرفت : م ینیمز  بیو خالل س ستادیا  کنارم

خالل ها خم شدم . خالل ها را ملچ و ملوچ کنان فرو دادم و ساوان را  عدنیبل یو برا دمیرا در اغوش کش ساوان
 پسربابا ؟ یکرد  یم ادیبرگرداندم : چرا داد و فر زیم یرو

کارش از ظرف غذا و عروسکاش   هگیکرد ... د  یبود و پرت م زیرو م یبه کمر به سمتم برگشت: هر چ دست
 اشپزخونه ...  لیبه نمکدونا و وسا دهیرس

 ؟ ییشدم سمت ساوان : اره بابا خم

 حک شد . شیلبها یگفتم که خنده رو  طنتیبا ش چنان

  یو انتخاب م ندشیپسرم و ... از االن داره شغل ا یدار کاریرا چرخاندم سمت شکوفه و براندازش کردم : چ سرم
 بشه ... راندازیخواد ت یکنه . پسرم م
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 و جاناتیه نیمن کشش ا یهنر فیلط هی... روح ایش سیمل سیپل یسمت ساوان : نر دمیچرخ نیریش یاخم  با
 نداره ... مادرتم مثل من !

 به صورتم چنگ انداخت . ساوان

متش به س یسمت شکوفه و قد راست کردم . قدم دمیصورتم جدا کردم . چرخ یبستم و دستش را از رو چشم
 نشد ؟ یزیصورتم چ نیبرداشتم: بب

 قرمز شده . کمینشده ...  یزیو گفت : چ دیچنگ ساوان کش ی. دستش را رو دیپنجه خودش را باال کش یرو

 زدم : بچم خشنه ! یشخندین

 به طرفش خم شدم و نگاهم را دوختم به چشمانش ... ی. کم دیخند شکوفه

 خچالینشان دهم از کنارم گذشت و به سمت  یبتوانم واکنش نکهیام نشست قبل از ا  نهیکه تخت س  دستانش
 قهوه بدم بهت ؟ ای یخوا یم بیفرو کرد و گفت : آب س خچالیرفت . سرش را درون 

 نییپا نکهی. قبل از اردیداشت حوله را به دست بگ یکامال خم شده بود و سع  زیم یسمت ساوان... رو دمیچرخ
 لحظه ازش غافل شد . هی شهی: نم دمیو نال شدمیبرداشتم و در اغوش کش زیخ فتدیب

است .   خچالیامد ... چنان خودش را ان جا پنهان کرده بود که فکرکردم داخل   رونیب خچالیاز داخل   شکوفه
 ... یبه ساوان انداخت و گفت : نگفت ینگاه

 :ها ؟-

 قهوه ؟ ای بی:اب س-

 !وهی:اب م-

زدم .  رونیکه به دستم داد راهم را گرفتم و از اشپزخانه ب  را بیاب س  وانی... ل خچالیبرگشت سمت  دوباره
 را دورش جمع کردم . شیها یها رها کردم و اسباب باز نهیشوم یساوان را جلو

 ! یریزنگ زده بود گفت باهاش تماس بگ امکی:اقا س-

  یداشتم : نگفت چرساندم و تلفن را بر  زیبه م ی. دستم را به سخت دمیزانوانم خم شدم و خودم را عقب کش یرو
 کار داشت ؟

 گرفت : نه !  شیاتاق ها را در پ  ریامد و مس  رونیاشپزخانه ب  از

  یدر ان قرار گرفته بود . کل امکیکه س  ی! بخاطر رو درواس وستیمهمانانمان پ ستیحمد هم به ل نیام
 حمد ... نیحضور ام یکرد برا  یعذرخواه
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 «خداست  بیمهمون حب» لبخند زد  شکوفه

 . دمیخند

. او را از خود دور کردم  ردیبگ شیدندانها نیرا ب میداشت بازو یو سع دییسا یم میرا به بازو شیدندانها ساوان
 یظرف ساالد را هم رو نیساوان بلند شده بود . وارد اشپزخانه شدم . شکوفه اخر یو از جا بلند شدم ... صدا

 آماده هست .  زیگذاشت و گفت : همه چ  زیم

 انگشتانم نشست: ناخونک نزن !  یساالد زدم که دست شکوفه رو یرو یه هابه گوج یناخونک

 ... ی:خسته شد-

 کار و ...  نی:من دوست دارم ا-

 شده . یعال  ی:دستت درد نکنه همه چ-

 نکردم . یدقت ظروف را بر انداز کرد : کار با

ت شکوفه ... پشت سرش سم دمیخورد ... چرخ یوول م شیها یاسباب باز  نی. ما ب دمیبه ساوان کش یسرک
 زدم : ممنونم . شیبه موها یقرار گرفتم و دستانم را دورش حلقه زدم . سر به شانه اش گذاشتم و بوسه ا

 ؟ یچ ی: برا دیکش  میبه موها یدست

 ... زیهمه چ ی:برا-

 ادامه داد.  میکرد و به نوازش موها  سکوت

اغوش پر از ارامش   نیدارد ا یمن چه حکمت ی.. خدا. میدورش فشردم و چشمانم را بستم. خدا شتریرا ب دستانم
... 

و خودم  زنمیاغوش ارامش بال م  یاورم ... برا  یدهم بهانه م یجان م دنشیدر اغوش کش یدارد برا یحکمت چه
 از عالقه به با  ادیکه قلبم فر  یست زمان یچه حس ایشود . خدا یکرخت م  میدست و پا ابمی یرا که در اغوشش م

در کنارش بودن  ی. چگونه است که برا ابمی یاغوش م  نی.. چگونه است که ارامش وجودم را در ا. زندی... م
 کنم.  یم یلحظه شمار

* 

* 

* 

 قشنگ... ! دمانیبا چ ی... دسته گلیرز و داوود یاز گل ها  یحمد آمد . با دسته گل بزرگ نیام
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ه ِمان گذاشت. نگاهش را از صورت من قدم در خان امکیو س دایگل را به دست شکوفه سپرد و همراه آ  دسته
 ند.لبخ نیلبخندش. به دلم ننشسته بود ا نیا  یشکوفه و لبخند زد. ناخودآگاه اخم کردم برا یسر داد به رو

 ونیزیتلو یجلو یکاناپه   یکرد و رو  یبا همه احوالپرس وستیکردم به داخل ساختمان . به بچه ها که پ  دعوتش
 سپرد و خود به کمک شکوفه رفت . دیها را به دست وح بچه داینشست . ا امکیهمراه س

 حاضر در سالن به اشپزخانه رفتند . یهم با خانم ها دیوح نامزد

 ... ! یو فروش اثار دست دیگفت و خر  یم یاز بازار دب  امکیس ی. حمد برا وستمیحمد پ نیو ام امکیس به

 من ... و

 یم یتداشته باشم به راح یشتریب یحمد همکار نیانستم با امتو  یکردن کار... اگر م  شرفتهیپ یبودم برا متفکر
 توانستم کارگاه را گسترش دهم.

که خم شد دستش را دور فنجان حلقه کرد و بعد از به دست    نیام  یبرگشت . رو به رو یچا ینیبا س شکوفه
 . دیکن  یشما هم معرق کار م دمیگرفتنش گفت : شن

 . نطورهیلب گفت : بله هم ریگاهش کرد و زن هیثان  یلیکوتاه در حد چند م  شکوفه

 ؟ دی:کارتون و دوست دار-

... نگاهمان در هم قفل شد و شکوفه ارام و با لبخند گفت  دیفنجان را در برابر فرهاد گرفت و چرخ نیاخر  شکوفه
 ! نهیری: البته ... ش

 . نیحس برخوردار هست نیکه معلومه شما از ا  نطوریعالقه هست و ا  ازمندی:هنر ن-

 حمد ... نیرا دوختم به صورت ام نگاهم

 دهد اما او در ینگفت. منتظر بودم پاسخ چیحمد ه نیام  ینزد... سکوت کرد. در برابر صحبت ها یحرف شکوفه
 نکرده بود، شاد شدم. افتیاز طرف شکوفه در  یحمد پاسخ نیام  نکهیسکوت رو برگرداند و من به از ا

 ... سفویحاج  یدوخته بودم به دستها چشم

 ... شیدستها نیحافظ ب به

 ... شیدادم به صدا یم گوش

 کردم ...  ی... معنا م دمیچ یگرفت را در کنار هم م  یجان م شیلبها انیکه از م  یبه کلمه ا کلمه

 گشود ...  تمیبه ن یرا که حاج یکردم فال  یم معنا
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 بيا که از مدد بخت کارساز یساق

 که خواستم ز خدا شد ميسرم  یکام

 ادامه ...  یگرفت برا  یگرفت ... نفس  ینفس وسفی حاج

 تمام اتفاقات اطرافم ... یبستم ... چشم بستم به رو چشم

 ساوان ... ادیداد و فر یصدا یلبخند شکوفه ... چشم بستم به رو یبستم به رو چشم

 اگر به عرش رسانم سرير فضل  شاها

 من ! ی... خدا میزدم ... خدا لبخند

 ع خوگرمترک آبخورد کند طب یک

 از بنده اين حديث  کندیباورت نم ور

 بياورم یگفته کمال دليل  از

 برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر گر

 گشودم ... دوختم به صورت پر لبخندش . لبخند زد ... لبخند زدم .  چشم

 شدم در چشمانش ! آرام

شانه  دیو سف اهیس یموها شانه ام نشست. پلک زدم . نگاه دوختم به صورتش... به یرو وسفیحاج  دست
 نداشت ؛ اما ... یو لبخند پر افتخار پدرانه اش ! سن و سال اهشیشده اش ... به چشمان س

 که دست به شانه ام زد .  یمن یداشت . برا یحکم پدر وسفی حاج

 ستین . اگه دلت رضا گهیم یکه تو دلته چ  یاون  نیگفت . کوتاه گفت . گفت : به دلت رجوع کن پسر... بب  ارام
 . یتا اخرش بر دیبا یقبول نکن . اما اگه قبول کرد تیمسئول یتون ینزار ... اگه نم شیپا پ

  شانه یفرستادم و لبخند زدم . دستش را مردانه رو میها هیکم جانش را به ر  یعطر مردانه   ی. بو دمیکش  نفس
گاهش کردم . مشغول صحبت بود . بلند شدم . ن ردیخواست فال بگ ی! باز هم م هیو برگشت سمت بق دیام کش

 د .بو یزندگ یبه معنا یلبخند نباریلبخند نبود . ا میان ن  گریبه خنده باز بود . د شی. با زنان حاضر لبها

 و زمزمه کردم : خستت کرد . دمیکش  رونی. ساوان را از اغوشش ب ستادمیا  ثمیم کنار

 عمو !  دیرا تکان داد : خواب سرش



 

 
114 

ساوان  در اتاق رهیدستم به دستگ نکهیزدم و به سمت اتاق به راه افتادم . قبل از ا هیتک ساوان را به شانه ام سر
زدم :   سالن یگوشه   یبه کتابخانه  یبود . اشاره ا ستادهیبا چند قدم فاصله دورتر ا ثمیسمت م دمیبرسد چرخ
 ؟ یخوا ینم یامروز کتاب

 . شمیمزاحم م یلیکتابا خ  نیدوخت : با ا ریرا به ز نگاهش

 ایب یببر ! هر وقتم خواست یها هر کدوم و خواست یکردم و اشاره ام را زدم به سمت کتابخانه : به جز درس  اخم
 . ریبگ

 . دینگاهم کرد و دستانش را بهم کوب یشوق و شاد با

خواب رفته . چنان  یتخت گذاشتم و چشم دوختم به صورت دختر کوچولو یاتاق شدم . ساوان را رو  وارد
اش زدم و از اتاق   یشانیبه پ یر خواب بود و دستانش را مشت کرده ... لبخند زدم . خم شدم بوسه اد نیریش
 رفتم . رونیب

 بر سر نوبت گرفتن فال دعوا داشتند . دیو وح نیام

 مهمون مقدم تره ... دیخم شد : اقا وح دیبه سمت وح وسفی حاج

 ! گهیمنم مهمونم د یحاج یچ یعنیتشر زد :  دیوح

 و گفت : نوبت منه . دیکوب  دیوح یرا در پهلو شیبازو نیام

 را بست . چشمانش

! تو را به خدا ! تو را به شاخ نباتت قسم !!! هر ی! تو محرم هر رازیرازیحافظ ش یلب همراهش زمزمه کردم : ا ریز
 مرا براورده ساز . یآشکار و آرزو  میبرا ینیبیچه صالح و مصلحت م

 در ساغر اندازيم یتا گل برافشانيم و م بيا

 نو دراندازيم یرا سقف بشکافيم و طرح فلک

 غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريزد  اگر

 به هم تازيم و بنيادش براندازيم یو ساق من

 میزیرا گالب اندر قدح ر یارغوان  شراب

 میعطرگردان را شکر در مجمر انداز  مینس

 خوش یخوش بزن مطرب سرود یدر دست است رود چو
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 جناب انداز یک وجود ما بدان عالخا  صبا

 ؟ دی: ساوان خواب دیو پرس ستادیکنارم ا  شکوفه

 بود . دهیخواب ثمی:اره تو بغل م-

 قدم شد تا به کنارش رود . شیبود از نظر گذراند و پ ستادهیرا که در برابر کتابخانه ا ثمینگاه م با

 جا گرفتم . نیرفتم و کنار ام جلوتر

 ؟ ی: رو به راه شانه ام گذاشت یرو دست

 ! ی: توپ ... عال دمیکوب  شیران پا یرا رو دستم

 . دمیفاله نفهم نیاز ا  یچی: من ه دیخند

 ! یدی:همون بهتر که نفهم-

 بد بود ... نقدری:ا-

 داشت واسه خودش ! ی:اوف ... اوضاع-

 . دمیفالش ند حیتوض یبرا یلیسکوت کرد و من دل نیام

عقب نشسته بود و نگاه خواب الودش را دوخته بود به   یصندل یرو ثمیدم . مرا تا دم در بدرقه کر  وسفی حاج
 ... حاج خانم با شکوفه مشغول صحبت بود و من ...! یصورت حاج

 رو به راه شده ... تیدستم را در دست فشرد و گفت : خوشحالم زندگ وسفی حاج

 شمام . ونی:همش و مد-

... همونطور که حافظ گفت خدات و شکر   یکرد  دایکه راه درست و پ ینبودم پسر ... تو خودت بود ی:من کاره ا-
 و فراموش نکن . مانتیکن و عهد و پ

دارم روز به روز موفق  دیو گفت : ام دیدستش را پس کش یرا ببوسم به تند یزدم . خم شدم دست حاج لبخند
 ! یتر بش

* 

* 

* 
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 یدستم انداختم ... باق یاب تو  وانیبه ل یهمچنان ادامه داشت . نگاه یمیش یورق خوردن برگه ها یصدا
 گذاشتم .  یا  شهیش زیم یرا با صدا رو وانیو ل دمیمانده اش را سر کش

 ادامه داشت .  همچنان

 زدم . نگاهش را از صفحات کتاب گرفت و به صورتم دوخت . شینگاه از صفحه لب تاپ گرفتم و صدا کالفه

 شده ؟ یزی:چ-

 نشده . یزی:نه ... نه چ-

 شده ؟ یمشغول ورق زدن شده بود . بلند شدم و به کنارش رفتم : بگو چ رهدوبا

 ! ستین یزیفشرد : چ نهیو کتاب را در س دیرا عقب کش خودش

سر حال  یکه برگشت  یاش جدا کردم : از عصر  نهیو کنارش نشستم . کتاب را از س دمیرا در هم کش ابروانم
 ... یستین

 :نه خوبم ...-

 اومده ؟  شیپ دایبا ا ی:مشکل-

 ؟ یراستش را کالفه دور مدادش چرخاند : نه ... مثال چه مشکل دست

 دونم تو بهم بگو ... یدستش گذاشتم و مانع حرکتشان شدم : نم یرا رو دستم

 مرصاد ... ستین یزی:چ-

 هست کامال از یزیچ هی نکهیا  ینگو ول یبگ یخوا یو نوازش دادم : اگه نم دمیکش  شیموها نیرا ب انگشتم
 . داستیرفتارت پ

 . گمیلبخند زد : مهم باشه م یسخت به

 . یشدم : باشه ... هر طور راحت بلند

برگه ها را درون کمد جا دادم و کتابها را مرتب کردم . درس  نیاتاق شدم . اخر  یتاپ را خاموش کردم و راه لپ
مثل شکست خورده ها به   دمید یشکوفه را م یاراده   یسخت بود اما قابل تحمل ... وقت یخواندن دوباره کم

 شدم . ینم دیتر از او هستم اما نا ام بعق  یلیدانستم خ یشدم . م یمشغول م یبردم و به تند یکتابها رو م

و در  دیبابا گفتنش دلم پر کش یو لبخند زدم . برا دمیپر پشتش کش یبه موها یبه ساوان زدم . دست یسر
گذشت ساده   یکه م  ییسرم فرستادم . روزها ریو دستانم را ز دمیز کشتخت درا یامدم . رو  رونیسکوت از اتاق ب

 بود ...
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 اما ...  شکوفه

 : چراغ و خاموش کنم ؟ دیاتاق شد و پرس  وارد

رد ب شیتخت نشست . دستش را به کش موها یفرو رفت . لباس عوض کرد و رو یکیجواب اره ام اتاق در تار با
پتو   ریرا ارام ز شینفسش پاها یو با رها کردن پر صدا دیکش  شیموها نیب یو ارام ان را از سر جدا کرد . دست

 مهد ؟ میساوان و بزار هیسمتش : نظرت چ دمیسرم بردم و چرخ ری. دست ز دیکش

 ... شنیسر فرستاد و گفت : مامان و حاج خانم ناراحت م ریسمتم . دستانش را ز برگشت

 . یبه کارات برس ینتو یم شتریب ینطوری. ا دمی:خودم جوابشون و م-

 کنن ؟  ینم تشیهم فشرد و گفت : اذ یرا رو شیلبها

 بغض داشت . شیصدا

  هر مشیزاریکنن . عالوه بر اون زوده ... به طور مدام نم  تشیاذ  دی: چرا با دمیکش  شیگونه ها  یرا رو انگشتانم
 که سرمون شلوغ باشه تا کامال بهش عادت کنه .  یاز گاه

 :اوهوممم .-

 ... ری. بغض دار . نفس گ بود کشدار

چانه اش و نگاهش را مجبور به  ریاش . دستم را زدم ز  یو چشم دوختم به چشمان باران دمیرا جلو کش خودم
 شده شکوفه ؟ یبا نگاهم کردم : چ یتالق

فشردم و   شیشد . دستم را دور شانه ها ریسراز شیام گذاشت و اشکها  نهی. سر به س دیرا جلو کش خودش
 اش را نوازش .  ییرماخ سوانیگ

خاطرش کرده  دهیکه رنج  یزیکرد . سکوت کرد و نگفت از چ  یکه چشمانش را باران  یزیکرد. نگفت از چ  سکوت
 بود .

 ام ؛ از حس و حال همسرم ... زنم .  ختهیافکار در هم ر  انیشد م نیسنگ چشمانم

 یخواند . در کنارم لبخند م یدر کنارم درس م یبعد یکردم . روزها  یاما ارامتر شد ... ارامتر از انچه فکر م  شکوفه
 اما ...  دیخند یزد م

دوزد به رو به رو .  یکند و چشم م  یجمع م نهیرا در س شی... پاها ندینش یم یگوشه   دمید یکه م  یلحظات
 ساوان هم یها ادیفر یصدا یکه حت  ی... لحظات واریشود به د یم رهیو خ ردیگ  یم ونیزیکه چشم از تلو  یلحظات

 اوردش .  یبه خود نم
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 یرا برا یو اتاق بعد میساوان اماده کرد یبرا یبزرگتر بود . سه اتاق داشت ... اتاق میکه اجاره کرد  یاپارتمان
هم  و کنار مینیبچ ونیزیرا در برابر تلو مانیکتابها  می. هر چند در مدت گذشته عادت کرده بود دمیدیمطالعه چ

 . میدرس بخوان

را باال  شیگرفت . مانند کودکان پاها  یخنده ام م دیکش  یگذاشت و رو به شکم دراز م  یم نهیس ریبالشت ز یوقت
بود که پر از  یخواند زنم نبود . همسرم نبود . دخترک دوست داشتن یدرس م یداد . وقت یبرد و تکان م یم
 دیکش  یرا در هم م شیمسئالت اخم ها دنیگرفت و از نفهم  یشد . مداد به دندان م یکودکانه م  یها طنتیش

انه  خ یدوست داشتن ونیزیاما تلو  میو ان را قطع کن میاعتراض کن  ونیزیوز وز تلو یبه صدا می. عادت کرده بود
 ما شدن. یکوچکمان عادت داشت به روشن ماندن و نظاره گر خواب طوالن

 کتابها درونش شدم . دنیو مشغول چ دمیکش  شیرا پ یبعد یپر شده ... جعبه  یرا دوختم به جعبه ها نگاهم

اف اف و   یدر ... دوران نگاهم رو یپاشنه  یرو دنمیهمراه شد با زنگ در ... چرخ یرو گاز یبلند کتر یصدا
 اشپزخانه ... !  یورود

در  یرا خاموش کردم و راه یکتر  ریدر باز کن را فشردم . ز یسمت اف اف رفتم . بدون برداشتنش دکمه  به
 شدم . یخروج

در همراه شد ... نگاهش را به صورتم  رهیدستگ یخانم در برابرم با چفت شدن انگشتانم به رو هیشدن حاج ظاهر
کردم . با خوش و بش از کنارم رد شد . نگاهش را به دور تا دور سالن   یشیپ یدوخت . در سالم و احوالپرس
 چرخاند : شکوفه کجاست ؟

 . شهیم داشیاز صورت منتظرش گرفتم : االنا پ  چشم

گرفت : تو چرا   یرفتم که دستش را به کتر یبه دست به سمت اجاق گاز م یام داد ... قور  یاش فرار  رهیخ نگاه
 سر کجا رفته . رهیدختره خ ستیزنته ... معلوم ن فهیوظ نیپسرم . ا

 کجا رفته .  دونمیاز شکوفه : م  یزدن به کانتر بود و طرفدار هی. واکنشم تکدیرا از دستم کش یقور

تم شکوفه کند. نگف  دیخر ییگردش رفته ... نگفتم حال اجازه دارد تنها  یبرا دایرفته . نگفتم با ا دیخر یبرا نگفتم
 سر باشد . رهیاست که خ  یتر از ان فیزن من است نه دختر شما ... نگفتم شکوفه ضع

تم نشس شیبه روشدم . جعبه ها را کنار زدم و رو  یرفت دنبالش راه رونیبه دست که از اشپزخانه ب یچا ینیس
. 

 ؟ نیکن  یرا از جعبه ها گرفت: چرا جمع م نگاهش
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ود ... اش نگفته ب  یمان نگفته بود ... از زندگ یدوست داشتن یاز رفتن نگفته بود ... از اپارتمان اجاره ا  شکوفه
.. ترس .کس نگفته بودم   چیهم نگفته بودم . به ه یمن هم نگفته بودم . به حاج خانم نگفته بودم ... به حاج
 . یزندگ نیارامش ... ارامش ا  نبودن... غرور ... ترس بود . سکوتم بخاطر ترس بود . ترس از 

 اش به کارگاه خالصه اش کردم .  یکیگفتم. کوتاه ... اما گفتم . و در نزد  دمانیاپارتمان جد  از

 یگفتم خانه ام زندان  یم دیاگفتم مادرش امده ... ب  یم دی... با رمیداخل اتاق رفتم تا با شکوفه تماس بگ به
 ...! میقابل تحمل برا ریشده است غ

 و باز شدن در... دهایکل  دنیچرخ یصدا

 و وارد سالن شده بودم اما ... دهیانگشتانم کش  نیرا ب لیموبا

 ...یبب ایمرصاد ب یبود : مرصاد ؟! وا دهیچیبلندش در خانه پ یصدا

 بود . دهیچیساوان پ فیکث  یکه دور لباسها  شیچشمان گرد شده اش لبخند زدم . به دستها به

 هم گذاشتم و گشودم . یخانم گرفت و به صورتم اورد . پلک زدم . با ارامش چشم رو هیرا از حاج نگاهش

 دهانش را با صدا فرو داد . اب

 نشدستانش کنار ت دمیو د دیخانم در اغوشش کش هیامد. جلوتر رفتم. ساوان را در اغوشم رها کرد. حاج  شیپ
 رها شد . دست به مادر نزد و عقب تر امد .

سر برگرداند و کنار گوشم زمزمه کرد  یناگهان یکرد. با حرکت  یخانم را بر انداز م هیچشم گشوده بود و حاج ساوان
 ... اوَمههه! ی: َب ... َب ... ! پف

 ییاباب یکرد  ینطوریباسات و ابه خنده باز شد . به خود فشردمش ... نگاهم را دوختم به چشمانش : چرا ل میلبها
 ؟

 شد . یقدم م شیپ دنشیدر اغوش کش یخانم که برا هیرفت سمت حاج نگاهش

َب ... َب ... گفتن  ی. صدا دیساوان در اغوشش کش لیام فرو برد ... حاج خانم بر خالف م  نهیرا در س سرش
 شد . یساوان همچنان تکرار م

 ساوان او را به اغوش شکوفه برگرداند . یها هیگر  نا یخانم صورتش را بوسه باران کرد و م حاج

در انداختم . بلندش کردم و  کیبه بسته رها شده نزد یخانم به دنبالش . نگاه هیاتاق شد و حاج  یراه شکوفه
 فیکث  یدر مورد لباسها شیها حتیخانم گوشه تخت جا گرفته بود و نص هیبه سمت اتاق قدم برداشتم . حاج

 .ساوان به راه بود 
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تم عقب گذاش  یقدم یدستم . به تند یتو یچهارچوب در که ظاهر شدم نگاه تند شکوفه برگشت به بسته ها در
. 

. بسته ها را در اتاق ساوان  کردمیوحشت داشت. درکش م ندیخانم بب هیرا حاج شیدهایخر نکهیاز ا  شکوفه
آمدم و پرسشگر نگاهم    رونیت بزدم. به سرع شیخانم صدا هیحاج یها حتینجات شکوفه از نص یگذاشتم. برا

. دی. آرام خنددمشیکش  رونیباز اتاق   یلیتکان دادم. متوجه شد به چه دل یزدم و سر شیبه رو یکرد. لبخند
ا خانم ب هیبعد حاج یقیخانم آماده شود. دقا هیاز حاج  ییرایپذ یمبل نشستم و او وارد آشپزخانه شد تا برا یرو

 ن؟یبر نیخوای: کجا مدینشست و پرس میآمد. روبرو  رونیبعوض شده بود   شیساوان که لباسها

 کارگاه.  کینزد ییجا هی:-

 ...چکسیاز ه  نیدینظر نپرس هی ن؟یکرد  دایرو پ ییخبر جا ی:چرا ب-

خودمون  یبرا میتون ی. ممیخانواده هست هی. خودمون میگفتم: ما هر دو تا بزرگ شد  ییکردم و با پرو  نگاهش
 .شهیم ماتیتصم نیاز هم  یکیهم  میکن  یزندگ کجا  نکهی. امیریبگ میتصم

 ادی و یمونده تا راه و رسم زندگ یلیخ ن؟یبزرگ شد نیچون ازدواج کرد نیخانم با اعتراض گفت: فکر کرد هیحاج
 .زارنی. حواستون نباشه سرتون کاله منیریبگ

وادارمون  یگفتم: وقت  هم فشردم و آرام یدادم اما... چشمانم را رو یخانم م هیحاج لیتحو یپوزخند دیبا
 یگرگا  از پس  میاریدووم ب یزندگ نیا  یتو میتونست ی. وقتنیکردیهم فکر م زایچ نیبه ا دیبه ازدواج با نیکردیم

 .دینگران ما باش ستیراحت الزم ن التونی. خمیایجامعه هم برم

ا که ب  یبه شکوفه ا از جا بلند شدم. به طرف اتاق رفتم و در همان حال  یدیگرد شد و من با ببخش  چشمانش
 .امیم زنمیتلفن م هیکرد گفتم:   یتعجب نگاهم م

را هم خشک کردم. و خوب  میصحبت کردم و بعد هم در اتاق ماندم. دوش گرفتم و موها امکیزدم... با س تلفن
 ر وس یگذراندن وقت. وقت  یبود برا هودهیکارها ب  نیخانم برود. تمام ا هیتا حاج کنمیم یدانستم وقت کش یم

 رون رفتم.یخانم عزم رفتن کرده است از اتاق ب هیحاج دمیصداها بلند شد و فهم

 شد. داریخانم پد هیشکوفه بعد از رفتن حاج یدهایخر

 دار ... نی... دامن چ ی... پف دار ... کمربند سگک دار مشک ینارنج

 بود ... بایز میرو شیپ راهنیپ

 ام .  یداشت ... همچون ... ارامش زندگ ارامش

 نا ارام بود ... میرو شیپ ی کوفهش
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 ... ینارنج راهنیخانم ... پ هیتندش ... حاج نگاه

 ! ی... شکوفه ... دختر حاج علو زنم

 دار ... نیکوتاه چ  ینارنج راهنیپ

 سمت اتاق ها ! دیچرخ

 ؟ شیپوش یرها کردم : چرا نم نفس

 لباس ی. دستانش دور بند ها چشمانم خجالت زده شد نیگرفت و چشمانش ب  ی. نگاهش رنگ سرخ برگشت
 ... نمشیخوام بب یرا تر کردم : م میمحکم تر شد . لبها

جعبه را بلند کردم . در کنار  نیرا برداشت سمت در اتاق ... لبخند زدم . اخر شی. قدمها دیکش  نهیرا به س لباس
 جعبه ها جا دادم و دست به کمر برگشتم . یباق

م و گفت  یرینفس بگ ایس نیریکردم . در جواب حال و احواالت ش  یاصله را طف یزنگ خورد و من به تند لمیموبا
 به سمت کتابخانه قدم برداشتم .

... گفته بودم من خواسته   نیداره خونه عوض کن ی... گفته بود چه معن نیخانم گفته بود خود سر شد هیحاج
 ام ! شکوفه خبر ندارد .

به   یاز کنارش گذشته بودم . در حال رفتن نگاه  الیخیرده بود و من بلب غر غر ک ریخانم اخم کرده بود . ز هیحاج
 ؟! هیکتابا واسه چ  نیرو به شکوفه کرده بود : ا یانداخته بود و به تند  زیم یرو یکتابها

 یمنه ... م یشانه اش گذاشته بودم : برا یبود و من دست رو دهیرنگ به رنگ شده بود . چشمانش لرز شکوفه
 امه بدم .خوام درسم و اد 

 کلمات !  یبود به رو میپوزخند خدا میلب گفته بود برا ریکه ز  یو اکبر اهلل

خونه  نهیبب ادیاالن م  یچرخاند : برم بهتره ... حاج علو یرو یخانم را دعوت به ماندن کردم و با تند هیحاج
 ...! الستیوا و ستمین

. از خانه نبودنش . از  یهراس داشت . از حاج یحاج یالینبودنش در خانه . حاج خانم هم از وا و ی... برا الیو وا
داد و حاج خانم ادامه  یسر تکان م یداد . حاج یجواب م یو حاج خانم طوالن دیپرس یکوتاه م  یکه حاج  یسوال

 کشاند .  یم اه هیو همسا ییبه خواهر شوهر و دا هیبحث را از زن همسا ی

 زد . یم گرداند و حاج خانم همچنان حرف  یبرم یرو یحاج



 

 
122 

چشم گرفتم و باال امدم . کمربند سگک دار به کمر  ینارنج یبه عقب برگرداندم . از صندل ها یارام  یصدا
 کرد ...  یم ییخودنما دشیسف یپاها یدار رو نینشسته بود . دامن چ کشیبار

 . میزنیفردا حرف م ایرها کردم : س یگوش  یرا تو میصدا

 :باشه داداش خداحافظ ...-

  یانگشتانم فشردم و قدم برداشتم . قدم تند کردم برا  نیرا ب یچرخاندم و گوش لیموبا یصفحه  یرو دست
 همسرمـــــــ! ی. برا میرو شیارامش پ

 . دمــــشیباال کش نهیس یفرستادم . دستانم را دور کمرش حلقه زدم . رو بیدستم را به ج یتو یگوش

 پا ... پاشنه یدستانش به دور گردنم ... چرخشم رو حلقه

 . یجدا شد : خوشگل شد میلبها

  یاش نشاندم . بو  یشانیپ یرو یو بوسه ا دمیسرخ تر شد . سرم را جلو کش شیرفت . گونه ها نییپا نگاهش
 بودنش ... ! ی... جان دادم برا دمیعطرش را مزه مزه کردم . نفس کش

 ام فوت کرد : تنهام نذار !  نهیرا در س شیصدا

 از قبل به خود فشردمش .  شتریبجان گرفتند .  دستانم

 تر شدم ! صی. جمع شد در اغوشم و من ... حر دیبرهنه اش گذاشتم و چشم بستم . لرز یبه شانه  سر

ا ...! صورتم ر  دمشیکش  میپاها یکمرش گرفتم نشستم . رو  ی. دست از رو دمیرا به سمت کاناپه کش میها قدم
 وشگل باش .خ ینطوریهم شهیفرو بردم : هم شیموها انیدر م

کرد . انگشت اشاره اش به   یپنهان م میاز رو  بیروزها عج نیکه ا  یزد . چشمانش لبخند زد . لبخند لبخند
 ... دمی. خند دیشد . بوسه زدم . خند کینزد میصورتم نشست . به لبها

 ... یرا تر کرد ... گفت ... گفت به سخت شیام گذاشت و چشم دوخت به چشمانم . لبها  نهیبه س سر

 «تنهام نذار ... تنهام نذار مرصاد  یکنم ول  یم یبخوا یهر کار »

* 

* 

* 

 بنفش دارد . یپرده ها دیجد اپارتمان
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. سفارش پارچه  میکه با هم انتخاب کرد  یبنفش یبنفش دوست دارم . پرده ها بنفش شد ... پرده ها گفتم
خرج  ی. سمسار میشود . مبل ها را بنفش کرد. گفت با مبل ها ست  دیای. گفت تک باشد . به خانه مان ب میداد
 ارزش شده .  ی: پول بدمیدستمان گذاشت و من غر یرو

 . شهیزد : خونمون قشنگ م لبخند

 اتاق ساوان هم دوست داشتم .  یخانمان را دوست داشتم . سبز ها بنفش

 شد و ما دست به کار... دای. ساوان مهمان ا میاتاق ها را بنفش کرد  یجلو وارید

 . دیسف یبنفش با خطها یگل دار ... گلها  یها یوارید غذکا 

 مان ... ! ختهیخانه بهم ر دنیچ یبرا میو کاله کرد شال

 گل دار بود ... !  یرنگ یها یواریقدم کاغذ د نیاول

 که از صبح مهمان خانه مان شده بود .  یچوب هیچهارپا یبودم رو ستادهیا

 ...دمانیجد اپارتمان

بود . دستانش را دو طرف  دهیرس هیاش حساس بود . سفارشاتش همراه چهار پا  هیپا چهار یرو یادیز ایس
 خم شدم : اون چسب و بده . یچفت کرده بود. کم هیچهارپا

 چسب. یکرد و رفت سمت قوط  میرها

 زمزمه کردم: باالخره تموم شد . یکردم و با سرخوش  واریبرگه را هم چفت د یقسمت ها نیآخر

 . شینگاهم را برگرداندم رو یگرفتم و به تند  واریدستم را به د هیحرکت چهارپا با

 : نکن شکوفه . دمیداد . غر یرا تکان اندک هیچهار پا دوباره

 و دوباره تکرار کرد . دیخند

 ! نایبیبد م نییپا امیتر اوردم : نکن دختر ب نییرا پا میگل کرده بود . صدا  طنتشیش

 ا باال فرستاد .را دوخت به صورتم و ابروانش ر  نگاهش

عقب گذاشت . دست به کمر   ی. قدم دمیکش  نییپا هیچهار پا یمحکم کردم و خودم را از رو واریرا به د دستم
 ؟ یمن و بنداز یخواست یزدم : م

 را بهم چسباند و در برابر صورتش گرفت : نهه! دستانش

 باال ؟ ینداز یعقب رفت : که ابرو م  یجلو رفتم و قدم یقدم
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 . دیخند

 :شکوفه ؟!-

 : هوم ؟ دیکش  شیدندان ها انیرا م شیلبها

 رفتم : شکوفه ؟! شیپ قدم

 : بله ؟!!! دینو نوار کاناپه ها کش یها کیپالست یرا رو دستانش

 طالقت بدم ... دیبه سمتش برداشتم : با یزیخ

ا خت به صورتم و بگذاشت و برگشت سمتم . چشمان پر از ترسش را دو  نیفرار برداشته بود را زم یکه برا  یقدم
 شد گفت : چـــــــــــرا ؟ یخارج م شیاز گلو  یکه به سخت  ییصدا

ه کردم . ب  یبند صورت شیکرده و دستم را بند گره پ  یرا ط نمانیکوتاه ب  یحاالتش متعجب شدم . فاصله  از
 دیکه بخواد شوهرش و بکشه با  ی. زن یشوهرت و به کشتن بد یخواست ی: چون م دمشیسمت خود کش

 طالقش داد .

ش  رنگ نکهیرفت . قبل از ا یدیرو به سف شتریکردم که هر لحظه رنگ صورتش ب  انیب یکلمات را چنان جد  نیا
 هم دارم ... یشود اضافه کردم : فکر بهتر دشیکامال سف

 چشمانم شد . رهیخ چشمانش

 . نییپا یبنداز هیارپاچه یمن و از رو یخواست یفراموش کنم م دیشا میلب اوردم : اگه ببوس یرو یلبخند

 . و صورتش رنگ گرفت ... نیدستانش رها شد . نفس حبس شده اش هم ؛ همچ مشت

 ؟ یکن  یماچ م ای؟ طالقت بدم  هیچ متی: خوب خانم تصم دمیرا جلوتر کش صورتم

 و رو برگرداند : إ ؟ مرصاد ؟ دیام کش  نهیس یرا رو دستانش

 میریبرو حاضر شو م ای رهیم ادمیو من  یبوس یاالن من و م  نیهم ای میچانه اش زدم : فرار ندار ریز دست
 طالقت بدم .

 دانم . ی... نگاهش را دوخت به چشمانم ... به دنبال چه بود ؟ نم دیچرخ

 گونه ام زد .  یرو یو بوسه ا دیخود را باال کش شیپاها یپنجه  یرو

. کوتاه ... زمزمه کردم  دمیته اش را بوسرنگ گرف یرفت که دست دور کمرش انداختم . لبها یبه عقب م قدمش
 ... ریبگ ادیبوسن .  یم ینطوری: ا
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 وجودم کرد . ی هیارامش را هد  شیگردنم شد و لبها  یحلقه  دستانش

 بود . یبود ... ترسش از حاج یخان علو وشیبود ؟! ترسش از دار یی. ترسش از جدا دمیکش  شیموها انیم سر

 دمیمت گوشش کشبه س شیموها انیرا از م میلبها

 « دمیو بهت قول م نیموند . ا یخونه خواه نیزن من و خانم ا یخودت نخوا ی؛ تا وقت فتهیب یهر اتفاق »

 شده ؟ یچ یبگ یخوا یام گذاشت . بغض کرد . زمزمه کردم : هنوزم نم  نهیبه س سر

 . ستین یچی:ه-

 که ناراحتت کرده ؟  هی.. چام جدا کردم و صورتش را مقابلم گرفتم : شکوفه .  نهیرا از س سرش

 یبازوانم تالش برا انیبه حرف اوردنش . در م یبود . عزمم را جزم کرده بودم برا دهیفا یفرار ب یبرا شیسع
ام را نثار چشمانش کرده بودم . تقالها خسته اش کرد . خودش را رها    رهینگاه خ تیکرد و من با جد  یم ییرها

 زد . هیتک میکرد و سر به بازو

 ترسم . یباعث سکوتم شد و او باالخره زبان گشود : خسته ام ... م نشیسنگ بغض

 ؟ ی: از چ دمیسرش کش یموها یام را رو  چانه

 . ینباش نکهی... از ا یبر یروز هی نکهی:از ا-

 . قول مردونه . دمی. قول م شتمیپ یتو بخوا ی. تا وقت رمیجا نم چیه یبه خود فشردمش : تا تو نخوا شتریب

 نرو ... فتهیب یچنگ زد : هر اتفاق شرتمیت به

 شرط داره ...! یول رمیجا نم چیشکوفه . ه رمیجا نم چی: ه دمیانگشتانم کش  نیزدم . دستش را ب پلک

ر دخت هیبهم  دیداد را به زبان اوردم : با یکه مدتها در ذهنم جوالن م  یزیسر بلند کرد . لبخند زدم . چ یتند به
 . یخوشگل بد

 ام گذاشت .  نهینش رنگ لبخند گرفت . سرش را به سترسا چشمان

 : خوب خانم ؟ دمیبعد پرس یلحظات

 :زوده ...!-

 خواما ... یبعد کنکور م ی: االن که نه .ول دمیخند

 ؟ یخوا یم ییاغوشم جدا شد و به سمت اشپزخانه رفت : چا  از
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 : قول بده خانم . دمیدرون اشپزخانه کش یکردم و سرک  زانیکانتر ها او  یام را فرو خوردم و خودم را از رو  خنده

 کرد : باشه .  یگاز را برداشت و درون فنجان ها خال  یرو یکتر  یتند به

 . یچونیپ یم یخوام دار ینم ینطوریتکان دادم : ا نیرا به طرف سرم

 . مایندار دنیجا واسه خواب میتمومش کن میگذاشت : امشب نتون  میرو شیرا پ یچا وانیل

 فردا ... یاش هم باشه برا  هیتا بق مینیچ ی: اتاق خواب و م ختهیبهم ر لیوساسمت  دمیچرخ

 ؟ ی:کارگاه چ-

 میبر یم فیتشر یدو روز مرخص هی.  ستیما ن یبرا یکار  هیبق میکن  یبراش م یفکر هیکه اونم   ادیقراره ب نی:ام-
. 

پرده  بعد هم میفرش و پهن کن نیه اها سرد بش ییتا چا ایزد : تخت فکر کنم جاش همونجا خوب باشه . ب لبخند
 . میایو ب میها رو بزن

پرده  نیخواد سرد بشه ها . هم یم ییچا هیشانه ام انداختم و به طرف اتاق خواب قدم برداشتم :  یرا رو فرش
 . برهیزدن دو ساعت وقت م

 :غر نزن پسرم .-

 ال رفت : اروم ...با  شی. صدا دیچیخورد و گردنم پ واریفرش به د یسمتش . لبه  دمیچرخ

 ؟ یکن  یصدام م ینطوریتوئه مگه من بچه ام ا ری:تقص-

 زد و سکوت کرد . اما ... لبخند

 ... ذهنم ... قلبم ... چشمانم

کلمه لذت برده بودم و چقدر    نیدانستم چقدر از ا یکلمه . خوب م  نیا  ینیریزدند از ش یم ادیو همه فر همه
 بود . دهیکلمه به اوج رس  نیام با ا  یلذت زندگدانستم  یگرفته بودم . خوب م  یانرژ

در ذهنم جوالن  یزیمثل حال که چ دمیشیاند  یم ییزهای... گاه به چستیدانستم در وجودم هم خبر ی... ماما
 زده است؟ یرا هم پسرم صدا م یمهد ایکرد. آ  یکه تمام ذهنم را به خود مشغول م  یزیداد... چ یم

 ی... شکوفه مدمیترس یفراتر از تمام احساسات است. م یزیبچه خواستن چ یبرا لمیدانستم که دل یم خوب
من  یاست در زندگ  دهیخروارها خاک خواب ریکه در ز  یمهد نکهیکنم و من وحشت داشتم از ا  شیرها دیترس

 یکند. وقت  یم سکوتکه   دمشید یم یوحشت داشتم. وقت یمهد یکند. من از حضور نبودن ها  ییحکم فرما
اش با   یکند؟ به زندگ  یبه گذشته فکر م یعنیافتاد که   یمثل خوره به جانم م یزیشود چ یام مآر   دمید یم
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موضوع قانع کنم   نیخودم را به ا دیفکر دور کنم و شا نیاو را از ا  یبا وجود کودک خواستمیبا برادرم؟ م ؟یمهد
به برادر  میبا تمام تالشهارفته است. من  یبخواب ابد خاکخروارها  ریز یکه حال او همسر من است و مهد

و اتفاقات  قیرا داشتم که از آن متنفر بودم اما ناخواسته در تک تک روزها و دقا ی. حسکردمیمرده ام حسادت م
موضوع  نیما اا  میبگو یبه کس یتوانستم کلمه ا ی. نماورمیتوانستم بر زبان ب یگشتم. نم  یبه دنبالش م یزندگ

کردم... و هر لحظه وحشت    یاو با برادرم حسادت م  یشد. من به زندگ یم در تمام ذهنم پخش یروسیو مچونه
روزها از صورت خودم هم  نیپوشش... ا کیمن فقط  یاش باشد و زندگ  یزندگ روزیپ یرا داشتم مهد نیا

دم شکوفه مرا بخاطر یترس یداشت وحشت داشتم. م یبه مهد یادیصورتم شباهت ز نکهیکردم. از ا  یوحشت م
باشد. من از هر  یقبول کردن من شباهتم به مهد لیدل دمیترس یدوست داشته باشد. م یمهد شباهتم به

 کردم آرام باشم.  یو تمام تالشم را م دمیترس یم یزیچ

 :مرصاد...-

گذاشتم و خم شدم . دستم را به بندش گرفتم و نگاهم را دوختم به   نیزم یزد. سر بلند کردم. فرش را رو میصدا
 شکرتـــــــــــــــــــ! ایلب زمزمه زدم : خدا ریو ز میرو شیچشمان پ

 نگاه کردم . چیساوان را در اغوشم رها کرد و برگشت سمت در اپارتمان . به قاب بزرگ روزنامه پ دایا

بچه به بغل وارد شد و گفت : به به ...  امکیوارد اپارتمان کرد . س دایرفت و قاب را به همراه ا شیپ شکوفه
 . نجایشده ا یعال  نیخسته نباش

 مبل جا گرفت و ادامه داد : خدا شانس بده داداش . یرو

 ؟ نیهست ا ی: چ دمیرا از تابلو گرفتم و پرس نگاهم

نظر   ریو من کنجکاوانه تابلو را ز دیلبخند زد . شکوفه نگاه دزد دایابروانش را باال انداخت و ا  طنتیبا ش ایس
 گرفتم .

انگشتانم گرفته بودم و   نیغزال چنگ زند . دستش را ب  یداشت به موها یسع خورد و یدر اغوشم ول م ساوان
ا  به اتاق ه یسرک دایبرگشت و ا یچا ینیکردم . شکوفه با س  یم شیاز چنگ ها  یریجلوگ یتمام تالشم را برا

 . دیتالش کن یحساب دینشست : فردا هم با امکیو کنار س دیکش

رفت تا سر بخورد مرتب کرد و  یرا از دستش گرفتم . چادرش را که م ینیرها کردم و س امکیرا در کنار س ساوان
داشت   یسع یقیساوان بلند شده بود . ساوان به هر طر یها غیغزال و ج  هیگر  ینشست . صدا دایا  یرو به رو

 نیا  ایخندان از جا بلند شد : ب امکیکه هنوز توان تکان دادن سرش را هم نداشت با خود همراه کند . س  یغزال
 کشه .  یپسرت و بردار که داره دخترم و م

دوخته بود . خنده ام گرفت : االن به  امکیرا به س نشیو تکانش دادم . نگاه خشمگ دمیرا در اغوش کش ساوان
 . یریگیخونت تشنه هست . چرا عروسکش و ازش م
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 ... خانمه . ستایرو برگرداند : اشتباه گرفته دختر من عروسک ن امکیس

 . نیکن  یدعوا م نیمسخره دار یلیو گفت : خ دیخند شکوفه

 . وستیبلند شد . غزال را گرفت و به سمت اتاق رفت . شکوفه هم به او پ دایا

 ؟ هینظرت در موردشون چ نینگاه بنداز بب هیرا به سمتم گرفت و گفت :  زیم یرو یبرگه ها امکیس

 ؟ هیگرفتم : کار ک  میرو شیترنج را پ یها طرح

 ... یطرح هاش فوق العاده هست . نو و امروز یاشناهاست . تازه شروع کرده ول  از  یکی:کار -

 . میباهاش کار کن میبتون دیشا ریازش بگ  شتریسر تکان دادم : نمونه کار ب دییتا به

 داره . ازی. بدجور به پولش ن میبتون دوارمی:ام-

 باهاش قرارداد ببند و طرحاش و ازش بخر ... ستی:پس الزم ن-

 : مطمئن ؟ دیکش  رونیها را از دستم ب طرح

تر  یحرفه ا ی. بگو هر چ میخوا یتر و قشنگ تر م کیش یطرح ها دی:اره طرحهاش خوبه . بهش بگو کار جد-
 . رهیگیم یشتریبکشه پول ب

فوتبال را  یکارگاه از جا بلند شد . متعجب اعتراض کردم و او باز  یو انجام کارها یگذار  متیبعد از ق امکیس
 . میو ما امتناع کرد میخواست شب را مهمان انها باش یم دایاعتراض کرد . ا  ونیزیانه و به نبود تلوبه

 . ادیخوشت ب دوارمیبزرگ را در برابرم گرفت و گفت : ام یتابلو شکوفه

 میه رورو ب ریتابلو کنار زدم و به تصو یروزنامه چرخ خورد و ان را از رو یبه تابلو نگاه کردم . دستم رو متعجب
 شدم . رهیخ

* 

* 

* 

 شوند ... یسپرده م یبه فراموش نیریچه ش خاطرات

 روند ... یم نیزمان از ب تیچه ساده در نسب خاطرات

 ما ... و
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 ... میکن  یسرعت و زمان گم م تینسب نیساده وجود خود را در ا چه

 ... میکن  یزمان م یساده خاطرات را فدا چه

شود در چشمانم  یم رهیکه خ  یچشمان به اشک نشسته ا انیشود در م یساده خاطرات گذشته مان گم م چه
... 

عروسک   یتنه  یچرخاندم تا رو یبه حرکت در اوردم . انگشت اشاره ام را به ارام یچشمان چوب یرا رو انگشتانم
 دستان دخترک ارام گرفته است . انیسر که م یب یدوست داشتن

رد . ب شیداشت پ یصورت دخترک جا یکه به نظرش رو  یگرد و خاک  بردن نیاز ب  ینشست و دستش را برا کنارم
 خواستم ناراحتت کنم . یزمزمه کرد : نم

 یپنهان کردن سر عروسک پشت سرش قرار گرفته بود . کم یرفت سمت چشمان پسرک ... دستانش برا نگاهم
 بود . یمانیبه سمت دخترک خم شده بود و نگاهش پر از پش

 بود ؟ ادتی:-

 بود ... ادمی شهی:هم-

  یم ریرا به تصو یبود . تک تکشان گذشته ا انینما ریتصو اتیکه در ذهن داشت از تک تک جزئ  یریتصو وضوح
 خاطرات . انیدر م دندیکش

 واضح ... نطوری:ا-

گرفته بودم .   شیکرده بود . راه خانه را در پ  رونمیمحل ب یبچه ها ی کهیکه از گل کوچ  یمهد ادیفر یصدا
بودم سمت دخترک چادر به سر   دهیاج خانم همچنان حضور داشتند . قبل از باال رفتن از پله ها چرخمهمانان ح

 اش ...  ییمو طال یکنار باغچه ... با ان عروسک دوست داشتن

 چشما ... نیپسرک را نوازش کردم و ادامه دادم : چقدر واضح ا چشمان

 یکردم چطور م  ینگاه زندگ نیا  ادیت و گفت : سالها با را تر کرد ؛ چشمانش را بس شیکلماتم امد . لبها  انیم
 تونستم فراموشش کنم .

بند شد . لبخند زدم .نفس حبس  شیدستها یرفت سمت چشمانش ... چشمان خفته اش . دستم رو نگاهم
م . همسرم کرد میرا تقد میامد تا پررنگ شود اخم کردم . نفسها  یام را رها کردم . به با... که م  نهیشده در س

 خواستم خرابش کنم . یزمزمه کردم : نم یبعد از سالها فراموش

 ... نیریزد . ش لبخند
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 . یکن  هیو گر نیزم یکنم پاهات و بکوب  یکار  شهیخواستم مثل هم ی:م-

 کار و بکنم و عروسکام خراب بشن .  نیا  دمیترس یم شهی. هم دمینکوب نیوقت پاهام و زم چی:بعد از اون ه-

 خالصه کردم : متاسفم . یتش را در کلمه احس بد کلما تمام

 :من اون عروسک و فراموش کردم ...-

 کارته مگه نه ؟  نی؟ اول دمینفهم یدرستش کرد یشدم . تابلو را بلند کردم : ک بلند

 ... ! شرفتهیکار پ  نی:اول-

 و که خودم درست کردم . نیتابلو چرخاندم : قاب ا یرا رو قمیدق نگاه

 : اره . دیخند

 زشت بودم . یلیاضافه کردم : بچه بودم خ  طنتیدوختم به صورت پسرک و با ش چشم

 :چشات هنوزم قشنگه ...-

 ؟ یتو چشام و دوست دار یعنی:  دمیبه دست چرخ تابلو

 . رمیقدم برداشت : برم وضو بگ سیشد . به سمت سرو بلند

 . میها یکودک  یقاب ... شکوفه  یتودستم ... به چشمان به اشک نشسته دخترک  یتو یزدم . به تابلو لبخند

کاناپه   یداشتم . کاپشنم را از رو شیکه در پ  یا  ندهیگذشته ام ... حال ... ا  ی... زندگ میها یکودک  خاطرات
 . رمیشام بگ رمیتوانستم باال بردم : م یرا تا م میبرداشتم و صدا

 نبود ... ذهنم پر تالطم بود و قلبم ... کسانی میها قدم

شکوفه پررنگ بود و  یخاطره برا نیآوردم. ا  ینم ادیاو را به   یو من ... حت گفتیم مانیها یکودک  از  همسرم
با  گذاشته بود و  نیرا که پا به زم ی. من فراموش کرده بودم دخترکاورمین ادشیب یمن آنقدر کمرنگ که حت یبرا

آورم. بعدها و   ادشیود تا من بنب یا  فهبعد شکو ی. بعد از آن روز و سالهاکردیچشمان اشک بار نگاهم م
 دمیشیاندین نیشد هم من هرگز به ا یهمسر مهد یما شد. وقت یشکوفه عروس خانواده  یبعدها... وقت

بود و من در خانه  یمهد یکه برا  یاست. روز خواستگار  انیگر  یمیعروس برادر، همان دخترک قد  یشکوفه 
نشستم و اجازه  یکه در مجلس مردان گوشه ا  یروز بله برونبود.  فهبودن من اضا یمانده بودم چون به نظر حاج

من داشت.  یخاطره از کودک کینداشتم و او  ادیب چیاز خاطر جمع فراموش شوم. من از شکوفه ه  یدادم حت
 در آن داشتم. حال شکوفه همسرم بود اما من... یکه من نقش مهم  یخاطره ا



 

 
131 

که دل به خنده   یمن... باران یسخت بود نبودش... ! خدا . چقدر میتوانستم از نبود او بگو یسخت م چقدر
پرده س یبه فراموش میتلخ که برا یبود به وسعت خاطرات گذشته ... گذشته ا یدادم نبود ... شکوفه ا شیها

ن و نرفتن از خانه و بک رونیب یبرا یاجح هیبردن عروسک مهمانمان ... تنب نیاز ب  یبه تلخ یشده بود . گذشته ا
بودم. من  یو من از نگاه پر از حرف دخترک فرار زدیپسرک حرف م یمانیحاج خانم . او از نگاه پر از پش ینکن ها

 آن روز فرار کرده بودم.  یبا تمام قدرتم از خاطره 

که در اغوش همسرم   یارامش  یَدوم . برا یکه در ان دنبال لحظات م  یام ... زندگ  یسخت شده است زندگ چه
بود  یکه نگاهش پر از شاد  یگذشته ام دارم . دلتنگ بارانم ... باران  یاز روزها  یکه به دختر  یحس یو برا ابمی یم

 .ندبز  یالیخیو حرف از ب ندیهستم تا کنارم بنش ی... دلتنگ باران

انگشتانم   نیشدم. ب یمهمانش م یروزها هر از گاه نیکه ا  یگاریشدم . س رهیانگشتانم خ  نیب گاریس به
بکشانم . حق نداشتم ان  یخانواده ام را به نابود یکردم. نه ... حق نداشتم زندگ  شیرها میپا ریفشردمش و ز

 کمکم کن .  ایلب تکرار کردم : خدا ریبسپارم . ز یبه فراموش نبارینگاه پر حرف را ا

ود ال خانداختم که دنب  یجاروبرق یدسته  یبه لوله  یهوم پوف ساوان بر پا بود . نگاه یرا که باز کردم صدا در
 یکن  یم کاریگذاشتم و در برابرش خم شدم : چ  زیم یغذا را رو  ی. خنده ام گرفت . بسته ها دشیکش  یم

 وروجک ؟

َب ... َب ... ها را هم به ان اضافه کرد . در   نباریزد و پوف پوفش را بلند تر تکرار کرد و ا نیرا در برابرم زم لوله
 هیشب کردم  یم یکه سع  یو با لبخند دمیکش  رونیانگشتانش ب  نیرا از ب یجاروبرق ی... دسته  دمشیاغوش کش

بچه ؟ چرا  یتوئه دنبال خودت راش انداخت یاندازه   نیبگم ؟ ا یبه اخم باشد زمزمه کردم : اخه من به تو چ
 بزرگتر ؟ یزایدنبال چ یریم

 کردم و  شیرها شیهایب بازاسبا  نیرا دوباره به دست اورد . ما ب یجاروبرق یخم شده بود تا دسته  میبازو یرو
 بال ؟ طونیباالتر بردم : مامانت کجاست ش یرا کم میصدا

...  تکان دادم نیرفت . سر به طرف یم یجاروبرق یبلند شده بود و به سمت دسته  میتوجه به حرفها یب ساوان
 لبخند زدم . دشیچادر سف یبه رو

 ند شد . لبخند زدم : قبول باشه .دستانش را درون سجاده اش رها کرد و از جا بل یتو حیتسب

 ؟ ی... شام گرفت ی:مرس-

 . دهیو به باد م مونیوروجکم داره کل خونه زندگ نیا  ایاالن . ب  شهیسرد م ای:اره بدو ب-

 هاش قطع کردم . طنتی: دوبار نمازم و بخاطر ش دیخند

 بکنه . یهمش چشمت بهش باشه که مبادا کار دیتنهاش گذاشت با شهینم گهی:د-



 

 
132 

و   دیچ زیم یبلند را رو هیپا یها وانیتخت رها کرد و همراهم به سمت اشپزخانه قدم برداشت . ل یرا رو چادرش
مبل فرو کرده بود و در  ریرا ز یجاروبرق یکه نشست ساوان دسته   میکرد . رو به رو  یغذاها را درون بشقاب خال

بردم را رها کردم و از جا بلند شدم . قبل از   یکه به دهان م  یلقمه ا نیبود . اول دنشیکش  رونیب یتالش برا
... در اغوشم دست و پا زد و با اخم خودش را به  دمشیو دادش بلند شود در اغوش کش غیج یصدا نکهیا

بر اندازم کرد و تکه  نشیگرفت . با ابروان گره زده اش و چشمان خشمگ  یسمت شکوفه کشاند . در اغوشش جا
. نگاهش کردم . با ابروان   دییجو شیدندان ها انیدهانش گذاشته بود را م رکه شکوفه د  یکوچک جوجه ا  ی

 . دیکش  یبود تا من ... ابروانش را مثل او در هم م یمهد هیشب شتریگره زده اش ب

 فرستادم . رونیدور قاشق محکم شد و نفسم را ارام ارام ب انگشتانم

 کردم . ساوان پسر من بود . فقط من ...  کینزد میهارا به لب وانینوشابه را به دستم داد . ل وانیل شکوفه

* 

* 

* 

کردم   یم فیرد شیکه پشت سر هم برا  یبود ... کلمات واریمعرق نصب شده به د ینگاهش به تابلو نیام
 کرد .  یتوجهش را جلب نم

 کار خانمته ؟  نیو گفت: ا ستادیتابلو ا یتمام شدن جمله ام از جا بلند شد . رو به رو با

 زدم : اره چطور ؟ لبخند

 ؟ هیتو کارگاه ... مسئول اون قسمت ک نیقسمت معرق هم دار یگفته بود  نمی:فوق العاده هست . بب-

 کنن .  یکار م  امکی:خانم من و خانم س-

 ؟ یکن  یمن اضافه نم یدرخواست ها یمعرق هم به موجود یشوق نگاهش را از تابلو گرفت : چرا از تابلوها با

 . میکن  یعالقه کار م  ی. از رو میکن  یسفارشات کار نم یامد : ما برا  رونیب از اشپزخانه  شکوفه

 ... نیرا از دستش گرفتم : بش وهیجا بلند شدم . ظرف م از

فروخته  یخوب یها متیو داره که به ق نی... کارتون ارزش ا فهیواقعا ح یمبل جا گرفت : ول یدوباره رو نیام
 خوب بفروشم . یلیخ متیکار و به ق  نیابدم   نانیتونم بهتون اطم یبشه . م

 نیقرار دادم : نه ام نیرا در برابر ام یچا ینگاهش را به صورتم دوخت و ارام ارام سر تکان داد . فنجا شکوفه
 . شترهیبرابر هم به فروش برن ارزشش ب ونیلیشکوفه ده م یجان کارا
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 یم دیکرد  دایپ یاماده ام مشتر  یکارها  یگه براا   یکنم ول  یکار نم  یرا در هم قفل کرد و گفت : سفارش دستانش
 فروشم .

 بفروشمشون ... متیق نیبه بهتر دمیهم خوبه قول م یلیخ نیگفت : ا  جانیبا ه نیام

 لبخند زد و به سمت اتاق راه افتاد . شکوفه

 ... یدار یفنجانش را به دست گرفت : واقعا خوش بحالت ... خانم هنرمند نیام

 هست . دونهی... مهربون ... خانمم زدم : هنرمند  پلک

 ... یزنیاز همسرت حرف م  نطوریکه ا  ی:حتما با عشق ازدواج کرد-

 دیجد ونیزیتمام وجودم فرو کش کرد . نگاهم را دادم به تلو جانیلبهام رنگ باخت ... تلخ شد ... ه یرو لبخند
 فرستادم . رونیب دهیبر دهیسم را بربه حرکت در اوردم و نف میران پا ی... دستم را رو وارینصب شده به د

 یداشت به جز عشق... ازدواج ما عادت داشت. همراه بودن داشت. آرامش داشت. مهربان یزیما هر چ ازدواج
 داشت اما عشق...

 من... ی. همسر هم سلولیهمسر برادرم بود. همسر مهد او

  شبی... تمام ددمیصدا زده بود. لرز یمرا مهد شیصحبت ها نیدر ب شبیو شکوفه د کردمیبه باران فکر م من
را چشم به سقف   شبیکنارش بخواب رفته بودم و نتوانسته بودم دستم را به دورش حلقه کنم. تمام د

کرده بودم   ی. سعدیایب هشکوف یبر لبها یبود که نام مهد نیبودم که مرگ در آن لحظه بهتر از ا دهیشیاند
افتاده    یکرده بودم از خاطرم ببرم که چه اتفاق  یاست. سع  دهیچیدر خانه ام پ ینام مهد شبیفراموش کنم د
 کرده بود.  یادآوریموضوع را باز هم  نیا  نیاست اما... ام

* 

* 

* 

 ... آسمان ... یآب

 ... چشمانش ... یا  قهوه

 ... شی... لبها قرمز

 ... شی... موها ییطال

 ... ی... زندگ سبز
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 ... ندهی... آ دیسف

 ... چشمانم ... یمشک

در   یام به باز  نهیس یزدم ... چشمانش را دوخت به صورتم . انگشتانش را رو هیسردش تک یشانیرا به پ سرم
 نجوا زد : چطورم ؟ شیاورد . لبها

.  دمیپاش شیبه رو یخوش فرم صورتش را در لبخند شیاش ... ارا  ییمش شده طال یلذتم از موها تمام
. لبخند .. دمشی. چشمانش را بست . باال کش دمیکمرش باال کش  یدگو  یلبخندش پر رنگ تر شد . دستانم را رو

صورتش ...  بیام شد . چشم دوختم به ترک  یجان گرفت . ارامش صورتش باز هم ارامش زندگ شیلبها یرو
 ام .  یارامش زندگ  یلبخند زدم به رو

صورتم عمق   یخند روکه مرتب شد ... دستان نوازشگرش که صورتم را نوازش داد لب  دمیسف راهنیپ ی قهی
 می... برا شیگونه ها  ی... گود شیاوج گرفت . ارامش چشمانش ... لبخند لبها  میلحظاتم برا نیگرفت. ارامش ا

 طنتی. همراه خانواده بودن . ش بودنبود در همراه بودن ... همراه من بودن . همراه شوهر  ینیریتکرار لذت ش
.  شد انینما دشیسف یکرد . دندان ها  لیرا به خنده تبد چشمانش متعجبم کرد . نگاه پرسشگرم لبخندش

. چشم بستم و از ارامش  دمیگونه ام زد . خند  یرو یو بوسه ا دیباال کش شیپاها یپنجه  یخودش را رو
 شدم . زیحضورش لبر

.  دمیکش  اهمیبه کراوات س یاش قدم برداشت . دست  یکرد . به سمت تلفن صورت  شیتلفن از اغوشم جدا زنگ
شلوارم  بیبرد . دستانم را در ج شیبلند کردن تلفن پ یو دستش را برا دیباال کش یرا کم اهشیامن سد 

  با لبخند از پشت خط بودن و دیماندم . به سمتم چرخ شیو منتظر صحبت ها دمیام را جلو کش  نهیفرستادم . س
 گفت .  دایا

 «شدا  ریپس ؟ د دیاینم»  دیپرس دایو ا ستادمیا  کنارش

 . میایم میچرا ... دار:چرا -

 شد . ریسمتم : بدو د دیقطع شد و چرخ تماس

 : من اماده ام ... دمیرا باال کش میها شانه

 گرفت .  شیاتاق را در پ  ریرفت و مس یغره ا  چشم

 بعد امتحان دارم . ینشست و گفت : هفته  دمانیجد نیماش یصندل یرو کنارم

 ... یشیم قبول م. مطمئن میکرد  نیتمر یزدم : نترس کل لبخند

 رو بکشم . یترسم اشتباه کنم و بزنم کس ی:همش م-
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 زیهمه چ یاز خودت مطمئن باش  یداشته باش . وقت مانیفرمان محکم تر کردم : به خودت ا یرا رو دستم
 خواهد رفت . شیپ یخوا یکه م  یهمونطور

 ونی. بخاطر شن دیر کشرها کرد و چادرش را جلوت شیپاها یکوچک ست شده با لباسش را رو  یدست فیک
حفظ چادرش تمام وجودم  یسخت تر شده بود اما از تالشش برا شیخوش فرمش نگه داشتن چادر برا یموها

 شد . یاز لذت م  زیلبر

  ینم یاتفاق  دمینترس . من بهت قول م یچیدستش گذاشتم : از ه یو دستم را رو دمیدنده کش ریرا ز دستش
 افته . باشه ؟

 ارام بود .  نباریزد . ا لبخند

 ... ! دیوح ی... عروس یعروس  مراسم

رفت . نگاهم را دوختم به   شیاماده شده پ  ی هیدادن هد ی. شکوفه برا میستادیبرابر عروس و داماد ا در
 یو عروسش که بلند شد نگاهم را به رو دیتشکر وح یو منتظر حضور دوباره اش در کنارم ماندم . صدا میکفشها

نم ک  یبرگشت. خواهش م یصورت عروسش رفت و به تند یخند زدم . نگاه کوتاهم به روبردم و لب دیصورت وح
و کنارم برگشت . نگاهم را دوختم به  دیعروس را بوس  یلب زمزمه کردم شکوفه رو ریکه ز  یاست  فهیو وظ

امشم دستش گذاشتم . ار  یحلقه زد . دست رو میدستش را دور بازو یو به ارام دیصورتش و لبخند زدم . خند
 . دید یجز او را نم ی... همسرم کنارم بود . چشمان من کس

  یزیگوشش چ  ریکنار شکوفه نشست و ز  یبه تند دایها کنارمان جا گرفتند . ا هیبعد از دادن هد دایو ا امکیس
برداشت و در حال پوست گرفتن گفت : شکوفه خانم خوب  یاریخ ایهر دو را همراه داشت . س یگفت که خنده 

 ها ... رسهیبهت م

 نیهمچ . گهید ینیبیرو نم یاز شکوفه گرفتم و به طرفش برگشتم . نگاه منتظرم را پاسخ داد : جز اون کس  نگاه
 چشمت بسته هست .

 :گناهه برادر من ... گناه ...-

 نظر حالله ! هی:به جان داداش -

 :کثافت-

رار ق میدندان ها نینشان دهم آن را ب یکتحر  نکهیپوست گرفته را درسته به سمت دهانم گرفت و قبل از ا اریخ
 . یدیفحش م یکن  یدهنت و باز م نیهمچ یدار تیبه ترب ازیداد و گفت : نه هنوز ن

 نه ؟ یشیبشقاب برگرداندم : ادم نم یرا تو یرا گاز زدم و مابق اریخشم خ با
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 خورد . یحرص و جوش نم نقدریا  دای:من ادم بشو بودم که ا-

 !یخر یلی:خ-

 شما شامل حال ما شده . یلطفته برادر من . از محبت ها:نظر -

 کنه . فردا  یم یادیبازه . خبر نداره داره چه غلط ز ششیچه ن نینفهم و بب دیوح نیگفت : ا  دیرا که د سکوتم
 شده که ... زونیاو  شیلبها نیپس فردا که اومد کارگاه همچ

 ؟ یهست ی:مگه تو ناراض-

 . دیکن  لیقرار داد : خانم ها م دایخرد کرد و با لبخند بشقاب را در برابر اپوست گرفته را ارام ارام  موز

 گفت .  یدیلب زحمت نکش ریتشکر کرد و شکوفه ز یبا لبخند و شاد دایا

 باشم . یخندم ناراض یبرگشت : من به گور عمم م ایس

 مرصاد دستتون درد نکنه !: اقا  دیغر  دایرا جلب کرد و ا دایکردم توجه شکوفه و ا  ایکه نثار س  یگردن  پس

 انداختم : شرمنده حقش بود .  ریبه ز سر

 . دیهم از طرف من بزن یکیگفت :   نباریو ا دیخند دایا

 در رفت . ایس یبعد یاز نثار پس گردن  قبل

از حضورش در شهر خبر داد ... از کار در   نیو شکوفه از جمع دور شدند . ام دایا  وستیحمد که به جمع پ نیام
 به نقل مکان داشت . میشش امده بود و تصمشهر خو

هم کرد . از جا بلند شدم  یبرا یرا هم صحبت خوب ایو س نیکردن اپارتمان مناسب، ام  دایپ یبرا ایس یرسان یاری
  یو بعد حضور شکوفه در کنارم ... ما را به ته باغ کشاند . کنار هم لبه  لمیزدم . زنگ موبا اطیدر ح یو چرخ

 . میاستخر جا گرفت

 . شنیمحکم کرد و گفت : خوشبخت م شیرا دور شانه ها دستانش

 . نطورهیزدم : هم لبخند

 . ی:کاش تو هم خوشبخت بود-

 رخ صورتش حرکت دادم : من خوشبختم . مین یتمام برگشت سمتش . چشمانم را رو سرم

 یخوا یباشم که تو م یزیچ کنم اون  ی... تمام تالشم و م یستیو گفت : ن دیلبخند زد . پلک زد . نفس کش تلخ
 . من زن برادرت بودم ... ! ستمیکه تو قلبته من ن  یدونم اون ی... م یول
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خوام تا کامال فراموشش کنم . من االن  یشکوفه . من فقط زمان م یدهانم را فرو دادم : نه ... تو زن من اب
 از اون ب ...  شتریب یلیخوشبختم . زن و بچه ام و دوست دارم . خ

 .شنیفراموش نم یبه سادگ زایچ یض:بع-

 وقت فراموش نکردم . چیو ه میلب باز کنم ادامه داد : همونطور که من نگاه کودک نکهیاز ا  قبل

 :چرا من ؟-

که اونطور تو چشمام زل زد   یبود یپسر نیو اخر نی. نگاهش را دوخت به چشمانم . لبخند زد : چون اول برگشت
. 

 . یمامان در گوشم خوند مبادا نگاه پسرا کن ادیم ادمی یداره . از وقت تیواقع یول: خنده داره  دی. خند دمیخند
 . مبادا ... مبـــادا ... مبــــــادا ... یکن  یمبادا باهاشون باز

 کرد .  یم دایکش پ  شتریهر بار ب شیمباداها

زل زده بود تو  مونشینگاه پشکه با تمام   یباریپسر ... اون  هی یزل زدم به چشما باری...  باریمن ...  ی:ول-
 چشمام .

  ی. تو هم پاهات و م شدیو بلند م گرفتیخونه، مادرت دستت و م میومدیما م یوقت شهیزدم : هم لبخند
 . نیبمون شتریب یخواست یو م نیزم یدیکوب

ت . بزرگ داش یشما حوض داشت . باغچه  یخاطرات نگاهش برگشت به رو به رو لبخند زد : خونه  یاداوری از
 داد . یخوش مزه بهم م ینیریش یحاج خانم کل

 . یو بازم لبات و جمع کن نیزم ی:عروسکت و گرفتم که پاهات و بکوب-

 :اما ...-

 . هیگر  ریز ی:اما سر عروسکت کنده شد و تو زد-

 . یسر عروسکم و بکن یشدم که بخوا کیدعوام کرد که چرا به تو نزد ی:مامان کل-

 : مگه چند سالت بود ؟ مدیرا در هم کش میاخمها

 بر من ... یپسر حرف زده بودم . وا هیکل خاندان رفته بود . من با   ی! ابرو یخان علو وشی:دختر دار-

 . دمتیوقت ند چیه گهی:د-

 شما رو ممنوع کرد . ی:مامان اومدنم به خونه -
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 :من ...-

ردم ک  یعقد فکر م  یسفره  یستم پانش ی... وقت یحاج خانم اومد خواستگار یبرگشت به سمتم : وقت نگاهش
 کنم ...  یم یدارم با صاحب اون چشما عروس

تو  یسرم رفت باال ... وقت یتور رو یوقت یجدا شد . نفسم حبس شد . چشمانش به اشک نشست : ول میلبها
 من نداشت . یِ به چشما یشباهت چیشدم ه رهیچشماش خ

 . هم بود هیشب یلیچشامون خ یگفتم : من و مهد  متعجب

 پررنگ تر . یرنگشون کم نطوریبلند تره ... و هم یتو برق داره . پلکات کم ی:چشما-

 ... قیدق یلیباال رفت : خ ابروانم

خواستم . سر   یکه م  ینه همسر مرد یارزو داشتم ول  شهیکه هم  ی: من عروس حاج خانم شدم . همون دیخند
 یتو کوچه م یکه دزدک  ی. مثل تمام مدت ینگام کن یسر بلند نکرد یحت یول یاومد  ی... همراه حاج یعقد اومد

 بود . نیینگاهت پا دمتید

 دستم . یظرف خورشت و داد یحاج خانم بود . وقت یمهمون دمتیکه د  یبار نی:اول-

 کرده بودم سخت بود .  یلحظه شمار دنشونید یکه سالها برا  یی:دل کندن از چشما-

 ؟ یرو دوست داشت ی:مهد-

مثل حاج خانم . براش   یکیمثل مامان ...  یکیدرست مثل بابا ... من شده بودم  ی. شوهر شوهرم بود ی:مهد-
 میچقدر خوشحال شدم . بعد اومد یدونیخوام درس بخونم . گفت بخون ... نم یاز ارزوهام گفتم . گفتم م

گناهم خودم و   یرا. خودم و لعنت کردم . توبه کردم . ب دمیعذاب کش  یو کل دمیاون چشما رو د  دمی. د یمهمون
گفت نخون... چند   ی. مهدشهیکردم. بابا گفت پرو م  یکردم . من شوهر داشتم و به برادر شوهرم فکر م  هیتنب

 براق بود. یبا چشما یکیبره  ادمیغرق شده بودم که   یزندگ یوقت بعد اونقدر تو

م خواست یه سمتم : من نمدستش گذاشتم . سرش را برگرداند ب یبه دست لرزانش انداختم . دست رو ینگاه
 بد کردم . یبه مهد یول

 ! یکار و نکرد  نیدونم ا ی:م-

 شوهرم بود ... یبهش بد کردم . مهد یلی:کردم مرصاد ... خ-

 من و تو نبود . نیب یزی:چ-

 بود . گناه بود . انتیخ نیکردم . ا  ی:من بهت فکر م-
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 شد . ریسراز شیاشکها

 ینتونستم از مهد ی. سر به شانه ام گذاشت و گفت : حتدمشیغوشم کش. به ا  شیانداختم دور شانه ها  دست
 بخوام. تیحالل

 بخشه . بهش فکر نکن ... شکوفه ... ی:اون تو روم-

 بلند کرد . نگاه دوختم به چشمانش : بهش فکر نکن . سر

 توئه . هی:ساوان شب-

.   دمیاومد ازش ترس  ایبه دن یزد : وقت صورتش کنار یرا از رو شیو اشکها دیاش کش  ینیبه ب یزدم . دست لبخند
 زد . یاون مثل تو بود . چشاش مثل تو برق م

 رفته . ادتی:ساوان پسر منه -

 زد : متاسفم ... هیام تک  نهی. سرش را به س دیخند هیگر  انیم

 :من دوست دارم .-

 ... ی:اونم دوست دار-

 دوست دارم . شتریو ب می: زندگ-

 خوشبخته . یلی: اون خ-

 نگاه من فقط مال توئه .: -

 خراب شد . شتیرا پس زد . بلند شد . نگاهش کردم : ارا شیاشکها

 . رهیگی؟ االن ساوان بهانه م میلبخند زد : بر تلخ

 :تعجب کردم مادرت حاضر شد مواظب ساوان باشه .-

 . رهیخواد زن بگ ی:سرش شلوغه شهرام م-

 هست ؟ ی... ک ی:به سالمت-

 خواد ... یم یدونم ... عروس تهران یگفت : نم  ید از سکوت طوالن. بع دیرا دزد نگاهش

 ... نجایا  ایزدم : ب لبخند

 ؟ ی: دستمال دار دمیدستانم گرفتم . پرس نیگذاشتم و صورتش را ب  شیپ ینگاهم کرد . قدم متعجب
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 : نه . دیرا باال کش شیبعد شانه ها یو لحظه ا دیرا دزد نگاهش

 یستی؟ مگه تو زن ن یتو . دستمال ندار یهست ی: چه خانم بد دمیگشتم و غردنبال دستمال   بیدر ج دست
 . رهینم ییشکوفه ؟ زن که بدون دستمال جا

 . دایبود . موند دست ا فمی: تو ک دیغر

چشمانش حرکت کرد نگاهش را دوخت به صورتم .   ری. انگشتانم که ز دمیکش  رونیب بمیرا از ج یکاغذ  دستمال
 چشمانش را پاک کردم . ریپخش شده ز شیارا

 ؟ یدوسش دار یلیدستانم گذاشت : خ یرو دست

 جان باخت . میاهنگ پخش شده از سالن برا  یشد ... صدا نیمتوقف شد . چشمانم غمگ دستانم

اش بود . نگاهش پر از ترس بود . پر از حرف بود . پر از ... پر از ...    یغرق نگاه ارامش بخش طوفان  نگاهم
 کردم .  یرک نمکه من د  یکلمات

  که گه  یروزها در ته قلبم جا گرفته بود . باران نیکه ا  یوجودم گشت . باران یبه دنبال باران در سرسرا ذهنم
 داشت و من ... جانیکه بود . باران بود ... ه  یداد . باران یکه ارامش نم  یکردم . باران  یم ادشی یگاه

هم   یارامش لحظه ها بودم . چشم رو  ازمندی. من ن طالب ارامش بودم . من طالب ارامش شکوفه بودم من
 گذاشتم : من تو رو دوست دارم . تو رو ... شکوفه دوست دارم .

