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 داستان زندگی پسر جوونیه که برخالف میلش و با وجود اینکه عشق زن دیگه ای رو تو قلبش داره،

 طبق عقاید خانوادش مجبور به ازدواج با زنی میشه که زمانی،

 …براش فقط یک اسم و یدک میکشیده

 

 

:خالصه
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*** 

 نام کتاب: نبض یک مرد

 س_نویسنده: راز

*** 

 چه حرف بی ربطيست که ميگویند مــــرد گریه نمی کنـــد

 ! گاهــی آنقدر بغض داری که فقط باید مــــرد باشی تا بتــوانی گریـه کنــــی

 : فصل اول

 از دور با تو می خندم»

 از دور می بوسم

 ...از دور عاشقت شدم

 ماز دور جدا می شوی

 از دور

 «...همه چيز از دور

 ... پوف:-

 !چشمانم را به روی مزار سياه می چرخانم . دستم را روی کنده کاری های رنگ پریده اش می کشم

 . نفس هایم را آرام آرام بيرون می فرستم

 به تصویر حک شده بر روی سنگ که تصویری از خودم را به نمایش گذاشته است چشم می چرخانم و زیر و

 .ش می کنم. تصویری که زمانی به آن زل می زدم همچون آینه ای از صورت خودمروی

 !اول نامش فرو ميبرم و می چرخانم« م » انگشتم را روی 

 

 .سالها از زمانی که این تصویر را به زیر این خاک سپرده بودم می گذشت. زمانی که زندگی ام را گره زد در هم

 .زمانی که بازیچه ی زندگی شدم

ها از زمانی که روزهایم در تاریکی فرو رفت. چه ساده در لحظه ای تمام آرزوهایم برباد رفت و من تمام سال

 زندگی

 .ام را در پی این تصویر خفته ميان خاک گم کردم
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مرکز پاهایم گز گز می کنند . از جا بلند ميشوم . تکانی به شلوار همرنگ سنگ سرد ميدهم و می چرخم . دو 

 . رامپيش می گذ قدم

 ميپيچم ... به راست ... از قطعه ی بعدی هم عبور می کنم . راست مسير را در پيش می گيرم . باز هم ميرسم به

 ... قطعه

 ... می پيچم ... اینبار به چپ ... به مقصد پارکينگ

 . قطعه ی بعدی را رد می کنم و با گذراندن قطعه ی هفتم قدم هایم را سرعت می بخشم

 . ای سياهم می رسانم . انگشتانم روی ریموت می لغزندخودم را به آزر

 صدای گوش خراش ریموت بلند ميشود و باز شدن درهای ماشين موج صوتی سنگين در فضای خوف آور ایجاد

 می کند . می ایستم . به انعکاس صدای بيب بيب و باز شدن درها گوش ميدهم . از خاموش شدنشان که

 . رمان می نشينم و ماشين را روشن می کنممطمئن ميشوم می چرخم . پشت ف

 . دستم را روی فرمان می گذارم و ماشين را به حرکت در می آورم

 گوشی جدید سياه رنگم روی صندلی چرم کرم بغل می لرزد . سرم را کمی به راست می کشم . فقط کمی ... به

 ... اندازه ی یک صدم ... فقط نگاه می کنم

 . م . به صورت پر محبتش نگاه می کنم و لبخند ميزنمبه نام همسرم نگاه می کن

 . از آینه ی مستطيلی باالی سرم به پشت سر خيره ميشوم . لبخند ميزنم

 ... تلخ ... شيرین

 ... لبخند

 .لبخند ميزنم

******* 

 : سه سال قبل

 !!!قدمی عقب گذاشتم... یک قدم دیگر

 

 ...چادر پوش همراهم! دورتر از او با فاصله از سنگ سياه رنگ ایستادم. دورتر از زن

 هق هق آرامش هم ریتم صدای عذاب آور کوبش چکش آزارم ميداد. اعصاب متشنج این روزهایم به کوچکترین

 .حرکتی از سوی او واکنش نشان می داد

 ایه باالخره دل َکند. به سمتم برگشت. سربرگرداندم... نفسی پر حرص رها کرده و جلوتر راه افتادم. صدای قدم

 کشيده اش را می شنيدم که دنبالم می آمد. هر قدمی که به جلو برميداشتم... همپای قدم هایم به سوی قتل
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نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 گاه بود. پشت فرمان نشستم و کنارم جا گرفت! چادر سياهش را روی صورتش کشيد! با تمام ته مانده ی انرژی

 شردم و با سرعت هر چه تمام تر به راه افتادم. ازام درب را کوبيدم. پای راستم را با تمام توان روی پدال گاز ف

 گوشه ی چشم دیدم دستش به دستگيره بند شد. دیدم به در ماشين چنگ انداخت و بين انگشتانش فشرد اما

 شعله ی وجودم خاموش نشد. از دیدن ترسش آرام نگرفتم!!! هر اتفاقی در این حال به شعله ی وجودم دامن

 قرمزی که عدد چهل را به نمایش گذاشته بود. مشت گره شده ام را به روی فرمانميزد. با توقف پشت چراغ 

 کوبيدم. صورتم گر گرفته بود. از چشمانم گرما بيرون ميزد. خشمگين بودم. خشمگين از اطرافيانم ... خشمگين

 !تر از مرگ

 ... دنده را خالص کردم... سرچرخاندم

 صورتش را کامال از دیدم پنهان کرده بود. زیر لب غریدم. سکوت؟ سرش را به شيشه ی سرد تکيه زده بود. چادر

 اشک...؟ راضی نبود؟ پس سکوتش چی بود؟ این ترحم لعنتی من چی بود؟ این حس نفرتی که به وجودش

 حس می کردم از کجا می آمد؟

 چرا؟؟؟

ی که نمی دانم چراهای زیادی در طول چند ماهه گذشته در ذهنم سنگينی می کرد. چراهایی برای رضایت

 .زبانم جاری شده بود چگونه بر

 چراغ سبز شد... راه افتادم. موبایلم زنگ زد... پوزخند زدم. گوشی را از روی داشبورد برداشتم؛ حاجی پشت خط

 بود. می پرسيد کجایيم و چرا نميایيم؟

 !با تمسخر گفتم: دیر نميشه حاجی! تو راهيم داریم ميایم

 !با خشم گفت: زود بياین

 . نگرانی توی صدایش موج ميزد. خشمگين بود

 !نگران نباش حاجی فرار نمی کنم. امروز دامادم می کنی خيالت تخت:-

 ...حاجی عصبی شد: مرصاد

 

 تلخ خندیدم: چيه حاجی! چرا عصبی ميشی؟ شما به چيزی که می خواستی رسيدی! من و عروستون االن تو راه

 محضریم حاجی! عصبانيتت برای چيه؟

 !ی با خشم سخن کوتاه کرد: زود بياینحاج

 قبل از اینکه کلمه ای از دهانم خارج شود تماس قطع شده بود. گوشی را در برابر صورتم گرفتم و به صفحه ی

 .سياهش پوزخند زدم. حاجی خوب می دانست تا خود صبح این بحث را ادامه می دهم
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 ا داشبورد، تکان خورد. دستش روی پاهایشگوشی خوش دستم را روی داشبورد پرت کردم. از برخوردش ب

 .نشست. پوزخند زدم. سر به سوی مخالف برگرداندم و به ادم های در حال رفت و امد خيره شدم

 !سکوتی که در پيش گرفته بود ازار دهنده... عذاب اور... بيشتر از هزار حرف سنگين بود

 يشتری پایم را روی پدال فشار دهم و مسيریتحمل جو سنگين توی ماشين... باعث ميشد هر لحظه با خشم ب

 که عالقه ای به پایان یافتنش نداشتم را سریعتر طی کنم. تکرار کردم... مرصاد اخرش که چی؟ ... مرگ که

 ...نيست... باالخره طالقش ميدی

 حتخوب ميدانستم تمام این حرفها یه مشت چرت و پرت بيش نيست... هيچ وقت قرار نبود از شر این زن را

 .شوم

 .با دستش روی ران پای راستش ضرب گرفته بود. آخ که دلم می خواست سرم را بکوبم به شيشه ی ماشين

 دندان هایم را روی هم سایيدم و گفتم: ميشه تمومش کنی؟

 خيره شد به صورتم! آرام گفت: چی رو؟

 !نگاهم را بين دست و صورتش گردش دادم: دستت و نزن

 و راست... سربه زیر نشست. نگاهم از روی چادر سياهش به روسری سفيد نمایان دستانش را در هم قفل کرد

 شده از زیر چادر و دستهای کوچک قفل شده توی هم رفت. کوتاه صورت سفيد و گردش را از نظر گذراندم و سر

 .چرخاندم

 .ته تهای قلبم... زیر زیرا... پایين پایينا ... یه چيزی تکان خورد

* * * 

 .ر زدمبه خودم تش

 

 در برابر ساختمان سه طبقه ی محضر توقف کردم. دستش به دستگيره نرسيده لبهایم از هم جدا شد. نامش تا

 . پشت دندان هایم باال آمد و برگشت

 .درماشين باز شده بود

 ! با تردید گفتم: من به این ازدواج هيچ عالقه ای ندارم

 .... با مکث طوالنی گفت: می دونمدستش روی دستگيره خشک شد. برنگشت... نگاهم نکرد

 به سرعت پياده شد. دستم روی فرمان ماند و به رفتنش خيره شدم. از چهارچوب طوسی رنگ دو در محضر

 گذشت و وارد ساختمان شد و من همچنان به رفتنش خيره بودم... نه ماه پيش من اینجا نبودم... نه ماه پيش

 ...روز جمعه ای مثل امروز
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 ران پشت ميز قهوه ای رنگ کافه نشسته بودم، لبخند ميزدم! لبخند ميزد! از خواستگار جدیدش میرو به روی با

 !گفت! می خندید! می خندیدم

 . موبایلم زنگ زد

 حاجی بود. حتما به طبقه ی باال رسيده بود. نفسم را بی انرژی بيرون فرستادم. پياده شدم و به سوی چهارچوب

مارکدار سياه رنگ براقم را روی اولين پله ی کاشی شده ی خال دار که  طوسی قدم برداشتم . کفش های

 گذاشتم

 .تنم لرزید

 ...لرزیدم از خودم

 ... لرزیدم از خانواده ام

 ... لرزیدم از زنی که همسرم ميشد

 ... لرزیدم از فرزندی که پسرم ميشد

 .ود که نثار خودم و خانواده ام می کردمگام های بعدی برای باال رفتن از پله ها پر از جمالت ناب و زیبایی ب

 :با وارد شدنم نگاه ها به سویم برگشت. حاجی به طرفم آمد. تسبيحش را در دست چرخاند و رو به رویم ایستاد

 کجا بودی؟

 کوتاه چشم بستم. از کنارش گذشتم و به طرف مرد مو سفيد پشت ميز رفتم. در برابرش ایستادم و به چشمان

 .نک گردش خيره شدمریزش از پشت عي

 !داریوش خان علوی کنارم ایستاد و گفت: شروع کنيد حاج آقا

 !مرد نگاهش را از چشمانم گرفت و گفت: عروس و داماد بشينن سر سفره ی عقد

 

 ...پوزخندی زدم. عروس و داماد... چه کلمات مسخره ای

 .د. به طرفش رفت و دستش را گرفتبرگشتم... روی صندلی کنار مادرش نشسته بود. حاج خانم از جا بلند ش

کمکش کرد به طرف سفره ی عقد سفيد پهن شده قدم بردارد. روی صندلی فلزی که نشست نگاه ها به طرف 

 من

 .برگشت. نگاهم را از نگاه های خيره گرفتم و با قدم های خشمگين به طرفش رفتم

 ت چندش آور خودم را عقب کشيدم و باروی صندلی که می نشستم بازوی راستم به چادرش کشيده شد. با حال

 فاصله نشستم. حاج آقا از جا بلند شد. پيش آمد و گفت: دخترم چادرت و عوض کن! خوبيت نداره با چادر

 ...سياه بشينی پای سفره ی عقد
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 نگاهم رفت پی آینه . صورت سفيدش رو به قرمزی ميزد. لبهای هميشه سرخش رنگ باخته بود. به دستش نگاه

 ...می لرزیدکردم. 

 حاج خانم باالی سرش ایستاد: دیدی عزیزم. پاش و! پاش و این چادر و عوض کن... خوبيت نداره اول زندگيت

 !با سياه شروع بشه

 سياه ... ای حاج خانم کجای کاری؟... زندگی ما با سياهی شروع شد... یادت رفته؟ با سياهی مرگ... با سياهی

 ...با سياهی زیر چشمان عروست حرف حاجی... با سياهی کلمات...!

 .به سختی از جا بلند شد

 داریوش خان علوی با فاصله روی صندلی نشست. رو به روی ما... حاجی هم کنارش جا گرفت. حاج خانم چادر

سفيد گل دار را روی سرش انداخت. حاجيه خانم چادر سياه را در آغوشش جمع کرد. شکوه و حاج خانم پارچه 

 ی

 سرمان گرفتند. حاجيه خانم گند می سابيد. خندیدم . قند می سابيدند؟ برای شيرینی زندگی تلخ سفيد را باالی

 تر از زهرمان؟ حاجی با خشم نگاهم کرد و من با خنده سر به زیر انداختم. حاج اقا شروع کرد به خواندن! اجازه

 جازه نگرفت... نه از پدرش... نه ازنداد شکوه لب باز کند. عروس رفته اش در دهانش ماسيد و بلند بله گفت. ا

 ...پدرم... نه از

 انگشتانم مشت شد. قبول کرده بود زنم باشد ... با مهریه ی به سنگينی سند خانه ام. خانه ای که حاجی برای

 ...قبولی در دانشگاه به نامم زده بود. حال خانه ی عزیزم مهر زنم بود

 ... سکوت

 .منتظر بودند

 .ينممن قرار نبود گل بچ

 ...من قرار نبود گالب بيارم

 

 .من بله می گفتم و مرد ميشدم

 . من بله می گفتم و شوهر ميشدم

 ...من

 !لبهایم جدا شد: بله

 با بله ای که هر دو گفتيم همه نفس عميقی کشيدند. تسبيح توی دست حاجی برای لحظه ای کوتاه از حرکت

 !متوقف شد. لبخندی روی لبش نشست و وجود من فشرد
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حاج خانم ظرف شيرینی را در برابرم گرفت. دیس سفيد شيرینی ها را، رولت های داخل دیس را باال و پایين 

 کردم

 .و یکی پر از خامه با روکش پسته ای برداشتم و نگاهم را به شيرینی دوختم

 !کف انگشتانش را به لبه ی دیس تکيه زد و ان را عقب فرستاد. آرام زمزمه کرد : نمی خورم

 .ی و داریوش خان علوی جلوی ميز بزرگ حاج آقا ایستاده، مشغول صحبت بودندحاج

صندلی فلزی که رویش جا گرفته بودم هر لحظه آزاردهنده تر ميشد. به تندی برخاستم. نگاهش به رویم 

 .برگشت

 .بی توجه پيش رفتم

 . حاج آقا شناسنامه ها را بلند کرد

 . آتش درون وجودم فریاد لجبازی ميزد

 وتر از حاجی و داریوش خان دست پيش بردم و شناسنامه ها را از دست مرد بيرون کشيدم. دست داریوشجل

 .خان در هوا ماند

 .از کارم راضی بودم! ابروانم باال رفت. شيرینی همچنان در دستم بود. شناسنامه ها را در جيب کاپشنم فرو بردم

 .. به سرعت از جا بلند شد، لبخندم تمسخر آميز بودحاجی به طرف عروسش قدم برداشت؛ در برابرش ایستاد

 !حاجی بوسه ای روی پيشانی اش زد و گفت: مبارک باشه دخترم

 .به طرف من که برگشت سرم را به سوی مخالف چرخاندم. حاجی با تاسف سرتکان داد و من پوزخند زدم

 رش بی توجه مانده بود. به دیوارداریوش خان دست دخترش را گرفته بود و می فشرد. سرش پایين بود به پد

 تکيه زدم و به تبریکات مسخره چشم دوختم. هيچ کدام جرات جلو آمدن نداشتند. با برخاستن حاجی همه عزم

 رفتن کردند. جلوتر از بقيه از محضر بيرون آمدم .شيرینی را گوشه ی دیوار پرت کردم. به دو خودم را به ماشين

 نگاهم رفت سمت گوشی موبایلم... پشت شيشه ی ماشين... رویرساندم. چند نفس عميق کشيدم. 

 داشبورد... زنگ می خورد. جلوتر رفتم. ریموت را زدم. در را باز کردم و گوشی را به دست گرفتم. با دیدن اسم

 باران روی گوشی به تندی سربلند کردم. پشت سر آقایان بيرون آمد. حاجی اشاره ای به ماشين زد. دستم روی

 

 ه ی بغل گوشی رفت و صدای تماس را قطع کردم. با تردید به طرف ماشين قدم برداشت. حاج خانم لبخنددکم

 .زد. پشت فرمان نشستم. در را باز کرد و کنارم نشست. قبل از بسته شدن در ماشين را روشن کردم و راه افتادم

 !بخاطر سرعت، سختم به صندلی خورد

 اوان کجاست ؟به سرچهار راه که رسيدم پرسيدم: س
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 ! پيش نرگسه:-

 ! فرمان را چرخاندم و ماشين به سوی ميدان چرخيد. جدی گفتم: نگفتم پيش کيه گفتم کجاست

 !آب دهانش را پر صدا فرو داد: خونه ی بابا

 ! پوزخندی زدم : بارآخرت باشه تنهاش ميزاری

 ...رد... اماداشتم تهدید می کردم. خودم هم می دانستم تقصيری ندارد. اختياری ندا

 می خواستم تهدید کنم. می خواستم آزار دهم... می خواستم مرد شدنم را نشان دهم. می خواستم تمام خشمم

 .را خالی کنم روی سرش! حرفی نزد و من خشمگين تر شدم. دنبال دعوا بودم. دنبال بهانه بودم فریاد بزنم

 .ورتش را دیدمچادرش را روی صورتش کشيد و من قطره اشک روان شده روی ص

 ...سربرگرداندم. به خودم یاداوری کردم من ناراحتم!!! اما

ماشين را جلوی ساختمان سفيد رنگ متوقف کردم. به جلو خيره شدم. دست راستم را روی فرمان گرفتم و از 

 روی

 !بازوی سيخ شده ام کمی سرم را متمایل کردم و گفتم: زود برش دار بيا

 .د. دستم رفت سمت گوشی امبه تندی از ماشين پياده ش

 .پشت در ایستاده بود و زنگ ميزد. با داخل شدنش گوشی ام را باال آوردم. به اسم باران روی گوشی ام زل زدم

 ...باران... بارا... ن

 پنج دقيقه بعد از در بيرون آمد. ساوان را در آغوش گرفته بود و ساک هم از دستش آویزان بود. در را که می

 .د. انگار با کسی حرف می زدبست مکث کر

 به طرف ماشين آمد. به سختی دستانش را جا به جا کرد تا در ماشين را باز کند. کالفه خم شدم روی صندلی

 کمک راننده و در را باز کردم. مرسی کوتاهی گفت و روی صندلی نشست . به صورت کودک خوابيده در آغوشش

 ی سرخش کشيدم. صورتش مثل مادرش سرخ و گرد بود... ولبخند زدم . دست جلو بردم و به روی گونه 

 ...چشمانش

 !درست مثل چشمان من بود... درست مثل چشمان حاجی

 

* * * 

 ماشين را زیر درخت بزرگ خرمالو نگه داشتم و پياده شدم . در را باز کرده بود و به سختی در تالش بود پياده

 دیگر مهریه ی زنم بود... حتی این درخت مورد عالقه ی خرمالویشود . نگاهی به خونه ی بزرگم انداختم . حاال 

 !!!باران
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 !برگشتم. همچنان در تالش بود. غریدم: دست و پا چلفتی