 . یعروس  میمثال اومد گهی: بسه د دمیغر  نیو خشمگ دیزد . باز هم چشمه اشکش جوش لبخند

* 

* 

* 

 . متیرسونیگفت : ما م  ایس

 یو هم م نیدنبال ساوان ام میبر میخوا ی. سر راه ماست . م هشیراهتون دور م ینطوریرا تکان دادم : ا سرم
 . میرسون

 عروس کشون .  نی. شما هم بر رمیلبخند زد : پس من با مرصاد و شکوفه خانم م نیام

 شما ؟ نیمای: چرا ن دیشکوفه را کش یبازو یدایا

 کشه .  یخونه طول م میدنبال ساوان و برس میلبخند زد : بر شکوفه
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 . میبه بزرگراه که همراهتون هست می: تازه تا برس دمیم نگاهم کرد . نگاه دزدبا اخ دایا

 ... میلبخند زد : بر دایا

ه  که کلمه ب  ییحرفها یشکوفه و برا اهی. نگاهم را دوخته بودم به چادر س میو شکوفه راه افتاد دایدنبال ا به
 دادم . یسر تکان مکردم   یرا درک نم شانیمعنا یکرد و من حت  یتکرار م نیکلمه ام

کنارم   یعذرخواه  یعقب جا گرفت و شکوفه با کل  یصندل یبه اصرار فراوان رو نیفرمان نشستم . ام پشت
 ؟ یشانه ام گذاشت و گفت : حاال قراره بوق بوق کن یدست رو نینشست . ام

 . هی: ما هم تابع بق دمیخند

 ؟ هیسمت شکوفه : شما نظرتون چ برگشت

 . شهینیریاز ش  یهم جزو زایچ نی. ا گهید هیروسلبخند زد : ع شکوفه

 داره ؟ یبوق بوقا چه حس نیبه چشمانم دوخت : من که تجربه نکردم تو بگو مرصاد ا نهینگاهش را از ا نیام

 . میکن  یبوق بوق نم امونیرا باال انداختم : ما تو عروس میها شانه

 باال رفت : واقعا ؟ نیام  ابروان

 . مید : ما تو رسم و رسممون عروس کشون ندارمن جواب دا یبجا شکوفه

 . نیداشته باش یخاص یکنم خانواده   ی:چه جالب ... فکر م-

 ... بیلبخند زدم : عج تلخ

 . یسنت اریرو برگرداند : بس شکوفه

 باشن ... یدنید دی:با-

 ان ...  یدنید یلیتمسخر جواب دادم : خ با

 ؟ یعروس  نیاوردی:ساوان و چرا ن-

 کنترلش کرد .  شهیشده . نم طونیش یلید زد : خلبخن شکوفه

رو از دسترسش دور   الیوسا دی. با نیزم میبزار میتونینم یچی. ه ختهیو بهم ر مونی: کل خونه زندگ دمیخند
 . میکن
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که بوق اول را زد   دیعروس راه افتادم . وح  نیساکت شد . پشت ماش هودهیب یباالخره بعد از بحث ها نیام
کورس گذاشته بودند و من پشت سرشان حرکت   دیو وح ایهم پشت سرش شروع کردند . س یکنار  یها نیماش

 . داددست تکان  دایا  یاز کنارمان گذشت و شکوفه برا  یبه تند دیکردم . برادر وح  یم

 ؟ یخودتون خونه سراغ ندار یرا شکست : مرصاد طرفا نیباز هم سکوت ارام ماش نیام

 . شهیم دایها بزن پ یسر به معامالت ملک هیتوجه نکردم .  : نه دمیرا باال کش میها شانه

 . ستمیها وارد ن نجایبه ا ادی. من که ز میهتل با هم بر ادیگفت فردا م  ای:س-

 حاال ... یشی: اشنا م-

  . میرو شیچند لحظه نگاهم را دوختم به رو به رو ... به ساختمان پ یمتوقف کردم . برا نگیرا در پارک نیماش
را قفل کردم و به سمت ساختمان  نیشدم . درب ماش ادهی. پ دیکش  یم یان چه ساده خاطرات را به نابودگذر زم

 بود که قبل از رفتن روشن کرده بودم . یغاش نور کمرنگ چرا   ییقدم برداشتم . اپارتمانمان که تنها روشنا

تاق شد . چراغ سالن را خاموش کردم و . قبل از من وارد ا دیکش  یرا در اتاق گذاشته بود و چادر از سر م ساوان
 . رمیگ  یدوش م هیگذاشتم :   شیدنبالش رفتم . به سمت کمد لباس ها رفته بود . قدم پ

 . دمیباز و بسته شدن در اتاق را شن ینگفت . لباس عوض کردم و وارد حمام شدم . صدا یزیتکان داد و چ سر
 یرد قطرات اب قرار دادم و چشم بستم . اشفته بودم . برابرخو ریسرم باز کردم . صورتم را ز یدوش اب را رو

 ... ایشکوفه  یخاطرات گذشت ؟ برا یاداوریبه  شترشیکه ب  یخاطر عروس

 خودم ! یبرا

 احساس خودم آشفته بودم .  یبرا

  یبودم چطور عروسکش را به نابود اوردهین ادیبه  یکه حت  یمن فراموش نکرده بودم شکوفه را ... شکوفه ا مگر
من و سر عروسک ... فراموش کرده بودم  یمرصاد و شکوفه ... روز یکشانده ام . انگار فراموش کرده بودم روز

بود ... فراموش کرده بودم دختر  کیزدمن بودم و چشمان به اشک نشسته . فراموش کرده بودم چقدر ن یروز
 را ...! یدوست داشتن یبچه 

 نیتوانست ما ب یرا در شکم جمع کرده بود و سرش را تا م شیحرکتش . پاها یرا دوختم به جسم ب نگاهم
تم پتو که رف ریتخت انداختم . ز یو لبه  دمیکش  رونیب سمیخ یموها نیرا از ب دیسف یبالشت پنهان ... حوله 

ردم . پتو در هم قفل ک ی. دستانم را رو دیو صورتش را به بالشت کش دیچیدور خود پ شتریخورد . پتو را ب یتکان
هم فشردم و  یرا رو میو ارام ارام نفس ! لبها دیاش را باال کش  ینینشان سقف . ب یچشم دوختم به خطوط ب

 زمزمه کردم : فراموش کرده بودم .
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بس  ح نهیبه حالت قبل برگشت و با تمام توانش نفس در س یخورد . اما منصرف از تکان خوردن به ارام یتکان
بعد ! کم کم فراموش کردم  یعروسکت و خراب کردم تا مدتها ناراحت بودم ول یتوجه ادامه دادم : وقت یکرد . ب
که من عروسکش و نابود کرده   داشتوجود  ی. فراموش کردم دختر ومدهیمثل تو اصال به خونمون م یدختر

 نبود . ادمیاومدم خونتون بازم   یوقت ی... حت یشد یهمسر مهد یوقت یبودم . حت

 یروم ... زنم همون دختر بچه ا یجلو ینبود شکوفه  ادمیدستم  ین تابلو رو داداو  یکردم : تا وقت  اعتراف
 هست که عروسکش و نابود کردم .

 بره اون ادمیخواستم  یپتو مشت کرد . نگاه از دست مشت شده اش گرفتم : م یبه من دستانش را رو پشت
 یدونم چطور شد ول یرفت . نم ادمی زیچکرده بودم . همه   کاریرفت چ ادمیرفت .  ادمیو واقعا  ونیگر  یچشما

 نبود ... ادمیمن اصال 

 :مهم نبودم .-

 ... یپاسخ دادم : بود یتند به

 بره . ادمیخودم و  یخطا دیفراموش کنم تا شا شدیاشتباهم باعث م  ی... ول یول یرا رها کردم : مهم بود نفسم
 کردم . کاریبره با اون دختر بچه چ ادمیخواستم هر طور هست  یمن م

خودم کار کن  شیپ ایگفت بسه ب  یدرس بخونم . م دادیاجازه نم  یشد زمزمه کردم : حاج یکه طوالن  سکوتش
 . رهیبگ شتریکنم کار و بارت ب  یم یبزار درس بخونم کار یمن ... گفتم حاج یخوره . ول یدرس به چه دردت م

هست . دانشگاه رفته . واسه  ندهدرس خو پسرم یگیباال و م یریگیدرس خوندن من بهتره با افتخار سرت و م
ا که از روز بعد ب  ی. مهد میقبول بش میکرد  یفکر نم میبا هم کنکور داد ینه . وقت ایکرد بخونه   یفرق نم یمهد
 دیمن ... ام یکجا بود ول  یدونم چطور جواب دادم . قبول ی. خودم م شمیگفت قبول نم  یشد . م یراه یحاج

. جواب کنکور که اومد باورش سخت بود با اون رتبه  شدمیرو قبول م یمارم کم مع. ک یبسته بودم به قبول
من   یداره . برا یگفت بازار کار خوب  یرفت عمران م یهر دومون خوب بود . مهد ی. رتبه  میقبول شده باش

ار کار . بعد از تو باز  میتازه زده بود ایخواد بخونم . اون روزا با س یکه دلم م  یزیخواستم چ ینداشت م یتیاهم
 . میفروخت یو م مونیدست یکارها  میسالها داشت

موند و با دوستاش اومده بود سراغم  یبود . تو خوابگاه م یدختره اومد سراغم . تهران هیترم اول بود که  یاخرا
.   . تو تهران کارگاه داشت ... تو رفت و امد هاش ازش خوشم اومد زنمیم یخوب ینفر گفته طرح ها هی. گفت 

ا  زد مباد  ادیفر یشدم حاج کینزد یهر ک بهتونستم بدون ترس نگاش کنم . هر وقت  یبود که م یدختر نیاول
 باران ... ! ی. ول ی... مبادا راه کج بر یگناه کن

کرد .    یم طنتیام ش  رانهیسر به ز یخاطرات گذشته لبخند زدم : باران در برابر نگاه ها یاداوریزدم . از  لبخند
شد به  رهیانداختم و باران بعد خم شد . خ  ریشد به صورتم سر به ز رهیو خ ستادیکه رو به روم ا  یارب نیاول

. چشماش ... صورتش در برابر نگاهم بود .  دمیندرفتارش خ یبرا ی. کل زنمایچشمام و گفت دارم با شما حرف م
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 ی فتهیش روزیاز د  شترین هر روز بو م ومدیرفت و م یو فراموش کنم . باران م طونیتونستم اون صورت ش ینم
  یداشت که من برا یطنتیاطراف من متفاوت بود . باران ش  یشدم . باران با تمام دخترا یخاصش م یرفتارها

بود و باران  یمن مظهر سکوت و سادگ یبود ... دختر برا بهیدختر غر هی طنتیمن ش ی. برا دمید یبار م نیاول
  یتولدم کادو م یشد . برا یباران ارام نبود ... ساده نبود . باران خجالت زده نمکرد .   ینبود ... باران سکوت نم

 یکرد . ساده رو به روم م  یم مشاپ دعوت یاورد . باران به کاف  یم یمهمان یدعوت نامه  میگرفت . باران برا
 . میاز زندگ  ی. به خودم که اومدم باران شده بود قسمت دیخند یگفت . بلند م  یهاش م ینشست و از کودک

که هر روزم   یدختر یخال ی... جا شیخال یتابستون که شروع شد برگشت تهران ... باران رفت و من موندم و جا
اه گن  یکه روز به روز خودم و برا  یمن یکلمات سخت بود . برا  نیا  عتراف. دلتنگ شده بودم . ا  شدیبا اون پر م

 کردم .  یبودن با باران سرزنش م

فش . حر  ستیبود خبر داشت . از حضور باران با خبر بود . گفت عقدش کن . زنت باشه گناه نوقت  یلیخ یمهد
 دل یپسر بودم ول هیمن گفت . من  یبرا شیاز دلتنگ  یوادارم کرد زنگ بزنم . زنگ زدم به باران و اون باشاد

ه  انتخاب واحد اومد دست  یادلم و لرزوند . باران که بر  یداشتم . چشم و گوش بسته بودم و تک تک کلمات باران
 حس ... شتری... قبول کرد . خودش و انداخت تو اغوشم و من ب یگل گرفتم . رفتم خواستگار

 :بسه مرصاد .-

گونه اش گذاشتم . انگشت   یپتو بلند کردم و به رو یاش . دستم را از رو  یرا دوختم به چشمان باران نگاهم
من  یمن متفاوت با تو بود . ول یبه حرکت در اوردم : باران برا شیپس زدن اشکها یصورتش برا یشصتم را رو

 بشه . یتونست با من همراه خوب یوقت باران نم چیفهمم ه ی... حاال م

.  نجاستیمن ا یتقال کرد . دستش را گرفتم : شکوفه زندگ دنیعقب کش  یرا از چشمانم گرفت و برا نگاهش
 لحظه ... نیا  یتو

کردم . انگشتانش را بوسه باران کردم : تو رو دوست دارم   کیتانم گرفتم و به لب نزددس نیلرزانش را ب یدستها
 دوست دارم . یکه فکر کن  یاز اون  شتریشکوفه ب

 کنم .  ینکن ... خواهش م هیرا نوازش کردم : گر شیشد . سرش را در اغوش گرفتم . موها ریسراز شیاشکها

 :فراموشش کن ...-

  مونیزندگ نی... بب یکن  یخودت و نابود م یکردم شکوفه ... بهش فکر نکن . دار  :فراموشش کردم . فراموشش-
 . یدیخودت و عذاب م یخوبه چرا دار یلیاالن خ

رام  ا  یام خفه کرد . در اغوشم فشردمش . تمام تالشم برا  نهیاش را در س  هیگر  یام چنگ زد . صدا  یاب  شرتیت به
 من ... یکردنش بود و بس . شکوفه 

 من ... پسر من ... یمن ... شکوفه  یدم . خداز  لبخند
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 بود و بس ! نیمن ا یزندگ

* 

* 

* 

 ... ینذر گفت

 ؟ ی: کِ  گفتم

 :شب عاشورا ...-

 ؟ یچ ی: برا دمیپرس

 حاجت قلبم . ی: برا دیدزد نگاه

 خانمم ؟! هی: حاجت قلبت چ دمیخند

 برگرداند : بودن تو ... رو

 رنگ باخت . لبخندم

همراه من بودن . ِگله   یکرد . همسرم برا  یبودنم نذر م ی. همسرم برا میده ام . پناه بردم به خدابردم به سجا پناه
 ... میخدا یکردم برا

 خودم ... از وجودم . از

 ارامش شکوفه ام .  یکردم . برا  نذر

 همسرم را . یرا ... طلب کردم خوشبخت میکردم خدا  سجده

شد اگر ترس نبود ... اگر  یخوب م یکردم . زندگ  یم شیارامش تماشاداشت و من با   یارام ارام قدم برم  ساوان
 شد اگر من بودم و شکوفه !!! یم نیریگفت نبود ... ! و ش  یکه شکوفه م  ییدلشوره ها

که در شهر   ییهمراهمان شد ... روزها نی... ! ام نییپا یطبقه  ی هیشد . همسا هیامد . امد و همسا  نیام
داد و چنان  یم حیبودن را به مهد ترج نیساوان ! ساوان با ام یشکوفه بود و همباز کرد همراه من و  یم یسپر

من بود ...   یکودک برادرم موجب شاد  یشد . شاد یلبم هرگز پاک نم یکه لبخند رو  دیخند یم نیدر کنار ام
من بود . ساوان  ام بود . ساوان کودک برادرم نه ... ساوان کودک  یفرزند واقع ینیریبه ش میکودک برادرم برا

شکوفه  یکه برا  ییشده بود . َم ... َم ... ها لیکه حال به باب تبد  ییفرزند من بود و بس ! َب ... َب ... ها
 کرد .  یتر م نیریشد ساوان را روز به روز ش یم نیکه نثار ام«  ییَاوا» کرد و   یخطاب م
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ر امد . حضور ه  یبه چشم م شتریدنش در کارگاه برا داده بود . نبو یاز حاج خانم و حاج  ییرایپذ بیترت شکوفه
کردم و به طرح   یم نییرا باال و پا دهایخر ستیداد و من کالفه ل یقرار م دیاش را در مرض د  یخال یروزه اش جا
ون کلمه بد  کیشوم به حضورش دل بسته ام و در  نیتوانستم منکر ا یکردم . نم  ینگاه م زیم یرو ینصف کاره 
 ام شده بود .  ینستم . شکوفه قسمت اعظم زندگتوا یشکوفه نم

دل کندم .   دمیکش  یکه به سفارش شکوفه م  یا  نهیقاب ا ی مهیها را برداشتم و از طرح نصفه ن دیخر ستیل
شکوفه را به تن کردم و راه افتادم سمت درب خروج که رخ به رخ  ی هی... کاپشن هد دمیو سف اهیکاپشن س

 شدم . امکیس

 ؟ ی: کجا به سالمت دی کشرا باال ابروانش

 ... ! دیخر رمیدستش انداختم : م یمس تو یبه ورقه ها ینگاه

 . میکه تازه کرد  دی:خر-

راستم  یداد که پا یمن انتقال م یصندل یرا به رو زیم یگذاشت . گلدان رو  زیم یکنارم گذشت و ورق ها را رو  از
خونمون دعوتن !   ی: امشب حاج خانم و حاج وارید یام را انداختم رو  ینیچپم فرستادم و سنگ یرا کنار پا

 گفتن ...  یم یخانما ... چ نیقراره به اصطالح ا دنیو هم ند دیاپارتمان جد

 . دیعذاب بکش  یخوب پس امشب قراره کل دمیدونم ... حاال فهم ی:نم-

 تحملشون کرد . دیمواقع با ی. بعض ستیزدم : مهم ن لبخند

 کنه .  یداره پخته ترت م ی... زندگ یشیقل معا  یامد : نه انگار دار  شیپ

 ! یزندگ نیا  ی: گور بابا دمیخند

سگ دو بزنم  دیبا یچ نیو بکن ! منم ع دتیمنم خر شدم و باور کردم . برو ... برو خر ی:اره جون خودت تو گفت-
 و برم دنبال کارا ...

 ! هیچ یدون یکه م  فهی:وظ-

زدم . با بچه ها صحبت کردم و خودم را به حاج  رونیفم نشانه رود برا به طر  یصندل یگلدان رو  نکهیاز ا  قبل
انداخت و لبخند زدم   یکه طرح م  یخور لیاج  ینشستم و نگاهم را دوختم به کاسه  زشیرساندم . کنار م وسفی
. 

 ؟ یدیبرداشتن نگاهش از طرح گفت : پسند بدون

 ! نهیشیبه دل م شتریخوره ب یکه م  ی:هر طرح-
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 بهت گفتم با جون و دل کار کن ! ادتهی. روز اول  رهیگی:جون م-

 زود گذشت . یلیهم گذاشتم : خ یرو چشم

 زمان گذشته . یهم کل ی:چشمات و باز کن-

لحظه لحظه  یو تو ... برا یاش هم گذشته و تو موند  هیبق یایباعث شد ادامه دهد : تا به خودت ب سکوتم
 ! روح یده روح بده و بزار لذت بخش باشه تک تک لحظات زندگمان یزمان باق یطرح بزن پسر ... برا تیزندگ
و بدون و از لحظه لحظه اش  تیبچه هاته ... قدر زندگ تیزندگ یزنته ! شاد تیحضور زنته ... نبض زندگ یزندگ

 لذت ببر و شکر گذار باش .

* 

* 

* 

 . همچون چشمان همسرم ... دیبار یم اسمان

 . دیبار یم اسمان

 ... دیبار یهمسرم م چشمان

گرفت ... حاج خانم    یم رادیشکوفه ا یشده  شیارا  یگشوده بود . حاج خانم از ابروها  هیخانم زبان به کنا حاج
من   یزندگ زیگرفت ... حاج خانم از همه چ  یم رادیگفت ... حاج خانم از رژ لب کمرنگ همسرم ا  یم یمهد ادیاز 

 گرفت ...  یم رادیا

 فشردم . یمبل م یر دسته انگشتانم را دو  ینگاه حاج ریز

 ! یانداخت : مبادا حرمت مهمون خونت و بشکن  یم نیحاج خانم در گوشم طن یصدا

 شکستم ؟ یحرمت م دیخانم مهمان خانه ام بود . با حاج

چشمانش  یکه هر لحظه به رو  دشیاش دوخته بودم و چادر سف  یبه چشمان باران یحاج یام را از پ  رهیخ نگاه
 نشست . یم

 یفرار از سخنان حاج یفرصت برا نینبود . منتظر کوچکتر یحاج یحرفها یشنوا مینبود . گوشها یبه حاج نگاهم
 کمک به همسرم .  یفرصت برا نی... منتظر کوچکتر

 د .بو دهیسال هم نکش کیبودنش به  وهیکه ب  یا  وهیشد . ب یبودنش مجازات م وهیهمسرم که به جرم ب یبرا

 . همسر من بود . شکوفه زن من بود . زن مرصاد بود .نبود .. یمهد ی وهیب شکوفه
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 نبود . مرصاد بود . یمهد

 من ... شکوفه ام ... ی... همسر من ... شکوفه ... شکوفه  همسرم

همانا . نگاهم از حاج خانم که در   ستادنمیهمانا و راست ا یصحبت از دست حاج یدست رفتن رشته  از
سته همسرم . با ب یگذشت و به سمت اتاق برگشت . قدم برداشتم به سوبا ساوان بود   یاشپزخانه مشغول باز

زانوانم خم شدم . کنارش  یرا خفه کرد و صورتش را در چادر پنهان تر . رو نشیسنگ یشدن در اتاق نفس ها
انداختم و به    شیچادر پنهان کرد . دست دور شانه ها نینشستم . دستم را بند چادرش کردم . صورتش را در ب

 نهیچنگ زد . با تمام توانم به س می. در اغوشم که رها شد هق هقش بلند شد و به بازو دمشیوش کشاغ
نکن . نزار حرمت مهمون  هی؟ بخاطر من گر ینکن هیگر  ینکن ... مگه بهم قول نداده بود هیفشردمش : گر

  یم و فراموش کنم و رو در روهات باعث بشه احترام فرزند بودن هیاحترام بشم . نزار گر  یبودنشون و بشکنم و ب
ه دونم چ ی. من م ی... بزرگ یصبور نقدریتو تحمل کن . تو که ا یدونم ول یدونم سخته ... م ی. م ستمیاونا با
سرمون که  یباال یدل خودت ببخشش . واگذارشون کن به خدا ... خدا ی. ببخش . به بزرگ یدار یرگدل بز

 ز اونا خواهد گرفت .روز حق ما رو ا هیما هم  یشاهده . خدا

بود مشابه حس من در اغوشش ! جلوتر از من که  یهم حس ارامش دیساده بود . شا شهیکردنش مثل هم  آرام
به ما رفت و دوباره با ساوان مشغول  یحاج خانم زد . حاج خانم چشم غره ا یبه رو یوارد اشپزخانه شد لبخند

دست شکوفه  شهیبردم که مثل هم یا درون قابلمه فرو م. انگشتم ر  دمیاجاق کش  یرو یبه غذاها یشد . سرک
ان  خط و نش میو با چشم برا دهیصورتش، ابروانش را در هم کش یدستم نشست . لبخند زدم . با لبخند رو یرو

که   یکنترل خود از دست دادم . حاج خانم متعجب نگاهم کرد و حاج  ی. قهقهه زدم و تمام توانم را برا دیکش
و رو برگرداند . ساوان را از اغوش حاج  دیباالتر برد . از خنده ام خند ااهلل و اکبرش ر   یصدا مشغول نماز بود

 : خونه چطوره ؟ دمیپرس دمیکش  یم رونیو همانطور که حاج خانم را از اشپزخانه ب دمیکش  رونیخانم ب

 ی. خونه به اون خوبمبل نشست و نگاهش را دوخت به من و ساوان : خفه هست مادر .. یخانم با اخم رو حاج
اپارتمان ها   نیدونم ا یداره . من نم ییحال و هوا هیداره . نه  اطیدخمه ؟ نه ح نیتو ا نیومدیم دیبا نیداشت

 بهش ؟! نیدیداره شما جوونا چسب یچ

تکرار قبول باشه  یمن و حاج خانم برا یگذاشت . زمزمه   زیم یامد . جا نمازش را رو  رونیاز اتاق ساوان ب  یحاج
از   یداد . قبول حق یلبخند جواب م ای یبا مرس شهیبر زبان اورد و لبخند شکوفه که هم یکه حاج  یو قبول حق

 بلند کردن ساوان که خودش را یبا فاصله از حاج خانم نشست و دستانش را برا یبودم ... ! حاج دهیشکوفه نشن
  ینبود . جوونا نیدونستن که جامعه االن ا یو مر زایچ نیاگه قدر ا  نای: خانم ا دیکش  شیجا داده بود پ زیم ریز

رسه بساط عرق پونه  یدار باشه . تابستون که از راه م اطیح یتو خونه  دیبا یفهمن ! زندگ یچه م یزندگ یامروز
 ! یلذت ببر یکنار هم و از جمع خانوادگ  ینیتخت بش یبرپا بشه . رو یذغالو سماور 
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دش  بلن یها ادیبکشد و با فر نییداشت خودش را پا یگرفته بود و سع  جا یکه با اعتراض در اغوش حاج  ساوان
گفت و به سمت اتاق قدم برداشت    یبه حاج یامد قبول باشه ا  رونیکرد . شکوفه که از اشپزخانه ب  یاعتراض م

  یم دادیداد و ب یبه بچه برس انگار گشنشه ه کمیزد . ساوان را به اغوشش داد و گفت :  شیصدا یکه حاج
 . کنه

 ... فقط یحاج ستیگذاشتم : گشنش ن  نی. ساوان را از اغوش شکوفه گرفتم و به زم دمیرا در هم کش میاخمها
 ... طونهیکنه . پسرم ش  یخواد باز یم

خودش را در اتاق انداخت . لحظات  یچشم غره رفت و شکوفه قبل از خارج شدن کلمات از دهان حاج یحاج
 ؟ یدیزدم : خانم به ما شام نم شیشد صدا یحضورش که در اتاق طوالن

اجاق سر زد . در اتاق را باز کردم و به   یرو یشد بلند شدم . حاج خانم به غذاها یکه در اتاق طوالن  حضورش
ساوان   ییخرما یبه موها یو حاج خانم که برگشتم دست یحاج شیبه نمازش لبخند زدم . پ ستادهیقامت ا

 ...ادیخونه االن م ی: نماز م میکشد

 زیم یرا رو لیشکوفه حاج خانم ارام ارام وسا دنیبا ارامش سرتکان دادند . تا رس یخانم با تمسخر و حاج اجح
. مهم نبود نه نگاه حاج خانم نه  دمیحاج خانم را د ی. شکوفه بابت زحمتش تشکر کرد و من نگاه ناراض دیچ

 بس ... وهمسرم بود  یلبها یلبخند رو اتی. مهم تک تک جزئ یحاج یطعنه ها

را کامال  نیخوش امده بود و شکوفه ا یادیروزها به طبع و ذائقه ام ز نیکه ا  یا  هی... با ساالد الو مهیق خورشت
استفاده   یبرا ینداشت . امر و نه یحاج خانم تمام یها رادیو ا بیبود ... اما ع یعال  شهیمثل هم دیفهم یم

 ... زهایچ نیضرر دارد ا نکهی... از ا هینکردن از ساالد الو

 . زدی. با لبخندم لبخند م زدمیو لبخند م دمید یاش را م  یکالفگ

شکست .  یمان را برخورد قاشق و چنگال ها م یبود و سکوت اپارتمان دوست داشتن دهیمبل خواب یرو ساوان
 : اوضاع کارگاه چطوره ؟ دیباالخره به حرف آمد و پرس یحاج

ا شکر خد » سکوت تالش  یبرقرار یچند کلمه خالصه کردم و باز هم برا انتظار داشت را در  یکه حاج  یجواب تمام
 «خوبه  زیهمه چ

 تو خونه ؟ ییتنها یکن  یم کاری: مرصاد که سرکاره چ دیسکوت را حاج خانم مانع شد . از شکوفه پرس نیا  اما

 من برگرداند . ینگاه متعجبش را اول به حاج خانم دوخت و بعد به رو شکوفه

ذراند  گ  یشد و در برابر چشمان پرسشگر حاج خانم که شکوفه را از نظر م یکرد . کلمات بر زبانم جار لیتحل ذهنم
ه ... اونا هم تنهان کنار هم که هستن خوب امکیخانم س شیبرمشون پ یکارگاه م  یوقتا صبح رفتن شتریگفتم : ب
 شکوفه و ساوان هم خانم اون و بچش تنهان . ی. هم برا
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 بچشون پسره ؟ : دیخانم پرس حاج

 پرت پاسخ دادم : نه دختره ... حواس

باهاشون رفت و آمد نکن . فردا پس فردا  ادی. ز ی. تو پسر دار ستیرفت و امد خوب ن ادی: ز دیخانم غر حاج
گفتن . اونا که محرم   ینکن دخترم ... محرم نامحرم تیقراره باهم بزرگ بشن . گناهه . معص دنیقد کش کمی
 . نزار دست بچت به گناه الوده بشه . شنیخالفکار م شنیبچه هان که فردا پس فردا بزرگ م نی... هم ستنین

به سن و سال  یشد . پسر بچه ا یم دهیبر فرق سرم کوب یگفت همچون پتک  یهرکلمه که حاج خانم م یوا
 کرد ؟  یبا جنس مخالفش فرار م یاز باز  دیساوان با

ن ... . لعنت بر م میرا دوختم به بشقاب غذا نمیو من نگاه خشمگگفت   یبحث چشم افتنی انیپا یبرا شکوفه
 ی؟ حاج خانم اگر شکوفه همباز یگذار  یدختر چند ماهه اسم م یو رو ی؟ حاج خانم مسلمان یحاج خانم مسلمان

عروسکش را از   یوقت یکجا بود  مبود . حاج خان دهیبه اشوب نکش نطوریام ا  یشد . حاج خانم زندگ یمن م
ه ک  یزمان یاش را به صورتم دوخت . کجا بود  یمانیچشمان پر از پش یوقت ی. کجا بود دمیکش  رونیچنگش ب

 ... یحاج خانم ... وا یکرد . وا  یما رفت و امد م یدر خانه  یفراموش کردم دختر

 . میرا بلند کرد : خانم کم کم حاضر شو بر شینماند ... بعد از صرف غذا صدا یحاج

 بود . بس بود ... یلحظه کاف نیو من اسوده لبخند زدم . نبود حاج خانم در اخانم اطاعت کرد  حاج

کوچک در برابر   یکرد . بسته ا  بیدست در ج یاز جا بلند شدم . حاج  ستادندیو اماده که در برابرم ا حاضر
 بده دخترم . رتیشکوفه گذاشت و گفت : خدا خ

 . نیشانه ام گذاشت : مواظب خودتون باش یرو دست

همراهشان  یرفت . تا در خروج یو به دنبال حاج دیمحبت پدرانه اش لبخند زدم . حاج خانم در اغوشمان کش از
 . با دور شدنشان شکوفه لبخند زد . میرفت

 خانم . یگفتم : خسته نباش  دمشیکش  یچادرش را در دست گرفتم و همانطور که به داخل ساختمان م بند

 اقا ...  ی: شما هم خسته نباش دیدر از سر کشاپارتمان را پشت سرم بستم و چا  در

 ؟ یکن  یم یطونیش یگذاشتم : دار  شیپ یو قدم دمیچشمانش خند طنتی. به ش دمیخند

 کنم اقا .  ینم یجسارت نی: من همچ دیرا عقب کش خودش

 یا حرکتب که به تن داشتم محکم کردم و  یگرما تمام تنم را در بر گرفته بود . دستانم را دور بند سوشرت  احساس
 . دمشیکش  رونیب
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قرار گرفت و سرم را به چپ و راست  میدندان ها نیکه ب  می. لبها دمیخند دمیخود د یمتعجبش را که رو نگا
 رو برگرداند . یتکان دادم به تند

 . دمشیرا گرفتم و به سمت خود کش شیبازو

توجه به زنگ به سمت خود   یب مکث کردم و بعد یلبم را محو کرد . چند لحظه ا یدر تمام لبخند رو زنگ
 ! زننیزد و گفت : در م هیام تک  نهیس ی. دستانش را رو دمشیکش

 . ستیغره رفتم : مهم ن  چشم

 فرو بردم . انشانیکردم و سر م  شیرا بند موها دستم

 : بر خر مگس معرکه لعنت . دمیدوباره به صدا در امد . غر زنگ

 هیسرم انداختم : ک یرا رو میسمت در ... صدا دمیمبل چنگ زدم و چرخ یرا از رو راهنمیرفت . پ رونیاغوشم ب  از
 ؟

 نیشده ا ی. چ نیگاه در و چهارچوب کردم : به داداش ام  هیبلند شد . در را باز کردم و دستم را تک نیام  یصدا
 ... یما کرد ادیوقت شب 

سرخ کرده و نخود  ازیخانم پ شکوفه نمیخواستم بب ی. م یکن  یم فی:چته پسر ... پشت سر هم کلمات و رد-
 پخته شده داره !

 !؟یگفتم : شام نخورد  نیو نگاهم را دوختم به ساعت پشتش و رو به ام دمیکش  رونیدر ب نیرا از ب خودم

 متعجب گفت : خوردم چطور ؟ نیام

 ؟ یدرست کن یداغ چ ازیتازه با نخود و پ یخوا یساعت دوازده شب م ی:خوب مرد حساب-

دستور داده براش اش درست   ادیخوام شام درست کنم مادرم داره م ی: عرضم به حضورتون نم لبخند زد نیام
کنم مجبورم خودم درست    دایوقت شب اش نتونستم پ نیگشتم ا  یبخوره . منم هر چ عاتیما دیکنم چون با

 کنم .

 ؟ نیشده اقا ام ی: چ ستادیچادر به سر در کنارم ا شکوفه

ن متاسفانه اال  یخواستم اش درست کنم ول یزد : سالم شرمنده مزاحم شدم ... م یشکوفه لبخند دنیبا د نیام
 ؟ نیندارم و وقت پختن نخودم ندارم شما دار ازیپ

 کنم .  یداخل من درستش م دیی: بفرما دیکش  رونمیدر ب نیرا گرفت و از ما ب میبازو شکوفه

 . شهیگفت : زحمت م  دیکش  یمن و در داخل م یفاصله  نیهمانطور که خودش را از ما ب نیام
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 . هیچه حرف نیوارد اشپزخانه شد : ا شکوفه

 ساوان زد و نشست . یشانیبه پ یبوسه ا نیمبل نشستم . ام یرو نیام  کنار

که   دیکن  دیاماده خر  مهین یجور مواقع بهتره از غذاها نیاجاق گذاشت و گفت : ا  یقابلمه پر از اب را رو شکوفه
 کم نداره .  یزیهم چو  شنیهم زودتر اماده م

 اماده داره ؟  مهی:مگه اش هم ن-

ا دو نوع اش ب نیگرفت و گفت : ا  نیامد . بسته ها را به طرف ام  رونیاش از اشپزخانه ب  یبا دو بسته  شکوفه
 . دیکن  داشونیبزرگ و پ یسر تو فروشگاه ها هی دیبر هیهم داره . کاف زایچ هیمختلفه . سوپ و بق یطمع ها

 . دیهم بهش اضافه کن ییزایچ هیبعد از اماده شدنش  دیتون یخوب م یش کامله ولمواد بایتقر

 ندارن ؟ یداغ که مشکل ازی: مادر با پ دیو قبل از وارد شدن به اشپزخانه پرس برگشت

 و دیچرخ یزبانم م ریکه ز  ییقدم برداشت و من بر شانس بدم لعنت فرستادم . فحش ها نیام  یجواب منف با
کرد . اخر سر   یاز خشمم کم نم  چیشد ه یباز چشم دوخته بود به ساوان و شانس بدم م شیه با نک  نینثار ام

 . شود دایپ دیحاال با نیبر بخت بدم لعنت فرستادم که مادر ام تیهم با عصبان

 در یاش عزم رفتن کرد و به قول خودش دل به رفتن داد . تا جلو  یبا قابلمه  نینمانده بود که ام کیبه  یزیچ
 به سمت شکوفه . دمیو به محض بستن در چرخ میکرد  شیهمراه

دستش را   دیهمراه ابروان باال رفته اش خند طنتشیرها شد و چشمان پر از ش شیشانه ها یکه رو  چادرش
 و لب به دندان گرفت . دی. خند دمشیگرفتم و در اغوش کش

م و دستانش را حلقه زد دور گردنم . را دور کمرش محکم کردم . چشمان براقش را دوخت به چشمان دستانم
 : شکوفه ... دمیخند

 حرکت داد : جانم ؟ میموها نیرا ما ب انگشتانش

 ؟ یو چرا دعوت کرد نی:ام-

 ؟ یفرار کن یخواست یرا چسباندم به گونه اش و زمزمه کردم : م می. لبها دی. چشمانش را از نگاهم دزد دیخند

 . دیدو خن دیصورتم کش یرا تا رو انگشتانش

* 

* 

* 
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 کشد .  یام را به رخم م  ییکشد . چه ساده تنها  یرا در کنار خود م میچه ساده ادم ها میخدا

 ... میخدا

  یام خفه م  نهیرا در س ادمیشب حاج خانم فر مهیدر پس تلفن ن میلرزاند . خدا یبا زنگ تلفن دلم را م میخدا
 کند .

 «مرصاد  ایب»  نالد ... یممکنش م یصدا نیخانم با لرزان تر حاج

 روم . تنها ... یم

  یم یپا تخت یرا رو ری... تماس بگ ریتماس بگ سمینو یو م زنمیکنم . لبخند تلخ م  یهمسرم کنارم نگاه م به
 لرزان مادرم . یصدا یروم به سو یمرصاد . م ایکه گفته بود ب  یحاج خانم یروم به سو یروم . م یگذارم و م

را که  نیماش چیحاج خانم لرزاند . سوئ یرا همچون صدا میکرد . دستها  یرا خال ته دلم یچشمک زن اب یها چراغ
ا در تا ساختمان را ب نیما ب یو فاصله  دمیدر بودند جلو کش یکه جلو  یبه دست گرفته و خودم را از پس دو مرد

کردم و   یرا ططول ساختمان  میحاج خانم را پشت گوش انداختم و با کفش ها یها حتیکردم . تمام نص  یدو ط
ان ج یحاج خانم تمام تنم را به لرزه انداخته بود . در برابر جسم ب ی هیگر  ی. صدا ستادمیا  یدر برابر اتاق حاج

شدم به جسمش ... به  رهیبرانکارد قرار گرفته بود خم شدم . زانوانم شکست و من با دهان باز خ یکه رو  یحاج
دستم قرار گرفت . سر بلند کردم .  ینش که دست مرد روجا یچشمان بسته اش ... دستم رفت سمت دست ب

 دارش که زمزمه کرد : متاسفم . شیچشمان ناباورم را دوختم به صورت ر

 . ستادمیزد .در برابرش ا ادیفر نباریسمت حاج خانم . زار زد . نگاه ناباورش را به صورتم دوخت و ا دمیچرخ

 اش شدت گرفت .  هیرد و گرزانوانم چنگ زد . خودش را در اغوشم رها ک با

که خوب بود .   یکه خوب بود ... حاج  یکلمه در گوشم بود . حال حاج  کیرا فراموش کرده بودم . فقط  میاشکها
که به خانه   هیامد . زنان همسا  یم دهیفا یمهار کردنش ب ی. تالشم برا دیکوب  یزد و بر سر م یحاج خانم زار م

کردم و بعد از خروجشان از خانه شماره    حبتص نیرفتم . با مسئول رونیقدم گذاشتند برگشتم . از ساختمان ب
که بر زبان اورده   یزیاز چ  دمیرا دادم . لرز یخبر فوت حاج دیچیکه در گوشم پ  امکیخواب الود س یگرفتم . صدا

 بود ... پدرم نبود . ینبود . پدرم بود ... حاج ی... حاج یاز نبود حاج  دمیبودم . لرز

 امد تا اشک شود را فرو دادم .  یکه م  یبغض

 میکرد : کجا  یکه تکرار م  شیزانو زدم و به صدا اطیح یزانوانم سست شد . گوشه  دمیشکوفه را که شن یصدا
 بار تماس گرفته است . گوش دهم . نی... چند

 رفت ... یمرد شکوفه . حاج ی: حاج دمیرا از او پنهان نکردم . از همسرم پنهان نکردم و نال بغضم
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 مانع از ادامه صحبت شد . تلفن قطع شد ... نمیسنگ نفس

 زانوانم رها شد . یلرزانم رو یدستها

 بابا ؟ ییانداخت : مرصاد کجا  نیدر گوشم طن یحاج یصدا

 کشد : مدرسه چطور بود بابا ؟  یبر سرم م یکنم . دست  یرا در اغوشش رها م خودم

روز به دور   نی... اول یروز بدون مهد نیوز اول مدرسه ام ... اولدوزم . ر یم یمهد یلبها یرا به پوزخند رو نگاهم
 کنم : خوش گذشت .  یو زمزمه م یدوزم به چشمان پر از اعتماد حاج ی. نگاهم را م یاز مهد

 زد : خوب درسات و بخون بابا ... یم لبخند

 ... ! یمن دار شیبزرگ پ یکادو  هیدهد : اخر سال  یگوشم ادامه م  ریشود و ز یشود . در برابرم خم م یم خم

 یدوست م یاز مهد  شتریگفت مرا ب  یکه م  یبود . حاج یتا بود خوب بود ... بد بود اما پدر بود . حاج یحاج
 بودن یحاج نیدر ع میبرا یبرنگشته بودم . حاج یپناه برده بودم دست خال شیکه هر بار به سو  یدارد . حاج

 پدر بود .

  یدور شدم . چشم دوختم به صورت باران یدر برابرم از خاطرات حاج یدوست داشتن یقرار گرفتن چشمان باران با
 نگاهش کردم . یاش و به تلخ

تکان داد . تمام مرد بودنم را در پس نبودنش رها کردم و به   یگونه ام گذاشت و سرش را کم  یرا رو دستش
. دست نوازش به سرم   ختیاشک راش گذاشتم و بغضم را رها کردم . همراهم    نهی. سر به س دمیاغوشش کش

  شهیکرد . مثل هم  اممار   شهیمثل هم زشیاش گم کردم . دستان محبت ام  نهیو من هق هقم را در س دیکش
 شد . میدرد ها یارامشش دوا

 پر از ارامشش گوش سپردم . یصدا انیزد و من در سکوت به تکرار اسمم از م میصدا

 د اروم باش .فشرد و زمزمه کرد : مرصا نهیرا به س سرم

 ادنمستیگم کردم و بلند شدم . لبخند به لب ا  میدستها انیرا م میاغوشش را از من جدا کرد . اشکها  ایس یصدا
 و زمزمه کرد : خدا رحمتش کنه . دیدر اغوشم کش ایاش تلخ خند زدم. س  یرا نگاه کرد و من به صورت باران

 ... یرا فرو دادم : ممنونم اومد بغضم

 ؟ هیچه حرف نیداداش . ا هست فهی:وظ-

 : حاج خانم کجاست ؟ دمیرا کنارم شن شیصدا
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به سمت تخت دوست  ایساختمان را اشاره زدم و او با برانداز صورتم و نگاه نگرانش دور شد . همراه س داخل
 بوده ؟ ی: مشکل چ دیکنارم نشست و پرس  ایقدم برداشتم . س یحاج یداشتن

 !را تکان دادم : سکته کرده  سرم

 :سکته سوم بود نه ؟-

 . میمراسم و بد بیترت دیشانه ام گذاشت : پاش و مرد . پاش و با یسر جواب مثبت دادم . دست رو با

 به اطراف انداختم : ساوان ؟ ینگاه

حاضر و اماده منتظر اژانسه .  دمید دمیتا رس یو غزال و بردم خونه شما که شکوفه خانم تنها نباشه ول دای:ا-
 که داشت نتونستم بچه ها رو برگردونم خونه موندن همونجا !  ینشد بخاطر عجله اوقت  گهید

 . یکرد  ی. کار خوب ستیکه ن  بهیشدم : خونه غر بلند

اب قند کنار حاج خانم زانو   وانیتکرار کردم و وارد شدم . با ل یا  ااهللیداشتم .  یسمت ساختمان که قدم برم به
رها شده بود . جلوتر رفتم  هیداد و در اغوش شکوفه و زن همسا یتکان م نیفزده بود . حاج خانم سرش را به طر 

 شدند . یحاج خانم پراکنده م یبه سو می. زنان با قدم ها

 ؟ مارستانیب مشیببر ستی: بهتر ن دمینشستم و پرس کنارش

 ! شهیکم کم اروم م  میدهد : بهش ارام بخش داد یرا تکان م سرش

 . اطیح تو رمیدهم : م یتکان م سر

روزها تنها ؛  نیکه ا  یبودن ساوان یبودن همسرم و برا ی... برا امکیبودن س یرا هزاران بار شکر گفتم برا خدا
 کند .  میتوانست لبخند را مهمان لبها یم شیها طنتیش

 توانست مانعش شود . ینم چیفرستاد و ه یزد . بر بخت بدش لعنت م یخانم همچنان زار م حاج

  ی. همان لحظات کوتاه که مجبورش م رمیارام بگ  یلحظات یتوانستم در کنارش برا یود و تنها مارامشم ب  شکوفه
ا شد شکوفه ب یباعث م نیمراقبت از ساوان را هم بر عهده گرفته بود و ا دای. ا دیایکردم همراهم تا اپارتمانمان ب

 کند .  یدگیبه حاج خانم رس یشتریب یراحت

مراسم شام برگزار بود و همانطور که حاج خانم خواسته بود از مهمان ها خواسته  . میاز مسجد برگشته بود  تازه
کردم    یشده را حساب و کتاب م جادیبودم مهمان شام باشند . در سالن مشغول حساب و کتاب بودم و مخارج ا

از   زد و بعد میبه رو ی. سر بلند کردم و به چشمان پر از ارامشش لبخند زدم . لبخند ستادیکه شکوفه کنارم ا
 زد . میصدا یطوالن یمکث
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 خواد شام بخوره. ی؟ نم یبا حاج خانم حرف بزن شهیپرسشگرم به چشمانش باعث شد ادامه دهد : م نگاه

 . برو باهاش حرف بزن . یتر کیبهش نزد یمتعجبم باعث شد ادامه دهد : تو االن از هر کس چشمان

که از بانک گرفته بودم به دستش سپردم و به سمت   یراه پولام را به هم  یبیج دی. سر رس دمیکش  یقیعم  نفس
 یکرد شام نم  یحاج خانم که تکرار م یزمزمه ها فیضع یبه درب اتاق و صدا میپله ها قدم برداشتم . ضربه ها

الن س ییروشنا یکردم درب را به رو  نگاهتخت که  یخورد مرا به عقب برنگرداند . به جسم مچاله شده اش گوشه 
 یانداخت و گفت : چ  شیزانو یرا رو دیکش  یکه با ورود من به چشمانش م  یقدم شدم . دستمال شیو پبستم 
 شده ؟

 . اطیح یتو یکرم رنگ اتاق و نور چراغ ها  یتخت نشستم و نگاهم را دوختم به پرده  یرو کنارش

. اگر  میکنم . چه بگودانستم از کجا شروع   یگل دار حرکت دادم . نم  یکرم و قهوه ا  یرو تخت یرا رو دستم
 حرف زدن ساخته نشده بودم . اما ... یامد بهتر بود . بهتر از حضور من بود . من برا  یشکوفه م

 ؟ یدوست داشت شتریرو ب یمهد شهی:شما هم-

 و نفهمم . نیکرد تا ا  یبه من محبت م یحاج خانم باعث شد ادامه دهم : و حاج حرکت

 . یخانم زمزمه کرد : تو هم بچم حاج

 بود واستون . گهید زیچ هی یمهد یلبخند زدم : اره ول تلخ

 فرق نذاشتم . نتونی:من ب-

کنه   یرو باور ندارم . هنوزم حس م یادامه دادم : بعد از هفت روز هنوزم نبود حاج  شیتوجه به صحبت ها یب
تا   تسین ینم باور کنم حاجتو یوقت شب کجا بودم . هنوزم نم نیقراره از در خونه وارد بشم و بهم تشر بزنه تا ا

  یرفت . تنها کس یول میکن  یما هنوزم باور نم هرفت ک یرفت . جور یحاج خانم . حاج ستین یکنارمون باشه . ول
که بچتونم   یخوام شما رو هم از دست بدم . نه بخاطر خودتون بخاطر من ی. نم نییکه از خانوادم مونده شما

 بچشم . یزود نیبه ا خوام داغ شما رو هم ی. نم دیتحمل کن

هم باورش سخت بود که من در برابر حاج  نیزدم . هم رونیاز اتاق ب  دیبگو یزیچ نکهیجا بلند شدم . قبل از ا از
و نگاه پرسشگرش که کندکاوم کرد لبخند زدم . از کنارش   ستادیا  دنمیخانم به زبان اورده باشم . شکوفه با د

 نشستم . تتخ یجانسوز رو یسرما رساندم . در اطیگذشتم و خودم را به ح

ز کرد را ا  یمرا از ان محروم م شیکه چند ماه پ  ینبود تا ثروت ی... حاال حاج یزندگ یگرفتم برا  یم میتصم دیبا
 من بودم و بس . یحاج می. حال وارث ثروت عظ ردیدستم بگ
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رها کرد و کنارم نشست . لبخند  میشانه ها یرا رو اهمیس یسر برگرداندم . پالتو میشانه ها یرو یزیحرکت چ با
قرار داد و گفت : حرف  شیپاها نیپنهان کرد . دستانش را ب دشیو سف اهیس یپالتو انیزدم . خودش را در م

 ؟ یزد

 بگم . دیبا یدونستم چ یمن نم یرفت ی:کاش خودت م-

 . من در همه حال عروسم . یتر کی:تو بهش نزد-

 دختره ! ی:عروس جا-

 کنه .  یفکر نم نطوریجان گرفت : حاج خانم ا شیلبها یرو لبخند

 فهمه . یبردم : باالخره م بمیو به سمت ج دمیکش  رونیب شیپاها نیرا از ب دستش

 ... دی:شا-

 کنم .  کاریچ دیکنم با  یچهار روزه فکر م نیا  یذهنم را رها کردم : تو تیمشغول تمام

 . رهیبخواد جلوت و بگ ستین ی:حاال حاج-

 . رهیرو بگ یچ یر از استرسش فکر کردم و برگشتم سمتش : جلوپ یعمق صدا  به

 دنبال ارزوهات . یبر یتون ی: م دیرا از صورتم دزد نگاهش

 کنار زن و بچم . کنار تو ... کنار ساوان .  نجاستیمن ا یرا فشردم : ارزو دستش

 . پلک زد . بود . احساس داشت قینبود . عم یرفتن نیاز ب  شیلبها ی. لبخند رو دیچرخ صورتش

 را فرو خوردم : حاج خانم ... سکوتم

 تونه تنها بمونه . یحرفم امد : نم انیم

 . میریخونه دو طبقه بگ هیو  میبهتر باشه اپارتمان و عوض کن دی:شا-

 . میکن  یکار و نم  نیانگشتانش حرکت داد : ا  نیرا ب انگشتانم

 . رسهیبه ذهنم نم یچی: ه دمیرفت و نال لیام تحل  یانرژ  تمام

 خودمون . شیپ ادیزد : م لبخند

بود گفتم :  شیکلمات در پ  نیکه با ا  یبا اطالع از اتفاق نباریباال رفت . تعجبم را نتوانستم پنهان کنم و ا ابروانم
 . زهیریو بهم م مونیکل زندگ  یعنیحاج خانم با ما بمونه 
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 . میزنیواظب ساوانم هست . باهاش حرف مم ینطوریمونم خونه . ا یم شتریب کمیو ارامش گفت :  یمهربان با
 لرزه . ی. دلش م میحاج خانم مادرته . گناهه اگه تنهاش بزار

 کنه .  یم تتیشکوفه . حاج خانم اذ ستین یکار شدن  نیرا تکان دادم : ا سرم

 .به ماست  دشیکنم مرصاد . ام  یبود : خواهش م یهمچنان وصف نشدن شیلبها یپلک زد . لبخند رو یارام  به

* 

* 

* 

کرد و من    یو مسخره م دیخند یبود . شکوفه م دهیکش  نییبدنم را پا یزمستان باز هم دما یسرد و برف یهوا
 را گرفته بود . بانمیچند روزه هم بعد از مراسم بد جور گر نیا  یکردم . سرماخوردگ  یاخم م

 ؟ کاریچ دیمون یم نجای: اخه حاج خانم تنها ا ستادمیحاج خانم ا یبه دست رو به رو دستمال

 یجم نم نجایخونمه من از ا نجای؟ ا یریبگ میواسم تصم یخوایم ستین یغره رفت : مرصاد حاال که حاج  چشم
 خورم .

 ؟ یی:اخه تنها-

حلقه بسته بود نگاهش کردم . دامن پر  میکه درون چشمها  یاشک  یو از پشت پرده  دمیام را باال کش  ینیب
 . ستمیتنها ن ینطوریخوام اون طرف خونه رو اجاره بدم ا یپزخانه رفت : مو به سمت اش دیرا باال کش نشیچ

 ... نجایا  میکن  یم ی:پس ما اسباب کش-

ه  زن و بچت . چ شیکن . برو پ  یمن و امر و نه نیبش نجایا  ایخوام اجاره اش بدم نگفتم ب ی:الزم نکرده گفتم م-
 به من ... یداد یریگ

 ؟ یی:حاج خانم تنها-

ت برس . فکر منم نباش هر وق تی: تنهام که تنهام . برو مادر . برو به کار و زندگ ستادیا  میخشم رو به روبا  نباریا
 . امیمن م ای دیایشما م زنمیکنم زنگ م  ییحس تنها

 زدم : باشه حاج خانم . لبخند

 . دیریافتاد زود باهام تماس بگ  یهر اتفاق یاشپزخانه شد . ادامه دادم : ول  وارد

 . نهیکنم هم  یکه م  یکار  نیکه اول  یدیبلند شد : د شیکه صدا  دیکوب  زیم یرا رو یا  هشیش ظرف
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و عسل را به دستم داد و گفت : بخور جون  ریش وانیحاج خانم خنده ام گرفت . حاج خانم ل نیرفتار خشمگ از
 . شهیم زونیتو هم اب دماغت او نیافته رو زم  یبرف م هیتا  یاز بچگ  هیا  غهیدونم چه ص ی. نم یریبگ

 . چشم غره رفت و دور شد . دمیخند

  یکه من بودم و حاج خانم م  یبار نیاز اخر  یادیبود . زمان ز نیریکردم ش  یکه با حاج خانم ط  یتا ظهر صبح
 پر محبتش ... یمادرانه اش ... صحبت ها یگذشت . من ... حاج خانم ... محبت ها

خانه دوست داشتم از  یام کرد به سو  یم . سر ظهر که راهحاج خانم بود یمحبت ها نیکردم دلتنگ ا  اعتراف
 نه کنار مادرم . یشگیو کنار مادرم . کنار حاج خانم هم میها یکودک  یرفتن سر باز زنم و بمانم . بمانم در خانه 

زد . حال بدم را فراموش کردم و با سر  یبرق م یزیگذشته خاک خورده بود از تم  یکه در طول هفته   یا  خانه
 امد : حاج خانم کجاست ؟  رونیرا باال بردم و سالم کردم . با لبخند از اشپزخانه ب میصدا یشخو

 یم گهیخواد از خونش تکون بخوره . م یتر بودم : گفت نم یحاج خانم راض امدنیزدم . اعتراف کردم از ن لبخند
 خوام اون طرف ساختمون و اجاره بدم و تنها نباشم .

 سخته ؟ نقدریبا ما ا ی: زندگ دیپر کش شیلبها یرو لبخند

. بزار  دهیحس استقاللش و از دست م ادیب نجایاونجا بهتره . ا  زمیاش را عقب زدم : عز  یشانیپ یرو یموها
و کم مونده بود من و بخاطر حرفام به باد کتک  ستین یراض یوقت میزنیراحت باشه . ما هم تند تند بهش سر م

 م .ام بهش زور کن  وونهیمگه د رهیبگ

 ؟ یاومدنش کرد  ی:مطمئن باشم تو تمام تالشت و برا-

 تالش کردم . ی:بله کل-

 یخورب کمیبه سمت اشپزخانه برداشت و گفت : برات سوپ درست کردم . یبرگشت . قدم شیلبها یرو لبخند
 . یشیبهتر م

اج خانم تا خرخره بهم ام را گرفتم و به سمت اتاق خواب قدم برداشتم : باور کن اصال جون ندارم . ح  ینیب اب
 خوام بخوابم . یداده . م رعسلیش

پتو پنهان کردم و چشمانم را بستم . با حرکت  ری. خودم را ز دمیکش  رونیرا از تن ب ورمیرا عوض کردم و پل شلوارم
با صورتم فاصله داشت لبخند زدم . ابروانش را باال   یچند سانت بایتخت چشم باز کردم . به صورتش که تقر

 مدیبخواب قول م ریبعد بگ ی... قرصم بخور یسوپ بخور دیبا یبخواب یتون ینم ینطوریاخت و گفت : ااند 
 نکنه . دارتیب یچیه
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 ریشود . دستش را ز کیتحر میکردم که اشتها  یحس نم ییسوپ . بو یبه کاسه  دیاز کنار صورتش رس  نگاهم
 سرم فرستاد و به جلو هلم داد : پاش و تنبل خان .

سوپ را در برابرم گذاشت و گفت : بخور پسرم  یتخت نشستم . کاسه  یو راست رو دمیرا در هم کش میاخمها
 . یشی... زود خوب م

تلخ سوپ سخت  یپسرش بودن . قاشق را برداشتم و مشغول شدم . تحمل مزه  یهم دلم ضعف رفت برا باز
هست . با باال   میروزها نیا  نیسنگ یدانستم دهان من به زهر نشسته است و عوارض سرما خوردگ یبود . م

 یکنم و خوردن انت  کاز مزه اش را در   یبود که توانستم قسمت یزیکه به نظرم تنها چ  یاب پرتقال  دنیکش
م کردم که با بلند شدنش خود  یم ینیکرده بود چنان احساس سنگ  زیکه شکوفه تجو  یو سرماخوردگ نیستامیه

اوان که س  یبیب بیب یدر اتاق را بست تا صدا دمیو د دیباال کش مینه هاشا یتخت رها کردم . پتو را تا رو یرا رو
 راه انداخته بود را نشنوم .

 شود . یشگیهم تیخواب برا یشود که ارزو دار یچنان سخت م یزندگ یگاه

 و

. دل کندن از خواب  یخور یم یحسرت زندگ یکه در خواب بوده ا  یلحظات یشود که برا یم نیریچنان ش گاه
ل  بسپارم و به دنبا  یرا به فراموش نمیریکرد خواب ش  یساوان وادارم م ی هیبلند گر یسخت بود اما صدا نیریش

 . زمیبرخ یواقع یایارامش دن

عقب    یانداختم و قدم  شیلبها یبه لبخند رو ی. نگاه دمشیکندم و در اغوش کش  زانشیرا از چادر او ساوان
بخاطر جدا کردنش از  شیگ انداخت و با اخم نگاهم کرد . اخمهاگذاشتم . به رکوع رفت . ساوان به صورتم چن

 را تکان دادم : چته بابا ؟ سرمو  دمیو پر از تنفر بود که ترس نیشکوفه بود و بس . چشمانش چنان خشمگ

 چشمانم نشانه رفت و تکرار کرد : با ... با ...! یرا به سو انگشتانش

 . دمیانگشتانم گرفتم و بوس  انیرا م دستش

  رونیب خچالیاب را که از   وانیکردم . ل  یم یسمت اشپزخانه . احساس تشنگ دمیسالم که نشست چرخ یبرا
 بلند شد : نخور . شیصدا دمیکش

خوردن اب درون  یو نگاهش کردم . ساوان از فرصت استفاده کرد و سرش را برا دمیرا پس کش وانیل متعجب
شد شکوفه وارد اشپزخانه شد : با   ریسراز شیم . اب که از کنار لبهارا بلند کرد وانیو ل دمیفرو کرد . خند وانیل
 ؟ یخور یحالت اب خنکم م نیا

 و بخور . نی: ا دیکش  رونیاب پرتقال را ب  وانیل خچالیاز

 خوام . یاش انداختم : من اب م  یبه رنگ نارنج ینگاه
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 . یخور یابم م  یو بخور بهتر بش نی:ا-

 مونه . یکه گفت : مثل بچه ها م  دمیرا شن شیکنارم گذشت و صدا  از

* 

* 

* 

مهربان و خوش برخورد بود . همچون  اریحال بس نیکرد . در ع  یحساس و خاص رفتار م اریحمد بس خانم
خواند و از من و شکوفه هم   یاو را به اسم م  نیبود که ام بیعج  اریبس میارتباط داشت . برا  نیبا ام یدوست

اش تن داده بود اما    خواستهبه  لی. شکوفه با کمال م میبه اسم بخوان او را  یانتظار داشت همچون دوست
دم گوشم خوانده شده بود   شهیکه هم  یمن ی. برا دیرس یمن سخت تر از ان بود که به نظر م یکار برا  نیانجام ا

 . دیا  یمسئله کنار م نیدانستم شکوفه چطور با ا یاحترام بزرگتر ها واجب است و نم

نظر گرفته بود که تمام تالشم  ریرا ز زیشدن هم خوب بود . خانم حمد چنان با دقت همه چ خانم حمد مهمان
کنارم نشست و گفت: چه   نیشام ام زیم دنیچ یبرا وستیدقت در رفتارم بود . شکوفه که به خانم حمد پ یبرا

 خبرا ؟

 ... یچی: ه دمیرا باال کش میها شانه

 ؟ یبر یخوا یتهران م شگاهی:واسه نما-

م برد یحاج خانم و هم تنها بزارم . بچه ها رو با خودم م تونمیکارام . نم  ریو بفرستم . درگ دی:نه ... احتماال وح-
 دونم چرا لج کرده . یحاج خانم . نم یول

 گفته ؟!  یزیچ یکس  دی:شا-

 . دینگاهش کردم : شا متفکر

 نیزم هنکی. قبل از ا دیهم دنبال خود کشرا  شیقدم برداشت و عروسک پشمالو میکنان به سو  یتات یتات ساوان
سرش را در اغوشم پنهان کرد .   انیو با ... با... گو دی. پر صدا خند دمشیبخورد از جا کنده شدم و در اغوش کش

و به  شد زانیاو  میپاها نیمبل برگشتم و ساوان را در اغوشم نشاندم . از ب یکرد . رو  یم میبا لبخند تماشا نیام
فشرد و پو پو اش بلند شد .   شیرا به لبها بیرا به دستش دادم . س بیبشقاب خم شد . س درون بیسمت س

 کرد .  یپو پو م نیتوجه به ام یزد . ساوان ب یم شیبا لبخند صدا نیام

 ! یکن  یبا خنده گفت : تو دکون من و تخته م نیام

 . گهیمن و تو باشه د نیب یفرق هی دی:باالخره با-
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شام  یو عروسکش را به دستش دادم . خانم حمد برا دمیو ساوان را عقب کش دمی. خند اخم رو برگرداند  با
رنگ چنگ   دیسف یزیو به رو م دیکش  یصندل یرا رو شینشاندم که پاها یصندل یزد . ساوان را رو مانیصدا

 انداخت ...

 باشه . راحت دیو گفت : بزار دی. خانم حمد خند دشیپس کش یبود به تند گرشیکه سمت د  شکوفه

 کنه .  یم فیرو کث نجایو گفت : ا دیساوان کش فیکث  یدستمال را به دستها شکوفه

 نداره . ی:بچه هست اشکال-

 خورم . یو از جا بلند شدم : شکوفه جان شما شام بخور بعد من م دمیرا در اغوش کش ساوان

 لبخند زد . شکوفه

 رفتم . رونیانه بدوخت و من از اشپزخ میحمد نگاه مهربانش را به رو خانم

 . وستمیکاناپه خواباندمش و به جمع پ  یدر اغوشم به خواب رفت . رو ساوان

مثل شما داره واقعا  ییها هیدوست و همسا نیام  نکهیبرنج را در برابرم قرار داد و گفت : از ا سیحمد د خانم
 ه .کن  دایپ یها رو تو زندگ زیچ نیتونه با وجود شما بهتر یفهمم م یخوشحالم . م

 . نهیبهتر نیزدم : ام لبخند

 . هیما واقعا باعث خوشحال یهم برا شونیگفت : مهناز جان وجود ا  شکوفه

 عرق شرم و !  نیا  رمیبگ دی. با دیو گفت : پاک خجالت زده ام کرد دیکش  یشانیبه پ یدست نیام

 . میدیخند

 حمد نگاه پر محبتش را دوخت به ما و لبخند زد . خانم

* 

* 

* 

 . ادیخوشم م یلیکرد و گفت : از مهنازخانم خ  زانیتو شده ام را در کمد اوا  راهنیپ

 ؟! نی:خوب باهم دوست شد-

فت گ  شهیو گفت : دوست که نم دیساتن بنفش کوتاهش را باال کش راهنیپ یانداخت و بند ها  نهیبه ا ینگاه
 هست . دهیواقعا فهم ادشیبرعکس سن ز یول
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 دکتره ها . هی؛  شیگرفت  . دست کم گهید التشهی:بخاطر تحص-

م و و رس دیعقا  رینداره . اون خودش ودرگ نایبه ا یخم شد : نه ربط نهیو در برابر ا دیکش  شیبنفش را به لبها رژ
 غلط نکرده .  یرسوم ها

 . هیحرف نمیبالشتش گذاشتم : ا یو دست راستم را رو دمیکش  میپاها یرا رو پتو

تخت نشست و   یابروانم را باال انداختم . رو  طنتیحرکت دادم و با شصورتش  ی. نگاهم را رو دیسمتم چرخ به
 بودن . نیام  یما هم مثل خانواده  یگفت : کاش خانواده 

ش زانوان ینشست . رو مینشستن کنارم رو به رو ی. به جا دمیرا باال زدم و بالشتش را به سمت خود کش پتو
 رصاد ...قرار داد و گفت : م شیپاها ینشست و دستانش را رو

جمع شده اش باعث شد خود را جلوتر بکشم و دستانم را دو طرفش  ی... مرصاد گفتنش . لبها شیصدا طنتیش
 قرار دهم . صورتم را در برابر صورتش گرفتم : جونم ؟!

 ام گذاشت و به عقب هلم داد : اههه ... برو عقب تر .  نهیس یرو دست

 باشم . نجایدوست دارم ا خوامی:نم-

 شد : مرصاد ... یدج شیصدا

 :جانم ؟-

 نکن ... تمی:اذ-

 کنم ؟  تتیاذ  ادیرا دوختم به چشمانش : مگه من دلم م نگاهم

 :برو عقب تر ...-

 ؟! یبگ یخواست یم ی: حاال بفرما چ دمیسرم را عقب کش یکم

 . دیبه دندان گرفت و نگاه دزد لب

 دهیپابرجا بود اما نگاه دزد شیلبها یم . لبخند رومحو شد . با دقت رفتارش را بر انداز کرد میلبها یرو لبخند
 صورتش . یشده اش و خجالت رو

 شده شکوفه ؟ یدستش گذاشتم : چ یرا رو دستم

 را تر کرد . شیرا به چشمانم برگرداند . لبها نگاهش

 ؟ یبگ یخوا ی: نم دمیپرس یرا فشردم و با نگران دستش
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 ... گمیدر هم گره خورد : م ابروانش

 انگشتانم گرفتم و نوازش کردم .  نیرا ب شیموها نباریکرد . ا  یگفتن تالش م  یگاهش کردم . همچنان بران منتظر

 خورد . یچشمانم چرخ م انیهمچنان در م چشمانش

 خم کردم . یرا کم سرم

 از هم جدا شد : مرصاد من ...  شیلبها

 قربونت برم ؟ ی:تو چ-

 :من ... من ...-

و به چشمانش دوختم . باالخره زبان   ختمیارام تر بودنش را در نگاهم ر  یالشم برابه روش زدم . تمام ت یلبخند
 خوام برم مشهد ... یگشود : من م

 نقدریا  نیا  یعمق گرفت : خوب برا  میلبها یکنم و بعد لبخند رو  لیمکث کردم تا جمله اش را تحل یلحظه ا یبرا
 ؟ یمن و من کرد

 برم . دایم با اخوا یو گفت : م دیاز چشمانم دزد  نگاه

 . دایو زمزمه کردم : مشهد ... با ا دمیرا باال کش ابروانم

 گفتم .  یم دینبا الیخیاز جا بلند شد و گفت : نه ... ب  یناگهان یبه دندان گرفت و با حرکت لب

 ! نمیبب نی: بش دمشیدستش را گرفتم و به سمت خود کش ینشست . به تند میلبها یرو یلبخند

 یم یبا دو تا بچه چطور ییتخت نشست . صورت ناراحتش را بر انداز کردم و گفتم : دو تا یره رودوبا ریبه ز سر
 مشهد ؟ نیبر نیخوا

 و خواهرش و خانم حمد هم هستن . دای. مادر ا میستیبلند کرد : تنها ن سر

 . دیریم ییتکان دادم : پس پنج تا سر

 :اوهوم .-

 رفتن .مشهد  یافزودم : شرط داره خانم  طنتیش با

 ؟ ی: چ دیبلند کرد و پرس سر

 من دلم تنگ نکهی. سوم ا یمراقب ساوان باش دیبا نکهی... دوم ا یمواظب خودت باش یحساب دیبا نکهی:اول ا-
 . یمن بکن چارهیدل ب نیواسه ا یفکر هی دیبا شهیم



 

 
165 

 یبرا یفکر هیش گفتم امد . سرم را کج کردم : نگفتم خجالت بک  شیلبها یرو یگل انداخت و لبخند  شیها گونه
 دل من بکن .

 میدرصد دل تنگ هی: خوب  دمیگونه کش  ی. دستم را رو دیبه سمتم خم شد و گونه ام را بوس یناگهان یحرکت با
 برطرف شد .

 رو به راه بشه . هیمونده تا اون نود و نه درصد بق یلیرا باال انداختم : هنوز خ ابروانم

* 

* 

* 

. از درخواست شکوفه خوشحال بودم .   میرو شیپ واریدم و چشم دوختم به دمحکم کر  شیدور شانه ها دست
 نکهیکرده ام . از ا  ییدرست راهنما ریارزش داشت که بدانم او را در مس  یبه اندازه ا میدرخواستش برا نیا

  اریسبسفر فکر کند  نی، به ا فتنبه ر  یحت ایدرخواست را داشته باشد  نیشکوفه به خود جرات داده بود تا ا
بود  نیری. چه ش بردیلذت م یکرد و از زندگ  یم یشد . زندگ یروزها بزرگ م نیمن ا یارزشمند بود . شکوفه 

 لذت برد . یتواند از زندگ یبدانم م

شدم اما  یکرد ... دلتنگ نبودنش م  یم یشد . زندگ یقلبم بزرگ م یرا نوازش دادم . همسرم ... بانو شیموها
را بچشد ... قرار نبود چون زن بود او  یپرواز دهم . اجازه دهم بعد از سالها طعم زندگ ی خواستم به او اجازه یم

او را از لذت بردن محروم کنم . همسر من حق لذت   درا از سفر با دوستانش منع کنم . قرار نبود چون زن من بو
 بردن از تک تک لحظاتش را داشت .

 کیرفت ...  یدر قرار گرفت دلتنگ نبودنش شدم . شکوفه م یجلو یو خاکستر اهیچمدان س یروز بعد وقت سه
 یم یهفته نبودنش بود باعث دلتنگ کی اداوری میچمدان برا نیمن از امروز که ا یکه برا  یهفته ا کیهفته ... 

 یبودم و به معنا دهیاغوش کش  رشدم . ساوان را د یشد . من همسرم را دوست داشتم و دلتنگ نبودنش م
  خچالیغذا اماده کرد و در   میکرد . برا  زینظر گرفته بودم . ارام ارام اشپزخانه را تم ریکوفه را زبا او ش یباز

فقط   خچالیو  زریفشردم : مرصاد برات غذا گذاشتم تو فر نهیکه باال رفت ساوان را در س  شیگذاشت . صدا
 . یشیم ضیمر ایگرمشون کن . گشنه نمون

 باشه . یا  گهی:چشم خانم امر د-

 حواست به گاز و اجاق باشه . نکنه باز بمونه ها . یریم رونیاتاق خواب شد و گفت : از خونه ب  دوار 

 لبم عمق گرفت : باشه . یرو لبخند

 بگم منصرف شدم از رفتن . داینشست و گفت : کاش زنگ بزنم به ا میرو به رو یچا ینیس با
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 : چرا ؟ دمیرا در هم کش میها اخم

 :نگرانتم .-

 . یکنم نگرانم باش  کاریچ خوامی:مگه من م-

 ... یرسی. به خودت نم یمون ی:تنها م-

 حاج خانم ؟ شیبرم پ یخوا ی:م-

 ! یمون یبهتر باشه ها ... تنها نم یبر دیگفت : شا  متفکر

 دعوات کنه ! یحاج خانم کل یتو حاضر یعنی:-

 کنه .  یمسافرت اره دعوات م یبفهمه تنها رفت یشد : وقت زانیاو  شیلبها

دادش بلند شد . فنجان  ی. صدا دمشیحمله کرد . عقب کش یخم شد و به سمت فنجان چا میپاها یرو ساوان
بچه هم  نیخوش بگذرون . من و هم دعا کن ! واسه ا یرا از دسترسش دور کردم و گفتم : نگران من نباش و کل

 کنه .  یم شهیارامش طلب کن داره خونمون و تو ش  کمی

 . دیخند شکوفه

 ؟ یریگیگفتم و بلندش کردم : من و گاز م  یانگشتم را به دندان گرفت . اخ  غیبا ج ساوان

 . هیگر  ریرا به دندان گرفتم که زد ز لپش

* 

* 

* 

 ! ییرفت . من ماندم و تنها شکوفه

 بدون همسر و فرزندم . یماندم و خانه  من

 ساوان بودم . دلتنگ بودن ساوان بودم . یصدا دلتنگ

 راف کردم دلتنگ برادر زاده ام نه ... دلتنگ فرزندم هستم .تمام وجود اعت با

 تنم . پسرکم ... یپاره  دلتنگ

 . شیبودن ساوان ... دلتنگ با ... با ... گفتن ها دلتنگ
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 . نگاهم را به ساعت دوختم . رندیتماس بگ زیبه تبر دنیبود به محض رس قرار

 دیزدم . با رونیرا برداشتم و از خانه ب چیهم . سوئادامه د  نطوریتوانست ا یگذشت . نم  یم یبه کند ساعت
 کردم .  یخودم را سرگرم م

 باشه مرصاد ... ریخانم متعجب بر اندازم کرد و گفت : خ حاج

 . نی: اومدم بهتون سر بزنم هم دمیباال کش شانه

 :پس بچه ها کوشن !-

جواب دادم :  ی. متفکر و با مکث طوالن گفتم فکر نکرده بودم  یدر جواب حاج خانم چه م نکهیبر من ! به ا یوا
 ... اونا خبر ندارن ! امیگرفتم ب  میتصم کدفعهی

جفت شده انداختم و  یبه کفش ها یخانم سر تکان داد و جلوتر از من راه افتاد سمت ساختمان . نگاه حاج
 ؟ می: مهمون دار دمیپرس

 :خالته !-

 هستن ؟ دمی:اقا س-

 :نه !-

کردم . خاله در    یخاله سالم و احوالپرس دنیشدم . با د ییراینه رفت و من وارد پذخانم به سمت اشپزخا حاج
 مرصاد . ییدایو گفت : کم پ دیاغوشم کش

 کنم .  یتوانستم با او احساس راحت ینشستم . تنها عضو خانواده که م کنارش

 دستم گذاشت : شکوفه چطوره ؟ ساوان ! یدست رو خاله

 حاج خانم نشنود گفتم : رفتن مشهد ... که  یزدم و ارامتر جور لبخند

نشست . دستم را  شیلبها یرو یتمندیکوتاه با چشمان گرد شده نگاهم کرد و بعد لبخند رضا  یلحظه ا خاله
 ! یخوشبخت یعنی یزندگ یدیو فهم یشد یفشرد و گفت : خوشحالم مرد زندگ

 : حاج خانم خبر نداره حواستون باشه .-

 ! ی:باشه . پس تنها موند-

 . رونیتو خونه ! زدم ب ییتنها شدمیم وونهیکردم : داشتم د  اعتراف

 :تنها رفتن !-
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 :البته که نه با چند نفر از دوستان رفتن .-

 . دیکن  یدر گوش هم پچ پچ م ینشست و گفت : خاله و خواهر زاده چ مانیخانم رو به رو حاج

 پرسم خواهر ... ی:دارم از بچه ها و کار و بار م-

  یم هیباشه فردا ته یکم و کسر  یزیکنم چ  ستیل دی؟ بهم بگ دیندار یکه کم و کسر  یزی: حاج خانم چ دمیپرس
 کنم .

و  زن هیهفته قراره  نیدست نخورده هست . ا شتیهفته پ دی. هنوز خر ستمین شترینفر ب هی:نه مادر من که -
 . یخودت باهاشون حرف بزن یدنباش که اونا اوم نجایا  ی. اگه تونست ننیساختمون و بب انیمرد جوون ب

 . امیشما خبرم کن م انی:باشه . هر وقت قرار شد ب-

 . امرزهیبده . پدر و برادرت و ب رتی:خدا خ-

  و دیکش  یقیاش . خاله نفس عم  یخال یکه خود زد بغض کرد و از جا بلند شد . نگاهم را دوختم به جا  یحرف از
 ! امرزتشونیگفت : خدا ب

 نشد . یراض یخودمون ول شیتم خونه رو بفروشم و ببرمش پخواس ی:ممنون . م-

 زد : من نذاشتم . یلبخند خاله

 نگاهش کردم . متعجب

 دونمیبهتره که شکوفه و خواهرم دور از هم باشن . م نی. ا انیوقت باهم کنار نم چی:عروس و مادر شوهر ه-
. من فقط به خواهرم فهموندم   نشونیو ما بو ت رنیهم قرار بگ یدوست نداشتم رو در رو یخوبه ول یلیشکوفه خ

 بودنش به نفع همه هست. نجایا

که    یبهتر از همه هست. خواهرم مطمئن اون راحت نیبر زبان آوردم که خاله گفت: مرصاد ا ییباز کردم و اما لب
 خواهد داشت تو خونه تو نخواهد داشت. نجایا

 انداختم.  ریسر به ز متفکر

 خاله شکوفه هست . دیبه شماره انداختم و بلند شدم : ببخش یمد . نگاهبه صدا در ا لمیموبا زنگ

 . یصحبت کن اطیح یزد . بهتره بر یلبخند

 زد و میرا ماندگار کرد . صدا میلبها یارامش لبخند رو  یرساندم . صدا اطیزدم و به سرعت خودم را به ح یلبخند
 ارامش حضورش .  ی... برا شیصدا یمن دلتنگ شدم برا
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 نکهیو احساس آرامش... از ا یمعنو یآنجا بودن. از فضا  یاش برا  یمن. از حرم و شاد یخال یفر گفت و جاس از
 کند آنجا راحت است.  یحس م

 زدم. لبخند

 گفت. از جان گرفتنش...  شیها طنتیساوان و ش از

 .دمیخند

 اعتراف کردم دلتنگش هستم.  کردمیرا که قطع م تلفن

* 

* 

* 

 ا تمام درد و رنج عذاب اور بود .که گذشت ب  یهفته ا کی

تا خانه  میکرد  یو مثال سرمان را گرم م میماند یهم به حال من دچار بود . تمام طول روز در کارگاه م امکیس
که انتظارش را   یزیقابل تحمل تر بود . اما چ میو شب هم همانجا ماند میشد نی. روز اول که مهمان ام مینباش

 میتوانستم دست به سرش کنم و بگو نیام  کو با کم یر خانه مان بود . به سختنداشتم حضور مادر شکوفه د
نظر گرفته بودم .  ریاو را ز  یحبس شده بود و با سخت نهیداند چطور نفسم در س ی. خدا م میخارج از شهر هست

از   دمیکش یرا به دوش م ینیبار سنگ ایفرو رفته بودم. گو یقیو بخواب عم دهیکش  یبعد از رفتنش نفس راحت
 بودم. دهرها ش یبودنش... با خستگ

دانستم شکوفه هر روز با او  یم نکهیهم به حاج خانم سر زدم و او هر بار سراغ شکوفه را گرفت . با ا گرید دوبار
 یقابل تحمل بود و دو روز اخر مرا از انجا هم فرار ریحضور شکوفه واقعا غ یاش برا  یریگیدر تماس است اما پ

 داد.

ورود شکوفه و  یشوقم برا نیبا ذوق و شوق خودم را به خانه رساندم. خود هم از ا دیدنشان که رسام  خبر
 کردم به وجودشان وابسته شده ام.  یساوان متعجب بودم اما ... اما اعتراف م

که وارد خط خود شد به   نیامده بود . ماش  نالیهم به ترم امکی. س میشد نالیترم یراه نیبه همراه ام ظهر
قدم شدم و ساوان را از   شیپ یشد به تند ادهیپ نیساوان به اغوش، از ماش یجلو گذاشتم . وقت یقدم یدتن

مد و که با خانم ح  ی. تمام مدتودب یدوست داشتن شیلبها یتپل تر شده بود و لبخند رو یاغوشش گرفتم . کم
 کرد .  یو با ... با ... م دیکش  یمشکوفه بود . ساوان صورتش را به صورتم  یکردم نگاهم به رو  یصحبت م هیبق
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. به  میداشت یشد . خانم حمد جلوتر راه افتاد و ما هم پشت سرشان قدم برم یمحو نم میلبها یاز رو  خنده
انداختم و با سپردن ساوان به اغوشش هر دو   یشکوفه اضافه شده بود نگاه یکه به بارها  یدیچمدان جد

 . تمگذشتم زمزمه کردم: عاشق  یکوفه که م. از کنار ش دمیچمدان را دنبال خود کش

بود که  یتمام احساسات یکه به شکوفه داشتم ورا  یکه به باران داشتم. عشق  یشده بودم... نه مثل عشق عاشق
ت تحمل خانه سخ شانی. با تمام وجود دلتنگ شکوفه و ساوان بودم. در تمام نبودنهاکردمیتا به حال تجربه م

 ...یبود و من از خانه فرار

 سوم : فصل

 ... یهست یکه در اوج خوشبخت  یزمان

 ... یبریلذت م یاز زندگ  تیکه به اندازه تک تک روزها  یزمان

 ... یکن  یخدا را شکر م یکه در اوج خوشبخت  یزمان

 شوند ... یم یخوشبخت نیلذت ا دنیادم ها هستند که مانع چش  نیا

 ! شهیطور مچ نمیرا در برابرم گرفت و گفت : بپوش بب دیسف راهنیپ

رها کرد و به سمت چمدان رفت .   میدستها نیرا ب راهنی. پ دمیکش  نییپا اهشیراه راه س یرا از خط ها نگاهم
 رو هم بپوش . نایکاور کت و شلوار را هم به سمتم گرفت : ا

 ! یکرد  دیرا به دست گرفتم : فقط واسه من خر کاور

 کردم .  دیرخودمونم خ ینگاهم کرد : برا یارامش و مهربان  با

 ؟ ی: برام دعا کرد دمیاتاق شدم و بلند تر پرس  وارد

 به صالحه همون بشه . یو گفت : ازش خواستم هر چ ستادیچهارچوب در ا در

 به سمتش رفتم : صالح من، تو بودن تو و ساوانه ! شیرا به تن کردم و در حال بستن دکمه ها راهنیپ

 ه ها شد : دلم برات تنگ شده بود .دستم گذاشت و خود مشغول بستن دکم یرو دست

 جا برم . چیخوام بدون تو ه ینم گهیام گذاشت و گفت : د  نهیزدم . سر به س لبخند

 هم نذاشتم . یهفته چشم رو نیراحت بخوابم . ا الیخوام با خ یرا نوازش دادم : امشب م شیموها

 دلت برام تنگ شده بود ؟ یعنیسمت کت و شلوار رفت و گفت :  به

 . یکه فکر کن  یاز اون  شتریدنبالش رفتم . دستانم را دور شکمش حلقه کردم : ب به
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 . هیرا به سمتم گرفت و گفت : فکر کنم حاج خانم از دستم عصبان شلوار

 داستان باحال تر دارم . مادرت اومده بود . هی: برات  دمشیبه سمت خود کش شتریب

 ؟ دی: فهم دیبه سمتم چرخ یتند به

ن م یاز دوستا  یکیخارج از شهر به  میچاخان کرد که رفت یبده . بخاطر ما کل ریو خ نیدادم : خدا امرا تکان  سرم
 حرفا ... نیو ا میسر بزن

 راحت شد . المیحبس شده اش را ازاد کرد و گفت : خ نفس

 . دمیکش  یتا بره چه زجر یدون ی:نم-

 ! رمی:بم-

 :خدا نکنه خانمم .-

 ارامش وجودم ...  یبودنت در کنار من . برا یسرم . براحفظت کنه هم شهیهم یبرا خدا

 گرفتم و لبخند زدم : چطور بود ؟  ونیزیرا در برابرم گذاشت . نگاه از تلو بیس یخرد شده  یپر از تکه ها بشقاب

 یبهم خوش نگذشته بود . وا نطوریتا حاال ا یمشهد رفتم ول یلیمتفاوت ... خ یلیبرداشت و گفت : خ یپرتقال
ابا  ب یخواست باهاشون برم ول یمشهد . اونقده دلم م بردنیم رستانیمتفاوت بود . سال اول دب یلید خمرصا

 اجازه نداد . همه کالس رفتن جز من ...

کرد و   یکنترلم نم  یکس  شهیدفعه ازاد بودم . مثل هم نیدر هم بود . ادامه داد : ا شیزدم . اخمها یلبخند
  شیدفعات پ یتونم پرواز کنم . با همه  یکردم بال دارم و م  ی. احساس م مجبور نبودم به همه جواب پس بدم

تونم از  یاحساس نکرده بودم م  نطوریوقت ا چیکرد . واقعا بهم خوش گذشت . ه  یکه اونجا بودم فرق م
فرق  شیبا دفعات پ نباری... ا نباریا  یکرد ول  یمسافرت و بهم زهر م ییجورا هیبابا  شهیمسافرت لذت ببرم . هم

 کرد .  یفرق م یلیکرد خ  یم

 ... یمسافرت بر ینطوریا  یتون یم ی:شکوفه هر وقت بخوا-

  ادی زایچ یلیاالن خ  نکهیترسم . مثل روز اول که رفتم . با ا یم یدوخت و گفت : گاه ونیزیرا به تلو نگاهش
 ازم تکرارش کنم .بخوام ب نکهیترسم از ا یم یترسناکه . گاه یلیتجربه برام خ نیبازم اول یگرفتم ول

 . شهیم یعاد  زیبعدش همه چ یترسناکه ول کمیاولش   یزی:هر چ-

 مشکل و نداشتم . نیبود ا یاگه از بچگ  دی:شا-
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  چیه یوقت برا چیبشقابش ناخونک زدم : ه یتو یبرگرداندم و به پرتقال ها زیم یرا رو یشدم . بشقاب خال خم
 چشماش یاز جلو  زاشتینم یاز طرف دانشگاه بود قبلش حاج  بار که رفتم مشهد نی. منم اول ستین رید یکار

رفته گ  ادی.  دمیترس یرو بکنم م یکار هی نکهیاز ا  یزمان هیکنم منم   یحس م یترس یم یگیم ی. وقت میدور بش
ت . خود یرو خودت تجربه کن یزیهر چ یکن  یمدت عادت م هیاالن ... بعد از   یباشم ول یکنم ... متک  هیبودم تک

 کنن.  هیبه تو تک گرونی. د یکن  هیدت تکبه خو

 تمام عمرم ازت ممنونم . یشد . سر به شانه ام گذاشت و گفت : برا خم

 . ستیبه تشکر ن یازیمنه شکوفه ... ن ی فهیوظ نی:ا-

 خوشبختم . یلیخوشبختم مرصاد . خ یلی:من خ-

 خواستم . یهمونطوره که م زی. همه چخوشبختم . تو رو دارم . ساوان و دارم  یلی. خ زدلمی:منم خوشبختم عز-

 . میگرد  یم یدنبال خوشبخت گاه

 . میدار یتا ناکجاها قدم برم یدنبال خوشبخت به

 که کنارمان هستند .  ستیزانیدر کنار عز یاوج خوشبخت  نکهیاز ا  غافل

 من در کنار همسرمه ... یخوشبخت

 ارامش وجود او ...  یعنی یخوشبخت

 او ...  یعنی یخوشبخت

 ما ... یعنی یختخوشب

خانه ام رها   یهفته مثل باد گذشت و من به بودن شکوفه در خانه لبخند زدم . خسته از کار خودم را در گرما دو
از درد نبود . من بودم ... شکوفه بود ... ساوان بود و   یام . خبر  یکردم و لذت بردم از تک تک لحظات زندگ

 شد . یگشاده م  میکه شب ها به رو  یاغوش  وتن خسته ام بود  یرایبود که پذ یگرم  ی... خانه  شیها طنتیش

* 

* 

* 

به او دل بسته بود  بیروزها عج نیاز خانم حمد که ا  ییرایپذ یمهمانمان بودند . شکوفه برا نیحمد و ام خانم
کردم   یباور م یکه گاه  زدیسنگ تمام گذاشته بود . خانم حمد هم چنان با ذوق و شوق او را دخترم صدا م

 گردد .  یم شیکوفه در وجود خانم حمد به دنبال مادر ارزوهاش
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 کارگاه مشغول طرح زدن بودم ...  در

 ... زیم یشدم به طرح رو رهیزدم و خ هیام تک  یشانیگذاشت . دست به پ  زیم یرا رو یفنجان چا امکیس

 مبل نشست و گفت : بخور ... ! یرو امکیس

 یو م زدمیزدم . طرح م یبار طرح م نیچندم یرکت در اوردم . براام به ح  یشانیپ یتر انگشتانم را رو کالفه
چرخاندم .   ایس یگرفتم و به رو  نهیرا از طرح قاب ا نمینخواهد بود که انتظار دارم . نگاه خشمگ یزیدانستم چ

 اروم شو ...  کمیکرد و گفت : بخور و   یبه فنجان چا یاشاره ا

 دونم چه مرگمه ! ی:نم-

 ... لیتکم گهید یخل و چل هم شد ایتازگ یبودو منق  جیگ  یچی:ه-

 . ی: عوض دمیغر  میدندان ها نیب از

 رو به راههه ؟ زیداغ را مزه مزه کردم : همه چ یو رو برگرداند . چا دیرا باال کش شیها شانه

 . شهیداره تموم م یلیم کی ی. ورقا میسفارش مس بد دی:با-

 و بده . بشی:خودت ترت-

... سفارشات و من  یا  کارهیچ نجایدونم . موندم تو ا یو که خودم م نیفت و گفت : ار  یچشم غره ا امکیس
 . یکن  یم کاری. تو چ رمیگی. من م دمیم

بودم را به تن کردم و به سمت در قدم برداشتم :  دهیکه با انتخاب شکوفه خر  یاهیس یجا بلند شدم . پالتو از
 ممنون ... یبابت چا

 ؟ ینداخت و به طرفم برگشت : کجا به سالمتدستش را پشت مبل ا امکیس

 . ارمیمهد امروز نوبت منه بچه ها رو ب رمیبه ساعت کردم : م یا  اشاره

 نوبت منه ! دمیدیخواب م شبیراحت شد تمام د المیخ شیزد : اخ یلبخند امکیس

 . یرفتم : عقل نداشته ات و هم به باد داد رونیو از در ب دمیخند

که در   ی. به شکوفه ادیکشی. ساوان عروسک بزرگش را دنبال خود ممیوارد خانه شد یسفارش یها دیخر با
تر از آن   شیبه خانه آمده بود ناراحت بود. مهد را دوست داشت و ب نکهیبرابرش خم شده بود اخم کرد. از ا

 غزال را...  یموها دنیکش

 یم غشیج غیو به ج دهیچیدستش پغزال را دور   یبودم موها دهیبه مهد رس یدادم وقت حیشکوفه توض یبرا
 که نشده بود؟  شیزی: چدی. شکوفه به صورتش کوبدیخند
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 .ادیبرب نیباال انداختم: اونم بلده از پس ا شانه

 د؟یفهم دای: آدیلب گز شکوفه

 .فهمهیخب م ینگفتم. ول یزی:من که چ-

 مهدم پروش کرده. نیده. اکنترل ش  رقابلیغ  یلیبه ساوان انداخت و بلند شد: خ ینگاه یبا ناراحت شکوفه

 اریاخت  یداشت عروسکش را هم با خود باال ببرد نگاه کردم. ب یو سع دیکش  یمبل م یکه خود را رو  یساوان به
 .دمیخند

تخت رها کردم و بالشت را در اغوش   یاتاق شدم. خودم را رو  یو راه دمیاشپزخانه چ  زیم یها را رو دیخر
 .دمیکش

 ... ؟ ی: خسته شدتخت نشست و گفت  یرو کنارم

 ؟ شهیاماده م  زیزدم : تا شب همه چ لبخند

 . شهیراحت اماده م التی:خ-

 چرت بزنم . هی:پس من -

 ؟ یخور ی:ناهار نم-

 زنم .چرت ب هی:  دمیبه دو نمانده بود و غر یزیانگشتانم گرفتم و چشم دوختم به ساعت ... چ  نیدستش را ب مچ

 .میورکنم ناهار بخ  یم دارتی: سه ب دیخند

 یزن را با موها نینشست. ا میلبها یرو یرفت نگاهش کردم. قبل از بسته شدن در لبخند یم رونیدر که ب از
 از اندازه دوست داشتم.  شیدوست داشتم. ب ش،یزانو یقرمز رنگ کوتاه رو راهنیشانه اش، با پ یرو ختهیر

ا  سپردم . ب یذر و خود را به باد فراموشدر حال گ یها هیتک تک ثان یهم گذاشتم . چشم بستم به رو یرو چشم
بودم که انتظارش  یکوتاه مدت رفتم . از ارامش بعد از ان مطمئن تر از ان  یفراموش نیا  شوازیارامش خاطر به پ

 رفت . یم

 ... اما

* 

* 

* 
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 امد .  نیام

 نه ... تنها

 خانم حمد امد . با

 نامزدش امد . همراه

 بود . اوردهیزبان ن که هرگز نامش را هم به  ینامزد همراه

 همراه مادر و همسرش قدم در خانه ام گذاشت . نیام

 با همسرش امد . نیام

 من ... یبرا شیتر از اشنا بهیغر  همسر

 من . ینبود جز باران زندگ یحمد کس نیام  نامزد

 قدم در خانه ام گذاشته بود ... باران امد ... باران

 وجودم حس کنم باران امد . یام را با تک تک سلول ها  یندگرفتم تا تک تک لحظات ارامش ز  یکه م  یزمان

هم  یباز شده ام را رو یاپارتمان چنگ زدم و لبها  یگرداندم . به درب ورود  شیصورت اشنا یرا رو میچشمها
.  دیکش  رونیما را از افکارمان ب یشکوفه هر دو یصورتم گرفت . متعجب بود ... صدا یفشردم . نگاهش را از رو

ان دوخت و از بار  نیرزانش باعث شد نگاهم را به سمتش برگردانم . چشمان به اشک نشسته اش را به زمل یصدا
 ساوان سکوت خانه را شکسته بود . ادیداد و فر یخواست وارد اپارتمان شود . صدا

 یان بارانشد . نگاهم را دوختم به چشم ییرایبستم . باران وارد پذ یاز کنارم گذشت و من در را به تند  باران
شده بود . زمان   دهیبه درد کش میها برا هیشد . ثان ریاز چشمانش سراز  یزدم . قطره اشک هیشکوفه . به در تک
صدا زدنش از هم جدا شد   یمن برا یو لبها گرداندکردم . شکوفه رو بر   یبود که فکرش را م یعذاب اور تر از ان

هم   یسراغ مهمانان ... رفت سراغ باران و من چشم روخارج نشد . شکوفه رفت . رفت  میاز گلو  ییاما صدا
 من و همسرم بود . یگذاشتم . باران در خانه ام بود . در خانه 

ز  داشتم . ساوان ا یروح قدم برم یشده بود و من ب دهیبود . تنم به دار کش نیسنگ ییرایپذ یبه سو میها قدم
به   یصورت ساوان ثابت ماند . ساوان برا یروزد . نگاهم  میو صدا دیکش  میخودش را به سو نیاغوش ام

ند بل نیبود . ام دهیگرم چسب  نیم به زمینداشت . پاها یتمام شیزد و با ... با ... ها یاغوشم امدن دست و پا م
ضربان قلبم شوم . ساوان در  شیخواستم مانع افزا یفشردم . م نهیشد . ساوان را به اغوشم داد . او را به س

اوان و س یبود . به رو نیمبل نشستم . سر بلند کردم . نگاهش سنگ یرو یکرد و من به سخت  یام پوف م  نهیس
 داشت ساوان را مشغول کند اما ساوان ... یکنارم بود و سع  نیکرد . ام  یصورتم گردش م
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تر از اش دردم را حس کرده بود که فقط در اغوشم سکوت کرده بود . ارام  یبود . با تمام کودک دهیرا فهم دردم
  یانگشتانم قفل کرده بود و ارام ارام نفس م  یبود . دستانش را به رو یم دیکه با  یبود . ارامتر از ان شهیهم
 . دیکش

بر لب اورم : نه  یکردم لبخند  یمورد عالقه ام کند . در جوابش سع ییخرما یخانم حمد نگاهم را از موها یصدا
 شده . داریتازه از خواب ب

 قهی. چند دق نهیخانم بخاطر هم انیبه نظر نا اشنا م یاما تلخ ادامه دادم : چون کم  لیدل یتلخ شد . ب میصدا
 کشه عادت کنه .  یطول م

 . میشد ی. وگرنه مزاحم نم ادیباران نگفته بود امروز قراره ب زمیبلند شکوفه را صدا زد : عز یحمد با صدا خانم

 ی. قدمشون رو هیچه حرف نیبرابر خانم حمد گرفت و گفت : ا را در ینیامد . س  رونیاز اشپزخانه ب  یچا ینیس با
 چشم .

از   یزیخم شد و گفت : چ نینظر داشت . شکوفه در برابر ام ریرا دوختم به باران . شکوفه را با دقت ز نگاهم
 ... نینگفته بود تونینامزد

د . اب دهانش را پر صدا فرو داد نامتعادلش ش یرها کرد و باعث حرکت ها زیم ی. فنجان را رو دینگاه دزد نیام
 ...کیو گفت : 

 اومد .  شیپ کدفعهیگفت :   نباریکاره رها کرد و ا  مهیرا ن سخنش

 هستن . یخوب اریحمد مرد بس یاقا  گمیم کیکرد و گفت : تبر  ییرایاز باران پذ  نباریا  شکوفه

  رونیساوان را از اغوشم ب نیداد . ام یمن م لیتلخ را تحو یکه لبخند ها  یتلخ لبخند زد . درست مثل زمان باران
 بدم . ییبهت چا نجایا  ایو گفت : ب دیکش

بود  یکه به تن داشت صورت  یمردانه ا راهنیدر اغوشش جا گرفت . پ نیام  یگرفتن فنجان چا  یبرا ساوان
 یدونست یبا من ست کرده . از کجا م یچطور نیباعث خنده شد که گفت : بب شیو صدا نیام  راهنیهمرنگ پ

 بپوشم ؟ یصورت راهنیخوام پ یم

ه او ب یباران توجه نکهینبود . از ا نیرینظر گرفت . نگاهش به باران ش ریانگشت به دهان برد و باران را ز  ساوان
 تر شود . یسکوتش طوالن شدیباعث م نیو ا دیرس یبه نظر نم ینداشت راض

نظر گرفته بودم . کالفه به  ریاران بود و رفتارش را زکرد . نگاهم به ب  یباز هم خود را در اشپزخانه زندان شکوفه
 از اندازه مشکوک ...!  شیو سکوتش ب دیرس ینظر م
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د . بو نیبود . باران ... باران من نامزد ام نیاشپزخانه برداشتم . باران نامزد ام  یرا به سو میشدم . قدم ها بلند
 بود . نیم. باران من متعلق به ا دیشعله کش نیدر دلم بر ام ینفرت

انمم  بود : خ جهینت یارام بودن ب  یرا باال بردم . تمام تالشم برا میقدم در اشپزخانه صدا نیاز گذاشتن اول  قبل
 ؟ یخوا یکمک نم

 دیشصورتش ک یچادرش را رو یزانوانش گرفته بود . به تند نینشسته و سرش را ما ب شیزانوها یکانتر رو  کنار
 ورتم ندوخت . رو گرفت و گفت : نه ... ممنون .و سر بلند کرد . نگاهش را به ص

کنار همسرم . دستانم به طرف شکوفه که   نجایبود و من ا یواریچهارد نیا  رونیطرفش قدم برداشتم . باران ب به
د : مرصا دمیارامش را شن  یرا لمس کنم صدا شیشانه ها نکهیشد . اما قبل از ا دهیبود کش ستادهیاجاق ا  یجلو

 ا ...مهمون شیبرو پ

عقب    یرفت . قدم نیبه شکوفه از ب یکینزد یام برا  ی. تمام انرژ دمی. دست پس کش دیلرز یم شیصدا
... ! نگاهم را  ییدستشو سیسرو رمیو ارام بود و مس ریگذاشتم و از کنارش گذشتم . نگاهم به باران سر به ز

تر  به ینشه ؟ ک یا  گهیبود زن کس د رگه قرااروم باش . م  یو زمزمه کردم : تو چته مرصاد . لعنت نهیدوختم به ا
 که متعلق به من بود . بود ... بود ...  یشده . باران نی. خفه شو ... خفه . اون زن ام نیاز ام

  یسال کیاز بودن باران با من گذشته بود .   یسال کیها در ذهنم تکرار و تکرار شد . باران متعلق به من بود .  بود
من بود . ارامش وجودم متعلق  ینبود . باران نبود . شکوفه بود . همسرم بود . شکوفه که باران متعلق به من 

 به من بود .

 در خانه ام بود و من ... مهمانم بود . باران

توانست  یم ایدن نیدر ا یچرا باران .هر کس ایبود . خدا یچه باز نیا  ای. خدا دمیاب را به صورتم کوب  مشت
 چرا ؟ میمن ... خداوندم . خدا یران ... خداباشد . چرا با نینامزد ام

 تر بود . نیبود . وجود باران سنگ نیبود . سرم سنگ نیسنگ میها نفس

 که گفت : مرصاد ؟  یارام  یبه در خورد و صدا یا  ضربه

 . امیرا با تمام تالشم باال بردم : دارم م میاب گرفتم و ارام ارام بستمش . صدا  ریش یرا به رو دستم

و  دیسف راهنیکه قبل از امدن مهمانان با پ  دشیسف یبرخورد صندل ها ی. صدا دمیرا شن شیم هاقد یصدا
 . یبود . باران ... لعنت دیبود . شلوار باران هم سف دهیپوش دیقرمزش ست کرده بود . باران هم سف

.  مدیپر از حرف باران دزدجا گرفتم و نگاهم را از نگاه  نی. کنار ام دمیکش  رونیب سیبعد خودم را از سرو یقیدقا
 . شدمیخودم . من شرمنده نم ی... باران نبود . من قول داده بودم . به خودم . به خدا دی. نبا دمشید یم دینبا
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رم جز همس یمن کس یمن همسرم بود و بس . برا یبس . برا ومن شکوفه بود  یباران نبود . باران مهم نبود . برا
 نبود .

  داشت مانع یکرد گرفته بود و سع  یم یتات زیساوان را که کنار م نیبود . ام وستهیحمد به شکوفه پ خانم
بود از  یگشت . به هر نحو  یداشت و برم یباران برم یکیرا تا نزد شیافتادنش شود . ساوان همچنان قدم ها

فت : پرسشگرانه گ یا نگاهکرد . ب  رمیغافلگ  نیمکرد . ا  یم ینظر گرفته بود دور ریکه با ابروان در هم او را ز  یباران
 اومده .  شیپ ی. مشکل یکم حرف شد  یلیپسر امروز خ یه

 حوصله ام . یدونم چمه . ب یخورده کسلم . نم هی:نه -

 ؟ ومدهین شیکار پ  یکه تو  ی:مشکل-

 هیم گرفتم بعد از ماه محر   میو بدم . تصم بشونیترت دیو منم با رسهیم یبه زود دی:البته که نه . سفارشات جد-
 . ارمیب دیجد یخوام کارگاه و گسترش بدم . سفارشات کار ی. م دیجد یسفر برم کرمان دنبال مسا

 ؟ یخوا ی. کمک که نم هی:عال-

بشه که اصال وقت کمک نداشته  زایچ نیو ا یجواب دادم : احتماال سرت اونقدر مشغول مراسم عروس یتلخ با
 . یباش

شدم . ازدواج کردن با باران  رهیخ شیلبها ین به پوزخند حک شده روو م دیکش  ی. اه دینگاه دزد یبه تند نیام
 ؟ دیرس یتلخ به نظر م نقدریمن ا

پر از  ی. غذا دمیاب را تا ته سر کش  وانیکنار شکوفه نشستم . ل  نیام  یشام . رو به رو یزد برا مانیصدا شکوفه
 قرار داشت میرو شیمزه داده بود پ اریسب شیمدتها پ میکه برا  یکرد . فسنجان  یم ییخودنما زیم یخاطرات رو

پخت شکوفه گشودند باران هم سر بلند   دست نیکه لب به تحس  نینشست . خانم حمد و ام نی. باران کنار ام
 . دیدار یکرد . نگاهش ازرده بود . مهربان نبود . اما گفت : دستپخت خوب

 لبخند زد . نگاهش را از باران گرفت و گفت : نوش جان . شکوفه

از    ی. شکوفه به ارام شیکالسها  انیشکوفه بپرسد . از پا دیجد یباعث شد خانم حمد از کارها نیسنگ سکوت
 اش .  یانیگرفت . از سه مدرک پا  یم یکه به زود  یدیگفت . از مدرک جد  وترشیکامپ  یکالسها

مخصوصا با کار و  میدرس بخون ادیروزا ز شهیحمد که سراغ درسها رفت شکوفه ادامه داد : وقت که نم خانم
 . میخون یشبا باهم م یساوان . ول

 ؟ دیریگیمعلم نم هیحمد گفت : چرا  خانم
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ت و  اس  میبه رو شهیتر از هم نیکردم فراموش کنم نگاه باران سنگ  یرا به طرف خانم حمد برگرداندم . سع صورتم
 دایو ا ای. س میریگیبچه ها کمک مبود از  ی. بازم مشکل میکن  یکه بشه اشکاالت هم و برطرف م  ییگفتم : تا جا

 کنن .  یکمک م  یلیخ

 . درسشون واقعا خوبه . امکیبا لبخند ادامه داد : مخصوصا اقا س شکوفه

 درسش خوبه ؟ امکیرفت : س یچشم غره ا نیام

 . دهیو نشون م نیادامه داد : نمره هاشون که ا  یبا مهربان شکوفه

درس  ی. پسرا یبود یاز درس فرار  شهیکه هم  نیگفت : خودت و نب نیسر تکان داد . خانم حمد رو به ام نیام
 خون هم هستند .

 . دمیدیلب تکرار کرد . خند ریبا اعتراض مامان را ز نیام

 . میبرخورد قاشق و چنگال در بشقاب همه به سمت باران برگشت با

داشت ن یرنگ میبودم . باران برا را فراموش کرده میرو شیهست . باران پ یفراموش کرده بودم باران یلحظات یبرا
 کوتاه مدت !  یدر کنار شکوفه در کنار خاطرات گذشته 

 نشاند و گفت : دستتون درد نکنه خوشمزه بود . شیلبها یرو یتلخ و کمرنگ لبخند

فتم ر نظر گ ریرا ز نیرفت . ام رونیمدت . باران بلند شد . از اشپزخانه ب نیلبخند زد . مهربان . مثل تمام ا شکوفه
 توجه مشغول غذا خوردن بود . ی. ب

 سر نیام . چنگال را درون بشقاب رها کردم . ام  یکودک  یسرماخوردگ یشربت ها یبه دهانم زهر شد . به تلخ غذا
 خوشمزه هست . تو عمرم یلیشده . خ یبلند کرد . چشم دوخت به شکوفه و گفت : واقعا دستتون درد نکنه عال

 ورده بودم .نخ یخوشمزگ نیفسنجون به ا

ن در  قدم برداشت ی. دلم هوا دیرفتن پر کش رونیب یبا ارامش گفت و من دلم برا یتشکر کرد . نوش جان شکوفه
 یشد . قاشق را درون بشقاب رها کردم . دست رو عمیساوان باعث واکنش سر هیگر  یان سالن را داشت . صدا

 . رمیمن م نیشکوفه گذاشتم : تو بش یشانه 

 کرد . چشمانش مهربان نبود . ارامش نداشت .نگاهم   شکوفه

داشت ارامش کند . ساوان را در   یکاناپه نشسته بود . سع  ی. کنار ساوان رو دمشیزدم . د رونیاشپزخانه ب  از
 اروم .  نجامیا  نی. بب یی. اروم بابا زدلمیو تکانش دادم : اروم باش عز دمیاغوش کش
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 ینگاهش به من بود . ساوان را در اغوش تکان دادم . با نگاهم به تندزده و  هیدسته کاناپه تک یرا به رو دستش
شانه ام به  یکاناپه جمع و جور تر کرده و دستانش را در هم قفل کرد . ساوان رو  یرو چرخاند . خودش را رو

 خواب رفت .

 ؟ ی: چرا اومد دمیرا دوختم به صورتش . متعجب بودم از رفتارش . تمام دل و جراتم را جمع کردم و پرس نگاهم

. نگاهش را تا  دیبه اشپزخانه نخواهد رس میاصال صدا  نیخانم حمد و ام یارام بود . مطمئن بودم با صدا  میصدا
 است . گس است ...  دهیشناختمش که بدانم نگاهش رنج یانقدر م  ییاشنا  یچشمانم باال اورد . در تمام سالها

که به ان تعلق   یی. جا نمینش یم زیروم . کنار شکوفه پشت م یماند و من به اشپزخانه م یجواب م یب سوالم
 در کنار همسرم . نجاستیمن ا یدارم . جا

 طیرفتم . انگار هر دو از مح شیقدم شد . من هم پ شیجمع و جور کردن اشپزخانه که پ یتشکر کرد . برا نیام
  یخاطر بازدم حضور ان کس که روهم ب دیانجاست شا  یبخاطر دما دی. شا میاشپزخانه هراس دار  نیا  رونیب

با   شهیو شکوفه مثل هم دیپرس دشیبا خنده از شکوفه در مورد کار جد نیکاناپه جا خوش کرده است . ام
کوفه  ش یمشتاقانه به صحبت ها نیکه کوتاه و مختصر نبود . ام  یحاتیدادن شد . توض حیارامش مشغول توض

و  دیرا عقب کش یصندل نیباز کردم . ام شانیو اب گرم را رو گذاشتم  نکیگوش سپرده بود . ظرف ها را درون س
 یبرا یلیتما نیبود . ام خچالیمانده غذاها درون  یباق کردننشست . شکوفه مشغول جمع   زیدوباره پشت م

 شیوهام نیکه ب  یاشپزخانه نداشتم . دست  نیرفتن از ا رونیب یبرا یلیداد . من هم تما یرفتن نشان نم رونیب
 گرداند .  یبرم دیرس یاش داشت . نگاهش را به درب خروج اشپزخانه که م  یمن نشان از کالفگ یبرا دیکش  یم

را از  دیو سف اهیس یبود و منتظر جوش امدن اب . قور ستادهیا  یرو گاز یشکوفه رفتم . کنار کتر تبه سم
 کنم ...  یدم م ی. چا میهست نجایا  نیدستش گرفتم : تو برو من و ام

 یزدم . باران نم ید . بعد از تمام اتفاقات ساعت گذشته نگاهش ارام بود . مطمئن بود . لبخندبلند کر  سر
من  یتوانست لبخند را به زندگ یچشمان پر از ارامش م نیمهمان کند . فقط ا میلبها یلبخند را رو نیتوانست ا

 نیزدم . ام هیست به کانتر تکبه د یسر مرتب کرد و از اشپزخانه خارج شد . قور یبرگرداند . چادرش را رو
و ر زی: همه چ دمیو پرس دمیکش  شیرا پ یشد . قور رهیرنگ خ دیسف یزیگذاشت و به رو م  زیم یدستانش را رو

 به راهه ؟

 . ستین یمهم زیگفت : چ  یقیرا مردد و پر حرف به نگاهم دوخت و با نفس عم نگاهش

وارد   یرفتند شکوفه قدم برداشت . به تند رونیپارتمان که ب. همراه خانم حمد ... از ا نیرفت . همراه ام باران
تم و چشم دوخ دمیکش  شیموها یکاناپه کنار ساوان نشستم . دست رو  یرفتم . رو ییرایاتاق شد . به سمت پذ

تخت پرتاب کرد . به سمت   یو رو دیسرکش ازبه شکوفه که درب اتاق خواب را باز گذاشته بود . با خشم چادر  
 با برداشتن حوله اش وارد حمام شد . کمد رفت و

 ... واریو نگاه دوختم به د میرو شیپ ریتصو یبستم به رو چشم
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 ... باران

 امد ؟  یباران م دیهمه مدت با نیاز ا  بعد

 حمد ؟ نی؟ ام نیهم به عنوان همسر دوستم ؟ به عنوان همسر ام ان

ام بود . کاش من هم ارام   یکاش ارامش کودکرا دوختم به صورت ارام ساوان . به چشمان بسته اش .   نگاهم
 کرد .  یبودم . کاش شکوفه ارامم م

  یداریاش نشان از ب  یدر پ یپ ینفس ها یرا دوخته بودم به صورتش ... چشمانش بسته بود اما صدا نگاهم
 بود . بود . شکوفه از حضور باران دلخور دمیسر گذاشته بود و به اصطالح مانع د یرا رو شیاش داشت . بازو

دم نبو یبودن باران راض یداشتم . من از باران درخواست حضور نکرده بودم . من برا یریدلخور از من ... مگر تقص
 بود . یگذاشت امشب از اغوشم فرار  یام م  نهیوجود نداشت . برعکس هر شب که سر به س ی. باران

د سقف مهم نبو نیا  ریساختمان . در ز نیدر ا شکوفه . باران مهم نبود . حضورش یلحظاتم پر بود از ناراحت تمام
. 

 « یکش  یکنم که تو نفس م  یزندگ یسقف ریدوست دارم ز» گفته بود   باران

ه لحظ نیمن ا یمن ارامش نبود . برا یکرد . باران برا  ینم میجمله مثل تمام گذشته ها لبخند را مهمان لبها نیا
 همسرم بود و بس .

که تمام شب چشم دوختم به تن مچاله شده اش تا خواب   ندهیا  یثل تمام روزهابر چشمانم غلبه کرد . م خواب
تمام شکوفه سکوت کرد . سکوت کرد و در زمان اجبار لب به سخن گشود .  یهفته  کیمهمان چشمانم شود . 

  «ن امد ؟ چرا بارا »  دمیپرس میتمام من سکوت کردم . به حضور باران فکر کردم ... هزاران بار از خدا یهفته  کی
حضورش نداشتم . باران حضور داشت و  یبرا یلینبود ... باران بود و من دل چیسوالم نبود . ه یبرا یاما جواب

با شکوفه بودن بود  یخودم عهد کرده بودم . عهدم برا یبود . من با خودم و خدا دنشیند یمن تمام تالشم برا
 ... مامن ارامش من شکوفه بود ... من ی. همسر من ... زندگ کوفهو بس . شکوفه بود و ش

را داده بود . قبل   یمراسم نذر بیگذشته ترت  یداشت ... سوم محرم بود و خاله جان مثل سالها یجان نذر خاله
  ی . در هفته دیای. خواستم او ب دیایب نییساختمان تماس گرفتم . خواستم همراه ساوان پا یبه جلو دنیاز رس

 بود . دنینشدن و ند دهید یکرده بودم . تمام توانم برا  یور در ساختمان خوددارگذشته با تمام توانم از حض
دم ش ادهیگذشته ساده و بدون لبخند منتظر بود . پ  یساوان را در اغوش داشت . چادر به سر و مثل تمام هفته 

فرمان  . پشت دیجلو نشست . ساوان را هم در اغوش کش یصندل یلب پاسخ گفت و رو ریو سالم کردم . ز
 عقب ؟  یرو صندل یو بزار اوانس یخوای: نم دمینشستم و پرس

 نگاه کردن گفت : نه . یلحظه ا بدون
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 کرد . سکوت  یسکوت تالش م نیا  یدو حرف . شکوفه باز هم برا یبه کوتاه یکلمه . نه ا  کی یبه کوتاه یا  نه
تراف کردم دلتنگم . دلتنگ حضورش ... تلخ تر از حضور باران بود . همان روز اول اع میروزها برا نیشکوفه ا

ن امد . م  یشکوفه حضور باران به چشم نم ودحضور داشت اما در کنار نب میروزها برا نیدلتنگ اغوشش . باران ا
دانستم باران را همچنان  یدارد . م یدانستم همچنان در قلبم جا یکه م  یدلتنگ همسرم بودم نه دلتنگ باران

  یست داشتم به وسعت تمام خاطراتم . باران را دوست داشتم به قدمت تمام سالهادوست دارم . باران را دو
را در کنار باران اموخته بودم . اما   یکه در کنارش اوج گرفتن اموختم . من زندگ  یبارانعمرم . عاشق بودم .عاشق 

 طالب ارامش بود . میارامشم در کنار شکوفه بود . من ... وجودم ... تک تک سلول ها

بود در  یگذشته دنبال ارامش  یبه دنبال عشق رفتن نداشتم . چون روزها یبرا یگذشته ام توان  یروزها نچو
 ام .  یزندگ یپس روزها

 یو با صدا دیشکوفه به صورتش کوب دهیرنگ پر دنیامد . با د  شوازیاش به پ  یشگیبا محبت هم خاله
 مادر ؟ یضیهراسانش زمزمه کرد : مر

فشرد همراه خاله شد .  یم نهیبه اغوشم امدن در س یهمانطور که ساوان را که برادستش را فشرد و  شکوفه
 بهش بکن . یکمک  هی. دستت درد نکنه  هیپشت اطیتو ح دیخاله نگاهم کرد و گفت : برو مادر اقا س

 . دیتکان دادم . نگاهم تا ورود شکوفه و خاله جان به ساختمان طول کش سر

گذارد . به سمتم قدم برداشت و مردانه دستم را   نیبزرگ را زم گیم باعث شد درفتم . حضور  دیکمک اقا س  به
 مرد ؟ یفشرد : چطور

 سرش و . ریکرد : بگ  گیبه د یلبخند زدم . لبخند زد و اشاره ا تلخ

 مشهد . یگفت بچه ها رو فرستاد  یرو به راهه . م زیگفت همه چ  یگفت : مهتاب خانم م  ریشدم . سر به ز خم

 . رفتیم شیخوب پ زیهمه چ شهیدادم : کاش همتکان  سر

 مرد . هی:امتحان اله-

 . نمیشکوفه رو بب یتونم ناراحت ی:نم-

 ؟ ی: دوسش دار دیاجاق گذاشت و پرس  یرا رو گید

 . دوسش داشتم . همسرم را دوست داشتم : دارم . گیته د یمرکز رفته  یبه سو یها رهیرا دوختم به دا نگاهم

 ؟ ی:بهش گفت-

 به کمر زدم : گفتم . دست
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 ؟ ی:امروزم گفت-

 دی. با فهی... نرمه . لط یدیقدم برداشت : گل و د یبعد گیتکان داد و به سمت د یسمتش برگشتم . سر به
 دیو ام شهیدردت م یمونه . دوا یجون داشته باشه همراهت م یتا وقت ی. مراقبش که باش یمراقبش باش

 دیبا یکن  یبه مراقبت داره . هر روز که چشم باز م ازی. ن فهینرمه . لط . همسرت هم درست مثل اونه . تیزندگ
  یسراغمون دنبال گوش شنوا نم ادی. ماها که دردامون م یبهش بگ دی... دوست داشتنت و با یبراش تکرار کن

 ونا برعکسا  یول میکن  دایکنار همسرمون پ  دی. اون ارامش و با میریکه اروم بگ  میمامن ارامش هی. دنبال  میگرد
سرت داد بزنن اگه  یحرف بزنن اگه اشتباه کرد ی. بزار ی. دردشون و بپرس نسراغشو یهستن . دوست دارن بر

 سرت داد بزنن . یبزار دیبازم با یکنن اشتباه کرد  یفکر م

ف و به قول معرو ختنیخوب داد زدن . اشک ر یکرد : وقت  گیبه سر د یو اشاره ا دی. خند دمیزدم . خند لبخند
.  یدب حیو توض یدوسش دار یبگ دی. با یحرف بزن دیشد اون موقع هست که با لهیتخ تشونیحرص و عصبان

.  یرک و پوست کنده حرف بزن دیبا.  یبد حیکار نکرده ات توض  یو برا یمعذرت بخوا یکه کرد  یکار  یبرا دیبا
مونن . ارامش  یده همراهت مکه جونشون اجازه ب  ی. درست مثل اون گل تا زمان شنیخود به خود اروم م

 . شنیوجودت م

را مرتب کرد و ادامه داد :  یگرفتم . اجاق بعد  گی. شلنگ اب را درون د میاجاق گذاشت  یرا هم رو یبعد گید
 رشیکرده . از وز  یبه وسعت کشورها حکومت م ینیبوده و بر سرزم یدور شهنشاه یتو گذشته ها گنیم
قدرت و ثروت  نیپرسه با داشتن ا یمتعجب از شاه م ریکنه . وز  دایو پ نیزم یادم رو  نیخوشبخت تر خوادیم

از روز بعد به دنبال دستور   ری. وز گهیاز حس ترسش از ثروت و قدرتش م  ی. شاه با تلخ ستیمگه خوشبخت ن
 رهیقبسته و ف نهیکه دستهاش پ  یبا مرد کارگر ری. سالها بعد وز شهیادم م  نیکردن خوشبخت تر  دایپ یشاه راه

ن چطوره که تو با نداشت پرسهیکردم . شاه از مرد م  دایو پ نیزم یرو دما  نیخوشبخت تر گهیو به شاه م گردهیبرم
من در ارامش خونه امه .  یخوشبخت دهی. مرد جواب م یادم  نیسخت خوشبخت تر یثروت و انجام کارها  چیه

روزم و  یکه با لبخندش تمام خستگ  یا  . لحظه ادیم شوازمیو همسرم به پ شمیکه وارد خونه ام م  یلحظه ا
دونم  یشناسمت و م یم یکه فکر کن  ی. بهتر از اون نمیزم یادم رو  نیفهمم خوشبخت تر یکنم م  یم وشفرام

ت  بدس ی. برو برا یخونت و از دست بد یحس خوشبخت نکهیجز ا ارهیکه بتونه تو رو از پا در ب  ستین یزیچ
 اوردنش تالش کن .

 گهی. د رهیگیبهونه ات و م یکه خاله جان همراه ساوان امد و گفت : ه  میبار گذاشته بودرا هم  گید نیاخر
 . مینگهش دار مینتونست

 نطوریرو به راه شد ا زیبه اطراف انداخت و گفت : فکر کنم همه چ ینگاه دی. اقا س دمیرا در اغوش کش ساوان
 مهتاب خانم ؟ ستین
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و با اون   گید نیا  یهر چند زحمته ول دیفت : قربون دستت سها و گ گیجان نگاهش را دوخت به د خاله
 وزنش و نکشه . دیشا کهیاجاق کوچ  شهیخوب م یعوض کن  کهیکوچ

 چشم گذاشت وگفت : چشم خانم . یدست رو دیس اقا

بودم . هر بار که  دیپر از محبت خاله جان و اقا س یام عاشق صحبت ها  یکودک  یزدم . از همان روزها لبخند
از احترام ما   بردمیکردم . لذت م  یم سهیداد ان ها را با خاله جان و شوهرش مقا یه حاج خانم دستور مب یحاج

  شیدستها یدست رو ی. به تند دیکش  االچنگ زد و خودش را ب می. ساوان به موها دیخاله جان و اقا س نیب
  نییبکشد . در اغوشم پا میشانه ها یداشت خود را رو یتوجه سع یگذاشتم و آخ م بلند شد . ساوان ب

 گیبه سمت د یگرفت و قدم  واریکارم دست به د  نیاز ا  ی. راض ستدیبا نیزم یو مجبورش کردم رو دمشیکش
 باش . مواظبها برداشت . خاله جان نگاهش کرد و گفت : 

خوابش  دیبزنه شا یدور هی نی: من ببرم ا دمیرفت در اغوش کش یاجاق ها م  شوازی. ساوان را که به پ دمیخند
 ببره .

 . دیکه نخواب  دیکرد نخواب  یهر کار چارهیدختر ب هیبا محبت نگاهم کرد : فکر خوب خاله

 . ستین شهیدونه مامانش مثل هم یم نمیلب زمزمه کردم : اخه ا ریز

که پشت پنجره نظاره گرم بودند . پرده را از   یامدم . نگاهم به ساختمان بود و به چشمان  رونیب یپشت اطیح از
کرد و سکوت کرده بود . ساوان داشت در مورد   یروزها نگاهم م نیکرد . مثل تمام ا  یلبه کنار زده بود و نگاهم م

 نداشتم . دیچ ینامفهومش را که کنار هم م تکرد که من حال و حوصله توجه کردن به کلما  یصحبت م یزیچ

سوپر مارکت سر   یگرم زدم . همراه ساوان راهبه چشمان نظاره   یرا کامال باز کردم و لبخند اطیباز ح مهین درب
کرد    یم فیمغازه چنان ذوق کرده بود و پشت سرهم لغات نامفهوم را رد یتو یها یخوردن دنیکوچه شدم . با د

برداشتم و به دستش دادم تا سکوت   ینبات اباو .    یصحبت ها ایها توجه کنم  یبه خوردن دیدانستم با یکه نم
  و کیبود . چند ک امدهیو اخم کرد . از سفت بودن ابنبات خوشش ن دیاب نبات کش  یکند . زبانش را به رو

ود .  ب ییقرمز البالو یلواشک ها یامدم . نگاه ساوان به رو  رونیشکالت هم گرفتم و از مغازه ب یو بسته ا وهیابم
ها   دیهم به خر یتم و لواشکاب نبات را گرف  یاز لواشک ها را داشته باشد . به تند  یکیتا  ردک  یابنبات را رها م

 اضافه کردم و به دستش دادم .

ه باز کردن بست یبرا یراه افتادم . تالش الیخیرا به همراه بسته اش در دهان فرو برد . نگاهش کردم و ب لواشک
 ثابت ماند . با چند نفر از خانم ها  شیرا به جلو هل دادم و وارد شدم . نگاهم رو اطیلواشک نکردم . درب ح ی

من و ساوان متوقف کرد و مشغول کار  چشمان یرو یمشغول شستن برنج بودند . نگاهش را لحظه ا اطیدر ح
 شد .
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شت و به سمتم برگ نایبه طرفم برگشتند . به سرعت سالم کردم . م دنمیرفتم . خانم ها با د شیپ انیگو  ااهللی
 لبخند به لب گفت : سالم از ماست پسرخاله .

 یکه سع  ییگذاشتم و رو به خانم ها  هیچهارپا یرا رو میها دیخر سهیشکوفه فرستادم . کرا به اغوش  ساوان
 دارم . یمن برش م نیرا بلند کنند گفتم : اجازه بد یداشتند سبد بزرگ

:   دمینگاهش کردم و خم شدم . سبد را به دست گرفتم و چرخ یچشم ریها انداخت . ز دیبه خر ینگاه شکوفه
 کجا بزارمش ؟

گذاشتم و   هیچهارپا ی. سبد را رو دیرا برداشت و عقب کش سهیکردند . شکوفه ک  هیچهارپا یبه رو یا  اشاره
 باشه در خدمتم . یگفتم : امر  ریدست به کمر زدم و سر به ز یتشکر کردم . نگاهم کرد و لبخند زد . با سرخوش

کوفه . ش شیر خیب یبسته شد گهیکن پسر خاله . د  ینیریسبد گرفت و گفت : کم خودش یشلنگ اب را رو نایم
 تحملت کنه . دیبا ادیب نییباال بره پا

ا نشنود گفتم : من ب یبود کس نیکه تمام تالشم ا  ی. نگاهم را دوختم به چشمانش و ارامتر جور دیخند شکوفه
 جون و دل در خدمتش خواهم بود .

 بعد رو برگرداند . ینگاهم کرد و لحظات شکوفه

 ... شهیمنتظرته جناب عاشق پ اطیم داد و گفت : بابا تو حابکش ها را دست  نایم

به دست کنارم نشست . نگاهم را  ینیها بود . س گیبه نوحه در حال پخش دوخته بودم و نگاهم به د گوش
 کجاست ؟  دی: اقا س دیغذا را به طرفم گرفت و پرس  ینیدوختم به صورتش و لبخند زدم . س

 کرد .  دیخوب خر شهینم شهیز ظهر شلوغ مکنه . گفت بعد ا  دیخر کمی:رفت -

 ؟ ادیم ی:بازم کس-

 . شهیم داشونیفرو بردم : اره کم کم پ یرا درون خورشت قرمه سبز قاشق

 ؟ ی: ناهار خورد دمیقاشق را به دهان گذاشتم و پرس نیاول

 :اوهوم ...-

ه رفتارش بود . به سکوتش . خوردم و تمام حواسم ب یشده بود . ارام ارام غذا م رهیها خ گیسکوت به د در
قامتش باال رفت و  یرا برداشت و بلند شد . نگاهم رو ینیبرگشت . س یرا که پس زدم به تند یخال ینیس

 ؟ یدلخور: از من  دمیزدم . برگشت و نگاه پرسشگرش را به صورتم دوخت . پرس شیصدا
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درک احساسات همسرم ناتوان مانده بودم .  بود . پرحرف بود و من در درکش ناتوان ... از نیاش سنگ  رهیخ نگاه
. من با تمام احساساتم . من با تمام  دمیفهم یکردم . لطافت احساساش را نم  یرا درک نم شیمن رفتار ها

کردم ... نبودن همسرم را درک   یدرک نم راکردم . بودن خودم   یکردم . بودن باران را درک نم  یوجودم درکش نم
 یامحکمتر کرد . بر  ینیس یمن ... انگشتانش را دور دسته ها یدرک کنم ول دیه بود باگفت  دیکردم . اقا س  ینم
سرش مرتب کردم و با   یرفت از سرش رها شود را گرفتم . رو یدادم . چادرش که م یبه جوابش جان م دنیرس

 کردم که ناراحتت کرده ؟  ی: من اشتباه ستادمیا  شیفاصله ممکن رو به رو نیکمتر

کالم دور شد . رفت ...   یبردم که برگشت و ب شیشک نشست . دستم را به سمت صورتش پبه ا چشمانش
 . دمیگذاشت ... نفهم  میدرکش نکردم . تنها

از   یادیز یرها و احساس کردم . هفته  شمیته ر یصورتم . انگشتانم را در زبر یرو شیبه ته ر دمیکش  دست
امروز بلند تر از   ینداشت . حت یگذشت . اما امروز توجه  یبود نمابراز کرده   شمیاش را از ته ر  یتیکه نارضا  یروز

بودم  یاشک به چشمانش امده بود . امروز من مرد او نبودم . امروز من مرد  میبود . امروز ... از پرسشها روزید
 نبود همسرم نبود . کمی. او امروز نزد گرید یمرد ها یبگیبه غر یاو . مرد  یبرا

اتش .   یو زل زدم به شعله ها دمیکش  یامدند . جمع شلوغ شد و من خودم را گوشه اامد . پسرها    دیس اقا
وان بودم که ت یحال و حوصله تر از ان یاز دست رفته بود . ب  اقمیشکوفه حالم را گرفته بود . تمام اشت یدلخور

باران همراه   از باران گفت . گفت  بمضطر  یتماس گرفت ... با صدا امکیصحبت با جمع را داشته باشم . س
 نشان دهم ... یرفتار دیاست . گفت نبا  نیبه کارگاه رفته است . گفت باران نامزد ام نیام

 نشان نداده بودم . یهفته سکوت کرده بودم . رفتار کینداشت  خبر

 من زن دارم . گفت

 بچه دارم . گفت

 دارم . تیمسئول

 کردم عشق هم دارم .  فکر

 داشتن هم دارم . دوست

 مرد . الیخیاماده را دستم داد و گفت : ب  یزد . ظرف ها میداص دیس اقا

 نداشتم . شیرو یکنترل  چیام بود که من ه  ینبود . ارامش زندگ یالیخی... ب الیخیب

توانستم  یبود در کنار همسر و فرزندم . نم نیریش میکه برا  ییام دل بسته بودم . روزها  یزندگ یبه روزها من
 ... دیکه بخاطر حضور باران بود . شا  یکه همسرم سکوت کرده بود . سکوت  ییرم . روزهاروزها بگذ نیاز ا  الیخیب
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 سکوت شکوفه . یباشد برا یلیتوانست باشد ؟ چه دل یم نیجز ا یلیدل چه

 روزها نداشتم . نیارامش خانه ام بودم . که ا  دلتنگ

 حاجت قلبم . یرادر گوشم تکرار شد : ب شیرا که به دهان گذاشتم صدا یقاشق نذر نیاول

 بودن من . یقلب همسرم . نذر کرده بود برا حاجت

 بستم . چشم

توانستم دل همسرم را بلرزانم ؟! مگر من  یدل بلرزانم ؟ چطور م نطوریتوانستم ا یمن چطور م ی... خدا ایخدا
 قسم نخوردم . مگر قول ندادم در درگاهت . مگر اشک را بر چشمانش حرام نکردم .

 و سکوت کردم . دمیرا د شیشک هاهفته ا تمام

 و سکوت کردم . دمیاش را د  دهیلرز دل

 میخدا

 من یخدا

 ... ببخش مرا ببخش

 حق الناس ات را بر من . ببخش

 بنده ات فرشته وار تر از ان است که من توان لرزاندنش را داشته باشم . خداوندا

کردم . حاج خانم   ادهیساختمان پ یرا جلو شدند که حاج خانم یم کیشب نزد مهیساعت شمار به ن یها عقربه
 خواستم خانه باشم . یواکنش شکوفه رد کردم . م یانتظار برا  یماندن کرد و من بدون لحظه ا یدعوت برا

شد . منتظر نماند . نماند تا برسم . رفت و من به  ادهیگذاشتم و او ساوان به اغوش پ  نگیرا درون پارک نیماش
 یدر حال زندگ میپاها ریز ی. کالفه تر شدم و سالنه سالنه وارد اپارتمانمان شدم . باراناش نگاه کردم   یخال یجا

 که من عاشقش بودم .  یخانه حضور داشت . باران نیبود که امشب هم در ا یبود . باران

هم  نگاکه انتظار داشت بستم . برگشت نگاهم کرد و وارد اتاق شد . دنبالش رفتم . مردد   یرا محکم تر از ان در
تخت  ی. چادرش را تا زد و درون کمد گذاشت . رو دیدرون اتاق چرخ هودهیب یپا و اون پا کرد . لحظات نیکرد . ا

 کردم .  یدرکش م دیبا بام را دوخته بودم به او ... امش  رهینشسته بودم و نگاه خ

د . بو ستادهیا  خچالی ید . جلوقدم تند کرد و از اتاق خارج شد . دنبالش رفتم . درب اتاق ساوان باز بو کالفه
 . میحرف بزن اینشستم : ب زیپشت م

 ؟ ی: در مورد چ دیدر را بست و به سمتم برگشت . پرس دیگرفت . با ترد  خچالینگاهش را از محوطه  متعجب



 

 
188 

 .تو اما ذهنم مانع تکرار کلمات شد . ذهنم زمزمه کرد : در مورد خودمون  یگفتن ناراحت  یگشوده شد برا  میلبها

 گذاشت و منتظر نگاهم کرد .  زیم ینشست . دستش را رو میشد به چشمانم و رو به رو رهیخ یلحظه ا چند

 . اما ... زدمیحرف م دیبا

 . نهیدونستم باران نامزد ام ی: من نم دمیکش  شیرا پ زیم یرو نمکدان

 بشنوم . شیها هیاطرافش را در ر  یهوا دنیکش  یتوانستم صدا یهم فشرد . م یرا رو شیها پلک

باشه . من  نیفراتر از ا یزیتونه چ یوقت نم چیمونه . اون ه یحمد م نیمن همسر ام یدادم : باران برا ادامه
 دوست دارم . یاز هر کس  شتریو زن و بچم و ب میزندگ

 دهانش را فرو داد . اب

و   دمیچیرا دور خود پقدم برداشتم . لباس عوض کردم و به سمت تخت رفتم . پتو  یشدم . به سمت خروج بلند
گرما   دیتختم پنهان کردم . شا یپتو انیام خودم را در م  یزندگ یفرار از سرما ی. برا دمیام لرز  یزندگ یاز سرما

 شد . یم میبخش روزها

 اشنا بود .  میخاطره برا نیبالشت جا به جا کردم . چقدر ا یچشم گشودم . سرم را رو یارام  یصدا با

 . شیکرد . باز هم شکوفه بود و خدا  یدل م درد و شیهم با خدا باز

 ارام هق هقش بود .  یصدا دمیشن یکه م  ییصدا تنها

 بود و بس . شیمن در کنار خدا ی شکوفه

 نداشتم او را از معبودش جدا کنم . حق

 در کنار معبودش بود . ارامشش

 سرم و معبودش .هم نیمحبت ب ی. چشم بستم به رو میرو شیپ ریتصو یارام چشم بستم به رو  ارام

زد و   یبه چشمان پر از ارامشش زدم . لبخند یکرد چشم گشودم . لبخند  یکه صورتم را نوازش م  یدست یگرما  با
 .ریگفت : سالم ... صبحت بخ

  نیبه حرکت در امد . دلتنگ ا شیموها یگونه اش گذاشتم . انگشتانم رو  یو رو دمیکش  رونیپتو ب ریاز ز  دست
 شدم . مطمئنا خواب نبود . رهیهم گذاشتم و دوباره به صورت مهربانش خ یچشم رو یارامش بودم . لحظه ا

 . شهیم رتی: پاش و اقا د دیخند

 . ادایدر م امکیس یگذاشتم . به سمتم برگشت : پاش و مرصاد االن صدا  شیبازو یاز دور شدن دست رو  قبل
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 میدیچشمانم . ارام زمزمه کردم : بخش ام جا گرفت و نگاهش را دوخت به  نهیس ی. رو دمشیسمت خود کش به
 ؟

 . نیبودم هم ریدلگ کمیو گفت : فقط  دیکش  میموها نیفرو برد . انگشتانش را ما ب میموها نیما ب دست

 بود حضورش . نیریزدم . چقدر ش لبخند

 ارام بود .  شیفشردم . نفس ها نهیو سرش را به س دمیکش  شیموها نیب دست

 :مرصاد ؟!-

 :جونم .-

 ممنونم . ایکرد . اب دهانم را فرو دادم و زمزمه کردم : خدا  سکوت

* 

* 

* 

 میبه جلو زدم : بزن بر ینشاندم و اشاره ا میپاها یرا روشن کرد . ساوان را رو نیفرمان نشست و ماش پشت
 خانم.

 را به حرکت در اورد . نیزد و ماش یلبخند

فرت مسا میبعد از عاشورا بر هیفرو کند و گفتم : نظرت چ شیدندان ها نیاشاره ام را به ساوان دادم تا ب  انگشت
 . شیک  یطرفا می. بر شهی. حال و هوامون عوض م

 ؟ شیکوتاه از جاده گرفت و گفت : ک  یلحظات یرا برا نگاهش

 ... ایسپارم دست س ی. کارا رو م میگرد  یو برم میریم یهفته ا کی:اره االن اونجا هوا خوبه ها ... -

باشه .   چون و چرا گفتم ی. ب شیفکر است . گفت ک نیبود . گفت سفر ... فکر کردم بهتر ایر سفک شیک  برنامه
:  دیانشاا... رفته است . پرس  میکنم . گفت باران ... گفتم تا برگرد  یاش م  یگفت نظر شکوفه . گفتم راض

 ؟ یدوستش دار

 بچم و دوست دارم . و پاسخ دادم : من زن و زمیم یدوختم به عکس شکوفه و ساوان رو نگاه

 به واهلل ... یشانه ام گذاشت : مرد یرو دست
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نداشتم . شکوفه  یحق چینداشتم . من شوهر شکوفه بودم و ه یحق چیبود و من ه نی... باران همسر ام باران
به از دست  یراض یمتیق چیبود که در طول دو روزه گذشته به دست اورده بودم و به ه یمن ارامش یبرا

 ودم .دادنش نب

 . میرا متوقف کرد و گفت : ما رفت نیبرابر خانه حاج خانم ماش در

 احضارت کرده !  یاول صبح  نطوریداشته که ا کارتیتکان دادم : زنگ بزن بهم بگو حاج خانم چ یسر

اد اجازه ند   میکرد  یهر کار شبمی... د گهیمرصاد حتما بنده خدا حوصلش سر رفته . تنهاست د الیخی: ب دیخند
 کردم .  یموندم کمکش م یمهمون داشت بنده خدا . کاش م ی. کل میرو جارو بکش خونه

 دنبالتون ... امی. کارت تموم شد زنگ بزن ب یکمکش کن  یتون یبه در ساختمان کردم : االنم م یا  اشاره

 . ی:باشه مرس-

 مواظب مامانت باشا . ییسر ساوان زدم : بابا یرو یا  بوسه

رفتم و به دست شکوفه سپردمش . خود پشت فرمان نشستم و  یت . چشم غره اانگشتم را گاز گرف  ساوان
 را به حرکت در اوردم . نیماش

ود .  داده ب بیناهار ترت یغذا که شکوفه برا  یشدم . چشمم افتاد به قابلمه  ادهیرا وارد کارگاه کردم و پ نیماش
 . دمیبکو  نیبدنه ماش یخودم و شکوفه مشتم را به رو یکالفه از فراموش

 ! یبلند شد : چته پسر داغونش کرد امکیس یصدا

 رفت . ادمی یچی:ه-

 رفت ؟ ادتی یامد : چ  نییپله ها پا از

 دادمش به حاج خانم . یم دیغذا . با  نی:ا-

 . میرس یخودمون به حسابش م اری:حاال اشکال نداره ب-

 ... ای:س-

 هست . یدست پخت خانومت خوبه ها ... حاال چ یلی:جانم . خدا وک-

 و بدم و برگردم . نی:من برم ا-

 شدم . ادهیپ نیاز اجتماع زنان در برابر درب خانه از ماش  متعجب
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باعث شد متعجب از کنار زنان  دیرس یکه از داخل ساختمان به گوش م  یادیداد و فر یشدم . صدا کیدر نزد به
 شده ؟ یزیا انداختم و گفتم : چبه ان ه یجمع شده بودند بگذرم ... نگاه یکه کنار در ورود  هیهمسا

 کنن .  ی. انگار دارن دعوا م ادیم ادیداد و فر یصدا شهیم یساعت هیاز ان ها جلوتر امد :   یکی

 و درون قفل در انداختم . دمیکش  رونیب بمیرا از ج دیتکان دادم . کل یسر

 مام خانه را پر کرده بود.ساوان ت هیگر  یزنان بستم و به سمت ساختمان قدم برداشتم. صدا یرا به رو در

 . یکن  یمونده بود هرزگ نیحاج خانم بود که گفت : هم ادیفر یصدا

ق از اتا   یسر شکوفه که گوشه ا یبه سمت اتاق قدم برداشتم . حاج خانم باال یسالن را باز کردم و به تند در
 . دیکوب  یمچاله شده بود قرار داشت و با دست به سرش م

 شده ؟ یزمزمه کردم : چ متعجب

 شده ؟ یشده ؟ چ یبه طرفم قدم برداشت و گفت : چ یخانم به سمتم برگشت . به تند حاج

 بشه ؟ یخواست یم یدهانش را به صورت شکوفه تف انداخت و گفت : چ اب

 مچاله کرد . شتریسرش گرفت و خودش را ب یدستانش را رو شکوفه

 کردم .  تیمن تربکه   هیپسر نمی: چشمم روشن ... ا دیخانم با خشم غر حاج

 نگاهش کردم . متعجب

.  ادیخبر از مسافرتاش م ینطوری. نه ؟ ا گهیشکوفه را چنگ زد و به سمتم هلش داد : چشمت به زنته د یبازو
 پاشده رفته مسافرت . ییخانم تنها

 بود هق زد . ستادهیدر برابرم ا انیکه گر  شکوفه

است نوازش کردم و به سمت   دهیحاج خانم درد کش یهادانستم بخاطر چنگ زدن  یرا که م شیشدم . بازو خم
 ؟ ستمی. در اغوشم پناهش دادم : مگه من شوهرش ن دمشیخود کش

  یتگذاش  یدیو بوس رتی؟ غ تهیزنت پاشده رفته مسافرت حال رتیغ  یب ی: ال اله اهلل ... پسره  دیخانم غر حاج
 شوهرش باش ... فک... یکر ابرواون پدرت باش . ف  یفکر ابرو یستیخودت ن یکنار . فکر ابرو

شوهر از زبان حاج خانم بود . شوهر شکوفه من  یاز تکرار کلمه   ادمیفر دمیبلند شد . خودم هم نفهم ادمیفر
 کس . من بودم . شوهرش من بودم .  چیبودم . من ... نه ه

کرده بودم . شکوفه را عقب حاج خانم بلند ن یرا رو میوقت صدا چیرفت . ه یبار آنطور باال م نیاول  یبرا میصدا
 زنه منه . من شوهرشم . من ... نیرا سر حاج خانم رها کردم : ا دیکش  یکه درونم شعله م  یزدم و خشم
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بره من اجازه  یبکنه به من ربط داره . هر جهنم یمن و . شوهرش منم . هر غلط ینیبی: م دمیکوب  نهیبه س دست
تو بغلم ؟ ابروت  یزن حامله رو انداخت یآبرو ! ... ابروت نرفت وقتبا من به من مربوطه .   ای. تنها بره  دمیم

زن بدبخت ؟ مادر بود . بچش دو روزش  نیرو ا یدیتو خونت و در و کوب یدینوه دو روزت و کش ینرفت وقت
 ! یداد . حاال واسه من ابرو دار شد یدست و پات بچش و از دست م ریبودم ز دهیرفته اگه نرس ادتیبود . 

شب تا صبح  یخود ابرو رو ... کدوم ابرو وقت یزدم و ادامه دادم : جمع کن . جمع کن بحث ب یصدا دار ندپوزخ
رو  چارهیمردم پشت سرش حرف زدن و اسم بدبخت و ب یوقت یبود یدر خونت زجه زد ؟ کدوم جهنم یجلو

 براش لقمه گرفتن .

 شده بود .سرخ  هیاتاق از گر  یشد که گوشه  دهیبه سمت ساوان کش نگاهم

  نیزم یتوجه به شال و کالهش که رو یبرابر چشمان متعجب حاج خانم به سمت ساوان قدم برداشتم . ب در
 . دمشیکنار چادر شکوفه بود در اغوش کش

 یسرش مرتب کردم و به سمتم درب خروج یاش را رو  یشکوفه انداختم و بلندش کردم . روسر یبازو ریز دست
 بلند گفتم : برو ... یکردم و ارامتر از قبل اما با صداقدم برداشتم . در را باز  

 نگاهم کرد و گفت : چادرم ... شکوفه

 : الزم نکرده برو . دمیخشم غر با

گذاشتم و قبل از بستنش   رونیرا از در ب می. پا دیکش  یم ادیرفت . ساوان همچنان در اغوشم فر رونیدر ب از
و  حاج خانم . هر کس ختهیوقته ر یلیخ یکیمن  یند گفتم : ابروبرگشتم به سمت حاج خانم و با تاسف و پوزخ

رتش تو صو ادیب ایکه تا بچش به دن  یکنه از اول چشم به زن بردارم داشتم . من  یبارم م رسهیکه بهم م  یناکس
 در خونت . یجلو یرو جمع کرد هیدر و همسا نیو بب اینگاه نکرده بودم . ابروت رفته ... ب

رد ک  یم هیپله ها خم شده بود و گر ی. به سمت شکوفه که رو دمینداختم و در را با خشم کوببه ساوان ا ینگاه
پله نشستم و به اغوشم فشردمش . ارام  ی. رو دیکش  یم ادیهاش فر هیگر  انیرفتم . ارام خم شدم . ساوان م

 ... یایتنها ب ذاشتمیم دیزمزمه کردم : نبا

 نیگذشته نگاهش اشنا بود . ا  یروزها ییپر از حرف بود . درست به اشنابلند کرد . نگاهش پر از درد بود .  سر
 شناختم . یرا م دهینگاه درد کش نیبودم . ا دهینگاه را قبال هم د

 نکن . هیکنم گر  یبچه سرخ شده . خواهش م نینکن . بب هی: گر دمیاش کش  یبه روسر یدست

 یکردم حاج خانم برا  یدستانم گرفتم . فکر نم نیسرم را ببرد .  رونیو ساوان را از اغوشم ب دیرا باال کش خودش
 . ردیطور شکوفه را به باد کتک بگ نیکه معلوم نبود از کجا با خبر شده ا  یسفر

 برات . خدا من وبکشه ... رهی. مامان بم رهیتو رو ازم بگ چکسیه ذارمی: نم دمیرا شن شیصدا
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 کرد .  یزمزمه م شیشک هاا  انیبلند کردم . ساوان را در اغوش داشت و م سر

 . رهیتونه ساوان و ازت بگ یکس نم  چیدستش گذاشتم : ه یبردم و رو شیرا پ دستم

شکوفه  یکه حاج  ی... درب ورود یکرد . نگاهش تلخ بود . چشم که چرخاند نگاهم رفت سمت درب ورود  نگاهم
 بود . دهیرا به ان کوب

را در برابر ساختمان  نیگذشت و من ماش  یشب م مهین بودم . ساعت از سه دهیشب تازه از تهران رس ان»
ارام اماده کرده بودم . اما در برابر چشمان متعجبم جسم   یخواب یمتوقف کردم. خواب الود بودم و خودم را برا

سر بلند کرد. متعجب  یو وقت ودمرفتم کنارش نشسته ب شیدر بود . پ یجلو اه،یدر چادر س یمچاله شده ا
قب  ع  ندیصورتش بنش یرفت تا رو ی. دستم را که م دیلرز یسرخ بود . تنش م هیشمانش از گرنگاهش کردم . چ

 زن داداش ؟ یکن  یم کاریچ نجایوقت شب ا نی: ا دمیو پرس دهیکش

 یخفه شده اش به سخت یروان تر شد . هق هقش جان گرفت و صدا شیکه بر زبان اوردم اشکها  یکلمات  با
 شد : بچم ... دهیشن

 براش افتاده . یشده زن داداش ؟ اتفاق ی: بچه چ دمیهم کشدر  چهره

از جا بلند شدم . وارد ساختمان شدم و نگاهم رفت سمت چراغ   یدوخت . به تند یرا به درب ورود نگاهش
کرد چشمانم رنگ تعجب    یم یحاج خانم که بچه را در اغوش داشت و طول اتاق را ط دنیروشن ساختمان . با د

قدم برداشتم .  ساختمانرفتم . کمکش کردم وارد ساختمان شود و خودم به سمت  رونیبگرفت . به سرعت 
امد . نگاهم را دوختم   رونیاز ساختمان ب  یبه تند ی. حاج دمیحاج خانم را صدا زدم و چشمان گرد شده اش را د

 ؟ نجاستیگفتم : بچه چرا ا  یو رو به حاج انشیبه چشمان گر

 ؟ یبود یکدوم گوربه سمتش قدم برداشت :   یحاج

بچم نباشه  ی. حاج رمیمیمن بدون بچم م ی... حاج نیری. بچم و ازم نگ یزانو زد : تو رو خدا حاج یبرابر حاج در
 بچم ... ی. حاج نیکار و نکن  نیبا من ا ی. اون پاره تنمه . حاج رمیمیم

به   یها بود که حاج نیاز ا  ترشیاما انگار زور شکوفه ب  دیاز دست شکوفه خودش را عقب کش  یخالص یبرا یحاج
بود . کودک  ستادهیپله ها ا ی. حاج خانم باال دمیشن یبرخورد تنش را با درب ورود یعقب هلش داد و من صدا

.  دمیکش  رونیرا از اغوشش ب ککود   یبود . به تند دهیکش  یاز حرکت حاج  یادیرا در اغوش داشت و فر
 بلند شد : مرصاد ... شیصدا

گذشتم . کودک را در اغوش شکوفه گذاشتم و ارام زمزمه    یحاج خانم از کنار حاج یزدن هاتوجه به صدا  یب
 ...« نجایاز ا  میبر دیکردم : بلند شو . با

 امروزش ...  دهیکرد . درست مثل نگاه درد کش  نگاهم
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 نگاه را... نیبودم ا دهیشناختم. من آن شب هم د ینگاه امروزش را خوب م نیا  من

 شب... آن

  چارهین بز نیسر ا ییو گفت : چه بال ستادیکنارم ا  یگوشه ا  نهیبه درمانگاه رساندمشان . دکتر بعد از معا هشبان»
 . ادیسرش ب ییضعف ممکنه بال نیبا ا یکرد ول  یاستراحت م  دیبا مانیاومده . بعد از زا

ار بود و نظر پرست ریکه کودک ز  یتنداشتم . در تمام مد ادیکه در برابر دکتر به زبان اورده بودم را به   یکلمات  یحت
.   که هم خونم بود  یکه ان دو حضور داشتند . کودک  یدرب اتاق ینشستم . رو به رو یصندل یسرم رو ریشکوفه ز

باران  رینداشت . نگاهم را دوختم به تصو یرحم رابرشدر ب یکه حاج  یبا من داشت . زن یکیکه نسبت نزد  یکودک
 یعشقم کنم . من نم  یدر اتاق ... من حق نداشتم آن ها را قربان یگرداندم به روو نگاه بر  لمیدرون صفحه موبا

باران  یشدند برا یم کیساعت که به پنج صبح نزد یتوجه به عقربه ها یان ها باشم . ب  یتوانستم شاهد نابود
 .«میحرف بزن دیاب»نوشتم 

را  . حاج خانم دیمبادا کودکش را از او دور کن . گفتم دمیحاج خانم خط و نشان کش یرا به خانه بردم . برا شکوفه
  میراگفتم که ب  یعشقم رفتم . از رفتن گفتم . از نجات زن  داریباران رفتم . به د داریکردم و به د  یراض ادیبا فر

اش دل کندم . دلم را در کنار عشقم    یبه چشمان باران وجهت یارزشمند بود . از نجات کودک هم خونم گفتم . ب
 که ان ها بودند.  یو برگشتم . برگشتم به خانه اگذاشتم 

انداختم و   ریدوست داشت . سر به ز ی. ساوان را من دوست داشتم همانطور که مهد میکودک اسم گذاشت  یبرا
 .« میقبول کن دیبا میندار یجان کندم . لب زدم : چاره ا

 فی: تشر دمیتم . با خشم به مردم غرقدم برداش نیتوجه به اجتماع مردم در برابر درب خانه به سمت ماش یب
 تموم شد . شینما دیببر

شکوفه گشودم . با خجالت و سر به  ینچ نچ کنان دور شدند . مردان با تاسف سر تکان دادند و من در را برا زنان
 چیلحظه به ه نیکرد . اما در ا  یم یبرداشت . بدون چادرش احساس ناراحت نیرا به سمت ماش شیقدم ها ریز

 برگشتن به داخل ساختمان نداشتم . یبرا یلیتما وجه

ادامه از   یکردم . تمام توانم برا  یم یشکست . ارام رانندگ یرا م نمانیارامش سکوت ما ب  ینفس ها یصدا
 بودم . ریسکوتش دلگ ی... برا ریبودم و از شکوفه دلگ نیدست رفته بود . از حاج خانم خشمگ

 زمان صحبت نبود . اما

 امده .  شیپ ی. گفتم مشکل رومیگرفتم . گفتم کارگاه نم  تماس ایس با

 که توقف کردم نگاهم  نگیرا باز کردم . در پارک یشدم و در ورود ادهیرا در برابر ساختمان متوقف کردم . پ نیماش
 ..شو . ادهی: پ دمیساوان کش شانیپر یبه موها یوقت روز ؟! دست نیثابت ماند . خانه بود ! ا  نیام  نیماش یرو
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کاناپه   یمبل رها کردم و خود رو یرا رو می. وارد اپارتمان شد . پالتو دمیرا درون قفل چرخاندم و عقب کش دیکل
 کردم ارام باشم.  یو سع دمیچشمانم کش یرا رو میخواست. بازو یارام م  یولو شدم . دلم خواب

 رها کردم .و نفسم را  دمیاشپزخانه شن  یها کیسرام یرا به رو شیشدن پاها دهیکش  یصدا

: از   مدیبه تن خسته ام دادم و چرخ ینشست . حرکت نیزم یبعد کنارم رو یزدم . لحظات شیصدا یحرکت چیه یب
 بود ؟! دهیکجا فهم

 دونم به خدا ... یزمزمه کردم : نم یرا باال انداخت و به سخت شیها شانه

 . یکرد  یاز خودت دفاع م  دیشانه اش گذاشتم : با یرو دست

 کرد .  یم هیر:ساوان گ-

؟ مگه  یخوام . مگه اشتباه کرده بود یرها کردم و خم شدم : من زن ترسو نم نیزم یرا رو میشدم . پاها بلند
 ؟یمگه من نگفته بودم بر ؟یکرده بود  ییدونستم؟ مگه اونجا خطا یمگه من نم ارتیز ینرفته بود

 سر جواب مثبت داد . با

گفت هرزه   ی؟ چرا بهت م ی؟ چرا از حقت دفاع نکرد یچرا ساکت شدباالتر رفت : پس  ی. فقط کم یکم  میصدا
 هان ؟ ی؟ چرا نگفت یاز همه پاک تر  ی؟ چرا نگفت یساکت شده بود

 شد . ریسراز شیاشکها

 هق هقش بلند شده بود. ی. صداکردیم هی. هنوز هم گردمیکش  میموها نیب یخشم دست با

تمام  خواستیکردند. دلم م  یمغزم درد را احساس م یخاکستر یکردم سلول ها  یبودم. احساس م یعصب
گرفت. فکر   یرا از من م یمقابلم، امکان هر حرکت یدست و پا یموجود ب نیکنم اما ا  یخال یزیچ یخشمم را رو

ج که حا  ییدر برابر ضربه ها کهآنقدر قدرتمند شده است    کردمیتواند از خود دفاع کند. فکر م یکردم حال م  یم
 تنها خود را مچاله نکند. کردیخانم نثارش م

بود  هخیاش خشمم را برانگ  یچارگیکه ب  یشکوفه ا نیا  یکنم. اما برا  یخال یزیتوانستم خشمم را سر چ یم کاش
 افتاد؟!  یم یچه اتفاق

باش . از حقت دفاع کن . مگه   ینکن . قو هینکن . مثل بچه ها گر هی: گر دمیانگشتانم کش  نیرا ما ب صورتش
..  حقته . یزندگ نیشکوفه . ا ری؟ با حاج خانم هم قهر باش . حقت و بگ یطر باران با من قهر نبودهفته بخا نیا

که مثل   ی؟ نذاشتم درس بخون رهیحاج خانم بچت و ازت بگ یبزار یخوا یمن مردم م دیاز حقت نگذر ... شا
چطور  یخوام بدون ی. م یکناز حقت دفاع    یریبگ ادیخوام  ی. م یمدرسه و راست برگرد یخونه بابات راست بر

گرگ تر از حاج   یخوام بدون ی. م ستنیهمه مهربون ن نجایا  یخوام بفهم یدنبال حق و حقوقت . م یبر دیبا
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 کمیکنن .   ینابود کردنت تالش م یچشم طمع دوختن . برا تیزندگ واسههستن که  رونیخانم هاش اون ب
 یکن . من ب  همیکنم تنب  یم یبزن . من بد ادیو . فر سکوت نینامهربون باش . تمومش کن ا کمیسخت باش . 

خوام  یخوام . من زن م ینم ریجواب بده . شکوفه من زن سر به ز زنهیبزن . حاج خانم حرف م ادیتوجهم فر
 ی. هنوزم همونخورهینم یدرد چیدادم همش به ه یبهت آزاد یخوام. امروز حس کردم هرچ یم یزندگ فرهمس
 .رهیبچه اش و ازش بگ خواستیم یکه حاج  یهست

شم خ نیا  خواستمیآرام شوم. م  خواستمی. م رمیخواستم دوش بگ یشدم و به سمت اتاق قدم برداشتم . م بلند
 .زمیبر رونیخاطرات گذشته را از ذهنم ب خواستمیرا پنهان کنم. م

* 

* 

* 

متفکر به رو به رو نگاه مبل جمع شده بود و  یو نگاهش کردم . همچنان رو دمیکاناپه کش  یپشت یرا رو دستم
 شیها یاسباب باز  انیکه در ان حضور دارد . ساوان م  یکند جز زمان  یفکر م یزیکرد . مطمئن بودم به هر چ  یم

 یحرف دیلحظه نبا نیدانست در ا یهم م او...  ییسر و صدا چیه یارام بود . ب  شهیاش برخالف هم  یبود . باز
 بزند .

 یبه ان نداشتم . حت یمواقع توجه شتریفوتبال داشت اما بر خالف ب ینده ز  یمن هم باز یرو شیپ ونیزیتلو
 مادر و پسر را باال ببرد . نیا  یتوانست صدا یبلندش هم نم یصدا

 رساند . از جا بلند شد و به سمت اتاق رفت . انیرا باالخره به پا یطوالن زمان

 ساعت ... کی

کرد .   ین شروع شده بود . بلندش کردم . با اخم نگاهم مساوا  یکه درون اتاق ماند . نق نق ها  یساعت کی
 ... نیو ... خشمگ دهیبود و منتظر خواب اما گرسنه و رنج نیچشمانش سنگ

 ییسر و صدا چیه ی. ساوان ب ونیزیو چشم دوختم به صفحه تلو دمیکاناپه دراز کش  ی. رو دمشیاغوش کش  در
بود که توان نق زدن داشته باشد . دستانم را دورش  یان  ام گذاشت و بخواب رفت . خسته تر از  نهیسر به س

 حلقه کردم و کم کم چشمان من هم گرم و غرق در خواب شد .