 .پيش رفتم. با دیدنم از حرکت ایستاد. خم شدم! ساوان را از روی پاهایش بلند کردم و روی شانه ام خواباندم

! راه افتادم سمت ساختمان، دستگيره ی در کرم رنگ ورودی ساک را از زیر پایش بلند کرد و پياده شد

 ساختمان

 را پایين کشيدم و وارد شدم. کفش هایم را ته راهرو جلوی جاکفشی با کمک پای دیگرم از پا کندم و چپ و

 راست رها کردم. پاهایم را روی پارکت سرد قهوه ای گذاشتم و راه افتادم سمت سالن نشيمن! نزدیک سرویس

 ای راحتی ایستادم. صدای بسته شدن در آمد. از سرمای خانه به خودم لرزیدم. پتو را بيشتر سر ساوانمبل ه

 کشيدم. ساک توی دستش را گوشه ی سالن رها کرد. برگشتم و با تشر گفتم: مگه دیروز اینجا نبودی؟

 . به صورتم خيره شد

دون به دندون نمی خورد. بچه سرما می خوره. این شوفاژ لعنتی رو می تونستی روشن کنی. االن از سرما دن:-

 خير

 !!!سرت مادری

کلمات آخرم دستش را مشت کرد. اما من ... تمام شب را اینجا گذرانده بودم. در گرمای کنار شومينه ی گوشه 

 ی

 !...سالن! با کيسه خواب کوهنوردی ام که دو سال پيش خریده بودیم! همرنگ ... همنوع ... یک جفت مثل هم

 !فاژ اتاق را روشن کرده بودم. بخاطر کوچولوی پنج ماهه ی خفته در آغوشمشو

 پتوی سبز کوچک درون تخت سفيد را رویش کشيدم و برگشتم. از اتاق بيرون رفتم. قدم هایم را به سمت در

 همخروج کج کردم اما... برگشتم . هنوز کنار ساک ایستاده بود. چادر به سرداشت و ميدیدم دستهایش را به 

 ميمالد. نفسم را بيرون فرستادم! راه افتادم سمت شوفاژ ها و روشنشان کردم . لحظاتی بعد تمام شوفاژ های

 خانه در حال گرم شدن بودند. دوباره آمدم از کنارش رد شوم. سرش همراه قدمهایم چرخيد و من زیر نگاه

 !سنگينش زمزمه کردم : شب دیر ميام

* * * 

 

 ين را که زیر درخت خرمالو پارک کردم... نگاهم رفت سمت چراغ های روشن سالن!!! برایدر را که بازکردم. ماش

 .دیر آمدنم توضيح داده بودم. دليلش شاید نفس های پر از هراسی بود که در گذر از کنارش حس کرده بودم

آرام در را باز و خواب آلود خميازه ای طوالنی کشيدم و پياده شدم... طول حياط را سالنه سالنه طی کرده و 

 بسته
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 کردم. کفش هایم را مثل هميشه شوت کردم و وارد شدم! صدای آرام تلویزیون به گوش ميرسيد. به طرف

 تلویزیون رفتم. کنترل را از روی ميز برداشتم و خاموشش کردم. چرخيدم. جلوی شومينه روی فرش کرم رنگ

 رفتم . به پهلوی راست خواب بود. دستش روی شکم خوابيده بود. مانتوی سياه و سفيدش به تنش بود. جلوتر

 ساوان قرار داشت. پاهایش را تقریبا در شکمش جمع کرده بود. به چشمان باز ساوان لبخند زدم. دستش را

 .محکم روی صورتش کوبيد و صورت من در هم رفت. تکانی خورد و آرام دستش را روی شکم ساوان تکان داد

 اه کردم. خواب بود... آنقدر خسته و بی خواب بود که حتی ضربه ی سنگينخندیدم. به صورت بيرنگش نگ

 ...ساوان هم نتوانسته بود بيدارش کند. خم شدم و آرام ساوان را از زیر دستش بيرون کشيدم. صدای پوف

 پوف ساوان بلند شده بود. پوف... پوف؟ گشنش بود. نگاهی به اطراف انداختم. با دیدن شيشه ی شير باالی

 رش شيشه را هم بلند کردم. راه افتادم سمت کاناپه ... روی آن نشستم . ساوان را کنارم گذاشتم و کاپشنم راس

 !از تنم بيرون کشيدم و انداختم روی مبل ست کاناپه

 .ساوان دست و پا ميزد و پوف پوف می کرد. دندان هایم نمایان شد... شيشه ی شير را به دهانش نزدیک کردم

را دور شيشه محکم کرد. به صورتش خيره شدم. چشمانش روی صورتم می چرخيد و شيشه  دستان کوچکش

 ی

 توی دستش آرام آرام تکان می خورد. چشمانم گرم شده بود و لبخند روی لبم همچنان به روی ساوان بود. سرم

 چشمانم دور بود وعقب رفت و روی تکيه گاه کاناپه افتاد . چشمانم بسته شد. شبهای طوالنی بود که خواب از 

 .حاال خسته از اتفاقات وحشتناک خواب رفتم

صدای افتادن چيزی خواب را از چشمانم گرفت. به سرعت چشم باز کردم و به شيشه ی روی زمين خيره شدم. 

 به

 چشمان بسته ی ساوان خيره شدم. دست راستش زیر سررفته بود و به سادگی مشت شده بود . پاهایش از

 .شيشه را برداشتم و سرجایش برگرداندم. سربرگرداندم. کامال در خودش جمع شده و دستانش درطرفين باز بود 

 آغوشش گم شده بود. از جا بلند شدم. به طرف اتاق ته راهرو رفتم. پتوی تا شده روی تخت دو نفره وسط اتاق

 دده بود اما از حرکاتش می شرا بلند کردم و برگشتم توی سالن... به طرفش رفتم.گرمای شومينه خانه را گرم کر

 حس کرد سردش است. پتو را از همانجا رویش انداختم. پتو روی پاهایش قرار گرفت . ایستادم و به صورتش

 .خيره شدم. قطرات روی پيشانی اش متعجبم کرد . لبهایش رنگ نداشت و گونه هایش سرخ شده بود

 تا شانه هایش باال آوردم . دستش را بيرون آورد و بهروی زانوانم خم شدم و نشستم! گوشه ی پتو را گرفتم و 

 طرف پيشانی اش برد. روسری سفيدش کج شده بود و موهای خرمایی اش بيرون زده بود. حال می فهميدم
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 ...موهای خوش حالت و خوشرنگ ساوان ژنی از مادرش دارد. لبهایش تکان خورد. خم شدم . چيزی می گفت

 .نتوانستم درک کنم

 

 م، پتوی ساوان را هم برداشتم و رویش کشيدم. چراغ های سالن را خاموش کردم و کنار ساوان نشستمبلند شد

 !و کنترل تلویزیون را به دست گرفتم. روشنش کردم و نگاهم را دوختم به تصاویر نامفهوم پيش رویم

 و سرم را به چپ و چشمانم به خواب می رفت که صداهایی باعث هوشياری ام شد. دستم را روی گردنم گذاشتم

 .راست چرخاندم

 باز هم صدایی بلند شد. متعجب برگشتم... از جا بلند شدم. به طرفش رفتم... صدای آه و ناله اش بلند شده

 ...بود. همانطور که به طرفش می رفتم چراغ آباژور ایستاده را روشن کردم. کنارش نشستم. صورتش... سرخ بود

 خيس بود! باز هم ناليد. دست لرزانم را روی موهایش گذاشتم و عقبخيس بود. موهای روی صورتش هم 

 .کشيدمشان! تردید داشتم به صورتش دست بزنم یا؟... دستم به پوستش که خورد از گرمایش عقب کشيدم

 پوست صورتش مثل بخاری داغ بود. دستم به تندی روی پيشانی اش نشست. داغ داغ بود. پس قطرات آب

 طر تب بدنش... وای ... اگه لجاجت نمی کردم. اگه دمای بدنش را اندازه می گرفتم. دستمروی پيشانی اش بخا

 .را روی بازویش گذاشتم و ارام تکان دادم

 ... ناليد. گوشهایم را تيز کردم... اینبار به آرامی تکرار کرد: ... ِمه

 !مه ی سنگينی را در برداشتهمان ته تهای قلبم چيزی فشرده شد. از شنيده شدن دو حرف صدا داری که کل

 دستم روی بازوی داغش ِسر شده بود. نگاهم به لبهای بيجانش بود و ذهنم فریاد ميزد: چرا؟

 !چرایی که دليلش را هم نميدانستم

 دست راستم را زیر سرش فرستادم و به سينه ام کشيدمش و با دست دیگر که زیر زانوانش انداختم در آغوشش

 ...تگيره ی در خروجی را به سختی پایين کشيدم و موجی از سرما به صورتم خوردکشيدم و بلند شدم. دس

 !لرزیدم... به صورت داغش خيره شدم و حرکت کردم. در ماشين را باز کردم و روی صندلی عقب خواباندمش

 پتوبه داخل که برگشتم ساوان خواب بود. کاپشن پوشيدم و به سرعت پتویی از اتاق آوردم. ساوان را الی 

 پيچيدم و از ساختمان خارج شدم روی صندلی کمک راننده گذاشتم و فکر کردم باید به حاج خانم زنگ بزنم یا

 !حاجيه خانم

 فاصله با نزدیک ترین کلينيک شبانه روزی بيشتر از چهارخيابان بود . زمانی که جلوی کلينيک توقف کردم و از

 !اجيه خانم فکرنکنمماشين پياده شدم تصميم گرفتم به حاج خانم و ح

 درآغوش کشيدمش و به داخل کلينيک رفتم. از اولين پرستاری که از دور دیدم با صدای بلند کمک خواستم. به
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 طرفم آمد و به سوی اتاقی راهنمایی ام کرد. روی تخت خواباندمش و پرستار باالی سرش آمد و مچ دستش را

 .ميان انگشتانش گرفت و من نگران گفتم: برمی گردم

 !پرستار پشت سرم صدا زد: اقا

 

 بی توجه به طرف خروجی حرکت کردم. پرستار دنبالم می آمد. در ماشين را باز کردم و ساوان را از روی صندلی

 زمزمه« آروم آروم»برداشتم. بيدار شده بود و ازگریه صورتش به سرخی ميزد. به سينه ام فشردمش و زیر لب 

 بيرون فرستاد و همراهم به داخل برگشت. لحظاتی بعد دکتر بلند قد خوش کردم. پرستار با دیدنم نفسش را

 !هيکل باالی سرش ایستاده بود. مچ دستش را به دست گرفته بود و می گفت: فشارش خيلی پایينه

 گوشی پزشکی اش را که به گوش زد و دستش به طرف مانتوی سياه و سفيد رفت سر برگرداندم. دليلی نداشت

 ! ...اما

 بدنش خيلی ضعيف شده... چند روزی مایعات مصرف کنه و بعد از اون می تونه»ر سرم تجویز کرد و گفت دکت

 « !غذای خوب بخوره

 به طرفم برگشت و با دیدن ساوان درآغوشم گفت : به بچه شير ميده؟

 » جواب مثبتم گفتشانه هایم را باال انداختم. شير ميداد؟ نميداد؟ باید ميداد... تازه پنج ماهه شده بود. در 

 « چند روزی بچه رو شير نده بهتره! از شير خشک استفاده کنيد

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

 !پرستار سرم را وصل کرد و گفت: دو ساعتی طول می کشه

 .دادمروی صندلی رو به روی تختش نشستم. ساوان را همچنان در آغوش داشتم و تکان می 

 چشمانم گرم ميشد که صدای گریه ی ساوان بلند شد. تکانش دادم و آرام نشد . با حالت زار زمزمه کردم: چته

 آخه؟

 !طول اتاق را با قدم هایم طی می کردم شاید آرام بگيرد

 پرستار وارد شد و گفت: چرا ساکتش نمی کنی آقا ؟

 ! عاجزانه لب گشودم: نمی دونم چشه

 را از آغوشم گرفت. پوشکش را چک کرد و گفت: کی شير خورده؟جلوتر آمد و بچه 

 .نگاهی به ساعت مچی ام انداختم. سه ساعتی بيشتر ميشد

 !پرستار در مورد شيشه شير پرسيد و من صادقانه پاسخ دادم خانه است

 زهم اراهی داروخانه ی کلينيک ام کردم! شيشه شير و ظرف شيرخشک را خریدم و برگشتم. ليوانی آب جوش 
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 آبدارخانه گرفتم. آب ليوان را که درون شيشه می ریختم فریاد نه بلندی ازجا پراندم و بيشتر آب داغ خالی شد

 !روی دستم و گز گز کرد. با خشم سربلند کردم و پرستار گفت: باید خنکش کنی

 

 .چپ چپ نگاهش کردم

 وان باالخره شيرآماده شده را در دهان ساوانیبعد از چند بار تکان دادن آب از ليوان به شيشه و از شيشه به لي

که پرستار در آغوشم رها کرده بود گذاشتم. چنان ميک ميزد که برای لحظه ای عالقه مند شدم بدانم مزه ی 

 شير

 !چگونه است

 !بخواب رفته بودم! احساس درد می کردم اما درد باعث نميشد از خوابی که محتاجش بودم دل بکنم

 .ز کردم. چشم باز کرده بود. با دیدنم نگاهش را دزدید. از جا بلند شدم و پرستار را صدا زدمبا حرکتش چشم با

 پاهایش که از تخت آویزان شد ضعف بدنش را احساس کردم. ساوان را روی تخت خواباندم و راه افتادم

 م چشمانشطرفش... چشم دوخته بود به سراميک های سفيد زیر پایش. دستم را زیر بازویش که انداخت

 متعجب شد. بی توجه باالتر کشيدمش و دستم را زیر زانوهایش فرستادم . اینبار در بيداری نفس حبس شده

 !اش را احساس کردم. چشمان بسته شده اش را دیدم و صدای باالرفته ی ضربان قلبش را شنيدم

 .پشت فرمان نشستم روی صندلی جلو گذاشتمش و ساوان را هم به آغوشش دادم. داروهایش را گرفتم و

 ... در ماشين را باز کردم. خم شدم ساوان را روی صندلی خودم گذاشته و دست بردم در آغوش بکشمش ... آرام

 !خجالت زده زمزمه کرد: خودم می تونم

بی توجه بلندش کردم و راه افتادم سمت ساختمان. طول سالن را طی کردم و به جای فرش پهن نزدیک 

 شومينه

 اتاق خواب را باز کردم. نگاهم را کوتاه به تخت دو نفره چرخ دادم و روی تخت گذاشتم. ساوان را هماینبار در 

 !آوردم کنارش روی تخت گذاشتم و راه افتادم سمت در... در ميان قدم هایم گفتم: چيزی خواستی صدام بزن

 ... دست پيش می بردم که صدا زد : اقا مرصاد

 چندی پيش ... در جواب این دو کلمه پاسخ ميدادم : جانم آبجی ! و حاال باید چهپوزخند زدم . اقا مرصاد ... 

 .می گفتم... می گفتم آبجی؟ همسرم؟... شایدم هم نياز نبود چيزی بگویم

 !برنگشتم... زمزمه کردم: جانم

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

 !بی مادر بشهبا تلخی جواب دادم: نمی خواستم ساوان 
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 !تلخ تر گفت: برای امشب نه

 ...فکر کردم امشب هر کاری کردم وظيفه ام بوده

 

 از اتاق بيرون رفتم... می خواستم لباس عوض کنم اما در این صورت باید برمی گشتم به اتاق خواب! با همان

 الميان باال و پایين کردن کانلباسها روی کاناپه رها شدم. تلویزیون را روشن کردم و کنترل به دست گرفتم. در 

 . ها بخواب رفتم

* * * 

 سردم شده بود . پتو را باالتر کشيدم و سرم را جا به جا کردم. با گذشت لحظات سنگين، چشم باز کردم. صدایی

 .نمی آمد. نور روشن از طلوع خورشيد و شروع روز خبر ميداد. نيم خيز شدم. نگاهی به پتوی روی تنم انداختم

 .کنار زدم و از جا بلند شدم. تمام تنم درد گرفته بود. نگاهی به اطراف انداختم پتو را

 ...صدای آرامی از اتاق ساوان به گوش ميرسيد. قدمهایم را کج کردم طرف اتاق

 : صدای ظریف و خوش صدایش ميخواند

 الالال گل پونه

 گدا آمد در خونه

 یه نان دادم بدش اومد

 دونان دادم خوشش اومد

 رفت و سگش اومد خودش

 الالال گل خشخاش

 بابا رفته خدا همراش

 الالال گل فندق

 مامان رفته سر صندوق

 الالال گل زیره چرا خوابت نمی گيره

 بخواب ای نازنين من مامان قربون تو ميره

 .به جلوی در رسيدم . پشت به من ایستاده بود. ساوان را در اغوشش تکان ميداد... دست به سينه شدم

 !ف کردم: صدای خوبی دارهاعترا

 

* * * 
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 صبح بدون حرفی بيرون زده بودم. با همان لباسهای دیروز... نمی خواستم مزاحم باشم! نگاهی به ساعت

 !انداختم. یعنی االن خواب بود؟ قطعا خوابيده! ساعت از یک گذشته... اره ا... ره خوابيده

 تاپم را برداشتم و راه افتادم سمت ساختمان!!! در را ماشين را جای هميشگی پارک کردم و پياده شدم. کيف لپ

 باز کردم و همزمان صدای بسته شدن در اتاق. کالفه پوزخند زدم. آباژور گوشه ی سالن روشن بود . چراغ

 آشپزخانه هم همينطور... کيفم را روی اولين مبل جلوی پنجره انداختم و راه افتادم سمت آشپزخانه. تشنه

 ذاهای آماده روی گاز پوزخندی زدم. ليوان آب را در آبسرد کن یخچال فرو بردم... چراغ رابودم. با دیدن غ

 خاموش کردم و بيرون آمدم. جلوی تلویزیون نشستم. بيدار بود. حاال که بيدار بود خوب بود می توانستم لباس

 روی ميز گذاشتم و رفتم سراغ بردارم. امشب دیگر به هيچ وجه تحمل این لباسها را نداشتم... ليوان خالی آب را

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

 .کالفه شدم. برای رفتن به اتاق خودم هم اجازه می گرفتم. غریدم: باز کن می خوام لباس بردارم

 !آرام گفت: چند لحظه

 .ت چادر سر کندچرا باید صبر می کردم؟ البد می خواس

 .دست به کمر زدم و پشت به در ایستادم. نقاشی های روی دیوار را از نظر می گذراندم. با باز شدن در چرخيدم

 !چادر سفيدی که به سرداشت چشمانم را گرد کرد زمزمه کرد: سالم

 عقب گذاشت ومی خواستم جوابی ندهم اما وجدانم تشر زد و آرام پاسخ دادم و به جلو قدم گذاشتم. قدمی 

 !من وارد اتاق شدم. به ساوان که روی تخت خوابيده بود لبخند زدم. دو دل بودم بين نزدیک شدن یا نشدن

 باالخره تردید را کنارگذاشتم و کنارش رفتم. خم شدم. انگشت اشاره ام را ميان موهای خرمایی اش کشيدم و

 .بوسه ای کوتاه روی پيشانی کوچکش زدم

 !است. لبخند زدم به روی ساوان... به روی موجود کوچولوی دوست داشتنیجلوی در ایستاده 

 دل که کندم از جا بلند شده و در کمد را باز کردم و نگاهم روی لباسهای رنگارنگ خيره ماند. روی پيراهن های

 نکه.. قبل از ایرنگی بلند داخل کاور... لباسهای زنم... زنم؟ در کمد دیواری را به تندی بستم و رفتم سراغ بعدی.