توانستم حضور پسرکم را در اغوشم حس کنم .  یتوانستم ارامش حاضر را در خواب هم احساس کنم . م یم
د و لبخند زدم . ساوان با ارامش خواب جا به جا شدن چشم باز کردم به صورتم خور  یبرا یکه وقت  شینفس ها

 یتا بدنبال شکوفه باشم . دوباره چشم به رو دمیخواستم . نگاهم را باال نکش یجز ارامش او نم یزیبود و من چ
چند  یکه در برج  ی. خانه ا دیکش  یم ریکه خانه ام را به تصو  ینیریبستم و لبخند زدم به خواب ش یقیحق یایدن
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دختر  ی. صدا میشند یکه حضور داشتند را م  یکودکان  یکه از همان بدو ورود صدا  ینه اطبقه قرار داشت . خا
بابا گفتن  یبرا ادشیکنار روم خودش را در اغوشم رها کرده بود و فر  یدر ورود یلواز ج  نکهیکه قبل از ا  یبچه ا

 برپا بود .

تم خواس یکه م  ینبود . صورت دیقابل درنگ ... اما صورتش  دیسف یامد . با بلوز و شلوار  یکه به سمتم م  یزن
 . شدینم دهیاما د  نمیبب

باران ... همچون  یاشنا بود . همچون صدا  میکه به زبان اورد برا  یزد ... مرصاد می. صدا ستادیا  میبه رو رو
 ... یکه در دست داشتم را گرفت و گفت : خسته نباش  یشکوفه . بسته ا یصدا

 ؟ باران ؟ : شکوفه دمیرا در هم کش ابروانم

 چشم گشودم . یتند به

 که ... صورت همسرم ناشناخته بود .  یبودم ... خواب دهیهمچنان در اغوشم بود . خواب د ساوان

وارد   بود . ینبود کس یکاناپه خواباندم . سکوت خانه به معنا  یام بلند کردم و رو  نهیس یساوان را از رو یارام  به
به جلو هل دادم و نگاهم را  یشد به سمت ان قدم بردارم . در را کم اب حمام باعث  یاتاق خواب شدم . صدا

 . میرو شیدوختم به اتاقک کوچک پ

خارج همه باعث شد بدون توجه به  یایو غرق بودنش در دن میرو شیبلند اب ... بسته بودن در کوچک پ یصدا
 رو به رو ! واریحضورم، چشم بدوزد به د

گاهش را چهارچوب در قرار   هیبه راست کج کردم و تک یش شد . سرم را کمتمام وجودم پر از ارام دنشید با
بودم . از نبودش ... از حضور نداشتنش ... از فرارش ...  دهی. ترس زدیحضورش لبخند م یدادم . تمام وجودم برا

 ی. شکوفه را در همه حال م اشتند  قتیکدام حق  چیدانستم ه یکه زده بودم و خوب م  ییبخاطر حرفها
 یتیمن نبود . باران اهم یهست . باران برا یخواستم . مهم نبود باران یم شهیهم یواستم . شکوفه را براخ

 خواستم . یپر از ارامشم را م یخواستم که کنارم بود . شکوفه  ینداشت من شکوفه را م

ارامش را   نیمرد از همسرش انتظار داشت و من از شکوفه انتظار ا کیخواستم که فقط  یرا م یارامش  من
 و بس . افتمیبودم که در اغوش او م یداشتم . من به دنبال ارامش

تخت اتاق منتقلش کردم . وضو   یبه ساوان انداختم و به رو یکه گشوده بودم بستم . نگاه  یرا به همان ارام در
 سگزارم!سپا ایم : خدابردم لبخند زد یباال م ینماز ظهر قضا شده ام . دستانم را که به سو یکردم برا  تیگرفتم و ن

* 

* 
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 کرد .  یبراندازم م رهیخ رهیکرد . چشمانش خ  ینگاهم م مات

دوختم به چشمان مات  یشدم و چشم م یاو م  یرو در رو دی؟ چرا با دمید یهمه ادم او را م نیا  نیب دیبا چرا
 از حضورش ... از بودنش ...  دمیلرز یم دیشده اش ؟! چرا با

 . دیببخش عقب گذاشت و گفت :  یقدم

 ؟ !!! یبرا دی؟ ببخش نی؟ فقط هم دیخوردم . ببخش تکان

اب دهانش را فرو داد   دمیدستانش را مشت کرد . د دمیهم فشرد . د یچشمانش را رو دمی... د دمی. د برگشت
 داد . رونیب دهیبر دهینفسش را بر دمی. د

  یزدم . باران شیصدا ییاشنا  یهمان روزها یزدم . نه مثل گذشته ها ... به سادگ شیاز کف دادم . صدا  اریاخت
 برگشت . دیچسباند . با ترد نگیکف پارک  یها کیبلند شده اش را دوباره به سرام یکه بر زبان اوردم پا

. باران مراقب بود مبادا جوش صورتش ماندگار دیرس یبخود م شهیبود. باران هم دیاش جد  یشانیپ یخط رو دو
 شیخشک بود. آرا شیاش افتاده بود. لبها  یشانیپ یرو یاش، خط  یسالگ تسیدهه ب یشود و حال در ابتدا

 صورتش است. یپنهان کردن شکستگ یبرا ششیآرا  نمیتوانستم بب یداشت اما م

 ؟ یها محکم تر کردم : خوشبخت دیخر سهیرا به دور ک انگشتانم

 ره !زد . تلخ ... چشمان پر حرفش را دوخت به چشمانم و سر تکان داد : ا لبخند

 چشمانش ، چشم بستم: خوبه . یزدم . به رو پلک

کردم ... رها کردم تا تند تند به سمت ساختمان قدم   شیتندتر قدم برداشت . رها نباری. منتظر نماند. ا برگشت
 مکردیرفتم به خانه ام... و فکر نم یم دیها را کنار هم در دست راستم جمع کردم و راه افتادم. با سهیبردارد . ک

 .نیخودش و ام یران هم به خانه اش رفته است. خانه با

صورتش به رژ   شی. ارا دیدرخش یم دشیتن سف یکه به تن داشت رو  ییطال راهنیگشود . پ  میرا به رو در
  گرفتن  یکند . دستانش را برا  یصورتش را محدود م شیروزها ارا نیدانستم ا یشد . م یختم م یکمرنگ صورت

گذاشتم وبه سمتش   زیم یرو اها ر  سهیاز کنارش گذشتم . به دنبالم راه افتاد . کها جلو اورد و من   سهیک
را به دور گردنم حلقه زد .نفس  شیبرداشت . دستها میبه سو ینگاهم کرد و قدم رهیخ یبرگشتم . چند لحظه ا

ن اشتم . مام حبس شد . چشم دوختم به چشمان بسته اش ... ! باران خوشبخت بود . من شکوفه را د   نهیدر س
.  دمشیکمرش گذاشتم و به سمت خود کش  یگود  یرو راخوشبخت بودم . من ارامش داشتم . دستانم 

 اش کردم .  یچشمانم را بستم و همراه
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 کرد . به سمت اجاق قدم برداشت و گفت : قهوه دم کردم .  میرها

 . امی: لباس عوض کنم و ب دمیکش  رونیرا از تن ب میپالتو

 زد : باشه . لبخند

تخت   یرا رو میتخت به خواب رفته بود لبخند زدم و پالتو یسمت اتاق قدم برداشتم . به ساوان که رو به
را لمس کردم و خم شدم . بوسه   دشی. صورت سف دمیکش  شیبه موها یانداختم . کنار ساوان نشستم و دست

تمام وقت تکرار کرده بابا ... هر   مروزا.  دهیو گفت : تازه خواب ستادیاش نشاندم . در برابر اتاق ا  یشانیپ یرو یا
 بگه مامان اصال لب باز نکرد . باریکردم   یکار

 پسرم و ! یدار کاری. بلند شدم و به دنبالش رفتم : چ دمیخند

و   برداشتم یگذاشت . فنجان  یرا جمع کرد و گوشه ا زیم یپهن شده اش رو یمبل نشست . کتابها یو رو دیخند
 ؟ کنارش نشستم : بدون من

 دانشگاه . یبر یخوا یتو اصال نم دیکنم شا  کاری! چ یچند روزه اصال درس نخوند نی:ا-

 دانشگاه . یری: من قبول نشم شما هم نم دمیصدا خند با

. منم دوست دارم درسم و بخونم  هیداره مرصاد ؟ دانشگاه رفتن حق هر کس یاخم نگاهم کرد و گفت : چه ربط  با
 ودم افتخار کنه .. دوست دارم بچه ِم به وج

؟  دز یکه با ترس از دانشگاه رفتن حرف م  یماندگار شد . شکوفه بود ؟ شکوفه ا یبه لبخند لیام تبد  خنده
 دهیابروانش بود و چهره در هم کش  نیکه نشانش خط ما ب  یتمام و اخم تیکه در برابر من بود با جد  یشکوفه ا

در   . دمیو به سمت خود کش رفتمکرد . دستش را گ  یرفتن به دانشگاه صحبت م یداشت از حق و حقوقش برا
 لب زمزمه کردم : دوست دارم . ریاغوشم جا دادمش و ز

 گرفتند .  یارام  تمیر نشیسنگ یدر امدن از اغوشم متوقف شد . نفس ها یبرا شیتقال تمام

 . یناراحت باش نقدریا  ستیالزم ن  یریتو به دانشگاه م فتهیب یرا فشردم : هر اتفاق دستش

 مرصاد . ینشست : مرس میبازو یرو دستش

 ؟ یزدم : خوشبخت پلک

 . یلیگفت : خ  یشاد یو صدا جانیه با

ب خو نیبود . ام یپسر خوب نی. گفت اره . باران هم خوشبخت بود ! به اندازه شکوفه ؟ ام یلینگفت خ باران
 بود . خوب هست . خانم حمد هم خوب بود . باران خوب بود . خوشبخت بود.
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رنگ را به تن کرد و چادر به سر بست  اهیس یرنگ عوض کرد . مانتو اهیرنگش را با تاپ و شلوار س ییطال راهنیپ
 قدم برداشتم . بعد از چک کردن اجاق به دنبالم امد . یتخت بلند کردم . به سمت در خروج ی. ساوان را از رو

  یراض ی. تمام شب تالشش را برا میرفت یخانم محاج  داری. اما قبل از ان به د میبود یرا مهمان حاج علو شام
 میو بگو ستمیشدم در برابر حاج خانم با یشدم . راض یداد و باالخره راض جهیکردنم ، کرده بود . تالشش نت

بود   یهم کاف یمعذرت خواه نیزدم . اما همان اول ادیرا باال بردم و فر میخواهم . متاسفم که صدا یمعذرت م
و از  ردینثار شکوفه کند و سرم را در اغوش کشد . ساوان را به اغوش بگ ی. چشم غره ا دیا شیکه حاج خانم پ

 . اوردیب یشکوفه بخواهد چا

از   یکه جا گرفتم خبر  یخان علو وشیدار یسرباز زد . رو به رو یخان علو وشیخانم از رفتن به منزل دار حاج
کرد . اعتقادش بر    یرا نثارم م رشیبود و نگاه پر از تحقکنار برادرش جا گرفته   یشهرام نبود . داوود خان علو

که   ییقابل تحمل نبود . تا جا زنمینم ادید فریا  یکه از پس ساکت کردن بچه برنم  یچرا بر سر شکوفه ا نکهیا
چنگ زد و   میو شکوفه نفسش را ازاد کرد . به بازو دمشیارام کردن ساوان از جا بلند شدم . در اغوش کش  یبرا

 متاسفم . گفت :

 نکرد . یکردم . تمام مدت کنارم ماند و دور  سکوت

شد رو به  یم یو همانطور که مشغول باز دیکش  رونیکه وارد شد به سمتم امد . ساوان را از اغوشم ب  شهرام
 . اریاب ب  وانیل هیبود گفت : پاش و واسم  دهیحالش را نپرس یکه حت  یشکوفه ا

ساوان باز کردم و گفتم : شکوفه مهمونه  دنیدر اغوش کش یتانم را برااز جانب شکوفه دس  یاز هر حرکت  قبل
 .یبه زنم دستور بد ادی. خوشم نم یاب بخور  یبر یتون یشهرام خان . خودت م

و ساوان را به سمت شکوفه گرفتم . لبخند زد . شهرام با  دمیشانه باال کش الیخیبا خشم نگاهم کرد . ب شهرام
 .رداویآب ب  شیاز شکوه خواست برا  ادیبعد هم با فر یقیبود. دقا نینگاهش خشمگدور شد .  نیسنگ یقدم ها

  و دیکوب  زیم یرا رو وانیکرد . با خشم ل  ینگاهم م نیشام پهن شد هم سنگ یکه برا  یمدت . سر سفره ا تمام
 گفت : شکوفه اون نمکدون و بده !

  یبه شهرام نگاه کرد . نمکدان را که به سمتش م هر یخ یرا دوختم به نمکدان . سر بلند کرد . چند لحظه ا نگاهم
 . یو بد نیکه گفت : خوبه اجازه داد ا  دمیرا شن شیگرفت صدا

 ؟ یکن  کاریچ هیبا ارث یخوا ی: م دیپرس یخان علو وشینشست . دار میلبها یرو یلبخند

. کار اقاجون و ادامه  تسین یکرد . پاسخ دادم : کار خاص  یهم منتظر نگاهم م یکردم . داوود خان علو  نگاهش
 . دمیم
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که   یدون ی. م میبش کیکردم چطوره باهم شر  یخان قاشق غذا را به دهان گذاشت و گفت : من فکر م داوود
 زدم تو کار ساخت و ساز ... ایتازگ

ادم ها . لعنت به شما ... پلک زدم :    ی. داوود خان مهمان بود . من مهمان بودم . لعنت به همه  دمیکش  نفس
دارم همون کار اقاجون و ادامه  میاش باال سرمونه . تصم  هیمن خاطرات اقاجونه . حاج خانم هم سا یونجا براا

 بدم .

ار تو ک نیو بزن نیبش کیبا داوود شر ایروزا پول تو ساخت و سازه . ب نیخان گفت : ولش کن پسر . ا وشیدار
 ساخت و ساز ...

 کرد. چشمانش نگران بود. پلک زدم. رو برگرداند.  یهم نگاهم م در یبه شکوفه انداختم . با اخم ها ینگاه

برادر من بود به جهنم... شوهر دخترش هم بود. پدر نوه اش  یمهد نکهیهم از سر ساختمان افتاده بود. ا یمهد
 کرد؟یاز ساختمان و ساخت و ساز صحبت م  نطوریآورد و هم  ینم ادیآورد؟ ب  ینم ادیرا به  نهای... انطوریهم هم

گلدارش . گفت : مرصاد االنم در    دیانگشتانش مشت شد دور چادر سف  دمیرا درون بشقاب رها کرد و د قاشقش
 ... یا  گهیبره دنبال کار د ستی. الزم ن هی. شکر خدا کاف نیبه هم میهست یداره بابا . ما راض یامد خوب

 ... دینظر تو رو نپرس ی: کسدیخان با خشم غر وشیدار

 نثار شکوفه کرد. اخم کردم. یمه اخانم سقل هیحاج

لب باز کند گفتم : حق با شکوفه هست . اگه  نکهی. اب دهانش را پر صدا فرو داد و قبل از ا دیلرز دمی. د دیلرز
. ثروت   یا  گهیبرم دنبال کار د ستیالزم ن  رسهیم شونیاالن روز  یبکنم بخاطر زن و بچمه وقت یبخوام کار

 یاش باال سرمونه نم  هی. تا حاج خانم سا ته. دار و ندار اقاجون دست من امان ستیاقاجون هم االن مال من ن
 تونم دست بهشون بزنم .

نخورده بود که بشقابش را  شتریسکوت کرد و غرغر کنان مشغول خوردن شد. چند قاشق ب یخان علو وشیدار
 که گفت: دختره زبونش  دمیشنمبل قدم برداشت و  نیتر کیبلند شد. به سمت نزد انیپس زد و الاله اهلل گو

 دراز شده .

 زد. شخندیبا تمسخر ن شهرام

 چشمان پر از ترس شکوفه زدم و سر تکان دادم . یبه رو یلبخند

 .شهیم رید میبر دیارام گفتم : عجله کن با  ییمحض صرف شام، با صدا به

 را درون هم جمع کرد و از جا بلند شد. یخال یزد . بشقاب ها لبخند

 بود . ی. شام عال میما مرخص بش دیخانم برگشتم : دستتون درد نکنه. اگه اجازه بد هیجسمت حا به
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 چرخاند. بلند شدم یرا در دست م حشیمبل نشسته بود و با اخم تسب ی. رویخان علو وشیسمت دار برگشتم
بود. به حرف  گفتم و کنارش نشستم . نگاهم به داوود خان و شهرام   یو به سمتش قدم برداشتم . با اجازه ا

د . بع ادیدستم م یپول حساب دمب لیکارا رو تحو  یکارگاه بسته م . وقت  یبرا یقرارداد شیآمدم: چند وقت پ
کنم   یگذار  هیشما سرما شیپول و پ نیبه نظرم بهتره ا یشدن با داوود خان فکر کنم ول کیشر یبتونم رو دیشا
دونم . بعد از اقاجون شما رو پدر  یم یتر از هر کس نیبسپارمش به دست داوود خان . من شما رو ام نکهیتا ا

 دونم . یخودم م

 پسرم . یزد و گفت : هر طور راحت میبه رو یاز ابروان درهمش باز شد . لبخند  گره

 . شهیم رتونید نی: بر دیبه دستش بزنم که دستش را عقب کش یشدم تا بوسه ا خم

 زدم : ممنون ! لبخند

شکوفه هم مثل من از پدر  خواستمیرا هم دشمن کنم. نم یخان علو وشیبود دارن یخواستم حال که حاج ینم
توانستم  یحاج خانم باز هم قدم در خانه اش گذاشته بود. من چطور م یها یمحروم شود. شکوفه با تمام بد

 تفاوت باشم؟ ینسبت به پدر او ب

 برداشت : من اماده ام .شانه گذاشت و به سمتم قدم  یشدم . حاضر و اماده ساوان را رو بلند

سبز رنگش  یبه صورتش زدم و کامال با پتو ی. بوسه ا دمیخانم بلند شد . ساوان را در اغوش کش هیحاج
 .میریبهتره خودمون م دیایخانم : سرده . شما ن هیپوشاندمش و برگشتم سمت حاج

دمش   یده است. امروز هم پا روعقب افتا  یدانستم ازدواجش تا سال حاج ی. مکردیآمد. با اخم نگاهم م  شهرام
که داشت   یتیبودم. از شخص زاریدوست داشتم و حال از او ب ینداشت. شهرام را زمان یتیگذاشته بودم. اهم

 هم نبود. یاحترام  نیکوچکتر  قیبودم. در نظر من ال زاریب

 . شهیکه نم  ینطوریخانم گفت:ا هیحاج

 . میستیکه ن  بهی:غر-

عقب گذاشتم :   یصندل یرا زدم و ساوان را رو نیماش موتی. ر میزد رونیخانه ب و از میکرد  یهمه خداحافظ با
 . یمرس

 ؟ یچ ینشست و به سمتم برگشت : برا یصندل یرو

 . یستادیدر برابر بابات ا نکهیا  ی. برا زیهمه چ یرا بستم و پشت فرمان نشستم : برا در

 کردم .  یکار و م  نیا  دیزد : با لبخند

 زد. یلبخند م یرفتم و به لب بردم. زندگرا به دست گ دستش
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 یرو دهی. به کودک خوابمیرو شیجاده پ یداد . پلک زدم به رو هیتک یصندل یزد و سرش را به پشت لبخند
 عقب... به وجود او در کنارم.  یصندل

* 

* 

* 

 ... دمیلرز یم

 برف بود . یبه سرد انگشتانم

 نشسته بود . نیزم یکه رو  یبرف یسرد به

 تمام شهر... یبود به سرما خی تنم

تن من از حضور او بود . حضور او  یکه مهمان شهر شده بود . تمام سرما  یناگهان یسرما نینه بخاطر حضور ا اما
 حضور نامزدش . یانتظار ... انتظار برا  یاتاقک ... حضورش برا  نیدر ا

کرد . لرزش دستانم از غم   یم قیشهر را به تنم تزر یناگهان یفراتر از سرما یزیسردش بود که چ چشمان
 یکه رو  یانگشتانم رها شد . ضربه ا  نیکرد . خودکار از ب  یم شیکه مهمان لبها  یچشمانش بود و لبخند تلخ

 دمیانگشتانم را در هم کش  یتند بهمن بود .  یخودکار و دستها یطرح زد باعث شد سر بلند کنم . نگاهش به رو
 و دستانم را مشت کردم .

صورتش ثابت ماند . چند  یرو یطوالن یقیدقا یام برا  رهیشمانش برگشت و او رو برگرداند . نگاه خبه چ نگاهم
 دیبا ترد یباران لحظه ا دنیدر چهارچوب در ظاهر شد . با د دیسر برگرداندم . وح یضربه به در خورد و من به تند

 کارگاه ؟  یایلحظه ب هی شهیگفت : م  قهیدق نیبه اندازه چند ینگاهم کرد و با مکث

 یادبدنم به حالت ع یبرگشتن دما یکردم . برا  یم یاتاق لحظه شمار  نیرفتن از ا رونیب یعجله برخاستم . برا  با
 گردم .  یمن االن برم دیکردم . بدون نگاه کردن گفتم : ببخش  یم یلحظه شمار

 به دنبالم امد : مرصاد ... توجه گذشتم . یبرخورد کرد و من ب نشیبا تن سنگ میگذشتم . بازو  دیکنار وح  از

 اطیح یتونستم بزارم تو سرما یتو . نم ایتونستم بهش بگم ن ی. نم نهی: نامزد ام دمیدو شیصحبت ها انیم
 کنم .  یم کاریدونم چ ینکن . خودم م حتمینص امکیمثل س گهیبزنه . تو د خیبمونه و 

 نخواست . حیتوض یشانه ام گذاشت : اروم باش کس یرو دست
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 یرو یاز برف ها  یسرد ناش ی. هوا دمیربع گذشته نفس کش کیهم فشردم . برخالف تمام  یرا رو نمچشما
 . دیتنم را گرما بخش ی. سرما دمیکش  نهیرا به س نیزم

و  وسفیحاج  دیرفت گفت : طرح جد یسمت ساختمان کارگاه قدم برداشت و همانطور که از پله ها باال م به
 . یتو هم باش میبلو گفتتا یرو میبنداز میخواست یم

، وارد ساختمان شده بود و من همچنان  دیوح یخال یفرستادم . چشم دوختم به جا رونیرا ارام ارام ب نفسم
 یکه همراهم م  ییبودم . باران کنارم بود . با فاصله چند قدم . همانند گذشته ها... گذشته ها ستادهیا  میسرجا

 بودن در کارگاه ... یشد. برا

د ش یدانستم و تمام وجودم سرشار از شوق م یبا من بودن . م یبرا ستیدانستم تمامشان بهانه ا یمخوب  چه
با انها بودن  یبودم که او را برا یباران مهم تر از تمام دوستان ی. شوق بودنش ... شوق مهم بودنم . من برا

. تمام   کردیم طنتیو ش زدمیرنگ م...  دیخند یو م زدمینشست . طرح م یکردند . تمام روز کنارم م  یدعوت م
ترها گرفته بودم دخ  ادیبود. در کنار باران  یبود . با باران بودن زندگ نیریدر کنار باران ... با باران بودن ش نهایا

هم خوب باشد. در کنار  تیتواند بدون محدود یگرفته بودم زن م  ادیتوانند دوست باشند. در کنار باران  یهم م
 زن بودن را درک کرده بودم. یقعوا یعناباران م

 .ستی... من از باران آموخته بودم عشق گناه نیزندگ یعنیاز باران آموخته بودم، عشق   من

 من بود. باران خالق مرصاد بود. یزندگ ریمن باران نبود. باران دب یبرا باران

محبت   یده بودم و انتظار نگاه هاکر   میها یدل رحم یحالم کرده بودم. من باران را قربان یروزها یرا فدا باران
 یرا داشتم . من با باران بد کرده بودم . بد کرده بودم و انتظار بخشش داشتم . من در برابر تمام خوب زشیام
داشتم ؟ انتظار حضورش ؟ با  یباران چه انتظار زکرده بودم. من گناهکار بودم. ا  مشیرا تقد یباران بد یها

 دی. خودخواه بودم . خودخواه تر از انچه که با دیبخش یام ارامش م  یه زندگکه ب  یوجود شکوفه ؟ شکوفه ا
 بودم . یم

 ... ! یزندگ نیبا ا کردمیم چه

خواست از باران بخواهم به  یپشت خط بود . م نیبه تن خشک شده ام دهم . ام یتلفن باعث شد تکان زنگ
امده بود و من فکر کردم   شیپ شیبرا یفور یراز امدن منصرف شده است . کا  میخواست بگو یخانه برگردد . م

ر فکر کردم تا ظه نیکنم و من به ا  نهخا ینداشت . گفت باران را راه یکه کار خاص  ینینداشت . ام یقبال کار فور
 . ستین یادیزمان ز

 بر من ... لعنت بر من ... لعنت

 کردم .  یکه فکر نم  زهایچ در اورده بود . لعنت بر من ... به چه ریروح و جسمم را به تسخ طانیش
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ود ... باران تنها ب دمیچفت کرد . چرخ نیرا به زم میقدمم پاها نیقدمم به سمت کارگاه بود . اول نی. اول برگشتم
 خانه اش کنم . یامد . گفته بود راه  ینم نی. ام

 !میالرج  طانیهم گذاشتم : اعوذ باهلل من الش یرو چشم

 یرفتم . نگاهم رو رونیشد ب یتر از قبل باز م نیکارگاه که سنگ  یدرب اهنرا در دستم چرخ دادم و از  ئچیسو
.   با سرعت از کنارش گذشت یکه رد شد تکان داد اما تاکس  یزرد رنگ یتاکس یقامتش ثابت ماند . دستش را برا

تانم شانگ  نیرا ب چیناهنجار پشت سرم بسته شد . سوئ یکالفه سرش را به چپ و راست تکان داد . در با صدا
به عقب برگشت . نگاهش را به  نیماش موتیر یبرداشتم . با صدا نیقدم را به سمت ماش نیفشردم و اول

رگرداند . سر ب دیبه تن فشرد . با ترد شتریشانه جا به جا کرد و ب یرا رو دشیو سف اهیس فیسمتم برگرداند . ک
برگشتند . پشت  شانیجا به جا شده و سر جا زده بود تکان خورد . رونیشال ب یکه از کناره ها  اهشیس یموها

 ینذر یاموالم افزوده شده بود نشستم . شکوفه به دنبال برنامه ها  ستیبه ل یکه به تازگ  اهمیس یایفرمان زانت
به ذهنم  قیدق یبا حساب و کتاب دیجد ینیماش دیخر میرا به دستش بسپارم . و تصم نیبود و مجبور بودم ماش

 بود . دهیرس

 دمید ریخم شدم تا صورتش در مس یعقب گذاشت . کم  ی. قدم دمیکش  نییرا پا شهیترمز کردم . ش شیاپ کنار
را با زبان تر کردم . انگشتان حلقه شده ام به  می. ابروانش را در هم گره زد و با اخم نگاهم کرد . لبها ردیقرار بگ

 . ترسونم یباال . م ایفشردم و گفتم : ب شتریفرمان را ب یرو

 . رمیممنونم . خودم م:-

 باال ... ای. ب ادینم ریگ  نیطرفا ماش نی:ا-

 باالخره . شهیم دایپ ستیکرد . دستش را با خشم تکان داد : الزم ن  اخم

 رسونمت . یم ییجا هی. سوار شو ... تا  هی:فکر کن تاکس-

اتفاق بود، مهم نبود   نیااش ... هر چه باعث    یان  میتصم ایام مجبورش کرد   ینگاهم کرد . لحن جد دیترد با
 یکمک راننده م  یصندل یکه کنارم رو  یی. مثل تمام روزها دیچیپ نیاش در ماش  یشگیعطر هم  یکه بو  یزمان

 یکردم برا  یام حبس م  یتنفس هدستگا یفرستادم . در ته ته ها یم میها هینشست و من عطر تنش را به ر
 شد . یگم م  نشیریش یعطر زنانه   انیعطر تنش را که در م  دمیکش  یلحظات نبودنش . بو م

 . یدار یخوب ی:زندگ-

جمله اش  نیا  یاش را از نظر گذراندم . جوابم برا  رهینگاه خ عیسر یلیگرفتم . خ  میرو شیپ نیرا از ماش نگاهم
.. با دوست داشتن . یبا محبت ... زندگ یپر از ارامش ... زندگ یداشتم . داشتم زندگ یخوب یسکوت بود . زندگ

 بدون عشق ... یدگزن
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 ؟ ی:دوسش دار-

 یتر شدنش را نم ی. طوالندیرس یم انیزودتر به پا ریسرعت گرفت. کاش مس نیگاز فشردم. ماش  یرا رو میپا
 نداشتم. یکنارم نشسته بود احساس خوب  یصندل یباران رو نکهیگذشته از ا  یخواستم. مثل روزها

 . میم . نگاهش کردم و زمزمه کردم : راضهم فشردم . دوستش داشتم . برگشت یرا رو میپلکها

 محو شد . شیلبها یزود از رو یلیکه خ  یزد . لبخند محو لبخند

 گناهکار بودم در حق او...  من

لبم ... ق انتیخ ادیو ذهنم فر زدیسخن م ادیعذاب اور بود . قلبم فر  نیزد . سکوت ماش هیتک شهیرا به ش سرش
 ا ... قلبم دلتنگ باران بود و ذهنم دلتنگ همسرم .حرمت ه ادیو ذهنم فر زدیعشق م  ادیفر

 ... یزندگ نیزدم . لعنت به تمام ا هیپنجره تک یگاه سرم کرده و به لبه   هیرا تک دستم

 آمدند.  یها کش م هیثان  یی. گودیرس انیبه پا شهیتر از هم یطوالن ریمس

شده  لیکه مدتها قبل به بارانم تبد  یارانزدم . ب شیشد . صدا ادهیبرابر ساختمان توقف کردم . به سرعت پ در
ود . ب نیمن نبود . باران باران من نبود . بارانم نبود . باران ِام یبه کار بردم . باران برا یصفت چیبود را بدون ه

چشمانش به  ریدر باز گذاشت و سر خم کرد . پلک زدم . ز یلبه  یبود . خم شد . دستش را رو نیام  یباران برا
 زد. یم یاهیس

 ؟ نی: چرا ام دمیاسم در برابر باران ِ من به کار بردم . پرس  نیبه زبان اوردن ا یتوانم را برا تمام

و  . شیحالت ها رییشد با تغ یتر م ی. پاسخش طوالن دییهم سا یرا رو شیرا بهم فشرد . دندان ها انگشتانش
 یممکن گفت : کاش خودمم م یصدا نیمترلحن ممکن ... ارا نیتر زیباالخره نفسش را رها کرد و با غم انگ

 دونستم.

 یو رفت . وارد ساختمان شد . نگاهم به درب بسته شده ثابت ماند. باران رفت . کاش م دی. در را کوبرفت
 یاش چشمانم را به تند  یدانست . سر خشک شده ام را برگرداندم و از سخت یرا کاش م «نیچرا ام»دانست . 

 هم فشردم . یرو

 دانست ... ی... نم یسادگ نیدانست ... به هم ینم باران

 گشودم .  چشم

مقابلم بود . چشمانش مامن ارامش نبود . چشمانش به اشک نشسته  یپر از ارامشم با فاصله کوتاه چشمان
 بود .
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از    مدیچشمان . لرز نیاز ا  دمیاز حضور باران لرز  دمینلرز نباریاز چشمان به اشک نشسته اش ... ا  دمی. لرز دمیلرز
از    دمیچشمان گذشته بود . ترس نیاز تمام انچه از برابر ا  دمیخفته بود . ترس میرو شیکه در چشمان پ  یاحساس

 انچه در ذهن همسرم گذشته بود .

را تند کرد . کالسکه ساوان را به  شیشدنم قدم برداشت . قدم ها ادهیگرفتم . قبل از پ  رهیرا به دستگ دستم
نه . مهم نبود .  ایرا زدم  نیماش موتیر چشمانم گذشت . دنبالش رفتم . فراموش کردم رحرکت در اورد و از براب

 داشت . یاز انچه انتظار داشتم برم  عتریرا سر شیقدم ها

 زدم . قدم برداشت . صدا

 کردم : شکوفـــه !  التماس

 برداشت . قدم

  شیقدم برداشتم و رو به رو.  ستادی. دستش به سمت چادرش رفت و ا دمیانگشتانم کش  نیرا ب چادرش
 بدم . حی: بزار توض ستادمیا

 گفتم .  یرفت و نم یکردم . کاش نفسم م  یشدم . کاش زبان باز نم یم الل

 خفه شده اش . یاشک ها  یشد برا یتلنگر چون

 . ستین حیتوض یبرا یزی: چ دیکش  رونیانگشتانم ب  نیشد . چادرش را از ب ریسراز شیاشکها

 ! یکن  یکه فکر م  ستین ی رفت : اونباال می. صدا دمیغر

ر قبل که د ی. ساوان چشم گشوده بود . برعکس لحظات دیصورتش کش یشد . پشت دستش را رو نیخشمگ
 یکنم . اگه فکر  ینم یفکر چی: من ه یارام بود اما جد  شیخواب بود حال با دقت زل زده بود به صورتم . صدا

 یمن به جا یخدا یباشه ول تمرو ندارم که پش یکس  چی... درسته ه یستادیاینم یجلوم وا نطوریکردم االن ا  یم
 افتاده .  یدونه چه اتفاق یم یمن بهتر از هر کس یکنم . خدا  ینم یادما پشتمه . من فکر  یهمه 

پناه برده  شیبرد . باز هم به خدا یپناه م شیخم شد . شکستم . قلبم ... ذهنم ... روحم . از من به خدا زانوانم
 .بود 

 شکوفه ... یمن ... ! خدا یمن ... خدا یبه قلبم چنگ زد . خدا شیزد . بابا ها غیکنارم گذشت . ساوان ج  از

 کرد .  یم شیرا به خدا تمیشکا

 دانست . یشکوفه م ی... خدا دیشن یشکوفه م یخدا مرصاد
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دانست در مورد  یمدانست. خدا  یمن هم م یدانست. خدا یآنها م  یهر دو یدانست. خدا یباران هم م یخدا
 کردم. در برابر شکوفه... در برابر باران... من گناهکار بودم.  یو من احساس گناه م یزیهر چ

 ...یخان علو وشیهم دار دیگناهکار بود. شا  یهم حاج دیشا

که از طرف   یکه با تماس  یبودن گناهکار بودم. روز یمن بخاطر برادر مهد دیگناهکار بودند. شا  قی... دقادیشا
 رسانده بودم، گناهکار بودم. یسر مهد یداشتم خودم را به باال مارستانیب

 ستادهیکه در چهارچوب در ا  ی. حاجدیشن یگناهکار بود که زن و فرزندش را به من سپرد و حاج  یهم مهد دیشا
 مرصاد. سپارمیگفت: شکوفه و بچم و به تو م  یکه مهد  دیبود و شن

* 

* 

* 

ه اش سجاد یخواب که قدم در اتاق گذاشتم پا یهم افزوده شده بود . برا هیش گرسکوت نبود . به سکوت نباریا
 هودهی. اما انتظارم ب شیبود . منتظر ماندم . دو ساعت تمام چشم دوختم به قامت نشسته اش در درگاه خدا

را  حشیبسکوتش . کنارش نشستم . تس نشکست یبود برا دهیفا یدرگاه . انتظار ب نیجدا شدنش از ا یبود برا
 . دمیکش  رونیانگشتانش ب  نیدر دست گرفتم و ارام از ب

زدم .  شیمهر ره اوردش از مشهد زد سکوت اتاق را شکست . سر بلند کرد . صدا یکه به رو  یشد . بوسه ا خم
 و جواب داد : بله ؟ کیتار یچشم دوخت به نقطه ا

من خبر از وجود  یکه برا  ی. حال بله . بله ابه جز جانم نبود  یزی! مدتها بود پاسخش در برابر اسمش چ بله
 اش داشت .  یدلخور

 تو قسم فقط رسوندمش ... یانگشتانم تکان دادم . زمزمه کردم : به خدا  نیرا ب حیتسب

گشت . قسم خورده بودم . به   یقسمم م قتیصورتم دنبال حق انی. چشمان به خون نشسته اش در م برگشت
 ... دمیرا درون سجاده اش رها کردم : و ازش پرس حیسبخودم . ت یشکوفه . به خدا یخدا

و وجودش بلند شد : نگ یاز ته تها  شینشست . صدا میلبها یکامال سر بلند کنم انگشتانش رو  نکهیاز ا  قبل
 ستیهم ندارم ... الزم ن ینگو ... االن نگو ... االن توانش و ندارم ... گله ا دمیخدا قسمت م نیمرصاد ... به هم

که حاضرم در برابرت زانو   یهست ی... کس یکسم  ه... بعد از خدا هم یستین یمن هر کس ی... تو برا یبد حیتوض
بودم ... اگه امروز  رونی. اگه امروز اون ب ستمیخودم با یرو پا ی... بهم کمک کرد یداد یبزنم . تو بهم زندگ

 نیاز ا  رونیتونم ب یم اونجا باشم . متون یم یداد ادیبود که تو بهم  نیبخاطر ا نمیرو بب یزیتونستم چ
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... عشقت و ازت گرفتم . حق  تی. من اومدم تو زندگ ستین یزیکم چ  یدوسش دار نکهی. ا مباش یواریچهارد
 .رمیگیحق و ازت نم نی... من ا یدار

انش را . اب ده ستادیبلند شد و پشت به من ا یشد . نگاه از نگاهم گرفت و سجاده اش را تا زد . به ارام خم
 ... ی... مبادا به زن شوهر دار چشم داشته باش یکن  یاون شوهر داره مرصاد ... مبادا گناه  یفرو داد و گفت : ول

 ! مراقب گناهات باش مرصاد .

  نیزانوانم رها شد . شکوفه ... شکوفه ... چطور توانسته بودم . چطور ا یتوان از دست داد . دستانم رو دستانم
 کنم .  انتیدر افکارم به او خ نیچن نی. چطور به خودم اجازه داده بودم ا کار را کرده بودم

 . واریمبل نشست . کتاب به دست گرفت و زل زد به د یدنبالش رفتم . رو به

 نشستم : بزار حرف بزنم شکوفه ... من به زن شوهر دار چشم ندارم . به باران چشم ندارم ... کنارش

 خوام ... ینم یحیکنم . توض  ی. خواهش م نهیکار و نکن . االن سکوت بهتر  نی:انکار نکن مرصاد . مرصاد ا-

* 

* 

* 

 ... یمرصاد گند زد ی؟ گند زد یخواست یو م نی: هم دیغر  امکیس

ردم ک  ی. سر تکان داد : انتظار نداشتم . فکر م امکیو چشم دوختم به س دمیکش  رونیدستانم ب نیرا از ب سرم
پناه و اون بچه   یکه بخاطر اون زن ب  ی؟ مرصاد شهیم دایگفتم مرد تر از مرصاد هم پ ی... به خودم م یمرد یلیخ

 از عشقش گذشت . اشتباه کردم مرصاد ... اشتباه کردم .

مرصاد ؟ مرصاد شکوفه خانم از  یکرد  کاری: با اون زن بدبخت چ زدیم ادیذهنم فر یدر تک تک سلولها شیصدا
 به تو پناه اورده بود . گرونید

 خفه شو ... ایزدم : خفه شو س ادیفر

 یمرصاد . اصال به من چه ... دلم به حال شکوفه خانم و ساوان م میزد : هممون خفه شد یصدا دار پوزخند
  یهمون بارانه که با تمام پسرا اقتتی... ل یرو نداشت یاون زندگ  اقتی... تو ل یندار یتیسوزه وگرنه تو اصال اهم

 . زدیکالس الس م

  ریانگشتانم ت  نیکه ب  یو سوزش زیم یرو ی شهیشکستن ش ی. صدا دمیکوب  زیم یبا شدت تمام رورا  مشتم
 از سالم بودن  یشد . وقت رهیخ زیشد . با تاسف به دست من و بعد به م امکیس یباعث سکوت طوالن دیکش

 لب زمزمه کرد : متاسفم برات ... ریبه تاسف تکان داد . ز یدستم مطمئن شد سر



 

 
210 

شراکت و  نیکنم بهتر باشه ا  ی: فکر م ستادیچهارچوب در ا نیگرفته بود . اما ب  شیرا در پ یخروج ریمس
.   مزنی. در موردش با بچه ها حرف م نمیو شاهد کارات باشم . بهتره برم و نب نمیتونم بش ی. نم میتمومش کن

 ... یخواد که تو ندار یم اقتیل نکنه . داشتن او  یزندگ نیا  ریشکوفه خانم نخواد خودش و درگ دوارمیام

 شدم ؟ یمجازات م یسادگ نیخشمم شعله ور شد . گناهم چه بود که به ا اتش

.  عشق گذشته ام  یبرا یباران ... دلتنگ یبرا یبه دلتنگ انتیبه حضور همسرم . خ انتیبود ! خ انتیخ گناهم
 که ساده بود ؟  یاشتباهاتم بود ؟ اشتباهات  یمجازاتم برا

تنها ماندم .  یهم با او همراه شدند . در چشم بر هم زدن هیو بق دیرفتن گذاشت . وح یبنا امکیس ،یسادگ به
 یندوست داشت میکه برا  یکارگاه  یبر ماندن گرفتن . در چشم بر هم زدن میفقط دو نفر تصم یدر چشم بر هم زدن

رم قرار الزم را در براب  یبرگه ها تمام امکید تا سیطول نکش شتریرفت . چند روز ب نیتلخ شد . از ب دیرسیبه نظر م
 یباش دهی. فهم یاشتباه کرد  یباش دهیفهم دوارمی... ام ی... ول یمون یبرادرم م شهیداد و گفت : تو هم

نابود شه . خودت و  تیگذشته نذار زندگ  ی. برادر به حرمت روزها یاز دستش بد  دیچقدر خوبه و نبا تیزندگ
 نجات بده .

بودم از رفتن  نی... خشمگ شیکردن ها  یاز دور  نیز سکوت شکوفه ... خشمگا  نیبودم. خشمگ نیخشمگ
 عزم رفتن دوستانم .  یبودم برا نی. خشمگامکیس

 .کمینزد یشده بودم از تک تک ادم ها نیخشمگ یسادگ به

اخم کرده بود و در حال    لیدل یب امکیبود چشم غره رفته بود. س دهیهمان اول صبح که مرا د لیدل یب امکیس
 امکیس کرد؟یم یدر مورد من چه فکر امکیصحبت ها... س نیندارم. حال هم ا اقتیگذر از کنارش گفته بود ل

 شد؟ یمن با خبر م یخصوص یاز زندگ  دیچرا با

 یمسائل زندگ نیتر یاز خصوص  امکیگفت تا س  یم دایما را به آ یتمام اتفاقات زندگ یراحت نیبه هم شکوفه
 یچه حق امکیداشت؟ س امکیبه س یمن چه ربط یزندگ یاصال مشکالت شخص  دانم یمن با خبر باشد؟! نم

لگد کوب کرده بود.  مرا نگونهیکه ا  یقی... رفامکیام بازخواست کند؟ س  یداشت تا مرا بخاطر مسائل زندگ
 او گذاشته بودم و او مرا...  یپروراند؟ من نام برادر را به رو یدر سر م یچه فکر امکیس

هم   دیشا ر؟ی... دلگامکیبودم... از شکوفه... از س ری. سکوت کردم. دلگدمینپرس شیفتارهار  یبرا یلیدل یحت
  ینبودم. فقط گوشه ا حینداشتم. خود هم به دنبال توض حیانتظار توض  چکسی. اما... از هکردمیاحساس گناه م

 کردم.  یرا نظاره م انمیاطراف  یبودم و رفتارها ستادهیا

سفر رفت، باران هم با او رفت. شکوفه سکوت بر لب زد. از من  یبرا نی. امگذشت   یسخت م بیعج  میروزها
فشرد و در اتاق ساوان ماند و من سکوت کردم. همه رفتند  نهیکرد. نظاره گر شدم. شکوفه ساوان را به س  یدور

 و من سکوت کردم.



 

 
211 

که داشتم نه در کارگاه پا   یمشهمچون اتش جهنم سوزاننده بود . ارا میتک تک ادم ها در کارگاه ، برا یخال یجا
ا به  ساوان ر  دمیرس یکرده بود . به خانه که م  نشیکه شکوفه با سکوتش سنگ  یبرجا بود و نه در خانه . خانه ا

از زبانش خارج   یشام کلمه ا زیکرد . سر م  یخواباند . خودش را تا زمان شام در اتاق حبس م یبرد و م یاتاق م
ماند و زمانش  یدهد . تمام شب را در سالن م یبود که اجازه صحبت یده تر از انسا میشد . جواب سوال ها ینم

 گذاشت.  یدرس خواندن م یرا برا

که نکرده بودم. من تمام آن روز تنها چند کلمه با باران صحبت    یگناه  یشدم برا یم هیبود اما من تنب مسخره
 شدم. با همسر دوستم... یم هیکرده بودم و تنب

 شدم. اما... یم ی. شاکشدم یم هیتنب

 هیعاشق بودن تنب  یگذاشتم که خود انجام داده ام. خودم را برا  یم یگناه  یاتفاقات را به پا  نیتمام ا انیپا در
 دوست داشتن شکوفه. یعاشق باران بودن. به ازا  یباشد به ازا هیتنب میبرا هیتنب نیدادم ا ی. اجازه مکردمیم

* 

* 

* 

 نکهی. اما من از اکردمیداشتم به باران فکر نم اقتیگفته بود اگر ل  امکیه بودم. سگذشته فکر کرد  یروزها تمام
کلمات را در وصفش به کار   نیا  امکینبودم. باران پاک تر از آن بود که س مانیپش دمیشیاند  یبه باران م یروز

بودم که فراموش   مکایس یدر شوک رفتارها نچناناما من آ  دمیکوب  یم امکیدر آن لحظه در دهان س دیببرد. با
 .ستمیتوانم رخ در رخش با یکردم م

نداشتم. باران پاک بود. باران را تنها  یاش شک  یکه من در پاک  یکند. باران  نیحق نداشت به باران توه امکیس
 یتوانست درس زندگ یکه م  یباشد. باران یتوانست معلم زندگ یکه م  یکنم. باران  فیتوانستم توص یمن م

بود و مرا به سمت  دهیمن بار یزندگ رآموخته بود. باران بود که ب  ستادنیکه به من توان ا  ی. باراناموزدیب
 بود. دهیکش  ییروشنا

 توانست بد باشد؟ یچطور م باران

 توانست بد باشد؟ یمگر م باران

  یدوراهبودم که صبورانه مرصاد غرق شده در  یباران ونیرا مد میمن بود. من تمام بودن ها یزندگ یمعنا باران
که من در برابرش نشسته و از   یکرد. باران صبور بود... باران  لیمحکم تبد تیعقل و سنت خانواده، را به شخص

ساوان  یراکه ب  یبود صبور بود. باران دهیرا د فهکه دورادور شکو  یترکش گفته بودم صبور بود. باران یبرا لمیدل
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  یو برا ختهیمن اشک ر یبرادر مرده  یکه برا  یباران توانست بد باشد؟ یچند روزه دل سوزانده بود چطور م
 اش زار زده بود.  امدهین ایکودک به دن

 او باران تنها باران محبوب  یشناخت. برا یباران را نم امکیبود. س دهیند شناختمیرا که من م یهرگز باران امکیس
  ی. باران آزادیحساب کن شیک هاکم  یرو یتوانست یدانشگاه که در همه حال م یپروا یدانشگاه بود. دخترک ب

 بود که بد شود. یآن  از. باران خوب تر  دیکش  یکه تمام مشکالت دوستانش را به شانه م

بند نمانده بودم. من بودم که از باران خواسته  یپا مانیکه بد بود؛ من بودم. من بودم که به قول و قرارها  آن
 یچند روزه ب یتوانم نسبت به پسربچه  یتوانم... نم یند نمبودم مرا رها کند. من از باران خواسته بودم درک ک

کتر در  د  یبرود. صدا نیداشتن پسرش از ب یدهم برا زهتوانم از همسربرادرم بگذرم و اجا یتفاوت باشم. گفتم نم
 نکهیاز ا  یبد شکوفه گفتم و خواستم درک کند. من حرف طیباران از اوضاع و شرا یگوشم زنگ زد و من برا

بد شکوفه و ساوان گفتم و انتظار داشتم  طیترکم کند نگفتم تنها از شرا نکهی. از ااوردمیبر زبان ن همشخواینم
 ؟ییدرک کردن به چه معنا نی. اما اندباران درک ک

 و من سکوت کنم؟ ندیمن بب یباران بماند و وجود شکوفه را در زندگ نکهیا

باران بر لب   یعقد را برا  خیروز و تار یران بودم. به تلخزمان عقد را مشخص کرده بود همراه با یکه حاج  یروز
  ریرا در دلم سراز ایتمام غم دن «شهیداره راهمون از هم جدا م گهید»زده بود و با گفتن  یآورده بودم. لبخند تلخ

و باهام  یمن تحمل کن یزندگ یمرد و تو هی یتونیکرده بود. خواسته بودم بماند و او گفته بود: مرصاد م
 ؟یونبم

 ...دهیچشمانش زل زده بودم. تلخ... با خشم... رنج به

منطق به  نیبا بهتر شهیجز آنچه باران بر زبان آورده بود، نبود. حق با باران بود. باران هم یزیچ تیواقع اما
باران باشد و من  یدر زندگ یتوانستم شاهد باشم که مرد ی. حق با باران بود. من هرگز نمستینگر یموضوع م

ه ک  یگفت. باران  یحقوق زن و مرد سخن م یاز برابر  شهیکه هم  یباران خواستم؟یرا از باران م نیباشم چطور ا هم
تواند  یتواند درس بخواند. زن هم م یتواند کار کند. زن هم م یکند. زن هم م  یتواند زندگ یگفت زن هم م  یم

ا ر  ایداشت دن میکه تصم  یفادار باشد. بارانو یمهربان و همسر یحال مادر نیباشد و در ع شیاهایبه دنبال رو
 کند.  لیزنان و مردان تبد یزندگ یراب یبهتر یبه جا

 لبخند زده بود. یافکار خانواده ام را از باران خواسته بودم و با تلخ  میروز با تمام تالشها آن

ن از دست داد  یده بود. من براام رها کر   یاتفاقات زندگ  نیب م،یتالشها نیافکارم، ب  نیچرخانده بود و مرا در ب رو
دانستم. من باران را از دست داده  یکه در برابر نگاهم، در دوردست ها محو شده بود شکوفه را مقصر م  یباران

ران  . باران بد نبود. باکردمیم سیتدر شیروزها افکار آموخته از باران را برا نیا  یبودم تا شکوفه باشد. شکوفه ا
 من بود. یزندگ یها تیان استاد روامن بود. بار  یزندگ یالگو
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 بود. یزندگ نیریباران ش باران،

 !انتیکنم؟ خ  انتیتوانم خ یکه من م  شندیاندیتوانستند ب ی... چطور مامکیس شکوفه،

 توانستم خائن باشم اما باران... یم یروز دیشا من

اران دانست. ب یبه خود م انتیابل خبه شخص مق انتیرا نه خ انتیمتنفر بود. باران خ نینه! باران از خائن باران
 .رفتیپذ ی. باران هرگز مرا نمکردینم انتیخ

* 

* 

* 

زودتر از انکه انتظار داشتم اتفاق افتاد . در خانه مشغول قدم زدن بودم . انگشتانم را کالفه  یلیخ نیام  بازگشت
 ... نیسست بود و سنگ می. قدم ها دمیکش  یم میموها نیب

شانه ام   یدست رو نیسر تکان داده بود. ام میبود با خنده برا دهیساختمان د یر ورودآمده بود. مرا د  نیام
 پسر؟ یبود: چطور دهیشانه ام اخم کرده بودم و او پرس یگذاشته بود و من از فشار انگشتانش رو

اسطوره ... به کمرنگ شدن باران... به  یزندگ نیا  یبه تمام روزها یسوال پوزخند بود. پوزخند نیبه ا پاسخم
روزها کامال در افکارم  نیکه ا  یام از شکوفه... به حس  یشکوفه... به دلخور یبرا میها یشدن باران... به دلتنگ

پنهان  ایام را از تمام دن  یشدم و ناراحت یم. دلتنگ شکوفه کردمیم شیروزها باران را ستا نیواضح بود. ا
 .کردمیم

راه شدن  مهین قی... از رفامکیس ی. از نبودن هامیبگو میردهاساوان از د یتوانستم برا یروزها تنها م نیا
 من شده بود. یکه اسطوره زندگ  ی... از بارانینبودن مهد یشکوفه... از تلخ یها ییاعتنا  ی... از بامکیس

 یرا م میتمام دردها یی. گوزدیلبخند م یقیبهتر از هر رف میمن، برا یساله  کیمحرم اسرارم بود. کودک  ساوان
بخند ل توانستمیگرفت که نم  ی. چنان آرام مدیکش  یگذاشت و نفس م  یام م  نهی. در تمام مدت سر به سدیمفه

 .میروزها بگو نیا  یاجازه دهد از تلخ  خواستیم ایتفاوت باشم. گو یتوانستم به حضورش ب ینزنم. نم

 .میبرا کردیساله مردانه رفاقت م کی ساوان

 .دمید یها مروز  نیکه ا  ییتمام رفاقت ها برخالف

 گریشناختم جور د یرا که سالها م یامکیروزها س نیداشتم. ا یهم احساس بد نیام  یروزها به رفاقت ها نیا
 شناختم اعتماد کنم. ینبود م یادیز یکه مدت  ینیاوصاف به ام  نیتوانستم با ا یبودم. چطور م دهید
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 بود من تمام اعتمادم را از دست داده بودم. نیا  قتیحق

نداشت.  یتیمن اهم یشوهر باران نبود هم برا نیاگر ام  یشد! حت یم یکرد آن شخص حال چه کس  ینم فرق
 تمام رفاقت ها مرده بودند.

...  اطیدر ح نی. ام دمیثابت ماند . ابروانم را در هم کش  شیرو شیو شکوفه پ نیام  دهیقامت کش یرو نگاهم
 شکوفه ؟!! یرو به رو

* 

* 

* 

 چهارم : فصل

 گذرد .  یم نیچن نیمن ا یزندگ یروزها

 شود ... یپندارم محو م یزودتر از انچه م یلیخ یخوشبخت یبرا انتظارم

حمد و همسرم جدا کند . نق نق  نیلحظه نگاه من را از ام نیتوانست در ا یساوان هم نم ینق نق ها یصدا
ن حمد به زبا  نیبود که ام یکلمات  دنیفهم یشد اما من ... تمام تالشم برا یم هیبه گر لیکه کم کم تبد  ییها
 ی. کاش م نمیلحظه بب نیتوانستم صورت شکوفه را در ا یداد . کاش م یاورد و شکوفه به ان گوش م  یم

 . ستیشده به صورتش چ رهیخ نیصحبت ها که در طولشان ام نیواکنشش در برابر ا نمیتوانستم بب

ه بود . و شکوف نیام  یاما تمام فکر و ذهنم در پو من برگشتم . برگشتم و کنارش نشستم .   دیکش  ادیفر ساوان
  زمزمه با ... با را درک یتوانستم تالشش برا یمن م شیها غیج انیو م دیساوان با اخم دستش را به صورتم کوب

 : ساکت باش ...! دمیکنم . با خشم غر

خ تل امکیچشمان س کرد . چشمانش مثل  ینگاهم م نیچشمان خشمگ نباریساوان اوج گرفت . با اخم و ا یصدا
 ی... من بودم و جا رضای... من بودم و عل وسفیرفته بود . من بودم و کارگاه . من بودم و حاج  امکیبود . س

 . میکه سالها در کنار هم کار کرده بود  ییتک تک بچه ها یخال

  رونیز اغوشم بکه به سمت ساوان دراز شد . ا  دمیباز شدن در نشدم . کنارم که نشست ... دستش را د متوجه
 انیصورت گر نیبه حرکت در اوردم . نگاهم ب میموها نی. چادر از سرش سر خورد و من انگشتانم را ما ب دشیکش

 کرد .  یمکالفه ترم   دشیدزد یساوان و چشمان نگرانش که هر لحظه از صورتم م

 یافکارم م  یجیکه از گ  میاپاه یو به سمت اشپزخانه رفت . بلند شدم . رو ختیشد . از برابر نگاهم گر بلند
 ... ی. لعنت دیکوب  یام را در هم م  ختهی. سکسکه ساوان افکار بهم ر ستادمیقدم بردارند ا دندیهراس
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 گفت ؟  یم یچ نیزمزمه کردم : ام یکردم . با سخت  یلب تکرار م ریبود که مدام ز یکلمه ا  نیا

ساوان را در اغوشش حفظ کند . ارام گفت :  کرد  یچطور سع دمی. د دمیو من لرزشش را د ستادی. ا ستادیا
 ...! یچــ ــــیه

که   یچیبود . ه دهیطول کش قهیاز ده دق  شتریب زدیکه شکوفه از ان حرف م  یچیهم گذاشتم . ه یرو چشم
اب را باز کرد . به طرفش قدم برداشتم .   رینگه داشته بود . ش نیاو را در برابر ام  قهیشکوفه گفته بود ده دق

ا ر  ریاب گذاشت . ش  ریش ریوان را زی. ل ستادمیرا به سمت دهان ساوان برد . پشت سرش ا وانیمن ل پشت به
توجه به   ی. ب فتدیب هیباعث شد ساوان دوباره به گر دیکه از حضورم کش  یبلند نیبست و به سمتم برگشت . ه

 اونجا نگهت داشته بود ؟  ساعت هی نیهم یزدم و و گفتم : برا هیساوان دستم را به کانتر تک یها هیگر

خواستم از   یفرارش را بدانم . م لیخواستم دل ی. م ختیگر  ی. از نگاه کردن به چشمانم م دیاز نگاهم دزد  چشم
خواستم بدانم چرا  یروزها دورش کرده است . م نیاست که ا  زیخواستم بدانم چه چ ی. م ارمیکالمش سر در ب

  یم غیخواستم بدانم اما شکوفه در یفرصت سخن گفتن داشته باشم . م دیباشم ؟ چرا نبا یدور نیا  قیال  دیبا
  یعقب گذاشت تا به کانتر برخورد کرد . صدا  یترساندمش که قدم یام ترسناک بود ؟ من م  رهیکرد . نگاه خ

ت گذاش  شیپ یفرار از دستم تقال کرد . قدم یرفت گم شد . برا یساوان که رو به کاهش م یها هیگر  انیکانتر م
 . زدیاز کنارم گذشت و در همان حال گفت : در مورد تو حرف م  و

برداشتم و  یخروج از اشپزخانه . به دنبالش رفتم . قدم ریداشت . در مس ی. قدم برم دمیرا در هم کش ابروانم
به   جانیاش را فراموش کرده بود و با ه  هیگذاشت . گر  نیزم شیها یرفتم . ساوان را کنار اسباب باز شیپ

 میکرده بود  یداریپدر و پسر باهم خر کهرا   یکیپالست یکرد . نق نق کنان درخچه   ینگاه م شیها یب بازاسبا
 گونه اش  ینشان دهم بر رو یبتوانم واکنش نکهیبرداشت و به سمت صورت شکوفه نشانه گرفت . قبل از ا

کشد اما برعکس   یرد م... مطمئن بودم درد داشته ... مطمئن بودم شکوفه د شینشست ودست شکوفه هم رو
 نگاهش را به فرش نباریبرد ا یرا باال م شیداد . صدا یواکنش نشان م وانرفتار سا نیکه در برابر ا  ییتمام روزها

 کار کنه ؟  ایخواد بره با س ی: م دمیتر شدم و کنارش نشستم . پرس کیدوخت و سکوت کرد . نزد

هم ترکم کرده بود . سفارشات   نیا همه ترکم کرده بودند . امروزه نیامد . ا  یروزها به کارگاه نم نیهم ا نیام
. دستانم را به دور زانوانم حلقه زدم و   دمیاماده نبود . نگاهم را از صورتش گرفتم و زانوانم را در اغوش کش  نیام

  نکهیمثل ا یدوستمه ول نیکردم ام  ی. فکر م شمیم ازاتدارم مج نطوریکردم که ا  یدونم چه گناه یگفتم : نم
 تنهام بذاره . همشون رفاقت و در حقم تموم کردن . امکیکردم س  یکردم . هرگز فکر نم  یاشتباه م

 یاوردم هراس به دلم چنگ زد . ادامه دادم : کارگاه جهنم  یکه به زبان م  ییها زیدهانم را فرو دادم . از چ اب
 دمیرس نجایکنم ... چطور به ا  یکنه که به وجود خودم شک م  ینگام م نیچنان سر سنگ وسفیشده . حاج 

 شکوفه ؟

 . شمیم وونهیعجز نگاهش کردم : دارم د  با
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 زد : مرصاد ... می. ارام صدا دیرا جلوتر کش خودش

 ... یریسرتکان دادم : تو هم م یکالفگ  با

 کلمه را بر زبان آوردم.  نیچطور ا دانمینم

نه  ایردم ک  یاشتباه  پرسهیکس ازم نم  چیبود : هکردم قلبم شکست . فکر کردن به نبود شکوفه ... مرگ   احساس
! 

دانم  یام حرف زده بودم. نم  یام را بر زبان آورده بودم. مثل بچه ها از ناراحت  نهیجمله تمام درد س نیبا هم ایگو
 را شکسته بودم. اما... میلبها یمهر سکوت رو نیچرا ا

 هر آنچه بر زبان آورده ام را فراموش کن. میشد بگو یم کاش

ام را با   یتخت برداشتم و به تن کردم . شلوار ورزش یبه سمت اتاق رفتم . کاپشنم را از رو یشدم و به تند بلند
زدم . نگاهش  رونیاضافه کرده بود را به تن کردم و ب  میشکوفه به لباس ها شیکه چند وقت پ  ینیشلوار ج

 شوم . مبادا دلتنگ شوم و بمانم ! مانینکردم مبادا پش

توانستم در برابر  یکه نم  یکردم ؟! مثل گذشته ها ... مثل زمان  ی. فرار م دمیدو یم نییرا با سرعت پاها  پله
انستم تو  ی. نم ستیحقم ن نیا  میو بگو ستمیبا یتوانستم در برابر حاج یکه نم  ی؟! مثل زمان ستمیبا یحاج

اشم بمانم . لعنت به من ... لعنت به  اش ب  چهو قول دادم مراقب زن و ب ستادمیا  یکه در برابر مهد  یمثل زمان
 ... یزندگ نیا

.   دمیرس ینم مارستانیکاش به ان سرعت به ب  ی. کاش ... ا ستادمیا  ینم یکاش هرگز در برابر مهد  ی... ا کاش
کاش مجابش   یشد . ا یهرگز مهندس نم یکاش مهد  یکردم ... ا  یبرادر هم قفسم عجله نم دنید یکاش برا

  یش نما  یلیتحص یاز رشته   تفادهبه اس میهرگز تصم یکاش مهد  یشگاه رفتن تالش کند . ادان یکردم برا  ینم
 ...! یشد ... ا یبه ان ساختمان نم یدگیمسئول رس یکاش مهد  یکاش ... ا  یگرفت . ا

که ان   یپسر یبه جا نباری. وارد شدم . ا ستادمیبودم ا ستادهیدر برابرش ا شیکه سال پ  یبرابر سوپر مارکت در
 ؟ دیخوا یم یزی: چ دیپرس یشدم . با مهربان کیبود . نزد نیتریپشت و انسالیم یشکست مرد یشب تخمه م

 ... گاری:س-

 و گفت : چند نخ ؟ دیزد . چرخ پلک

 خوب بده . زیچ هی...  یتوجه به سوالش جواب دادم : هرچ یب
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اشت . نگاهم را دوختم به تک نخ گذ   میرو شیرا پ گارینخ س کیبعد  ی. متعجب نگاهم کرد . لحظه ا برگشت
 هینخم برات ضرر داره .  هی نیکردم که گفت : ا  یم تیشلوارم هدا بیترازو . دستم را به سمت ج یرو گاریس
 کن .  دایواسه اروم کردن خودت پ گهید زیچ

عقب گذاشتم و از مغازه   یشد . متوقف شد . نگاهش کردم . برگشتم . قدم نیسنگ بمیج یدر ورود دستم
 انتخابش نداشتم .  یبرا میتصم چیکه ه  یمقصد ی. راه افتادم ... به سو یحرف چیه یرفتم . ب رونیب

 ی. چشم رو دمیگرم کردن وجودم بلع  یرا برا شیقرار دادم و سرما شیسنگ سرد نشستم . انگشتانم را رو کنار
 امش روحم .ار   یبرا دیروحش ؟ شا یشاد یلب شروع کردم . برا ریز یهم گذاشتم و فاتحه ا

گردنم با صدا حرکت کردند . سرم را    ی. مهره ها دمیفرستادم . سرم را عقب کش میها هیسرد اطرافم را به ر یهوا
هم فشردم . کم کم  یرا رو میگردنم نفوذ کرد . دندان ها  یهوا به تک تک سلول ها یو سرما دمیکامال عقب کش

م لب یرو یکاپشنم فرستادم . پوزخند  بیج نتانم را دروسنگ سرد بغل نشستم . دس یخودم را رها کردم و رو
... باشد و من بر سر مزارش ... روز   نجایکردم برادرم ا  یهرگز فکر نم شی... دو سال پ نجاینشست . من ... ا

  یکردم فرزندش به جا  یدر اورم . فکر نم یهمسرش را به همسر یکردم قرار باشد روز  یاش هرگز فکر نم  یعروس
نم خواستم به نبود برادرم فکر ک یبرادر زاده ام باشم . هرگز نم یکردم بابا  ی. هرگز فکر نم دبشناس یپدر او مرا به

 . با میکه در کنار هم صرف کرد  یمن به خانه ... شام دنیرس یشب ... به سادگ کی ینبود ... به سادگ ی. مهد
 ترشیمن فکر کردم دختر را ب ود پسر باشد و او با شوق از فرزندش گفت . گفت دوست دار  میکرد  یهم منچ باز

خواهد کرد درست مثل  طنتیدوست دارم . فکر کردم دختر من و باران هم از سر و کولم باال خواهد رفت . ش
ه مرگش را ب یکردم لحظه   ی... هرگز فکر نم نمشیبب مارستانیان شب در ب  یکردم فردا  یمادرش ... هرگز فکر نم

 . نمیچشم بب

ارامش برادرم قول دادم . قول دادم مراقب همسرش باشم . مراقب فرزندش باشم .   یتم ... اما برانخواس هرگز
 عشقم کنم .  یخواستم فدا یکه م  یقول

توانستم اجازه دهم برادرم بدون مادر باشد .  یسکوت کنم . نم یتوانستم در برابر حاج یقول داده بودم . نم من
 بدون مادر بزرگ شود . یحاج یام در خانه   توانستم اجازه دهم برادر زاده ینم

 بتوانم به همسر برادرم فکر کنم . اما حال ... کردمیفکر نم هرگز

 من همسر برادرم نه ... یبرا شکوفه

 توانستم به نبودش فکر کنم ؟ یام . همسرم ... عمرم بود . چطور م  یزندگ شکوفه

جز کنار او بودن نداشتم.  ییاما جا  دمیکش  یجالت مکند خ  یم میتماشا نکهی. از ادمیکش  یخجالت م یمهد از
 یگذشته من حت  یرا نداشتم تا به دنبال آرامشم باشم. کاش زنده بود. زنده بود و باز هم مثل تمام روزها ییجا

 که همسر او بود.  دمید یرا نم یصورت شکوفه ا
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سر به بالشت  یبر دار شدن حاجکنم و از وحشت خ  یباران زندگ یایبود تا من باز هم غرق در رو یمهد کاش
 بگذارم.

 کرد.  لیتبد تیشد کاشها را به واقع یم کاش

 شد زمان را به عقب برگرداند. یم کاش

. کم   زدم هیبا سنگ سرد قرار نداشت تک یکه در فاصله چندان  یهم گذاشتم و سرم را به درخت تنومند یرو چشم
 . میرو شیسرد پ یایدن یکم به خواب رفتم . چشم بستم به رو

تا  دیطول کش یو لحظه ا دمیکه به تنم رسوخ کرده بود چشم گشودم . چهره در هم کش  ییاحساس سرما  با
تنم از سرما خشک شده بود . به  یبلند شدم . تک تک اعضا یکه در ان حضور دارم را درک کنم . به سخت  ییجا

به اطراف انداختم . حضورم  یده بود . نگاهش کی. هوا کامال تار ستادمیگذاشتم و ا  نیزم یرا رو میپاها یسخت
 من تمام ترسم را از دست داده بودم. ایوقت شب ... ترسناک بود اما گو نیدر انجا ! ا

به اطراف انداختم . سکوت  ی... نگاه نجایشب بود و من ا کی کی. ساعت نزد دمیکش  رونیب بمیرا از ج لمیموبا
که در   ینیماش نیاول  یقدم برداشتم . برا ی. به سمت خروج میبه حرکت در ا یباعث شد به تند زیوهم انگ

 : بپر باال ... دیپرسبود خم شد و  ونیکه پشت کام  یدست تکان دادم . مرد جوان دمید رمیمس

ته  بس خیهم نتوانست تن خشک شده و  ونیکام  یداخل یخورد . گرما یکارگاه م  یکیتا نزد رشیشدم . مس سوار
 ام را گرم کند .

 درون اتاقم رها کردم و چشم بستم . یصندل یگرم شدن کارگاه بود . خودم را رو  یبرا ریمس نیتر کینزد

* 

* 

* 

 ؟ یاوضاع کارگاه بکن  یبرا یفکر هی یخوا یکنارم نشست و گفت : نم  وسفی حاج

 ستیننه برادرمه اصال معلوم  قیکردم رف  یکه فکر م  یقی؟ رف یکنم حاج  کارشی: چ دمیرا در هم کش میها اخم
 نداد اوضاع چه خبره . حیبهم توض یحت یخواد . وقت ینم یکنم وقت  کارشیرهام کرده و رفته . چ یسر چ

 ؟ یپرسی:چرا ازش نم-

اجازه نداد بگم اخه چه    ی... حت هیبه چ یفرصت نداد بپرسم چ ی؟ اون حت یزدم : بپرسم حاج یصدا دار پوزخند
تونم به   ینم گهیاز دهنش در اومد گفت و رفت . خونم هم د ی؟ هرچ یکن  یمجازاتم م ینطوریکردم ا  یغلط
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و ت یبد باشه . زنم که تا اتفاق نقدریا  امکیس یشدن به خانواده  کیکردم نزد  یاعتماد کنم . فکر نم  یکس
 تو سر من . زنهیم ادیم دهینفهم دهیدرست و فهم امکمی... اقا س امکیدست زن س زارهیافته م  یم مونیزندگ

ادم   ی. مرد حساب یدیخواب نجایکه ا  شبمینکن . برو با زنت حرف بزن . د ینطوریدا . مرصاد خان ا:پناه بر خ-
  کاریبچه تو خونه چ هیاون زن بدبخت تمام شب با   ی؟ نگفت رونیب زنهیاز خونه م  کیجر و بحث کوچ هیبخاطر 

برگرد منم به  یبزن . عصر باهاش حرف مکرده ؟ پاش و مرد . برو خونه . هم ناهار دست پخت زنت و بخور ه
 خودیب یزایسالتون و سر چ نیکه رفاقت چند  شهی... نم نیصحبت کن نینی. بش نجایا  ادیب زنمیزنگ م امکیس

 . دیبهم بزن

بعد  هیگناهمون چ  گهیسرمونم اول م یباال یکنن . خدا  یکار و م  نینکردم دارن باهام ا یمن که گناه ی:حاج-
 ادینم رشیگ  یتاکس دمی... د نجایمونده ا دمی.. من فقط اون زن و رسوندم خونه . دکنه . به واهلل .  یمجازات م

کرد که من تازه    شیراه دیوح یرون . وقتیمن چقدر بعد از اون رفتم ب یدیمجبور شدم . اصال خودت که د
 دنبالش . رفتمیداشتم که همون لحظه م یمن اگه قصد و غرض یاومده بودم تو ساختمون . حاج

عوض کن و برگرد . با   ییحال و هوا هیشانه ام گذاشت : پاش و مرد . برو به زن و بچت برس .  یدست رو یحاج
 زنت حرف بزن .

ام    یدلتنگ ایبود  وسفیحاج  یصحبت ها ریدانم تاث یام کرد. نم  یگوشم خواند و راض  ریتوانست ز یتا م یحاج
کاناپه بلند شد. دستان حلقه شده   یاز رو  دمیانداختم، د  که در  دی. کلافتمیبعد خود را در برابر خانه  یکه ساعت
که با ورودم به سمتم    یپاسخ گفتم. به سمت ساوان لب ریرا رها کرد و از جا بلند شد. سالم داد و ز شیدور پاها

 و او به سمت آشپزخانه رفت. دمیزد خم شدم. در آغوشش کش یچنگ م میآمده بود و به پاها

نش اش و تا چشما  ینشست . نگاهم را دوختم به بشقاب خال زیگذاشت و پشت م  میرو شیپر برنج را پ بشقاب
 ؟ ... یخور ی: تو نم دمی. پرس دمیباال کش

 خورم . یراستش کج کرد : م یرا به سمت شانه  سرش

 «با زنت حرف بزن  »

 ؟ میرا به سمتش هل دادم : با هم بخور بشقابم

 جانیقاشق پر برنج را به دهان گذاشت . با ه نیبه دست گرفت و اولنشست . قاشق  شیلبها یرو ینیریش لبخند
و گفتم : دستپختت محشره ... دلم لک زده بود واسه  ختمیبرنج ر یدست به کار شدم . خورشت کرفس را رو

 خورشت کرفس .

 ؟ یکجا بود  شبی: د دیپرس
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را درون بشقاب رها کردم و دستانم را شدم به صورتش . قاشق  رهیفرو کش کرد . خ جانمیبلند کردم . تمام ه سر
.. نگران کردنش . یاطالع ندادنم . برا  ینبودنم . برا یخواستم . برا یمعذرت م دیبا حیچانه زدم . قبل از توض ریز

  ام  یکه بخاطر خاموش بودن گوش  شیتماس ها ی. برا دمیکه موقع ورود به خانه در چشمانش د  یا  ینگران یبرا
 . دیگفتم : ببخشاز دست داده بودم .  

 خوام تنهات بذارم . یهم گذاشت : من نم یرو چشم

 خواست حرف بزنم . حرف بزند . یخوب بود . چه خوب بود که او هم م چه

و  مونیکردم تمام مشکالت زندگ  ی. فکر نم رمی. ازت دلگ هیمشکل چ دیازم نپرس  یباورم نکرد . حت ای: س گفتم
 دست اونا ... یبزار

 نگفتم . یزی: من چ دیهم کش را در ابروانش

 اون حرفا رو به من بزنه .  دیاز کجا خبر دار شده ؟ چرا با  ای:پس س-

 زد : مرصاد ... !!! میصدا یا  قهیسکوت چند دق با

 بلند کردم : هوم ؟ سر

شده  زایرا نداشتم . در برابر مرصاد گفتنش تمام وجودم ن میجانم . اما توان تکان دادن لبها میخواستم بگو یم
 وجودش . یبود برا

 : تو ...-

 ؟ ی: من چ دمیقطع شدن سخنش پرس با

 ؟ ی: تو با ... با باران رابطه داشت-

 ؟ یچ یعنیاخم کردم :   ی. عصب دمیدر هم کش چهره

 بود ؟ یارتباطتون در چه حد  یعنی:-

 ی. با هم م میخوند یمدانشگاه . با هم درس  میرفت یکارگاه ... با هم م  ومدیپاسخ دادم : باران م صادقانه
 گردش ...  میرفت

 ؟ یتر هم داشت کیو سخنم را قطع کرد : باهاش ارتباط نزد دیکش  شیلبها یرا رو زبانش

توانستم سواالتش را درک   یگذشت ؟ چرا نم  یدر ذهنش م یزیاخم نگاهش کردم . منظورش چه بود ؟ چه چ  با
 شکوفه ؟ هی: منظورت چ دمیکنم . پرس

 تو و باران ... باران و تو ... ممکنه بود باران حامله ب ... یعنیبگم .  ی:چطور-
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کان دادم ت نیباعث سکوتش شد . سرم را به طرف عمیدستم را در برابر صورتش گرفتم . عکس العمل سر یتند به
 ؟ دیپرس یسوال را از من م نی... شکوفه ا شدی... شکوفه ؛ باورم نم ایمن ... خدا ی. خدا

کار و بکنم ؟ من ... من   نیتونم ا ی؟ من م میادم  نی؟ من همچ یشناخت ینطوریمن و ا گفتم :  یتند به
  یکیدستم بهت خورد ؟ از تو  یبکنم ؟ شش ماه تو خونم بود یکار  نیتونستم همچ یمسلمونم ... من چطور م

 ؟یاون دختر شک کن  یبه پاک ی... چطور تونست یحرف و بزن نیانتظار نداشتم ا

 کار و کردم ؟ من ؟  نیمن ا یبگ یتون ینداشتم : چطور م میصدا یرو یرلشدم . کنت بلند

باشه . من  گرونیام ؟ من چشمم دنبال ناموس د  نکارهی: شکوفه مـــــــن ؟ من ا دمیکوب  نهیرا به س دستم
 تاسمت رف  ینگاه به نامحرم ننداختم . من از وقت هی یزنم شد یباشه ؟ من از وقت گرونیچشمم دنبال دختر د

 بکنم ؟ مـــــن ... یغلط  نیچتونم هم ینگاه بد ننداختم . من چطور م هیتو شناسنامم به اون دختر 

در  نطوریکه زنت ا  یدی... مرصاد به کجا رس ی... مرصاد ... مرصاد به لجن رفت یشد فی... مرصاد چقدر کث مرصاد
که   یباور کرده . مرصاد لعنت به جهنم ورنطیکه مرد بودنت و زنت هم ا  یکنه . مرصاد چقدر مرد  یموردت فکر م

 . یکن  یم یدر اون زندگ

 کم اوردم .  نفس

 : من شکوفه ؟ دمینال

نداشتم ... اروم باش ...  ی. منظور دی. دستانم را دست گرفت و گفت : ببخش ستادیشد . در برابرم ا بلند
 کنم اروم باش مرصاد ...  یخواهش م

خواستم بدانم  یاقت کالمش را از چشمانش جستجو کنم . مخواستم صد  یشدم . م رهیچشمانش خ به
شد .  ریسراز یدارد ؟ چشمانش به اشک نشست و قطره اشک مانیچشمانش هم به انچه به زبان اورده بود ا

چشمانش  یداشته باشد وقت مانیا  شیتوانست به گفته ها یمن منبع ارامش بود . چطور م یچشمانش برا
هم گذاشتم . چند  یچشمان به من اعتماد داشتند . چشمانم را رو نیچشمان ... ا نیمنبع ارامش من بود . ا

...  ی. ارام شده بودم . اما از کالمش بغض به وجودم چنگ زد . زمزمه کردم . ارام ... به سختدمیکش  ینفس عم
دمش ... فقط  نکردم . من فقط رسون انتینکردم . من بهت خ یکار  نی: من ... شکوفه من ... به خدا قسم همچ

 دیخواستم بدونم چرا با ی؟ ... م نیچرا ام دمی. من فقط پرس میراض میخوشبخته ... گفتم از زندگ دمیازش پرس
 حضورش و خواستم . لیمن نامزد کنه ... چرا ؟ من فقط دل قیبا رف ادیب

 و ... ! نینکردم . باور کن ا انتینکردم . من خ ی. بد ستمی: شکوفه من بد ن دمینال

بود . همسرم ... همراهم  یسوال رفته بود . تمام وجودش شک بود . تمام وجودم رو به نابود ریوجودم ز مامت
 ... نفسم ... عشقم ... به وجودم شک داشت .
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.  ام بود  یعذاب اور بود . شکش نابود  میگشودم . عشقم ... شکوفه را دوست داشتم ... شک کردنش برا  چشم
 بود . شکوفه عشقم بود و بس !وجودش وجودم بود . عشقم 

 ... یدوست دار ی:مرصاد ... مرصاد اروم باش ... تو رو خدا ... جون هر ک-

دهانش گذاشتم . کلمه به کلمه تکرار کردم : من  یاز دهانش خارج شود . دست رو  گرید یکلمه ا  نکهیاز ا  قبل
 ... فقط تو رو دوست دارم .