 !در کمد را به طرف خودم بکشم صدایش بلند شد: تو این یکيه

 

سر چرخانده و مسير اشاره اش را دنبال کردم . به تندی به طرف کمد لباسهایم قدم برداشتم. شلوار گرمکن 

 سياه

 را ن در صدایشو سفيد و تيشرتی برداشته با کاور کت و شلوار سياهم از اتاق خارج شدم. به هنگام بسته شد

 «شب بخير»شنيدم 
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* * * 

 خسته ام... بی خوابم... اما چشمانم از روی صفحه ی لپ تاپم ميرود به طرف در اتاق و برمی گردد. صدای گریه

ی ساوان ریتم وار در مغزم تکرار ميشود. انگشتانم را روی دکمه های کيبورد می کشم و سعی می کنم تمرکز 

 .کنم

 !م را پایان دهم و بخوابمکارهای عقب افتاده ا

 ...اما

 صدای گریه که قطع نميشود کالفه لپ تاپ را جمع می کنم. به روی ميز هل داده و از جا بلند شدم. به سمت

 .آشپزخانه قدم برداشته و چرخی زدم

 هبچشمانم به روی قابلمه های غذا رفت... دلم پيچ خورد. قدم هایم به سویشان کشيده شدند. در شيشه ای را 

 .دست گرفته و خم شدم تو قابلمه ی سياه پر از فسنجان

 بو کشيدم... باز هم پيچ خورد... انگشت درون قابلمه کردم و به دهان بردم. گردوهای رب زده که در دهانم مزده

 ...داد باز هم پيچ خورد

برنج کردم و خورشت  در قابلمه را روی ميز چهارنفره رها کرده و بشقاب و قاشقی برداشتم. بشقاب را پر از

 .ریختم

 !...پشت ميز نشستم و مشغول شدم. خوشمزه بود

 گریه ی ساوان که قطع شد از جا برخاستم . پارچ آب را بيرون کشيدم و با ليوانی از کابينت، روی صندلی

 شده قلبرگشتم... نگاهی به آشپزخانه انداختم. وسایل جا به جا شده بود. بيشتر موارد به روی کابينت ها منت

 !...بود. ميز چرخيده بود... و بوی فسنجان می آمد. فسنجان سرد چنان به دهانم مزه داده بود

 .لبخند زدم؛ خوشمزه بود

 بشقاب و قاشق را درون سينک رها کرده و به روی کاناپه برگشتم. با شکم سير... ساوان آرام شده، چشمانم

 .سنگين شد

* * 

 

 چ *

 ده است. آخرین سفارشات کارگاه را آماده می کنيم. این روزها درگيرم... درگيریزی به آغاز سال جدید نمان

 مشکالت آخر سالی کارگاه. سفارشات نزدیک عيد و آخر سالی! بچه های کارگاه درخواست مرخصی آخر سال

 عطيلداشتند و من به فکر آخرین سفارش بودم. با حجم عظيمی که داشت مرا وادار می کرد کارگاه را دیرتر ت
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 کنم

 تا بتوانم مرخصی بچه ها را هم در نظر بگيرم!!! دقيقا هشت روز از ازدواجمان ميگذشت... درگيری روزهایم چنان

 .زیاد بود که شبها دیر به خانه می رفتم و صبح زود بيرون ميزدم

 .تلفن روی ميزم که زنگ زد نگاهم را از طرح آینه های جدید گرفتم و پاسخ دادم

 ...فت: سالمصدایی ارام گ

 ...ابروانم در هم رفت: سالم

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

 آرام پرسيدم: چيزی شده؟

 ...راستش:-

 !!!با مکثش دلم به شور افتاد و به تندی گفتم: بگو چی شده

 ميشه برای ساوان شيرخشک بگيرین؟:-

 متعجب گفتم: شيرخشک؟ چرا خودت نميری؟

 .که کرده بودم پشيمان شدم و به سرعت از سوالی

 !صدایش مردد بود اما گفت : این اطراف مغازه ای نيست. منم با بچه نمی تونم دورتر برم

 ...حق داشت. شاید هم خرجی دستش نداشت. تمام اموال او بلوکه شده و دست حاجی بود. من هم که

 ...صدایم مالیم شد: آماده شين االن ميام باهم ميریم خرید

 رده بودم آن خانه این روزها نياز به خرید دارد. به خریدی که باید من تامين می کردم. من مسئولفراموش ک

 .تامين مایحتاج آن خانه بودم

 .کارها را به سيامک سپردم و راهی شدم. زنگ در را به صدا در آوردم و منتظر ماندم. لحظاتی بعد در باز شد

 .قامت کوچکش لحظه ای اراده ام را از دست دادم و پياده شدمچادرش را دور ساوان پيچيده بود. از دیدن 

 ماشين را دور زدم و به طرفش رفتم. سالم کرد و سرتکان دادم. ساوان را از آغوشش بيرون کشيدم. به صورتم

 

 چنگ زد و من سرم را به تندی عقب کشيدم. روی صندلی کمک راننده که نشست بچه را به آغوشش دادم و

 ستم. با حرکت ماشين گفتم: کجا باید برم؟پشت فرمان نش

 مردد نگاهم کرد. به چشمانش خيره شدم. نگاهش از نگاه کودک گناهکار هم مظلومانه تر بود. دستم را بند

 .فرمان کرده و زیر لب لعنتی زمزمه کردم

 بود. در ساوان به صورتش چنگ می انداخت و می خندید. از شيطنت های ساوان و اخم هایش خنده ام گرفته
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 برابر فروشگاه زنجيره ای توقف کردم. پياده شدم و راه افتادم سمت در کمک راننده! ساوان را از آغوشش گرفتم

 و منتظر ماندم پياده شود. با هم وارد فروشگاه شدیم. چرخ خرید را جلو کشيدم و با دست آزادم به حرکت در

 .چی الزمه بردار...! شنيد یا نه مهم نبود من گفته بودمآوردمش. کنارم قدم برمی داشت. آرام زمزمه کردم: هر

 .این وجدان بيدارم آزار نميداد

 کنار سبد ادویه جات ایستاده بودم و دید ميزدم. خم شدنش در برابر سبد را... دقتش در تاریخ توليد و انقضا

 ند گاهی پتویش را روی سرشمحصوالت را... ساوان خواب رفته بود. سبد را با پایم هدایت می کردم و هر از چ

می کشيدم. زنی به همراه دخترکش در مسير دیدم قرار گرفت. دخترک از مانتوی کرم رنگ زن آویزان شده بود 

 و

 من اون ...نق می زد. نزدیک تر که آمدند صدای دخترک واضح تر شد: مگه نگفتی عيدی هرچی بخوام ميخری

 !...عروسک و ميخوام

 !...من... گوشه ی چشمم رفت سمتش... زنم بود... برگشت روی ساوان... بچه ام بودعيد بود... عيد بود و 

 عيد... زنم... بچه ام...؟

 سه بسته ی ادویه جات را درون سبد انداخت و راه افتاد. چرخ را پشت سرش هل دادم. با فاصله ای نزدیک

 .داند: من می آرمکنارش می رفتم. چرخ از زیر پایم در رفت. دستش را به طرف چرخ برگر

 تردید کردم. از یر دستم کشيدش و راه افتاد. شانه هایم را باال انداختم و دنبالش رفتم. در برابر سبد شير خشک

 ایستاد و مشغول بررسی شد. قدمی جلو گذاشتم: مگه خودت بهش شير نميدی؟

 !دیدم لب پایينش بين دندان هایش رفت. سر به زیر انداخت: نه

 : نه؟ چرا؟خشمگين غریدم

 !حاج خانم گفتن حرامه:-

 متعجب پرسيدم: حرامه؟

 .سر تکان داد و من چهره در هم کشيدم! حرام بود؟ جوابی برای این سوال نداشتم. نگاهی به ساوان انداختم

 چرا باید از خوردن شير مادر محروم می شد؟

 

 مردد گفتم: چرا؟

 !با ناراحتی گفت: چون قرار بود ازدواج کنم

 دیدی خوردم. بخاطر ازدواج، ساوان از خوردن شير مادرش محروم شده بود؟تکان ش

 عقب کشيدم و ساکت شدم. در برابر ساوان احساس گناه می کردم. اما حقيقت داشت؟
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 خرید ها که تمام شد ساوان را به آغوشش برگرداندم و کيسه های خرید را بلند کردم. راه افتادیم سمت

 بایلم زنگ زد... بادیدن شماره ی حاجی گوشی را به جيب کاپشنم برگرداندم. دوبارهماشين...گرفته بودم... مو

 زنگ خورد. مردد به گوشی نگاه می کردم که جلوتر آمد و غيره منتظره گوشی را به دستش دادم.. وسایل را در

 خم شدم و صندوق عقب جا دادم و سوار شدم. مشغول صحبت با تلفن بود و ساوان اذیت می کرد. به آرامی

 بلندش کردم. گریه اش بلند شد و ميان هق هقش پوف پوف کرد... اخمهایم در هم رفت. باز هم گشنه بود؟

 تمام روز گشنه بود. صورتش را مقابل صورتم گرفتم و غریدم: چه خبرته هی می خوری؟

 ...صدایش بلند شد که گفت: نه حاج خانم خيالتون راحت

 م پشت خط بود. ساوان گریه می کرد و صدایش به سختی قابل شنيدن شدهاخم هایم در هم رفت. حاج خان

 . بود. گوشی را به تندی قطع کرد و دستانش را برای در اغوش کشيدن ساوان باز کرد

 پرسيدم: حاج خانم بود؟

 !...آرام گفت: برای فردا شب دعوت کردن

 !اخمهایم در هم رفت: الزم نيست بری

 !کرد. ادامه دادم: اگه زنگ زدن بگو مرصاد نميزاره ... بگو راضی نيست بيام سربلند کرد و متعجب نگاهم

 !شيشه ی خالی را به دست ساوان داد و گفت: چشم

 پلک زدم : چرا شيشه ی خالی ميدی دستش؟

 !شيرخشک تموم شده بود. برای همين هم مجبور شدم زنگ بزنم:-

 نی؟با تردید گفتم: از این حرفی که حاج خانم زده مطمئ

 سربلند کرد: کدوم؟

 !شير دادن به ساوان:-

 !سرخ شد: َن ... ه

 

 !پس فعال خودت بهش شير بده تا من بپرسم:-

 !سربه زیر انداخت: باشه

 ساوان همچنان گریه می کرد. اشاره ای به ساوان کردم: منتظر چی هستی؟

 خواستم معذبش کنم... انگار از نگاهم با تردید نگاهم کرد. سرم را به طرف خيابان برگرداندم. در این حال نمی

 !مطمئن شد... لحظاتی بعد صدای گریه قطع شده بود

 نزدیک عيد باید خرید می کردیم. مثل همان زمان هایی که با حاجی راهی بازار ميشدیم. مثل زمان هایی که
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 پشت پژو سبز حاجی می نشستيم و مثل یک خانواده به خرید می رفتيم. خانواده؟

 هم آن زمان خانواده بودیم. یک خانواده ی چهار نفره ی پر از شور و هيجان! چقدر برای خرید پيراهن و قطعا ما

 شلوار ذوق می کردیم ولی حاج خانم تمام ذوق و شوقی که برای خرید به خرج می دادیم از بين می برد. حالمان

 بود باید تو مراسم عيد دیدنی آقا بهرا می گرفت و با انتخاب خودش برایمان لباس می خرید. هميشه معتقد 

 «آقا»نظر برسيم ... 

 !ماشين را به پارکينگ هدایت کردم! با توقف ماشين آرام گفتم: پياده شو

 پياده شدم و منتظر ماندم. لحظه ای بعد در ماشين باز شد! کنار هم وارد مرکز خرید شدیم! رو به روی بوتيک

 !هم را روی ویترین دوختم و گفتم: هر کدوم و دوست داری انتخاب کنلباس متوقف شدم. کنارم ایستاد... نگا

 ...متعجب سربرگرداند. حرکتی نکردم. گفت: من

 !ميان حرفش دویدم: نزدیکه عيده می تونيم کلی خرید کنيم. قراره برای هممون خرید کنيم

 شد. دست به چادرش برای همه رو سخت گفتم. همه شامل من هم می شد. انتخاب طوالنيش باعث کالفگيم

 بند کردم و به دنبال خودم داخل مغازه کشيدم! ساعتی بعد با خرید مانتو سرمه ای و دو شلوار جين که رنگ

 مشکيش انتخاب خودش بود و رنگ خاکستری به اصرار من اضافه شد بيرون آمدیم. ساوان شيطنت می کرد و

 اب بازی فروشی کم آوردم . اگرمهدی بودبرای ساوانمشت هایش را به شانه ام می کوبيد. دربرابر مغازه اسب

 !!!...اسباب بازی می خرید... ذهنم رفت به دو عروسک بزرگ اتاقش... فقط و فقط دو عروسک

 وقتی داخل مغازه شدیم ساوان چنان خودش را پرت کرد سمت خرس بزرگ جلوی پيشخوان که به سختی

 ر آغوش عروسک بود... خریدمان از جغجغه گرفته تا دو تاکنترلش کردم! مطمئنا با ذره ای درنگ ساوان د

 عروسک پشمالوی بزرگ را شامل می شد . برای خرید لباس مردانه که وارد بوتيک شدیم از فروشنده خواستم

 تيشرت سفيدی برایم بياورد... تيشرت انتخابی ام سفيد با خط های مشکی در یقه اش بود. تيشرت را باال و

 که دستش را روی تيشرت دیگری دیدم. نگاهم رفت روی صورتش و تيشرت... تيشرت رنگ آبیپایين می کردم 

 

 داشت... مثل همان تيشرتی که در مجلس خواستگاری پوشيده بودم. کشيده شد طرف تيشرت ... چشمانم که

 !به صورتش دوخته شد گفت: جنسش خيلی خوبه

 !طره ی قدیمی این تيشرت بود! هر دو تيشرت را خریدیدمناخوداگاه لبخند زدم... جنسش مهم نبود ... مهم خا

 به خرید عالقه ای نداشتم. ترجيح می دادم از این کار دوری کنم . دوباری که با باران برای خرید رفته بودم به

 اندازه ی صد سال دنبالش کشيده می شدم... دفعات آخر به هر بهانه ای از این کار شانه خالی کرده بودم. اما

 !!!ید با او... یک جورهایی بود... نه که شيرین باشد... نه... فقط... بد نبودخر
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 خانه ام دیگر سوت و کور نبود... ساوان ميان اسباب بازی هایش چرخ می خورد. دست و پاهایش را روی زمين

 فيد روی سرمی کشيد و آرام آرام حرکت می کرد. ذوق زده به حرکتش نگاه ميکردم... بيتوجه بودم به چادر س

 ...زنم... مهم نبود در برابر من اینطور حجاب دارد... مهم نبود. در این لحظات باران هم مهم نبود. او مهم نبود

فقط و فقط چشمانم به دنبال ساوان می چرخيد. قلبم برای او می تپيد... برای پسر بچه ی دوست داشتنی پر 

 سر

 !...و صدا که هر نوع صدایی تحویلم ميداد

 ایش که بلند شد سربلند کردم. بازی با ساوان چنان غرقم کرده بود زمان را به فراموشی سپرده بودم... گفتهصد

 !بود شام آماده است و من فکر می کردم خوب می شد می توانستم قبل از شام دوش بگيرم

 :دمه زدم و سر به زیر پرسيساوان را رها کردم و به طرف آشپزخانه ی بی در و پيکر رفتم. به کانتر ما بينمان تکي

 می تونم لباس بردارم؟

 !مالقه به دست چرخيد و با تردید گفت: بله؟... بله

 !و من راهی اتاق شدم و صدایم را باالتر بردم: یه دوشم ميگيرم

 زیر آب که ایستادم تنم لرزید. خانه ی خودم بود اما برای دوش گرفتنم اجازه می گرفتم. در خانه ی خودم آرام

 !...بودم... در خانه ی خودم حس نداشتمن

 فکر کردم او هم نداشت... مگر نه اینکه باید در خانه اش آزاد باشد. بيشتر از انکه بيرون از خانه حجابش را

 رعایت کند پيش من این کار را می کرد. در برابر من فراری بود. می دیدم چقدر بافاصله از کنارم رد ميشود. می

 ت پيش می برم ساوان را از آغوشش بيرون بکشم دستانش را به سرعت رها می کند مبادادیدم زمانی که دس

 .دستانش با دستان من برخورد داشته باشد

 دلتنگ بودم... دلم هوای کسی را داشت. کسی در دور دورها ... کسی که این روزها سيامک از نبودش در

 !اقامتش... به زندگی اشدانشگاه می گفت... کسی که می دانستم برگشته به شهر 

 .دلتنگ باران بودم. دلتنگ باران شادی بودم که لبخند از لبهایش محو نمی شد. دلتنگ باران خودم بودم

 !!!باران خودم... بارا ِن من

 

 غذاخوردن با او... نشستن رو به روی او... خيره شدن به ساوان... لبخند زدن به شيطنت هایش و دست درازی

ا... هيچ کدام نمی توانست جای خالی بارانم را پر کند. از زمانی که آب ولرم به روی صورتم کردنش در غذاه

 خورد

 دلتنگی، حس و حالم را گرفته بود. رو به رویم روی صندلی خالی می توانست باران باشد و من... دخترکی ک
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 !باران از آن حرف ميزد. کودکی از وجود من و بارانم

ه های ماکارونی فرو بردم و آه بلند باالیی کشيدم. سر بلند کرد. به فاصله در دورترین چنگالم را در ميان رشت

 نقطه

 از من روی صندلی نشسته بود. ساوان روی ميز بود و به غذایش چنگ می انداخت. نگاهش پر از حرف بود... پر

 !از کلماتی که من درک نمی کردم

 .يدم و پشت سرش ایستادم. متعجب خودش را عقب کشيدبشقاب غذا را پس زدم و بلند شدم. دور ميز چرخ

 ساوان را از روی ميز بلند کردم و راه افتادم سمت سالن... بين اسباب بازی ها نشستم و سعی کردم ذهنم را

 ...منحرف کنم... همه چيز آرام بود. صدایی جز صدای ساوان به گوش نمی رسيد. هيچ چيز نبود به جز ساوان

 .رم فقط با صدای کودک پنج ماهه می شکست... کاش می دانستم حال باران چه می کندخانه ی سوت و کو

 ...کاش می توانستم... کاش توانش را داشتم سراغی از او بگيرم. کاش می شد بگویم برگرد... برگرد به دانشگاه

 .برگرد سر درست!و مطمئن باش مرصادی نخواهد بود تا اشکهایت را سرازیر کند

 لبم را پاره کرد. پاهای قفل شده ام در هم چنان گسست و مرا از افکارم بيرون کشيد که برای لحظهزنگ تلفن ق

 ای لرزیدم. منتظر بود به طرف گوشه ی سالن بروم. از ثابت ماندنم که مطمئن شد آرام آرام راهی گوشه ی سالن

 !شد. تلفن را برداشت: سالم حاج خانم

 حاج خانم زنگ زده بود... البد ميخواست بداند عروس و پسرش در چه پلک زدم و نگاهم رنگ تمسخر گرفت.

 حالی هستند... مگر حال ما مهم بود؟ مگر مهم بود من در خانه ام آرامش ندارم. مهم بود عروسش از شوهر خود

 !رو می گيرد؟!... مهم بود پسرش از زنش فراری است؟ مهم بود که من و او در این خانه کنار هم نبودیم

 ...ا برخورد چيزی به سينه ام نگاهم رفت سمت ساوان و عروسک پشمالویی که به صورتم خورده بود. خندیدب

 خندیدم! خم شدم و پيش کشيدمش... روی پرزهای فرش خواباندمش و صورتم را فرو کردم در شکمش. خنده

 حواسم را از صحبتاش شدت گرفت و صداهایی از دهانش خارج کرد. صداهایی که از دهانش خارج می شد 

 های پشت تلفن پرت کرد. صورتم را در برابر صورتش گرفتم و زمزمه کردم: نی نی؟!!! تو قراره من و چی صدا

 کنی؟؟؟ بابا؟ ميگی بابا؟

 ...چشمانم را دوختم به چشمانش... دو جفت لنگه ی هم... مثل هم

 امان...! باید بهت بگم بابات نيستم؟ باید بگم چهمن باباتم؟ ميشم بابا! تو بهم ميگی بابا؟... به اونم ميگی م:-

 عموی بدی داری؟

* 
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* * 

 حاج خانم برای شام دعوت کرده بود. دلتنگ نوه اش بود. دلتنگ پسرش بود و شاید دلتنگ عروسش...! مهم

نبود برای حاج خانم حرف مهم نبود... برای حاج خانم فقط حاجی بود و حاجی... حاجی می گفت آسمان 

 ...سفيد

 !...آسمان برایش سفيد می شد... حاجی می گفت مرصاد بد... مرصاد بد می شد

 گفته بودم برای شام نمی رویم... گفته بودم کار دارم. گفته بودم دوست ندارم با خانواده ها رفت و آمد داشته

 خشمگين شده باشيم. گفته بودم چه اهميتی دارد من بروم و او برود. نگاهش که رنگ کودکانه گرفته بود

 .بودم. بر سر ته تهای قلبم فریاد زده و غریده بودم...! که حال و روز حالم هم از لرزیدن توی لعنتيست

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

 رفته بودنگاهش را دزدیده بود و دست هایش مشت شده بود. ساوان را از ميان اسباب بازی هایش کنده و 

 .توی اتاق! خرس پشمالو را روی اسباب بازی ها کوبيده و خودم را روی مبل پرت کرده بودم

 هر چه بود دو روزی گذشت و من فراموش کردم حاج خانم مهمانی داده است. من و عروسش را پاگشا کرده

 ه اش نرفتم. خشک گفتماست. حاج خانم که زنگ زد با اکراه جواب دادم. گرم نبودم. مثل هميشه قربان صدق

 نمی خواهم به مهمانی بيایم... گفت زشت است. حرف فاميل می شود و من با پوزخند گفتم مگر فاميل نمی

 دانند؟ نمی دانند زن برادرم را به همسری در آورده ام؟

 رد حاج خانم التماس کرد... صحبت هایش رنگ محبت گرفت و قربان صدقه ام رفت. مهم نبود من قصد نداشتم

 آن مهمانی حاضر شوم. خسته از اصرار هایش گفتم می تواند به حاجی بگوید بياید دنبال نوه و عروسش... اما

 .من.!.. من به آن مهمانی نمی روم

 حاجی دنبال عروسش نيامد... دنبال نوه اش هم نيامد. حاجی مرد بود... مر ِد مرد... اجازه نمی داد عروسش بی

 شود. برای حاجی مهم نبود پسرش به مهمانی پاگشایش نمی رود مهم این بودشوهرش در مهمانی حاضر 

 .عروسش بی شوهر در این مهمانی حاضر نشود

 .سيامک آخرین طرح را روی ميزم گذاشت و گفت: نياز به تایيد داره

 ه ها ميگنچچشم از مانيتور گرفتم. طرح همانی بود که قبال تایيد کرده بودم. متفکر سر بلند کردم که گفت: ب

 .رنگ نميگيره! ميگن آب نقره روی سایه های طرح جا نميگيره

 کی این و گفته؟:-

 !رضا ميگه سایه هاش زیادی ظریفه:-
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 .شک داشتم... طرح برایم عزیز بود و این سفارش آنقدر مهم که طرح عزیزم را برایش آماده کنم

 !من این طرح و پنج سال پيش کار کردم. خودتم دیدیش:-

 .مک روی مبل پيش رویم نشست: آره ولی اون آب نقره نگرفتهسيا

 !چه اهميتی داره مس مسه؟:-

 .ابروانش را گره زد: یادت رفته تو قرارداد ذکر شده همه ی سفارشات آب نقره بگيرن

 با اخم به حرف های سيامک گوش می دادم. این بند قرارداد یادم نبود. در این مدت مشغله ی فکری زیاد بود و

 من به هر چيزی فکر کرده بودم به جز بندهای ذکر شده در قرارداد. قلم به دست گرفتم: خيلی خوب... چی کم

 مونده حاال؟

 سيامک انگشتانش را روی ميز کشيد و ضرب گرفت: جز چهار تا کاسه بشقابی که در حال کار هستن فقط همين

 .قاب آینه ها موندن

 طرح به درد بخور آماده نداریم؟:-

 .ی راستش را روی پای دیگرش کشيد: فکر نمی کنمپا

 یعنی االن باید بشينم طرح بزنم؟:-

 از روی صندلی بلند شد و روی ميزم خم شد: می تونی همين طرح و تغييرات بدی. اون قسمت سایه هاش و اگه

 .بدیم بتونيم کج بزنيم... به حالت مورب ميشه شبيه تاللو نور... می تونيم فقط سایه هاش و تغيير

 .سرم را باال انداختم: خوب نميشه

 دستش که آمد پشت گردنم خودم را عقب کشيدم. چشم غره ای رفت و گفت: تو درست کن ميدم عليرضا یکی

 .درست کنه خوب شد بقيه رو هم درست می کنيم نشد فکر یه طرح دیگه ميکنيم

 .ن سایه هاش و عوض می کنمطرح را زیر و رو کردم: باشه یه کپی بگير بده کار و شروع کنه م

 .کشته مرده ی این مخ متفکرتم:-

 .گم شو بيرون تا نزدم شل و پلت نکردم:-

 .طرح را برداشت و از اتاق بيرون رفت. کالفه دستی ميان موهایم کشيدم. موبایلم را برداشتم و شماره گرفتم

 ...بوق اول

 ...دوم

 

 ...سوم

... 
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 !...روی ميز پرت کردم. جواب نمی داد... لعنتیصدای زن که بلند شد با خشم گوشی را 

 ...بار سوم بود زنگ می زدم. امکان نداشت تماس بگيرم و بی جواب بمانم

 ...حاال

 .تماس هایم بی پاسخ می ماند

 باید می نوشتم! می نوشتم باران. بارانم؟

 !!!گوشی را چنگ زدم و تایپ کردم: بارا َنم؟

 لم و منتظر جواب ماندم. باران جواب می داد... باران هميشه پيام هایم رانگاهم را دوختم به اسکرین موبای

 جواب می داد... باران هميشه جواب می داد... حتی زمانی که رو می گرفت و قهر می کرد هم در برابر پيام بارانم

 !جواب می داد. یک کلمه می نوشت جانم و من لبخند می زدم

 .م به صفحه اش... به سرعت پيام را گشودم و به کلمه ی بله پوزخند زدمموبایلم که لرزید چشمانم را دوخت

 نگفته بود جانم... نگفته بود جان!!! گفته بود بله!!! بله ای که توی ذهنم موج گرفت... چشمانم را تار کرد و

 جانم اما جواب دستانم را لرزان!... گوشی را روی ميز رها کردم. لحظه ای بعد دوباره به دست گرفتم. نگفته بود

 .داده بود. به بارانم جواب داده بود

 «خوبی؟» برایش مهم بودم... جواب داده بود. نوشتم

 !و خيلی سریع جواب داد: آره... راستی عروسيت مبارک

 !عروسی؟ عروسی من؟ عقدم؟ عقدم با زن برادرم؟ عقدم با مادر برادر زاده ام؟ مبارک؟ چقدر تلخ شده بود بارانم

 انصافانه تبریک می گفت... تبریک می گفت وقتی می دانست دلم با این عقد... پوزخند زدم... با اینچقدر بی 

 عروسی نيست و او تبریک می گفت به من... به من؟

 بازویم را روی ميز قرار دادم و با خشم کشيدمش... تلفن... زونکن ها... طرح های جدید... جعبه ی مسی خودکار

 .خشم لگدی هم نثار ميز کردم و صندلی چرخ دارم عقب رفت. نفهميدم چه اتفاقی افتادها سرازیر شدند. با 

 نفهميدم چطور شد که ساعتی بعد سيامک با تعجب وارد اتاق شد و پرسيد: جنی شدی؟

 !!!و من ناليدم. ناليدم

 « گفت عروسيت مبارک »

 

 ...فراموش کن بزار بره دنبال زندگيش سيامک دست روی شانه ام گذاشت و گفت: بلند شو مرد... بلند شو...

 بچسب به زن و زندگيت پسر! ول کن این حرفا رو... به اون بچه فکر کن... روز به روز داره بزرگتر ميشه! تا چند

 «بابا» وقت دیگه ميگه 
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 « بابا» پلک زدم 

 « بابا »

* * * 

 ی به خودم توی شيشه درب ورودیحاجيه خانم آمده بود. صدایش را از همان جلوی در ورودی شنيدم. نگاه

 انداختم. گفت: داری چيکار می کنی؟ شکوفه چادر چرا سرت می کنی؟

 پوزخندی زدم. مادرش تشر می زد. تشر می زد چرا از من چادر سر می کند. به نظرش من نامحرم بودم... بودم؟

جدی نامش را صدا زد. دلم می  یه عقد اجباری ما را بهم محرم می کرد؟ شاید می کرد که حاجيه خانم اینبار

 گفت

 .بمانم و اجازه دهم مادرش به آزارش ادامه دهد و عقلم فریاد می زد کمی... کمی مهربان باش... تقصيری ندارد

 دستگيره را پایين کشيدم و وارد شدم. با بسته شدن در صدای پر از حرص حاجيه خانم که غر می زد متوقف

 !به رویم ظاهر شد و گفت: سالمشد. دیدمش... با چادر سفيد رو 

 نگاهم را از کفش های سياهم گرفتم و به صورت گردش دوختم. صورت گرد و رنگ پریده اش... لب های رنگ

 باخته و چشمان پر از ترسش... ترسش از چه بود؟ درک نمی کردم. زیر لب جواب دادم. چادرش را محکم تر زیر

 .چانه اش گرفت و گفت: مهمون داریم

 !ن دادم: می دونم. خوش اومدنسرتکا

 لبخند زد. نگاهش رنگ دیگری گرفت. گرم شد... چشمانم متعجب شد. نگرانی چشمانش پر کشيد... نگرانی

 چشمانش از من بود؟ از برخورد من نسبت به حضور مادرش؟ من اینقدر بد بودم؟ اینقدر بد که او می ترسيد از

 .ه شدم. لرزیدم از خودم! از برابرم کنار رفت و به آرامی وارد شدمحضور مادرش در خانه ام؟ از خودم خجالت زد

 .با دیدن مادرش روی مبل های جلوی پنجره سالم کردم. مشغول احوالپرسی شد. خوش آمد گفتم و برگشتم

 .کيفم را روی کاناپه گذاشتم و برگشتم سمتش و پرسيدم: ساوان نيست

 !هنگاهش را از مادرش گرفت: خوابه... تو اتاق

 

 ببخشيدی به حاجيه خانم گفتم و راه افتادم سمت اتاق خواب. ساوان روی تخت بود و اسباب بازی هایش

 کنارش پخش شده بود. پيش رفتم و آرام از روی تخت کندمش. سرم را درون پتوی سبزش فرو بردم و بو

 هوسيدمش! سر بلند کردم و بکشيدم. بوی زندگی می داد... بویی که مدتی می شد گم کرده بودم. لبخند زدم. ب

 .قامتش خيره شدم. به چهارچوب در تکيه زده بود

 چيزی شده؟:-
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 !نگاهش را دزدید و گفت: ببخشيد مامان اومده

 .ابروهایم در هم رفت و جدی گفتم: اینجا خونه ی تو هم هست. من با اومدن مهمون مخالف نيستم

 .ون نيست. خونه ی دخترشهمهمونامون قدمشون روی چشممون. تازه مادرت که مهم

 .صادقانه اعتراف کردم: دوست ندارم بریم جایی که ازش رونده شدیم! اونا ما رو از خونه هامون بيرون کردن

 جدی پرسيدم: اگه پدرت اجبار نمی کرد ازدواج می کردی؟

 .چشمانش را به بند دست و چادرش دوخت: ساوان برای من بس بود

 ن مجبور بودی به خونه ی من اومدی! اونا بيرونت کردن همونطور که من و بيرونسر تکان دادم: ميبينی... چو

 کردن! دليلی نداره جایی که رونده شدیم پا بزاریم! این و باور داری؟

 .سرش را به یقه اش فرو برد

 دهنفسم را بيرون فرستادم و ادامه دادم: من نمی دونم تو چه حسی داری ولی من پام و تو خونه ای که رون

 شدم نميزارم اما جلوی تو رو نميگيرم. خودت می تونی تصميم بگيری... اون روزم به حاج خانم گفتم بيان

 ...دنبالت و ببرنت مهمونی ولی حاجی

 .با پوزخند ادامه دادم: به قول خودش هر جا مرد نباشه زنم نباید باشه. غيرتش اجازه نداده بود بيان دنبالتون

 : البته غيرتش فقط به اینجاها می رسه... و گرنه نمی فهمه اینکه عروسش و تو فشاربا صدای مسخره ای گفتم

 !بزاره و به زور شوهرش بده بی غيرتيه

 ساوان را روی تخت برگرداندم و آرامتر ادامه دادم: حاال هم بهتره برگردی سر نقش بازی کردنت و از مادرت

 .پذیرایی کنی

 .لبخندی روی لبهایش نشست

 .ند شدم: یه دوش ميگيرم و مياماز جا بل

 

 .سرتکان داد و از اتاق بيرون رفت. رفتم سراغ کمدم، لباسهایم را بيرون کشيدم. به یک دوش اساسی نياز داشتم

 زیر شير آب یاد باران کردم. اما به سرعت سرم را تکان دادم و برگشتم. به اندازه ی کافی روزم را به او فکر کرده

 .. پدر پسری که دوستش داشتم. مهم نبود رابطه ی من با ساوان طوالنی تر از رابطه ی پدر وبودم. من پدر بودم.

 .فرزندی بود اما من برای ساوان بهترین ها را ميخواستم. تصميم نداشتم اجازه دهم طعم تلخ بی پدری را بچشد

 ردم و کنترل تلویزیون را بهروی مبل با فاصله از حاجيه خانم که نشستم ليوان چای را به دستم داد. تشکر ک

 دست گرفتم. حاجيه خانم با خشم به چادر سفيدش نگاه می کرد و من لبخند می زدم. ليوان چایم را تا ته سر

 کشيدم. حاجيه خانم از حضورش در آشپزخانه استفاده کرد و گفت: کارا خوب پيش ميره پسرم؟
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 ...نگاهم را برگرداندم سمتش و جواب دادم: بله شکر خدا

 !بچه ها که اذیت نمی کنن:-

 .پوزخند زدم: مطمئنا اذیت هاشون به اندازه بزرگتر ها نيست

 ابروانش را در هم کشيد. از جوابی که شنيده بود خوشش نيامده بود. سکوت کرد و ناتوان از سکوت چند

 .داریدقيقه ای اش گفت: ب شکوفه ميگم برای فردا شب بياید برای شام قبول نمی کنه ميگه کار 

 !آرام گفتم: ممنون انشاا... بعدا

 یعنی شکوفه قرار نيست بياد خونه ی پدرش؟:-

 انگشتانم رفت درون کف دستم و مشت شد: شکوفه خودش می تونه انتخاب کنه. ماشاا... عاقله و بالغ... اما

 ...من ترجيح ميدم زنم

 !زنم را با تاکيد گفتم: زنم نره جایی که بيرونش کردن

 !را روی صورتش کوبيد: خدا مرگم بده دست راستش

 !از آشپزخانه بيرون آمد: چی شد مامان؟

 !لبخند زدم: چيزی نيست. حاجيه خانم از شنيدن حرف حق ناراحت شدن

 حاجيه خانم به طرفم برگشت و با صدای لرزان گفت: ما کی شما رو بيرون کردیم؟

 .ی جز بيرون کردن نيستآرام جواب دادم: مطمئنا به زور شوهر دادن دخترتون چيز

 حاجيه خانم بغض کرد: نه به واهلل... می خواستيم این دختر خوشبخت بشه. مگه چند سالشه بيوه باشه؟! مگه

 .اون بچه چه گناهی کرده بی پدر بزرگ بشه

 

 .دناخم هایم را در هم کشيدم. حرف زدن بيش از این بيهوده بود وقتی قرار نبود درکی از حرفهایمان داشته باش

 .آنها در همه حال حرف خودشان را می زندند. از جا بلند شدم: با اجازتون ميرم کمی استراحت کنم

 در برابر چشمان متعجب حاجيه خانم وارد اتاق خواب شدم. روی رو تختی ست زرشکی هماهنگ با پرده ها دراز

برای لحظاتی صدای گریه ی  کشيدم و دستم را زاویه دار فرستادم زیر سرم. به صورت ساوان خيره شدم و

 حاجيه

 .خانم را می شنيدم

 آن شب حاجيه خانم برای شام ماند. داریوش خان علوی هم به او پيوست و اولين مهمانان خانه ی سردمان پدر

 و مادر او بودند. مهمانان...؟ ترجيح می دادم نام بازرسان را بر روی مهمان ناخواندمان بگذارم. با رفتنشان دیدم

 حبس شده اش را رها کرد. دیدم مشت دستانش را آزاد کرد و برگشت به داخل ساختمان... در حياطنفس 
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 ماندم. در حياط ماندم و قدم زدم... کنار حوض کوچک فرشته مانند نشستم و به کف خالی و ترک خورده اش

 .خالی حوضخيره شدم. باال رفتن پرده ی سفيد سالن را دیدم و بی توجه دستم را سایيدم به کف 

 صبح فردا رفتم کارگاه... باید می رفتم دانشگاه اما به هر چيزی فکر می کردم بجز دانشگاه رفتن! حتی فکر رفتن

 به دانشگاه هم آزارم می داد. تصميم داشتم بعد از عيد محل کارگاه را تغيير دهم... با گرفتن پول سفارشات

 و پول پيشی که دست صاحب خانه داشتم می توانستمقبل عيد... با پاس کردن چک های ميليونی ناچيز 

 .کارگاهی به سادگی همين کارگاه دست پا کنم. شاید اینطور کمتر می توانستم به باران... بارانم فکر کنم

 چه اهميتی داشت وقتی بارانی نبود... مهم نبود در حياط را که باز می کنم نگاهم می رود سمت چراغ روشن

 ت وقتی در سالن را باز می کنم صدای بسته شدن در اتاق را می شنوم. مهم نبود لباسهایساختمان. فرقی نداش

 کثيفی که درون سبد رخت لباس رها می کنم تميز آویزان کمد می شوند من هر از گاهی لباسی از کمدم بيرون

 ح زود قبل ازمی کشم. اهميتی نداشت زن خانه ام را همان شب مهمان داشتنمان دیده بودم. مهم نبود صب

بيدار شدن من خودش را درون اتاق ساوان زندانی می کند و من صدای الالیی محزونش را می شنوم و از 

 کنارش

 می گذرم. تمام این ها مهم نبود وقتی باران نبود. بارانی که من دوست داشتم. بارانی که در تمام خواب و

 شد. من فقط باران را می خواستم. بارانی که زندگی ام رویاهایم، در نگاه های چشم بسته ام چراغ خانه ام می

 بود. برای من روشن بودن چراغ خانه ام... تميز بودن خانه ام... آرامش خانه ام... تنها با بودن باران معنا پيدا

 .می کرد

* * * 

 .چشمانم بی خواب است... چشمانم به دنبال لحظه ای آرامش می گردد

 

 فتم تا ببينمش. تا ببينم دست در دست پسری... کاش می شکستم... کاش میکاش نمی رفتم. کاش نمی ر

 .ُمردم... کاش کور می شدم

 .اما در آن لحظه در آن زمان در آن محل حضور نمی داشتم. کاش لحظه ها برای نرفتنم یاری می کرد

 ...اما

 .باران را در کنار آن مرد نمی دیدم

 ...بارا َنم را

 ...باران خودم را

 .انی که ميم مالکيتم را به پایان اسمش می افزودمبار
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 ...دست در دست آن مرد