 حک شد . چشمانش پر از ارامش شد ... شیلبها یرو ی. لبخند دیرا عقب کش سرش

.  ینکیبد م ی. شکوفه دار یکن  یم تمیاذ  یکنه . بهم بگو چرا دار  یم تتیداره اذ یچ یبهم بگ دیکردم : با  زمزمه
من  بد نبود. به نقدریباران ا یمن هرزه ول فیبخواد با من باشه. من کث ستیبد ن ی. اونقدرستیاون دختر بد ن

 شکوفه؟ ی! چطور تونستامحرمنداشتم چه برسه به ن یکار  یه زنم بودمن با تو ک ؟یشک کرد

 شد : متاسفم . ریباز هم سراز شیهم گذاشت . اشکها یرو چشم

از دهنش در اومد بهم گفت .   یهرچ امکی. س شمیم وونهیشکوفه حرف بزن . دارم د یخوام متاسف باش ی:نم-
هم   . خدا هیاشتباهم چ  نیکنن انگار قاتلم ... بهم بگ  ینگام م یطور هی... همه  یکن  یم یباهام بدرفتار یتو دار

که    هی! بگو چه خبره ! بگو اشتباهم چ هیچ. بهم بگو  دیکن  یمجازات م دیکنه شما دار  یمجازات نم ینطوریا
 از کجا در مورد مشکالت ما خبر دار شده ؟!  امکی؟ بگو شکوفه ... بگو س یکن  یم یازم دور  یدار نطوریا

 ... نهیام  رهیرصاد ... اجازه بده بگم ... ! همش تقص:بسه م-

من ؟ همراه  قیحمد رف نیتوانست داشته باشه ؟ ام یم یچه نقش نیحمد ؟ دوست من ؟ ام نی؟ ام نیام
 من اطالعات داشت ؟! یمن ... از کجا در مورد زندگ یشغل

 :مرصاد ؟-

 خود امدم . پرسشگر نگاهش کردم . به

 ؟ میو حرف بزن نمی:بش-

کاناپه نشستم و او را هم کنار خود نشاندم . زل زدم به   ی. به دنبالم امد . رو دمیرا گرفتم و کش دستش
 ماجرا ها داره ؟ نیبه ا یچه ربط نیام  نمیگفتم : بگو بب  دیچشمانش و با تاک

 . ومدیکرد خوشم نم  ینگام م رهیخ رهیبهش داشتم . همش خ یحس بد هیاومد خونمون   نیبار که ام نی:اول-

 ؟ رهیخ رهیکرد ؟ خ  ینگاهش م رهیخ رهیخ نیام

 ؟ لعنت به تو ... قشی! به زن من نظر داشت ؟ به زن من ؟ به زن رف نی. لعنت به تو ام دمیرا در هم کش ابروانم
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پنداشتمش ... چطور به  یاعتماد کرده بودم که دوستم م  یحمد ... من به کس نیمشت شد . ام انگشتانم
 حمد ... نیرا داده بود ؟ لعنت به تو ام اجازه  نیخودش ا

 دست مشت شده ام گذاشت و گفت : مرصاد ... یرا رو دستش

 شد ؟ یکردم و با حرص گفتم : بعدش چ  نگاهش

شد ... باهات  قیرف یلیمهربون بود . با تو خ یو داشت ول نی... هنوزم همون نگاه سنگ دمشی:بعد ها که د-
شد .  ینم کیبهم نزد ادیکنه . ز  یم تیرعا یلیخ دمیفت شکوفه خانم . دگ  ی. به منم م دیخند یگفت م  یم

نگاه کردن  رهیخ رهیخ نیکردم ا  فکراش در کار نبود که بخوام بهش شک کنم . منم   رهیخ یجز نگاه ها یرفتار
 .یشیباشه تو متوجه م یمدلشه . اگه مشکل

 کشمش ...  ی: م دمییهم سا یرا رو میها دندان

 گذاشت و ادامه داد...دستم   یرو دست

* 

* 

* 

 ... به ارامش وجودش ... ! دشیصورت سف یدوختم به چشمان بسته اش ... لبخند زدم . به رو چشم

 ارامش ...!  ینفس ها یرفت از پ یم نییاش باال و پا  نهیس

 یر ساعتاو  ادی میبرا شیحرکت دادم . صدا میموها انیکرد و انگشتانم را م  جگاهمیگاه گ  هیراستم را تک دست
ردم .  ب یبه سر م یخبر یکه من در ب  ییروزها یبد شده بود به سادگ نیخوب بود . ام نیقبل بود . گفته بود . ام

به  نیبود که انتظار داشتم . ام یاز ان  ترکه به شکوفه داشت ؟ باورش سخت   یبد شده بود بخاطر عشق نیام
 ... ! امکین و سم یساله  نیچند یشده بود . به باور دوست کینزد امکیس

خوب بود . همونطور که  امکیخوب بود . مثل س یلیخوب بود مرصاد . خ نیزده بود . گفته بود : ام لبخند
کرد . من   یهم محبت م نیکرد ام  یمحبت م امکیکرد . همونطور که س  یم یبرادر نیکرد ام  یم یبرادر امکیس

 بزرگ نشده بود یخانواده مذهب هیتو  امثل م نیش ... امگرده به طرز رفتار   یبرم نیام  ی رهیکردم نگاه خ  یفکر م
 ! شیگرده به اون سبک زندگ  یرفتارش هم برم نیکردم ا  ی. من فکر م

 ؟ یبودم : باهاش حرف زد دهیپرس

 که اومدن خونمون حرف نزدم .  یتا بعد از مهمون نیکه باران اومد . من با ام  ی:نه ... نه تا وقت-
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 ؟ یستدون ی:در مورد باران م-

.  داره یعروس خوب  نکهیتکان داده بود : نه به خدا ... خانم حمد تو سفر از عروسش گفت . ا نیرا به طرف سرش
من  یگفت ول  دمیدونم شا یوقت اسمش و هم نگفت . نم چیه ی. ول هیمهربونه ... دختر خوب یلیگفت خ  یم
 اومد ...  یعروس خانم حمد همون بارانه تا وقت  دمیوقت نفهم چیه

 ؟ یحرف زد یدر مورد چ نی:با ام-

از ارتباط تو و باران   دی... پرس دمشید ومدمیاز کالس م  یوقت ی:اون اولش شروع کرد . دو روز بعد از مهمون-
دونست .  یو م زیاون انگار همه چ  یبگم ول یزیخواستم در مورد تو چ ینزدم . نم ینه !؟ من حرف ایخبر داشتم 

 دونست . یم زیخوب درمورد همه چ یلیخ

 دونست ؟ یم یبودم : چ دهیرا در هم کش ابروانم

 . نیازدواج کن  نیخواست یم نکهی:ا-

 یاش با من را به فراموش  یدانست که دوست یم یدانست انقدر یاز انکه انتظار داشتم م  شتریحمد ب نیام
مام انها  از تکرار ت  دمیفهمکه   دیبه اوج رس یشکوفه زمان یصحبت ها یام سرک بکشد . کالفگ  یبسپارد و در زندگ

تک ارتباطات من با باران مطلع  تکحمد از  نیدانستم ام یم نکهیاز ا  دمیکش  یکشد و من عذاب م  یعذاب م
مهم بوده   میباران برا نکهیام ... ا  دهیاو را در تهران د  نکهیدانست با باران تماس گرفته ام . ا یم نکهیبود . ا

رساندن باران به خانه که ان را   انی. و در پا نمیبب نگیباران را در پارک نکهی... اباران بود ... هست  نکهیاست . ا
 کرده بود .  فیتوص نینگس یارتباط

 کشاند ؟  یم یطور مرا به مرز نابود نیحمد چه بود که ا نیام  یدشمن

 بالشت رها کردم. یخورد . سرم را رو یتکان

مغازه را اداره  یحاج یاز شاگردان مغازه که در نبودن ها  دیزنم. مجسر ب یحاج یبازار رفته بودم تا به مغازه ها به
 را در برابرم گذاشت و با ِمن ِمن گفت: آقا مرصاد... یکرد، فنجان چا  یم

 د؟یشده مج یانداخت و وادارم کرد بپرسم: چ  رینگاهش کردم تا ادامه دهد و او سکوت کرد. سر به ز منتظر

 ...نجای:آقا مرصاد ا-

 ؟یچ نجای:ا-

 ...زننیم ییحرفا هیپا و آن پا کرد:  نیا

بود. من با زن برادرم ازدواج کرده بودم.  ادیحرف که ز ؟یزنند. اما چه حرف یم یدانستم حرف یزدند؟! م یم حرف
 ...ییبودم صحبت ها دهیقبل از آن هم شن
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 .و.. یکی گنیسرم را تکان دادم و دوباره سوالم را تکرار کردم به حرف آمد: م یوقت

 و؟ یکی: دمیلحن محکم پرس با

 .نیکرد  غهیو ص یکیانداخت:   ریبه ز سر

چون با زن  گنیشد ادامه داد: م یکلمه متنفر بودم. سکوتم که طوالن  نی. من از ادمیکلمه لرز  نی. از ادمیلرز
 ...نیکرد  غهیو ص یکیحاال هم  نیبرادرتون ازدواج کرد

 .دمیرا د یو لرزش فنجان چا چنگ انداختم زیم یمشت شد. به فرش رو دستانم

بودم که در   یسر زبان ها باشم. من کس نکهی. از ادمیترس ی. از دروازه دهان مردم مدمیترس یتمام عمرم م من
سپر کرده بود که  نهیبا افتخار س یکارگاه را راه انداخته بودم حاج  ی. وقتخوردندیسرش قسم م یشهر رو نیا

  یکردم همه راست م  یبازار عبور م نیا  یاز ورود  یکه وقت  یده بودم کسخودش را دارد. ش یپسرم کار و کاسب
 . حال...گرفتندیم لمیو تحو ستادندیا

  کیکلمه   نیکلمه چقدر درد داشت. ا  نیتوانستم؟ ا یمگر م ؟یا  غهیدارم. زن ص یا  غهیگفتند زن ص  ی... محال
 نیداشتم هرگز به او چن یرا دوست م یسکلمه بود اما پر از حرف بود. پر از حس درد بود. من... من اگر ک

داشتم. زن خانه ام. همسرم... مادر  زنبکشد. من... من  دکیرا  یا  غهیکردم که اجازه دهم نام ص  ینم ینیتوه
همسرم کم   یرا به کار ببرند؟ مگر من برا یکلمه ا  نیتوانستند چن یکه دوست داشتم. چطور م  یبچه ام. زن

توانستم تحمل کنم شکوفه با مرد  ی! مگر من ماورمیاو هوو ب  یاجازه دهم برا  گذاشته بودم که حال به خودم
 ...یازدواج  نیازدواج کنم؟ آن همه چن  یگریبا زن د دهمباشد که به خودم اجازه  یگرید

 تکان خورد: آقا مرصاد... دیجا که بلند شدم مج از

بالم آمد. گفت ناراحت نباشم. گفت حرف مردم مغازه به راه افتادم و او دن یرا تکان دادم. به سمت خروج دستم
 کنند.  یخوابد... فراموش م یم

مرا نابود کردند. با خروجم از مغازه با پسر ارشد حاج فراش روبرو شدم. با  یوقت کردندیزدم. فراموش م یپوزخند
ش را دست یشدم و او انگشتر تو رهیخ راهنشیچفت شده پ ی قهیدستش را چرخ داد... به  یتو حیتمسخر تسب

 تاب داد: احوال آقا مرصاد...

 خم کردم: ممنون محمدرضا خان. شکر خدا... یسر

 یحاج نیکاش ا  امرزهیرو خدا ب ی. حاجکنهیرا به سمتم کج کرد و کنار گوشم گفت: خدا هم بهت لطف م سرش
  شدم از دست. واهلل خسته دمیکشیم میزندگ یبه سر و رو یدست هیمثل تو  داشتیما هم دست از سرمون برم

 زنم. یبکن و نکن ها نیا
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شلوارم چنگ انداختم تا مبادا دستم را بلند کنم و در دهانش بکوبم.  بیرا در کف دستم فشردم. به ج انگشتانم
 را ادامه دهند. شانیبحث ها نیاز ا  شیکنم ب  یمبادا کار

محمدرضا خان، من هنوز عزادار  :دمیغر  نشانیهم فشردم و از ب یرا با حرص رو می. دندان هادمیرا عقب کش خود
ام. دنبال    یکامال راض  ممی. از زندگارمیهست که نخوام سرش هوو ب قیام. خانمم اونقدر خانم و ال  ینبود حاج

 .گهیخودش م یبرا گهیم یهرچ ی. هرکستمین زایچ نیا

 هنکیادرته و ازن بر  دوننیمرصاد خان... همه م رهیگیبه تو خرده نم ی: کسدیکش  شیشهایبه ر ی. دستدیخند
 پنهون کردن نداره. همه خبر دارن. گهید ؟یشیحقته. چرا ناراحت م یریبگ گهیزن د هی یبخوا

 رهیمحمدرضا خ اهیگذشتم و دوباره به چشمان س  رهیخ یبه اطراف انداختم. از نگاه ها یرا چرخاندم. نگاه سرم
نکنم. من زنم و دوست  یغلط  نیهمچدارم که  تیمن اونقدر شخص دن؟یحق و خدا نداده مردمش م نیشدم: ا
 باشه. امرزمیاگه اون زن همسر برادر خداب  یدارم حت

* 

* 

* 

قدم شدم . خود را در اغوشم رها کرد و بلند شدم . چشم دوختم به صورت  شیساوان پ دنیدر اغوش کش یبرا
 یدمق شیه ام ؟! انتظار پکار نکرد  یکرد . انتظار اعتراف داشت ؟ برا  ینگاهم م نهی... دست به س امکیمنتظر س

 کرد.  ینگاهم م رهیخ رهیجرم نکرده ام ؟ خ یداشت . برا

  نییشانه ام پا یقدم برداشتن نداشتم . ساوان خودش را از رو یبرا یلینداشت . تما یجلو امدن عجله ا یبرا
و با   رگشت. تکانش دادم . به سمتم ب ابدیکه پشت سرم قرار داشت دست   یزیداشت به چ یبود و سع دهیکش

. انگشت اشاره اش را به  دمیخندو به صورتم چنگ انداخت .  دیخند دیرا که د میاخم نگاهم کرد . اخم ها
 بلند تکرار کرد : با ... با ... با ... با ... ! یسمت چشمم نشانه رفت و با صدا

رداشت . چشم گشودم . قدم ب امکیکردم از برخورد انگشتانش در امان بمانم . س  ی. چشم بستم و سع دمیخند
 و من چشم دوختم به چشمانش ... ستادیا  میرو به رو

 فرو برد و گفت : اشتباه کردم . شیموها انیرا م دستش

 زدم . پوزخند

 ... یکردم . حت  یو باور م نیوجه ام چیبه ه دیساوان گشود و گفت : نبا دنیدر اغوش کش یرا برا دستش
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ن و که از م  ییبا وجود حرفا یکه بهتون نشون داده بود . حت  ییود عکسابا وج یرا به دست گرفتم : حت کالمش
تو رو  یاز مهد  شتری. ب ی... همراهم بود ی... برادرم بود یبود قمی... رف یباران گفته بود . تو دوستم بود

  هی نکهیاز همه بتو گفتم . قبل از ا  ول. دوسش داشتم ا یدونستم ... رفاقت و در حقم تموم کرد یدوست م
  یدل بستم . حاج قیعاشق شدم . رف  قی. گفتم رف یبود قمیکلمه با دختره حرف زده باشم اومدم سراغ تو ... رف

 ... ایاومدم سراغت ... اومدم گفتم س  ریگفت زن بگ

 ... داداش ... قیاوج گرفت : رف  میصدا

 . دیکوچکش کش  یمشت ها نیرا ب میموها ساوان

گفته زن برادرت بشه زنت ... گفتم داداش عاشقم   یکنم ؟ حاج  یداش، چه غلطدا ریگفته زن بگ  ی: حاج دمینال
 نگفتم ؟ ایکنم ؟ گفتم قول دادم به برادرم مراقب زن و بچش باشم . گفتم   کاریچ ی... با حاج

بچسب به عشقت . گفتم بچسب به اون دختر .   یو ارام گفت : گفتم عاشق دیکش  رونیرا از اغوشم ب ساوان
 ! سایوا یحاج یجلو یهم ازدواج کنه . گفتم باران و دوست دار گهید یکیتونه با  یادرت مگفتم زن بر 

اون   نمیبب و نمیتونستم بش یسر شکوفه اورده بودن . مجبور شدم ... نم ییچه بال ینیبب ی... نبود ی:ِد ... لعنت-
بود  تفاوت باشم . گفته یبودم ب که به برادرم داده  یتونستم به قول یکنن . نم  یم تیاذ  ینطوریزن بدبخت و ا

 مراقب زن و بچش باشم .

دوباره  یدیفهم ی... اون زن شوهر داره ... چرا وقت ای... االن کوتاه ب ی:خوب برادر من خودت انتخاب کرد-
پشت  نیام  یدون ینه ؟ م ایخوشبخته  یبه خودت که ازش بپرس ی؟ چطور اجازه داد یباهاش هم کالم شد

 نیا  یدون یبرات ساخته ؟ م زنشسالم به  هیکه با   زنهیحرف م یاز رابطه ا  یدون ی؟ م زنهیسرت چه حرفا م
 ؟ دهیرابطه داره ابروت و به باد م

 ... نی: لعنت به ام دمییهم سا یرا رو میها دندان

داد ...  تیبدجور باز نیمرصاد . مرصاد ام ی... باخت یرو ببر یباز نیا  ی... نتونست یجمعش کن ی:مرصاد نتونست-
 . دهیداده ... داره م

 ! یبهم پشت کن نکهینه ا ی: از تو انتظار داشتم پشتم باش-

لرزه ...  یچشمات م ی... وقت یسکوت کرد ی. وقت ستمیتونم کنارت با یتوئه چطور م هیعل  زیهمه چ ی:وقت-
ه لعنت ب یمگه نگفت ؟ یلرز ینم ی... برادر چطور بهت اعتماد کنم ؟ مگه نگفت قیلرزه رف یدستات م یوقت

 داد ؟ تیباز طانیچطور ش طانیش

که شکوفه رو   هیدنبال چ نیدونه ؟ ام یازش نم  یچیکه شکوفه ه  هیدنبال چ نی؟ ام ایس هیدنبال چ نی:ام-
 ؟ دهیقرار م چهیباز
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...  تیتلنبار شده گوشه باغچه قدم برداشت : دنبال زندگ یگذاشت و او به سمت برف ها  نیرا زم ساوان
 . قیبده رف تی... نذار باز تیبختخوش

 ! شهیم یمثل تو اون برنده باز یقیزدم . ساوان را بلند کردم و قدم برداشتم : با داشتن رف پوزخند

از چه   نیروشن کند . ام میرا برا نیاز هدف ام  یزیتوانست چ یهم نم امکیامدم . صحبت با س  رونیکارگاه ب  از
 نیاز ارتباط گذشته ب  ایهمسرش به من ؟  یاز عالقه   ایقابل باور بود ؟  ریمن غ یکه برا  یناراحت بود ؟ از عشق

 حمد چه بود ؟ نیمن و همسرش ... مشکل ام

 دانستم ! ینم

* 

* 

* 

. در  دیپرس ی. در مورد کار بچه ها م دیپرس یم امکیمن و س انیارتباط م  یتماس گرفت . درباره  وسفی حاج
 جز سکوت نبود . یزیچ شیپاسخم براو من  دیپرس یم دیمورد سفارشات جد

داشتم  نبود که یبرادر میبرا امکیتوانستم تحمل کنم . س یبود که م یسخت تر از ان میبودن برا امکیکنار س  در
 شناختش از من ... یشناختم از او ... به وسعت سالها یبود به وسعت سالها یدوست میبرا امکی. س

 یلیکه ساده اعتمادش را از من برگرداند . دل  نیچن نیشناخته بود . ا نیچن نیمرا ا امکیکردم س  یقبول م دیبا
بود که من نتوانسته بودم   یباشم . مشکل من بودم . مشکل حضور من بود . مشکل اعتماد رینداشت از او دلگ

 یو مخودم را به ا دیمن بودم که با نیا  ردک  یمرا باور م دینبا امکیکنم ... س  جادیا  امکیاز خودم در دل س
 باوراندم .

کرده   جادیحمد در ذهنم ا نیروزها ام نیکه ا  یذهن یها تیمشغول نیادامه کار نداشتم ... نه با ا  یبرا یمیتصم
 هم دوستم بود . امکیحمد دوستم بود . س نیبه خودم هم شک داشتم . ام یبود . من حت

 ! دوست

 ! یبیواژه غر چه

 ... یاعتماد  یب یبه معنا یا  واژه

دانستم باورم دارد . من باور  یمن ان چشمان لرزان بود که م یاعتماد چشمان شکوفه بود . اعتماد برا  من یبرا
داشت باور دوستم ...  یتیخواستم و داشتم . چه اهم یخواستم و داشتم . من باور همسرم را م یشکوفه را م

 ؟! نیام  انتیداشت خ یتی... چه اهم امکیداشت اعتماد س یتیچه اهم
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.. من . ستیبودم شکوفه زندگ دهیباور رس نیور کرده بودم ... باور کرده بودم باورم شکوفه است . من به ابا من
 یهم نم نمیماش اهیکمربند س  نیا  یکه حت  یباور کرده بودم ساوان نه برادر زاده ام بلکه فرزندم است . فرزند

 شود . شیها طنتیانست مانع شتو  یماش هم ن  یخرس یعروسک بزرگ پشمالو  یتوانست مهارش کند . حت

 فرزند من بود . ساوان

 من بود و بس ... فرزند

 بودم و او ... دشینظاره گر صورت کوچک و سف نمیماش نهیاز ا  من

 جلوتر امدن در تالش ... یبرا

جانم  همن ساوان را به انداز  نکهیفکر نکرده بود ؟ به ا نیبه ا امکی. س رمیبگ دهیتوانستم فرزندم را ناد یم چطور
 توانست باور کند ... یدوست دارم ؟ چطور م

بودم به او پناه نبرده بودم؟ مگر سالها در کنار هم  ریدلگ یاز مهد  ینبود. مگر برادرم نبود؟ مگر من وقت قمیرف مگر
ه  کباران بود او نبود   یبود؟ مگر وقت امدهین میمگر مدرسه و دانشگاه را پا به پا م؟یشب و روز را نگذرانده بود

 توانسته بود قضاوت کند؟ نگونهیا

را انجام دهند؟ چرا مردم  نکاریتوانند ا یقضاوت کنند؟ چطور م یسادگ نیتوانند به ا یمردمانت چگونه م ایخدا
 کنند؟یقضاوت م تیچرا بنده ها کنند؟یقضاوت م

 کند؟یرا قضاوت م یزیحمد چه چ نیام

 حمد ؟ نیام

 مد ...ح نی... ام نیلب تکرار کردم : ام ریز

 نبود . زیچ چیه اداوریتکان دادم :  سر

 ...! زیچ چیه

* 

* 

* 

حاج خانم  یخال ی... در خانه  نطوریحاج خانم هم هم یبرا میها دینبرد ... خر یادیساوان زمان ز یبرا میها دیخر
رفتم که  یمها را در اشپزخانه قرار دادم . به سمت پله ها  دی. ساوان را در سالن رها کردم و خر دمیسرک کش

 نگاهم رفت سمت ساوان . نگاهش به گلدان حاج خانم بود ... !
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ان به دست اوردن گلد  ینق نقش بلند شد و برا ی. بلندش کردم و دوباره به سمت پله ها رفتم . صدا برگشتم
 یت مهدباال رفتم . درب اتاق را باز کردم و وارد شدم . نگاهم از تخ شیتوجه به سر و صداها ی. ب دیکش  یغیج

د اتاق رفت . لبخن  یتوپ گوشه  سمتبه  میگذاشتم و مستق  نیشد . ساوان را زم دهیبه سمت تخت خودم کش
 بود ... ! یتختم نشستم . توپ مهد یزدم . رو

  یم یسپر یاتاق با مهد  نیکه در ا  یلحظات یکردم . برا  یم یاتاق سپر  نیکه در ا  یلحظات یبودم . برا دلتنگ
 کردم .

.  تر شود قیبلند کردن ان باعث شد لبخندم عم ینش را دو طرف توپ قرار داده بود و تالشش برادستا ساوان
 داشت . توپ مورد عالقه اش به مذاق پسرش هم خوش امده بود . یادیز یتوپ عالقه  نیبه ا یمهد

اعتماد شد   یب امکیمحافظت از ان ها گذشتم . س یزن و بچه اش را به من سپرده بود . من از عشقم برا یمهد
 کرد .  انتیخ نیو ... ام

 شهر برباد رفته است ... چه ساده نامم را باخته ام ! نیدر ا میساده ابرو چه

 زدم و چشم دوختم به ساوان ... هیتک واریبه د سر

  ین بازبا م نگونهیتوانستم درک کنم چرا باران ا یرفتارها را بدانم . کاش م نیتک تک ا لیتوانستم دل یم کاش
  یب یتوانستم برا ی. کاش م ستیچ انتیخ نیا  یبرا نیام  لیتوانستم درک کنم دل یرده است ؟ کاش مک

توانستم  یاست . کاش م  دهبو یتوانستم فراموش کنم باران یداشته باشم . کاش م امکیس یها یاعتماد
 با من داشته است ! کاش ... ! گرید ینسبت یفراموش کنم شکوفه روز

 ...! من ی... خدا ایخدا

  انیحاج خانم که بلند شد چشم گرفتم از ساوان . صورتم را کف دستم قرار دادم و چشمانم را م یقدم ها یصدا
 مرصاد ؟ یینجایو گفت : ا ستادیانگشتانم فشردم . حاج خانم در چهارچوب در ا

 :سالم ...-

 ؟ یچرا نشست نجایماهت مادر ... ا ی:به رو-

  دمیفهم یبچه نبود که نم نیا  یو گفت : اگه صدا دیرا در اغوش کشسمت ساوان قدم برداشت . او  به
 نداشتم . یچی! دستت درد نکنه تو خونه ه دیینجایا

 زده بودم به حاج خانم که به سمتم برگشت . زل

 نشست و گفت : چت شده ؟ یتخت مهد یرو

 حاج خانم ! ستین یزیدادم : چ سرتکان
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 . تمسی:من اگه حال بچم و نفهمم که مادر ن-

 یبگ یخوا ی... نم ی... تنها بچم یتو بچم ینبودم ول یدونم مادر خوب ینگاهش کردم . لبخند زد : م متعجب
 چته مادر ؟

 راحت . التیخ ستین یزی... ! حاج خانم چ یلبخند زدم : زندگ تلخ

 دروغ نگو ... ینگو ... ول یبگ یخوا ی:نم-

 :دروغ ! ... حاج خانم چرا من ؟-

 ؟ یکرد و گفت : با شکوفه مشکل دارنگاهم   مشکوک

؟  ی؟ چرا مهد نیحاج خانم شدم : چرا شکوفه رو واسه من در نظر نگرفت یسمتش برگشتم . کامال رو در رو به
 تونستم ازدواج کنم . یمنم م

 . رمیخودش خواست واسش زن بگ ی:مهد-

..  . نییپا فتهیکه از اونجا ب  یلعنتکرد رفت دنبال اون ساختمون   یادی: پس غلط ز دمیرا در هم کش میها اخم
 و ول کرد . شیغلط کرد زن و بچش و سپرد به من ... غلط کرد زندگ

 خانم بلند شد و کنارم نشست : چته مادر ؟ حاج

 حاج خانم ؟ هیچشم دوختم به حاج خانم : گناهم چ یو ناراحت اسی با

 ؟ یساز یگذاشت و گفت : مادر به فدات با شکوفه نم  نیرا زم ساوان

 :حاج خانم ...-

 . هی:بگو مادر ... به من بگو مشکلت چ-

بهم  یباشم که کس ییخوام جا ینباشه ... م چکسیکه ه  ییخوام برم جا یبرم . م نجایخوام از ا ی:حاج خانم م-
 زن برادرم بوده . یروز هیندونه زن من  ینگه به زن برادرم چشم داشتم . کس

 مادر ؟ یکن  کاریچ یخوا ی:م-

 مگه نه ؟ نیایدونم ... شما باهام م یدونم حاج خانم . نم ی:نم-

از بابت من   التیخوام بمونم تو خونم . خ یهستم . م نجایزد : مادر تو با زن و بچت خوش باش ... من هم پلک
 . یکه خوش باش  ییبکن . برو جا یدوست دار یهم هستن . تو هر کار نایراحت باشه . خالت ا

 حاج خانم .زدم : ممنونم  لبخند
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 زنت ... ! شی: پاش و برو خونت ... برو پ-

 جا بلند شدم : حاج خانم ... از

 بشم برو . مونیپش گمیکه م  ییزایرا در برابر صورتم گرفت : برو مرصاد ... نذار از چ دستش

ا ر  باال رفت. حاج خانم بلند شد . توپ شی. دستانش را به سمت توپ گرفت و صدا دمیرا در اغوش کش ساوان
 دست پسرش باشه . یمهد ادگاریببر ... بزار  نمیبه دستم داد و گفت : ا

 هم بود. یپسر من بود. پسر مهد ساوان

 حاج خانم . امیدادم : م سرتکان

* 

* 

* 

 ما ! یجفت شده در برابر درب اپارتمانمان ... ! سر بلند کردم . مهمان ؟ در خانه  یرا دوختم به کفش ها نگاهم

.  دیاشنا به گوشم رس  ییرا درون قفل در انداختم که صدا دیکل  یشانه ام جا به جا کردم و به ارام یرا رو ساوان
دم . با زبانم ترکر  یرا به سخت می. لبها دمیعقب کش  ی. دستم را کم دیانگشتانم لغز  انیم میها دیکل  یدسته 

 لعنت به تو باران ... !

را در قفل در چرخاندم . در را به جلو هل دادم و  دیود کلدوانده ب شهیکه حال در تک تک وجودم ر  یخشم با
 کرد .  یم ییوسط سالن خودنما زیم یثابت ماند که رو  یدسته گل ینگاهم رو

جلو   ی. قدم دیکش  رونیب شیلبها انیام سالم را از م  رهی. نگاه خ دمیشکوفه را در برابرم د نباریگرفتم و ا  نگاه
سر  یرو شهیبه تن داشت . شال را مثل هم یو شلوار مشک دید . مانتو سفثابت مان  شیگذاشتم و نگاهم به رو

زمزمه کرد : سالم  دمیبود . ابروانم را که در هم کش میرها کرده بود و دستانش را در هم قفل ... نگاهش به رو
... 

 خواد باهات حرف بزنه . یگوشم گفت : باران م  ریو ز دیکش  رونیرا از اغوشم ب ساوان

و ادامه دادم : من  دمیرا در هم کش میکردم . اخم ها  ینگاهش م رهیخ رهیصورتش نگرفتم . همچنان خاز   نگاه
 باهاش ندارم . یحرف

 کنم مرصاد .  یو گفت : خواهش م دیگز  لب
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ر س هیباهاش ندارم .  یشکوفه : من حرف نی. نگاه از صورتش گرفتم و چشم دوختم به چشمان غمگ برگشتم
 ... ! رونیب رمیم

 نداره مرصاد ... ! یریساوان برداشت و مچ دستم را گرفت : باران تقص یرا از رو ستشد

 یریدادم ؟ شکوفه گفته بود باران تقص یو گوش م ستادمیا  یم دیرفتن نداشت . با یارای می. قدم ها ستادمیا
 قابل اعتماد تر بود . یاز هر سند  میندارد . شکوفه گفته بود . برا

 ... ! یزیرو م یمبل نشستم و چشم دوختم به گل ها یکرد . رو  میرها یسختبرداشتم . به  قدم

 زانوانش قرار داد . یرا کنار هم چفت کرد و دستانش را رو شیپاها میدینشست . د میبه رو رو

 اران منکردم . باران ... ب  یکار را م  نیا  دیبلند کردم . نگاهش کردم . من ... ! دو ... ! لعنت به من ... هرگز نبا سر
 کردم .  یم یفکر چیه دینبود . نبا

 کرده!  کاریچ تونیبا زندگ نیام  دمی: تازه فهم گفت

.  ختیر یام را بهم م  یگذشته ام جدا شدم . باران داشت تمام معادالت زندگ  یاهایگرفتم . از تمام رو  چشم
دل به چشمانش دادم هرگز  که  یدر حفظ کردنش داشتم . روز یسع یکه به سخت  یبه تمام زندگ زدیباران گند م

 . دیام بگو  یو از زندگ ندیبنش میرو در رو نیچن نیا  یکردم زمان  یفکر نم

تکان داد و گفت :  شیپاها یقرار گرفت . نگاهش کردم . کنارم نشست . دامن قرمزش را رو زیم یرو یچا ینیس
 بخور ... یزیچ هی. مرصاد  دییبفرما

که فنجان را   دمیرا بلند کرد و من نگاه باران را د یاد . خم شد . فنجان چاکردم . لبخند زد و سر تکان د   نگاهش
 . یشیبخور اروم م یچا هی یانگشتانم جا خشک کرد و شکوفه گفت : خسته ا  انیدنبال کرد . فنجان م

 .وجودم  یبردم . داغ بود . داغ ... داغ ... اما نه به داغ میرا به سمت لبها یکردم . فنجان داغ چا  گوش

 . شهی. سرد م دییکرد . فنجان را در برابر باران گذاشت و گفت : بفرما  تعارف

از دوستان مادرم   یکیو  نیگذاشت و گفت : ام  زیفاصله گوشه م نیبا کمتر شیزد . فنجان را رو به رو لبخند
 کرد و گفت خوبه .  قی. پدرم تحق هیکرد . گفت پسر خوب  یمعرف

 بست : من قبول کردم . چشم

ه بره نخواست ادمیخواستم  یخواستم فراموش کنم ... م یگشود . نگاهش را به شکوفه دوخت و گفت : م چشم
  شیمعقوالنه اش پ یبا تمام رفتارها تشیبا تمام موقع نیام  یبره پس زده شدم و وقت ادمیخواستم  یشدم . م

 خواستم یخودم زدن . من م لگد به بخت یعنینداشت . به قول معروف رد کردنش  یاومد قبولش کردم . مشکل
خواستم خاطرات   یدعوامون شد . نم نجایا  ادیکار م  یبرا دمیفهم یبودم و . وقت نجایکه ا  ییفراموش کنم روزا
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  ی. برا بود دهیفا یکردم بازم ب  یبود . دور دهیفا یب یبودنم دوباره زنده بشه . بحث کردم . جنجال کردم ول نجایا
 یخواستم حرف ی. نم رمیخواستم طالق بگ یخوام . نم یم یمهم نبود من چ نیما  یانداشت . بر  یتیاهم  نیام

که   ییشما باشه . اصال انتظار نداشتم دوستا یخونه  نجایا  شدیاومدم اصال باورم نم  یبشنوم خسته بودم . وقت
 م .انتظار داشته باش  نکهیبد اتفاق افتاد . بدون ا یلی. خ نیگفتن شما باش  یم نیمادر شوهرم و ام

 . دیو ببخش نیرا تکان داد و گفت : اومدم بخوام ام سرش

ا  خان شم نیگرده ؟ ام  یبرم یسادگ نیمن به ا یابرو  ی: واقعا فکر کرد دمیکوب  زیم یرا با تمام توانم رو فنجان
؟ به   یخوردن االن چ یشهر به سرم قسم م نیتو ا یدون یو چند ساله من و به باد داده . خوب م نیچند یابرو

 کهیاون مرت  یخوا یاز من م  یدینکش جالت؟ خ یدینگاه به من بنداز ؟ واقعا خجالت نکش هی؟  دمیکجا رس
با  نطوریکرده بودم که به خودش جرات داد ا  کارشیکرده بودم ؟چ  کارشیکار و ببخشم ؟ مگه من چ  انتیخ

 کنه !  یباز میزندگ

 ... دی:صبر کن-

اونقدر   یرد؟ نکنه فکر ک یحرف بزن تیگناه  یو از ب نجایا  ینیصبر کنم بش صبر کنم ؟ یچ یرا باال بردم : برا میصدا
شناسمت و  یمن خوب م یول یتو من و نشناخت ی. انگار یدون یدر موردش نم یچیبچه ام که باورم بشه تو ه

 ... یبخور یباز یسادگ نیکه به ا  یستین یدونم ادم یم

که تو رو بهتر از   ی. من نشناختمت ؟ من یواست بهم گفتدلت خ ی: هرچ دیحرفم دو انیخشم بلند شد . م با
تا   یاشغال پس زد  هیرفته من و مثل  ادتی!  یکرد  یرفته باهام چه باز ادتیجناب  یشناختم ! ول یخودم م

 ... یازدواج کن

 : من پست زدم ؟ دمیخشم غر با

پدر و  یجلو یتون یاول گفتم م  روز ی. وقت یداد میفقط باز یبا من ازدواج کن یخواست ی:تو از اولشم نم-
 زیتونم . چرا نتونم . من بخاطر تو از همه چ یو گفت معلومه که م نتیتو س یدی. دست کوب یستیمادرت با

که به   یاز قول و قرار  ینتونست یت؟ تو ح یکرد  کاریمرصاد خان ؟ چ یکرد  کاریوقت عمل ... چ ی. ول گذرمیم
حق  یباهات ندارم ول ی. االنم کار رونیب می... ساده انداخت یه پسم زدساد یلی... خ یبگذر یبرادرت داده بود

دونستم هم  یاگه م  دیاونم جوابش و داد . حقت بوده ... ! شا  یکرد  ی... کار یبا شوهر من بد تا کن یندار
 ! یفتین لیاز دماغ ف  ینطوریا  یخواست یحقته ... حقته مرصاد خان ... م هیچ یدون یگرفتم . م  یجلوش و نم

اورد ؟ انتظار هر چه   یکلمات را باران بر زبان م  نیبود ؟ ا میرو شی. باران پ دمییهم سا یرا رو میها دندان
 فکر کند پسش زده ام . من ... نکهی. به ا ردمیباران به باد ناسزا بگ نکهی... جز ا نیداشتم جز ا

 کردم .  ینگاهش م رهیخ رهیرا فشردم . خ فکم

 به غرور نداشته ام . به من ... لعنت لعنت
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 روان بود . شیاشاره اش را به سمت شکوفه نشانه رفت . برگشتم . اشکها  انگشت

تو بسوزه و بسازه . خوشحالم از   یسوزه که مجبوره تا اخر عمرش به پا یزن م نیا  ی. دلم برا هیچ یدون ی:م-
 ... یاز سر راهم کنار رفت  نکهیا

 : بســـــــه ! دمیکش  ادیرفتارم فر یرو یکنترل  چگونهیزدم . بدون ه ادیفر

 شد . ساکت

کرده باشم   یمن در حق هر کس بد یکردم ؟ ِد ... لعنت  یتمسخر سر تکان دادم : من پست زدم ؟ من بهت بد با
دارم .  یچه حال و روز یدونست ی! تو که م هیچ تمیموقع یدونست ینکردم . تو که م یبد چیه یکیدر حق تو 

؟!   ینیبیزن و م نی؟ ا یرفت یو م یکرد  یولم م دهیکه به دو روز نکش  ییتو ینم ؟ بمونم پاک  کاریچ یخواست یم
؟  یرفته بود مسافرت . تو تاب و تحملش و داشت ییتنها نکهی؟ سر ا یسر چ یدون یاز مادرم کتک خورده ... م

وده . ب نطوریهم شهین هم! چو ادیاالن صداش در نم  ینیبیکتکت بزنه ؟ م  ادیتا مادرم ب یسیوا یتونست یتو م
،  جانیصدا ا یب نطوریکه ا  نهیهم یکه دلش از من و تو پاک تره . برا  نهیداده واسه ا هتو رو تو خونش را ینیبیم

.. من و . یمثل شکوفه باش یتونست یوقت نم چی! تو ه رونینداختت از خونش ب یتو نشسته . اگه نه م یجلو
 . میتو از اولش هم اشتباه کرد

 . میزمزمه کرد : حق با توئه اشتباه کرد یهم فشرد و به ارام یرا رو شیبه اشک نشست . لبها شچشمان

 گفت : من ... ! َم ... ن ... متاس ... فم !  دهیبر دهیرا به شکوفه دوخت و ارامتر و بر نگاهش

 و ستادمیابه سمتش برداشتم و متوقف شدم .   یقدم برداشت . قدم یرا برداشت و به سمت در خروج فشیک
 یخال یمتعجب من رفت و من ماندم . من ماندم و جا یرفتنش را شاهد شدم . رفت ... در برابر نگاه ها رونیب

 یدر کنارم بود . من ماندم و جا روزهاکه   یباران یخال یدر برابرم بود . من ماندم و جا شیپ یکه لحظات  یباران
 عشق باراَنـــــــــم!  که سالها در قلبم بود . من ماندم و  یباران یخال

 گذاشتم و شکستم .  شیپ یجلو گذاشتم ... قدم یشدم و قدم برداشتم .قدم رهیدر بسته خ به

همانطور که دل شکستم . دل شکستـم! دل بارانم را شکستم . من دل شکستم . دل باران را شکستم .  شکستم
 لعنت به من ! لعنت به من که دل شکستم .

 بودنش . یروزها یحضورش ... به سادگ یسادگ رفت ! به بارانــــــ

 ... باران

 انداز شد زانوانم را سست کرد .  نیکه در گوشم طن  شیصدا

 ... شیمرصاد گفتن ها ادیبه  دمیلرز
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 ... شیها طنتیش ادی به

 کشاند .  یکه باران پخته بود دهانم را به تلخ  یشور کیطعم ک یاداوری

 ... دمیلرز

 . ام جا گرفت  نهیدر س بغض

 ... یقیحق یایدن یبستم به رو چشم

 درب بسته ! یبستم به رو چشم

 در برابر چشمان بسته ام نقش بست . صورتش

 توانستم دل بشکنم ! دل بارانم را ! چطور

 فرش را لمس کرد خودم را رها کردم . یکه زبر  زانوانم

 من رفته بود ... یزندگ باران

 .نبود تا بر وجودم ببارد ... یباران گرید

 ام را دور کرده بودم ...  یزندگ باران

 نبود که حضورش را در قلبم لمس کنم . یباران گرید

 ام .  یزندگ یام را دور کرده بودم برا  یزندگ باران

 ! نه

 همسرم ! یدلخوش یرا دور کرده بودم برا بارانم

 ! نه

 فرار از یته بودم . دلشکسته بودم براام دور کرده بودم . بارانم را رها کرده بودم . دل شکس  یرا از زندگ باران
 فرار از ترس وجودم . یترسم . برا

 فرار از یام دور کرده بودم . بارانم را رها کرده بودم . دل شکسته بودم . دلشکسته بودم برا  یرا از زندگ باران
 فرار از ترس وجودم . یترسم . برا

* 

* 
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 نشست . کنارم

 زدم به چشمان ارامش ... اش ... زل  یزدم به چشمان باران زل

. وجودم رها شد در اغوشش .   دیلرز می. سر به اغوشش گذاشتم . شانه ها دمیدستم گذاشت . لرز یرو دست
 . هق زدم از درد وجودم . دیلغز میموها انیانگشتانش م

 : دل شکستم ... دمیزد و من نال میصدا

 ی... با باران بد کرد ی. با خودت بد کرد ید کردب یلیمرصاد ... خ یرا درک کردم : بد کرد شیدرد صدا عمق
کار و   نیتونستم ا یکردن بود منم م  رونیکن . اگه قرار به ب  رونشیمرصاد . گفتم حرف بزن نگفتم از خونه من ب

. ازت انتظار  ی... مهمون دلت و دل شکسته رها کرد یکرد  رونیبکنم . مرصاد مهمون من و دل شکسته ب
از کوره در بره . مرصاد با   نطوریکنه ... انتظار نداشتم مرد من ا  یظار نداشتم مرد من ... بدنداشتم مرصاد . انت

 . یهممون بد کرد

 دامنش چنگ زدم . گناه کار بودم ؟ به

 ! بودم

 بود . نیبا شکوفه بود . گناهم سنگ حق

  چی... ! اون دختر ه یخوا یم یچ یدون یو گفت : مرصاد خودتم نم دیکش  رونیب میموها انیرا از م دستانش
دل  ینطوریا  یقول و قرارت . بدتر کرد ریزده بود ز یدر حقش ... بد کرده بود ینداشت . بد کرده بود یگناه

ت ! ببخشت ی... ! مرصاد حقش بود بخوا ی... اون بد نکرد ... تو بد کرد ینخواست تیحالل ی. بد کرد یشکوند
 . یکار و نکرد  نیمرصاد ... ا ینکرد

 بخوا ... برو مرصاد ... برو بخوا ببخشتت . تیو گفت : برو مرصاد ... برو ازش حالل دیا عقب کشر  خود

 هم گذاشتم . یرو چشم

 من دل شکستن نبود . ینبود . زندگ نیمن ا یزندگ

.. د .بو دهیفا یکردن باران ب  دایپ یگاز بلند کردم . تالشم برا  یرا از رو میفرمان گذاشتم و پا یرا به رو دستم
  یخورد و از خاموش بودن گوش یکه مثل پتک در صورتم م  یزن یبود . صدا دهیفا یارام گرفتن دلم ب  یتالشم برا
 مرا به سمت میفکرم به دنبال باران بود و پاها تمامگشت .   ی. تمام ذهنم به دنبال حضور باران م زدیاش دم م

 . دیکش  یم یمیخاطرات قد

* 
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اش   یشگیهم یپشت به من بود . جا ی... پشت سه ضلع دمشیجلو هل دادم د را که به سمت یا  شهیش درب
... 

 برداشتم . شیپ یقدم

امال ک  نکهیشد و من قبل از ا کیکرد . گارسون نزد  ینگاهم م رهیخ رهیکه جا گرفتم سر بلند کرد . خ  شیبه رو رو
 زمزمه کردم : قهوه ! ستدیبا میرو در رو

 یچیارزش ه  یبهم بگ یو دستانش را به دور فنجان قهوه اش حلقه زد : اومدکرد   کیرا به شانه اش نزد سرش
 نداشتم ؟

 . شیصدا یاز سرد  دمیهم گذاشتم . لرز یرو چشم

 قرار گرفت و زمزمه کردم : متاسفم . میرو شیپ فنجان

 . دیلرز ی. صورتم در چشمانش م دمینگاهم کرد . مردمک چشمانش را کاو کوتاه

 اون همه پسر تو دانشگاه از تو خوشم اومد .  نیدونم چرا ب یگفت : نمو   دیرا جلو کش خود

 زدم . لبخند

 ... دمی. شا یکرد  یکس نگاه نم  چیچون به ه دیداد : شا ادامه

 ... یبود کی. ش یبود ری. سر به ز ی. درس خون بود ی: خوب بود . خودت بود دیکش  یقیعم  نفس

 تو صورتت ؟ دمیبا جزوه کوب ادتهیداد :  ادامه  یا  مهیعمق گرفت و با لبخند ن  نگاهش

 کرد .  ینم یاری یاداوری ی. ذهنم برا میدیدر هم کش چهره

 یتاون ادم من بودم . تو ح  یکه بدون  یشدینم قیاونقدر دق  یتو حت ینیبیشد : م شیمهمان لبها ینیریش لبخند
 افتاد .  یاون روز چه اتفاق  ادینم ادتی

 :متاسفم ...-

 بستم . یوقت بهت دل نم چیاد ... اون موقع ه:متاسف نباش مرص-

 . یکرد  یکه ازم فرار نم  یبود یدختر نیو گفتم : تو هم اول دمیرا از صورتش دزد نگاهم
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 یتو پرت از اون یخواستن توجهت و جلب کنن ول یم شتریکردن ب  یاز دخترا ازت فرار نم  چکدومی: ه دیخند
 . ینیبب یکه بتون  یبود

 . :دست شما درد نکنه-

 ؟ یبود یاومدم ناراض  نکهیکم کم رنگ باخت و گفت : واقعا از ا  شیلبها یرو لبخند

 باشم . یتونم ناراض یبا حضور تو رقم خورد . چطور م میخاطرات زندگ نی:بهتر-

 ینیریخاطرات گذشته ... به ش ینیریبود . به ش نیریش شیلبها یداشت . لبخند رو یزندگ شیلبها یرو لبخند
بردم . چشم دوخته  شیشکر پ یا  شهیکردم . دستم را به سمت ظرف ش  یدرون فنجانش حل م که من  یشکر

  یگذشتند . صدا  یم مانمچش شیشدند . خاطرات گذشته از پ یشکر که درون فنجانش رها م یبودم به دانه ها
 شد . یانداز م  نیارامش در گوشم طن

 «صاد ام مر   یمن عاشق چا» لبش هنگام تکرار کلمات  یرو لبخند

 . میکج کردن ها  سر

اش   یطاقت یسرخ شده اش . چشمان به اشک نشسته اش و ب ینی... ب شیها ی... سرماخوردگ شیها دنیلرز
 خوردن لواشک ... یبرا

به  یمدت طوالن یکه برا  ی... لذت روز نیریترش و ش ی. مزه  میو قهوه خورده بود یکه کنار هم با چا  یلواشک
 رفتن . دنشیو به د ستادنیا  یحاج ی... رو در رو دنشید یام برا  یطاقت یرفت . ب یتهران م

 ... ! شیدادم . لبخند ها یارام کردنش به دستش م  یکه برا  ییچا وانیخراب کردن امتحانش ... ل یبرا خشمش
 ارامش ...  یصدا

 :مرصاد ...-

 هنوز هم به اشک نشسته بود . شیبلند کردم . چشمها سر

 ت ...خاطرا یاداوریاز   دیشا

 خواد . ی:دلم لواشک م-

 تکرار کردم : با قهوه ؟ ارام

 ... یشد : با چا ریاشک از گوشه چشمش سراز  یهم گذاشت و قطره ا ی. چشم رو دیخند

 ؟ دی: لواشکم دار دمیشد و پرس کیگارسون بلند کردم . نزد  یرا برا دستم
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انداخت   ریرفتم . سر به ز یم . چشم غره او اخم کرد دیکش  شیخنده اش نگاه گارسون را به سو ی. صدا دیخند
 ... میو گارسون به سمتم برگشت : ترشک دار

 ... اریبه صورتش برگشت . سر تکان داد و زمزمه کردم : برامون ب نگاهم

 شد زمزمه کرد : ممنون . یکه طوالن  سکوتم

 دور شد . شیصدا دنیبا شن گارسون

 ؟ یدیخند یچ یبرا را درون هم مشت کردم و جلوتر رفتم : دستانم

 : دوست داشتم . دیهم خند باز

 نه ؟ یدوست داشت نطوریلبخند زدم : که ا شیها طنتیش به

 . دیرا باال انداخت و لب به دندان گز ابروانش

ه ها لحظ نیتوانستم ا یماند . کاش م یم یباق شهیلحظات هم نیماندم . کاش ا رهیبه لب به صورتش خ لبخند
 ... را متوقف کنم . کاش

خودم قرار دادم : چون  ی. ظرف ترشک را جلو دمیکش  شیقرار گرفت انگشتانم را پ نمانیکه ب  یصورت ظرف
 . یبخور یحق ندار یدیخند

 ؟ یبه من ند ادیو با ناز گفت : دلت م دیورچ لب

 یصندل یو رو دیکش  رونیب میدستها نیبلند شد . ظرف را از ب یکم  یصندل یاز رو  رانهیباال انداختم . غافلگ شانه
 یاونطور  دمی. چشمانش را درشت کرد و گفت : بهت نم دمینشست . ظرف را کامال در اغوش گرفته بود . خند

 نگام نکن .

هم فشرد . لبخند  یان رو  ی... چشمانش را از ترش دشیقاشق را که به دهان گذاشت نگاهم کاو نی. اول دمیخند
 و دم دستش قرار دادم . دمیوتر کشبود . فنجانم را جل یخال شیزدم . فنجان چا

 باز کرد و گفت : ترشه . چشم

 شیگرفتن ظرف پ  یبودن فنجانم ان را به دست گرفت . دستم را برا یتوجه به دهن یبه فنجان زدم . ب یا  اشاره
 . یو گفت : زشته ابرومون و برد دیبردم . خود را عقب کش

 . دمیتر خند بلند
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من بود و ابرو باال انداختن  یبرا شیمن . چشم غره رفتن ها یبرا شیو بردن هااو بود و ابر  یبرا شیها طنتیش
 یاداوری... پر بود از  یهمانند لحظات گذشته پر بود از خوشبخت قیدقا نیبود ... ا نیریاو ... ش  یبرا شیها

 خاطرات.

 .دیکش  ینم رونیهرگز مرا از خاطرات گذشته ام ب شیصدا کاش

 و داره . اقتتی:اون ل-

 و نداره . اقتتیل نیزمزمه کردم : ام یطوالن ی. با سکوت دمیرا در هم کش میها اخم

 بسته و به فکر انتقامه . زیهمه چ یچشم رو نیگفت : ام  دانهیناام

اب دهانم را فرو دادم و زمزمه کردم : انتقام   ی. انتقام ... از من ؟ به سخت دیخوردم . تمام تنم لرز یدیشد تکان
 ؟

  نطوریتوانستم ا یکه انتظارش را داشته باشم . چطور م  یکلمه هم سخت بود . سخت تر از ان  نیکردن ا  هضم
 کلمه سخت  نیکردن ا  یکنم ؟ هج  یجار میلبها یتوانستم کلمه انتقام را رو یباران باشم . چطور م یارام رو در رو

 از باورش ...  سخت تر دنشکر   یتر از باورش بود ؟! بود ... باورش سخت تر از ان بود و هج

 زیم یو کالفه چشم دوخت به اطرافش ... دست راستش مشت شد و دست چپش لبه  دیبرگرداند . نگاه دزد رو
 چفت .

سخت تر از به زبان اوردن ان کلمه ... نامش را به  نباریسخت تر از قبل ... ا نباریو ا دمیرا به سمتش کش سرم
شد . سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت : َن ...  رهیانم خزبان اوردم . نگاهش برگشت . برگشت و در چشم

 گفتم مرصاد . فراموشش کن .  یم دینبا

نام   یاداوریان کلمه بود . در حال   یام در حال جستجو  یزندگ یخشک شده ام را تر کردم . تمام روزها یلبها
 و نداشتم .جستج نیا  یبرا یا  جهی... انتقام ... ! اما نت نیحمد بود ... ام نیام

 ؟ رهیگیانتقام م  نیکه ام  هی؟ چ هیباران ؟ گناه من چ یتکرار کردم : انتقام چ مصرانه

اد ...  مرص ستمیحرف بزنه من ن دیکه با  یبزنم ... اون یرا بلند کرد و گفت : من حق ندارم حرف شیرو شیپ فنجان
 . ستمیهم من ن یبخوا حیازش توض  دیکه با  یاون

لحظات هرگز به دست  نیدانستم در ا یخواستم م یکه م  یزیبسته شد . تمام چ میوبه ر دیام  یدرها تمام
 دیام  یدرها دیدانستم با یدانستم . م یرا خوب م نیمدت ا نینخواهم اورد . باران سکوت کرده بود . در تمام ا

 حرف نخواهد زد . زبه حرف زدن نداشت و مطمئن بودم هرگ میباران ببندم . تصم یرا به سو
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 تلخ شده بود . حال تک تک نمیریبود . تمام لحظات ش دهی. تمام خاطرات گذشته ام پر کش دمیاه کش  دانهیامنا 
 یه مچ لشیبرده بود . دل نیکه ام  ییگفت . به ابرو  یکه باران م  یکردم . به انتقام  یفکر م زیچ کیلحظه ها به 

 توانست باشد ؟

توانست ذهن مرا   یکدام نم  چیداد . ه یحرکت را نشانم م ریکه مس  شیشدنش ... همراه باران شدن . صدا بلند
 لحظات ... ! نیکند از ا  میتوانست جدا ینم زیچ چیاز ان کلمه دور کند . ه

. نگاهم را از اتوبوس متوقف  دیبه سمتم چرخ یقرار داشت توقف کردم . کم میرو شیکه پ  یاتوبوس  یبه رو رو
 ... زیهمه چ یگفت : ممنونم مرصاد براشده به سمتش برگرداندم . لبخند به لب  

 به درک کردن ان کلمه به کار بردم . یتالشم را برا نیاخر

 نیام  ی... ! من حق ندارم در مورد رفتارها دونمیدونم مرصاد ... واقعا نم یانداخت و زمزمه کرد : نم  ریبه ز سر
 . متاسفم ... دیباهم رو در رو بش دیبدم . شما با یحیبهت توض

 ارامش  ی. با نگاهم قدم ها دمیفرمان پس کش یشد . دستم را از رو ادهیپ گرید یاز به زبان اوردن هر کلمه ا قبل
 را به سمت اتوبوس دنبال کردم .

 . نگاهم را دوختم به شماره و نفسم را رها کردم . دیتلفنم نگاهم را به عقب کش زنگ

 . دمی. لرز دیلرز یم شیصدا

 زد ... میصدا

 و زمزمه کردم : جونم ؟ ستادیا  انسالیمرد م یبه باران که رو در رودوختم  چشم

 ؟ یایشام م ی: برا دی. جان گرفت و پرس دیکش  نفس

 دستانش را تکان داد . باران

 . امیم گهی... تا چند ساعت د زدلمیعز  امی:م-

 ممکن ادامه داد : مرصاد ؟ یصدا نیارامتر  با

 ؟ ی: خوب دیشد پرس یکه طوالن  سکوتم

 ؟ یباران بستم و زمزمه کردم : بهم اعتماد دار ریتصو یرو شمچ

 از چشمام به تو اعتماد دارم .  شتریبه تو اعتماد دارم . ب یاز هر کس  شتریپاسخ داد : ب یدرنگ چیه بدون

 زدم . چشم گشودم . باران همچنان مشغول صحبت با مرد بود . لبخند
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 . امیم شهیهم یشکوفه برا امی. م امیمزود  یلی: خ دمیفرمان پس کش یرا از رو دستم

 انجیرا ... ه شیتوانستم ارامش صدا ینشسته بود را تصور کنم . م شیلبها یکه رو  یتوانستم لبخند یم
 «منتظرتم » پر از ارامشش را  یوجودش را کامال حس کنم . زمزمه 

را درون قفل   دیبرداشتم . کل به سمت در یچرخاندم و قدم میرو شیو کرم پ یقهوه ا یرا از جا کفش چشمانم
خانه بود . ارامش من در   نیمن درون ا نیریخانه بود . لحظات ش نیمن درون ا یانداختم و لبخند زدم . زندگ

 ساختمان بود . نیمن درون ا ندهیو ا دیخانه به انتظارم بود . ام نیا

 ته ام فکر کنم ؟!توانستم به گذش یاحساسم بگذرم ؟ چطور م  نیتوانستم ساده از ا یم چطور

 ... ! ایلب زمزمه زدم : خدا ریز

  یزیهر چ انیمن نبود. پا یاحساسات مربوط به باران را پشت در گذاشتم. باران رفته بود. باران در زندگ  تمام
 ماند. باران خاطراتم را دوست داشتم. یخاطره در ذهن من م کی شهیاتفاق افتاده بود. لبخند زدم. باران هم

 بود. من بودم و شکوفه... من بودم و ساوان... یم یباران دیدر آن نبا گریکه د  یه ام گذاشتم . خانه ادر خان قدم

 .میبود و ساوان... ما سه نفر بود شکوفه

 ، لبخند زد . دیچرخ دنمیبود . با د ستادهیچرخاندم . به دنبال منبع ارامشم چشم چرخاندم . رو به اجاق ا چشم

 زدم... لبخند

 دیدرخش یلبخند زدم . جلوتر امد . تاپ همرنگ رژ لبش م شیلبها یصورتش ... به رژ لب قرمز رو یرو شیارا  به
 . یو گفت : خسته نباش دی. خودش را به سمتم کش

بخاطر من بود؟  دشیتر شدن مردد بود. ترد کینزد ی. برا ستادیتر شد و ا کینزد یجان گرفت . قدم لبخندم
... پر  دمشیگذاشتم . دستم را به دور کمرش حلقه زدم و به اغوش کش  شیپ یداشت؟ قدم دیبخاطر من ترد

تم هم گذاش یزدم و چشم رو هیاش تک  یشانیام را به پ  یشانی. دستانش را به دور گردنم حلقه زد .پ دیصدا خند
 رنگ چشمانش غرق شدم ، ارام شدم انیوجودم فرستادم . چشم گشودم م ی. عطر تنش را به تک تک سلول ها

. 

 : ساوان کجاست ؟ دمیو پرس دمیچرخ میپاشنه ها یرو

 ... دهیزمزمه زد : خواب یرنگ گرفت و با مهربان شیها گونه

 یکم  میتون یاحساساتم قرار دادم : پس م  اریاحساساتم کردم . تمام وجودم را در اخت  میحرکاتم را تسل تمام
 . میکن  طنتیش
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 ؟ یجا راحتزد . به سمت کاناپه حرکت کردم : اون لبخند

 . دیخند

 ؟ یکن  یفکر م یگذاشت : به چ  میشانه ها یگونه ام فشرد و دستانش را رو  یرا رو شیبعد لبها یساعت

 یتونه باشه ؟ من کار یم یچ یعنی...  نی. انتقام ام زدیفرستادم : باران از انتقام حرف م رونیب یرا به ارام نفسم
 نکردم .

 :مرصاد ...-

 :هوم ؟-

 ؟یدیت بخوام انجام ماز   یزیچ هی:-

و  دمیبه خودم دادم که باعث شد خود را عقب کشد . کامال به سمتش چرخ یرا در هم گره زدم . تکان ابروانم
 ؟ یکنترل خودم به دورش حلقه زدم : چ  یدستم را برا

 ... یقول بد دی:اول با-

 ... یزنیمشکوک م یلیخ یخوا یقول م ینطوریا  ی:وقت-

 :تو بهم قول بده !-

 ... یبد حیتوض دیاول با  یکنم ول  یبهش عمل م دمیبدم اخه دختر خوب ... باشه قول م ی:قول چ-

 «باشه » گفت   یطوالن یسرتکان داد و با مکث متفکر

بود . با خنده زمزمه   یخاطره ا اداوری میبه زبان اوردن خواسته اش برا یبرا دشیترد نینگاهش کردم . ا منتظر
 یمدت طوالن هیخوام تا  یواست تنگ شده و م یمسافرت دلم حساب یبر یزود نیه اب زارمینم نباریکردم : ا

 خودم نگهت دارم . شیپ

 خوام برم مسافرت ... یو گفت : نم دیخاطره گذشته خند یاداوری از

 ؟ یخوایم ی: پس چ دمیورچ لب

 ... خوامی:م-

 شد . یطوالن سکوتش

 ؟ یلبم برسون باز جونم و به یخوا یشکوفه م گهی: بگو د دمیغر
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 نیحرکت داد . تمام تمرکزم را از دست دادم و توجهم به حرکت انگشتانش ب میموها نیشد . انگشتانش را ب خم
 . دمیکش  یقیبه تک تک حرکاتش بود . چشم بستم و نفس عم یتوجه چیه یبود . تمرکزم ب میموها

 ! نیام  لیدنبال دل یخوام نر یکرد : م  زمزمه

 که زمزمه کرده بود لبخند زدم : باشه ... یتوجه به کلمات یب

 خورد ... یبه صورتم م شیکرد . نفس ها  یحرکت م میموها نیهمچنان ما ب انگشتانش

کرد .   ییاحساساتم خودنما  انیدر م نیکرد . نام ام  یفراوان کلمات را حالج یبا تمام تنش ها یبه سخت ذهنم
ماند .  یجدا شد و در سکوت باق میموها انیگشتانش از م. ان دمیتنه کاناپه کوب یدرکش کردم و سرم را رو

که بر زبان اورده بود را درک   یکردم تک تک کلمات  یکردم ... درک م  یدرک م دیچشم دوختم به چشمانش ... با
 ؟یکردم:چ  یم

داشت .   ییارامش بخش تنش ... تنم سخت توان جا به جا  یشدم از اغوشش ... خود را رها کردم از گرما دور
 ... یازم بخوا  یزیچ نیهمچ یتون یرا باال بردم : چطور م میکنترل رفتارم را از دست دادم و صدا

ش فشردن دستان یدستانش گرفت . برا انیو دستانم را م دیکرد . خودش را به سمتم کش  ینگاهم م ینگران با
 ی... بزار اگه حق نیبگذر از امبهتره مرصاد . بگذر ازش ...  ینطورینکردم . دستانم را فشرد و گفت : ا یتالش

 خدا نیا  یکرده باش  یظلم نی. اگه تو در حق ام رهیهست خدا حق دهنده باشه . بزار اگه قرار بر انتقامه خدا بگ
 یبگذر ... بزار برا دمیقسمت م یدار مانیکه بهش ا  یی. مرصاد بگذر ... بخاطر خدا رهیگیباشه که حقش و ازت م

 مونی. بخاطر زندگ ادیم شیمشکل پ هیو ... هر روز  مونیزندگ نی. بب میاحساس کنمدتم که شده ارامش و   هی
 بگذر ازش .

فشرد : مرصاد  نهیس ی. خود را در اغوشم جا داد . دستانش را رو شیدهانم را فرو دادم و چشم بستم به رو اب
 .می. ارامش داشته باش میبزار خوشبخت باش

 کنم . بخاطر بچه هامون ...  یاهش مبه اشک نشست : مرصاد ازت خو  چشمانش

 دستانش گرفت : بچه من و تو ...! نیزد . صورتم را ب ینگاهش کردم . لبخند متعجب

کرد .    یشوک زده ام م شتریبود . شکوفه هر لحظه ب نیسنگ میشد برا یکه از دهانش خارج م  یکلمات  باور
 از وجود من . از روح من ... از روح من و شکوفه .  یانسان

از وجودم ... از وجود من و شکوفه . با   یکرد . لبخند زدم . کودک  ینگاهم م دیبه اشک نشست . با ترد شمانمچ
 تکرار کردم : دختر ما؟ جانیه

 زد : هنوز زوده. لبخند
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  یلیشکمش و زمزمه کردم: االن خ یشد. دست گذاشتم رو دهی. چشمانم به سمت شکمش کش دمیخند
 که؟یکوچ

 . کیکوچ  یلیگرفته اش پاسخ داد : خبغض   ی. صدا دیخند

 ارام اگه دختر بود.  می:اسمش و بزار-

 ...یتو بگ یدستم گذاشت : هرچ یرو دست

که به من تعلق داشت؟! دلم خنده   یبودم. منگ بودم... کودک جیشوک زده بودم. گ جاناتمیتمام ه با
 یزی. من شاد و ناراحت بودم. چداشتم یحس یاز همه احساس ب  شی... اما بنطوریهم هم هی... گرخواستیم
 .نیغمگ  یشاد و لحظه ا یهر دو... لحظه ا انیم

ساده بگذرم . هرگز  نیتوانستم از کنار ام یزدم . هرگز نم شیموها یرو ی. بوسه ا دمیرا به اغوش کش سرش
 حمد قصد انتقام داشت . انتقام از من ... اما ... نیتوانستم فراموش کنم ام ینم

 ...شکوفه

 .میریآرامش بگ  کمیشو مرصاد... بزار  الیخیرا خم کرد و دستم را به شکمش فشرد: بخاطر بچمون ب سرش

 ...نی. خشم داشتم... از امدمیکش  یقیعم  نفس

* 

* 

* 

 ؟ قیرف یرا به دست گرفت و کنارم نشست : خوشحال کیبشقاب ک ایس

 زدم : اره . یلبخند میاورش نداشتم . نمن ب گریکه د  یگفت . رفاقت  یبازهم سخن از رفاقت م امکی... س قیرف

 سال گذشت . هی:-

 اتفاق ...  یسال با کل هیپاسخ دادم :  یتلخ با

 کارگاه ؟  یایتوجه به سخنم گفت : فردا م یب

 به دهان ساوان گذاشت . کیک  یتکه ا شکوفه

 و جمع کنم . لمیوسا دی. با امی: اره م گفتم

 ... ! زیبرم تبر یزندگ یبرا یدارم چند سال مین گرفتم : تصمدر هم رفت . نگاهم را از ساوا  شیها اخم
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 چسباندند. یام انگ م  یشانیکه به پ  یی. آدم هاکردمی. من از تمام آدمها فرار مکردمیشهر فرار م نیاز مردم ا  من

 ؟ ینگاهم کرد و گفت : پس حاج خانم چ متعجب

سر  امیمنم تند تند م زننیهستن . بهش سرم نایه ا. خال ستین یراض یول ادیخواستم باهامون ب یمونه . م ی:م-
 . زنمیم

 ... یزنیاضافه کردم : تو هم سر م  یسخت به

 کنم .  یم ادیاز دستم بر ب  یهر کار زنمیگفت : اره اره ... حتما سر م  رانهیغافلگ

 کردم .  سکوت

 ؟ زی:حاال چرا تبر-

 برسم . نجایا  ی. هم به کارابه حاج خانم سر بزنم  امیتونم هر هفته ب ی. م کهی:هم نزد-

 ؟! شهیم ی؟ کارگاه چ یکن  کاریاونجا چ  یخوا ی:م-

 ؟ وهیابم  ای ی: چا دیبلند شد و پرس شکوفه

 من اب . یگذاشتم : برا  زیم یرا رو کیک  یخال بشقاب

 اشپزخانه شد .  وارد

خوام  یها هم هستن . منم م . بچه یایاز پسش برم  یی. تنها زنمیسر م ی... منم هر از گاه یرسی:کارگاه و تو م-
 کارگاه و اموزشگاه بزنم .  هی یحاج یبا فروش حجره ها

 ؟ یرو بفروش یحاج یهمه حجره ها یخوا یم یعنی:-

اش و هم دورا دور   هیجور کنم . بق هیسرما هیکه تو دستم دارم   یکه بتونم با پول  یی:نه همش و ... تا جا-
 ا بزرگه .... خد  شنیکنم . رو به راه م  یم یدگیرس

 داد و سکوت کرد . سرتکان

 درسته ... یچ یدونی. م یکرد  نشییگفت : حتما خودت باال و پا  یاز لحظات  بعد

 شهر بود . اما ... نیاز ا  یکردم دور  یکه فکر م  یزیلحظه به تنها چ نیکردم . در ا  سکوت

هفته وقتم را گرفته بود . شکوفه اوضاع تمام   یشناخت . در نظر گرفتن بازار کار ... بررس یمرا خوب م امکیس
کرد .    یدر کنکور تمام تالشش را م یقبول ینبودم . اما شکوفه برا یکه داشت راض  یدرس ها بود . با اوضاع ریدرگ

کردم کمک حالش باشم و اوضاع خانه را ارامتر از   یم ی. سع رمیبگ دهیتوانستم ناد یادامه را نم  یعالقه اش برا
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 . هم میبعد از کنکور گذاشت یتا بعد از کنکور... نقل مکان را برا میکرد  یرا اماده م زیچ نگه دارم . همه شهیهم
امدن بچه در نظر گرفته بودم . بودن   ایبعد از به دن یرا برا رییتغ نیخواند هم من . در ذهنم ا یشکوفه درس م

 مهم بود . اریدر کنار خانواده بس شکوفه

 ... دمشی. بوس دی. خند دمشیاال کشتکان خورد . ب میکنار پاها  ساوان

 یلی. چندان تماکردیم میرها امکیشد. کاش س یبلند م امکی. کاش سدمیرا به سمتم گرفت . خند نشیماش
 کنم.  یدور امکیروزها از س نیدادم ا یم حیحرف زدن با او نداشتم. ترج یبرا

 یمهمانانمان شده بود . حاج خانم گوشه زد . در سکوت نظاره گر  هیام تک  نهیاغوشم ارام گرفت و سر به س  در
از امدن به منزلمان سر باز زده بود . بلند شدم .   یخان علو وشیخانم بود . دار هیسالن مشغول صحبت با حاج

 اشپزخانه رفتم .  متراحت به س الیگذاشتم . به طرف غزال رفت . با خ  نیساوان را زم

 ؟ ی: خوب دمیبرداشتم و پرس یاب  نوا ی. ل دیچ یم ینیپر شده را درون س یها وانیل

 زد : خوبم مرصاد . لبخند

 ... یریبگ یمهمون یخوایدونستم م ی. نم یخسته شد یلی:امروز خ-

 زد : سالگرد ازدواجمونه ها . لبخند

تا محضر را با سرعت و حرص  یکه از سر مزار مهد  یسال از روز کیسال با درد...  کیسال...  کیبود.  گذشته
  تمخواسیم شهینبود که هم یزیسال چ کی نی. ادمیزدم. به طرفم برگشت و چشم دزد ی. لبخند تلخرانده بودم

کمکت .   ومدیم یکی یگفت  یم اشبود . فقط ک یعال  یبودم: دستت درد نکنه همه چ یاما در حال حاضر راض
 کردم .  یکمک م  یگفت  یهمه کارا افتاده رو دوشت . الاقل به من م

 خوبم مرصاد .کنارم گذشت : من   از

 .دمیاب را سر کش  وانیل

 شکوفه خبر دارد سرخ شدم . یاز باردار  نکهیاز کنارش گذشتم . با فکر ا  ریکرد . سر به ز  یبا لبخند نگاهم م دایا
خجالت زده بودم را   نطوریکه ا  یبار نی. اخر شدمیاز تصورش هم خجالت زده م  یرساندم . حت امکیخود را به س

اتفاقات   نیاز ا  چکدامیرفت اما ه یدلم غنج م موضوع نیردم. ذوق داشتم. از فکر کردن به ااو  ینم ادیاصال به 
 ببرد. نیتوانست احساس خجالتم را از ب ینم

شکوفه دست تکان داد  یبرا دای. آ میشان کرد یهمراه یبلند شدم . تا درب خروج دایو ا امکیس یخداحافظ با
دست شکوفه را در دست گرفتم و  میکرد  یم یرا که ط اطیم. طول حلبخند بزن امکیس یکردم به رو  یو من سع

رها شد . قدم  شیشانه ها یرو چادرشزد .  هیتک میو سر به بازو دیتر کش کیفشردم . لبخند زد . خود را نزد
 هنکی. فکر کردن به امیتا برگشت به داخل ساختمانمان را به هدر داد یطوالن قیرا ارامتر برداشتم. دقا میها
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دستانم پنهانش کنم تا  نیانداخت. ناخودآگاه دوست داشتم ب  یکودک من در شکمش است دلم را به لرز م
 .نندیبب یبیمبادا آس

 ؟ یریم یامد : مامان دار  رونیخانم بلند شد . شکوفه از اشپزخانه ب هیحاج

 مادر ... گهیخانم چادر به سر بست : برم د هیحاج

 . حاج خانم هم هست . ستین بهیکه خونه غر  نجای. ا دیکردم : بمون  انداختم و ارام زمزمه  ریبه ز سر

 . شهینگران م یخانم نگاهش را دوخت به صورتم و باعث شد نگاهش کنم : حاج هیحاج

 وقته . ری. د میریگیچشم دوختم : با حاج اقا تماس م ونیزیبه تلو دوباره

 . دهیم یچه معن ینه دخترته ... بمون االن بر. خو ستیکه ن  بهیکرد : مامان خونه غر  یانیپا درم شکوفه

 من و تنها نذار . قیخانم هم دخالت کرد : بمون رف حاج

و به سمت اشپزخانه رفت .  دیو کنار حاج خانم نشست . لبخند زدم . شکوفه با شوق چرخ دیخانم خند هیحاج
 ؟ یریگیرا باال برد : مرصاد با بابا تماس م شیصدا

 بلند... نیچن نینم متوجه نشده بودند نامم را بر زبان آورده است. آن هم اخا هیخانم و حاج حاج

 ؟ ارمیب یی: چا دیپرس جانیشدم . با ه بلند

 خانم گفت : دست درد نکنه مادر ... حاج

کرد . تلفن را برداشتم . خوشحال بود . خوشحال بودم . شماره گرفتم : فکر کنم ساوان خوابش   ینق نق م ساوان
 فه .شکو ادیم

 . امی:االن م-

 دیا  ی. فکر کردم من بدون حضور شکوفه خواب به چشمانم نم دیچیپ یخان در گوش وشیخواب الود دار یصدا
 خانم هم گفتم . هیصحبت در مورد حجره ها روز بعد قرار گذاشتم . از حاج یخان خواب بود . برا وشی. دار

 خانم در منزل ما چشم بپوشد . هیز حضور حاجکرد که ا  یانقدر ذهنش را مشغول م  دارشید یبرا قرار

ت را به دستم داد و گف یخانم که به دنبال شکوفه به اتاق ساوان رفت کنار حاج خانم نشستم . فنجان چا هیحاج
 رو به راهه مادر ؟ ی: همه چ

 راحت تر بود . المیخ دیومدی:خوبه . فقط نگران شمام ... اگه شما هم م-
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ونم ت یکردم . نم  یزندگ نجایساله ا نی. چند نجانیا  شناسمیکه م  ییخوبه . تمام کسا نجایامن   ی:نه مادر ... جا-
 . نیسر بزن نیایب نیول کنم و برم . شما هم هر وقت تونست

 راحت . التیحاج خانم خ امیزدم : هر هفته م پلک

 راحته . المیخ یراحته مادر ... تو که خوش باش المی:خ-

الد او   یخوشبخت یفهمی... م یشیپدر م یخودت دار گهیبردم که گفت : حاال د یه دهان مزدم . فنجان را ب لبخند
 ... یچ یعنی

و  موها رو ت نیمن ا یو گفت : فکر کرد دی. به سرفه افتادم . متعجب نگاهش کردم که خند دیپر میبه گلو یچا
 کردم ؟  دیسف ابیاس

 کردم .  یرو برگرداندم . همچنان سرفه م یتند به

 «مرصاد  یشد یچ» شکوفه باعث شد بلند شوم  یصدا

 زمزمه کردم : خوبم . یرفتم و به سخت سیسمت سرو به

 . دهی: از بابا شدنش خجالت کش دیخانم خند حاج

بر زبان اورند . مطمئن بودم  یسادگ نیبحث را به ا نینداشتم ا یبستم . عالقه ا رونیب یخانم ها یرا به رو در
 خانم. هیگشت به حاج خانم و حاج  ینگفته است . هر چه بود برم یزیموضوع چ نیشکوفه از ا

* 

* 

* 

 انگشتانش گرداند و گفت : چته پسر ؟!  نیرا ما ب حشینشستم . تسب یخان علو وشیبرابر دار در

 برات دارم . یزحمت ی:حاج-

 ؟! یافتاده ؟ ساوان خوبه ؟ شکوفه چ  ینکرده اتفاق یشده ؟ خدا ینگاهم کرد : بگو ...چ مشکوک

شده بودم . اما  دیناام یخان علو وشینگران نوه و دخترش بود خوشم امد . از احساس دار نکهیزدم . از ا لبخند
 کرد .  دیواکنش کوتاه هم دلم را پر از ام نیا  یحت

 راه بندازم . دیخوام کار و بار جد ی... م زیتبر میکن  یم یاسباب کش  میدار دیدون یهمونطور که م ی:حاج-

 : خبر دارم . دیر هم کشد چهره
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 اگه  یبهشون برسم . ول ادیتونم ز یباشه . من دورادور نم یحاج یحواستون به دکونا دی:اومدم اگه لطف کن-
 . شهیراحت م المیشما حواستون بهشون باشه خ

 ؟ یالزم ندار  هیسرما دتیکار جد  ینگاهم کرد و گفت : برا رهیخ رهیخ یلحظه ا چند

 ستی. دلم راست ن هیحاج ادگاریخوام کار و راه بندازم . دکونا  یبالم هست . با همون م تو دست و ییزایچ هی:-
 تخته دست شماست . المیخ ینطوریدست بهشون بزنم . ا

 یخوا یم یگذار بود . مهربان گفت : باشه ... هرچ  ریتاث یخان علو وشیدار یرو میبلند کردم . صحبت ها سر
 . دمیبهم بگو انجامش م

 . دییتخته فرش گذاشت و گفت : بفرما یرا کنارم رو یغازه وارد شد . فنجان چام شاگرد

 یکارگاه هنرها  هیخان قرار داد . تشکر کردم و فنجان را بلند کردم : اگه بتونم  وشیرا در برابر دار یبعد فنجان
 . رهیگیهم اونجا بزنم کار و بارمون م یدست

 ... یشی. موفق م ی:پشتکار دار-

 م : ممنون !زد لبخند

را به او سپردم . در مورد حاج خانم هم سفارش   یحاج یحجره ها اریخان ماندم . اخت وشیکنار دار  گرید یساعت
 یخان م وشیقول دار یدانستم رو یخان قول داد در همه حال به حاج خانم توجه کند . م وشیکردم و دار

 . ستیدانستم ادم قابل اعتماد یتوانم حساب جدا باز کنم . م

جا گرفتم و   یخان علو وشی. کنار دار میشد یخان علو وشیشام مهمان منزل دار یشام دعوتمان کرد . برا یبرا
 انگشتان گرداند : مراقب زن و بچت باش .  انیرا م حشیاو تسب

کردم . چه خوب بود که   یلبخند ها را درک م نیانداخت . و من چه خوب جنس ا  ریلبخند زد . سر به ز شکوفه
بود .  دهید اریشام تدارک بس یگشت ... برا  یخانم تمام مدت دور م هیبود . حاج نیریهمسرم ش یند هالبخ

 یخورد . حاج خانم با مهربان یم لو  جانی. ساوان با ه دمیخند یکرد و من م  یمنع م یشکوفه را از هر حرکت
 کرد .  ینگاهم م

کنار همسرم . فرزندم ... در کنار مادرم . در کنار   لحظه حضور داشت . در نیدر ا یبود . خوشبخت نیریش یزندگ
 شکرت ! ایلب تکرار کردم : خدا ریکردم . ز  یلمس م میرا با تک تک سلول ها یخانواده ام . خوشبخت

 ...! دنشیافر  ی. برا دنمیافر  یبودنت . برا ی... شکر برا میخدا شکر

کردم . چه   یاوردم را معن  یکه به زبان م  یلماتلب ک ریمهر را لمس کرد چشم بستم . ز یام که سرما  یشانیپ
 ی. لبخند زدم . سر بلند کردم . نگاهم از رو دیچیساوان در سکوت خانه پ غیج یلحظه . صدا نیبود ا نیریش
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 ارامش  اتیزدم و زمزمه کردم . ا لککه مدتها بود مهمان سجاده ام شده بود گذشت . پ  یدوست داشتن حیتسب
 بخش وجودم را ...