 ...در کنار آن مرد

* * * 

 ...شکستم . پاهایم لرزید و من فرو ریختم... باران من... بارا َنم

 ر... دچند روز پيش برایش نوشتم بارا َنم و او نوشت بله...!!! نوشت بله... به بارا َنم بی تفاوت نماند اما امروز

 کنارآن مرد بود... بارانم با کسی بود... با کسی که انگشتانش را به دور بازویش حلقه زد و او را دنبال خود

 !!!کشيد. بارانم با مردی بود که دستانش را دور شانه هایش حلقه کرد

 !...باران من

 ...صدایش در گوشم می نواخت

 « مرصاد تنهام نزاری »

 « مرصاد بدون تو ميميرم »

 « مرصاد من جز تو به هيچکس نمی تونم فکر کنم »

 مشتم را روی ميز کوبيدم و صدای برگشت امواجش را شنيدم . باران گفته بود ... باران گفته بود تنهایش

 ...نگذارم... تنهایش گذاشتم. گفته بود بدون من ميميرد... نمرده بود... گفته بود به کسی جز من فکر نمی کند

 

 .د... باران بدون من نمرده بود... باران بدون من با آن مرد همراه شده بود. باران... باران با من نبودفکر کرده بو

 !باران با آن مرد بود

گویی قلبی که در سينه داشتم نمی تپيد... قلبی که برای لبخند باران می لرزید نمی تپيد. سينه ای که لبخند 

 باران

 .ه باران لبخندش را تحویل آن مرد داده بود در یخبندان اسير شده بودوجودش را به آتش می کشيد زمانی ک

 سرمای کارگاه هم نمی توانست تن داغ شده ام را سرد کند. سرمای کارگاه در تنم نفوذ می کرد. اما نفس هایم

 سنگين تر می شد. چشمانم سنگين می شد... چيزی به صبح نمانده!!! مرگ به رویم لبخند می زند. مرگ

 .ودم... مرگ سينه ام. مرگ تمام رویاهایموج

 چشمانم بسته می شود. باران باز هم دست در دست آن مرد لبخند می زند. سرمای کارگاه تن داغ دارم را تکان

 می دهد اما تصویر باران محو نمی شود. باران پر رنگ تر از تمام رویاها و خواب هایم حال در برابر چشمان بسته

 .. رویای باران حال در کنار آن مرد پر رنگ تر استشده ام حضور دارد

* * * - 
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 پاش و ببينم اینجا چيکار می کنی؟:

 چشم باز کردم. نور آفتاب وادارم می کرد پلک بزنم. سيامک باالی سرم ایستاده بود. تکانی خوردم و آخم به هوا

 .ا تلپ بشی همين ميشهرفت. سيامک با پوزخند روی صندلی پشت ميزم نشست: وقتی شب تا صبح اینج

 گلویم سوز داشت و استخوان های عضالتم تير می کشيد. به سختی روی مبل نشستم. سيامک پاهایش را روی

 !ميز کشيد و در هم قفل کرد: نمی دونم کی ميخوای آدم بشی

 ردم چيزدستی به صورتم کشيدم و موهایم را به سمت باال انگشت زدم. آب دهانم را که فرو می دادم احساس ک

سختی قورت می دهم. طرح های روی ميز را برداشت و گفت: این فکستنی رو چرا خاموش کردی؟ نميگی یه 

 عده

 .خر ممکنه نگرانت بشن

 به صورتش خيره شدم. صورت کشيده و موهای رنگ باخته ی قهوه ای اش که به عقب شانه شده بود. طرح ها

 نطور مسخره بازی در بياری مرصاد؟را روی ميز کوبيده و گفت: تا کی می خوای ای

 .دستم را به دسته ی مبل تکيه زدم و برخاستم و باالخره به حرف آمدم: پاش و برو سرکارت

 سيامک پاهایش را روی زمين کوبيد و با خشم از جا بلند شد. راه افتاد سمت در خروجی و گفت: یکم دلرحم

 .ا بمونهباش! زن بدبدخت شاید بترسه شب تا صبح تو خونه تنه

 

 .با صدای گرفته ام فریاد کشيدم: بجهنم که تنها می مونه

 افخمی آمد... از پيشرفت پروژه پرسيد... در مورد کار حرف زد و به قيافه ی بهم ریخته ام لبخند نثار کرد. جدی

 م تاشدم... این کار هم زیاد مهم نبود. اهميتی نداشت وقتی باران دست در دست آن مرد بود. همراهش نشد

 از کار بچه ها دیدن کند. سيامک همراهش رفت و من کالفه پشت ميز نشستم و به صفحه ی مانيتور خيره

 :شدم. دنبال جایی برای تخليه خشمم بودم. سيامک که برگشت افخمی را راهی کرده بود. با خشم فریاد زد

 .تمومش کن مرصاد. داری همه چيزمون و به باد ميدی

 کردم: هيچ می دونی دیروز کدوم جهنمی بودم؟ می دونی باران و با کی دیدم؟مثل آتش فشان فوران 

 سيامک متعجب نگاهم کرد. لحظه ای طول کشيد تا خود را بازیابد. به آرامی گفت: با هر کی دیدی... مگه

 ...!مهمه؟

 خشمگين فریاد کشيدم: مهم نيست؟

 اون دختر زندگی منه! مهم نيست؟ مهم نيست اون و بازونکن روی ميز را برداشتم و کوبيدم زمين و ادامه دادم: 

 یه آشغال دیدم؟
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 سيامک آرام گوش می داد. بلند تر ادامه دادم: دارم خفه ميشم سيا... نه افخمی مهمه نه این کارگاه... مهم

 .باران بود که دیگه نيست. دست تو دست اون مرد رفت

 و باز کن و ببين. داری خودت و ما رو با هم نابودسيامک هم سکوت را شکست و فریاد کشيد: عوضی چشات 

 می کنی... تو می خوای بخوری زمين به من ربطی نداره... به من ربطی نداره زندگی تو توی یه دختر که به این

 ...زودی رفته سراغ یکی دیگه خالصه ميشه. این کارگاه باید سر پا بمونه... من و

 و با صدای بلند تر ادامه داد: اونایی که اونجان از این کارگاه نون در دستش را به طرف ساختمان آن طرف گرفت

 مياریم. اگه اینجا نباشه باید بریم هوا بخوریم. می خوای بری کنار... بفرما راه بازه و جاده دراز... اما این کارگاه

 .مهمه. برای منی که تا چند وقته دیگه پدر ميشم مهمه

 ...د. دستش را روی سينه اش کوبيد: این کارگاه مال منم هست. مال منجلوتر آمد و آنطرف ميز ایستا

 .پوزخندی زدم: پس برش دار اینم کارگاهت

 سرش را به تاسف تکان داد: برو بيرون مرصاد... برو بيرون... حيف اون زنی که توی خونت منتظرته... می دونی

 مریض بوده و دختر بيچاره همه جا سراغت و صبح تا حاال حاجی چند بار زنگ زده؟ می دونی دیشب اون بچه

 گرفته که بچش و پاره تنش و برسونه دکتر. می دونی دکتر گفته اگه چند دقيقه دیرتر می رسيدن اون بچه از

 تشنج عقب مانده ی ذهنی می شده؟ این چيزا حاليته خودخواه؟

 

 اما آخرین جمله اش دوباره خشمم راساوان مریض بود؟ خشم روی صورتم با حرفهای سيامک رنگ باخته بود... 

 . برانگيخت

 !شایدم برای چيزای بهتری داری اسم پدر یدک می کشی:-

 فریاد کشيدم: مثال برای چی؟ هان؟

 سينه به سينه اش شدم و ادامه دادم: برای چی؟ من خودخواهم؟ من خودخواهم که بخاطر اون بچه حاضر

 شدم زندگيم و نابود کنم؟

 م اگه حاجی تهدید نمی کرد مال و منالش و می بخشه به اون بچه عمرا باهاش ازدواج میپوزخند زد: مطمئن

 .کردی

 .االنشم هيچ فرقی نمی کنه اون مال و منال مال منم که باشه یه روزی ميشه به اسم اون بچه:-

 اون بچه خشمگين غرید: کی؟ کی می خواد بشه به اسم اون؟ نکنه با اون شناسنامه نداشته اش؟ یادت رفته

 چند ماهه هست؟ شش ماهه امروز و فردا می کنی... کی می خوای براش شناسنامه بگيری هان؟ فکر کردی نمی

 دونم چی تو اون کلت می گذره؟ فکر کردی می تونی اون زن بدبخت و بزاری تو اون خونه و بری با باران جونت
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 ش زن دوم داره چه فکری در موردت می کنه؟عشق و حال؟ فکر کردی اون بچه فردا پس فردا بفهمه پدر گرام

 ...نفس کشيد و ادامه داد: بهت گفتم زیر بارش نرو... گفتم یا نگفتم؟ گفتم مال و منال حاجی رو بيخيال شو

 گفتم وام می گيریم... گفتم یا نگفتم مرصاد؟ گفتم این کارگاه و بده بهش و بيا بيرون. گفتم نمی تونی تحمل

 .کنی

 ندلی نشستم و با حالت زار گفتم: مگه ندیدی حاجی تهدید کرد بچش و می گيره. مگه ندیدیلرزیدم. روی ص

 .چطور کتکش می زدن؟ مگه ندیدی اینا رو؟ مگه ندیدی بچه ی دو روزه رو نگه داشته بودن

 ...دیدم ولی حاجی هم کوتاه ميومد مرصاد:-

 !نميومد... حاجی حرف بزنه حرفه. مرغ حاجی یه پا داره سيا:-

 ...تو هم پسر حاجی هستی! رو حرفت وایسا:-

 !آرامتر خم شد طرفم: مرصاد اون زن بدبخت گناهی نداره. اون که نخواسته شوهرش بميره

 .ناليدم: باران با یه مرد دیگه بود

 گها بزار بره مرصاد... باران رفت. باران خيلی وقته رفته. نرو دنبالش... فراموش کن بارانی بوده و هست. باران:-

 .تو رو می خواست به این زودی یکی و جایگزینت نمی کرد. باران که به این سادگی بيخيالت شده باران تو نبوده

 

 !سيا:-

 .درد و سيا... پاش و گم شو برو خونه ببين اون بچه چطوره:-

 .ساوان مریض بود. ساوان... تشنج

 لم. چرخيدم: چته دنبال من راه افتادی؟از جا پریدم. سيامک با تاسف نگاهم می کرد. راه افتاد دنبا

 .می رسونمت خونه... با این وضع بخوای رانندگی کنی یه بالیی سرت مياد:-

 !پوزخند زدم: بهتر

 سيامک تلخ گفت: دلم برای تو نمی سوزه قطعا بهتره بميری دلم به حال اون زن بدبخت می سوزه که اینبار نمی

 .دونم به کی شوهرش ميدن

 .شوغریدم: خفه 

 سر کج کرد و ابروهایش را باال فرستاد. تمام ذهنم درگير حال ساوان بود و حاجی پيش رویم در برابر اتاق ها

 ایستاده بود و فریاد می کشيد. هر نسبتی که الیق بی سر و پاها بود نثارم شد. به چشمانش خيره شدم و

 و من خنده ام بيشتر شد...! بی غيرتیپوزخند زدم. گفت بی سر و پا هستم و من خندیدم. گفت بی غيرتم 

 خودش را به من نسبت می داد؟!. از خنده ام فریادش بيشتر شد و دست هایش در هوا تکان خورد. مطمئنا اگر
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 .پسر نبودم کتک هم می زد. اما در دایره المعارف حاجی پسر مورد احترام بود و نباید دست رویش بلند می کرد

 از قوانين عهد بوق. برای حاجی پسر و دختر خيلی فرق داشت... برای حاجی بودن دایره المعارف حاجی پر بود

 نوه ی پسری پسرش در خانواده اش مهم بود... برای حاجی پسر بودن یعنی مرد بودن... یعنی اسم و رسم دار

 .بودن

 .حاجی روی مبل نشست و گفت: خير سرم پسر بزرگ کردم... فکر کردم آدم شدی

 دم برداشتم و بلند طوری که مطمئن شوم می شنود گفتم: کی از آدم بودن حرف ميزنه. وقتیبه طرف اتاق ق

 داشتی بچه رو بی مادر می کردی فکر آدم بودن هم می کردی حاجی؟

 .در نزدم

 صدای حاجی می آمد که بلند می گفت: گناهم چی بود گناهم چی بود که تو شدی بچم؟

 و وارد شدم. در با شدت به چيزی برخورد کرد. خودم را عقب کشيدم و به تند و سریع دستگيره را پایين کشيدم

 !چشمان اشک آلودش خيره شده و غریدم: جا قحط بود اونجا وایستادی؟

 نگاهش را دزدید. قطره اشکی از چشمانش سرازیر شد و آرام گفت: سالم

 

 .ه صورت قرمز شده اش خيره شدمچشم غره ای رفتم و راه افتادم سمت تخت. ساوان را در آغوش کشيدم و ب

سرم را نزدیک تر بردم و بوسه ای روی پيشانی اش گذاشتم و آرام زمزمه کردم: چرا امروز؟ چرا امروز که من 

 نبودم

 باید به این حال بيفتی؟ می خواستی بهم ثابت کنی چقدر بدم؟ می خواستی نشون بدی حماقتم تو رو هم نابود

 می کنه؟

 گردانده و نگاهش کنم. ساوان را به سينه ام نزدیک کردم. چادرش را بين مشتش فشردصدایش سبب شد سر بر

 .و آرام گفت: متاسفم

 ابروانم در هم رفت و چشمانم باریک شد. با تمسخر گفتم: متاسف برای چی؟

 نگاهش را که به نگاهم دوخت چشمان پر از اشکش وادارم کرد لبخند پر تمسخر روی لبم را فرو دهم. ميان

 بغض

 .سنگين شده اش که به سختی جلوی شکستنش را می گرفت گفت: نمی خواستم بهشون خبر بدم

 .پوزخند صدا داری تحویلش دادم و گفتم: ولی دادی

 .چادرش از ميان مشتش رها شد و ناليد: بچم داشت می مرد

 م را محکوم و محاکمهاین جمله زیادی حرف داشت...آنقدر حرف داشت که به وجدانم اجازه دهد عقل و احساس
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 کند. حرفش پر از حرف بود و من محکوم شدم محکوم شدم برای بی مسئوليتی... برای بی توجهی و شاید به

 قول حاجی بی غيرتی. من بی غيرت بودم که زن و بچه ام را بی توجه رها کرده بودم. بی غيرت؟ قطعا بودم... به

 .حاجی نگفتم ولی بودم. بله بودم

 ه حبس شد... اکسيژن به ریه هایم راه نيافت. قلبم پلمپ شد... از جا بلند شدم و به طرف حمامنفسم در سين

ته اتاق راه افتادم. در را باز کرده و خودم را پرت کردم درون حمام. دستم که به شير آب بند شد باال کشيدمش 

 و

 .ار قلبم را بيشتر کردآب سرد فوران کرد به صورتم. صدای چفت شدن در اتاق با چهارچوبه اش فش

 می گفت و می گفت. پشت در بود و با آرامترین صدای ممکن با صدایی پر از ترس و نگرانی می پرسيد... از

 حالم... از اینکه خوبم یا نه! نگران شده بود. نگرانی اش از روی عالقه نبود از این می ترسيد شوهرش بميرد و

 می ترسيد من بميرم و او دوباره مجبور به ازدواج شود؟ پوزخندی روی دوباره مجبور به ازدواج شود. زن برادرم

 .لبم نشست، بله همين بود. قطعا همين بود. چيزی جز این نمی توانست باشد

 شير آب را بستم. می توانستم صدای گریه اش را بشنوم. گریه اش انگشتانم را دور شير محکم بند کرد... دستم

 ..!.گفتم: حالم خوبهرا به دیوار گرفتم و آرام 

 خوب نبودم. نمی توانستم باشم. نمی خواستم باشم. دلم می خواست فریاد بزنم و از خواب بيدار شوم. بيدار

 شوم و ببينم در اتاقم هستم. بالشتی که به صورتم می خورد را رویش پرت کنم و فریاد بزنم: گم شو بيرون بزار

 .بخوابم

 

 .وید: پاش و من و برسون می خوام شکوفه رو ببينمصدای خنده اش را بشنوم که می گ

 .بالشت را روی سرم بکوبم و غرغر کنم: این گواهی نامت و بگيری خالص ميشم از دستت

 انگاری که درد دلش تازه شده باشد روی صندلی بادیم ولو شود: این مرتيکه بازم انداختتم. اینبار دیگه نميرم

 .ميگم امتحان بدم. به جون حاج خانم راست

 هرهر بخندم: تقصير استاده هست یا تو؟

 .با خشم بگوید: مرتيکه با من چپ افتاده

 ح * * *

 اجی رفت اما حاج خانم ماند... ماند تا آینه دق ما شود. ماند چند روزی مراقب نوه اش باشد. گفت هيچ کدام

 حاج خانم وقتی داشتی عروس کمنمی توانيم مراقب بچه باشيم... گفت هنوز خودمان بچه ایم. خواستم بگویم 

 سن و سال می گرفتی فکر این چيزها را نمی کردی؟ ولی الل شدم... اعصابم بهم ریخته بود... باید جواب حاج
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 خانم را می دادم اما الل شدم و روی کاناپه لم دادم. نگاهم را دوختم به تلویزیون و در برابر تمام حرف ها سکوت

 جا کنده شدم و با قدم های سفت و سخت و دیرتر از بقيه راه افتادم سمتکردم. شام که آماده شد از 

 آشپزخانه. گلویم می سوخت. چشمانم سرخ بود. استخوان هایم با تمام قوا تير می کشيد. دستانم به سردی یخ

 .بود و چشمانم به سرعت به اشک می نشست

 ...چت و تو خونه تنها نزارحاج خانم که گفت: مرصاد مادر یکم زودتر بيا خونه... زن و ب

 چيزی نگفتم. قاشق پر برنج را در دهانم گذاشتم و با خشم جویدم. به سختی غذا را فرو دادم. هيچ دلم نمی

 خواست چيزی بخورم اما حس می کردم سرما خورده ام. باید تقویت می شدم در غير این صورت سرما خوردگی

 .ام بروز می کرد

 ...وری اون بچه رو بدبخت نکنين. اینقدر ماها رو عذاب ندینحاج خانم ادامه داد: اینط

 .چشمانش پر از اشک شد و ادامه داد: ِمهدیم که رفت شما دیگه داغ دلم نباشيد

 .قاشق را با حرص رها کردم، قاشق با صدای بلند خورد به بشقاب چينی سفيد رنگ. از جا پریدن هر دو را دیدم

ش پوزخند زدم. برگشتم سمت حاج خانم که با دهان باز و چشمان متعجب سر بلند کردم و به چشمان ملتمس

 زل

 زده بود به من... با خشم گفتم: اگه می خواستی داغ دلت نباشيم باید جلوی حاجيت و می گرفتی و نمی زاشتی

 .نمما رو به خاک سياه بشونه... اعصابم خورده دیگه روش پياده روی نکن حاج خانم. برای یه چيزی کوفت ک

 

چشمان خشک شده ی حاج خانم دوباره پر از اشک شد و از جا برخاست. متعجب رفتنش را نگاه کردم. صدای 

 باز

 .و بسته شدن در اتاق که آمد لعنت پر صدای نثار خودم کردم. دستانش را به ميز بند کرده بود و نگاهم می کرد

 با خشم گفتم: چيه؟ تو چرا نگام می کنی؟

 ندان هایش کشيد و گفت: برم از دلش در بيارم؟لبهایش را ميان د

 با خشم از جا بلند شدم. صندلی روی سراميک های کف آشپزخانه سر خورد و صدای دلخراشی ایجاد کرد. راه

 .افتادم سمت در خروجی و آرام گفتم: هر کاری دلت می خواد بکن

 ی ورودی آشپزخانه ایستاده بود. کالفهکاپشنم را برداشتم و راه افتادم سمت در... لحظه ی آخر دیدمش جلو

برگشتم موبایلم را هم در جيب کاپشنم رها کردم و بيرون زدم. از کنار ماشين گذشتم و از خانه بيرون زدم. 

 دست

 هایم را در جيب شلوار گرمکنم فرو بردم. از سرمای هوا لرزیدم اما بی توجه قدم برداشتم. هوا سرد بود و کسی
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 ی شد... بخاطر تازه ساخت بودن شهرک کمتر کسی پيداش می شد. حتی کمتر مغازه ای هماین اطراف پيدا نم

 می توانستی پيدا کنی. قدم هایم را کج کردم سمت نزدیک ترین چهارراه... سرم را انداخته بودم پایين و هر از

 از تپه شن جلوی گاهی آب دهانم را فرو ميدادم. نوک کفش هایم را کوبيدم به سنگ ریزه های باقی مانده

 ساختمان در حال ساخت! پوزخندی به ساختمان سفيد رنگ زدم... باران هم سفيد دوست داشت. قول داده

 بودم بعد از عيد خانه رو بکوبم !!! می خواستم به دلخواه باران دو طبقه بسازم... طبقه ی اول برای نشيمن و

يد کار کنم . قرار بود درختهای حياط را نگه دارم و به آشپزخانه و طبقه ی دوم اتاق ها ... قرار بود سنگ سف

 جای

 !حوض فرشته مانند یک فواره ی شيک گل رز قرار بدهم

قرار بود سه اتاق بسازم طبقه ی باال... اولی برای خودم و خودش و دومی برای پسرمان و سومی برای 

 ...دخترمان

 گفت چيه... فکر کردی برای چی دوست دارم. همشمی گفت بچه هایمان دوقلو می شوند... می خندیدم و می 

 .برای اینه که قراره بچه هام دو قلو باشند! چشم غره ام را که می دید رو برمی گرداند و ریز می خندید

 به چهار راه رسيده بودم. پایم را در خيابان گذاشتم و چشمانم را دوختم به پرشيای سفيدی که با چراغ های

 !...نورباال می آمد

 کاپشنم سياه بود. شلوارم سياه بود... مرا نمی دید... چه خوب ميشد همين جا بایستم تا پرشيا با تمام

 سرعتش پرتابم کند؟

 چشمانم را بستم و لبخند زدم! من نبودم... باران می توانست با هر کسی باشد. من نبودم... حاجی می توانست

 انست بغير از عمویش پدری داشته باشد... من نبودم سيامکشکوفه را شوهر دهد... من نبودم... ساوان می تو

 .می توانست کارگاه را بهتر اداره کند. من نبودم بارانم نبود... هيچ کس نبود

* * 

 

* 

 صدای بوق ممتد... چشمانم را باز کردم. نگاهم به پرشيای سفيد و بوق ممتدش نرفت. در ميان سياهی خيابان

 آجری رو به رویم... چشم نچرخاندم به روی پرشيای سفيد... به صورت خودم برچشمانم رفت روی دیوار نيمه 

 روی دیوار آجری پوزخند زدم... لبهای صورت آجری آویزان شد و من ناخودآگاه قدمی عقب گذاشتم... پرشيای

 . خيالشسفيد با سرعت از کنارم گذشت و من به روی تصویر آجری اخم کردم... لبخند زد. حاال لبخند می زد..

 .راحت شده بود
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 چشمانم را روی هم فشردم و پر صدا فریاد زدم: چی می خوای از جونم؟

 . صدایم در خيابان سوت و کور صدا داد

* * * 

نگاهم را دوختم به پسر پشت پيشخوان که تخمه های توی دستش را تکان می داد و چشمانش را برای لحظه 

 ای

 ار و پشت قفسه ها نمی گرفت. دستم را روی درب شيشه اش گذاشتم واز تلویزیون کوچک آویزان شده از دیو

 !...به طرف خودم کشيدم! وارد مغازه شدم. نگاهم نکرد و گفت: بفرمایيد. خوش اومدین

 ...نگاهم را دادم به تلویزیون... بازی بایر با... منچستر

 !...ول ایولچند سال پيش بود؟... در سالن نشسته بودیم ... از جا پریده بود: ای

 !اخمهایم را در هم کشيده بودم: مطمئنم اینبار بایر می بره

 !بالشت را روی زمين رها کرده بود، تخمه های توی دستش را به کاسه بزرگ برگردانده بود: عمرا

 !نگاهم رفت گوشه ی سمت چپ تلویزیون کوچک... بازی تساوی بود

 م را بيرون فرستادم و دستهایم را از جيبم بيرون کشيدم: سيگارسرم را برگرداندم و نگاهم را دادم به پسر. نفس

 دارین؟

 پسر پر صدا و با هيجان گفت: چی می خوای؟

 !متفکر گفتم: هر چی ... یه چيز خوب بده

 :تخمه ی ميان دندان هایش را بيرون کشيد و نگاهش را داد به صورتم. کنجکاوانه باال و پایينم کرد و گفت

 تاحاال نکشيدی؟

 

 شانه باال انداختم: فرقی هم می کنه؟

 لبهایش را روی هم فشرد. از جا بلند شد و راه افتاد طرف سبد های پشت پيشخوان بسته ی سفيد رنگ را روی

 !...ترازوی دیجيتالی انداخت و گفت: هر چی می خوای بردار

 نگاهم را سردادم روی جعبه و آرام گفتم : چنده؟

 !ن ... گفت: هزار و پونصدنگاهش رفته بود سمت تلویزیو

 جعبه را برداشتم و دو نخ بيرون کشيدم. بسته را روی ترازو برگرداندم. دستم رفت داخل جيب کاپشنم و دنبال

 !دو تا دو هزاری بود که صدایش بلند شد: ایول ایول گللللل

 لویزیون... بایر گلدستم متوقف شد، ته جيبم متوقف شد و من روی پاشنه چرخيدم... چشمانم را دوختم به ت
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 !...زده بو . برای دومين بار

 آرام گفتم: چقدرش مونده؟

 !تقریبا بيست تا دیگه:-

 ! لبخندی روی لبم نشست: دیدی گفتم باالخره می بره ِمهدی؟ موتورت مال منه

 !پلک زدم. برگشتم به حال... ِمهدی نبود... موتوری هم نبود

 ناس توی جيبم را روی ترازو رها کردم و برگشتم سمت در... صدایش رادندان هایم را روی هم سایيدم و دو اسک

 !شنيدم که گفت بقيه اش

 !ارام تکرار کردم : الزم نيست

 راه افتاده بودم سمت خانه ام. خانه ی مهر زنم!!! می رفتم که تنها نباشد... می رفتم که تنها نباشند. سيگار را

 !... اما...! باید کبریت هم می گرفتم. شاید هم یک فندکگوشه ی لبم گذاشتم. باید روشنش می کردم

 از جلوی نگهبان ساختمان نيمه کاره که پشت قوطی روغن آتش نشسته بود گذشتم. برگشتم... می توانستم

 روشن کنم. سيگار گوشه ی لبم را به دست گرفتم. برگشتم... کنارش ایستادم و آرام گفتم : اتيش داری ؟

 !اشت. سربلند کرد: زندگيمون اتيشهسن و سال زیادی ند

تلخ لبخند زدم. سيگار را گوشه ی لبم گذاشتم. دستم را بردم سمت یکی از چوب های نيمه سوخته! به سيگار 

 که

 نزدیکش کردم. با گرم شدنش َدم کردم و به سرفه افتادم. چوب از دستم رها شد و دو انگشتم چفت شد دور

 باالخره آرام شدم. روی صندلی فلزی اش خم شد. پتوی روی پاهایش تکانسيگار... چند سرفه پشت سر هم و 

 خورد... چوب را برداشت و درون آتش برگرداند: اولين بارت بود؟

 

 !دروغ گفتم: نه از دستم در رفت

 با همان چوب آتش درون ظرف را حرکت داد و گفت: هر روز داریم دروغ ميگيم... هر روز و هر لحظه! زندگيمون

 !دروغشده 

 خم شدم. روی زانوانم نشستم و سيگار را اینبار ميان لبهایم رها کردم. تلخ بود... آرام بود... چشمانم سنگين

 .شد... پک دوم را که زدم نرم شدم. بازویم به زانویم تکيه شد و انگشتانم کرخت به سوی پایين رها

 ... رها می شدن در هوای تنگ... نفسپلک هایم رفت روی ذره های حيران... با سرخی اشان رها می شدن

 . کشيدن هم در این هوا سخت شده بود
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 !پسر دستهایش را روی آتش گرفت و گفت : پاش و برو

 !نگاهش کردم . چشمانش به سرخی آتش بود

 .سيگارم را نيمه رها کردم. رها کردم درون ظرف آتش و برخاستم!!! راه رفته را طوالنی تر طی کردم

 شومينه به خواب رفته بود... دست راستش را زیر سرش فرستاده بود و روسری سياهش چفت حاج خانم جلوی

 سرش شده بود. حلقه شده بود دور سرش... سر درد داشت... هربار حاج خانم سردرد داشت... هر بار روسری را

 ختم بگيرم؟ حلقه می کرد دور سرش ِمهدی خم می شد در برابرش: حاج خانم شبيه مالها شدی! برم سفارش

 !کنارش خم شدم. پتوی کنار رفته اش را رویش برگرداندم. روی کاناپه دراز کشيدم. نخ سيگار در دستم بود

 !!!لبخند زدم. آرام بودم

* * * 

 حاج خانم سرسنگين بود! مرا که می دید رو برمی گرداند! با شکوفه حرف ميزد نه به اندازه ی هميشه... اما از او

 اوان را یکبار دیگر دکتر بردیم... چهار نفره رفتيم. حاج خانم کنارم نشست و او با پسرکش رویرو نمی گرفت! س

 صندلی عقب پشت سر حاج خانم...! کاری نکردم فقط همراه شدم. حاج خانم نگران بود و مدام برای دکتر تکرار

 ...می کرد

 « ! اقای دکتر نکنه دوباره مریض بشه »

 !اج خانم بچه مریض ميشه دیگهدکتر کالفه می خندید : ح

 « اقای دکتر من همين یه نوه رو دارما »

 

 !دکتر نگاهمان می کرد: انشاا... به زودی بازم نوه دار می شيد

 .انگشتانم را در هم قفل می کردم و با خشم حاج خانم را از نظر می گذراندم

 !حاج خانم می گفت: اگه بازم تب کنه؟ اگه چند سال دیگه مریض بشه

 !دکتر خودکارش را می کوبيد: حالشه خوبه! مطمئنا چيزی نيست

 س * * *

 !یامک تماس گرفت.گفت با آیدا می آید . گفت برای عيادت می آیند

 راه اتاق ها را در پيش گرفتم و نزدیک اتاق در بسته ی ساوان شدم. حاج خانم خواب بود... جلوی شومينه

 ترک نشده بود... در چهارچوب ایستادم و نگاهم را دوختم به تخت خواب رفته بود. خواب ظهر گاهی اش هرگز

 خالی... صدایی آرام سبب شد قدمهایم را کج کنم سمت اتاق ساوان... صدای گریه اش باعث شد به دیوار تکيه

من دهم. گریه می کرد!!! زار می زدم!!! مهم نبود... برای حاج خانمی که خواب بود مهم نبود او گریه می کند و 
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 زار

 !می زنم. ساعت دیواری که ضربه زد نگاهم رفت روی عقربه هایش... دو بود... دو

 !تا کی قرار بود زار بزنم و گریه کند؟ تا کی قرار بود عصبانی باشم و او زار بزند

 مراه افتادم سمت حياط ... از در که بيرون می رفتم دست در جيبم کردم و نخ سيگار را بيرون کشيدم. تکيه زد

 به تنه ی خرمالوی لخت و سيگارم را آتش زدم. فندک را دیروز گذاشته بودم کنارش... از کشوی کانتر کنار

 !!!ظرفشویی برداشته بودم. قرمز بود... درست مثل نوشته ی روی بسته ی سيگار

 ... نهچقدر دلم می خواست پلک بزنم. زمان عقب گرد کرده باشد. من باشم و ِمهدی... نه شکوفه ای باشد

 !...بارانی... من باشم و کالس ادبيات... ِمهدی باشد و کالس ریاضی

 به جایش سرکالس ریاضی حاضر شوم و به جایم برود کالس ادبيات! صورتم را از دبير ریاضی بگيرم... سربه زیر

 !ورقه را زیر و رو کنم... مبادا... مبادا از روی رنگ چشمانم مچم را بگيرد

 !...ن... بارا َنــاه باران... بارا

 ساده گذشتی از احساسم... توانم را برای جدال گرفتی... برای جدال با زن گریان خانه ام گرفتی! برای جدال با

 !...حاجی توانم تو بودی و رفتی... ساده رفتی

 !...می سوزم... آتش می گيرم از نبودنش

 

 ... با نوک کفشم چند ضربه رویش زدم و فرستادمشفيلتر سيگار باقی مانده توی دستم را رها کردم پای خرمالو

 ! زیر خاک

 راه افتادم سمت ساختمان... کنار در اتاق صدایش زدم! طول کشيد اما جلوی در آمد. نگاهم را دوختم به لبه ی

 .چادرش... به پاهای خودم که روی چهارچوب سنگينی می کرد

 .همانند چشمان مننگاهش را به زیر دوخته بود. صورت سفيدش قرمز بود. 

 !...به ارامی گفتم: سيامک و خانمش دارن ميان دیدن ساوان

سربلند کرد... نگاهم خيره ماند روی رگه های قرمز روی سفيده ی چشمانش! مردمک چشمانش حرکت کرد و 

 به

 تندی نگاهش را دزدید. چرخيدم بروم. پرسيد: برای شام هم می مونن؟

 !... صدای نرمش خش دار می شود. دیگر نمی تواند خوب بخواندفکر کردم بغض صدایش خش دار است

 نمی دونم... آره. چيزی باید بگيرم؟:-

 !!!ميوه:-



www.taakroman.ir  

 

  

 
44 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 باید می گفتم کمی دیگر...؟ راه افتادم. لپ تاپم را برداشتم و نشستم پشت ميز آشپزخانه! نگاهم را دوختم به

 چيزی به پایان سفارش نمانده بود. می توانستم ازصفحه اش و مشغول شدم ...!!! طرح های کارگاه آماده بود. 

 !...بيست و پنجم کارگاه را تعطيل کنم. سيا می رفت مسافرت... با ایدا می رفت

 .نفسم را رها کردم. موس را توی دستم چرخاندم . لعنت به تو مرصاد... لعنت بر من... لعنت بر زندگی

 ر و صدایی برخاست. لحظاتی بعد دو ورقه قرص را باوارد آشپزخانه شد. دیدمش به سمت یخچال رفت و س

 .ليوان آب کنارم گذاشت. سر بلند کردم. نگاهش را به ميز دوخت: انگار تب دارین. فکر کنم سرما خوردین

 .سر کج کردم: ممنون

 .بی حرف از آشپزخانه خارج شد

 نم بيدار شده بود. از آمدن سيا وآمدن سيامک و آیدا تا نزدیک های شب طول کشيد. تا بروم و برگردم حاج خا

 آیدا بيشتر از ما خوشحال بود. ساوان ميان اسباب بازی هایش وسط سالن بازی می کرد. صورتش را در ميان

 پشم خرس پشمالویش فرو می کرد و می خندید. سرهمی سفيدش با موهای خوش حالتش لبخند روی لبم را

 ود و دستور می داد. چادرش را دور خودش پيچيده بود وماندنی می کرد! حاج خانم روی صندلی نشسته ب

 دستورات حاج خانم را انجام می داد. حاج خانم دستور پخت برنج ایرانی صادر می کرد... دستور آماده کردن

 مرصع پلو با مرغ می داد و من فکر می کردم هيچ وقت ازش خوشم نيامده و حاج خانم هميشه جلوی

 !ته بودمهمانهایش مرصع پلو گذاش

 

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

 !کفگير به دست چرخيد... نگاهم کرد و لبخند زد. لبخندی که از دید حاج خانم دور ماند

 زرشک پلوی طالیی وسط ميز چشمک ميزد... باران عاشق مرصع بود و من به همان اندازه از مرصع پلو بدم می

 مرصع دیوانه ی زرشک پلوی طالیی بودم. با مرغ سرخ شده که گوجه فرنگی های قرمز دورشآمد. به جای 

 وسوسه ام می کرد؛ به سيامک تعارف کنم زودتر پشت ميز بنشيند. آیدا کنارش نشست و ما رو به رویشان! حاج

 انده بود... آیداخانم باالی ميز جا خشک کرده بود. سرد بود. از آیدا خوشش نيامده بود. به حالش دل سوز

 !برادر نداشت

 .حاج خانم گفته بود بيچاره پدر و مادرت و آیدا لبخند زده بود

 « عوضش دوتا دختر دسته گل دارن»سيامک به شوخی گفته بود 

 حاج خانم چشم غره رفته و از سيامک رو گرفته بود. سيامک بيخيال لبخند می زد. حاج خانم شروع کرد. دستم

 صدای گریه ی ساوان بلند شد. دیدم لبخند روی لبهایش محو شد و نفسش را با صدا بيرونبه کفگير نرسيده 
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 فرستاد. خستگی در چشمانش بيداد می کرد. حاج خانم دستور داده بود. دستور داده بود تمام خانه را تميز

 !کند. غذا درست کند! پذیرایی کند! حاج خانم گفته بود وظيفه ی زن شوهر دار است

 ه چادرش رفت و نيم خيز شد که کفگير را درون دیس رها کردم و برخاستم. نگاهم کرد. آرام گفتم: تودستش ب

 !بشين

شنيد یا نه؟ مهم نبود بلند شدم و رفتم سراغ ساوان که از گریه رو به قرمزی ميزد. از چهارچوب که گذشتم پا 

 تند

 آرام گرفت پوف پوفش بلند شد. خنده ام کردم و در آغوش کشيدمش! آرام آرام تکانش دادم. گریه اش که

 گرفت...! دست کوچيکش را در ميان انگشتانم گرفتم و به لب نزدیک کردم. با صدای قدمهایی سربلند کردم... با

 سينی غذا در چهارچوب ایستاده بود. با دیدن نگاهم وارد شد و سينی را روی تخت گذاشت. لبخندی به زرشک

 ی زرشک پلو به مشامم خوش آمده بود. چادرش را محکم تر دور خودش گرفت وپلوی توی بشقاب زدم... بو

 .دستانش را برای گرفتن ساوان جلوتر آورد

 .ساوان را توی دستای کوچيکش رها کردم و روی تخت نشستم

 چند قدمی عقب گذاشت و رفت سمت ميز... دستش که به شيشه ی شير رفت با خشم غریدم: باز که بهش شير

 نميدی؟

 !لب ورچيد: حاج خانم دعوام کرد

 از ميان دندان های قفل شده ام غریدم: عقل داری تو دختر؟ چرا هر چی اون پيرزن ميگه باور می کنی؟

 

 چشمان گرد شده اش را روی صورتم چرخاند و به چشمانم دوخت. با خشم بلند شدم: آخر شب که مهمونا رفتن

تحصيل کرده ای تو... چقدر می خوای با عقاید عهد بوق اینا یادم بنداز در موردش تحقيق کنيم. خيرسرت 

 زندگی

 کنی؟

 !ساوان را به سينه فشرد: مامان هميشه می گفت اینا دروغه واسه منحرف کردن ماهاست

 ...دلم خواست بگویم مامان غلط می کرد اما گفتم: مهم نيست اونا چی ميگن تو خودتی که باید تصميم بگيری

 !ن زیر دست یکی مثل تو بزرگ بشه که حتی نمی تونه فکر کنه بهتر حواست و جمع کنیمن نمی خوام ساوا

 تهدید کرده بودم. تهدید کرده بودم ساوان را ميگيرم. نمی گرفتم اما احساس کردم از این دختر نوزده ساله ی

 مهم نبود... شاید بی دست و پا به اندازه ی تمام آدم های دور و برم بی زارم! چشمانش به اشک نشسته بود.