 ... ببخش بر من ...! می... خدا ایمن ... توبه ... خدا ی... خدا میخدا

 من ببخش گناهم را ... یخدا

 ... خداوندا ببخش بر من اشتباهم را ... ایخدا

 را بر من ببخش ... نیظلمم در حق ام خداوندا

رامش وجودم .  ا  یارامشم . برا  ی... ممنونم برا یممنونم بخاطر حضور خوشبخت میمن ممنونم . خدا یخدا
 ام .  یارامش زندگ

اهش نگ ینیتخت نشست . سنگ یکردم که وارد اتاق شد . گوشه   یام شکر م  یتک تک لحظات زندگ یرا برا خدا
 . به سمتش برگشتم . لبخند زد و زمزمه کرد : قبول باشه . رمیباعث شد چشم از سجاده ام بگ

 . دیره خوابرا پشت گوش فرستاد و گفت : باالخ شیزدم . موها پلک

 چطوره ؟ یکی نیپررنگ تر شد : ا لبخندم

 شکمش گذاشت : خوبه ! یرو دست

 من و ؟ ای یدوست دار شتری:اونا رو ب-

 رفت و گفت : چه حرفا ! یام را تا زدم و بلند شدم . چشم غره ا  سجاده

 . گهیزمزمه کردم : بگو د طنتیگذاشتم و کنارش نشستم و با ش  زیم یرا رو سجاده

 ... یپرس یچرت م یاخم کرد : مرصاد سواال  یعصبان

 ؟! رمیگازت بگ  ای یگیسمتش خم شدم : م به

در فرو خوردنش داشت . ابروانش را باال انداخت و   یکه سع  یرا کامال به چشمانم دوخت و با لبخند نگاهش
 گفت : بچه هام و !

 ؟ یاز من دوست دار  ترشیبرگرداندم . چشم دوختم به درب ورود و زمزمه کردم : اونا رو ب سر

 :اوهوم .-

تخت گذاشتم و به سمتش خم شدم : که بچه ها رو  یهم فشردم . دستم را از کنارش رو یرا رو میها دندان
 ... نطوری! که ا یدوست دار شتریب
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 . دیخند

 . دیام گذاشت و خند  نهی. سر به س دمشیرا دور کمرش حلقه زدم و به اغوش کش دستم

 . وونهیردمش و تکرار کردم : ددر اغوشم فش شتریب

 ؟ ی: خوب دمیارام خنده اش را فرو خورد . دستش را فشردم و پرس  ارام

 :خوبم .-

 :چت شد ؟-

 ... خوبم مرصاد . یچی:ه-

 ؟ میریم نجایاز ا  یهست یشد را بر زبان اوردم : راض یکه مدتها در ذهنم تکرار م  یسوال

 مرصاد . میمنم هستم . راض یر جا تو باشبلند کرد . دستانم را در دست گرفت : ه سر

 خوشبختت کنم . دمی:قول م-

 . زدلمیهم گذاشت : من االنم خوشبختم عز یرو چشم

* 

* 

* 

 ! ی. دستم را فشرد و گفت : داداش ما رو فراموش نکن ستادمیا  دیوح یبه رو رو

 نسوزون . شیبسوزه ات نای:دلت به حال ا-

 کنم .  یفکر م . حاال در موردش شهی:بجان تو نم-

دستانش را به دورم حلقه زد و سر به شانه ام   یرفتم . قبل از هر عکس العمل ایرفتم و به سمت ک یغره ا  چشم
 . قیگذاشت : مراقب خودت باش رف

 لب زمزمه کردم : خدا ! ری. جان گرفتم و ز دمیهم گذاشتم . نفس کش یرو چشم

سپارم دستت  یرو م نجایمراقب خودت و زن و بچت باش . ا...  نطوریشانه اش گذاشتم : تو هم هم یرو دست
 سر بزن . هیبه حاج خانمم  ی. هراز گاه

 کنم .  یبراش م ادیاز دستم برب  یچشم . هرکار یچشم برادر ... به رو ی:به رو-
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 را فشردم : ممنونم . دستش

 :حاللم کن ...-

 زدم . پلک

 کن و ببخش  یخودمون بزرگوار یبچه هامون . بخاطر خوشبخت . بخاطر مونیکن ... بخاطر زندگ  یمرصاد بزرگوار »
». 

 دست تو. سپارمی. کار و بار و م ی... موفق باش ی. حالل ایس ی:حالل-

 کنم .  یم تیموفق یدست به شانه ام گذاشت و گفت : برات ارزو وسفی حاج

 ازتون ممنونم .  زیهمه چ ی... برا یزدم : ممنونم حاج لبخند

 بود . یموفق خواه یه باش:مطمئنم هرجا ک-

و گفت : خدا به  دیبر دستش زنم که دستش را پس کش یرا به دست گرفتم و خم شدم تا بوسه ا دستش
 همراهت !

 ساده هست... ماندن سخت. من آدم ماندن نبودم. آدم ماندن و تحمل کردن نبودم. رفتن

  یم اثبات خود تالش  یماندم و برا یم دیشاگرفتم.   ینم یمیتصم نیافتاد چن  یاگر اتفاقات سالها بعد م  دیشا
 کردم اما...

اثبات خود تالش کنم. از   ی. فرار کردم. نتوانستم بمانم و براختمیگر  زیروزها آدم ماندن نبودم. من به تبر آن
  نیآماده و طبق گفته اش به عنوان آخر  امکیکه س  ینبود. از سفارش گریکه د  ی. از بارانختمیگر  نیام  یواحد خال

 ارسال کرد.  ن،یر با امکا

 .ندیگویکه آنها م  ستمین یاثبات کنم من، من آن  گرانیبمانم و به محمدرضا و د نتوانستم

 دمیپرسیم نیشکوفه از ام یتوجه به خواسته  یو ب ماندمیماندم. م یآرزو کنم کاش م  یروز کردمیفکر نم چیه
 تباه شود. نیچن نیشکوفه ادادم  یماندم و اجازه نم یانتقام چه بود. کاش م  یبرا لشیدل

* 

* 

* 

 پنجم : فصل
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را به جلو هل دادم و وارد  یا  شهیش یرا در دستم جا به جا کردم و با سرعت از پله ها باال رفتم . در ورود فمیک
 ؟ ییرا باال بردم : شکوفه خانم کجا میبه اطراف انداختم و صدا یساختمان شدم . نگاه

 : شکوفه؟ دمیکش  نییگذاشتم و آن را پا  تیریددرب اتاق م رهیدست گ یرا رو دستم

کرد ثابت ماند . دختر با لبخند    یرا بر انداز م میکه سر تا پا  یدختر جواب ینگاهم رو ستادمیچهار چوب در که ا در
 عقب گذاشتم .  یبر اندازم کرد و من با خجالت قدم یژکوند

 شکوفه از پشت سرم زمزمه زد : مرصاد ... یصدا

 رهیخ هر یاز لبخند ژکوند دختر گرفتم و به سمت شکوفه برگشتم . اب دهانم را فرو دادم و خ  یسخترا به  نگاهم
 نگاهش کردم .

 ؟ ی: خوب دیپرس

ر بود . قاص یزیهر چ انینگاه دخترک را احساس کنم . زبانم از ب ینیتوانستم سنگ یسرتکان دادم . م یسخت به
 . ی؟ خسته نباش ینیشی. متعجب گفت : مرصاد چرا نم نخوردم یشکوفه به جلو قدم برداشت و من تکان

شستم و ن یچرم مشک یکاناپه   یبه دختر به سمت مبل ها رفتم . رو ینگاه کوتاه یبرگشتم . بدون حت یسخت به
 انداختم .  ریسر به ز

 زد . یخندان دختر به اضطراب درونم دامن م یصدا

 . دییفکر کردن تنها کنم برادرتون  ی... فکر م ی: متاسفم خانم علو گفت

ن و دختر م نیبلند کردم . متعجب نگاهم را به دختر و بعد به شکوفه دوختم که با ابروان باال رفته نگاهش ب سر
تنها  یزمزمه کردم : متاسفم . من فکر کردم خانم علو یدر حال حرکت بود . اب دهانم را فرو دادم و به ارام

 هستن .

 گفتم : من تو  یچشم چرخاندم و با سرفه ا یاش افتاد به تند  رهیچشمان خسمتم برگشت . نگاهم که به  به
 مونم . یمنتظرت م نیماش

 ندازم . یو راه م شونیمنم کار ا یکن  دنیو از کارا د یسر به باال بزن هیگفت : نه ... تا   یبه تند شکوفه

باال رفتم و با ورود به قسمت  اموزشگاه را  یپله ها یزدم و بلند شدم . به تند شیبه رو یلبخند جانیه با
 من ... ی. خدا دمیکش  یقینفس عم شگاهینما

  مهین یها گذاشتم و به سمت تابلوها زیاز م  یکی یرا رو فمیرا تکرار کردم . ک میرج طانیلب اعوذ باهلل من الش ریز
حال با چوب کنده   صورت ساوان که یلبخند زدم . رو یدو کودک در حال باز ریکاره معرق قدم برداشتم . به تصو

 انگشت لمس کردم .  بارا هم  نیکاره سو  مهیشده بود لبخند زدم . صورت ن یکار
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 مونده . نی:هنوز نصف صورت سو-

 شد ؟ یچ نیی: پا دیپرس یطرفش برگشتم و لبخند زدم . به طرفم قدم برداشت و با کنجکاو به

خته بودم رو سرم . ابروم رفت .اونقدر صدات زدم صدام و اندا یینفهما فکر کردم تنها نی: ع دمیدر هم کش چهره
 . در اتاق و که باز کردم ...

 اش و !  هیبق دمیو دستش را در برابر صورتم گرفت : بسه بسه فهم دیخند

 زد و گفت : چشش بدجور گرفته بودت ! یچشمک

 : چه غلطا ! دمیغره رفتم و غر  چشم

 را باال انداخت و گفت : بدت اومد ؟ ابروانش

 ... نجایعمرا پام و بزارم ا  گهیرا باال بردم : بدم اومد شکوفه . تمومش کن . د میصدا

 تونم برپا کنم . ینم ییو که من تنها شگاهیشد . نما ریکالسم د  میبر فتینزن . راه ب یادی:حرف ز-

باهام نهار  یشال فرستادم : وقت ندار ریرنگش را ز یشال اب ریزده از ز رونیب یرا جلوتر بردم . موها دستم
 ؟ یبخور

 دستم گذاشت و گفت : مهمون تو ؟ یرو دست

 : مهمون من ! دمیخند

 یوقت بزارم برا یساعت مین هیبشه  دیکنم شا  یهم فشرد و متفکر گفت : خوب حاال که فکر م یرا رو شیلبها
 هرجا من بگم ! یناهار خوردن . ول

 را دور کمرش حلقه زدم : شرط داره . دستم

 میبر فتی. راه ب یمشکوک بزار یشرطا یخوای: باز م دیام گذاشت و خودش را عقب کش  نهیس یورا ر دستانش
 مونه ها !!! یساعتم نم مین میبرس رید

 کردم .  یو رو م ریسود شرکت را ز نینشسته بودم و اخر زیشکوفه پشت م یبعد رو به رو یساعت

 کار و ول کن .  نیا  قهیدو دق هیو گفت :  دیکش  رونیدستم ب ریها را از ز برگه

 چانه زدم : بفرما خانم ... ! ریدستم را رها کردم و دست به ز یتو خودکار

 . هیاورم  میسر بر هی شگاهیو گفت : بدجور هوس کردم بعد از نما دیخودش را جلوتر کش یلبخند کمرنگ با

 ؟ یزدم : دلتنگ وطن شد پلک
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جا دادم .  فیرا درون ک میو من برگه ها دیچ زیم یو. گارسون غذاها را ر دیکش  نییبه سمت پا یرا کم سرش
چکاند . با چشم حرکاتش را دنبال کردم و مطابق مذاقم  میرو شیپ یسرخ شده  یماه یبرش خورده را رو یمویل

 زمزمه کردم : بسه .

ردا  و فخوبه . به همه سپردم کارا ر یلیخ شگاهینما ی. حضورش تو ادیب شگاهینما ی:استاد تمدن قول داد برا-
 کارا ...  نیب میبزار یکرد  دیینگاه بهشون بنداز که هرکدوم و تا هیاموزشگاه .   ارنیعصر ب

 ... یکن  ینم دییرا به دهان گذاشتم : چرا خودت تا یماه ی تکه

  یتو یترشیفشرد : تو سابقه ب دیدستمال سف نیچادرش را به عقب فرستاد و انگشتانش را ما ب یتور یها لبه
 . ینظر بد یتون ی. بهتر م یکار دار  نیا

 . وونهی: د دمیخند

 . یخودت وونهیاقا ... د  یرا در برابرم گرفت : ه انگشتش

 و عاشقت شدم . دمیرو د وونهید یبودم که تو وونهی. من د دیخوشش ا ندیبب وانهیچو د وانهی:د-

 نه ؟ گهیخونه د میتکان داد : قرار بر دیرا با تهد چنگال

  دنبالش دمیشد . با نگاهم تا پنهان شدنش از د ادهیاش پ  یشگیش ... ! با سفارشات همدانشگاه رساندم تا
و دستم را به سمت  دمیرا در اغوش کش نیبود . سو ابانیام مهد سر خ  یکردم و به راه افتادم . مقصد بعد

ا جوان ب یب. مر  دیدو نیماش تبود به دستم داد و به سم نیرا که به نظر خودش سنگ فشیساوان گرفتم . ک
 : ارومتر . دمیکرد . خند  یخنده رفتار ساوان را نظاره م

اوان  رفتم . س نیانگشتش را به سمت چشمانم برد و من به سمت ماش  نیجلو جا گرفت . سو یصندل یرو ساوان
را فعال کند .  نیاس ماش  یپ یج ستمیفشرد و در نظر داشت س یانگشتانش م  نیداشبورد را ب یعروسک رو

ش دستان جانیبا ه اوانپشت فرمان نشستم . س شیگذاشتم و بعد از مطمئن شدن از جا  یصندل یرو را نیسو
 ! ییو بزن بابا نی: ا دیرا به هم کوب

داشت ان را به سمت دهانش  یرا در دست گرفته بود و سع شیانداختم . انگشت شصت پا  نیبه سو ینگاه
 ! ییبابا ینیبش یصندل یهت نگفته روهل دادم : مامان ب یبکشد . ساوان را به سمت صندل

 ... گهینشست و گفت : لوشن کن د یصندل ی. رو دیورچ لب

 : خوش گذشت ! دمیپخش شده اش کش یبه موها یاس را روشن کردم و دست  یپ یج

 زدم . سی:مهد-

 ؟ یکرد  کاریگرد شد . به پسر قلدرم چشم دوختم : چ  چشمانم
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 ن زدم ...کنه . م  یباز نیخواست بله با سو ی:م-

 ... نی. بب ییشدم بابا ی: قو دیبه رخم کش جانیرا با ه شیرا مشت کرد و بازو دستش

 کنه ...  یباز شهیم ی: خوب چ دمی. خند دیکش  شیبه عضالت بازو یدست

به او چشم دوخت : دوست  جانی. ساوان با ه زدیشده بود نق م دیبه دهان ناام شیپا دنیکه از کش  نیسو
 ندالم .

 ... ییبابا یبزرگ شد گهی: تو د دمیخند

 َقد منه . سی. مهدَلمینشست و گفت : نخ شیسرجا نهیکرد . دست به س  اخم

ساوان را به  فی. ک دمیرا در اغوش کش نیشدم . سو ادهیتوقف کردم و پ اهیو س دیبرابر ساختمان سف در
 خله . یدوست دالم . مامان نم یتو گفت : من َملد عنکبو دیکش  رونیرا از دستم ب فیسمتش گرفتم . با اخم ک

 بگو . بارینه ملد ...  یساختمان را باز کردم : مرد عنکبوت یورود در

 . یکرد : ملد عنکبوت  تکرار

 :ملد نه مرد .-

 . خوامیم ی: من ملد عنکبوت دیکوب  نیرا به زم شیپاها

 دمشیلم امده بود . در اغوش کشرها کردم و به سمت ساوان برگشتم . به دنبا شیها یرا کنار اسباب باز نیسو
 کنه ها !  یدعوامون م ادی: االن مامان ب دمیکرد . غر  یم ییخودنما یدر برابر ورود فشی. ک

 . خوامی! م خوامیکردم گفت : م  یکه تکرار م  یتوجه به کلمات یب

 . ییواست بابا خرمیزدم : م لبخند

 ! هینطوری: از اونا که ا دیخند

 مت باال نشانه رفت .را مشت کرد و به س دستش

 ؟ یخورد یاتاقت . ناهار چ  یو بزار تو فتی:اره از همونا . االن بپر برو ک-

 !ییی:عدس-

 . دیرا به دنبال خود به سمت پله ها کش فشیرفت . ک رونیاغوشم ب  از



 

 
259 

  شیموها یاش را که از رو  یرفت . بلندش کردم و کش سر صورت یسالن م یگوشه   یبرنز زیبه سمت م نیسو
و دست  ستادیا  میبه دست برگشت و رو در رو یجدا کردم . شلوار راحت شیاز موها  یشده بود را به ارام زانیوا

 اش گرفت : باز کن .  یبه کمربند اب

 با اخم نگاهش کرد و گفت : بوففف َ . ساس....! نیکرد . سو  ینشسته بود و نگاهش م جانیبا ه نیسو

 ؟ یی: گشنته بابا دمیخند

به شکوفه داشت . درست مثل چشمانش ... کمربند باز شده  یادیکرد . کم حرف بودنش شباهت ز  نگاهم منتظر
و  دیدادم . دراز کش نیرا به دست سو شهیرفتم . ش ریش ی شهیساوان را به دستش دادم و به سمت ش ی
فشردم و به سمت   ساز را یچا یرو یرا در دهان فرو برد . ساوان به طرف اتاقش رفت . بلند شدم . دکمه  شهیش

رفته  که به خواب  نیاش را پهن کرده بود و سو  یکنار ساوان که بساط نقاش  میبعد با کتابها یاتاق رفتم . ساعت
 خواندم . یبود درس م

  یزد . دوباره چشم بستم . قدم برداشت . زمزمه کردم : ک میبه رو یچشم گشودم . لبخند میرو یزیچ ینیسنگ با
 ؟ یاومد

 . دمی:تازه رس-

شدم .  زیخ میبه اغوش به سمت اتاق رفت . ن نیاش خواب بود . سو  یبساط نقاش یگشودم . ساوان رو  چشم
 ؟ دنیوقته خواب یلیانداخت گفت : خ  یمبل م یرا رو شیکه شال و مانتو  یدر حال

 خوابم برد . یک  دمی: اصال نفهم دمیصورتم کش یباال انداختم . دستم را رو شانه

 ب .زد : بخوا لبخند

 را بلند کرد . ساوان

حاج خانم گفت حالش خوبه . شب  شیرسوند . رفته بود پ یزنگ زده بود سالم م دای: ا دمیشن یرا م شیصدا
 . می. دو روزه زنگ نزد میزنگ بزن هیحتما بهش 

 کمی یدیساوان را مرتب کند . دستش را گرفتم و کنار خود نشاندم : ولش کن تازه رس ینقاش لیشد تا وسا خم
 . میبخواب

 به ساعت انداخت : پنجه مرصاد ... ینگاه

 ساعت . هی: فقط  دمیو او را هم به طرف خودم کش دمیکش  دراز

 گذاشت و خودش را در اغوشم جا داد : امروز خسته شدم .  میبه بازو سر
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 . یزدم : خسته نباش شیلبها یرو یا  بوسه

 هم گذاشتم . یرو چشم

* 

* 

* 

 : کجا مرصاد ؟ دیجا دادم و بلند شدم . نگاهم کرد و پرس فمیا درون کشرکت ر  یبرگه ها نیاخر

 گردم .  یبرم شرکت زود برم دیسر با هی:-

 وقت روز ؟ نیو به سمتم امد : ا دیکش  رونیکه به تن داشت را ب  یاشپز  شبندیپ

 فردا الزم داره . یبرگه ها رو برا نی:بهزاد ا-

 . رهیبگ نجایاز ا  ادی:خوب بگو ب-

 برگشتم . یگردم . تا چشم به هم بزن  یمهر شرکت و بزنم پاش خوشگل خانم . زود برم دی:با-

 ؟ یایامد : شام م  یبه سمت درب خروج دنبالم

 گردم .  ی:اره زود برم-

 . دمیداغ م ازیپ ی: بو دیگونه ام زد . اخم کردم . خند  یرو یو بوسه ا دیسمتش خم شدم . خودش را باال کش به
 برو ...

 داشتم .بر  قدم

نج پاسخ داد : پ ینگاهم کرد . پشت فرمان نشستم و شماره بهزاد را گرفتم . به تند اطیامدن از درب ح  رونیب تا
 اونجام .  گهید قهیدق

 . منتظرم باش ... امیم رید کمیزدم : من  لبخند

 . نمتیبی. م یسی. باشه جناب شما رئ ییفکر کردم االن اونجا نی:اوف من و بب-

که گاه   یگذشت . دو سال  یها ... دو سال از ان روزها م ابانیگاه سرم کردم و چشم دوختم به خ  هیکرا ت دستم
 یراکنم . ب  یرا شکر م میلب خدا ریکنم . ز  یبودنش شکر م یکه برا  یشد . دو سال یو گاه تلخ اما سپر نیریش

  یکه دکتر به زبان م  یکنم از معجزه ا  یکنم از بودنشان ... شکر م  یبودن فرزندانم . شکر م یبودن شکوفه ... برا
گفت . انتخاب   ینشسته بود و از انتخاب سخن م میکه رو در رو  یاورد و من مسخ کلماتش شده بودم . روز
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فکرکنم . تمام هشت ماه گذشته را با  ندهیا  یتوانستم بدون شکوفه به روزها یفرزندم . چطور م ایهمسرم  نیب
مبادا شکوفه ام را از دست دهم . ان لحظه که  سپردمیکلمات دکتر را به جان م  . تک تک مجان و دل کنارش بود

فقط به او بود . ان لحظه فقط  دمیقراردادم . ان لحظه که همسرم را از او خواستم ام میخدا شگاهیخودم را در پ
 یحرکت ها یدابودم که فقط ص یخواستم نه به دنبال ارام یام را م  یزندگ یخواستم . شکوفه  یشکوفه را م

بود اما من به دنبال همسرم بودم . ساوان هم فرزند  نیریش میبودم . ارام در ان لحظه برا دهینامفهومش را شن
من شکوفه  یبود . برا امدهین ایکه هنوز به دن  یداشت با ارام یمن بود . چه تفاوت زدلیمن بود . ساوان هم عز

که به سمت    یجان گرفته ام . صورت لغزانش در لحظه ا ی. شکوفه ام   یزندگمهم بود . مادر فرزندانم . همراه 
بودن او قرار دادم . تمام وجودم را در  یام را واسطه   یرفت در برابر چشمانم بود . تمام زندگ یاتاق عمل م

 بودن او ... یقرار دادم برا میخدا شگاهیپ

 «صالحم باشه  یهرچ ایخدا»  دمینال میرا زمزمه کردم . با تک تک سلول ها میلب خدا ریدکتر ز دنید با

گفت و من با بغض به صورتش   یاز معجزه سخن م  ی... همسرم را ... فرزندم را . دکتر با شاد دیبخش میبرا خدا
 ستمینگر یو من با دهان باز دکتر را م دیخند ی. حاج خانم م ختیر یاشک م  یخانم از خوش هیبودم . حاج رهیخ

 ممنونم . ایه ام نشست سر بلند کردم : خداشان یدکتر که بر رو دست

که کنارش نشستم دستش را به دست گرفتم و سر به ان   یبعد زمان یاما ساعت  رمیکنارش قرار بگ  دیکش  طول
کردم . تک تک   یم یبودن او زندگ یتوانست نباشد ... من برا یشد . چطور م ریسراز میزدم . اشکها هیتک

 توانست به یکرد . چطور م  یم دایبا بودن شکوفه معنا پ میها هیبود . ثانام در بودن شکوفه   یلحظات زندگ
 حق نبود . نبودنش ... نیبگذارد . ا میتنها یسادگ

 ؟ نمیخواهم دخترکم را بب یبود، نم دهیخانم پرس حاج

... دستان   دشی. چشمان بسته اش ... صورت سرخ و سف نمیخواستم صورت دخترکم را بب یخواستم . م یم
دستانم  انیکه م  ی. از کودک دمیلرز یگفت و من از حضورش م  یاش م  ییبایجانش را ... پرستار از ز یچک بکو

» گوشش نجوا زدم   ریکرد ... خم شدم ز  یگفت . مبادا ترک م  یتازه شروع شده اش را وداع م یبود . مبادا زندگ
 «دخترکم .  یخوش اومد یبه زندگ

 ؟ یکرد  رید شد و گفت : ادهیپ نیاز ماش  بهزاد

 سمتش برگشتم : هان ؟ به

 مرصاد ؟ ی:خوب-

 تو ؟ یتو ... چرا نرفت میدادم : اره اره خوبم . بر سرتکان
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 را گرفتم و شی. بازو دمیرس یزد . نگاهش را دنبال کردم و به دختر جوان ابانیبه ان طرف خ ی. اشاره ا برگشت
 نگاه کنه ؟ ینطوریبه ناموس تو ا ادیهم ب یکی ادیم... زشته ... خوشت  یشیبه جلو هلش دادم : تو ادم نم

 ! هیا  کهی:جون مرصاد بد ت-

 و جلوتر از من به سمت اسانسور رفت . دیغره رفتم . خند  چشم

 به فکر کارات باش ... کمی زایچ نیا  ی:به جا-

 زیمناسب . همه چ... شغل  نی. خونه ماش میراض میرا در دست جا به جا کرد : به جان مرصاد من از زندگ فشیک
 خوش بگذرونم ؟ دیباشم ؟ با یدنبال چ گهیرو به راهه د

 ! ری:زن ... زن بگ-

 . یدردسر ... خودت و نگاه کن ؛ مگه چند سالته ؟ پدر دو تا بچه ا یعنی:ول کن مرصاد . زن گرفتن -

 . چشمیرو م یخوشبخت. من دارم با وجود زن و بچه ام طعم  میراض مینشستم : من از زندگ تیریمد یصندل یرو
لذت بودن   ی. وقت یلذت ارامش و حس کن ی... وقت یریزن بگ ی. وقت گمیم یچ یفهمینم یریزن نگ یتا وقت

  یبدون نکهی. ا گمیم یچ یفهمیاون موقع هست که م  یرو که مطمئن تا ته تهش مال تو رو حس کن یکنار کس
قط به ف فتهیب یتا اخرش باهاته . هر اتفاق یه . بدون. فقط و فقط به تو تعلق دار  ستیجز تو ن چکسیاون مال ه

  یکه تو ادعا م  ینه اون گمیکه من م  هیزیچ ی. خوشبخت یچ یعنی یخوشبخت یفهمیتو اعتماد داره اون موقع م
 . شیدار یکن

ون ا  ی: وقت دمیکش  یقیشدم . نفس عم رهیخ زیم هیقراردادم و به نگاه دوخته شده اش به پا زیم یها را رو برگه
. اون موقع  شهی. لذت م شهیم یکنه بابا وجودت پر از شاد  یکه فقط چند ماهه هست برات زمزمه م  یبچه ا

 . دهیرخکه تو دهن اون بچه چ  هیکلمه ا  هی یتو یاوج خوشبخت  یفهمیهست که م

 . یا  وونهیزد : تو د یجان یکمرنگ و ب  لبخند

شناختم . از  یشرکتم را خوب م لیناختمش ... وکش یکلماتش عادت داشتم . در دو ساله گذشته خوب م  به
 یمشکالت شوخ نیکه در ع  یپهن کرده بود . زمان نمانیرا ب یکه بساط دوست  یهمان بدو ورودش ... از روز

کرد اعتمادش بود . چه   یم بیترغ یدوست نیمرا به ا گریاز هر وقت د  شتریکه ب  یزیپا برجا بود . و چ شیها
 . یرا داشته باش قتیالت ها اعتماد رفح نیبود در بدتر نیریش

که اوضاع شرکت به   یدانستند . زمان یکه همه مرا مجرم م  یامده بود . زمان  رونیامتحان ب  نیسربلند از ا بهزاد
.   ستادیهمه ا یکامل رو در رو  نانیشدم هم، بهزاد با اطم یبازداشتگاه م یبود و به جرم اختالس راه ختهیهم ر

 انیه پااو ب  یزود با تالش ها یلیکردم خ  یسپر تگاهکه در بازداش  یام گفت . شب تا صبح  یاهگن  یو از ب ستادیا
شکسته بود . بهزاد با تمام   میاعتمادش را برا  ایبود که س یلحظات اداوری میخانه شدم . اما برا یو راه دیرس
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  یبود و از پاک بودن من م دهستایافسر پرونده ا  یگفت . رو در رو  یبه من م نانشیاز اطم  دشیجد یها ییاشنا
 پاک بودن من شرط ببندد ... یاش را رو  یکار  یبود تمام تجربه  رگفت . حاض

 اعتمادش ...  نیریحس ش نیشدم از ا یاز لذت م  پر

شده اش ... با وجود شوخ و خندان بودنش ... با وجود چشم  خیس یبا تمام بهزاد بودنش ... با ان موها بهزاد
در نبودم چطور به  دمیدیگذاشت . م  یبود . بهزاد در رفاقت سنگ تمام م امکیت بهتر از ساش در رفاق  یچران

به شکوفه پاک  شیزند . خواهر گفتن ها یرسد . ساوان چطور از ته دل او را عمو صدا م یشکوفه و بچه ها م
کنم . چنان پاک او را به شکوفه شک   شیدادم به نگاه ها یبود و من به حرمت رفاقتمان هرگز به خودم اجازه نم

 که ساده شکل گرفته بود .  یخواهر و برادر نیخوردم به ا یزد حسرت م یخواهرم صدا م

 دادم . یجان م شیکه برا  یقیبود . رف قیرف بهزاد

:   و گفت دیکوب  میرا به پا شیکردم . ساق پا  یم ریگفت و من در مرور خاطرات گذشته س  یدر مورد سفر م بهزاد
 ؟ ییکجا

 ... نجای:هم-

ودن . ب نجایا  یال  یهست یزیهرچ هی. االن شب دونستمینم یداد : خوب شد گفت لمیتحو زیتمسخر ام یشخندین
 ؟ یکن  یبه سفر فکر م یدار

رفتم . شماره گ دیکش  زیم یرفتم . تلفن را به دست گرفتم . خودش را رو یمنش زیباال انداختم و به سمت م شانه
 رو به راهه ؟ شگاهینما یبرا زی: همه چ دمیو پرس

 یتو دیاموزشگاه و نذار  یدوره کار بچه ها نیحرفم هستم . ا یمن همچنان رو یدرسته . ول ی:اره همه چ-
 . هیخودتون کاف ی. همون کارا شگاهینما

و  کن . من  یبرو شکوفه رو راض نهیاموزشگاه سنگ  یکنم . کارا  یکارا نم  نیا  ریبهزاد ... من خودم و درگ الیخی:ب-
 ماجرا ها نکن . نیا  یطقا

 ... لیتکان داد : زن ذل نیرا به طرف سرش

 یاصالن  نیدستگاه گذاشتم و به سمتش برگشتم : ا یجواب ماند ان را رو یتلفن ب یزدم و وقت یشخندین
 . دارهیبرنم

 . ی. دَ  یباال انداخت : البد باز رفته دَ  شانه

 . دهیواسم د یننه من چه خواب نیباز ا ستینه معلوم نبرم خو خوامی... م میداد : پاش و جمع کن بر ادامه

 : تو فکر زن دادنته ! دمیخند
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 . کج شده بود  یمتماد یدماغش از عمال ی... قبل ینیو بب یایب دیکه با  ینیبیواسم تدارک م ییها قهیعت  هی:-

 . شهیقدم م شیپسراغ رفاقت . مادرت خودش  یریرو انتخاب کن تو م یکیخودت  گنیبهت م ی:حقته ... وقت-

 ... ی:عوض-

 رفت. یمنش زیچپ نگاهش کردم . با ارامش رو برگرداند و به سمت م چپ

* 

* 

* 

  یبا صدا نیسو ی هیگر  یزدم . سر و صدا یکه در دست داشتم را ورق م  یبودم و کتاب دهیتخت دراز کش یرو
اش را واضح تر   ییالال  نیریش یداتوانستم ص یبود . کتاب را ورق زدم . م ختهیشکوفه در هم ام ییارام الال

را به سمت شکم جمع کردم و  میپاهازدم .  یداد . چرخ یکه حس حسادتم را غلغلک م  ینیریش ییبشنوم . الال
 . دیسف یبرگه ها یشده رو جادیا  اهیشده ... خطوط س فیچشم دوختم به کلمات کنار هم رد

قطع شده بود . بلند شدم .  نیسو ی. صدا دمینفهم چیزدم . تا اخر صفحه خواندم و ه یباز هم چرخ کالفه
 زدم . شیتخت انداختم و صدا یتخت نشستم . کتاب را رو یباز کردم و خم شده رو نیرا به طرف میپاها

 شده ؟ ی: چ دیو پرس ستادیچهار چوب در ا انیم

 ؟ یکن  یم کاریچ ی:دار-

 کنم .  ی:خونه رو مرتب م-

 تر شد : چت شده مرصاد ؟ کی. نزد دمیکش  میموها نیرا ما ب انگشتانم

 چه مرگمه . کالفه ام . دونمی:نم-

 افتاده بود ؟ بهزاد خوبه ؟  یاتفاق  یشده ؟ عصر یپسرم ... ! مگه چ یزد : اخ لبخند

 . ستین یزیدادم : چ سرتکان

 بخون . ییگذاشتم : الال  شیپا ینشست . خم شدم . سر رو کنارم

 ؟ ی: باز بچه شد دیخند

 ؟ یبخون یخوایجمع کردم : نمرا  میلبها

 به حرکت در اورد و لب گشود . میموها نی. انگشتانش را ما ب دیخند
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ا ر  میتوانستم بخوابم. قدم ها یبود. نم دهیارامم را از چشمان به خواب رفته اش گرفتم. خواب از سرم پر  نگاه
کاناپه رفتم . حس ارامش وجودم و به سمت   دمیرنگم را به تن کش دیسف شرتیبه سمت درب اتاق برداشتم . ت

 ام در ارامش بود .  ی. زندگ دش یتک تک لحظه ها خالصه م انیدر م میایرا در بر گرفته بود . دن

.  دیانگشتانش کش  انینشست . خم شدم . سر به شانه اش گذاشتم و خودم را رها کردم . دستم را م کنارم
 ؟ ی: خوب دیپرس

رها کرده بودم  مهیهدف خوابم را ن ینداشت . ب لیوت کردم . ذهنم توان تحلتکان دادم ... سک یمعن یرا ب سرم
 کاناپه جا خشک کرده بودم و چشم دوخته بودم به صورتش .  نیا  ی. رو

 :چه زود گذشت ...-

 هم گذاشتم . یرو چشم

 . شهی:داره سه سال م-

 . دمیکش  نفس

 ؟ یمونی:پش-

 بود . یمعن یب یمانیلحظه ها پش نیارامش ا  انی، نا مفهوم بود . در م یمانیپش

 کردم بتونم تو رو کنارم داشته باشم .  یوقت فکر نم چیه می:اون روز که با هم تا محضر رفت-

 کردم ؟  تتی:اذ-

شده  امونیبچگ هیخوردم . اون روز چشات درست شب یحسرتشون و م یبودم که از بچگ یی:من نگران چشما-
 . یو بعد نگام کرد یپاره کرد بود . درست مثل اون روز که عروسکم و

 . دمی:متاسفم که نفهم-

 نتونست فراموش کنه دو تا چشم چطور زل زده بودن بهش . چوقتیبود که ه یدختر بچه ا ری:تقص-

 فرستادم... رونیرا پر اه ب نفسم

 دونست؟یم ی:مهد-

 اش را به روبرو دوخت: نه!  رهیشد. نگاه خ زانیآو  شیبلند کرد. لبها سر

 ؟یبهش بگ یفکر کرد تچوقی:ه-

 :نه!-
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 دارم. ی:حس بد-

 نکردم. انتیخ یبه مهد چوقتی:من ه-

 .ی:تو بخاطر من باهاش ازدواج کرد-

من   ی. تو براکردمیازدواج م  یبا مهد دینداشتم. در همه حال با یچرخاند: بخاطر تو نبود. من حق انتخاب سر
گفتن قراره خانواده   ی. وقتیافتنیدست ن یایرو هی ...یبود ایحس خاص بود. برام رو هیاون موقع   یعشق نبود

اشتباه   دمیبعدش فهم یبشه. ول یواقع تونهیخاص م یایرو نیلحظه حس کردم ا هی یخواستگار انیشما ب
 .کردمیم

 .یدوسم داشت شهیهم کردمی:فکر م-

بود.  یافتنیست ند یایرو هیکه داشتم دوست داشتن نبود.   یحس دونمیروزا م نی. ادونمیزد: نم یتلخ لبخند
 ...نیهم

 . شهیبعد به حرف آمد: ساوان داره بزرگ م یقیکردم و او هم به سکوتش ادامه داد. دقا  سکوت

 بدونه . یزیچ ستی:الزم ن-

 :اگه بفهمه!-

 . میگی:به موقعش بهش م-

 ترسم مرصاد ... ی:م-

من نداره  یبرا یفرق چیه نیسو . ساوان با میزن یصدا م نیارام و سو  نیهم ی! برا ستیترس ن یبرا یزی:چ-
 شکوفه .

 ... یبزرگ یلیشد : خ ریسراز شیاشکها

 . نوازشش دادم : پاش و برو بخواب . منم نمازم و بخونم . دمشیبلند کردم . در اغوش کش سر

رش  کوتاه پشت س  یبلندم کرد . با فاصله ا شی. سست شدن قدم ها دمیاز جا بلند شد . دستش را کش  یارام  به
 : برو اروم بخواب ... ساوان درکمون خواهد کرد . ادمستیا

و چشم دوختم به قطرات پر سرعتش . از  ستادمیباران رفتم . پشت پنجره ا ی. اسمان رعد زد . به سو رفت
کرد . انچه به   یم کیرفتن تحر نیاز ب  یکرد . اعصابم را برا  یم یفرداها گفتن ... تصور فرداها ذهنم را خط خط

 یکردم ؟ کاش کودک  یاز او پنهان م  ایگفتم   یبه ساوان م دیتوانست باشد ... انچه که با یم صالح ساوان
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تم توانس یکلمات نداشتم . کاش م  نیدر قبال ا یتیاورد پدرش را ... کاش مسئول  یم ادیخردسال نبود . کاش ب
 ام .  بفهمانم ... بفهمانم ساوان فرزندم است . فرزندم نه برادر زاده ایدن یبه همه 

* 

* 

* 

کرد . سراغ محمد   یاداوریها را  دادیرو نیشرکت اخر یرا در دست جا به جا کردم و وارد شرکت شدم . منش فمیک
که در دست   یبستم و محمد از جا بلند شد . بروشور شیرا گرفتم . از حضورش در اتاقم گفت . در را به رو

 چه خبرا ؟ : دمینشستم و پرس زمیگذاشت . پشت م  زیم یداشت را رو

اجناسمون از گمرک رد   یکامال رو به راهه ... ! به زود  زیشدن . همه چ دییتا دیجد ی. جنسا ستین ی:خبر خاص-
 . به محض رد شدن چک هم وصول خواهد شد . شهیم

وله محص نیکنه . ا  یم شونیراض میمطمئن باش دی. با میکن  یاونا صادر م  یکه برا  هیمحصول نیاول  نی. ا هی:عال-
 قرارداد ما با اوناست . حواست کامال به اوضاع باشه . ی ندهیا  نیضمت

 مرتب باشه . زیهمه چ شمیداد : مطمئن م سرتکان

 :ممنونم .-

... انگار سفارشات  امکیس یفرستم برا یم یکن  دیی. اگه تا دهیجد یطرح ها نایرا به طرفم گرفت : ا بوروشور
 کنن .  یو شروع م دی... بعد کار جد فرستتشون یم یاماده هست گفت به زود  یقبل

 کنم ...  یم دنید هی دیجد ی... هم از کارا هیاورم  رمیسر م هیخودمم  شگاهینما یخوبه ... بعد از کارا یلی:خ-

 . یزنیسر به خانواده م هیخنده اضافه کرد : هم  با

 دادم : بله ! میبه صندل یچرخ

زودتر  دیبزنم ... با امکیزنگ به س هیبرم . برم  یم امیبه راه کن م رو رو نایتکان داد و بلند شد : ا نیبه طرف یسر
 . میکارا رو بد  بیترت

 شلیاتاق هستم ... دل  رونیاز ب  یکنم . منتظر واکنش  یاش نگاه م  یخال یشد . به جا یاتاق خال  یمحمد تو یجا
  تم به دو ساختمان سر به فلکبلند شدم . به سمت پنجره بزرگ رفتم و چشم دوخ قیدانم . با گذشت دقا یرا نم
 یکه م  یگذشت ... با ارامش ... ارامش  یم ی. روزها به سادگ دمیکش  میها هیرا به ر رونیب ی... هوا دهیکش

آرامش   نیروزها ا نیدانم چرا... ا یتوانستم در کنار همسرم ... در کنار فرزندانم تجربه کنم. اما نا آرام بودم... نم
 آورد.  یدلم را به درد م
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: اقا  دیچیپ یدرون گوش یمنش یکردم . صدا  یرا ط یفاصله دو سه قدم یزنگ خورد . به ارام زیم یرو تلفن
 بهزاد اومدن .

 طرفا ؟ نی: از ا دمینشستم و پرس یصندل یامد . رو  شیورودم با باز شدن در همراه شد . بهزاد پ ی اجازه

 :اومدم خودم و پالس کنم خونتون .-

 ما ؟ یونه باز شد : خ میلبها

 شما مهمونم . یچاخان کردم خونه  یخواستگار میداده بود امشب بعد شام بر ری:جان تو مامان بدجور گ-

 سخته ؟ نقدریرفتن ا ی. خم شدم . دکمه پاور لپ تاپ را زدم و به سمتش برگشتم : خواستگار دمیخند

 . رمیخوام زن بگ ی:من نم-

 به حاج خانم بگو ... ینی:راست و حس-

 مرصاد شکوفه خانم ناراحت نشه ؟ گمی. م دهیمامان گوش م یبرو بابا ... انگار:-

 زنگ بزن . هیخودتم بهش  ی: نه . ول دمیرا عقب کش سرم

 چشم . یرا در دست چرخاند : به رو لشیموبا

 شدم . بهزاد به سمتم برگشت : سالم مانیفروشگاه تیشماره گرفت و من مشغول گشت و گذار درون سا بهزاد
 رسونه اونم . یم

فارشات س خیتار بیکردم . به ترت  دییسفارشات فروشگاه را تا نیبلند کردم . چشم چرخاند . لبخند زدم . اخر سر
 . میریکردم . بهزاد تماس را قطع کرد و گفت : شب باهم م  یشماره گذار

 :باشه .-

 برم دادگاه . دی:پاشم برم . با-

 ل بچه ها .برم دنبا  دیبا ایعصر زود ب  ی:طرفا-

 . امیدارم م یخواد تو برو دنبال شکوفه خانم من خودم بچه ها رو هم برم ی:نم-

 . یکن  یدر حقم م یبرادر ... امروز اصال حوصله نداشتم . کار بزرگ ولیکردم : ا  نگاهش

 رفت . رونیو از اتاق ب دیخند

 شیا. صد  دیحالم را پرس یا سرخوشارامشم . ب  یشکسته  یشود بر تکه ها یمرهم شیصدا دیگرفتم . شا  شماره
 زمزمه کرد : جانم ؟ یطوالن یزدم . با مکث
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 از اومدن بهزاد ؟  ی:ناراحت که نشد-

هم کنارمون بمونه من  شهیاگه بخواد هم  یبهزادم ... حت ونی. من تا اخر عمر مد هیچه حرف نیا  زمی:مرصاد ؟ عز-
 ندارم . یمشکل

 :باشه . بکارت برس-

 :مراقب خودت باش-

 :ممنون . فعال-

واضح بود  لشیبهزاد است . دل ونیام دادم . گفت تا اخر عمر مد  یبه صندل یرها کردم . چرخ زیم یرا رو تلفن
من تالش کند .  یچقدر سخت است برا نیدانستم با وجود سو یبودن من . ان روزها م یمن . برا یازاد  ی... برا

 ازاد بودن من ...  یکنار من بودن . برا  یبرا

را از م نکهیا  یکه به اسمش زده شده بود رها کند. برا  یرا از شر اختالس سیشرکت کوچک تازه تاس نکهیا  یبرا
 .میبهزاد بود ونیبود! حق با شکوفه بود ما مد دهیکش  رونیشدم ب یکه متهم م  یحبس

زدم . عقربه  هیدییارا ت دیجد یو رو کردم و طرح ها ریروز خودم را درون اتاق حبس کردم . حساب ها را ز تمام
دانشگاه رساندم . مشغول صحبت با چند دختر از درب  یشد خودم را به جلو کیساعت که به پنج نزد یها

 ینشست . به تند شیلبها یرولبخند  نیماش دنیامد . نگاهش کردم . چشم گرداند و با د  رونیب یورود
 را باال دادم . شهیامد . ش  نیکرد و به سمت ماش  یخداحافظ

 من ... زدلینشست و گفت : سالم عز ارمکن

 . یزدم و کامال به سمتش برگشتم : خسته نباش هیتمام صورتم را در بر گرفت . به درب تک خنده

 اقا!  نطوریرا باال انداخت : شما هم هم ابروانش

 :خوب بود کالس ؟-

 ... ی. جات خال یخم کرد : عال یراکم سرش

 . هیکاف  ی... شما دکتر بش میراض رو بچسبم یمن همون مهندس گهی:نه د-

 . دی: حساب تک تک دندونات و خواهم رس دیخند

 ؟ یناکارشون کن یبزن ای یبهشون برس شتریب یخون یدرس م ی:مثال دار-

 ؟ یافت  ی. چرا راه نم ادیاز دستم بر نم  نیاز ا  شتریب ی... کار گهید میباال انداخت : چه کن شانه

 زدم . یبا خانومم گپ م را روشن کردم : داشتم نیماش



 

 
270 

 :خوش بحال خانمت .-

 نکن ... ی:بهش حسود-

 ؟ ی: دوسش دار دیشد و پرس خم

 ... یکمی:-

 ؟ یکمی:چقدر از -

 شده بود . زانیاو  شیلبها

 . یکمیاز   یمقدار کم هیقرار دادم :  شیگذاشتم . دست خودم را هم رو  میپا یرا گرفتم و رو دستش

ادم د  یانگشتانش را نوازش م  یچراغ قرمز توقف کردم به سمتش برگشتم . به ارام. پشت  دیکرد و لب ورچ  اخم
 ؟ هیاورم  میبر ینشسته بود . دوباره که راه افتادم گفت : ک شیلبها یرو ی. لبخند

 . میری... جمع و جورشون کنم م میبرنامه عقب افتاده دار ی:کل-

 . دلم تنگ شده مرصاد ...رو به راه کردم  شگاهیبعد از نما ی:من کارا رو برا-

. خودمم  هیاورم  برمتیم شگاهیراحت هر طور باشه بعد از نما التی. خ میریزدم : باشه خانم م یمهربان لبخند
 . دیفرستم بر یشما رو م امینتونم ب

 . میباهم بر خوامی: من م-

و با برخورد تند حاج   هیرمفرستاده بودمش او ییتنها یاتفاقات سال قبل ... وقت  یاداوریزدم از  یتلخ لبخند
 پشت تلفن همچنان در گوشم بود ... یداد حاج علو یرو به رو شده بودم . صدا یعلو

فن اش را از پشت تل  هیگر  یتوانستم صدا یکه تنم را به رعشه انداخته بود چه برسد به شکوفه که م  ادشیفر
رد م یمرد نبودنم . برا یام . برا  یرتیغ  یب ی... برا شیتنها فرستادن دختر و نوه ها یدادش برا یبشنوم . صدا

 خانواده نبودنم .

 که به سمت  یشده بودم . تمام ساعت هیاورم  یرا فراموش کرده بودم و به دنبال شکوفه راه یونیلیچند م چک
 یلی. خ دیرس انیبه پا شهیاز هم  رترید یلیخ یطوالن ریشکوفه ! مس یبود از اشک ها دهیراندم تنم لرز یمقصد م

 کرده بودم .  توقفم یحاج علو یخانه  یرا جلو نیسخت تر از انکه انتظار داشتم ماش

وجودم را  شتریاش . چشمان سرخش ب  ییخانم و خوش امد گو هیشدن حاج داریباز شدن در ساختمان ، با پد با
 وفه کجاستبودم : شک دهیسوال پرس کیبا غضب نگاهم کرده بود و من فقط  یخان علو وشیلرزانده بود . دار

 ؟
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 ! رتتیبود : هاشا به غ دهیغر  یخان علو وشیدار

 خانم : شکوفه کو ؟ هیبودم به سمت حاج دهیچرخ ادشیتوجه به فر یب

دم به سمت اتاق ق یبودم . به تند دهیخانم که به سمت اتاق خواب پشت سرم برگشته بود چرخ هینگاه حاج با
به بغل به سمتش  نیکز کرده و سو  دنشیاتاق ... با د  یگوشه   در دنشیبرداشته و در را باز کرده بودم . با د

 برداشته بودم . خودش را در اغوشم رها کرده بود . هق زده بود : مرصاد من و ببر ... زیخ

صورتش که  یرو یوسرخ نیسو انیساوان . صورت گر یاشفته   یسرخ به اشک نشسته اش ... موها چشمان
خت شده س مینفسم را کنترل کرده بودم . نفس ها یصورتش داشت به سخت به ینشان از برخورد انگشتان سخت

مم بودم و قس ستادهی. ا ودزده بود مهار شده ب میکه به بازو  یکه به سمت در برداشته بودم با چنگ  یبود . قدم
 « میبر نجایاز ا  مینکن مرصاد . فقط بر یکار  یتو رو به ارواح خاک حاج» داده بود 

خان ... پوزخندم صدا دار بود که  وشیساختمان چشم دوخته بودم به چشمان متعجب داراز خروج از   قبل
که بهت اعتماد کردم . اشتباه کردم زن و بچم و امانت فرستادم خونت !   یزمزمه زده بودم : اشتباه کردم حاج

 اعتماد کنم .  تونمیاعتماد کنم به شما نم  یبه هرک دمیحاال فهم

 ! نیود : پسرم تو رو خدا نرب ختهیخانم اشک ر هیحاج

 میدارومتر ش  ی! بعد وقت نییشما تاج سرما فتهیب یحاج خانم . هر اتفاق دیشده بودم در برابرش : حاللم کن خم
 . میگرد  یبرم

شده بود . ساوان را به اتاق برده بود . کنار شکوفه نشسته بودم و دستش را  مانیرایباز پذ یخانم با رو حاج
  یکنه ول  تتیاذ  یشده بود . زمزمه زده بودم : قول داده بودم نذارم کس ریسراز شیاشکها  کردم .  ینوازش م

 من بود . ری. تقص ستمیانگار موفق ن

 مرصاد... دی:ببخش-

چون من بهت اعتماد دارم . مهم  یبکن یتون یهر کار دلت بخواد م ینگو . فراموشش کن . تو زن من گهی:د-
م . هر  کش  یم دکیو  رتیغ  یمن اسم ب ستیبود . مهم ن یعصبان  ینطورینت اپدرت بخاطر تنها سفر کرد ستین

 از چشمام به تو اعتماد دارم .  شتریمن ب فتهیب یاتفاق

 به شانه ام گذاشته بود : ممنونم مرصاد . سر

 امیخودم م گهیهفته د دیشما بمون ای میگرد  یامشب برم  یسپارم بخوا ی:استراحت کن ... به حاج خانم م-
 التون .دنب

 ...! یتو بگ یبود : هر چ ختهیر اشک
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 ؟ ییرا فشرد و به زمان حال برم گرداند : مرصاد کجا دستم

 جا ! نی: هم دمیکردم . چشمانش را کاو  نگاهش

برات گرفتم . مطمئنم بهت  شگاهینما یو برا نیگرفت و گفت : ا  میرو شیرا پ اهیو س یو شلوار خاکستر کت
  جادیا  یبا رنگ خاکستر ییبایرنگش برعکس انتظار تضاد ز یمشک ی قهیو شلوار ... . چشم دوختم به کت  ادیم

 ... شرها کردم . دست به کمر زد : پاش و بپو زیم یکرده بود . کنترل را رو

 شدم . بلند

 :خوشت اومد ؟-

 .خوشم اومده  یلیبپوشم اره خ قهیکت جل  یبه جا یرا به تن کردم : اگه اجازه بد یخاکستر راهنیپ

 یاسپرته . کتم بپوش  پشیبر اندازم کرد و گفت : ت ستادمیکه ا  شیابروانش را باال انداخت . رو به رو  متفکر
 . ادینم شیپ یمشکل

 ؟ ستین یرسم یادی: ز ستادمیا  نهیا  یجلو

 ! میعوضش کن  میبر ادی. اگه خوشت نم ادی! بهت م هی:نه عال-

 خوبه . نی:هم-

 ! انیاس عوض کن االن بچه ها مرفت : پس زود لب رونیاتاق ب  از

 ی. بهزاد پشت سر هم اخبار باز دیدو یاش فرو برده بود به دنبال ساوان م  قهیکه دستانش را درون   یراهنیپ با
. بهزاد  دمشیکاناپه بدود در اغوش کش  یساوان به رو نکهیکرد . بلند شدم و قبل از ا  یم فیرا تعر شبید

 بچه ! میرا تنش کرد و گفت : کشت راهنیبس کردم . شکوفه پبازوانم ح انیو ساوان را م دیخند

فرستادمش . قبل از دور شدن شکوفه   رونی. از اغوشم ب دمیافتاد غر  ریساوان گ یدندان ها نیام که ب  شانه
 ! یو گفت : خسته شد دی. کنارم نشست . بهزاد خند دمشیکش

 خم شده بود و میبود دهیخصوص ساوان تدارک دکه م  یمیقد ستمیس یبه ساوان که حال رو ینگاه یمهربان با
اصال از پسش   ستیوقتا که مرصاد ن یکرد انداخت و گفت : بعض  یرا اجرا م یتام و جر یبه روش خودش باز

 ! امیبرنم

پا انداختم . بهزاد نگاهش کرد و گفت : تو هم با  یزدم . پا رو هیرا پشت سرش قرار دادم و به مبل تک دستم
 ؟ یموافق خوادیم که مرصاد  یزیچ
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 اش را دوست  یرژ لب صورت یتوت فرنگ یشکوفه دوختم . اعتراف کردم هنوز هم مزه  یصورت یرا به لبها نگاهم
من و  یچشمانم بود ؟ رو برگرداند و با ارامش گفت : هر چ نانیشد . به دنبال اطم رهیدارم . به چشمانم خ

 به یمشکل چیه نیبه اسم سو هیاسم ساوان باشه و بق  نصف اموال به نکهیمال بچه هاست . ا میمرصاد دار
 ! ارهیوجود نم

 ! یاریبدست ب یتون ینم یچیتو ه فتهیواسه مرصاد ب ی:اگه اتفاق-

. انشاا... بچه هام   شهیقسمت باشه اون م ی. هر چ فتهیواسه مرصاد ب یزد : خدا نکنه اتفاق یمهربان لبخند
 ون دور کنن !اونقدر بد نخواهند شد که من و از خودش

را از  یبخش نانیدادم نگاه اطم شیکه به بازو  یمبل جدا کردم و به شانه اش گرفتم . فشار یرا از رو دستم
 . ختیبه چشمانم ر شیسو

بچه  نیاموال و ب  نیتونه ا یکه م  یبا ارامش نگاهمان کرد : مرصاد تمام اموالش و به اسم تو زده ... ! اون بهزاد
 ه اون !ن ییکنه تو  میها تقس

 بود . مات ! رهیشکوفه باعث شد با ارامش نگاهش کنم . نگاه شکوفه خ یگرد شده   چشمان

 . میبخر یبستن میبر ایبلند شد و گفت : ساوان عمو ب بهزاد

گذاشت . نگاهم به صورت و   مانیرا برداشت و با نگاه سر تکان داد . ساوان را همراه خود برد و تنها کتش
.  دمیشده بود خودم را جلوتر کش زیکه از چشمانش سرر  یافتاد . با سرخوردن قطره اشک  شکوفه یچشمان باران

 خودش را در اغوشم جا داد و هق زد .

 ! یکرد  یکار و م  نیا  دی: نبا دینال شیهق هق ها انیم از

 ارامش تو و بچه ها !  یراه حله برا نیبهتر نیبه خودم فشردمش : ا شتریب

 ... نکارتی:مرصاد ا-

 نیهترب نیدارم . مطمئنم ا نانیاطم  نایاز ا  شتریگذاشتم : سسسس! حرف نزن ... من بهت ب  شیلبها یرو شتانگ
 روز نباشم . هیراهه ! اگه 

چشمانم زد نفس حبس شده ام را رها کرد .  یکه به رو  یشد . دستانش را به دور گردنم حلقه زد . بوسه ا خم
 . رمیمیم نای. من بدون ا ننیباشن . باشن و بب دیبا هشیچشما هم نیگوشم خم کرد : ا  ریسرش را ز

. من بدون  رمیم یگوشم رها کرد : من بدون نفس هات م  ریرا ز شیکردم . نفس ها  شیو ارام رها دمیکش  نفس
به  جانمینفس هات بنده . ارامشم تو اغوشته ! ه یبه صدا میخوام به بودن فکر کنم . زندگ ینم یتو حت

 . یتنهام بزار یدارچشمات بنده . حق ن
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لم گرفته بود . د  یام را به باز  یزندگ یگرفته بود . تمام لذت ها  یرا به باز میها یمردانگ شیها طنتیتمام ش با
را  شینازها میها یشود و من با تمام مردانگ لیبودن بهزاد به ساعت ها تبد رونیب یها هیخواست ثان یم

که با   یخواست اتش یشوم . دلم م غرق شیبوسه ها انیم و مشوم . خودم را به اغوش گرمش بسپار  داریخر
 کرد را با حضورش خاموش کنم .  یتک تک حرکاتش در وجودم شعله ور م

شد  یبند بود و با هر حرکتش شعله ور م شیعشوه از سو  یوجودم را که به ذره ا یجرقه  نیخواست ا یم دلم
 کنم .  میتسل ارامبخشش بسپارم . روحم را به وجودش  یرا به دستها

دانستم به قطره  یاب بود . اما م  یمنتظر قطره ا شتریشدم که هر لحظه ب یم یحرکت ارامش چون تشنه ا با
 وجودش . یایدر عدنیبل یام شدت خواهد گرفت . برا  یاب که برسم تشنگ  یها

تم و عطر تنش را سرش گذاش یبه رو میهم فشردم . لب ها یام چشمانم را رو  نهیس یقرار گرفتن سرش به رو با
 همراهم باش . شهیشدم . خودش را در اغوشم جا به جا کرد : هم یارام م  دیفرستادم . با میها هیبه ر

 . دمیو بهت قول م نی. ا زارمی:هرگز تنهات نم-

 ام گذاشت .  نهیس یرو یرا به دورم حلقه زد و بوسه ا دستانش

تاد . اف  یبود عقب م یاما امدنشان دو ساعت«  میایم میدار» د کر   یبار با بهزاد تماس گرفتم . تکرار م نیدوم یبرا
 دستانش بود و انیکه م  یبود . کنارش که نشستم . سر بلند کرد . شکالت شیها یاسباب باز  انیم نیسو

  رکای: چ دمیاش را بوس  یو لپ شکالت دممانده بود به هوسم انداخت . خم ش یباق شیلبها یاز ان رو  یقسمت
 ابا ؟ب طونیش یکرد

 دمی. سرم را عقب کش دیکش  شیپ میگرفتن موها  ی. دستش را برا دیاش گذاشتم خند  ینیب یکه رو  یبوسه ا از
 : نکن ارام بابا ...

 کردن .  ریشام انداخت و گفت : د یشده  دهیچ زیبه م ینگاه شکوفه

 کجا رفتن !  ستی:معلوم ن-

: اخ اخ ... صورتم و به   دمیو خند دمی. از جا پر دیمنتظره به صورتم کش ریغ  یلیاش را خ  یصورت شکالت نیسو
 ! ییبابا یدیگند کش

 ! طونهیش یلی: برعکس اسمش خ دیکش  رونشیامد . از اغوشم ب  شیپ شکوفه

 راه افتادم . سیو به سمت سرو دمیخند

 ؟ نیزاریم یبود : اسمش و چ دهیخانم کنارش نشسته و پرس حاج

 ارام !  گهیمبود : مرصاد  دهیبا خجالت خند شکوفه
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د که  بع ینگاهمان کرده بود . از لبخند مهربان و چشمان نگرانش متعجب شده بودم . ساعت یخانم با مهربان حاج
 ؟ ومدیبودم : حاج خانم از اسم ارام خوشت ن دهینشسته بود پرس نیماش یکنارم تو

م ! چشماش به خودت رفته مونه بچ یماه م نی. ع ادیهم به صورتش م یلی... خ هی:چرا پسرم . اسم قشنگ-
 موهاش مثل شکوفه هست !

 ؟ دی:پس چرا نگران-

... مثل   نیسو میگفت اسمش و بزار  ی. همش م دیمدام به ساوان هم گفت دیقرار شد اسم انتخاب کن ی:وقت-
 .ادیم یلیبه اسمش خ نیتو مهد بهش گفتن اسم سو نکهیا

 و تلفظ کنه. نیاسم سو  تونهینم ی. اون حتکه  مونهینم ادشی یزیبودم: حاج خانم بچه هست چ گفته

 مادر... نیدونیخانم گفته بود: خودتون م حاج

 ! ساوان ! نیهم گذاشته بودم اما تمام روز بعد فکر کرده بودم: سو یرو چشم

شکوفه هم  نیبه چشمان بسته اش دوخته شده بود که در اغوش شکوفه ارامش داشت . نگاه سنگ نگاهم
 بکشد . رونمیافکارم ب  انینتوانسته بود از م

 شده مرصاد ؟ یبود : چ دهیکش  میموها انیم یدست

 شیرا بر زبان اورم . از ترسم برا میها یداشتم . نگاه ارامش باعث شد تمام نگران دیبه زبان اوردن کالمم ترد در
اسمش و   ای: بنگاهم کند و من زمزمه کنم  دیکه ساوان ساخته بود و شکوفه با ترد  ینی. از وجود سو میبگو
ت اسم و دوس  نیا  ی. وقت میگذاشت  نشونیب یفکر کنه فرق چوقتیخوام ساوان ه یشکوفه . نم نیسو میبزار

ن . م مینباش یرضاست چرا ما راض نطوریدلش ا ی؟ چرا نباشه ؟! ساوان برادرشه. پسرمونه. وقت میداره چرا نذار
 ؟! میچرا ما نخوا خوادیم طورنیپسرم ا یکنم . وقت  یم یبچه ها و تو زندگ یشاد یبرا

را ارامش  مانیکه زندگ  یمن و شکوفه ارام یو برا نیساوان شد سو یبه خانواده مان برا وستهیتازه پ کودک
 بود . دهیبخش

را خشک کردم . بهزاد  میرفت و من دستها فونیامدم . شکوفه به سمت ا  رونیب سیاف اف از سرو  یصدا با
گذاشت و    نیکه در دست داشت باعث خنده ام شد . ساوان را زم  ییها یب بازساوان به بغل وارد شد . اسبا

 . میسر در اورد یفروش یاز اسباب باز  میبخر یسرمون بستن ریخ میرفت دیببخش دیگفت : ببخش

رفت .   نیو به سمت سو دیکش  رونیها را از دست بهزاد ب یبه ساوان کرد . ساوان اسباب باز یاخم  شکوفه
 گذاشت .  نیرابر سوعروسک را در ب

 ! نای. الزم نبود ا یدیبه سمت بهزاد برگشت : زحمت کش شکوفه
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که داره   زیاالن برم سمت اون م  نیمن هم نیغذاها انداخت و گفت : اگه اجازه بد  زیبه م ی. نگاه دیخند بهزاد
 گز کردم .  ابونیدو ساعت دنبال ساوان خ رهیم ادمیاصال   زنهیبهم چشمک م

ثل من م یبرا نی. به سمت شکوفه برگشت : ساوان و سو مینشست زیش گذاشتم . پشت مشانه ا یرو دست
 . نیبهش نزن یکنه . لطفا بعدا حرف  ینم غیدر ییزایچ نیهمچ دنیخر یعمو برا  هی.  موننیبرادر زاده هام م

 لبخند زد : ممنون بهزاد . شکوفه

 . شمیبود که قرار بود مامان ببنده به ر یل. همشون خرج اون دسته گ می: چاکر دیباز خند شیبا ن بهزاد

 : بخور کم حرف بزن . دمیخند

* 

* 

* 

مشکل  هیسا یتو کمیشده . فقط  یخوب یلیگذاشتم و رو به پسر جوان گفتم : کار خ  زیم یشده را رو یبررس طرح
 . ادیاز اب در م  یکار فوق العاده ا  یبرطرفش کن ی. بتون یدار

داشته  مشکل دیکردم : قلمتم عوض کن شا  دیرا جلوتر بکشم تاک یبعد یتابلو کهنیداد و من قبل از ا سرتکان
 باشه .

 لبخند زد و تشکر کرد . جانیه با

 بود . ی. کار فوق العاده ا دمیدست کش مرغیشده از س یطرح کنده کار یرو

ادم تا در باز خورد نور تابلو را باال د  یو کم دمیکش  مرغیس یکار شده در قسمت بال ها  یها هیسا یرا رو انگشتم
تابلو با خبر شد . هنرمند با دقت تمام تک تک  یشد از دقت هنرمند بر رو یکنم . م  یابیهم حرکاتش را باز

 کرده بود .  یحرکات تابلو را بررس

خودم حس کردم . سر بلند کردم . دختر اشنا تر از ان بود که فراموشش کنم . با فاصله   یرا رو ینگاه ینیسنگ
 به جلو برداشت و گفت : چطوره ؟ یبود . با نگاهم قدم ستادهیا  میرو به رو یاندک

 : کار شماست ! دمیرا باال انداختم و چشم دزد ابروانم

 :بله .-

 ... دی. استعداد دار شهیبهتر هم م نیتمر ی. با کم هیادامه دادم : کار خوب  تیجد با

 :ممنونم .-
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 از دستتون در بره .  نقدریلم اق نیرا به سمتش گرفتم : اجازه ند تابلو

 . دیاریکردم شما هم از هنر سر در ب  ی:فکر نم-

 بودن . شونی:اتفاقا استاد من هم ا-

 . شهیم دایکمتر پ  شونیمثل ا یو ادامه داد : استاد ستادیشکوفه بود . کنار دختر ا یصدا نیا

 . میه کنهاتون استفاد ییشد از توانا ی. کاش م هیعال  نیبا شوق گفت : ا دختر

 ؟ دیکن  یقبول م یکردم . دختر ادامه داد : استاد من و به شاگرد  یشکوفه را دنبال م یلبها یچشم لبخند رو با

 وقته اموزش و کنار گذاشتم . یلیجا بلند شدم : من خ از

 و ... ! نباریا  هیکنم .   یبا اخم نگاهم کرد : خواهش م دختر

 کرد . رو برگرداندم : متاسفم .  یه برگشتم . با لبخند نگاهم مدوختم و به سمت شکوف مرغیرا به س نگاهم

  ینگاهش را حس م ینیدختر باز هم سر صحبت را باز کند از ان ها دور شدم . اما تمام مدت سنگ نکهیاز ا  قبل
کاراموز بودن دختر ادامه   یبرا دشیکردم . به ارامش دعوتم کرد . تاک  یشکوفه اخم کردم . تند یکردم . برا

 یو رو کردن کارها ری... ز یاثرات هنر  نیب. گشت و گذار ما  میگذراند  شگاهیاشت . تمام طول روز را در نماد 
 کرد .  ی... هرگز خسته ام نم یدست

* 

* 

* 

دهد . روز اول که   لیحاج خانم را تحو یشده  ستیل یها دیتماس گرفتم و سفارش کردم تا عصر خر دیوح با
کرده بود اما من کار را بهانه کرده بودم . به قول شکوفه خودم را    یتند ایده بودم سسپر  دیرا به دست وح نکاریا

 را به ایناخواه روابطم با س ایداشتم خواه  یعس یقیمشخص بود . به هر طر نکاریزدم . کامال هدفم از ا یگول م
شده بود فقط   دهیمن بخش یبرا امکیپخشش هست اما س قیال  یحداقل برسانم . شکوفه معتقد بود هر ادم

ماد از اعت  امکیس یپا گذاشته بود . من برا ریاصل مهم رفاقت را ز  امکیکه به او داشتم نبود . س  یاعتماد  قیال
من  هیکه بر عل  ییشکسته بود . قدم ها شیتک تک قدم ها ریاعتمادش به مرا ز  امکیسو رفاقت گفته بودم و 

 برداشته شده بود !

که حاج خانم   یزیداده است . از سوپرا لیحاج خانم گفت که تحو یها دیاز خر  تماس گرفت و دیبعد وح یساعت
. به قول  ردیکه حاج خانم درخواست کرده بود بدون اطالع ما بگ  یطیبل نطوریداشت انجام دهد و هم میتصم

 داد . یم زیسوپرا بیمعروف حاج خانم ترت
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 ی! با سرخوش مانیریغافلگ  یالش حاج خانم براشکوفه تماس گرفتم . از حاج خانم و حضورش گفتم . از ت با
عصر و کنار هم بودنمان منتقلش کردم .    یصادر کرد و من برا دی. شاد از حضور حاج خانم دستور خر دیخند

حرکت حاج خانم را اطالع دهد و او  تخواسته بودم ساع دیبود . از وح نکاریا  یبرا یخوب یشرکت بهانه  یکارها
 . اورمیسفر به زبان ن نیاز اطالعم در مورد ا یحرف چیسپرده بود ه

م . و قدم برداشت دمیروشن خانه باال کش مهین یانگشتانم چرخاندم . نگاه خسته ام را تا چراغ ها  انیرا م چیسوئ
ر رفتم . د شیپ گرید یشب برنده به جانم نشسته بود . قدم مهین یرا به خود فشردم . سرما اهمیس یپالتو
  ینیخواب سنگ یدر بلند شد . چشمانم را برا تعذاب اور حرکا  یهل دادم . با تمام تالشم صدا را به عقب یورود

 ! یواکنش نیخواب را بچشم . بدون کوچکتر نیریتوانستم تا دو روز لذت ش یکردم . م  یاماده م

راغ که از چ  یاندک. نور   دمیکش  رونیرا از تن ب میرا پشت سرم بستم و به سمت اتاق خواب راه افتادم . پالتو در
داشتم دور   ازیساعت بشدت ن نیکه در ا  یتوانست افکارم را از خواب یشد هم نم یسالن بلند م یگوشه   یها

 کند.

را م گرید یقیکه تا دقا  یبه خواب دنیشیان ... از اند  یتخت و نرم یاداوری. از  دمیباز اتاق خواب رس مهیدر ن به
تخت رها کردم و خم شدم .  هیپا یرا رو میباز کردم . پالتو یا به ارامغرق لذت شدم . در ر   دیکش  یدر اغوش م
... در اغوشش دنشی. در اغوش کشدمیاش کش  یخال یتخت رها کردم . کالفه دستم را به جا یخودم را رو

 بخواب رفتن.

ردم را باز ک ام  قهی یباال یفرو بردم . دکمه  میتخت نشستم . انگشتانم را درون موها یگشودم و کالفه رو  چشم
و من   شد یاز روز قبل م  شتریام به شکوفه هر روز ب  یامکان نداشت . وابستگ  نیو بلند شدم . لعنت به من ... ا

 بودم . یوابستگ نیغرق در ا

اب سرد    ریبه کانتر برداشتم و ز دهیگرد چسب  یسبد نقره ا یسرد را از رو وانیسمت اشپزخانه قدم برداشتم . ل به
ا کردم کانتر ره  ی. تن خسته ام را رو دمیبه انگشتانم که منتقل شد عقب کش وانیل یاب تو  یماکن گرفتم . سر 
بسته  یخواب . با تمام تالش چشمانم برا یام برا  یچسباندم . با تمام خستگ میرا به لب ها وانیو چشم بسته ل

 دیبخش یتم را به وجودم نمخواس یکه م  ینبود . امشب ارامش میرایاتاق امشب پذ  یتو یشدن، تخت دو نفره 
 شد . یشد و نم ی. چشمانم بسته م

هم فشردم . خانه ام سرد بود بدون  یرو یبازم را به سخت مهیرها کردم . چشمان ن زیم یپر رو مهیرا ن وانیل
  دیود شاب ونیزیتلو یجلو یکاناپه   رمیرفتم . مس شیلب بلند ادا کردم و چشم بسته پ ریرا ز یحضور او ... لعنت

شده بود از  اریعقب گرد کردم . ذهنم هوش  یقدم یبه سخت یزیکه خواب را مهمان چشمانم کند . با برخورد به چ
 چشم گشودم . یبرخورد با منبع گرما ! به سخت

 راهنینور کمرنگ چراغ ها ... پ انیکرم باال امد . برق خوشرنگ پوست تنش م  ی... از صندل ها دیچرخ نگاهم
پخش کردند .   میها هیبه راست عطرشان را در ر یحالت دارش که با خم شدن سرش کم یهارنگ و مو یاب  یتور
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ده  ش اهیشده بود . چشمان س نهانپ دشیلذت عطر جد انیتنش را که در م نیری. عطر ش دمیعطر تنش را بو کش
ز بودنش در شک داشتم ؟ ا میها دهیهم فشردم . به د یزد . چشمانم را رو ی. برق م دیخند یم میاش به رو

 خانه ؟

جلوتر  یکه امروز گذرانده بودم . قدم  یتر از هر لحظه ا یبود . واقع یالیتر از خ یدر برابرم قرار داشت واقع انچه
  یدر وجودم نشست برا یمتوقف شد . ترس شیها یکیباال امد و در نزد شیلمس گونه ها یرفتم . انگشتانم برا

 دنش و نبودنش .لمس ش ی... برا ایرو نیرفتن ا نیاز ب

اش تاب خورد . دستانش باال امد و من با چشم   یحلقه ا یپر رنگ تر شد . گوش واره ها شیلبها یرو لبخند
شد باور کردم  زانیاش که از گردنم او  ینیرا دنبال کردم . سنگ شیست شده با گوشواره ها ییدستبند طال

 نبودنش را ! ایبودنش را . رو

 خونه مهرناز خانم ؟ یکردم زمزمه کردم : مگه نرفت  یطلب م شیپ یاتکه لحظ  یفکر به خواب بدون

 هیش تکا  یشانی. به پ دمیکش  شیکنجکاوم کرد . سرم را پ  شیلبها یرو طونی. لبخند ش دیرا باال کش ابروانش
 زدم : دلم برات تنگ شد ...

 را جلوتر اورد و در اغوشم جا گرفت . شی. پاها دیرا باال تر کش خودش

 : زبونت و موش خورده ؟ دمیخند

 زد . یچشمک

 . یشد طونیش یلیتر کردم : خ کی. چشمانم را بار دمیرا باال کش میلنگه ابرو هی

:  دمیو خند دمیرا ربودم . رژ لب کرم رنگش را چش شیلبها یرو ی. خم شدم . خنده  نیری. ارام ... ش دیخند
 خوشمزه هست !

.   دیبه سمتش خم شوم . خود را عقب کش گریرتش باعث شد بار دصو یرو یرا گرد کرد . اخم مصنوع چشمانش
حرکت دامن   ی. برا دمینفس کش شیتک تک قدم ها یبه تنش داد و من برا یرفت . چرخ رونیبازوانم ب انیاز م

ان ها تاب   انیپراکنده اش برد . انگشتانش را م یموها ریدست ز متینفس رها کردم . با مال راهنشیکوتاه پ
ت پا انداخ یکاناپه نشست . پا رو  ی. رو دیرا به ان سمت کش میاش قدم ها  رهیه سمتم برگشت . نگاه خداد و ب

 رهیخ زیم یکوچک رو  کیک  یبه سمتش . نگاهم رو لیرا کنار هم قرار داد . کنارش نشستم . ما شیو جفت پاها
داد و من به دنبال   یرا چرخ کیخم شد . ک زیم یکردم . به رو  شیتماشا تماند . صورتم را چرخاندم و با دق

 چشم گرداندم . کیک  یکلمات حک شده رو

 ؟ یو باالخره لب گشود : خوشحال نشد دیرا در هم کش شیسوزانه از دهانم خارج شد . اخم ها نهیکه س  یآه

 رفت . ادمیام و زمزمه کردم : من   یحواس یاز ب  دمیلرز
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 زد . لبخند

 ؟ یبخش ی:م-

که نشست . دستانش که دور گردنم حلقه شد سر به    میپاها یگذاشت . رو  میاهاپ یرا رو شیشد . پاها خم
 مهمه ! یکه هست  نیگردنم فرو برد : هم

 کنم .  یبه بعد فراموش نم نیسالگرد ازدواجمون و از ا چوقتی. ه دمیم ی:کادوت جاش امنه ... قول م-

 . خوامیم زیچ هیم شدم : من به جلو خ یاورد کم  یکه به گردنم م  ی. با فشار دیرا عقب کش سرش

 ؟ یرا در هم گره زدم : چ ابروانم

 را بست. یو راه هرگونه صحبت دیرا جلو کش خودش

* 

* 

* 

 نه! یعنیرا باال بردم : نه...  میصدا

 . یکن  یم تیاذ  ی:مرصاد دار-

من راست  یتو چشا شینطوریدختره هم نی... ا الیخیشلوار گرمکنم فرو بردم : شکوفه ب بیرا درون ج دستم
 ... یایتونم . خودت از پسش برم یکنه من نم  یراست نگاه م

  ستمین یحرفه ا یمن اونقدر یدون یمرصاد خان . خودتم خوب م ایکن  یلج م یدست به کمر زد : دار نیخشمگ
 . هیاستعدادشه مرصاد . بخدا دختر خوب  فیکه بخوام اشکاالت اون و برطرف کنم . بابا ح

کنه ؟   ینگاه م یچطور یدی؟ ند دهیولو شدم : خوبه داره درسته من و قورت م ونیزیوتل یکاناپه جلو  یرو
 ... نی. بابا ا ییادما  نیدست همچ دمیو نم می. من ارامش زندگ مونیگند بزنه تو زندگ  ادیب ادیخوشت م

 ن ! اقا مرصاد من. کنارم نشست : مرصاد جا  ونیزیلب زمزمه کردم و چشم دوختم به صفحه تلو ری! ز یاله اهلل   ال
  فهمهیکه م  نهیو بب مونیخونه زندگ نجایا  ادیسوزه . تازه ب یبهت اعتماد دارم . باور کن دلم واسه استعدادش م

 اوضاع از چه قراره .

 ... مونیتو خونه زندگ ادیمونده دختره ب نمی: چشمم روشن هم دمیخشم غر با

 کارگاه .  یایگفت : پس تو م  طنتیش با
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 ... ریکرد عقب زدم : نخ  یم یباز شرتمیت ی قهی را که با دستش

 :مرصاد ...-

 ندادم . یپاسخ

ه ک  یاخم  نیخواهم شد . با ا میدانستم باالخره تسل یزدم . م یاخم بلند شد و به اشپزخانه رفت . لبخند  با
 و گفتم : زانشیاو  یشام چشم دوختم به لبها زیاوردم . سر م  یطاقت نم شتریداده بود تا اخر شب ب لمیتحو

دارم . . حوصله ن شهیاد بپلکه واسش بد میبخواد دور و بر من ز یبگ دیقبلش با ی. ول ادیخوب ... بگو ب یلیخ
 دوست دارم . یلیکن من زن و بچم و خ  یبهش حال

 ... ییچشم اقا ی: به رو دیخند

 . ایاخم کن  یخودیب یزایسر چ نمینب گهی. د یباال خانوم ی:چشمت ب-

 . یکنه تو برادرم  ی. اون فکر م هیقرار داد و گفت : باور کن دختر خوب میرو شیرا پنوشابه  وانیل

من خودم بهش  یخوای؟ م یاریاشتباه درش ب  نیاز ا  یکن  ینم ی: پس چرا سع دمییهم سا یرا رو میها دندان
 بگم !