 .این تهدید می توانست از او زنی مقاومتر بسازد
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از اتاق بيرون زدم در اتاق را آرام بستم و به دیوار کنارش تکيه زدم. مادری را تهدید کرده بودم کودکش را 

 خواهم

 .گرفت

 !صدای هق هقش که بلند شد راه افتادم سمت آشپزخانه

 ود. عذرخواهی کردم و پشت ميز نشستم. حاج خانم پرسيد و گفتم االنآیدا عقب کشيده بود و آرام مشغول ب

 !می آید

 .نگاهم را از بشقاب خالی اش گرفتم و مشغول شدم

 آیدا از جا بلند شد: می تونم برم پيش شکوفه جون؟

 :دمک زنگاهش کردم. با مانتو و شلوار ست آبی که به تن داشت و آن شال سفيد مرا یاد بارا َنم می انداخت. پل

 !البته

 به سرعت بيرون رفت. نگاهم را دوختم به بشقاب زرشک پلو که او برایم کشيده بود... چرا مثل هميشه عاشق

 این زرشک پلوی توی بشقابم نبودم؟ چرا احساس می کردم مزه ی هيچ کدام از زرشکها را نمی فهمم؟

 چرا تمام فکرم باید کشيده می شد به اتاق در بسته؟

 تهدید پوچ ته دلم خالی شده؟چرا از یه 

 چرا حاج خانم زل زده به من؟

 چرا سيا پارچ لعنتی رو زمين نمی گذاشت؟

 چرا باران ولم کرد؟

 

 چرا مهدی مرد؟

 چرا حاجی مجبورم کرد با زن برادرم ازدواج کنم؟

 چرا من بد بودم؟

 چرا من اینقدر بی عرضه ام؟

* * * 

 !تمام شب نگاه آیدا سنگين شده بود

 .شب اخم تحویلم داد تمام

 .تمام شب کالمی با من حرف نزد

 .تمام شب ساوان را در آغوشش نگه داشت و به روی شکوفه لبخند زد
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 دیدم دستش را به گرمی فشرد. دیدم ساعت که به دوازده رسيد اعالم رفتن کرد و به نگاه عصبی حاج خانم که

 .ند زد و راهی شدچرا باید مرد به خواسته ی زنش نشست و برخاست کند لبخ

 آشپزخانه که تميز شد. رختخواب حاج خانم که پهن شد. چراغ های سالن پذیرایی که خاموش شد. اولين قدمی

 !که به سوی اتاق برداشت صدایم باال رفت: بيا اینجا

 وروی کاناپه جا به جا شدم. قدم های کندش را به طرفم برداشت. نگاهی به حاج خانم انداختم. دستش زیر پت

تکان می خورد. سکوت کرده بود. ادعا می کرد خواب است! پوزخندی زدم و رو برگرداندم. لپ تاپ روی ميز را 

 به

 طرفش هل دادم: بلدی باهاش کار کنی؟

 !عاجزانه سربلند کرد: نه

 !اخم هایم در هم رفت: تو خونتون بود که

 !اون مال مهدی بود:-

 !ی نبودچشم غره رفتم و با حرص گفتم: منظورم مهد

 !نگاهش را دزدید: اونم مال شهرام بود

 مگه مال تو و شهرام فرق داره؟ یعنی بهش دستم نزدی؟:-

 

 آرام پچ پچ کرد: یبار که بهش دست زدم مامان تنبيهم کرد و دو هفته کل خونه رو تميز کردم... سه روزم

 !هيچکس باهام حرف نزد

 ن...! یعنی اگر حاج خانم هم دختر داشت. اگر حاج خانم همسرم روی پشتی کاناپه افتاد. خدای من... خدای م

 دختر داشت اینطور تربيتش می کرد؟ در دنيای امروز این زن چه جایگاهی داشت؟

 !لپ تاپ را جلوتر کشيدم: بهتره بعد از تعطيالت یه کالس کامپيوتر ثبت نام کنی

 با ترس گفت: یعنی برم بيرون؟

 . ميری کالس... کامپيوتر یاد ميگيری. نمی خوای که فردا پس فردا ساوانم بشهچشمانم را روی هم فشردم: آره..

 !یکی مثل تو

 !عاجزانه نگاهم کرد که غریدم: من مادر بی مسئوليت نمی خوام

 !انگشتانش روی هم قفل شد: چشم

 . تو یه جاییخم شدم: حاال هم می تونيم از اینجا در مورد چرت و پرت های حاج خانم و مامانت تحقيق کنيم..

 !به نام اینترنت
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 .نام یکی از مراجع تقليد را نوشتم و با باز شدن صفحه ی اصلی سایت مورد نظرم سوال را جستجو کردم

 !جواب سوال که پيش رویم ظاهر شد لپ تاپ را به طرفش برگرداندم: بخون

 !ارهچند لحظه ای به صفحه ی لپ تاپ خيره شد. سرش را باال آورد: یعنی اشکالی ند

 !سرم را کمی کج کردم: یکم فکر کنی می فهمی بيشتر این چرت و پرتا واقعيت نداره

 ...لبخند روی لبش جون گرفت: من... َمن

 !از جا بلند شدم: آرومتر االن بيدار ميشه

 !به تندی کنارم ایستاد: ممنونم

 !رو برگرداندم: بهتره بری بخوابی

 .ستمراه افتاد سمت اتاق ها. پشت لپ تاپم نش

 مثل هميشه روی کاناپه جلوی تلویزیون خوابيدم. عادت کرده بودم به سختی کاناپه! روز بعد آخرین روز کاری

 کارگاه بود. افخمی آمد، سفارش ها را تحویل گرفت. چک پنجاه ميليونی را که در دستم گذاشت چشمانم برق

 .ش خودم بودزد. اولين سفارش پر سود کارگاه بود. اولين دستمزد پر سود تال

 

 زبانم بسته شد. به ابرها رفتم وقتی افخمی باز هم سفارش داد. برای پانزدهم اردیبهشت... سفارشی سنگين تر

 !از قبل... سفارشی بهتر... این برای من... سيا... کارگاه یعنی پرواز به سوی موفقيت

 د برای عيد خانه تکانی کند. دغدغهحاج خانم برگشت خانه اش... برگشت سر خانه و زندگی اش... می گفت بای

 ی زندگی حاج خانم خانه تکانی نزدیک عيدش بود و دغدغه ی زندگی من مسئوليت زندگی که به من تعلق

 !نداشت

 نز» گفته بود عروسش باید برود کمکش... گفته بود وظيفه اش هست و من منع کردم. به حاج خانم گفتم 

 دوست ندارم زنم کار کنه؛ می خوام حواسش به بچش» ، گفتم «ردهمن خونه ی خودش و تميز کنه شاهکار ک

 .« مگه زن من نيست .من راضی نيستم» گفتم «. باشه 

 طرح هایم را جمع کردم و بردم خانه... تعطيالت کارگاه بسته بود... دوست داشتم تعطيالتم را در کارگاه بمانم

 د هم گذشت. بی سر و صدا ... با گز کردن خيابان هایاما آقا نصرت مهمان داشت! سه روز باقی مانده به عي

 !شهر و شام خوردن کنار او

 .بازی با ساوان کوچولویی که هر روز بيشتر از دیروز شيرین می شد

 ...و باالخره خوابی سنگين روی کاناپه ی جلوی تلویزیون

 که آباژور گوشه ی سالن را به کنار خانه تکانی عيد هم در نبود من پابرجا بود و من اعتراض نکردم. خانه تکانی
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 تلویزیون کشاند و کاناپه ی جلوی تلویزیون را کمی عقب تر برد. سرویس مبل جلوی پنجره را با سرویس کنار

 !کاناپه عوض کرد و اینبار مبل های ست شده با کاناپه به خط راست جلوی پنجره کشيده شدند

 تند و ساعت طرح اوليه ای که برای افخمی فرستاده بودم بهست مبل های جلوی پنجره کنار شومينه قرار گرف

 دیوار رو به روی شومينه آویزان شد. تابلوی رو به روی اتاق به درون اتاق رفت و جایش را تابلوی بزرگی از تصویر

 .ساوان گرفت و لبخند را مهمان لبهایم کرد

 به رویش که لبهایم را آویزان می کرد و تمام از تصویر ساوان رو به روی آن اتاق راضی بودم. برعکس اتاق رو

 !حس و حالم را می ربود این عکس در هر حالتی چشمانم را برق می انداخت

 شب چهارشنبه سوری داریوش خان علوی تماس گرفت... دستور داد برای مراسمات چهارشنبه سوری مهمان

 آوردم به دعوت یکی از دوستان بيرون از خانه شویم و در کمال پرویی دعوتش را رد کردم و بهانه آوردم. بهانه

 خواهيم بود. وقتی تلفن را سرجایش برمی گرداندم نگاه سنگينش را دیدم و به سختی نگاه دزدیدم. اما تمام

 ...ساعت بعد سنگينی نگاهش را احساس می کردم! کالفه می شدم و سعی می کردم بی تفاوت بگذرم! اما

 رقه ها که بلند شد. برنامه های تلویزیونی که به جشن تبدیل شد دیدم گوشه یساوان که بخواب رفت. صدای ت

 .آشپزخانه نشست و سرش را به روی بازوی های چفت شده اش گذاشت

 

 وجدانم تشر می زد و من با پرویی چشمانم را می دوختم به مجری بی ریخت برنامه که تمام مدت نيش بازی

 .بيکارهایی مثل من می کرد داشت و لبخند تمسخر آميزش را نثار

 .از جا بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق ها... ساوان بين پتوی سبزش روی تخت دو نفره بخواب رفته بود

 !انگشت شستش روی دهانش بود

 لباس عوض کردم. دوش گرفتم و دوباره برگشتم به سالن پذیرایی... وارد آشپزخانه که شدم صدای ریز ریز باال

 اش را شنيدم. ليوان آب را برداشتم و به یخچال تکيه زدم. گریه اش برای تنهایی اش بود؟ یا مثل کشيدن بينی

 من کالفه بود؟

 لحظاتی که به سر پایين اش و گلهای بزرگ چادرش خيره شدم کند گذشت. ليوان را روی ميز گذاشتم و راه

 فته می تونی بيای دارم ميرم آتيشافتادم سمت خروجی ساختمان و با صدای بلند گفتم: اگه حوصلت سرر

 !روشن کنم

 آتش روشن کردن زمان زیادی نبرد اما وقتی پشت آتش درست شده از چوب های جعبه ی سيب ته انباری

 .نشستم هنوز از ساختمان بيرون نيامده بود

 زرگینگاهم را دوختم به شعله های آبی و زرد آتش... سال قبل شب چهارشنبه سوری خونه ی حاجی آتش ب
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درست کرده بودیم. تخت بزرگ را هم گذاشته بودیم وسط حياط و حوض بزرگ آبی رنگ را با کمک مهدی 

 شسته

 و پر از ميوه های تازه کرده بودیم! دخترهای جمع روی تخت جمع شده بودند! پسرهای در حال پرش از روی

 .آتش را تشویق می کردند

 !طرفم آمد و کنار آتش ایستاد. دستانش را گرفت روی آتش در که باز شد برگشتم... با قدم های آرام به

 ...آرام گفت: کاش پارسال بود

 !تلخ لبخند زدم: پارسال خيلی چيزا فرق می کرد

 !پارسال همه چيز این موقع خوب بود:-

 !کاش ِمهدی بود:-

 !بغض کرد: نمی دونستم به این زودی قراره از دستش بدم

 !بود... حتی فکر نکرده بودم یه روز نباشهاز وقتی بدنيا اومدم باهام :-

 !دستش با چادر رفت سمت صورتش: می خوام بميرم

 سرم چرخيد به طرفش... اشک چشمانش را به تندی پاک کرد. آرام ترگفتم: می خوای پسرت و تنها بزاری؟

 

 !یه روزی... از... م... ميگيرنش:-

 !و بکنه ابروانم در هم گره خورد: هيچ کس نمی تونه این کار

 !اگه بميرم می تونم هميشه کنارش باشم:-

 !چوب توی دستم را رها کردم. با صدا خورد روی کاشی ها

 !ساوان بی مادر تنها تر از هميشه ميشه:-

 !من بلد نيستم مادرخوبی باشم:-

 ...چشمانم را روی صورت سفيدش گرداندم: می تونی

 !هق هقش بلند شد: نمی تونم

 ! مت ساختمانبرخاستم و چرخيدم س

 صدا زد: آقا مرصاد؟

 .شما می تونيدهرطوردوست دارید زندگی کنيد. من هيچ وقت نخواستم سربار زندگی شما باشم:-

 مکث کرد. بغضش را فروداد: من نميخواستم بدبختتون کنم. اگه مهدی بود... من اینجا نبودم. خدا هم دلسوزم

 بين آدمایی که هيچ وقت بهم رحم نکردن. شما هم چوبنشد... شوهرم و پدربچه ام و گرفت و رهام کرد 
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 .بدشانسی من و خوردید

 نگاهم رفته بود روی صورت سرخ و سفيدی که می لرزید. از درد درونش یا خيسی اشکهای روی صورتش... قلبم

 .در سينه می کوبيد

 يدامون کنه... تمام اميدمپناهی ندارم... اگه بخواید از اینجا ميرم. ميریم یه جایی که هيچ کس نتونه پ:-

 شهرام بود... فکرميکردم برگرده کمکم می کنه اما برادرم بهم رحم نکرد. از شما انتظاری ندارم... دلم نميخواد ما

 .رو به زور تحمل کنيد

 هرکلمه ای که ميان هق هق سنگينش می گفت چون پتکی روی سلول های وجودم می نشست. از خودم بيزار

 قتی که نتوانستم در برابر حاجی بایستم. بيشتر از زمانی که باران را از دست دادم. من بدتر ازشدم. بيشتر از و

 .آنی بودم که تصور می کردم... که زن بی پناه را آزار ميدادم

 این بود» قدم هایم را به طرفش برداشتم. روی کاشی های سرد رها شده بود... وجدانم فریاد می کشيد 

 « می زدی مردونگی که ازش دم

 

 خم شدم. مگر نه اینکه این زن امانت برادرم... همخونه ام... همراهم بود. مگر نه اینکه ناموسم بود. مگر زنم

 نبود؟

 دستانم را دو طرف شانه هایش قراردادم. به آرامی بلندش کردم و نگاهم را دوختم به چشمانش... وجدانم فریاد

 .می کشيد

 .دش سربار نميشه. یادت رفته این خونه مال توئهآرام گفتم: آدم که تو خونه خو

 .به سختی لبهایم را تکان دادم: زن و بچه ی من سربار نيستن

 ...اشک های خشک شده اش جوشيد

 :چشمان بارانی اش وادارم می کرد حرف بزنم... با کلمات آرامش را به نگاهش برگردانم. به سختی ادامه دادم

 !رم مشکلی داشته باشيد... شما رو چشم من جا داریناگه مهدی نيست من هستم. نميزا

 دستش که به چادرش بند بود رها شد. سرش پایين رفت و هق هقش بلند تر. دستانم به دور شانه هایش

 حرکت کرد و سرش را به سينه ام نزدیک کردم. دستش روی سينه ام نشست تا خودش را از آغوشم جدا کند و

 !...من بيشتر به خود فشردمش

 !بارانی نبود

 ...شکوفه ای بود

 ...آرام... سر به زیر
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 باران نبود که سر به سينه ام بگذارد و من نفس در سينه ام حبس شود!!! فرار کنم از دختر نامحرمی که به خاطر

 !عشق مرا محرم خود می دانست

 ی می کرد از آغوشم بيروناینبار شکوفه ای بود که از سر به سينه گذاشتن محرمش فراری بود!!! می لرزید و سع

 !رود

 !باران من شکوفه نبود. شکوفه ی پيش رویم باران نبود

 بودن این زن در زندگی ام امتحانی بود که باید قبول می شدم؟ بودن ساوان به عنوان فرزندم در زندگی ام

 امتحان الهی بود؟

* * * 

 

 !ماهی ُگلی خریدم

شتنی بود. ساوان را جلوی ُتنگ بزرگ گرفتم و به تنگ ضربه زدم قرمز قرمز... با دم خط دار سياهش؛ دوست دا

 با

 !صدا خندید... من خندیدم... او لبخند زد

سفره ی هفت سين ساتن آبی گوشه ی شومينه پهن شد. آینه و شمدانی که حاجی سفارشی برای عروسش 

 تهيه

ل نداشتند. آینه های قبل دو تا کرده بود گوشه ی سفره جا گرفتند! هيچ شباهتی به آینه و شمدان های قب

 شبيه

 هم بودند وقتی دیپلم گرفتيم حاجی برای عروسانش تهيه کرد... درست مثل هم اما... این آینه فقط قسمت

خانه ی مهدی شد! به مراسم عقد کنان من که رسيد حاجی بی خبر از من عروسش را دنبال خودش به بازار 

 کشيد

 ند. به قول خودش نمی خواست آینه و شمدان ها یاد آور زندگی قبلی اشتا آینه و شمدانی متفاوت تهيه ک

 باشد چه می دانست بدترین چيزی که او را یاد گذشته می اندازد و عذاب می دهد همين تهيه ی آینه و شمدان

 !است آن هم هشت ماه بعد از مرگ شوهرش

ستم باالی سر تنگ و با حسرت نگاهش تنگ که به سفره رفت اخم کردم. ساوان را به سينه ام فشردم و نش

 .کردم

 خندید و وقتی ساوان را به اتاق برگرداندم تنگ را به روی کانتر برگرداند... !!! جعبه ی شيرینی در بشقاب فيروزه

 ای شيکی چيده شد. ظرف آبی رنگ پر از ميوه بين سفره نشست و لحظه ی تحویل سال ما را به طرف خود
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 !!!گرفتم! دستانش را در هم قفل کرد و نگاهش را دوخته به کاسه ی پر از آب کشاند! قران را به دست

 صدای آرامی که از تلویزیون پخش می شد دقایق مانده به لحظه ی تحویل سال را یاد آوری می کرد. صدای

 به بمب و بعد هم پيام تبریک عيد باعث شد سربرگردانم بعد از پانزده ساعت از شروع روز نگاهم را بدوزم

 !صورتش... به لبهای ترک خورده اش... به صورت سفيدش و به چشمانش که نگاهم را غافلگير کرد

 !چشم چرخاندم و نگاهم را به سمت یقه ی پيراهن کرم رنگش پایين کشيدم: عيدت مبارک

 ! دستش رفت سمت چادرش و آرام و به سختی زمزمه کرد: عيد شما هم مبارک

 !بغض فرو خوردهصدایش لرزان بود و پر از 

 یادآورپارسال؟ کنار حاجی و حاج خانم؟ کنار مهدی و من؟

 .پلک زدم. از جا بلند شد. چادرش را محکم کرد

 به تندی برگشتم. می رفت گریه کند؟

 پرسيدم: کجا؟

 ایستاد. برنگشت اما گفت: ميرم چایی بيارم؟

 !سرتکان دادم: من کمرنگ می خوام

 

 .شد. دست در جيبم فرو بردم. دو تراول پنجاهی را کنار کاسه ی آب گذاشتم باشه ای گفت و وارد آشپزخانه

 سينی را در برابرم گرفت. ليوان چای را برداشتم. به سرجایش که برگشت آرام گفتم: ببخشيد وقت نکردم چيزی

 !بخرم

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

 !لبخند زدم: خواهش می کنم

 !زنگ تلفن راه افتادم سمتش... گوشی را بلند کردم! شهرام پشت خط بود. پر صدا گفت: سالم آقا مرصادبا 

 پوزخندی روی لبم نشست. آرام گفتم: سالم شهرام خان! چه عجب یادی از فقير فقرا کردی؟

 !نفرمایيد! عيدتون مبارک:-

 !عيد شما هم مبارک:-

 !دگار شدم. در اولين فرصت ميام تقریبا چهارم یا پنجمراستش نشد بيام مرخصی فعال اینجا مون:-

 !!!نگاه سنگينش باعث شد بچرخم. چشمانش را دوخته بود به تلفن توی دستم

شهرام از سختی های پادگان می گفت و من نگاهم به چشمان لرزانش بود! شهرام که خسته خداحافظی کرد 

 قبل



www.taakroman.ir  

 

  

 
54 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 !از قطع تماس گفت به شکوفه هم عيد و تبریک بگو

 !گوشی را سرجایش برگرداندم و نخواستم به شکوفه بگویم برادرش برای صحبت با او تمایلی نشان نداده است

 دنبال بهانه ای بودم نگویم شهرام حتی از ساوان نپرسيده است! دنبال بهانه بودم نگویم شهرام بر حسب وظيفه

 !تماس گرفته است

 !چرخيدم: آماده شين بریم بيرون

 !د. سرتکان داد و رفت سمت اتاق هااز جا بلند ش

 !کنار سفره نشستم. پول های کاغذی کنار کاسه بودند. تلخ صدایم را باال بردم: شهرام سالم رسوند

 !چشمانم را روی هم فشردم. تلخ شده بودم مثل کالمم

 شه ی سردکنارم نشست... ساوان روی پاهایش به خواب رفته بود. از همان جلوی در سرش را تکيه زد به شي

 !ماشين و من بازویم را به سرم تکيه گاه کردم و چسباندم به لبه ی باریک پنجره درب راننده

 خيابان ها تقریبا سوت و کور بود. تهران هميشگی در آرامش فرو رفته بود. مثل شبهای سرد آرام بود... ماشين

 ...های در حال رفت و آمد آرام بودند! همه چيز آرام بود

 

 ...رفتيم به دیدن حاجی باید می رفتيم به دیدن داریوش خان علوی! اما من عالقه ای به رفتن نداشتمباید می 

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

 !دنده را خالص کردم و گفتم: باید بریم خونه ی مامانت اینا... به حاجی و حاج خانم هم سربزنيم

 ؟حرفی نزد... می خواست برود

 .از سرپيچ راهنما زدم و پيچيدم! ساوان چشم باز کرد. به آرامی دستش را روی شکم ساوان گذاشت و تکان داد

 نگاهش به صورت پسرکش بود که گفت: ميشه نریم؟

 سرم به تندی برگشت طرفش... پایم رفت روی ترمز و وسط خيابان سرعتم کامال پایين آمد . گفته بود نریم؟

 !پشت سر، نگاهم رفت روی آینه با صدای بوق ماشين

 !دنده را روی یک گذاشتم و پایم را از روی ترمز عقب کشيدم. ماشين که راه افتاد گفتم: نميریم

 !دیدم لبخندی روی لبش نشست

* * * 

 از منزل داریوش خان علوی تماس گرفتند... جواب ندادیم... حاجيه خانم تماس گرفت. گوشی رفت روی پيغام

 دیم... شکوه تماس گرفت... صدا زد... گفت نگران است جواب ندادیم... داریوش خان علوی باگير جواب ندا

 « ! جواب ندید اقا مرصاد» موبایلم تماس گرفت... دستم به گوشی می رفت که صدایش باال رفت 
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 .جواب ندادیم

 م غرور شکاند و تماسحاجی غرورش را شکست... بعد از تحویل سال که باید به پابوسش می رفتيم ولی نرفتي

 گرفت... اینبار گفتم نگران شده اند. پوزخند زد... رو برگرداند و جواب دادم. حاجی داد و فریاد کرد... و من

 سکوت... گفت می آید خانه... نگاهم رفت رویش... جلوی کانتر ایستاده بود و با رو ميزی بازی می کرد. گفتم

 کرد... گفت بی خبر... گفت بچه ی کوچک را با خودمان برده ایم و من رفته ایم مسافرت... حاجی داد و فریاد

 پوزخند زدم... صدا باال بردم زن و بچه ام را برده ام مگر زن و بچه ام نيستند؟ حاجی ساکت شد و تماس را قطع

 « مواظب خودتون باشيد» کرد. حاج خانم زنگ زد... گفت 

 ی شد. بيرون رفتن را تعطيل کردیم و در خانه ماندیم. در را بهمواظب بودن ما شامل حبس شدن در خانه هم م

 روی هيچ کس باز نکردیم. به تلفن ها جواب ندادیم. سيا تماس گرفت و گفتم دروغ گفته ام. گفت این راهش

 

 تيمو من پوزخند زدم. گفت برگش« بزرگترن توقع دارن » گفت « نمی خواستيم ببينيمشون ! » نيست و گفتم 

 يد دیدنی می آیند و من خندیدم! گفتم برای شام مهمانمان شوند. دیدم لبخند زد. بعد از دو روز در خانهبرای ع

 ماندن دیدن کسی که با دنيای بيرون ارتباط دارد شيرین بود! سيا و آیدا با جعبه ی بزرگی آمدند! جعبه ای پر از

 ون چيدیدم و واگن ها را رویش... وقتی بهواگن های قطار برای ساوان... وقتی ریل هایش را جلوی تلویزی

 حرکت در آوردی َمش ساوان با شوق نگاهش را دوخت به واگن ها و ما خندیدیم! آیدا برای شکوفه عيدی آورده

بود... پيراهن قرمز رنگی که حسابی خجالت زده اش کرد. برای آیدا پارچه ای عيدی داد. پارچه ای که من 

 دوست

 کرده است! آیدا با ذوق در آغوشش کشيد. سيا لبخند زد و من خيره شدم به محبتداشتم بدانم کی تهيه 

 !!!بينشان

 ...تمام روز ماندند. کنار ما ماندند... ما را از دنيای تاریکمان بيرون کشيدند. در سرمای حياط آتش روشن کردیم

 ه جا کردیم... زیر انداز پشتکباب زدیم و گوجه ها خورد شده را ميان فلفل ها چيدیدیم... ماشين را جا ب

 !!!...ماشين را زیر خرمالو پهن کردیم و چای خوردیم

 !خندیدیم... به گریه های ساوان لبخند زدیم و شوخی کردیم

 !آیدا کارت عروسی را در برابرمان گذاشت و گفت: حتما باید بياید

 شدم و کارت را از دستش بيروندست پيش برد و بازش کرد. کارت مراسم عقد کنان خواهر آیدا بود . خم 

 !کشيدم. ميان خنده گفتم: آیدا خانم ما مسافرت هستيم

 !ابروانش را در هم کشيد: من این چيزا حاليم نيست زود برگردید
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 !سيا خندید و دست روی شانه ام گذاشت: شنيدی که عيالم امر کردن زود برگردید

 !نگاهم را دوختم به لبخند روی لبش

 آیدا دوباره سکوت برخانه حاکم شد و باز هم گریه ی ساوان و صدای تلویزیون هر از گاهی اینبا رفتن سيا و 

 سکوت را می شکست. به سمت اتاق ها می رفت که تلفن زنگ زد. متعجب نگاهمان برگشت سمت تلفن! روی

 !پيغامگير که رفت صدای حاجيه خانم در گوشی پيچيد: کی برمی گردین؟ برگشتين تماس بگيرین

 تا کی می خواید فرار کنيد باید برید» چشمانم را روی هم گذاشته و روی کاناپه رها شدم. سيا تشر زده بود 

 هر دو سر به زیر انداخته بودیم. آیدا گفته بود شما بزرگی کنيد ببخشيد و باز هم سکوت« دیدنشون بزرگترن ! 

 !کرده بودیم

 فن گرفت و وارد اتاق شد. صدای بسته شدن در اتاق با بازصدای گریه ی ساوان که بلند شد نگاهش را از تل

 !شدن چشمانم همراه شد

 

 به اتاق رفته بود . خواب رفته بود و من روی کاناپه مانده بودم! تلخ لبخند زدم... برخاستم و نشستم پشت لپ

 !تاپم! باید افکارم را جمع می کردم اما فکر کردن سخت ترین کار ممکن در این لحظات بود

* * * 

 کالفه بودم ازخانه ماندن از بسته بودن در خانه و از زنگ های پياپی خسته بودم! تمام وقتم را با گوشی ور می

 رفتم تلویزیون می دیدم و زمانی که ساوان بيدار بود با او مشغول می شدم. سراغ کتابخانه ام رفتم. باال و

 ! پایينش کردم... چيزخاصی برای خواندن نبود

 کسل طول حياط را چند بار طی کردم. لباسها را شست. حمام رفت... ساوان را حمام داد... اتاق ساوان را تا شب

 مرتب کرد. شام و ناهار درست کرد. برایم چای آورد. کمرنگ... قهوه درست کرد و لباسها را اتو زد. تمام وقتش را

 !غریدم: حوصلم سر رفتبا کارهای تکراری پر کرد. نگاهم را از فردوسی پور گرفتم و 

 نگاهش را از روی کودکش باال کشيد. چشمانش که برگشت روی ساوان گفت: برگردیم؟

 لبهایم کشيده شد ... باال رفت: از سفر؟

 ! اوهوم:-

 از جا بلند شدم. کنارش با فاصله نشستم: بگيم کجا بودیم؟

 فرستادم: مشهد؟ شانه هایش را باال کشيد. انگشت اشاره ام را بين دست کوچک ساوان

 !باید سوغاتی بخریم:-

 متفکر گفتم:پس فراموشش کن! شمال چطوره؟
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 !جدی گفت: نمی دونم

 نگاهم را از ساوان گرفتم و به صورتش دوختم:خوبه یعنی؟

 !تا حاال نرفتم:-

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

* * 

 

* 

 سيگاری گرفتم و نشستم روی نيمکت سرد و آبی رو به روینفهميدم چطور خسته و کسل از خانه بيرون زدم. 

 !استخر

 دلـــم بــــاران ميخواهــــد

 فقـــط بـــــــاران

 بــایـک بغـــض به انــــدازه تمـــام دلتنگــــی هــــایــم

 و بعــــد هــم تــــو بنشيــنی کنـــــــار مـــــــــــن

 ه های بـــــاران رابشمــــــــاریـــمو هـــــردو باهــم قطـــــــــــر

 ...یک

 ...دو

 ...سه

 ... و بعــد اصال یـــادمان برود که همه اینها فقــط یــک خيــــال ست

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

 همـــه اینهــــــــا خيــــــــــال اسـت ؟؟

 خواب آلودش که در گوشی پيچيد. پلک زدم. سيگار بينگوشی را در دست چرخاندم و شماره گرفتم! صدای 

 ...انگشتانم را به لب نزدیک نزدیک کردم و پلک بعدی را

 صدای خواب آلودش گفت: بله؟

 تلخ خند زدم. مثل هميشه در خواب حواس پرت می شد. متوجه من نشده بود. حتی به شماره ی روی گوشی

 !نگاه نکرده است

 !م با من نبودبارانم رفته بود... باران

 !نگاهم رفت سمت آسمان... باران هم نمی بارید!!! باران مرا فراموش کرده بود
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 با صدای خواب آلودش انگشتم را روی اسکرین کشيدم و گوشی را بين مشتم فشردم. باران فراموش کرده بود

 !مرصادی چشم به راه باران است

 . م بوددل تنگ باران بودم... اما شکوفه ای در خانه منتظر

 

 .برخاستم و راه افتادم سمت خانه . فيلتر سيگار سوخته را روی زمين رها کردم و نوک کفشم را رویش فشردم

 کليد را که در قفل چرخاندم... طول حياط را که طی کردم برگشتم و به خانه ام نگاه کردم. به ماشينم! به زندگی

 !ام!... خوب نبود... باران نداشت. مهدی نبود

 !که با هم به دیدن خانه آمدیم خندید و گفت: حاجی حسابی سنگ تموم گذاشته روزی

 خندیدم: قشنگه مگه نه؟

 !اوهوم. جون ميده واسه زندگی:-

 !می کوبمش و یه ویالیی می سازم:-

 !اخمهایش در هم رفت: دلت مياد؟ خونه به این قشنگی

 ! قدیميه:-

 ! همين خوبه:-

 !رو دوست ندارندخترای امروزی این جور جاها :-

 !پس گردنی نثارم کرد: هنوز دهنت بوی شير ميده

 چپ چپ نگاهش کردم: جدی؟ پس چرا خودت زن ميگيری؟

 شانه هایش را باال انداخت. نگاهش را دوخت به درخت خرمالو... : دلم می خواد زود ازدواج کنم. بچه داشته

 !باشم. بچه ام بهم بگه بابا... می ترسم دیر بشه

 ...شم! یادآوری خاطرات سنگين ترم می کند. وارد خانه می شوم. باز هم صدای بسته شدن در اتاقآه می ک

 ! ...چشمان خيره ام را دوختم به درب

 شکوفه ی منتظر با ورودم درب را می بست! و من دليل باز بودن در تا این ساعت را نمی دانستم... چرا تا وقتی

 که من نيامده بودم باز بود؟

 ایم را در اتاق ساوان عوض کردم. کاپشن سياه رنگم را روی تخت کوچک پرتاب کردم و راه افتادم سمتلباس ه

 کاناپه. گوشی ام روی ميز می لرزید. متعجب به سوی ميز قدم برداشتم . با دیدن نام باران روی گوشی تقریبا

 . شيرجه زدم. خودم را روی کاناپه انداختم و به اس ام اس باران خيره شدم

 « خواهش می کنم دیگه با من تماس نگيرید »
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* * 

 

* 

چند روزی که گذشت مهر سکوت بر لبهایم نشست. حتی ساوان هم نمی توانست لبخند را مهمان لبهایم کند! 

 به

 رویش اخم می کردم و نگاهم را از چادر سفيدش باالتر نمی کشيدم. زندان مسافرتی خيلی زود پایان یافت با

 ... آن هم درست وقتی که حاج خانم تماس گرفت و من بی هوا گوشی را جواب دادم. صدایحواس پرتی من 

 !بغض دار حاج خانم که در گوشی پيچيد دلم پر کشيد برای مادرم

 وقتی همراه مهدی سر به پاهایش می گذاشتيم و از بازی هایمان می گفتيم آرام آرام موهایمان را نوازش می

 ر خبری از نوازش موها نبود اما هر از گاهی سر به سينه امان می گذاشت و خودش راکرد. بزرگتر که شدیم دیگ

 !در آغوشمان جا می داد. مادر بود و ما... فرزندان محتاج به آغوشش

 !حاج خانم تنها آمد! گفت وظيفه ی ماست به دیدن حاجی برویم

 دیروز... آیدا تماس گرفت. شکوفه را برای ساوان سریعتر از آنچه فکر می کردم قد می کشيد. هر روز بزرگتر از

 مراسم بله برون دعوت کرد! وقتی از رفتن به مراسم سر باز می زد صدای آیدا را شنيدم که تکرار کرد بهانه قبول

 !نمی کند و منتظرش است

 !نگاهش که به نگاهم گره خورد شانه باال کشيدم و زمزمه زدم: می تونی بری

 هميشگی را جلوی منزل آیدا پياده کردم. ساوان را روی صندلی گذاشتم و راهی ساعتی بعد همان شکوفه ی

 کارگاه شدم! سيا هم مدتی بعد به من پيوست! پشت ميزم که نشستم و نگاهم را دوختم به ساوان و چشمان

 امدرشتش، سيا از نمایشگاه جدید گفت. از اینکه حضورمان در نمایشگاه برای پيشرفت ضروریست و اینکه حت

 !باید به آن نمایشگاه بروم

 چشم از ساوان نگرفتم... سيا گفت: شرمنده ام مرصاد ولی داداش باید خودت بری من هيچ رقمه نمی تونم آیدا

 !رو تنها بزارم

 اخمهایم در هم رفت: بچه ها رو چيکار کنم؟

 ا خواهند ماند. به اینکهچشمانم در چشمان ساوان قفل شد. من به آنها فکر می کردم به اینکه با رفتنم تنه

 !نبودنم باعث آزارشان خواهد شد. من به آنها فکر می کردم

 !سيا شرمنده نگاهم کرد: می تونن بيان خونه ی ما

 !چشم گشودم و به سيا خيره ماندم. واقعا زن و بچه ی من باید می رفتند خانه ی آنها
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 های جدید را چيدم... صورت حساب سال قبل را آمادهسيا رفت سری به کارگاه بزند ساوان را خواباندم و برنامه 

 !کردم! باید به اداره ی مالياتی تحویل می دادیم

 

 سيا ساعتی بعد با تماس آیدا راهی شد و من ماندم و پسر کوچولویی که انگشتش را به دهان برده بود و می

 !مکيد! خندیدم و سرم را در شکمش فرو بردم. پر صدا خندید

 بلند شد ساوان را رها کردم و به طرف ميز رفتم. شماره ی ناشناس روی تلفن این موقع از سالزنگ تلفن که 

 .تعجب آور بود جواب دادم

 !صدایی آرام گفت: سالم

 پلک زدم: سالم... خوبی؟

 !ممنون خسته نباشيد:-

 مراسم تموم شد!؟:-

 !صدایش لرزید: ببخشيد

 !دستم را به ميز گرفتم: خيلی زود ميایم

 قطع شد. برگشتم. ساوان به دسته ی کاناپه چنگ ميزد. راه افتادم... اخرین برگه ی مالياتی را هم تماس

 !برداشتم و راه افتادم سمت خروجی

 ساوان روی صندلی جلو بود و به هر چيزی چنگ ميزد از کمربندی که برای نگه داشتنش بسته بودم تا عروسک

 رمز ایستادم... عروسک را که رفته بود زیر صندلی بيرون کشيدم ومخملی که کنارش گذاشته بودم. پشت چراغ ق

 دوباره در برابرش گذاشتم. انگشت اشاره و وسطم را دور بينی اش قرار دادم و کشيدم. چشمانش خيره شد به

 .انگشتانم و لبهایش برای گریه جدا شد. به تندی دستم را پس کشيدم و خندیدم

 بود: سالم پسر کجایی؟ موبایلم زنگ خورد. شماره ی سيا

 !ساوان را که سعی می کرد خودش را از زیر کمربند بيرون بکشد عقب کشيدم: پشت چراغ دارم ميام اونطرفا

 !زود بيا این خانمت انگاری نمی تونه خونه ی ما بمونه:-

 !ابروانم در هم رفت: چرا خودش زنگ نزد

 !گ بزنهواهلل گوشی رو هم که می دیم دستش خجالت می کشه زن:-

 ! چراغ سبز شد. پایم را روی گاز فشردم: دارم ميام یکم طول ميکشه

 !باشه باشه زود بيا:-

 !گوشی را زیر ترمز دستی فرستادم و پایم را بيشتر روی گاز فشردم: انگاری مامانت خيلی اذیت شده ها
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 .ساوان عروسکش را پرت کرد. سرم را به دستم تکيه زدم

* * * 

 .ش می فشرد و لبخند ميزد. لبخند روی لبهایشان؛ لبخند را مهمان لبهایم می کردساوان را در آغو

 ساعت نزدیک هشت بود...! سر و صداهای عجيب و غریبی که ساوان راه انداخته بود سکوت حاکم در ماشين را

 .می شکست

 در برابر رستوران توقف کردم و به طرفش برگشتم: شام و بيرون بخوریم؟

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

 پلک زدم. به تندی پياده شدم و ساوان را از آغوشش گرفتم. چادرش را دور خود پيچيد و همراهم شد. سفارش

 ها را به گارسون دادم و بعد از شستن دست هایم رو به رویش نشستم. ساوان پاهایش را در شکم جمع کرده

 !اشت انگشت مادر را که به لبهایش نزدیک می شد در دهان بگيردبود و سعی د

 !گلدان روی ميز را نزدیک تر کشيدم و گفتم: باید برم تهران

 !به تندی سربلند کرد. نگاهش پر از استرس بود

 می چشم دزدیدم: هميشه سيا برای نمایشگاه ها می رفت اما اینبار نمی خواد آیدا رو تنها بزاره... مجبورم برم!

 !تونيد برید پيش حاج خانم؛ شایدم بخوای بری