 ؟ یتو بالدل مامان ییقاشق را درون بشقاب گذاشت و گفت : بابا ساوان

 گفته ؟  یشق را درون بشقاب رها کردم : کزدم . قا لبخند

 . یدستش را محکم تر دور قاشق گرفت : تو گفت ساوان

 کنه .  یفکر م ینطوری... دوست مامانت ا یی:نه بابا-

 بالدل مامان ؟ یعنی:-

... اون دوست من اشتباه کرده .  یاب را به دست ساوان داد : نه مامان  وانیبه شکوفه رفتم . ل یغره ا  چشم
 ندارم . یا  گهیشهرامه . من برادر د ییادر من فقط دابر 

 . خانم معلم گفت بالدل مثل داداشه . نمی. من گفتم من داداش سو نمی:خانم معلم گفت من بالدل سو-

 هم داداشش . ینیدهانم را فرو دادم : حق با خانم معلمته . داداش همون برادره . تو هم برادر سو اب

 ول خوردن شد .داد و متفکر مشغ سرتکان

 د؟یفهم یاز سنش م  شتریب دی. چرا باخوردمیحرص م دیفهم یتر از سنش م شیب نکهیا  از
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 یلیاش هراس داشتم . تما  رهینسبت به حضور ان دختر در خانه ام نداشتم . از وجودش و نگاه خ یخوب حس
 یدارد . اما توان شیکارها  یبرا یلیدانستم دل یشناختم . م یحضورش نداشتم . اما شکوفه را خوب م یهم برا

  یزندگ امد .  یاز من بر نم  یکار  گشود یکه لب به صحبت نم  یوادار کردنش به سخن گفتن نداشتم . تا زمان یبرا
 ام را ... ارامش خانه ام را دوست داشتم . احساس ارامش را دوست داشتم .

 یبزرگ برا یپوستر ها هیدن . به تهگذشت . به کنار شکوفه بو  شگاهینما یدرباره  یریبعد به درگ یروزها
 خارج از کشور ... انیارسال به مشتر  یبرا ازیمورد ن یبنر ها هی... به ته غاتیتبل

در مهد ماندن  یگذشته هشت ساعت روزانه شان برا  ی. برعکس روزها میگذاشت  یها را اول صبح در مهد م بچه
 . میصبر کرده بود یادیبرنامه مدت ز نیا  دنیچ یبرا . میهم نداشت یشده بود . چاره ا لیبه دوازده ساعت تبد

 . میگرفت  جهینت

شرکت و   یبرا یبزرگ تیبود . موفق یبزرگ تیموفق نیبه فروش رفت . ا شگاهیموجود در نما یکارها  تمام
 قرار گرفتم . رهیان نگاه خ  یاموزشگاه بود . و من در تمام ان روز رو در رو

 یدانستم حضورش و جلب شدن نظرش مساو یبودم که م انیاز مشتر  یکیکمال ارامش مشغول صحبت با   در
 بزرگ . یخواهد بود با بستن قرارداد 

نه  ایمخاطبش من بودم  نکهیقرار نداشت به ا میکاره رها کنم . اگر رو در رو  مهیباعث شد کالمم را ن شیصدا
 کردم .  یشک م

 خواستم در مورد یم دیبخشیکوتاه گفت : م  یالمشد و بعد از س کیهم به سمتش برگشت . نزد انسالیم مرد
 . دیکن  یاون و بررس  دیباش لیو اگه ما دیبد یشتریب حاتیاز کارها توض  یکی

 . برمیو از کارها لذت م زنمیاطراف م  نیا  یرا به مرد دوختم . با لبخند گفت : مشغول باش . منم دور نگاهم

 فراوان از مرد همراهش شدم . یعذرخواه  با

 یکاستم . به سمتم برگشت و نگاهم کرد . نگاه  میداشت . از سرعت قدم ها ی... شانه به شانه ام قدم برم کنارم
 به او انداختم : خوب خانم منظورتون کدوم تابلو بود ؟

 . دیدونیاسم من و نم  یزد و گفت : شما حت یلبخند

 ندارم بدونم . یازیتوجه به نگاهش سرم را به اطراف چرخاندم : ن یب

 . دیخشک هست یلیخ دیدون ی:م-

 . دونمیپاسخ دادم : م یجد
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 چقدر بده ! نیا  دیدون ی:م-

 : کدوم تابلو ؟ دمی. پرس ستادی. ا ستادمیا

 ریصوو به ت ستادمیتابلو ا یدر چند قدم جلوتر رفت . رو در رو ییشده بود . برگشت و به سمت تابلو یعصبان
 شماست ریتصو نیبه حرکت در اورد و گفت : ا ریچشمان تصو ینگاه کردم . دستش را رو یمهد یشده  یحکاک
 کار کنه .  دقتبا  نطوریبوده که تونسته ا یو کرده قطعا استاد ماهر نکاریکه ا  ی. کس

 . ستیمن ن ری:تصو-

 کار ...  ریتصو خوامی:منم م-

 ؟ ستیرها کرد و کامال به سمتم برگشت و با تعجب گفت : ن مهیاش را ن  جمله

 کنندگان به سمتم برگردند .  دیاز بازد  ید بود و باعث شد تعدادبلن شیصدا

 : ارومتر ... دمیچرخاندم و غر چشم

 . دییخود شما نیا  ی: ول دیارامتر پرس  نباریا

 «برادرمه » دوختم به چشمان تابلو و تکرار کردم  چشم

بردارم زمزمه کردم : تابلو کار  انسالیبه سمت مرد م یقدم نکهیگرد شد و من رو برگرداندم . قبل از ا  چشمانش
 .دیریبگ ادیدو روزه تمام فوت و فن کار و  دیخودمه . انتظار نداشته باش

ابروانم    انیکرد . گره م  یبه تابلو نگاه م رهیخ رهیبود . خ ستادهیکرد . شکوفه کنار دختر ا  یصحبت م انسالیم مرد
 برادر مرده ام ؟! نه ... ی. حسادت !!! برا دیکش  یم رینبود . قلبم ت یرفتن نیاز ب

 شوهر سابق همسرم. یبرا حسادت

 یفراموش ی. ذهنم را برا دمیسخت بود . نفس کش یادیز میرو برا شیپ ریهم گذاشتم . تحمل تصو یرو چشم
 یاز انکه انتظار م  شتریب میبرا انسالی. فراموش کردم مرد م میرو شیتوجه شدم به قامت پ یدعوت کردم . ب

 رفت مهم است.

 نیماش یکه تو  ی... ! نه تا زمان شگاهینما انیقصد ترکم را نداشت . نه تا پا یکه در وجودم بود به سادگ  یغم
دارم ن یعالقه ا  چیمن فکر کنم ه دیو من فقط سرتکان دهم . او بگو دیبگو شگاهیو از خوب بودن نما ندیبنش
از    بکشم و نهیرا به س شید و من نفس هاجز خود بدانم . او نفس بکش یصحبت ها را متعلق به کس نیا  یحت

 شوم . نی... هر چند برادرم ... ان را استشمام کرده خشمگ گرید یمرد یروز نکهیا

 افکارم بلرزم و سکوت کنم .  از
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هم انداختم .   یرا رو میچشمانم گذاشتم و پاها یرا رو می. بازو دمیتخت دراز کش یها خواب بودند . رو بچه
 . یخواب یم ینطوریا  یشیم تیرا باز کرد و گفت : اذ راهنمیپ یباال ی کنارم نشست . دکمه

. کمربندم را هم باز کرد و گفت : صد بار گفتم   دمیچشمانم عقب کش ی. دستم را از رو شیاز صدا  دمیلرز
 . گمیم یچ یفهمینخواب ... بعدا که تنت درد گرفت م ینطوریا

رم اشنا بود . ن  میکه در دست داشت برا  یصورت راهنیا رفت . پنخوردم . بلند شد . به سمت کمد لباس ه تکان
 سرم بردم و به پهلو شدم . چشم دوختم به همسرم . ریبود درست مثل تنش ! دستم را ز

 ؟ یخور ینم یزیو گفت : چ دیکش  میموها انیرا م دستش

 بستم : خسته ام . چشم

 از صبح .  ینخورد یزیامروزم که چ  یمون یبخور بعد . گشنه م یچ هی:پاش و -

 ندارم . لی:م-

 ؟ ی:قهر-

 هم فشردم . تلخ شدم : نه ! یرا محکم تر رو میپلکها

 بهت گفت ؟ یزی:اسماء چ-

 باز کردم : اسماء ؟ چشم

 نگاهش کردم : منظورم اون دختره هست . پرسشگر

 : نه ! دمیبه او دراز کش پشت

 ؟ یا  کدفعهیگذاشت : پس چت شد   میشانه ها یرا رو دستانش

 خوام تنها باشم . ی:برو شامت و بخور م-

 تونه باعث بشه تنهات بذارم . یشده تنهات بزارم . فقط مرگه که م ی؟! مگه چ ی: چه حرفا ... تنها واسه چ دیغر

 . یبذار باعث بشه تنهام دیاونم نبا  یانگشتانم گرفتم و فشردم : حت  نیسمتش برگشتم . مچ دستانش را ب به

 کنه .  ینش را تکان داد و با خم کردن سرش گفت : درد مزد . دستا لبخند

ام ش دیتنهات نذارم با یخوا یبخور ... اگه م ایتخت بلند شد : پاش و ب یدستانش را رها کردم . از رو یتند به
ضعف دارم  یخورم . بعد من چون االن از گشنگ یمنم نم یتنهات نذارم . تو شام نخور دمیوگرنه قول نم یبخور

 . رمیم یم مافتیم
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و دستانش را به دور گردنم  دی. خند دمشیبلند خودم را به او رساندم و دراغوش کش یشدم . با قدم ها بلند
بردنشان نداشتم . چطور توانسته بودم او  ادیاز   یبرا یلیکه تما  ییحلقه زد . درست مثل گذشته ها . مثل روزها

 س زده بودم .محبت ها را پ نیتمام ا یرا نخواهم ... چطور روز

 گوشم زمزمه زد : دوست دارم .  ری. ز دیخند

 . قلبم تکرار کردم یذهنم ، برا ی. تک تک حروفش را برا دیام کوب  نهیس یجان گرفت . قلب تو میرگها یتو خونِ 

 ام گذاشت.  نهیبه س سر

د و اجاق را روشن کر   ... دیو نشستم . چرخ دیرا عقب کش یاشپزخانه ... صندل  یزدم . قدم برداشتم به سو لبخند
نداشت . حس و حالم  شگاهیبه نما یارتباط  چی. کلماتش ه زدیو لبخند م دیچ یرا م زیرفت . م خچالیبه سمت 
. گفت و گفت ... از   کردیم یکنم و دور  یم یدور شگاهیمربوط به نما یدانست از بحث ها یکرد . م  یرا درک م

 . شیدرسها ینیاش ، از سنگ یخوش فکر آموزشگاه ، از خستگ یکارآموز ها

 یراستش کج کرد . موها یشدم . سرش را به جانب شانه رهیگرفت . به چشمانش خ  یدستم را به باز انگشتانش
 خوشحالتش پخش شد .

 کنه ؟  یم تتیکه اذ  هی:چ-

 . ستین یزیتکان دادم : چ یرا عصب سرم

 زد : مطمئن باشم ؟ زمزمه

 هم گذاشتم. یرو چشم

 یتیاهم  ینبود ... مهد ی. دستانم را ستون چانه ام کردم . مهد زگذاشتیم یگرم شده را رو  یاینشد . الزا بلند
 . برادر من ، شوهر شکوفه ... کردمیبه حضور ش فکرم دینداشت . نبا

 .کردمیروزها حسادت م نیا  اما

 دارد. یلیترس چه دل نیدانستم ا یانداخت و نم  یبه وجودم چنگ م ترس

 حمد باز هم در برابرمان ظاهر شود؟ نیکرده بودم ممکن است امفکر   نیبه ا یحت

توانستم مانع   ی. نمکردمیترس غرق م نیدر ا شتریداشت آرامم کند اما... من آرامش را هر روز ب یسع شکوفه
 وجودم شوم. دلم آشوب بود... یحس ترس تو نیا

 کرده است... اما...  زمانیپراسو کردیاز ترس من کم نشد. فکر م  یزیخانم آمد. اما باز هم چ حاج
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 نیا  یرا فراموش کرد. حالت ها هیاز بودن حاج خانم خوشحال بود. با آمدن حاج خانم سفر به اورم  شکوفه
 زد. ینم هیاز سفر به اورم  یمن هم آرامش کرده بود که حرف یروزها

  که به جانم  یرفت و من از ترس سفر بگذرد. چشم غره نیا  ری. به بهزاد گفته از خدیلرز یمن... دست و دلم م اما
 افتاده بود نگفتم.

 یبرسد اما م شیبه کارها یشتریتواند با آرامش ب یخانم گفت مراقب بچه ها خواهد بود. گفت شکوفه م حاج
 گذراند.  یوقتش را در خانه م شتریدانستم بخاطر حاج خانم شکوفه ب

... اما... من درد گرفته نطوریو ساوان را هم هم نیسو یکردم. لبخند ها  یشکوفه را احساس م ینگاه ها ینیسنگ
 بودم.

 مادر؟ یگرفت  یدرد یب یخانم با اخم گفت: درد حاج

 گرفته بودم.  یدرد یحق با حاج خانم بود. درد ب ایبه حرفش اما... گو دمیخند

 حساس شده بودم. یزیبه هر چ ایخواستم ناراحت باشد. گو یبا غصه نگاهم کرد و من نم شکوفه

 .دنیم ریگ  یزی. به هرچیحامله شد یزنا هیگفت: شب  یبه شوخ ادبهز 

 داد. یخال یرا به سمتش پرت کردم و او جا خودکار

 باز هم حق با تمام آنها بود. من لوس شده بودم. اما

در مورد تنها ماندن شکوفه و بچه ها مطلع شود.  خواستمینماند. مانعش نشدم... نم شتریخانم، دو روز ب حاج
 موضوع نشان دهد. نیدر برابر ا یواکنش نکهیاز ا  دمیترس یم

* 

* 

* 

ساوان دلش ضعف رفت و ساوان را   دنیکه بدجور در دل شکوفه جا خوش کرده بود. با د  ییآمد. اسماء  اسماء
 .دیکرد در آغوش کش  یم شیکه با اخم تماشا

را که همراه آورده  یلیاو وساشلوارم فرو بردم و نگاهش کردم. شکوفه دعوتش کرد به نشستن و   بیدر ج دست
 مزاحم شدم. دیگذاشت و به سمت شکوفه برگشت: ببخش  زیم یبود رو

 !زم؟یعز  هیچه حرف نیزد: ا شیبه رو یلبخند شکوفه
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 یدختر با اصرار رو نیدانست مزاحم است چرا آمده بود؟ من بارها ردش کرده بودم. اما ا یم یکردم. وقت  اخم
 کرد.  یم یپافشار مشیتصم

و به سمتم آمد. خود  دیکش  رونیبه او نداشته باشم. ساوان خود را از آغوشش ب یچندان دینشستم که د ییجا
ره آمد و گفت: بهت  شیگرفتن ساوان پ  یکرد و برا  ییرایو با آرامش نشست. شکوفه پذ دیباال کش میرا از پاها

 ...نیشما کارتون و شروع کن

که   ییبا کارا یو خودم کار کردم ول نیرا به سمتم گرفت: ا یکاره ا  مهیو کار ن دیچ زیم یرا رو شیکارها  اسماء
 ...خورنیبه درد نم نایا  دمیفهم دمید شگاهینما یتو

 ...ستیکارهاتون ن  هیشده انداختم. به طرح اخم کردم: مثل بق یحالت و خشک حکاک یبه صورت ب ینگاه

نگاهش نکنم. قلم ها را از  کردمیم یشدم. سعخم  یساوان را مشغول کرده بود تا مزاحممان نشود. کم شکوفه
ا ام  ناستیهم یاصل  ی... درسته قلماخورهیقلما به درد نم نیشان گفتم: ا یبرداشتم و در حال بررس زیم یرو

گل   یحساس تر از کارها یلیخ میکنیصورت کار م یکه رو  یری. تصومیبریبه کار م نکاریا  یتر و برا فیظر یقلماها
 هاست. یکار  فیو ظر

به  یکار خودم رفتم. با قلم ها که برگشتم شکوفه لبخند  یآوردن قلم ها  یتکان داد و از جا بلند شدم. برا سر
را   یریگذاشتم. مداد را به دستش دادم و تصو  زیم ی. قلم ها را رودیبه اسماء زدم و او خند یزد. اشاره ا میرو

 کند.  ادهیمس پ یا رور  ریو اعالم کردم تا برگشتم تصو شیکه در نظر داشت روبرو

 شده؟ ی. ساوان را رها کرد و به طرفم آمد: چدیایآشپزخانه شدم و به شکوفه اشاره زدم به دنبالم ب  وارد

 ستم؟یبرادرت ن دونهیدختره م نی:ا-

 بهش؟ ی. اخم کردم: نگفتدیورچ لب

 ...یکردم بهش بگم ول  ی:سع-

 ؟یچ یرا در هم گره زدم: ول ابروانم

 جور چشمش گرفتت.بد فهمهی:خب، نم-

 شکوفه؟! یکنیم کاریچ ی: داردمیرا فشردم و با خشم غر دستم

 رک تو صورتش بگم... نکهیبهتر از ا یلیکه خ  یکار  هی دیباال انداخت و گفت: شا طنتیرا با ش ابروانش

 ؟یچ یعنی:-

 ار نداشته باش.ک  زایچ نیآشپزخانه فرستاد: برو آموزشت و تموم کن به ا  یرا گرفت و به سمت خروج میبازو
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 کنه.  ریرفتن از آشپزخانه با اخم گفتم: خدا بخ رونیحال ب در

و با فاصله  دمشیانداخت و به سمتم آمد. در آغوش کش  نیزم یرا رو نشیو دنبالم آمد. ساوان ماش دیخند
 خوبه. تیدوخت و گفت: نقاش ینشست و نگاهش را به نقاش مانیمبل نشستم. شکوفه هم روبرو یرو

 زد و من اخم کردم. یبخندل اسماء

 شد. یتمام م عتریجلسه سر نیا  کاش

تمام   خواستمیدادم. م حیتوانستم را توض یکه م  یزیهر چ عیاسماء سر  یدر آغوشم وول خورد و من برا ساوان
 جلسه تمام کنم. کیکالس را در 

ست گرفته ا  ادیکامال را که مطمئن بودم   یحیتوض طنتیبا ش حاتمیتوض نیداد و گاه ب یتمام دقت گوش م با
 کنم.  یاحترام  یتوانستم به مهمان خانه ام ب یاما نم  کردمیاخم م  شیسوالها نی. به ادیپرس یدوباره م

آورده بود با   ییرایرا از اتاق به وسط سالن پذ شیها یزد و تمام اسباب باز یکه در طول خانه قدم م  ساوان
 ...ییبه سمتم آمد: بابا نیماش

  را در آغوشم نشی. ساوان ماشدمیسر اسماء را هم د عیسمتش برگشتم. همزمان حرکت سر بابا گفتنش به با
گذاشتم و ساوان دستانش را بهم    نیزم یروشن را رو نیروشنش کنم. ماش خواهدیم دانستمیگذاشت و م

 تعجب که با  ییاسماء  بهو  دیرا گرفت و دوباره به سراغم آمد. سرم چرخ نی. ماشدیدو نیو دنبال ماش دیکوب
 نگاه کردم. متعجب بود. د،یچرخ یمن و شکوفه و ساوان م نینگاهش ب

؟! . سرم را کج کردم... شکوفه بودکردیاسماء را برانداز م  زیآم  طنتیبه شکوفه انداختم. با لبخند و نگاه ش ینگاه
وان مرا بابا نگفته بود و حال... اجازه داده بود سا یزیمن همسرش هستم چ نکهیشکوفه به اسماء در مورد ا

 صدا بزند!

بود که بتواند  یدادم... اما اسماء شوک زده تر از آن حی. ادامه درس را توضرمیکردم بحث را به دست بگ  یسع
بعد عزم رفتن   ی. بحث را چنان ادامه ندادم. او هم ربع ساعتدمیاش را د  یجیگ  یرا درک کند. وقت حاتمیتوض

شکوفه  یاما او از ماندن سر باز زد. وقت  دشام بمان یدعوت کرد برا اش کرد.  یهمراه یکرد. شکوفه تا در خروج
 ؟یو بکن نکاریا  یگرفته بود  میتصم یکاناپه رها کردم: از ک  یبرگشت خود را رو

 یآموزشگاه م  یاش بلند شده بود را از اتاق آورد و گفت: اون روز صدات و تو  هیگر  یکه صدا  ینیزد. سو یلبخند
برادره اما اون خواست تو رو برادرم  هیاز   کترینزد یلیمعلوم بود نسبتت خ یزد یدا مص یاونطور  ی. وقتدمیشن

 یراخودش فک یبرا نکهیقبل از ا خواستمیم امانبود   ی. دختر بددیکش  شیموضوع رو پ نیهم ا یبدونه. چند بار
 شه.خجالت زده ب بکنم که یکاریخودم  رهیبگ بیغر  بیعج  ماتیگولش بزنه و بخواد تصم  طونیبکنه و ش یادیز

 .ستمیبرادرت ن یبهش نگفت نیهم ی: پس برا-
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از   یگرفتم چطور  ادیگذاشت: من   نیزم یکه حال در آغوشش آرام گرفته بود را رو  ینیباال انداخت. سو شانه
 مراقبت کنم. میزندگ

 تر شده بود. دهیزدم. براندازش کردم... شکوفه بزرگ شده بود. فهم لبخند

 :دلش شکست...-

  یاشاره نکرده بود. من فقط کار  میمستق ینطوریا  چوقتینگفتم که دلش بشکنه. اونم ه یزیچ چوقتیه :من-
 .ادیب شیپ یما مشکل ینه برا فتهیکردم که نه اون به اشتباه ب

 قبول کنم بهش درس بدم؟ یخواست نیهم ی:برا-

 زد: فکر کنم. لبخند

* 

* 

* 

 نیا  دینبود. فکر کردم شا شیها طنتیاز ش  یخبر گرید نباریا  ادامه بحث آمد. اما  یهم برا گرید کباری اسماء
  یخبر گریگوش داد. د  حاتمیحفظ غرورش آمده است. تمام مدت در سکوت و با دقت به توض یجلسه را هم برا

ت کنند. صحب ییدر تنها یقیبلند شد. از شکوفه خواست دقا دیرس انیجلسه به پا یجا نبود. وقت یب یاز سوالها
اش کرد و خندان برگشت. در برابر سواالتم تنها لبخند زد و سکوت کرد. در برابر تمام    یدم در همراه شکوفه تا

توانست از  یشدم که حال م یذهن شکوفه ا ریحذف شد و من درگ مانیاز زندگ  ،یاحساسات بدم اسماء به راحت
 بسپارمش. یبه فراموشتوانستم  یداشتم که نم یبیعج  یهم دلشوره  بازاش محافظت کند. اما   یزندگ

د.  خورده بو چیپ میام پا  یآمدن از پله ها بخاطر حواس پرت  نییبه دنبالم آمده بود. شب قبل در حال پا شکوفه
رساندنم را بر عهده گرفته بود. آخر شب به دنبالم آمد. تمام روز  تیسر باز زده بودم و شکوفه مسئول یاز رانندگ

شد و تمام افکارم را به  یتر م یحس هر روز قو نیانستم تمرکز کنم. اتو  یدر شرکت ذهنم مشغول بود... نم
 .دیکش  یچالش م

بود . تمام احساساتم را پشت  نیدل نش میچشمانش برا یدستش گذاشتم . رنگ نگران یزد .دست رو میصدا
ت :  و گرداند و گفنگاهم کرد . تلخ ر نیکه بر زبان آوردم غمگ  یستین یزیلبخندم پنهان کردم . در برابر چ یپرده 

 . یکن  یشدم . باهام صحبت نم بهیروزا غر نیا

جا به جا شد . نگاهم را دوخته  یصندل ی. رو دیکش  رونیدستم ب نیسرد شده اش را ُسر داد و از ب انگشتانش
هم فشرده شد . دستم را  یرو شیاش دور فرمان محکم تر شد . لبها  دهیلرزانش . انگشتان کش یبودم به لب ها

 : نگه دار شکوفه . دمیفرمان گذاشتم و نال یرو
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 کشد.  یرا به قعر جهنم م یگاه ادم  ترس

 سوزاند . یوجودت را م یشود و همه  یم یاتش  ترس

 من از دست دادن او بود . ترس

 . دیکش  یها م یبود . ترس من تپش قلبم بود که مرا به اوج تلخ میمن نبودن نفس ها ترس

ه اغوش  ب یبرا دیلرز ی. نگاه غمناکش به رو برو بود . دست و دلم م دیکش  ابانینار خرا به ک نیماش میتکرارها با
ُسر دادم . با خشم خود را دور کرد . سر چرخاند . چشمانش غمناک بود .  شیبازو ی. دست که رو دنشیکش

چشمانش از فرو  ی. سرخ اشتبودن باران ... چشمانش وحشت د  یچشمانش ترس داشت . همچون روزها
 را گرفتم . شیگفت . دوباره بازو  یادن بغضش مد 

مرصاد !  هیمرصاد ؟ گناهم چ یکن  یم کاریباهام چ ی: دار دیو نال ختیفرو ر شیدر هم گره خورد . اشکها نگاهمان
و ندارم . طاقت ندارم  نیطاقت ا یول رمیم یم رمیبم ی. اگه بهم بگ یکن  ینابودم م ینطوریا  یچرا ؟ چرا دار
 یهر چ ی. مگه نگفت یدلت و ازم پنهون کن رفو ح ی. طاقت ندارم چشم بچرخون یکنم نگاه بدزد ینگاهت که م

؟  یکن  یم یپنهون کار یتو دل منم باشه . پس چرا دار دیدار و ندار دلت با یتو دلته مال منه ؟ خودت گفت
 . رمیمی... دارم م یلعنت شمی. شکنجه م میکش  یهر روز م ینطوریا  یدار

کردم . لعنت به من .   یکنم . من نابودش م  یگفت نابودش م  یها شد . حق با او بود . شکوفه مر  انگشتانم
 کنم .  یمن چه مرگم شده که نابودش م یخدا

 . ستین نطوری: بسه شکوفه بخدا ا دمیخشم غر با

 ؟ ستی: ن دیجا پر از

نگو ... بهت گفتم از دروغات جا خشک کرد . رو برگرداند : دروغ  شیلبها یغم گرفت و پوزخند رو  شیچشمها
 مرصاد . یکن  یم وونمید یمنه . دار ری. تقص زارمیب

ازارش   ریاخ  یروزها نیدانستم چقدر ا یداشت و من م ادیتن فر شیباالتر رفته بود . صدا شهیاز هم  شیصدا
 وجودش را لرزانده ام . چه تلخ باعث ازارش شده بودم . یدانستم تک تک سلول ها یداده ام . م

  تا دینگاهش کردم . طول کش جیدر حال عبور بلند شد . گ یها نیبوق ممتد ماش یرا گشود و صدا نیماش در
دور شده اش  یبه راه افتاد . به قدم ها دیآ  رونیب میلبها انیاز م  یکلمه ا  نکهیافکارش را درک کنم . قبل از ا

 پشت خط بود . امکی. س گرفتمزنگ خورد و من رو   لمیبودم . شکوفه را آزرده بودم . موبا رهیخ

. در چند  دمیرا برداشتم و به دنبال شکوفه دو چیی. سو دمیپر نییپا نیاز ماش  یتوجه سر برداشتم . به تند یب
که    شیداد . قدم تند کردم . رو برو یبه راه رفتن ادامه م میتوجه به صداها یزدم اما ب شیاش صدا  یقدم

 که قدم در خانه ام گذاشته بود .  ییبود و تلخ ... همچون روزها تلخ نگاهم کرد . نگاهش سرد ستادمیا
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 . میزن یخونه و حرف م میری. م میحرف بزن ایانداختم : ب  ریبه ز سر

 انداخت .  ریچشم چرخاند . سر به ز یرنگ گرفت . اما به تند نگاهش

 کنم .  ی:خواهش م-

 حرکت کرد . نیو به سمت ماش دیچرخ

کاناپه نشسته بود . چادر از سر برداشته و منتظر بود .   یردم و وارد ساختمان شدم . روپارک ک اطیرا در ح نیماش
 نشستم . شیرها کردم . رو در رو زیم یرا رو چییسو

 زد . یادامه بحث نم  یبرا یاما حرف  دیکش  یانتظار م  نگاهش

گفتم دردم   یم و بهت مدونست یدونم چه مرگمه . کاش م یدوختم : خودمم نم یقال زیر یرا به گل ها نگاهم
خوبه اما من  زیشده دردسر بدتر . نگرانم چطور تنهات بزارم و برم . همه چ یریو یریه نیسفر هم تو ا نی. ا هیچ

 . ستمیرو براه ن

 . ستی. حالم دست خودم ن هیشکوفه دردم چ دونمیخدا نم یشدم در چشمانش : بخداوند رهیبرداشتم و خ سر
از   دیترسم نتونم اونطور که با یم یساوان کم بزارم و گاه یترسم برا یم یکرده . گاهجور ترس تو دلم لونه   هی

 ستم .ین نیکه نگران ساوان هستم نگران سو  ی. اونقدر امیبر ب تشیپس ترب

 : متاسفم ... دیکش  میموها نیبلند شد . به سمتم آمد . دست ب

ه  ب ستیو درک خواهد کرد . الزم ن نیئنم ساوان ا... مطم یپدر واسه ساوان هست نی: تو بهتر دیاغوشم کش  در
  پدرش بودن ی. مطمئنم اون روز ساوان برا گمی. وقتش که شد خودم بهش م یستیبفهمه تو پدرش ن یزود نیا

 ازرت  یزیچ زارمی. من نم زدلمیعز  فتهیب یاتفاق  چیه ستی. قرار ن دمیو بهت قول م نیازت تشکر خواهد کرد . ا
 بده !

ز ا  یارام شدن . برا  یوجودت لونه کرده . برا یکه تو  یبردن ترس نیاز ب  یبرا یزن یچنگ م نین و زمبه اسما  گاه
که ارامش را   ستیدر اغوش تیدردها دی... کل یدان یات جا خشک کرده اما نم  نهیس یکه تو  یرفتن درد نیب

را  میدردها شیزش ها. ارامش نوا میبود بر دردها یمرهم شهیکند . اغوش شکوفه هم  یوجودت م ی هیهد
 گرفتم . از حضور عشقم !  یرا از وجود او م یزندگ یادامه   یدوباره ام برا یداد . انرژ یم نیتسک

 ارامشم سجده بر ان گذارده بود .  شیپ یقیکه دقا  یسجاده ا ینماز شب ... به رو یبستم برا قامت

ز و را یکلماتم را گوش خواهد داد . صدا  تکرار یدانستم صدا یکاناپه نشست و چشم بست . م  یبه سر رو چادر
 را ... ! میبا خدا ازمین

 ام بود .  رهیخ نیریش یخندان ، درخشان ... پر از محبت ها چشمانش
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سجده زدم  میسجده زدم ارام گرفتم . در برابر خدا میسجده کردم . جان گرفتم . در برابر خدا میبرابر خدا در
 ی. برا شیرحمت ها یشدم برا می. شکر گذار خدا میده زدم در برابر خدالبخند زد . سج یزندگ یچشمانم به رو

 را به او سپردم. زانمیو خودم و عز مزد ادیفر میخدا ی. ترسم را برادمشانیپرست یکه م  یزانیبودن عز

* 

* 

* 

. دستم که پشت سرش قرار گرفت به سمتم برگشت .   دیکش  یم ریبه تصو بایهمسرم را ز یو دامن زرشک کت
 حضور دختران جوان در نیکرد. بهزاد سرخوش از ا  کمینزد شتریخود را ب دیباال کش یرا کم اهشیشال س یوشه گ

تر از  شیب شانیها یزبان نیریو ش دندیچرخ یدر اغوش جمع م نی. ساوان و سو دیچرخ یم انشانیم یمهمان
 کرد .  یجلب توجه م شهیهم

 دمیو در حال گپ و گفتگو با شکوفه گفت : شن ستادیکنارمان ا  شده بود زیمدت عز نیدر ا مانیکه برا  یا  خاله
 سفر پسرم . یریم یدار

 بچه ها رو تنها بزارم . ستیانداختم : مجبورم برم خاله دلم رضا ن  ریبه ز سر

 :مگه من مردم ...-

 حرفش رفتم : خدا نکنه . انیم

شما  نیبمونن . کم از بهزاد خودم ندار نجایتونن ا ی:رو چشام جا دارن . شکوفه و بچه ها تا هر وقت بخوان م-
 . نمیو بچه هاش و نب رمیترسم بم ی. م زارهیبهزاد که حسرت عروس به دل من م نیواسم . ا

 . دینیبی. حاال م شهیخاله . اقا بهزادم کم کم عاشق م هیچه حرف نی: ا دینال شکوفه

  شهیدر خشک م نی. چشممون به ا میینوچهرم تنها. من و م نجایا  ایو جمع کن ب لتونی. دخترم وسا دوارمی:ام-
 . دیباش نجایتو و بچه ها ا شهیعوض م  مونیروح یلیچند وقته خ نیسر بهمون بزنه . ا هیپسره  نیا

 خاله . میشیمزاحم م ینطوری:اخه ا-

 . موننیم نجایزن و بچت هم یو برگرد ی. تا بر ستنیمن مزاحم ن یچپ چپ نگاهم کرد : بچه ها خاله

 انیداشت . شکوفه با شوق م نانیبهزاد ارامش داشت . اطم یپدر یزدم . بودن شکوفه و بچه ها در خانه  خندلب
با  نیحاضر شتریبود که ب یمثل او افتخار یدندان پزشک یجمع با دانشجو ینی. هم نش دیچرخ یجمع دختران م

 ازسن و سالش  شتریرکاتش ... ب. با افتخار چشم دوخته بودم به ح دندیجنگ یبدست اوردنش م یشوق برا
مادر دو بچه بودن  یاش هماهنگ بود . برا  یخوب بود . حرکاتش با سن و سالش هماهنگ نبود با زندگ
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 نیو نگاه نگرانش را دنبال ساوان و سو دیپاش یم میبه رو یداشت و لبخند یسر برم یهماهنگ بود . هر از گاه
 .دیکش  یم

 . نیماهر یوگرنه شناگرا ننیبیدخترا اب نم نیکاناپه رها کرد : ا  یخود را رو فارغ از بحث با دختران جمع بهزاد

 سالن پهن کرده بودند . یبساط شطرنج گوشه  شیو کنارش نشستم . منوچهر خان با هم سن و سالها دمیخند

 ؟ ستیمرصاد اون خوشگل ن گمی:م-

شم چ ی. به تند دمیقرمز کوتاه رس راهنیبا پ یچشمان بهزاد را دنبال کردم . به دختر یبلند کردم و اشاره  سر
 . دونمیچرخاندم : نم

 که .  ی:نگاش نکرد-

 مونده به نامحرمم نگاه کنم . نمی:هم-

 . گهید ینگاش کن خوادیخوب م دهیلباس پوش ینطوریا  ی:وقت-

 دارانهیخر دای؟ اگه ازش خوشت م یریرو ازش بگ یازاد  نیبا نگاهت ا دیازاد باشه چرا با  خوادیاون م  دی:شا-
 نگاش کن . اما نگاه پر هوس بهش ننداز . گناه نکن بهزاد .

 و منکرت شروع شد . ری:باز تو نک-

 . یشیبه تاسف تکون دادم : تو ادم نم یسر

 منم بساط نجایا  انیعمو دارن م  یخوشگال نیکردم ا  یهم فشرد و کودکانه سر تکان داد : داشتم فکر م یرو لب
 پهن کنم .

 رهیبه ساوان زد . ساوان که در اغوشش فرو رفت گفت : حاال که بابا داره م یو اشاره ا دیرا د غره ام  چشم
 ؟ میخوش بگذرون میبر ییمن و تو هم دوتا یخوایمسافرت م

 :بهزاد .-

 عمو .  زدلیشده واست عز یرتیبود . خنده اش به هوا رفت : بابات غ یتند و جد میصدا

 زد : چته ؟ هیکنارم تک  به

 چمه . پرسهیرسه م یم یته شدم هرک:خس-

 ریکه از ز  شهینم نیا  ریهمه ادمم اس نیا  یگرفت  یچه مرض یدرد خودته . اگه مثل بچه ادم بنال نی:خوب ا-
 اون فکت و تکون  بارینداره .  دنیعذاب کش  نقدری... ا یموندن ای یهست یمردن ای یشد یزبونت بکشن چرا جن

 . یکرد  ریهمه ادم و اس نیکه ا  گذرهیقد نخودت م یکله تو اون   یچ نمیبب رونیب زیبده بر
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 . ستین یزی:چ-

 . یندار اقتیرفت گفت : ل یکه به سمت دختر قرمز پوش م  یشد و در حال بلند

کمک پسر ... دارم دار و ندارم و   ایاشاره منوچهر خان کنارش جا گرفتم . دست به شانه ام گذاشت و گفت : ب  با
 بازم . یم

 پشت کالمش لبخند زدم : شما و باخت ؟! تطنیحجم ش به

 ینیخانم . نگاه سنگ نینگاه نسر هیو باختم به  مونمیو دل و ا یزندگ نیباختم . کل ا شیوقت پ یلی:من که خ-
نگاهشان حسادت کردم و  نی. خاله با لبخند نگاهش به همسرش بود . به ا دیخود کش یتمام نگاهم را به سو

منوچهر خان! و شکوفه ام را به  یمن بود . خودم را تصور کردم . جا یهم به رو یا  انهز یچشم چرخاندم . نگاه عز
د پرت کر  میپاها یکاشت. ساوان خودش را رو  میلبها یرو ینرفتن نیخاله قراردادم . تصورش هم لبخند از ب یجا

 بود و ستادهیتر ا عقب  یکم  یو چشمان اب ییخرما یشده  یخرگوش یرو با موها دیسف ی. دختر بچه ا دیو خند
 نگاهش را دوخته بود به صورت دخترک . یمن و پسرم بود . ساوان دزدک نیما ب ردشاش در گ  ییایچشمان در

 میپاها یدستم گذاشت و جلوتر امد . رو یدست تو دیدخترک . با ترد یبه سو دمیکش  شیرا پ دستم
 پسرت بد گرفتتش !چشم  یخواهر زنمه ! انگار ینشاندمش . منوچهرخان خم شد : نوه 

 خوشگل عمو ؟ هینرم دخترک را نوازش کردم : اسمت چ یموها

 ! شیبود برد و گفت : مهت زانیاو  میزد و از پاها یبه صورت ساوان که همچنان به شلوارم چنگ م انگشت

  در هم دخترک را بر یهم قهقهه زدند . ساوان با اخم ها شی. منوچهرخان و رفقا دمیگفتنش خند  شیمهت از
  میپا ینشسته است . رو میپاها یکه رو  یسیکند به مهد  یدانستم پسرم چقدر حسادت م یکرد . م  یانداز م

 یبا قهقهه ها نوچهرخانم ی. رفقا دیرا کش سیمهد یخرگوش ی. خم شد و موها دیخند نباریگذاشتمش و ا
 . ستادندیسرمان ا یبلندشان سالن را لرزاندند . خاله جان و شکوفه باال

 کرده دخترم .  دایبه سمت شکوفه برگشت : فکر کنم پسرت عروسش و پ هرخانمنوچ

 ندارم . ی: من حرف دیگرفت خند  یپدرانه منوچهرخان سرچشمه م یکه از محبت ها  یسرخوش از دخترم شکوفه

 انیکه مطمئنا دختر م  یبا چشمان اب ی. مرد ستادندیکنارمان ا  یرا صدا زد . زن و مرد جوان یجان کس خاله
 تند که در نگاه کوتاه من برازنده مرد بود . یعطر  یبا بو یاش را از او به ارث برده بود و زن  یاغوشم چشمان اب

 , مامان !سی: مهد دیقدم شد و غر شیو با داد ساوان زن پ دیبا مشت به صورت ساوان کوب سیمهد

 . نینداشته باش شیپسر منه . کار ری: تقص دیخند شکوفه
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دانستم چقدر دوست  یچشم دوخته بود و م سیشد . ساوان با خشم به مهد کیشکوفه نزدبا لبخند به  زن
بلند شد . دستانش  زیجمع ادامه داشت و منوچهرخان ازپشت م ی. خنده ها ردیرا به باد کتک بگ سیدارد مهد

 را باال برد : من باختم .

 شده . یمیقد گهیمنوچهرخان د یروشها.  دیکن  یمنوچهر خان نشست و گفت : عموجان با من باز یبجا بهزاد

 برو پسر ... واسه من بزرگ شده . ایو با خنده گفت : ب چاندی. گوشش را پ ستادیپشت سرش ا منوچهرخان

 . میرفت اطیاوردن نوشابه ها به ح  یهمراه بهزاد برا خندان

 ریزن بگ ریبگو زن بگ ی... حاال ه عواقب و داره  نیزن گرفتن ا ینیبیبزرگ پر از نوشابه را بلند کرد و گفت : م سبد
! ... 

 خالص شم از دستت ؟ یریم یدادم . جلوتر از من راه افتاد : ک یم لشیکه تحو  یشخندین دنید با

 . دیغره رفتم و خند  چشم

 :مراقب بچه ها باش!-

  شتریباشم؟! بمراقبشون ن شهی. مگه میزنیحرف مفت م یکه دار  مینوشابه ها را در برابرم گذاشت: بردار بر جعبه
ه . اگرمیگیمنم دارم کم کم استرس م یکه تو دار  یاسترس  نی. با ایحواسم بهشون هست تا برگرد یاز هر کس

 رفتم. یشد خودم به جات م یم

 .یرفت یشد م یاگه م  دونمی: مدمیشانه اش کوب یرو دست

 .برهیکه االن منوچهر خان سرم و م  فتیغره رفت: راه ب  چشم

* 

* 

* 

فر س نیا  تیموفق زیدانستم همه چ یسفر که م نینبودم به ا نیبه سفرم نمانده بود و من خوش ب یادیز زمان
 وجود نداشت جز هراس دل من ... تیموفق نیدر ا یمشکل چیزند. ه یرقم م میرا برا

و سفر برعهده بهزاد و شکوفه بود و من روز آخرم را به کنار بچه ها بودن اختصاص داده بودم. ساوان  یکارها
 راهنیکرد. پ  یاب شده را ملچ و ملوچ م  یبستن نیکرد و سو  یم یرا به پارک بردم . ساوان با لذت باز نیسو

  شی. تمام لباسها دیکش  یچشم م به شتریرا ب یبستن یخشک شده  یلکه ها دیسف یاش با ربان دوز  یصورت
 ها ... یفیبود و کث دانستم شکوفه اخم خواهد کرد .اما روز ، روز من و دخترم یبود و م فیکث
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 شد. یاز سمت شکوفه همراه م  ینداشت هر چند با اخم کوچک یتیها هم چندان اهم یفیکث  نیا

 یکه سع  دیچرخ ینشسته بودم به سمت ساوان م شیکه رو  یقرمز رنگ مکتین یاز رو  یهر از چند گاه نگاهم
زد  یبه انگشتم لب م نی. سوستمینگر یا مباال رفته اش ر  یبزرگ باال رود و من نگران قدم ها یداشت از سرسره 

 داشت . یو طلب بستن

چسباندم  نیسو یرا به لبها یرها شده بود ... قاشق بستن یکیسرسره پالست یبودم که از باال یمن نگران ساوان و
 باال رفتن برخاست. یآمد و باز هم برا  نییرو برگرداندم .ساوان با آرامش پا یو به تند

 شکوفه... یکشیم ی:چ دمیاو چشم گرفتم و نال  غیاز ج  زد و من غیج نیسو

 شیپاها نیشد و سو یساوان در سرم تکرار م یزد. بابا ، بابا گفتن ها یم میگرفت و ساوان صدا  یآرام نم  نیسو
را در اغوشم فشردم و به سمت ساوان به راه   انیگر  نیبلند شدم . سو ی. به تنددیکوب  یام م  نهیس یرا رو

ند.جلوتر رفتم . بند تاب را محکم تر گرفتم یآن بنش  یداشت رو یکرده بود و سع  زانیتاب آو یرا روافتادم. خود 
 بود. رهیآرامتر شده بود و با دقت به حرکت ساوان خ  نی. سوندیتاب بنش منگاهینش یتا ساوان رو

 ییخندان گفت : باباعقب گذاشتم. ساوان   یزدم و با به حرکت در آمدن ساوان قدم زانیتاب آو یبه تنه  یدست
 ؟یلیکجا م  یدال

 .ییمسافرت بابا رمیاشتباهش لبخند زدم: م  شیتلفظ ها به

 ؟یبلی:ما لو نم-

مات  کل  ینادرست ای یبه درست دمیشیاند  ی. پلک زدم . حرف زده بود پسرک ... م میو لبخند زد به رو سرچرخاند
  یکه م  یبستن قرارداد ی. براگذاشتمیتنها م. حق با او بود آنها را  گذاشتمیم شانیادا شده پسرم. تنها

 ندهیتوانست آ یکه م  یبود ثروت ترمهم  کیهنگفت را در راه خواهد داشت؟! کدام  یثروت  میبرا دمیشیاند
 در کنار آنها ماندن؟! ایکند   نیفرزندانم را تضم

: ده و کامال به سمتم برگشتز  هیزدم. به در تک چیبه ساندو یبخواب رفته انداختم و گاز نیبه سو نهیاز آ  ینگاه
 امشب و خودم برات شام درست کنم!  خواستمیم

 بشم. مونیاز رفتن پش  یاگه شام درست کن  دمی:ترس-

  یرا به رخ م«  یآب»  یکه کلمه   شهیش یرو یروشن مغازه ها و خط قرمز رنگ نوران ی. چراغ هادیمحبت خند با
  نیاشم یبسته  یها شهیو از ش دیتاپ یچراغ برق م ریاز ت ی. سرش را به سمت شانه اش کج کرد. نور اندکدیکش

 .دیکش  یم ریکرد و چشمان براقش را به تصو  یعبور م

در دلش راه   یدانستم رفتم غم ی. سرخوش بود و سرحال اما م دیکاو  یاش را م  یچشمان دوست داشتن نگاهم
 انداخته است .
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 . دیچیپ نیدر ماش یگاهن  یرا روشن کردم . صدا نیماش ستمیبردم و س شیپ دست

: صداش و کم کن االن  دیبخواب رفته انداخت و خند نیبه ساوان و سو یرو برگرداند و نگاه کوتاه یتند به
 .شنیم داریب

 . میگوش بد  میتون یاهنگم نم  هیپدر سوخته ها  نی: بخاطر ا دمیورچ لب

 کرد و تند تند پلک زدم .  اخم

 یشده بودم . نگاهم از رو رهیآسمان خ  شیبه گرگ و م نیماش یها شهیپنج صبح ... پشت ش یشب حوال آن
 شیاز پ  شیام را ب  یدوست داشتن یگذشت و من خانواده   یشده بر صورت بخواب رفته اش م دهیلبخند کش

کمتر از   یزیبه او چ ساسمکردم تمام اح  یحس م یکه زمان  ی، با وجود زن ی. با بودن در اوج جوان دمیپرست یم
 یشبانه را بجان م یبودنشان تمام سرما یداشتنش برا یکردم. من برا  یم یمن حس خوشبخت ؛ ستیتنفر ن

 .دمیخر

که تا صبح در   یدور شده مان ... تمام شبانه ا یشهر ... فاصله  نیرا روشن کردم و راه افتادم . ا نیماش یآرام  به
 . میشهر چرخ زده بود

 ... مانیزندگ یسالها خیدر تار یداشتندوست  یشد. خاطره ا یامشبمان خاطره م  ی شبانه

  دهیکه دخترم با قد کش  ینشست . زمان یم مانیکه پسرم دست در دست عشقش رو در رو  یبعد ، زمان سالها
گفتم .    یشکوفه و از امشب م یزدم به چشمان دوست داشتن یانداخت من زل م  یکاناپه م  یاش خودش را رو

 مانیشد صدا یبودند که باعث م یاما در ساختنش فقط منبع آرامش  که کودکانمان در آن حضور داشتند  یامشب
 . میحد خود برسان نیخواب ماندنشان به کمتر یرا برا

در تکرار  یشد اما ما سع یم دهیشن یکلماتش هم به سخت  یگفتم که حت  یم یآهنگ  یبعد از همراه سالها
 .میداشت

  یوجودش خواهم گفت . از قدم زدن شبانه  یماخواهند گذشت و من در کنار شکوفه با عشق از گر  سالها
 خواهد شد . مانیحسرت زندگ یدانستم روز یکه نم  یکوتاهمان در پارک

که   یوجود شکوفه ا یبرا میگو  یام را شکر م  یدارم . باز هم خوشبخت یبعد من همسرم را دوست م سالها
 ! ونمیداشتنش را مد

سر به شانه ام   یاستخر بزرگ ائل گل  یسرد رو در رو مکتین یخواهم گفت که رو یشب نیبعد من از چن سالها
 . دمیکش  ادیگذاشت و من عاشق بودنم را فر

 ... اما
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 سنجش عشق در نظر گرفته است . یکه خدا برا  یداند از آزمون ینم چیه یآدم  افسوس

 دارد. ازیعشق نخواهد بود و به درد ن  یدانستم عشق به سادگ ینم چیه افسوس

 که پنج روز بعد از رفتنم مرا هراسان بازخواهد گرداند .  یم از درددانست ینم چیه

ه  ک  ستیبار نیآخر  سشیفرودگاه زل زده بودم به چشمان خ یها شهیکه از پشت ش  یدانستم لحظه ا یم کاش
 نرفتنم بود. یهراس دلم برا دمیفهم ی. کاش م نمیب یبه آغوش م نیو سو دهیاو را قد کش

که   یخواهد بود نه همچون لحظه ا میمن همچنان رو در رو یاز قدم برندارم شکوفه دانستم اگر قدم   یم کاش
ا شدم . ت رانیو تیو فقط اسم او را بر زبان رانده بود و من در سالن بزرگ هتل ال دهیچیپ یبهزاد در گوش یصدا
 جود ...مو یدانستم از فضا ینم چیکرد ه  یبرگشتم را اوک طیشد و بل ارمیهتل هم یکه متصد  یزمان

را در بر گرفته بود و من  دمیتمام د ستادمیبهزاد ا یرو در رو رانیکه در فرودگاه ا  یگنگ اطرافم تا زمان  یفضا نیا
 کردم : بگو شکوفه خوبه بهزاد ! بگو خوبه !  یبه سرعت تکرار م

 . دیبار یهمچون دل من که م دیبار یم آسمان

گم شده بود . من   میدر هجوم ترس ها میبه وجودم . صدا هختیر یبهزاد سکوت کرده بود در تمام ترس ها و
 گم کرده بودم .  شیهراس از دست دادنش ها انیرا در م دیزد از شکوفه بگو یم ادیکه فر  ییصدا

 در آرامش وجودم نداشت . یریصورت بهزاد کرده بودم هم تاث یکه حواله   یمشت

 ...دانستم از او  ینم چیمهم بود که ه یمن شکوفه ا یبرا

 انداخت و من ...  یم ریزند اما بهزاد فقط سر به ز یمهم بود تا هراس دلم را خاموش یمن کلمه ا یبرا

اما   «خوبه » کرد   یزمزمه م یزبان یرا که منتظر حضورم بودند . بهزاد بر زبان ب یمن فراموش کرده بودم کودکان و
 ریاش اس  یکه شکوفه ام را با تمام کور  ید از راننده اهراس دل من همچنان پا برجا بود و باالخره بهزاد زبان گشو

 کرده بود .  مارستانیب

 چیم هکرده بود  یط یرا با چه توان و سرعت مارستانیرنگ ب دیبهزاد تا ساختمان سف نیکوتاه ماش  یفاصله  طول
 دیرس یپرستار تا بهزاد همراه دی. طول کش ستادمیا  وی یس یآ  یدانستم چطور رو در رو ینم چیدانستم . ه ینم

 ییو با دادن لباس ها رفتیپذ یرا با دل سوز دنشید ی. اصرارم برا دمینفهم چیو پرستار زبان گشود و من ه
 شدم . ژهیو یبخش مراقبت ها یراه

 یکدام نم  چیکه دور تا دور تخت را احاطه کرده بودند ه  ییگوش خراش دستگاه ها  یرنگ و صدا دیسف تخت
را  مستادیسر عشقم ا یباال یچه زمان نکهیتخت دور کند . ا یجان رو یمرا از تن ب یه توانست افکار متمرکز شد

. خم شدنم  ختیشد در چشمانم و فرو ر یشکرفت و قطره ا نیآورم . غرور مردانه ام در برابرش از ب  ینم ادیهم ب
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جدا کردم مبادا  یاش را به آرام  یشانیبه پ دهیچسب یخشک شده  یاش ... لب ها  یصورت دوست داشتن یرو
 جانش! یجسم ب ینیترک بردارد چ

که او را به   ی. لحظه ا دمیلرز دنینفس کش یاش برا  یکند بود و من از تصور فراموش  شیها دنیکش  نفس
. دل کندن از شکوفه ام  دیبه استقبالم آ نگونهیکه ا  یدانستم از لحظه ا ینم چیدادم ه یبازگشتم وعده م

و دور  میمکرر پرستار وادارم کرد ودا گو یبه بودنش هم شک داشتم . تکرار ها یکه حت  یسخت بود در لحظات
برخاسته بود رها   شیاز رو  دنمیکه بهزاد با د  یمکتین یبردارم و خود را رو یبه سمت خروج یشوم از او ... قدم

 کنم .

 ینور چراغ ها ریز اهشیس هیبودم . سا نیکه از بودنش خشمگ  یدر لحظات یبهزاد رفاقت بود حت یها رفاقت
شانه ام قرار گرفت . دست سردم را به صورت  یرو نشیسرم افتاد و دست سنگ یرو مارستانیرنگ راهرو ب دیسف

 برده و سر بلند کردم . نیچشمانم را از ب ی. تر دمیداغ شده ام کش

 نیاز بهزاد در ا  دنیهمسرم جان گرفت . سوال پرس یبایپلک زد و در برابر نگاه من چشمان ز یبه آرام بهزاد
من  یکه شکوفه   یریدانستم . بهزاد از برابر دانشگاه گفت . از مس یم دیکه با  یلحظات پاسخ داشت . پاسخ

ه ک  یبود . از راننده ا دهیدانشگاه نرس یرودکرده بود و هرگز به درب و  یدانشگاه ط یتا ورود نیبعد از پارک ماش
 بود. دهیکش  ریبه ز یناگهان یبود و او را با حرکت دهیتن همسرم را ند

 : حال شکوفه چطوره ؟ دمیاما ... در آن لحظه پرس  ردیوجودم عالقه مند بود تن راننده را به باد کتک بگ تمام

 ! یبا دکترش صحبت کن دی:با-

نگش ر  اهیس زیبست و خود پشت م رونیب یسر و صدا یشد . درب اتاقش را به رو میرایپذ یجوان با لبخند دکتر
از   ی. دستانش را در هم گره زد و چشم در چشمم گفت : متاسفانه تا به هوش اومدن خانمتون کارنشست 

 اما ...  میکن  جادیا  ونبهتر شدن حالش یو برا طیممکن شرا یتا جا میکرد  ی. ما سع ادیدستمون برنم

رگز اتفاق ه  نیاز اقبل   دیشوند و در قلب فرو روند ؟ شا یریتوانستند ت یشد؟ کلمات چگونه م یم ریت کلمات
 یهالب انیرا که از م یتوانستم تک تک کلمات یم یشدن کلمات را اما در آن لحظات من بخوب ریکردم ت  یدرک نم

 اندازشان به  ریرفتند و ت یرا نشانه م ودمکه نه تنها قلبم تمام وج  نمیبب یریشد را همچون ت یدکتر خارج م
 باشد . یکیالمپمسابقات   یتوانست برنده مدال طال یم یسادگ

با کمر همسرتون و  نیماش دیبرخورد شد یخواهد بود . در ط شیدر پ یتر ی:بعد از بهوش اومدن مشکالت جد-
 . نهیبب بیاز نخاع اس  ییبه باال و برگشتشون باعث شد قسمت ها شونیا  دیپرتاب شد نطوریهم

 ... نی: ا دمیاز هم جدا شدند و پرس  یام به سخت  دهیبه هم چسب یلبها

 حد خود نیصدمات در کمتر نیا  میدواریباشد ادامه داد : ام افتهیسخن گفتن را از حالم در یسخت ییگو  دکتر
 فلج خواهد شد . نییحالت از کمر به پا نیباشن اما در بدتر
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داشته باشد و حال به  ییلغات ذهن من جا رهیتوانست در دا یلغت نم نی. فلج شدن ... هرگز ا ستادیا  زمان
 زد یرنگش جانم را آتش م یمرد با چشمان درشت آب نیشد. چه ساده ا یتکرار م میرو شیز زبان مرد پا  یسادگ

 داد . یسخت را به شکوفه ام نسبت م یکلمه   نیو ا

ود را تازه آغاز کرده ب یکرد . زندگ  یم یمن زندگ یتصور کنم ؟ شکوفه  نیچن نیتوانستم شکوفه ام را ا یم چطور
 دادم؟ یرا به او نسبت م کلمه  نیا  دیچطور با

را فراموش   میساعت ها خدا نیکننده ... و من چه ساده در ا  دواریام  دیبود شا یدرمانش لبخند یبرا پرسشم
 گفت .  یم میبه خدا دیکرده بودم او از ام

 یشکوفه ام اکنون بال پرواز داشت. خدا میخدا م؟یست ...؟ چرا خدا یچه سرنوشت نیمن ... خدا ... ا یخدا
 نیخدا ا ؟یریگیاز او م  نیچن نیپروازش را ا یبالها میپرواز ... خدا یشکوفه ام تازه جوانه زده بود برا ین بالهام

 گناهم است؟  نیکدام  یسزا

فراموش کرده  یگذشت و من به سادگ  یم یپر سر و صدا سخت تر از هر زمان دیسف یها در آن راهرو ساعت
شکوفه   دهیدکترجوان بود و صورت رنگ پر یگذشت شامل گفته ها  ین مبودم کودکانم را ... هر آنچه در ذهن م

 ام .

کردم   یبود. معجزه ها را از او طلب م میبخشنده رح میبخشنده بود . خدا میگناهم را ... خدا  دیبخش یم میخدا
. 

من  ی بود . تقاص گناهم شکوفه دهیشکوفه من گناه کار را بخش یرحم نبود . خدا یب نیچن نیشکوفه ا یخدا
 نبود .

پناه .  یکرد به من ب  یشکوفه ام رحم داشت و رحم م یداشت به وسعت آسمان ها ... خدا ییام خدا  شکوفه
 گرفت از من .  یخانه ام . مادر فرزندانم را نم یام. سرزندگ  یپناه زندگ

گرفت .   یرا نمسراغش  یروز یکه حت  یزد دختر یبود و دم از دخترش م ستادهیا  میبا خشم رو در رو یعلو  حاج
 ی. حاج خانم نمختیر یها رها کرده بود و اشک م مکتین یاش خود را رو  یاحوال  ضیخانم با تمام مر هیحاج

چشم بسته بودم به تمام بود و  نحواسش به من باشد . اما م ایخانم تالش کند  هیآرامش حاج  یدانست برا
همراه بهزاد شده بودم هم نتوانسته بودم از شکوفه بچه ها  دنید یکه برا  یساعت کیخانواده ها ...  ینبود ها

فشرده بودم . خود را در اغوشم رها کرده بود و سراغ مادر  نهیام دل بکنم .ساوان را به س  دهیتخت خواب یرو ی
، غرور مردانه ام شکست .   شیها هیاش نبود مادر را حس کرده بود . با گر  یکودک  امکه با تم  یگرفت . ساوان  یم

 شهیو زمزمه کرد: درست م ستادیدور شد . بهزاد کنارم ا ریشد . مادر بهزاد رو برگرداند و سر به ز ریسراز میاشکها
 مرصاد ...
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گذاشت و کنار مادر نشست . ساوان در آغوشم بخواب رفته بود . دخترکم در خواب   زیم یرا رو یفنجان چا بهزاد
ه ب نمیانداختم . سو  یم ریگفتند و من سر به ز  یم شیها یریبرد . بهزاد و مادر از بهانه گ یبه سر م ینیریش

 گشت .  یدنبال مادر م

 حال دگرگونم را درک کرده بود که ساوان بخواب رفته را از آغوشم گرفت و به اتاق برد . بهزاد

مدت براتون زحمت  نیشدم : ا رهیتعارف زد و من سر بلند کردم . در چشمان مهربان مادرانه اش خ یچا خاله
 دنبال بچه ها ... امی. شب م نجاستیدن بچه ها ... مادرم اش

 یگیخاله؟ مگه نم یگیشود پاک کرد و گفت: مگه نم ریامد تا سراز  یکه م  یچشمش را از اشک یگوشه   خاله
گرده سر   یزود سرحال و سالم برم یلیجاشون امنه. خانمتم خ نجایخودمن ... ا یمادرتم؟ بچه هاتم بچه ها یجا

دستم تا جون دارم از امانتش  ردشون. موقع رفتن سپیبری. هر وقت دخترم اومد بچه ها رو هم م شیخونه زندگ
 کنم .  یمراقبت م

و  تونی. تا جون دارم نوکرنیرو در حقم تموم کرد یانداختم . بغضم را فرو داده و بلند شدم: شما مادر  ریبه ز سر
 کنم.  یم

 یاون خدا  یهرچ ستیدکترا ن نیبه خدا باشه . حرف حرف ا دتیپسرم ام یگفتن . ول  ی:بهزاد گفت دکترا چ-
 بخواه ! نیسرمون صالح بدونه همونه. شفاعتش و از آقا امام حس یباال

! مطمئنم شکوفه هم بنده  زاشهیبه خدا و بعد به عز دمیانداختم: حق با شماست. ام  ریو سر به ز دمیگز  لب
 خدا! یبه رضا می. راضزشهیعز

 یاشباش تا چشم باز کرد باال سرش ب ششیزنته ! برو پ شیدونم دلت پ یتکان داد : برو پسرم مبا لبخند سر  خاله
 . نگران بچه هاتم نباش رو جفت چشمام جا دارن .

را که   یتواند لطف یدانستم بر زبان آوردن تشکرات نم یکرد؟ مطمئنا نه ! م  یم تیکفا  یقدردان یبرا میتشکرها
بودنش ادامه داشت .  یبهزاد همچون تمام روزها یها یدند جبران کند . همراهخانواده در حقم کرده بو نیا

از آنها پرستار ها   شتریآشنا بودم و ب  یمتتا قس یبخش کم یدکترها یهمراهم بود ... بعد از گذشت دو روز برا
 شده است. مارستانیتخت ب ریکه اس  ستینیزم یفرشته ا یحضورم برا لیدانستند دل یم

خان   وشیدوخته بود و دار واریچشم به د مکتین یبود . حاج خانم گوشه  امدهیبند ن شیاشکهاخانم   هیحاج
نم با خا هیبه سمت حاج خانم برداشتم و کنارش نشستم . حاج یداد . قدم یدستش را چرخ م یتو حیتسب یعلو

  هیخونه.  نیهتره برگفتم : ب  ندخانم بشنو هیکه هم حاج خانم و هم حاج  یشد . طور میرایپذ یلبخند مهربان
 ... نیایبعد بازم ب دیری. دوش بگ دیبکن یاستراحت

 : دخترم و تنها ول کنم.ختیفرو ر شیخانم اشک ها هیحاج
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. بهزاد زارمیشکوفه رو تنها نم رممیبم یفرو دادم : چرا تنها؟ من که نمردم. حت یدهانم را به سخت اب
 ... نیدنبالتون هر وقت بخوا ادی. خودشم مرسونتتونیم

ن م یشکوفه پدر بود . احترام پدر شکوفه برا یبرا شیبرگشتم . با تمام آزار ها یخان علو وشیسمت دار به
خانم و حاج خانوم  هی. حاج دیخونه استراحت کن دییشما بفرما ی: حاج ستادمیواجب. بلند شدم . در برابرش ا

 رسونتتون. یهم خسته هستن . بهزاد م

نا زد؟ مطمئ یم یچشمانش به قرمز یخواب یاز ب  یخان علو وشیکرد. دار  رمیزش غافلگبلند کرد و چشمان قرم سر
 . ختیر یدخترش اشک م یبرا یخان علو وشینبود . دار یخواب یچشمان قرمزش که نم دار هم بودند ب لیدل

 شدم. میاشک ها  ختنیبه چشمانم هجوم آورد اما با تمام توانم مانع فرو ر اشک

 بخودش داد. ینش متوقف شد و تکانانگشتا  نیب حشیتسب

بلند شد و به دنبال آن ها قدم برداشت . چند  یخان علو وشیخانم شد . دار هیهمراه حاج خانم و حاج بهزاد
 ؟یدور نشده بود که به سمتم برگشت . چشمانش را به چشمانم دوخت : مراقب دخترم هست یقدم

سپردم و دل  یمهد م یرا به دست مرب نیکه سو  یمچون زمانکردم . ه  ی. پدرانه ها را درک مدیوجودم لرز تمام
خان   وشیکردم . دار  یشد را خوب درک م یکه خرج دخترم م  یرا داشتم . پدرانه ا شانیمراقبت ها یشوره 

در  یمن . چه کلمه ا نیسو همچونپدر بود  نیکه پدر بودم . شکوفه دختر ا  یهم پدر بود . همچون من یعلو
 وشیدار یآرام کردن پدرانه ها  یتوانستم بر زبان آورم برا یپدر... چه م نیا  یرام کردن پدرانه هاآ  یتوانم بود برا

چشمان به اشک  یبود تا بر زبان آورم برا یدخترش شکسته بود . کلمه ا یکه امروز در برابرم برا  یخان علو
 پدر شکوفه؟ ینشسته 

 در برابر عظمت پدرانه اش نداشتم . یکلمه ا چیحرکت مانده بود . من ه یخشک شده در دهانم ب زبان

 . ختیاشک پنهان شده در وجودم فرو ر  قطره

 زدم . لبخند زد . پلک

 :مراقبش باش.-

 شد . یراه یخان علو وشیهم گذاشتم و دار یرو چشم

 درد را نداشت ... درد نبودن شکوفه . نیتوان تحمل ا میزدم . پاها هیرنگ تک دیسف وارید به

 من بخداااا! رمیم یتو م یو اخ که چه سخته بت یب یزندگ

 من بخدااا! رمیم یتو م یتو اخ که چه سخته ب یب یزندگ
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 تونه باشه از تو جدااا؟ یم یلحظه با تو نباشم ک هی شهینم

 .رمیمیتو م یب

 تو وابسته ام. به

 از دستم.  یبر چوقتیخوام ه ینم

 تو ... جونم

 عمرم تو ...  همه

 م تو ...فقط عشق ایدن نیا  یتو

که از    یخوردم . آن روز نیزم هیبا پسران بزرگ سال همسا یبودم خردسال در باز یکه کودک  یزمان شیپ سالها
 شیدر پ یخواهد بود . روز شیدر پ یروز دمیشیاند  یسر دادم هرگز نم هیدرد زدم و گر ادیاعماق وجودم فر

از اعماق وجودم نه از اعماق   یدرد دمکر   یحس م که امروز  یخواهد بود که آن درد را احساس نخواهم کرد . درد
بود  یکردم درد  یروزها حس م نیکه ا  یزدن نداشتم . درد ادیبود و من توان فر میوجود تک تک سلول ها

درد  نیکرد . ا  یام را حبس م  نهینفس س یداشت و به راحت یدرد ضربان قلبم را به تپش وا م نی... ا رینفس گ
درد ناآشنا  نیجانم. ا ی. درد نبودن بهانه  زمیبود . درد از دست دادن عز شندهدرد ک نیانداشت ...   ادیتوان فر

درد  نیشد و آشنا تر... من ا یدر حال گذر بر وجود من آشنا تر م یگذشت همچون سالها  یکه م  ییدر ساعت ها
 داد. یدرد خود را در وجودم جا م نیرا باور نداشتم اما چه سخت ا

 . مینداشتم جز در برابر خدا هیکردم و توان گر  یدرد را لمس م من

 نیریکه از کنار من بودن ش  دید یرا م ایرو نی. خواب کدام دید یم نیریش یمن خواب یدوست داشتن ی فرشته
در کنار من ... در کنار فرزندانش چقدر  یتر بود؟ زندگ نیریش یقیحق یایدن نیاز ا  ایرو نیتر بود؟ خواب کدام

 بود؟! نیریدر خواب ش ییایرو ینیریش بود؟ به نیریش

 دهد! حیترج یزندگ نیرا به ا شیخواب ها یایمن رو یزندگ یشکوفه  مبادا

  یکردم. ا  یچشم انتظارحضور او را حس نم یروز ها یها هیثان  نیتمام ا یو من سرد ستادیا  یکاش زمان م  یا
 .دمید ینم گرید ییایغرق در رو  نیچن نیو من شکوفه ام را هرگز ا ستادیا  یکاش زمان م

از حضور او در   تیکردم و با عصبان  یم یپدال خال یپدال گاز گذاشته بودم و تمام خشمم را رو یکه پا رو  یروز
طلب خواهم کرد.   میحضور او را از خدا ادینه تنها در دل که با فر یروز دمیشیاند  ینم دمینال یم میخدا یدل برا

او   مرگ یعاقد آرزو  یو چشم دوخته به لبها مسرد محضر نشسته بود یصندل یکه رو  یافسوس ... افسوس زمان
 میروزها یخوش تواندیباور داشتم نبودش م یکردم. چطور زمان  یاش را طلب م  یرا داشتم. حال با حسرت زندگ

 باشد.
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ن متوانم تصور کنم.  یرا بدون او نم یلحظه ا یدانستم حت یدستانم داشتم م انیکه دست سردش را در م  حال
 را تصور کنم. یروز یتوانستم حت یکه جانم به جانش بند بود چطور م  یبدون وجود شکوفه ا

 تیمهمانش کردم. به سمت تخت آمد. وضع یسر تکان داد. لبخند یو با لبخند مهربان ستادهیسرم ا یباال پرستار
قدم  یبه سمت در خروج تکان داد و یبه نف یبا مهربان ی. سردمیپرس تشیرا کنترل کرد و من در مورد وضع

 رفتن دعوتم کرد. رونیب یبرداشت و در همان حال برا

  یشانیپ یرو یروزها بوسه ا نیاز او به کار بستم. خم شدم. همچون تمام ا  یدور یتوانم را برا نیشدم. آخر بلند
 ور بود.زد عذاب آ یدستگاه ها که آرامش و سکوت اتاق را برهم م یاش زدم و به عقب قدم برداشتم. صدا

شکوفه... دلتنگش بودم. دلتنگ آغوشش...  یتمام نبودن ها یبود. ناخوداگاه بغض کردم. برا نیسنگ میها قدم
 .شیدلتنگ بودن ها

 و به عقب برگشتم. زمزمه زدم: دلم تنگته! ستادمیا  یا  لحظه

ر نگاهم کرد. با بغض س دانهینشستم. سر بلند کرد و ناام مکتین یرو یخان علو وشیاتاق خارج شدم. کنار دار  از
 دستم گذاشت: توکلت به خدا باشه. یانداختم. دست رو  ریبه ز

 یبودم که م یروان شود. دلتنگ آغوش میخواست. آغوش شکوفه ام را تا اشکها ی. دلم آغوش مدمیگز  لب
دلم بخشد. امیرا الت میخواست تا تمام دردها یکنم. دلم حضورش را م  تیشکا ایتوانستم در حضورش از دن

 ...ریشده ام بهانه گ یدانستم کودک یخواست و خوب م یپر محبتش را م ینفس ها

د. ش نیام بخواب رفت چشمانم بعد از روزها سنگ  نهیس یرو نیو سو دمیتخت بهزاد دراز کش یکه رو  یزمان شب
ش  مهمان یا  بزرگ به استقبالم آمد. خودم را به او رساندم . بوسه یکیاش با ک  یشگیشکوفه ام با لبخند هم

 .دیتکرار کردم دل تنگم و او خند شهیهم ازرا تذکر داد. من بلندتر   کیکردم و اخم کرد و غر غر کنان خراب شدن ک

ا در دست ر  یبود. بزرگتر شده بود و دست دختر بچه ا دهیبابا گفت و من به عقب برگشتم. ساوان قد کش یکس
  شیو به سمت شکوفه هجوم برد. از پاها دهیکش  رونیب. دست از دست ساوان دیخند یفشرد که با شوق م یم

 کرد.  کیطلب ک انیشد و مامان مامان گو زانیآو

تم توانس یکه م  یبود. به اندازه ا دهیانداختم. پسرکم قد کش  شیو من دست دور شانه ها ستادیکنارم ا  ساوان
گرفت نگاه از صورت مردانه پسرکم  که در برابر صورتم قرار    کیک  یحلقه کنم. تکه  شیمردانه دست دور شانه ها

ود حس  را با تمام وج یخوشبخت نیا  ینیریبود زبان زدم و ش ریانگشتان شکوفه ام اس  انیکه م  یکیگرفتم. به ک
ام   ی. شکوفه هم به دنبالش رفت. به خوشبختدیکش  رونیدستم ب ریو ساوان خود را از ز دیکردم. شکوفه خند

 لبخند زدم.

تخت گذاشتم. به سمت ساوان برگشتم.  یرو یرا به آرام نیشبانه ام رنگ باخت. سو یایاذان تمام رو  یصدا با
 شیچقدر به من شباهت دارد. پتو را رو دنشیسبک خواب نیدانستم ا یبود. م دهیرا در آغوش کش شیپاها
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ر وچهقدم برداشتم. من یخروجو به سمت در  دمیساوان کش یموها انیم ی. دستدمیرا بوس نیمرتب کردم و سو
 آمد. سالم دادم.  رونیب سیخان وضو گرفته از سرو

 همسرته! یما سالمت یهمه  یکنه. دعا  ی:خدا سر نماز صبح دعاهات و مستجاب م-

 کردم.  تشکر

 زد. میکنارش گذشتم. صدا  از

 .یایخوب از پسش برم یلیامتحانه! مطمئنم خ  هی نمیکنه. ا  یو به امتحان دعوت م زشیعز  ی:خدا بنده ها-

. ادستینماز ا یکه شکوفه در اتاق هتل برا  یکردم. وضو گرفتم و در اتاق بهزاد قامت بستم. همچون روز  سکوت
 شیدانستم شکوفه درد دارد و باز هم در برابر خدا یکه م  یشکوفه را لمس کردم. روز یکه من حضور خدا  یروز

 .کرد یهم معبودش را فراموش نم شیعذاب ها  انیکرد. شکوفه در م  یسجده م

گذشت. من شکوفه    یروزها هم م نیکردم. ذکر گفتم و خدا را حس کردم. وجود معبودم را لمس کردم. ا  سجده
 حضور معبودم را داشتم. دیآوردم. من ام  یام را بدست م

به سجده  لیموبا یتوجه به صدا یبه حرکت در آمد. ب زیم یرو لمیرفتم که موبا یرکعت دوم به رکوع م یبرا
 ادامه داشت.  یلرزش گوش یدوم را بجا آوردم. صدا یبلندتر شد. سجده  زیم یشش رولرز  یرفتم. صدا

باز هم زنگ خورد. چشمانم را  یذکر سالم را بر زبان آوردم و گوش نیقطع شد. اول یگفتم و زنگ گوش  تشهد
 یزنانه ا ی؟ صداچنگ زدم و با گفتن بله یبرخاستم. به گوش یذکر سالم را بر زبان آوردم و به تند نیفشردم. آخر

 .دیچیپ یدر گوش

در قلبم جا خشک کرد و من  دیترد یبدون لحظه ا یدر وجودم زنده شد. تمام آرامش زندگ ایدن یلذت ها تمام
به کودکانم انداختم. لبخند  یو نگاه ستادمیدر چهارچوب در ا یاز اتاق خارج شدم. لحظه ا  دیترد یبدون لحظه ا

را به آنها سپردم وبه راه افتادم.  نیو سو وانسا یآمد. با شاد  رونیاز اتاق ب  میزدم. منوچهر خان با سر و صدا
 چاکرتم. ایشکرت. خدا ایزمزمه زدم: خدا ریپشت فرمان نشستم و در طول مس

ود که ب یاز زمان  دتریام شد  یگذشت... گنگ  یبه سالها بدل شد. زمان به سخت مارستانیبه ب دنمیزمان رس طول
هر چه زودتر  یشد که برا یمن لحظه ها در چشمان شکوفه خالصه م یکردم. برا  یا حس مر  یبدبخت نیخبر ا

  یتوانست تمام روزها یبود م دهیرس یوقت از روشن و خاموش نیکه در ا  یزدم. خبر یدست و پا م دنشانید
 ییدند اما گوکر   یحرکت م نیزم یبر رو میبکشاند. تمام وجودم لرزش داشت. پاها یخوشبخت یام را به رو  ندهیآ

 بودم. افتهیرفت را دوباره باز  یم یدیناام یکه به سو  یدیپرواز... ام یداشتم برا یبال
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  یروزها یبا تمام مهربان ستادمیکه در برابر پرستار ا  ی. زماندمیرا بجان خر مارستانیتا ب دنیرس یها یسخت تمام
ه از حضورش... چشمانش بست  دیلرز ی. تنم مام کرد تا کنار شکوفه ام باشم  ییگفت. راهنما  کیگذشته اش تبر

 نبود. دنشینفس کش یاز دستگاه ها برا  یبود اما خبر

و به صورتش چشم  ستادمیاش از خواب بودنش گفت. تشکر کردم. کنارش ا  یشگیهم یبا محبت ها پرستار
بدون کنترل که   یروان شد. قطره ا میدوختم. صورتش حال رنگ باخته نبود. صورتش حال جان داشت. اشکها

. خدا را دمیدستانش را بوس ی. گرمادمشیدستانم گرفتم. بوس انیصورتش نشست. دستش را م یمن رو
 بودن شکوفه ام. یسپاس گفتم برا

 یخبر ندادم. م هیخان و بق وشیتماس نگرفتم. به دار یو با کس دمیرا به جان خر میها یخودخواه تمام
ام   خواستم فقط شکوفه یرا کنار شکوفه باشم. م قیدقا نیخواستم ا یظهر صبر کنم. م یها کیتوانستم تا نزد

 را لمس کنم.

 توانستم اشک یقلبش گوش سپردم و لبخند زدم. حال م یاش گذاشتم. به صدا  نهیس یشدم و سر به رو خم
 نیا  کنم. دلتنگ بودنش بودم. چطور توانسته بودم  هینبودن شکوفه گال یاز تمام روزها  توانستمی. حال مزمیبر

 روزها را بدون حضورش تحمل کنم.

 رهیزمزمه زد سر بلند کردم. به سرعت خم شدم به سمت صورتش و به چشمان بازش خ یکه به سخت  ییصدا با
م : دلدمی. چشمانش را بوسدمشیشد. چشمانش به اشک نشست. خم شدم. بوس میشدم. لبخند مهمان لبها

 برات تنگ شده بود.

صورتش  یاشک را از رو  یعطر وجودش را. به سرعت قطره   دمیشد. بو کش ریچشمش سراز یاز گوشه   یاشک
 .زدلمینکن عز هی. گرزمینکن عز هیپاک کردم: گر

به حرکت در آوردم: االن نه!  شیلبها یدر صحبت داشت. انگشت اشاره ام را رو یاز هم جدا شد. سع  شیلبها
زود  یلیخ دیشده. شکوفه من با فی. بدنت ضعیصحبت کن دی. االن نبامیکن  یصحبت م یبخوا یهرچ گهید کمی

 خوب بشه.

 زد. لبخند

 شینشستم. دستش را در دست چپ گرفتم و در حال نوازش موها یصندل یو کنارش رو دمشیهم بوس باز
 ؟یتنهام بذار یخواست یم ومد؟یسرم م ییچه بال یومدی... اگه به هوش نمیایزمزمه کردم: ُمردم تا به هوش ب

دلت اومد بدون من  ربغلت کنم. چطو یحساب خوامیکردم؟ زود خوب شو... م  یم یزندگ یطورمن بدون تو چ
 !یبر

که   نیاش چسباندم: بچه ها دلشون برات تنگ شده. سو  یشانیپررنگ تر شد. سر به پ شیلبها یرو لبخند
 .وادخیبغل م . اخه دلش تنگه. دلشرهیگی.باباشون بدتر بهونه مرهیگی. ساوان فقط بهونه مادیصداش در نم
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 .دیشد خند یخارج م شیلحظه ها از گلو نیکه در ا  ییصدا نیشتریرا بست و با ب چشمانش

 صورت خندونت بشه. ی. کوتاه و زمزمه کردم: مرصاد فدادمیرا بوس شیاز مدتها بخودم جرات دادم. لبها  بعد

 دور انگشتانم فشرد. یرا به آرام انگشتانش

 استراحت کنه.  دی. بانینکن تشیاذ  ادیانداخت و گفت: ز  تشیعبه وض یمهربان آمد.نگاه پرستار

 زدم و چشم دوختم به چشمان باز شکوفه و صورت خندانش. لبخند

 خبر بدم. هیبه بق رمیشدم: م بلند

 نگران شد. چشمانش

م گحضورم: همشون نگران بودن. اگه ب یبودنم. برا نانیاطم  یآرامشش... برا  یزدم. دستش را فشردم. برا لبخند
 ؟یکنیکرد باور م  یم هیبابات گر

م بچه ها رو تون یم نمی. بعد برم ببننتیبیم انینگرانت هستن. م یگرد شد. لبخندم پررنگ تر شد:همگ  چشمانش
 .ینیبب ارمیب

م. به آمد  رونیاز وجودش پا به فرار گذاشت. از اتاق ب  یصورتش نشست. نگران یکودکانمان لبخند رو  یادآوری با
 . منتظر نگاهش کردم: دکتر...ستدیتا پرستار کنارم با دیزدم و منتظر ماندم. طول کش هیکت دیسف وارید

 اتاقشون هستن. منتظرتون هستن.  یزد: تو لبخند

 و چند ضربه به آن ستادمیرا تند کردم. در برابر درب اتاق ا میبه ساعتم انداختم و قدم ها یراه افتادم. نگاه به
نشستم و او  شیشد. رو در رو میرایپذ شیو بعد صورت خسته تر از صدا دییبفرما یخسته  ینواختم. صدا

 .گمیم کیدستانش را در هم گره زد: تبر

مبارزه کردن. حاال حالشون  یماریخوب با ب یلیو او ادامه داد:همسرتون خ یخوشحال یاز رو  نباریزدم. ا لبخند
 خوبه. یلیخ

 ست؟ین یمشکل یعنی:-

صبر   دیا. بستین یراستشون مشکل داره. البته فعال نظرمون قطع یخت: متاسفانه پااندا  ریسر به ز یناراحت با
  . اما بامیرو بد ینظر قطع میتون یو م میدیکامل تر و انجام م  شاتیحالشون بهتر بشه. بعد آزما یکم  میکن

 هینشون که داشتن به هوش اومد  یضاعبه حرکات نداد. البته با او یراستشون واکنش یپا هیاول  شاتیآزما
 شونیتونه به ا یشما م یدی. ناامنیصبر داشته باش دیبا ی. ولانیهم برم یکی نیازپس ا  نمیمعجزه هست. مطم

و  نیا  دیاومده. با  ییسر پاش چه بال ستیکه براتون مهم ن  نیرفتار کن یطور دیبزنه. شما با یضربه سخت تر
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 طیراش نیتا بتونه با ا نیبهش حس بودن بد دی. بایرییتغ چی. بدون ههبراتون همون آدم نیبهش ثابت کن
 مبارزه کنه.

کردم. تمام    یفکر نم چیکند. اما من به ه  ریتوانست ذهنم را درگ یممکن که م یزهایبود. از تمام چ یته وجودم
 رفته بود. یافکارم به نابود

 شد. یآور م  ادی میکه دکتر برا  ییزهایبودم از تمام چ یگفت و من خال  یم دکتر

 رهیکه به چشمان به خواب رفته اش خ  ی. زماندمیشیاند  ینم چیبه ه ستمیشکوفه با نیکه دوباره بر بال  ینزما تا
 فرار نداشتم. یبرا یها حبس شده بودم و راه یاز تلخ  یآوار  ریز ییشد. گو رانیو ایدن یشدم تمام زجر ها

 توانست لبخندش را دور کند از من! یسر شکوفه ام چه آمده بود که م بر

که به   ی. به آسمان آفتابستادمیداده شد و کنار پنجره ا یاتاق  بیکه ترت  یکه به بخش منتقل شد. زمان  یزمان
 زجر ها... نیا  لیادامه داشت؟ دل  یما تا ک یها دنیزدم. زجر کش یشده بود لبخند تلخ رهیدرون اتاق خ

 کدام گناه ما بود.  یها بها دنیکش  زجر

شکوفه در حال  دنیاز قدم برنداشت. با د  یو حاج خانم وارد اتاق شد. اما قدم خانم هیزودتر از حاج یعلو  حاج
خانم قربان صدقه  هیچشم دوخت به دخترش. حاج نهیانتخاب کرد و دست به س  ستادنیا  یبرا یخواب گوشه ا

 یخان علو وشیستاده بودم و داریتخت ا یعروسش. باال  یداریرفت و حاج خانم خوشحال بود از ب یشکوفه م
نشان دادن   یبرا یعالقه ا  چی. لبخندش گرم بود اما هدیدرخش ینظر داشتم. چشمانش بعد از روزها م ریرا ز

به دخترش  یکه عالقه ا  ستیپدر شیها یبا تمام بد یخان علو وشیدانستم دار یاحساساتش نداشت. حال م
که دل در گرو   ستیپدر زی. اما او نکند  یپنهان م دهیمدام از د رت... به صو شهیعالقه را هم  نیدارد. هرچند ا

 دخترکش دارد.

 سخت بود. میبرا دمید یم یعلو  وشیآنچه از حاج دار  درک

سر به  یلحظه ا دمیمادر و مادرم شد.د یرایکردم پذ  یم دشیکه من مدام تاک  یشد. در سکوت داریب شکوفه
ان تک یرتم برگشت سرچرخاند و چشم دوخت به پدر و چشمانش به اشک نشست. نگاهش که به صو یسخت

 دادم.

رفتم. دست به  یم دیماندن نداشتم. با یماند و من اصرار داشتم خود بمانم اما اجازه  یخانم گفت م هیحاج
انم را خ هی. پرستار حاجرمینتوانستم اجازه حضور بگ میدامان پرستار شدم و منعم کرد از ماندن. با تمام تالش ها

 یشکوفه انداخت و زمزمه زد: سالمت باش به یخروج از در برگشت. نگاه خان قبل از وشیکرد. دار  یهم راه
 بابا...



 

 
309 

ر گفتم. دستش را د  شیاز نبودن ها  شیکرد. کنار شکوفه ماندم و برا  هیرا به شکوفه هد یشاد دمیکه د  ییبابا
 ن داد.ماند یاجازه   یزد و با مهربان یدست گرفتم و از پرستار خواهش کردم مانع ماندنم نشود. لبخند

و  مدیفرزندانمان د یاش را برا  یساوان. در چشمانش دلتنگ یها یزبان نیریگفتم و از ش  نیشکوفه از سو یبرا
 نگفتم. چیه

تکرار کرد. از وقت مالقات   مانیخود و خانواده اش را برا یها کیاش گفت و تبر  یتماس گرفت. از خوشحال بهزاد
لب زد و من سالم شکوفه را  یکرد. شکوفه با خوشحال  دیرا تاکفرصت  نیاز دست رفته گفت و مالقاتش در اول

 رساندم.

گذاشتم و بخواب رفتم. چشمانم خسته بود و    شیبازو یاز روزها خسته دست در دست شکوفه سر به رو  بعد
.  اوردمین ادیب یرا که به دنبالش بودند به دست آورده بودند. به خواب رفتنم را حت یبعد از مدت ها آرامش ییگو
 یاست و حال م  دهیرس ایبه در هبودم ک یشده بود. همچون تشنه ا نیچشمانم سنگ میصحبت ها انیم ییگو

 میعشقم برا  نیسخت نشسته سر به بال یصندل یدر آن حال ... رو دنیراحت بخوابم. خواب الیتوانستم با خ
 را کنارش نداشت. یبود که شکوفه ا یتخت نرم یبر رو دنیراحت تر از خواب

ب با که لبخند به ل  یبه فنا رفت و من متعجب چشم دوختم به صورت دکتر نمیریخواب ش ییصحبت ها یصدا با
 ؟یشد داریو گفت: باالخره ب دیشکوفه مشغول صحبت بود. با بلند شدن سرم خند

 و بلند شدم. دمیکش  میموها انیم یخجالت دست با

که   دیصحبت نکن ادیشروع ز یبرا دیکن  یسع. دیصحبت کن دیتون یسمت شکوفه برگشت: آروم آروم م به
تا از سالمت   میدیو انجام م شاتیاز آزما  ی. فردا صبح تعداددیاریو بخودتون فشار ن دیداشته باش یمشکل

 .میکاملتون با خبر بش

شکوفه به  یپاها ی. خودکار را روستادیتخت ا نییداد و پا یتکان سر شکوفه خودکارش را در دست تکان با
 ؟یکن  ی: حسش مدیآورد و پرسحرکت در  

. امدین شیراستش پ یاتفاق با برخورد خودکار به پا  نیچپش انگشتانش حرکت کرد و ا یبرخورد خودکار به پا با
. خدا هشیحل م یبه زود نمینداره ا یتکان داد: اشکال یشکوفه سر یانداختم. با جواب منف  ریسر به ز یبا ناراحت

 .شهیزمان و درمان حل م گذشتبه بعد هم با   نی... از انیرو شکر از مرحله سختش عبور کرد

ا ندارد اما ب یحیتوض شاتیآزما  جینتا دنیداد تا نرس حیو او توض دمیدکتر راه افتادم. در مورد درمان پرس همراه
 باشم. دواریام  دیشکوفه با تیتوجه به وضع

 شیو خاطرات از دست رفته اش را کامال برا میشکوفه از خاطرات گذشته بگو یآور شد همانطور که گفته برا  ادی
 شوم. ادآوری
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  ریینفر تغ کیاز   شی... دکتر ها به بشیآزما  جیبا نتا افتی شیمن افزا یگذشت اما نگران  یبعد خوب م یروزها
که مرا نگران تر از قبل کرد. شرکت را به محمد   یدادند دستور عمل صادر شد. عمل لیکه تشک  یکرد و در جلسه ا

دانستم  یبهزاد بودند و من م یخانواده  ارماندم. بچه ها باز هم در کن یبودم و خود کنار شکوفه مسپرده 
موضوع. شکوفه روز به روز  نیدادم به ا ینم یتیوضع ناراحت هستند. اما اهم نیخانم و حاج خانم از ا هیحاج

خانم و  هیزمان ها حاج یند در باقحضور داشت انیشد. جز زمان مالقات که دوستان و آشنا یسرحال تر از قبل م
را کنار شکوفه  یکردم و مدت طوالن  یم یآن ها را راه  یشتریب یماندند. اما روزها یم وفهحاج خانم در کنار شک

ه را کنار شکوف یادیتوانستم زمان ز یداشت م مارستانیکه در ب  ییها ییکردم. با کمک بهزاد و آشنا  یم یسپر
 یتر و روزها نیریش یگذشتمان و بازگشت به زندگ  نیریش یحبت کنم. از زندگنبودنش ص یباشم و از روزها

 .میکنار هم داشته باش  میتوان یم ندهیکه در آ  یخوب

آمد   انیکه از عمل حرف به م  یزد اما زمان یگذشته. باز هم لبخند م  ی. همچون روزهادیخندیباز هم م شکوفه
که مرا به اتاقش   یدر برابر او ... اما زمان کردیصحبت م دوارانهیتمام وجودش را فرا گرفت. دکتر ام ینگران دمید

  یاو هم به دنبال معجزه م  ییبود که کنار شکوفه بر زبان رانده بود. گو یتماما متفاوت با آن شیفراخواند حرفها
 عمل.  نیا  یخواست برا یگشت. دکتر هم معجزه م

بار  ینیداشت. سنگ ی... مردانه کنارم قدم برمشتریب هم دیگرفته بود؟ شا  یحاج یپدر شده بود. جا یعلو  حاج
دارد دخترش است نه من... پس از  تیآنچه اهم  شیبرا دمید یو من م دیکش  یرا به دوش م میشانه ها یرو

دارد. غرورش  تیکه فرزندش اهم  دمید یم یهمچون خانواده خودم و شکوفه پدر ییخانواده ها انیسالها در م
 کند.  یفرزندش تالش م یت و برارا به کنار گذاشته اس

 یزحمت بودن بچه ها برا یبرا شانیصحبت ها انیبچه ها بردم. در م داریخانم را به د هیخانم و حاج حاج
 یآماده ساز  یآزار دهنده است و من به آرامش خانه برا  شانیها طنتیخانواده بهزاد مهربانانه زمزمه کردم ش

اش   یخانم خبر از ناراحت هیحاج ی شستهدر هم ن یقانع کردم اما اخم هادارم. حاج خانم را  ازیبرگشت شکوفه ن
  دیاش بگو  یخواست از ناراحت یشد سکوت کرد. دلم م یکه فرزندش حساب م  یداد اما باز هم در برابر مرد یم

 اما نگفت.

  یزن یگو کردم براانداخته و از احوالت دل باز   رینماز برخواست کنارش نشستم. سر به ز یکه حاج خانم برا  یزمان
 هیمن و حاج انیم یدل من و او نهفته بود. فاصله  انیاما سالها فاصله در م  میشد برا یکه مادر بود. مادر م

حرف پسر  یخانم حرف رو هیحاج یبود. برا امخانم پسر مورد احتر  هیحاج یشد. برا یپر نم یخانم به آسان
خانم هم به  هیاحساسات حاج  انیغرور و احترام... اما من در م یعنیآقا...   یعنیخانم پسر  هیحاج ی. برارفتینم

 گشتم.  یم شیدنبال مادرانه ها

که با وجود بچه ها   یخال یاش... جا  یخال یام در خانه و جا  یشکوفه گفتم. از دلتنگ یبرا میها یاز نگران  شیبرا
م خان هیسه سال از داماد حاجزل زد در چشمانم.  دیآمد. چشمانش به اشک نشست و با ترد  یبه چشم م شتریب

 نیخواند و اول یبود مرا پسرش م بندیپا نکه او به آ   یعرف و شرع  یکه حت  یگذشت. سه سال از زمان  یبودن م
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دخترش در چشمانش  یادآوریزد تا من احساسش را که با  یدر چشمانم زل م نیچن نیخانم ا هیبار بود که حاج
 لرزاند. یکه قلبش را م  ستیخانم دختر هیحاج یشکوفه برا نمی. تا ببنمیبود بب دهیجوش

خانم شگفت زده ام کند و در حال رو برگرداندن و دور شدن از من زمزمه کند: خوشحالم دخترم و   هیحاج تا
 !یدوست دار نقدریا

 ...من

  یبود که در آن نفس م ییمن هوا یدادم. شکوفه برا یشکوفه ام را دوست نه! من بدون شکوفه جان م من
 کرد.  ینم دایشکوفه معنا پ یب یمن آرامش جان بود. زندگ ی. شکوفه برادمیکش

ادامه   یبودم برا یشکوفه حل شده بودم. من حال محلول یبودم که در حالل محبت ها یچون حل شونده ا من
 .یزندگ ی

که در    ینایاز احساسات آدم  ییها تیگشود. واقع  یها م تیاز واقع  یاریبس یگذشت چشمانم را به رو  یم آنچه
 شدم. یم کیکردم را با شکوفه شر  یکه لمس م  ییبای. و من تمام احساسات زستندیزیکنارمان م

زد. صورت  یلبخند م شیاشک ها  انیگفتم او م  یمادرش در مقابل دوست داشتنم م یاز خوشحال  شیبرا
 اشک  یبرا یلیدلمن  یکردم. شکوفه   یرا پاک م شیگرفتم و اشک ها  یدستانم م انیاش را م  یدوست داشتن

آوردن    ادیآمد. با ب  یبه چشمان او م دی. اما اشک نبازمیاو هم اشک بر  یتوانستم بجا ینداشت. من م ختنیر
 افتاد.  یشدم تنم به لرز م یم شیها ختنیخود باعث آزار او و اشک ر یآنکه زمان

 دیاز گناه آزرده کردن دل او با  دانستم یاما حال نم  دمیهراس یاز گناه چشم در چشم شدن با زن برادرم م  یزمان
  یته براکه خواس  یام بخاطر تک تک سخنان  دهیشکوفه بخش ایآ  دمیشیاند  یتوبه پناه برم. م گاهیجا نیبه کدام

  میها یتوانست با تمام بد ی. چطور مباشدتوانست در کنارم  یآزارش بر زبان رانده بودم؟ شکوفه چطور م
 گناه مجازات کرده بودم؟  نیبه جرم کداموجودم کند. او را  ی هیآرامش را هد

زد به  یداد و لبخند م یصورتم را نوازش م یبا مهربان شهیزدم به صورتش و او همچون هم یزل م یشرمندگ با
 .میها یتمام شرمندگ

  رباتیز یشد. حس یام جمع م  نهیدر س ایدن یها یکرد تمام خوش  یکه صورت زبر شده ام را نوازش م  انگشتانش
 شدن توسط او وجود داشت!؟از لمس 

: مگه دیخند یخوانم و او م یگفتم من م  یکرد م  یم تیعقب افتاده اش شکا  یعوض کردن حالم از نمازها  یبرا
 خودم مردم؟

شد  یخنده اش بلند م یگرداندم و آن زمان که صدا  یو با قهر رو برم دمییسا یهم م یرا رو میخشم دندان ها با
 ش شده ام.ا  چهیباز هم باز دمیفهم یم
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لذت  تیتمام حرکات او برا یشو یکودکانه... عاشق که م  یها طنتیش نیشود در عشق ا یم نیریچه ش و
 شود. یم نیریش تیبخش است. تمام حرکات او برا

و  دمیشتر ک کیکنار تخت را نزد  یرفتم آرام صندل شیاتاق پ  یکیتار انیخسته بخواب رفته بود. در م چشمانش
د.  روشن شده بو دیتاب یاتاق م  یباال ی شهیکه از ش  یبه صورتش بود که با نور اندک نشستم. نگاهم شیرو

 یدم. روخم کر  یکردم و سرم را کم  اهبودند نگ دهیکه حال باالتر کش  شیانگشتانش را در دست گرفتم. به گچ پا
 تنش. یبود بو نیری. چقدر شدمیتنش را به مشام کش یقرار دادم و چشم بستم. بو شیبازو

مراقب بچه ها  ومدمین رونیانداخت: فردا اگه زنده ب  نیدر گوشم طن شیگرفت که صدا  یکم کم گرم م  شمانمچ
برات   نیدونم ساوان از سو یمراقب خودت باش... جون تو و جون بچه ها. م ومدمین رونیباش... اگه زنده ب

 بعد جر و شهی. همیو خورد کن ابتصاع  یدهن به دهن نش یکنه. با کس  رییتره اما ساوانم مبادا برات تغ زیعز
اون صالح دونسته    ی. هرچرهیتو خودت مرصاد مبادا با خدات قهرت بگ یریمدت م هیو  یریگ  یبحث سردرد م

 اتفاق افتاده...

 دیکردم همچنان آرام نفس بکشم. نبا  یهم فشردم و سع یرا فرو دادم. چشمانم را رو میشتافته به گلو بغض
 کرد.  ینم شک مبود داریشکوفه ام به ب

 .ختیفرو ر یام در قطره اشک  نهیس نیشد. بغض سنگ ریاز چشمانم سراز  یاشک  قطره

شده ام را رها کردم و آرام آرام بخواب  نیدستم را که حس کردم نفس سنگ ینوازش بار انگشتانش رو حرکت
 رفتم.

* 

* 

* 

 انمبیروزها غر نیکه ا  ییدردها نیتمام ازد. خسته بودم... از  یرقم م میبرا گرید یسرنوشت یزندگ خواستیم دلم
 را گرفته بود خسته بودم.

 دادم. یدر اتاق عمل جان م پشت

 یخان علو وشیاز دار  یخبر خواستیبود. دلم م یدر حال رفت و آمد نم یاز پرستارها  یخبر خواستیم دلم
 بزنم. هیگر  ریبه ز یبود تا همچون کودک ینم میروبرو

 برسم. خواستمیکه م  یزیبه چ میها یکودک  توانستم مثل تمام یم دیشا

 شد زمان را به عقب برگردانم. یم دی. شااورمیتوانستم شکوفه را بدست ب یم دیشا
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هم خل شده بودم. اما  دی. شاخواستیم هیبودم که دلم گر یو شش سال هنوز هم کودک ستیداشتن ب با
 احساسات...  نیهرچه بود من توان مقابله نداشتم با ا

الها س یبه اندازه  هیهر ثان نکهیبه گذشت زمان فکر نکنم. به ا کردمیم یهم گذاشته بودم و سع یرا رو چشمانم
 شوم. یو زنده م رمیمیگذرد و من هر لحظه م  یم

 .ردیلحظات در آغوشم بگ نیبود تا در ا یبازوان کاش

 ..شد و گاه به سمت در اتاق عمل. یم دهیخان کش وشیدار حیگاه به سمت تسب  نگاهم

 یبار با سخت نیو آخر دمیبارها جان دادم و با هر بار باز شدن درها از جا پر ییکشو  یآمدن دکتر از درها  رونیب تا
ر د یطوالن یکه راه  میمنتظر باش دیبا نکهیعمل گفت... از ا  تیزد و از موفق یخود را به دکتر رساندم. لبخند

 .میمناسب صحبت کن یدر فرصت دیاست. گفت با  شیپ

 هم یخان علو وشیدار نباریصحبت با دکتر به راه افتادم. ا یبرا افتمی نانیاز خوب بودن همسرم اطم  یوقت
ور به مجب دی. شامیداشته باش دیام  یجراح نیبه ا یبه سادگ میتوانست یدکتر نم یهمراهم شد. طبق گفته ها

 بخش باشند. دیام  یطوالن یزمان ولتوانستند در ط یها م یوتراپیزی. بعدها فمیشد یهم م یگرید یها یجراح

داشتم. من به بودن شکوفه   دیبعد هم ام یها یو به جراح یجراح نیزدم. من به هم یبرابر دکتر لبخند م در
داشت. مطمئن بودم خدا  یشکوفه هنوز فرصت زندگ یعنیتوانست نفس بکشد،  یهنوز م یداشتم. وقت دیام

 کند.  یرا رها نم زشیعز  یبنده 

 .برمیشانه ام نشست: من شکوفه رو م یرو یخان علو وشیکه دست دار  میرفت یشکوفه مسمت اتاق  به

 ه؟ی: منظورتون چدمیدرهم پرس یلبم جان باخت و با اخم ها یشدم. لبخند رو متوقف

زنت  تونهینم گهی. دختر من دیدیزحمت کش یجاهم حساب نی. تا همیبکن یبه بعد کار نیاز ا  ستی:الزم ن-
 .میجا تمومش کن نی. بهتره همیزن چالق و تحمل کن هی یتونیباشه. تو هم نم

  نیپدر... ا نیمرد... ا نیآورد. ا  یبر زبان م یخان علو وشیکه دار  یرفت. سوختم. از کلمات یصورتم به قرمز رنگ
ت اکلم  نیداد ا یکرده بود که بخود اجازه م  یاو چه فکر  اورد؟یکلمات را بر زبان ب  نیتوانست ا یانسان چطور م

 کند؟  یرا بر زبان جار

 یاز خشم به رو  یغلبه کنم تا کلمه ا  دیکش  یکه در وجودم شعله م  یکردم بر خشم  یرا مشت کردم. سع دستانم
 .اورمین یخان علو وشیدار

نارم او را ک  یوقت ،یگذاشت  یدست دخترت را در دستم م یبزنم مگر وقت ادیسخت بود. سخت بود بر سرش فر اما
 یحاج یکه آوازه   یعلو  وشی! حاج دارم؟یکه در همه حال کنار هم باش  میعهد نکرد  یاندسفره عقد نش یپا

 ...یاوریرا بر زبان ب یکلمات  نیچن یتوان یکند چطور م  یبودنت تمام شهر را پر م
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نفس هم  یاگر روز  یمن است. حت یکشد خانم خانه   یکه نفس م  ی... دختر تو و همسر من تا لحظه ادخترت
 !یاوریرا بر زبان ب یکالم  نیچن یتوان یهمسر من خواهد بود. چطور منکشد دخترت 

  یتوانستم، چطور همسرم را رها م ینشوم. خواسته بود آرام باشم... اما چطور م یخواسته بود عصبان شکوفه
 کردم؟یکه مادر فرزندانم بود را رها م  یشکوفه ا کرد؟یم یکردم؟ او در مورد من چه فکر

 ؟یمرا به امتحان بکش یخواهیم ؟یدار یآور  یکه بر زبان م  یکلمات  نیاز ا  یو چه منظورت یخان علو وشیدار

 ست؟یچه امتحان نیمن... ا ی... خداایخدا

در هم در برابر نگاه پر از حرف  یگذاشتم. با اخم ها  یخان علو وشیهم فشردم و از کنار دار یرا رو چشمانم
 سکوت را بشکنم. نیو ا اورمیبر زبان ب یکلمه ا  نکهیز ا... ادمیترس یسکوت کردم. م یخان علو وشیدار

 تا شکوفه را به اتاقش برگرداندند. دیها طول کش ساعت

نبودم که  ریگی. من هم پامدیبه اتاق ن ،یخان علو وشی. داردمیرا در آغوش کش مینشستم و پاها یصندل یرو
تواند حال  یچون دخترش نم کردیکه فکر م  یخان وشیآدم ها... از دار  نیبودم از ا ریبدانم کجا رفته است. دلگ

 کرد؟یم یفکر نیتواند همسر من هم باشد. واقعا او چن ینم گریراه برود د

را رها   نیسو خواستمیداشت من هم از همسرش م یم یحال نیچن نیسو یاو گذاشتم... اگر روز  یرا به جا خود
 کند؟

 را از من بخواهد. نیتوانست ا یم چطور

 یبود کاش م داری. کاش بدمیلرز یکردند م  یتختش منتقل م یکه او را به رو  یردند... تمام مدترا آو شکوفه
 .میبگو کردیم ینیام سنگ  نهیس یکه رو  یتوانستم از درد یتوانستم با او صحبت کنم. کاش م

ده ش یزی: چدیگفتم. پرس  یجراح تی... در مورد موفقیجراح جهیو نت دیتماس گرفت. از حال شکوفه پرس بهزاد
 مرصاد؟

گفتم. اما   یشکوفه م یرا برا مینبودم. من تنها دردها میدردها ختنیر رونیآدم حرف زدن نبودم. من آدم ب  من
 حال...

 او را با خود ببرد!؟  خواهدیپدرش م میتوانستم به شکوفه بگو یم چطور

 بهزاد. ستین یزی:چ-

 با هم؟ میکن  یصحبت هی یوقت دار یک  .گذرهیم ریهست. انشاا... به خ یزیچ هی:هر چند معلومه -

 ؟یکه آرام به خواب رفته بود نگاه کردم: چه صحبت  یشکوفه ا به
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 که با شکوفه خانم تصادف کرده.  ی: در مورد راننده... راننده ا-

کر ف چیروزها به جز شکوفه به ه نیبه راننده فکر نکرده بودم. در ا یتمام لحظات بستم. حت ریتصو یرو چشم
که نمانده بود تا   یاست. راننده ا  ختهیودم. روز اول از بهزاد سراغش را گرفته بودم و او گفته بود گرنکرده ب

موارد شده بود و من خود را وقف  نیا  یریگیآمده است. بهزاد مسئول پ  ییمن چه بال یبر سر شکوفه  ندیبب
 شکوفه کرده بودم.

 کردن؟  داشی:پ-

احم مز  یمن جلوشون و گرفتم. آدرس ندادم که کس یسراغت ول انیب استنخو ی. ممیسر بزن هیبا هم  دی:آره. با-
 نشه.

 : ممنون.کردیرفاقت م شهی... مثل همبهزاد

 :من هنوز شرمندتم مرصاد... نتونستم مراقب شکوفه خانم باشم.-

 :دست تو نبود.-

 الت.دنب امی... شکوفه خانم که بهوش اومد منمتیبیسکوت کرد و بعد ادامه داد: م یلحظات

الزم را گفت و تماس را قطع کرد. سرم را به سمت شانه کج کردم و چشم دوختم به شکوفه...   حاتیتوض بهزاد
 شکوفه...

 زد. یاو م  یمن بود. قلبم برا یمن شکفته بود. بهار زندگ یکه در زندگ  یا  شکوفه

 خالص شوم؟ طیشرا نیشد از ا یروزها هم تمام شوند؟ م نیشد ا یم

* 

* 

* 

  ینگاه نکنم. مرد در تمام مدت سع د،یکش  یو دست پسرکش را م کردینگاهم م هیکه با گر  یکردم به زن یم یسع
حن نبود و با ل مانیبود پش مارستانیشکوفه حال در ب نکهی. از ااندازدیرا به گردن شکوفه ب زیکرده بود همه چ

 یزاریمراقب خودش باشه چرا م تونهیت نمزن یوقتاضافه کرده بود:   ادیمرا گرفته بود و با داد و فر قهیطلبکار 
 ابون؟یتو خ فتهیراه ب

افتاده بود تا شوهرش را آزاد کنم نگاه   میبود و برخالف شوهرش به پا دهیچیزنش که چادرش را دور خود پ به
ان باز آنچه بر ز   یزیداد. چ یم حیرا توض طیکردم. مرد را به بازداشتگاه برده بودند. افسر مسئول پرونده شرا  یم
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 یرا به جا زیبود همه چ افتهیام را در  یجیکه گ  زادبود... به مارستانیکردم. تمام ذهنم در ب  یآورد درک نم  یم
 من برعهده گرفته بود.

دهم. مطمئن  تیداشتم رضا میسوخت که بخاطر شوهرش به تکاپو افتاده بود. تصم یم یدلم به حال زن من
را  میبود تصم ستادهیاما مرد که با لحن طلبکار در برابرم ا  ستین زن نیا  دنیبه زجر کش یبودم شکوفه هم راض

  انداخته باشد و طلب بخشش کند. از  ریزباشد. انتظار داشتم سر به  مانیداده بود. انتظار داشتم مرد پش رییتغ
 پا به فرار گذاشته بود طلب بخشش کند. اما او... مارستانیماندن و رساندن شکوفه به ب یبجا نکهیا

 یانانس  نیمن به فنا رفته بود. من در برابر چن یماه بود که زندگ کیبه  کینزد نکهینبود از ا مانیپش چیه او
 توانستم سازش داشته باشم؟ یچطور م

شدم. بهزاد به خانه  مارستانیرفتم. کارت همراهم را نشان دادم و وارد ساختمان ب مارستانیبهزاد به ب همراه
 .میحت کنم و سر فرصت با او صحبت کنرفت و گفت بهتر است استرا

ا  ر  ینگاهم کرد. صندل رهیخ رهیزدم و او خ یرفتم. لبخند شیچشمان بازش پ دنیاتاق را آرام باز کردم و با د  در
 ؟ی: خوبدمیو در حال نشستن پرس دمیکنار تختش کش

 ؟یتکان داد. دستش را به دست گرفتم و نوازش دادم: درد که ندار سر

 ؟یزدم: سکوت کرد زد. لبخند پلک

 شده؟ یشدم. چشمانش غم داشت... خم شدم: چ ریاش دل گ  رهیزد به چشمانم. از نگاه خ زل

 :بابا...-

 چه؟ یخان علو وشیدار ؟یخان علو وشی. داردیلرز دلم

 :حق با باباست مرصاد.-

  ید که او مدر گوش شکوفه خوانده بو یچ یخان علو وشیشد. منظورش چه بود؟ دار دهیدر هم کش ابروانم
 .ستیخان علو وشیگفت حق با دار

 فق... ینطوری:بهتره برم ا-

... بابات فکر کردم جوابش و گرفته  یریجا نم چیگذاشتم. اجازه ندادم بحث را ادامه دهد: ه  شیلبها یرو دست
.  یریمجا ن چی... هیواقعا باهاش صحبت کنم. تو زن من دیبا کردمیاشتباه م  ایکه بحث و ادامه نداده اما گو

بخاطر حرف بابات   نکهیاما ا  یاریب ینطقم لیدل دیاونم با  یبحثش جداست. برا یو بر یرهام کن یبخوا نکهیا
 .دمیاجازه نم  یبکن یکار

 .یترکم کن زارمیانگشتانم فشردم: نم  نیزد. دستش را ب یتلخ لبخند
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 .دیخند یم چشمانش

داد و  یداد؟ چرا بحث را ادامه م یماجرا را کش م نیمن بود؟ چرا ا یاز سو  یمنتظر واکنش یخان علو وشیدار
 نشان دهم. چرا از سکوتم منظورم را متوجه نشده بود؟ یکرد واکنش  یوادارم م

توانستم  یدادند؟! نم یم شیرا افزا مانیباشند، دردها مانیبر دردها یلحظات مرهم نیدر ا نکهیا  یبجا چرا
 درکشان کنم.

ها مبارزه با انسان یبتوانم برا دیآرام شوم. شا  یکم  دیان جا چشم بستم شاشب را کنار شکوفه ماندم. هم تمام
 .ستادندیا  یهمراه بودند در مقابلمان م یتوانستند کنارمان باشند و بجا یکه نم  یی. انسانهارمیبگ یجان

* 

* 

* 

 شد: مامان... زانیآو  میاز پاها  ساوان

 .ادیزود م یلی. مامانم خزمیعز  ادی: مدمشیکش  باال

 یسوال را م نیهم دمیدیکند. هر بار که م  ینم تیجمله کفا نیا  گریبود د دهیاو هم فهم  ایاخم نگاهم کرد. گو  با
چندان  یدکتر، جراح یاز آمدن شکوفه نبود. طبق گفته ها  یجمله بود اما هنوز خبر نیو پاسخ من هم دیپرس

  یله مها فاص یجراح نیب یدکتر مدت شنهادیپنامساعد... به  گرید یجراح یشکوفه هم برا طیپاسخگو نبود و شرا
 تر شود. یشکوفه قو هیتا بن میانداخت

 ی. نمبود رفتهیپذ ادیمساعد است شکوفه را مرخص کند و او با شرط و شروط ز طیدکتر خواسته بودم اگر شرا از
 .نمیبب مارستانیشکوفه را در ب نیاز ا  شیتوانستم ب

 ،شیبرخالف دفعات قبل رودررو نباریبرد. ا یم هیشکوفه را به اورم گفته بود که  گریبار د یخان علو وشیدار
که من هستم.   مونهیم یی... زن من همونجایحاج رهیجا نم چیبودم: زن من ه ستادهیاش ا  نهیبه س نهیس

 بره. ییجا خوامیشکوفه زن منه و نم

شانه ام گذاشته بود:  یت رودس یخان علو وشیخانم لبخند زده بود. حاج خانم نگاهم کرده بود و دار هیحاج
 بهتره. میجا تمومش کن نی... ایشیازش خسته م  گهی. دو روز دیتحمل کن یتونیپسر... نم ستین تیحال

 کردم.  ینم یکار  نیهمچ چوقتیشد من ه یم رمیگ  نیشکوفه زم یحاج نیکرده بودم: اشتباه نکن  اخم
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بود. شکوفه را که به خانه  افتهیبحث خاتمه  سکوت کرده بود و باالخره میخان در برابر سر و صدا وشیدار
را به جلو هل دادم و حاج خانم اسپند دود کرد و من  لچریشد. و ریسراز شیاشکها  یبرگرداندم در برابر در ورود

 شکوفه به خانه برگشته بود. یمدت طوالن نیلبخند زدم. باالخره خانه جان گرفته بود. بعد از ا

. ساوان خود را در آغوش شکوفه انداخت و من گرفتمش تا ضربه  دندیرس نین و سوو خانواده اش با ساوا  بهزاد
شکوفه جان گرفت و من رو برگرداندم.  یرا که در آغوشش گذاشتم اشک ها نینخورد. سو شیبه پا یا

 صحنه باشم. نینتوانستم شاهد ا

  یلیمدت بچه ها خ نیم. الب زد: ممنون شیاشک ها  نیدست شکوفه را به دست گرفت و فشرد. شکوفه ب خاله
 کردن.  تتونیاذ

من حسرت  رهیزن بگ خوادیپسره که نم نیخودمن... ا یشده اش گفت: نوه ها ریسراز یاشک ها  نیهم ب خاله
 .مونمیبه دل نوه م

 : دستت درد نکنه مامان.دیزدم و بهزاد غر لبخند

 ببرم. یخواستگار هیتونستم تو رو زبون من مو در آورد. ن نی. اگمیبا اخم نگاهش کرد: مگه دروغ م خاله

 مد نظرمه. یشکوفه و مادرش نشست: بزار برات بگم چه دختر کیو نزد دیاز جا پر  بهزاد

ع شکوفه رف یاش برا  یبهزاد گذاشتند. ساوان که دلتنگ یتمرکزشان را رو جانیو خاله و شکوفه با ه دمیخند
 برگشت. شیها یشده بود و با اسباب باز

به ساعت انداختم.  یتخت گذاشتمش. نگاه یدر آغوش شکوفه را گرفتم و به اتاق بردم. رو خواب رفته نیسو
 .دندیرس یهم م دایو آ امکیظهر س یها یکینزد

: به دستم داد و گفت یکوتاه  ستی. حاج خانم لرمیرا بگ ازیمورد ن لیوسا دیخر ستیحاج خانم رفتم تا ل شیپ
 هست. یشکر خدا همه چ

ام لبخند زدم. شکوفه بود با تمام   یزندگ یو به حضور همسرم به گرما ستادمینه اچهارچوب آشپزخا در
 .دیبخش یرا گرما م یداشت. بودن شکوفه زندگ یادیز تیمشکالت... بودنش اهم

را گرفت و همراهم  می. لبخند به لب پلک زد. ساوان بازومیآ  یو زود م رومیم دیخر یگوش شکوفه گفتم برا  ریز
فت  گ  یکه باران م  ییگفت: پس باالخره خدا  ییرفتم که صدا یم نیخارج شدم و به سمت ماش شد. از ساختمان

 انتقام من و هم گرفت.

 ریاثت یبدون نکهیبه تو نداشته باشه. اون روز بدون ا یربط چیه دیافته که شا  یم یاتفاق  هی ییجا هی یروز هی
که... باعث   یگذاشت  ریها تاث یزندگ ینقدر روشده اما او یچ یمتوجه نشد ی. حتیاون اتفاق دار  یرو یبزرگ

 بکشونه. یو به تباه تیکه ممکنه زندگ  یبه فکر انتقام. انتقام فتهیب شهیم
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  یشکوفه نم یاتفاق برا  نیرفتم هرگز ا یم نیدادم و به دنبال ام یاگه اون روز به حرف شکوفه گوش نم  دیشا
 افتاد.

 دنبال انتقام بود. نطوریداشتم که ا نیام  یزندگ یرو یریتونستم بفهمم چه تاث یم ینطوریا  دیشا

ه ک  یقیمن بود. رف یمیثابت ماند. او همان دوست قد  شیحمد دو سال پ نیام  یطرفش برگشتم و نگاهم رو به
 بود. دهیتواند رفاقت کند اما خنجر کش یکردم م  یفکر م

. دستش را به پشت گردنم انداخت و  دمیرا در آغوشم باال کش کردیحمد نگاه م نیرا که متعجب به ام یساوان
 جا به جا شد. شیپاها یرو نیام

 باز کردم: چرا؟ لب

* 

* 

* 

توانستند منتظر  یم ندهیحاج خانم و تمام اتفاقات آ یها دیتوانست منتظر بماند. خر یحاج خانم م یدهایخر
 حمد با خبر شوم. نیانتقام ام  لیبمانند تا من از دل

و نگاه من به  دیپر نییپا یصندل یداد. ساوان از رو یشکوفه را به آن نسبت م یزهارو نیکه او، حال ا  یانتقام
 دنبالش رفت.

 سوزه... شکوفه خانم تاوان گناه تو رو پس داد. ی:دلم م-

 دیلرزاند. چرا؟ شکوفه چرا با یآورد تمام وجودم را م  یکه بر زبان م  یاز ساوان به صورتش برگشت. کلمات  نگاهم
 گناه؟  نیداد؟ کدام یپس م تقاص گناه مرا

 :کدوم گناه؟-

 رهیتقاص بگ نکهیخدا هم قبل از ا ی: حتدمییهم سا ی. دندان روختیزد. پوزخندش خشمم را بر انگ یپوزخند
 ؟ی. از خدا باالتر رفتکنهیم یادآوریبهش گناهش و 

 .نیگ خواهرم و پس بدتقاص مر  دی: تو و باران هنوز هم بادیتر کش کیرا بهم چسباند و خود را نزد دستانش

توانستند  یکنم. مرگ خواهرش؟ من و باران؟ چطور م  یموضوع را در ذهنم حالج نیتا ا دیلحظه طول کش چند
 بودند. یبهم مربوط م دیبهم مربوط باشند؟ چرا با
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اصال   م؟یکرده بود  کاریمنم متوجه بشم؟ من و باران چ یواضح حرف بزن شهیتکان دادم: م نیرا به طرف سرم
 هست؟ یواهر تو کخ

آورم. اما مطمئنا تنها   ادیبا نام حمد را ب یکردم تا کس  ی. ذهنم کندوکاو مدمیکش  میموها نیدستم را ب متفکر
 شناسم... یجز تو با اسم حمد نم یحمد بود و بس...: من کس نیشناختم ام یکه م  یحمد

 ؟یادامه دادم: اسمت و عوض کرد  پرسشگر

 .ادینم ادتی خواهرم و یزد: تو حت پوزخند

و پس بدم که اصال  یزیتقاص چ دیشناسم. چرا با یبه اسم حمد نم یهست! کس یخواهرت ک دونمی:من نم-
 به من ربط داشته باشه؟ دیاگه خواهرت مرده چرا با  ؟یهست. تو مگه خواهر داشت یچ دونمینم

 ع مجبور به تقاص دادن باشم.موضو نینکرده بودم که بابت ا یموضوع... من هرگز کار نیداشتم از ا نانیاطم

افتاده بود در آغوش    هیرا که به گر ی. ساواندمیو به طرفش دو دمیاز جا پر  نیبرخورد صدا دار ساوان به زم با
 ؟یلیبه چه دل دنش؟ید بیشکوفه بخاطر من بود؟ آس دنیدرد کش یعنیفشردم.  نهیگرفتم و به س

 چرا؟

 حمد که بود؟ نیام  خواهر

 م؟یموضوع مربوط باش نیبه ا میتوانست یو باران چطور م من

دهد باالخره به حرف آمده بود. از  حیو خواسته بودم کامال موضوع را توض ستادهیا  نیبا خشم در برابر ام یوقت
که همکالس من بوده است.   یخوانده است. از خواهرش... خواهر یگفته بود که در دانشگاه ما درس م  یدختر

که دل به من بسته بود و با   یشناختم. از دختر یاو را نم  یان بوده است و من حتبار  انیکه از آشنا  یخواهر
ام  به ن یدهد. من هرگز دختر انیاش پا  یبه زندگ ردیگیم میکه دل به باران بسته بودم تصم  یوجود باران و من

 انیاش پا  یدگوجود دارد و آن دختر بخاطر من به زن یدختر نیآوردم چن  ینم ادیشناختم. ب یاهو حمد را نم
 !فتد؟یاتفاق ب  نیتوانست ا یداده بود. چطور م

ماندم. در آن لحظه  رهیخ نیدهد. ناباورانه به صورت ام انیاش پا  یتوانست بخاطر من به زندگ یم یکس  چطور
 یتوانستم باعث مرگ کس یتوانست درست باشد. من چطور م ینم یزیچ نیمتوقف شده بود. نه! چن میبرا ایدن

 شناسم. یاو را نم  یتباشم که ح

  نیرا از ب شیچنگ انداخته بودم و او بازو شیبا تاسف نگاهم کرده بود. در حال دور شدن به بازو نیام
 .ستمینگر یاش م  یخال یبود. و من به جا دهیکش  رونیانگشتانم ب
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رف آمدم: من اش به ح  ی. در چند قدمدمیحمد دو نیو به دنبال ام دمیدنبالش رفتم. ساوان را در آغوش کش به
 شناختم. یخواهرت و نم

 .دونمی. به سمتم برگشت: مستادیا

 زد؟ یدانست و از انتقام حرف م یم

 یایتو دن یتو اونقدر دمیبا باران ازدواج کردم فهم یکردم. وقت  داتیپ ی... وقتدمتید یطرفم برگشت: وقت به
 سه بخواهر من.چه بر  یدیدیخودتم نم یدوستا ی. تو حتینیو نب یشکیکه ه  یخودت غرق

  ی... تو براشی... زندگوترشیتو... کامپ یادامه داد: اتاق خواهرم پر بود از عکسا  نیافتاد و ام  هیبه گر ساوان
 یحت نکهیاز ا  یبود. وقت گهید یایدن هی یزد... انگار تو یازت حرف م  ی. وقتدیپرست یکه م  یبت بود هیآهو 

 .دیپرستیا رو مانگار خد   زدیافته حرف م  ینم چکسینگاهت به ه

نبود. لبخنداش... خنده  یشگیهم یآهو  گهیروز، د هی یشد. ساوان را تکان دادم و او ادامه داد: ول کینزد
مرده  هیمثل  یول خوردیتکون م کردیرفت. آهو مرده بود. حرکت م نیاز ب  یهاش... حرف زدناش... همه چ

 متحرک شده بود.

 کردم.  داشیپ جونیتختش ب یروز بعد خودم توبه لب آورد: چند روز... چند  یتلخ لبخند

 یرک. دختفتدیب یاتفاق  نیتوانست چن یشد؟ مگر م یمتوقف شد. مگر م نهیبه لرز در آمد. قلبم در س میپاها
  رد؟یحق داشت انتقام بگ نیجانش را بخاطر او از دست داده بود. ام یبخاطر او از جانش گذشته بود. دخترک

 رگ خواهرش محکوم کند؟حق داشت مرا بخاطر م نیام

دانست تمام احساساتم در حال جنگ است و  یم ایرا که گو یها به خانه برگشتم. ساوان دیگذشت... با خر  زمان
 یرو یشکوفه  یمهمانان خانه ام لبخند بزنم. نگاهم به رو یکردم به رو  یگذاشتم. سع  نیساکت مانده بود را زم

حال  نیبود به ا گفته  نیفکر نکنم که ام نیا  ه... نتوانستم بنمشیبب که ثابت ماند چشم بستم. نتوانستم  لچریو
 من است. ریبودن شکوفه تقص

 نی. آهو حمد... ادیخند یبهزاد م یها طنتیکه به ش  ینشستم و نگاه دوختم به شکوفه... شکوفه ا یا  گوشه
  مینامش هم برا یخاطر نداشتم. حتدختر به  نیاز ا  یریتصو چیکردم و تکرار! اما من ه  یخود تکرار م ینام را برا

 آشنا نبود.

عوض    لباس خواستیشکوفه از جا بلند شدم. به سمتش رفتم و لبخند زد. به اتاق بردمش... م لچریحرکت و با
 دم.قدم ش شیشد پ شیلباسها ریآوردم. دستانش که اس  رونیاش را از کمد لباسها ب  یانتخاب  یکند. لباسها
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ا رنگش ر  دیسف راهنیپ یدکمه ها یتمش. کمکش کردم لباس عوض کند. وقتتخت گذاش یکردم و رو  بلندش
پاک   یاش افتاد. دستم برا  ی. سر برداشتم. نگاهم به چشمان بارانختیدستم فرو ر یرو یبستم قطره اشک یم

 شده؟ یباال آمد و اخم کردم: چ شیکردن اشک ها

 تونم لباسامم عوض کنم. ینم یحت گهی:د-

 : مگه من مردم؟دمشیانداختم. در آغوش کش شیدور شانه ها دست

شکوفه  ایدادم؟ خدا یحال افتاده است. من تقاص مرگ آهو حمد را م نیگفته بود شکوفه بخاطر من به ا  نیام
 داشت؟ یحال نیبخاطر من چن

 بمونم؟ ینطوریهم شهی:قراره هم-

گناه من است. اگر آهو حمد   نی. اگر استیمن حقش ن یشکوفه! شکوفه  یمن. خداوندا... خدا ی... خداایخدا
را پس دهم نه  نیتقاص نبودن خواهر ام دیتقاص پس دهم. من با دیبخاطر من به مرگ محکوم شد من با

 شناسم. یکه م  ستییکه پاک تر از تمام آدم ها  یشکوفه... شکوفه ا

 ی. خدازدلمیزع  شهی. درست مشهیدرست م ی. همه چشهیدرست م یتحمل کن کمی! ؟یبمون ینطوری:نه! چرا ا-
 فراموشمون کنه؟ تونهیم کنه؟یما مگه فراموشمون م

 یکه م  ییکند. خدا  هیبود که شکوفه را بخاطر من تنب یبزرگتر از آن شناختمیکه من م  ییچنگ زد. خدا راهنمیپ به
 رفت. یشد... شکوفه راه م ی. شکوفه خوب مسدیشکوفه بنو یبود که گناه مرا به پا یتر از آن میشناختم حک

 شد. ی. شکوفه بخاطر من تباه نمردیبگ وشرا در آغ نیتوانست دوباره به دنبال ساوان بدود و سو یشکوفه م

* 

* 

* 

... وستیعزم رفتن کردند. حاج خانم هم به آنها پ  دایو آ امکیخانم به همراه س هیو حاج یخان علو وشیدار
 یادب  یجمله اش تمام شود با ب نکهیبل از ا. قدیکش  شیدر حال رفتن بحث بردن شکوفه را پ یخان علو وشیدار

 چوقتی. شکوفه زن منه... هنیاریمو به زبون  نیباشه، ا یبار نیآخر  نیا  دوارمیام  یدست مشت کردم: حاج
 .کنمیو م شی. اگه شده باشه تا آخر عمرم نوکرکنمیهم ترکش نم

ار و  وانهیکه من د  یبرگشت. خانواده ا مانیرا چرخ داد و به راه افتاد. با رفتنشان، خانواده چهارنفر حشیتسب
 دوستش داشتم.
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 یم میکه با لبخند به تماشا  یکرد و شکوفه ا  یم طنتیکه ش  یرفت. ساوان یکه در آرامش به خواب م  ینیسو
 خانه بودم. نینشست. من عاشق ا

 ...نیاز ا  نمیو کنار شکوفه نشستم: ا دمیبخواب رفته را بوس نیسو

 ؟یخوببه سمت شانه کج کرد:  سر

 زدم: خوبم. پلک

  لیپر بود. شکوفه در مورد دل یزی. ذهنم از چستمیداند که خوب ن یدانستم که م یو م دیکش  یقیعم  نفس
ود: گفته ب  نیبر سر باران آمده بود؟ ام ییخبر داشت؟ خبر داشت و مانعم شده بود؟ باران... چه بال نیانتقام ام

 من و هم گرفت.گفت انتقام   یکه باران م  ییپس باالخره خدا

 را بر زبان آورده بود؟ یکلمات  نیچن باران

 بر سر باران آمده بود؟ باران من چه شده بود؟ چه

 شده؟ یرا به حرکت در آورد. از جا بلند شدم: چ لچریداشت و یحرکت شکوفه سر چرخاندم. سع با

 خودم و انجام بدم. یکارا  متونینم ی. نگاهش را تا نگاهم باال آورد و تلخ نگاهم کرد: حتستادیحرکت ا از

 تحمل کن... کمی. شهیگچ گرفته اش زدم: درست م  یبه پا یبرابرش خم شدم. بوسه ا در

 زل زد به چشمانم: اگه درست نشه! شیبرداشت. از پشت پرده اشک ها سر

 .شهیدرست م یزود همه چ یلی. خشهیدرست م دمی. بهت قول مشهی:م-

  و شهیدرست م زی. همه چشهی. درست میریگیجونم و م ینکن دار هیگر  را پاک کردم: نکن شکوفه. شیها اشک
 .میخند یروزا م نیاون وقت به ا

شد و آرام کردن  ی. نفسم را رها کردم. آرام کردن شکوفه هر لحظه سخت تر و سخت تر مدیرا در آغوش کش سرم
 قابل کنترل... ریخودم غ

ما هر بار ا  رمیبگ شیها را در پ نیکردم بهتر  یمام تالشم را مت نکهیبه شکوفه طاقت فرسا بود با وجود ا یدگیرس
 فشرد. یشد و قلبم را م یم ریاشکش سراز  کردم،یم شیکه برا  یکار  نیشدم. کوچکتر یاش روبرو م  هیبا گر

بود: ازم  دهیبا غم پرس شنهادمیپ نیو شکوفه در برابر ا رمیبگ یپرستار میداده بود در نبودن ها شنهادیپ بهزاد
 ؟یته شدخس

زده  یتوانستم از او خسته شوم؟! لبخند تلخ یاش زل زده بودم. چطور م  یدرد به چشمان دوست داشتن با
 تکان داده بودم. نیبودم. سرم را به طرف
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رفت... اما... اما... پر از درد... شکوفه کم تحمل تر شده بود. حساس تر بود. هر هفته تا دکتر  یم شیپ یزندگ
کشد   یدانستم درد م ی. منیسنگ یها یوتراپیزیداده بود. ف یوتراپیزیف شنهادیپ یجراح یجا. دکتر بمیرفت یم
 ...شیکنم برا  یتوانستم کار یدانستم و نم یم

  یآرام کردنش ندارد چقدر زجر م  یبرا یو توان کندیم هیگر  نیسو یوقت دمید یحوصله شده بود. م یب شکوفه
 شود. یم ریضربه نزند چقدر دلگ شیبه پامانع ساوان شود تا  دیبا نکهیکشد. از ا

 انجام دهم.  یتوانستم کار یو نم دمید یرا م زیچ همه

تکرار  یبود. وقت ازمندین یبه کس شیکارها  نیکوچکتر  یشده بود که برا ییدست و پا یقول خودش کودک ب به
من لذت بخش است   یبرا بودن در کنارش کردمیتکرار م یشود. وقت یکردم، کمک کردن به او باعث آزارم نم  یم

 ...یشیروز خسته م هیکرد: باالخره تو هم   یاخم م

بودن او بود فراموش کنم.  ازمندیتوانستم وجودم را که ن یقرار نبود خسته شوم. قرار نبود ببرم از او... نم من
 کنم!  دایپ یتوانستم نسبت به شکوفه احساس بد یچطور م

* 

* 

* 

د  کند. در مور   دایپ ینشست. خواسته بودم در مورد باران اطالعات یصندل یوو ر دیرا در آغوش کش فشیک  بهزاد
 سفر کند. هیمجبور شده بود به تهران و بعد هم اورم نکاریا  یدر مورد آهو... برا ی... و حتنیام

شده بودند. آهو از هم  هیساکن اورم ه،یآهو در دانشگاه اورم  یبخاطر قبول نیبهزاد آهو و ام یگفته ها  طبق
 داشته و یبه عکاس یادیز یکه بهزاد آورده بود، آهو عالقه   یمن بوده است. با توجه به اطالعات یها یانشگاهد 

 از من هم موجود بوده.  ریاش چند تصو  شگاهینما نیدر آخر

توانست  یاجازه هم نگرفته بود. چطور م  شگاهشیمن در نما یقراردادن عکسها یکردم. آهو حمد هرگز برا  اخم
 کند.  یبا من باز یادگس نیبه ا

 یحمد جدا شده است. در حال حاضر هم کشور را برا نیاز ام  شیسال پ کیو بهزاد گفت  دمیمورد باران پرس در
ترک کرده است. باران رفته بود. باران من در گذشته ها مانده بود. باران آن روزها متعلق به من بود.  شهیهم

کرد    یکه فکر م  یبودم و نه باران، باران ال نه من مرصاد آن روزهمتعلق به من خاطراتم. حال با گذشت سه سا 
ودم. کرده ب  رییکرده بود. همانطور که من تغ  رییرفته بود. باران تغ رانیحال از ا استیتمام دن یجا نیبهتر رانیا

 ام جا داده بودم.  یمن باران را به خاطراتم سپرده بودم و شکوفه را در زندگ

 شد؟ ی: چدیپرس یردم. بهزاد با خستگبه لب آو یتلخ لبخند
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 کنه.  دایراهش و پ دوارمی:ام-

 ؟یکرد  دای:تو راهت و پ-

  یراض یزندگ نیبرم. من از ا یرها کردم: آره... من کنار شکوفه خوشبختم. کنار بچه هام لذت م زیم یرا رو خودکار
 ام.

 ؟یکن  کاریحمد چ نیبا ام یخوای:م-

 یطورنیا  دیبراش ندارم. شا یمیبمونه. تصم ی. پس بزار به حال خودش باقانتقامش و گرفته  کنهی:اون فکر م-
 هست... ییآهو  دمیفهم یاگه م  دی. شادونمیمرگ آهو مقصر م یخودمم برا ییجورا هی دونمیبهتر باشه. نم

 بشه؟ کتینزد یدادیبهش اجازه م یدیفهم ی:اگه م-

تونست   یجز شکوفه نم چکسیه نمیبیم کنمیه فکر مبه گذشت یزدم: وقت یگذشته لبخند تلخ  یروزها یادآوری از
 و تحمل کنه. کردنیم لیکه خانواده من به همسرم تحم  یاون درد

به خودش جرات نداده بوده  یطرفه داشت. اون حت هیعشق   هی. در همه حال آهو یستی:پس بدون مقصر ن-
 باره نداره. نیهم در ا یبشه. پس حق کیبهت نزد

 حق با تو باشه. دوارمیزدم: ام یال رفتن به سمت پنجره لبخند تلخجا بلند شدم و در ح از

قرارداد و امضا کن بعدم شکوفه خانم و بردار و  نی. پس فردا ایغم بغل گرفت  یزانو یلیحوصله گفت: خ یب بهزاد
 ه.بهتر بش یشکوفه خانمم کم هیروح دیشا ینطوریحال و هواتون عوض بشه. ا کمیخانواده هاتون.  شیپ نیبر

 .هینظرش چ نمیبا دکترش حرف بزنم. بب دیبه سمتش برگشتم: با بیبه ج دست

مشخص بود حالش  زدمیکه با شکوفه خانم حرف م  شبیهردوتون داغونه. د هی:فکر نکنم مخالفت کنه. روح-
شد حاال همش تو خونه  یشکوفه خانم تو خونه بند نم شناسمتونیمن م ی. افسرده شده... از وقتستیخوب ن
 هست.

 خندن. یو بهش م ننشیبیهمه م کنهیفکر م رونی. دوست نداره بره بادیاز دستم برنم  ی:کار-

 ه؟ینظرت چ یروانپزشک حرف بزن هی:چطوره با -

 :فکر نکنم قبول کنه.-

 دارم. یفکر هیمتفکر گفت:  بهزاد

 ؟ینشستم: چه فکر شیروبرو
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 هی بیترت دی... فقط شما باارمشیترم بشب به عنوان دوست دخ تونمیکه روانپزشکه م  شناسمیو م یکی:-
 .نیرو بد یمهمون

 .ارینفرم با خودت ب هیحاال امشب  ییی: تو که هر شب خونه مادمیخند

 فهم. زی:قربون آدم چ-

دهد. بهزاد  رییشکوفه را تغ هیآمد بتواند روح  یکه همراه بهزاد م  یبودم... دختر دواریزدم. ام شیبه رو یلبخند
رده  او با شکوفه صحبت نک  نکهیخواندش خواست قبل از ا یکه بهزاد بهار م  ی. روانشناسبا دوستش صحبت کرد

هرناز من م ی. با شکوفه تماس گرفتم. در نبودن هامیشام گذاشت یسفر را مطرح نکنم. قرار را برا شنهادیاست پ
مهمانمان  ندخواهیگفتم بهزاد به همراه دوست دخترش م  شیماند. برا یآمد و کنار شکوفه م  یدوستش م

که بر زبان آورده بودم شرمنده بودم اما   یافزودم سفارش خاله جان است. از دروغ  دمیاش را که د  یباشند. دودل
 نداشتم. یا  هبهتر شدن شکوفه چار  یبرا

را که حال زمان  نیبودنش در کنار شکوفه تشکر کردم. ساوان و سو یرا دادم. از مهرناز برا یزیهر چ بیترت
م. کرد  هیته دیخر ستیهمراه خودم به خانه آورده بودم. کنار شکوفه نشستم و ل گذراندندیمهد مدر  یشتریب

 بچه ها را تنها بگذارم. نم ستین یازیو ن کندیم هیبهزاد تماس گرفت و گفت در حال آمدن شام ته

 م؟یساالد درست کن میشکوفه را به سمت آشپزخانه هل دادم: بر لچریکه بخواب رفت و  نیسو

 وضعم؟ نی: من با ادیدخن

 .کنمیکن من درست م  ییتو راهنما ستمی:من که بلد ن-

 درشتم غر زد. یبرش ها یو کلم را خرد کردم. برا کاهو

دل کنده بود در  ونیزی. ساوان که از تلومیمن ساالد ها را آماده کرد یها یباز جیشکوفه و گ یتمام غر زدن ها با
 : موخوام.ستادیچهارچوب آشپزخانه ا

 یی. اخم کردم: بخور بابادیکش  رونیخورد شده را به دهانش گذاشتم. برش کاهو را گرفت و از دهانش ب یکاهو
 خوشمزه هست.

هم به دهان شکوفه گذاشتم: نخند پسرت داره   ی. برشدیکاهو را در دستش تاب داد و شکوفه خند  ینوار برش
 ؟یخندیم کنهیم یکار  فیکث

 .یوست ندار: بتو رفته. تو هم کاهو ددیخند

 با او بود. من هم کاهو دوست نداشتم. حق
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به خود بهزاد دارد. دستش را که به  یادیبه همراه بهار خانم آمد. از همان بدو ورود مشخص بود شباهت ز بهزاد
 بهار... همه ستی: مرصاد اهلش ندیکش  نییطرفم گرفت متعجب نگاهش کردم. بهزاد دست بهار را گرفته و پا

 .ستیهم خوب ن گهید کسنگاه کردن به   یمرصاد حت یایکوفه خانمه و بس. تو دننگاش دنبال ش

با  شناسد. شکوفه هم یما رو سالهاست م ایبود که گو یمی. برخورد بهار چنان صمدیو شکوفه را بوس دیخند بهار
وست بود. دشده  بایشکوفه نگاه کردم. ز یموها یرو دیو شال سف یصورت راهنیشده بود. به پ شیرایلبخند پذ

 کننده.  وانهی... و دیداشتن

  شد. بهزاد گفته بود: بهار یهم نم کشینزد یو از حت کردیبا ساوان مشغول شد که با ترس به بهار نگاه م بهزاد
 .کنهیکه ازت فرار م  یهست یتو چ دهیبچه هم فهم نیا

ل بهار با شکوفه مشغو  میجازه دادکرده بود با بهزاد بعدها صحبت خواهد کرد. کنار بهزاد نشستم و ا  دیتاک بهار
بر خالف ساوان با بهار رفاقت کرد و از آغوشش  نیهر دو بلند شده بود. سو یخنده ها یبعد صدا یشود. ساعت

 .میشام رفت زیم دنیچ یشد. با بهزاد برا یجدا نم

 .گهید میشلوغش نکن.خودمون یلی: خدیرا عقب کش یکه بهزاد صندل  دمیچیرا در بشقاب ها م غذاها

 بعدا جوابش و بدم. تونمیحساسه.نم زایچ نی:شکوفه رو ا-

 .رمیگی:من به گردن م-

کان دادم: ت نیبه طرف یمشابه مرا به شکوفه فروخته بود سر طیکه قبال افتاده بود و در شرا  یاتفاقات  یادآوری از
 گفته هات حساب نکنم.  یرو دمیم حیترج

شکوفه دستم را به دست گرفت. دستش را  کردمیم شانیم در همراهتا د یو بهار تا آخر شب ماندند. وقت بهزاد
رفته بود و  شیبا بهار خوب پ زیواقعا همه چ ایشدم. گو یزد و من پر از انرژ مانیبه رو یفشردم. بهزاد لبخند

 دهد. رییبهار توانسته بود افکار شکوفه را تغ

داد  یخواب نشان نم یبرا یلیشده بود و تما نزا یشب از گردنم آو یها مهیکه تا ن  یاز خواباندن ساوان  بعد
 خسته شدم. ی: حسابستادمیتوانستم به اتاقمان بروم. در چهارچوب در ا

 : خواب زده شده بود.دیتنش کش یرا رو نیسو یپتو

اونقدر   ادیباال نم گهیبود. نفسم د ی... دنبال بازینه باز کنهیم هی: خواب زده گردمیکش  رونیاز دراور ب  یشرتیت
 .دمینبالش دود

 نداره. بی: عدیخند

 مرصاد... گمی: مدیکش  میموها نیگذاشتم. دست نوازش ب  شیپا یتخت انداختم. سر به رو یرا رو خود
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 :جونم؟-

 .میاتفاقات بر  نیبرم. قرار بود قبل ا خوادیوقته دلم م یلی. خهیاورم  میشد بر ی:کاش م-

 م؟یبر یدوست دار یلیزدم: خ یاز دست بهزاد. چرخ  امان

 :دلتنگم.-

 .میرینباشه م ی. اگه مشکلزنمی:باشه. فردا با دکترت حرف م-

 دستانش گرفت: واقعا؟ نیرا ب صورتم

 و نشه؟ یبخوا یزیتو چ شهی: مگه مدمیرا بوس شیو لبها دمیرا باال کش سرم

که   ییدتها... میطوالن یبودم. مدت ها شیدادم. مدتها بود دلتنگ خنده ها یجان م شیخنده ها ی. برادیخند
اتفاقات را   نیقبل از تمام ا یقبل متفاوت بود. من خنده ها یخنده ها با خنده ها نیزد اما ا یلبخند م

 .خواستمیم

* 

* 

* 

 کمک راننده نشستم.  یصندل یبهزاد رو کنار

 گفت؟  ی: خب شکوفه خانم چدیپرس

 .هیاورم  می:بهار خانم جادو کرد. خودش خواست بر-

 .ادیبهار از پسش برم دونستمیم: دیفرمان کوب یرو دست

 :اعتراف کن...-

 رو؟ ی:چ-

 ه؟ی:بهار خانم ک-

 از دوستام.  یکی:-

 تسین یدوست هیماجرا  نیا  نمیدادم: اون که مشخص بود. فقط مطم نییرا پا شهیرا متفکر تکان دادم. ش سرم
 .هیاز دوست  شتریب
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 .یشد زی:ت-

 . حاال اعتراف کن...کردمی:رو نم-

سرعتش گفت: بهار عشق  شیدر حال گذر و دختر پشت فرمان دوخت و در حال افزا نیاشرا به م نگاهش
 .مهیمیقد

 .یمیعشق قد  یچ یعنی:-

 کردم و ردم کرد.  ی:به طور واضح رفتم. دوسش داشتم ازش خواستگار-

 :چرا؟-

 .ستمین ی:چون به نظرش من مرد زندگ-

 نظر منم هست. نیخنده افتادم: خب ا به

 دشمنم؟ ای یقمی:تو رف-

 چرخه که... یطرف و اون طرف م نیا  نقدریچشمت ا یدونی. خودتم خوب مزنمی:من فقط دارم حرف حق و م-

  و بزارم زیمن حاضر بودم بخاطر بهار همه چ یخب حق با توئه... ول یلیرا در برابر شرکت متوقف کرد: خ نیماش
 کنار.

 و بهش ثابت کن. نیشدن گفتم: پس هم ادهیحال پ در

 .دنیبه اتاق جلسه زد: مهمونا رس یاشاره ا محمد

 به ساعت انداختم: زود اومدن... ینگاه

ترک که بخاطر تصادف  نی. بستن قرارداد با طرفمیباال انداخت و به همراه بهزاد وارد اتاق جلسات شد شانه
 یف مقابلم را مدست مرد طر  یقرارداد وقت یتحول بزرگ بود. بعد از امضا کیکاره رها شده بود،   مهیشکوفه ن

 .ارهیب یخوش یکل  براتبه بعد  نیقرارداد از ا نیا  دوارمیگوشم گفت: ام  ریفشردم بهزاد ز

 صالحته. یهر چ ایزدم. چشم بستم و در دل دعا کردم: خدا لبخند

بودم که بهزاد وارد شد: با  دیسفارشات جد ستیل دییکردن مهمان ها، وارد اتاقم شدم. در حال تا  یاز راه  بعد
 ؟یندار ین کارم

 :ممنون.بسالمت. به بهار خانمم فکر کن.-

 موقوف. یادیحرف ز یعنیحرکت  نیکرد. ا  یبا یرا باال آورد و با دستش
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 طیراش میتا بتوان میکرده بود  لیمحمد هماهنگ کردم در نبودم شرکت را اداره کند. آموزشگاه را چند وقت تعط با
رم. تماس  بب یوتراپیزیف یآموزشگاه نبود. قرار بود امروز شکوفه را برا یبرا ی. در حال حاضر فرصتمیرا کنترل کن

 یشد. از حضور بهار راض یقدم م شیها پ یوتراپیزیف بهرفتن  یبار بود برا نیکرد. اول  یگرفتم و اعالم آمادگ
بابت   دیامناسب ب یدهد خوشحال بودم. در فرصت رییرفتار شکوفه را تغ نیچن نیتوانسته بود ا نکهیبودم. از ا

 کردم.  یمحبتش تشکر م نیا

 شد. یم لیقبل تبد یباز هم به شکوفه  شکوفه

  یبار سفر بستم. برنامه ا یشکوفه را متوجه شد. اجازه سفر را صادر کرد و من با خوشحال هیروح رییهم تغ دکتر
 هیاورم  یاالخره راهگرفتم و ب  یشکوفه از دانشگاه مرخص یبودم به اندازه سه روز بود. برا دهیسفر چ یکه برا

 .باشدآمد آنجا بودنمان بدون درد   یم شیکه کم پ  یا  هی. اورممیشد

انداخت و باالخره   یهم به صورتش چنگ م نیآورد. سو  یرا در م نیسو یو صدا خوردیتمام مدت وول م ساوان
به  ان بلندتر شد.ساو  هیحرکتش گر نی. شکوفه با اخم نگاهشان کرد و با ااندازدیب هیتوانست ساوان را به گر

اوان عقب نشست و س  یصندل یاو رو  هشکوف شنهادیپارک کردم. به پ یرا گوشه ا نیو ماش دمیخند نیلبخند سو
 .یازم دور شد  ینطوریبه شکوفه انداختم: ا ی. با غم نگاهمیشو نشانیب یتا مانع دعوا میرا جلو نشاند

 .بشه کنترلشون کرد دیشا ینطوری: ادیرا در آغوش کش نیسو

. میشو شیها طنتیمانع ش میتوانست یکرده بود... نم  یرا خال نیساوان زدم. داشبورد ماش یبه رو یلبخند
 یبود از کار یداشت. کاف طنتیساوان ش یهم به اندازه  یانداخت. مهد  یم یمهد ادیمرا  شیها طنتیش

را انکار کنم که پدرش  نیام  توانست یتا به سراغ همان کار برود. ساوان پسر من بود... اما نم میمنعش کن
نشان  یدانستم چه واکنش یشد... نم یموضوع م نیمتوجه ا یو او در همه حال برادر زاده ام. اگر روز ستیمهد

 دهد. یم

 اتفاقات  نیبخاطر تمام ا یبودم روز دواریمرا ببخشد که او را به عنوان پسرم بزرگ کرده ام. ام یبودم روز دواریام
 پنهان دارم. یموضوع ترس نینسبت به ا نستمدایدرک شوم. اما م

 شده. فیدستمال را به طرفم گرفت: بابا... کث جعبه

زدم.  یبود. لبخند تلخ زاریباشد ب فیدستانش کث نکهیاز ا  یشباهت داشت. مثل مهد یهم به مهد وسواسش
 نکهیبه ا یکردم روز  یمهرگز فکر ن رمیساوان را به نام خودم بگ یمجبورم کرده بود شناسنامه  یکه حاج  یروز

حس  نیتوانستم از شر ا یم شبود. کا یپدر ساوان است حسادت کنم. کاش ساوان واقعا پسر خودم م یمهد
 باشد خالص شوم. یناراض طیشرا نیساوان از ا یکه ممکن است روز  یبد

* 

* 
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  انیکه بفهمه و طغ  یروز از  ترسمی... میترسم مهد یم یبابا... اسمش تو شناسنامه منه. ول گهی:پسرت بهم م-
 غهینداشتم... با اون ص یبشه. انتخاب یشناسنامه اش باشه ناراض یچرا اجازه ندادم اسم تو تو نکهیکنه. از ا

د ماه چن نکهی. با استمیبا یحاج یتونستم جلو یاومدن ساوان... نم  ایدرست کرده بود و به دن یکه حاج  ینامه ا
 ساوان بگم اون یروز بتونم برا هیناسنامه براش اقدام کنه اما... کاش گرفتن ش  یبرا یحاج دیلفتش دادم شا

 بودم. یطیموقع تو چه شرا

اتفاقات   نیاز ا  چکدومیه چوقتی... هی... اگه بودیرنگ را از نظر گذراندم: کاش خودت بود اهیقبر س سنگ
 شدم. ینم ندهیگران آنبود و من ن لچریو ی. االن شکوفه رومیدیرس ینم نجایبه ا چوقتیافتاد. ه  ینم

 بستم: پوف... چشم

 .دمیاش کش  دهیرنگ پر یها یکنده کار  یچرخاندم. دستم را رو اهیمزار س یرا به رو چشمانم

 فرستادم. رونیرا آرام آرام ب میها نفس

  شیو رو ریگذاشته بود چشم چرخاندم و ز  شیاز خودم را به نما  یریسنگ که تصو یحک شده بر رو ریتصو به
 از صورت خودم.  یا  نهیزدم همچون آ یبه آن زل م یکه زمان  یریصوکردم. ت

 من. یام. برادر دوقلو  یتر از جانم. برادر هم سلول کیبرادر خفته در خاکم. برادر نزد ریتصو به

 اول نامش فرو بردم و چرخاندم.« م »  یرا رو انگشتم

ام را گره زد در هم.   یکه زندگ  یگذشت. زمان  یخاک سپرده بودم م نیا  ریرا به ز ریتصو نیکه ا  یاز زمان  سالها
 شدم. یزندگ ی چهیکه باز  یزمان

  یبرباد رفت و من تمام زندگ میتمام آرزوها یفرو رفت. چه ساده در لحظه ا یکیدر تار میکه روزها  یاز زمان  سالها
 خاک گم کردم. انیخفته م ریتصو نیا  یام را در پ

. دو قدم  دمیبه شلوار همرنگ سنگ سرد دادم و چرخ یلند شدم . تکانکردند . از جا ب  یگز گز م  میپاها مرکز
 گذاشتم.  شیپ

ه به قطع دمیگرفتم . باز هم رس  شیرا در پ ریهم عبور کردم . راست مس یبعد ی... به راست ... از قطعه  دمیچیپ
... 

 ... نگیبه چپ ... به مقصد پارک نباری... ا دمیچیپ

 . دمیرا سرعت بخش میهفتم قدم ها یگذراندن قطعه را رد کردم و با   یبعد ی قطعه
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 . دندیلغز موتیر یرساندم . انگشتانم رو اهمیس یرا به آزرا خودم

 کرد  جادیخوف آور ا یدر فضا نیسنگ یموج صوت نیماش یبلند شد و باز شدن درها موتیگوش خراش ر  یصدا
. از خاموش شدنشان که مطمئن شدم  و باز شدن درها گوش دادم بیب بیب ی. به انعکاس صدا ستادمی. ا

 را روشن کردم. نی. پشت فرمان نشستم و ماش دمیچرخ

 را به حرکت در آوردم. نیفرمان گذاشتم و ماش یرا رو دستم

ازه ... به اند  ی. فقط کم دمیبه راست کش ی. سرم را کم دیچرم کرم بغل لرز یصندل یرنگم رو اهیس دیجد یگوش
 دم ...صدم ... فقط نگاه کر  کی ی

 نام همسرم نگاه کردم . به صورت پر محبتش نگاه کردم و لبخند زدم . به

 شدم . لبخند زدم. رهیسرم به پشت سر خ یباال یلیمستط ی نهیآ  از

 ... نیری... ش تلخ

 ... لبخند

 لبخند زدم. زمیعز  یشکوفه  یزدم. به رو لبخند

 مرصاد؟ ییپخش شد: کجا نیماش شکوفه در یفرمان لغزاندم و صدا یرو یدکمه  یرا رو دستم

 .زمیعز  امی:دارم م-

 ... بچه ها گشنشونه.ای:زود ب-

 خونه. رسمیم گهیربع د هیبه ساعت انداختم:  ینگاه

 نره. ادتی ی:سر راه بستن-

 خانم؟ ستین ی:اونم به چشم. امر-

 :مراقب خودت باش.-

بتوانم به شکوفه به چشم  یکردم روز  یر نمرفتم فک یرا به سمت محضر م ریمس نیکه ا  یرا قطع کردم روز تماس
 سرنوشت... میکرده بودم. تسل  یزندگ مینداشتم. خودم را تسل یدیام  ندهیهمسرم نگاه کنم. آن روز به آ

بزرگ شدن کودکانم. با تمام هراسم از   یخوب شدن شکوفه... برا ی. برادمیجنگ یم ندهیآ  یلحظه برا نیدر ا اما
از   زیبرساوان را ل کردمیم یها را رقم بزنم. سع نیبهتر کردمیم یاش کنم سع  ینیب شیپ توانستمیکه نم  یا  ندهیآ

 .باشدکم گذاشته ام دلخور   شیبرا نکهیاز ا  یمحبت کنم مبادا روز
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 یباشد... برا دهیبودم باران مرا بخش دواریمتفاوت. ام ییبا حال و هوا نباریداشتم. ا دیام  ندهیهنوز هم به آ من
 اش...  یحضور نامناسبم در زندگ یبودنم برا راه مهین قیرف

 احساس انتقام گذشته باشد.  نیهم از ا نیبودم ام دواریام

ر آن که د  یخود بودم. زندگ ی... من به دنبال زندگنینه به ام شمیاندینه به باران ب خواستمیروزها نم نیدر ا من
 .میفقط من و خانواده ام حضور داشت

وفه به  شک یداشتم تمام تالشم را برا میبود که بخواهم تالش را کنار بگذارم. تصم یاز آن  شیب ندهیبه آ دمیام
 یخواستم برا یباشد. م شهیشد، مثل هم یبرگزار م یبرادرش که به زود یعروس  ی. تا بتواند برارمیکار بگ

 .رمیدرمانش تمام توانم را به کار بگ

و آن  در ینباشد بلکه مشکالت را در آغوش بگ یت فراربسازم تا مثل من از مشکال یقو یاز پسرم مرد  خواستمیم
 ببرد. نیها را از ب

 کند.  یزندگ یمرد چیبه ه هیبسازم که بتواند بدون تک یقو یزن نیداشتم از سو میتصم

با تمام  یرود. زندگ شیما پ یبودم سرنوشت مطابق خواسته  دواریداشتم و ام یزیبرنامه ر ندهیآ  یبرا من
 شیاه یتوانست با تمام تلخ یم یما هم لبخند بزند. زندگ یتوانست به رو یم مشکالتش م... با تماشیدردها

 یببرم. زمان م شیپ یگریرا جور د یزندگ خواستمیسرنوشت نشده بودم فقط م میشود. من تسل نیریش
 .میکن  ریلحظه خود را با مشکالت درگ نینبود در ا یازیمشکالت ما را حل کند. ن شتریتوانست ب

 .دمیجنگ یو با مشکالت م ماندمی. مکردمیفرار نم ارنبیا

 کردم.  یخانواده ام تمام تالشم را م یخوشبخت ی. من برامیشد یخوشبخت م ما

تمام بودن ها شکر  یلحظه خدا را برا نیاما در ا  دمیکش  یانتظارش را م  شهینبود که هم یهمان یخوشبخت دیشا
 کردم.  یم

 شکرت. ایشدن لب زدم: خدا ادهیوقف کردم و در حال پمت یحاج یرا در برابر خانه  نیماش

 درم. یخانم جلو دمیگفتم: رس  نباریزنگ خورد و ا تلفنم

 :مرصاد...-

 :جانم؟-

 ...یچیآرام بود: ه  شیصدا
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هانه ب شتریروزها ب نیدانستم ا یزد. م یم میصدا نگونهیدلتنگ بود ا یرا در قفل چرخاندم. وقت دیو کل دمیخند
داشتم به  دیتواند راه برود. ام یم یداشتم به زود دیرا هم دوست داشتم. ام شیها یریبهانه گ اما من  ردیگیم

دهم.   تیگذراند رضا  یروزها را در زندان م نیا  که یداشتم بعد از برگشت به راننده ا میشود. تصم یرها م یزود
 و بارها بر زبان آورده بود. خواستیرا شکوفه هم م نیا

است. لبخند زدم و او گفت:   زاریدانستم چقدر از آن ب یکه م  یلچریو ی... رووانیا  ی... رومشدیبلند کردم. د سر
 ...یخوش اومد

گونه اش لب زدم:   دنیبوس نیبه اطراف انداختم و در برابرش خم شدم. در ح یها را با عجله باال رفتم. نگاه پله
 ه؟یک  یدونیم یلحظه زندگ نیبهتر

 کرد.  و پرسشگر نگاهم دیعقب کش  سر

 .نمیبیو تو رو م شمیوارد خونه م یاش زل زدم: وقت  یچشمان دوست داشتن به

 1131آبان   11

 بامداد 41:12 ساعت

 ...انیپا

 

*** 

اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت،  
 انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 لينک سايت:

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن:

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام:

https://t.me/novelcafe_ir 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir

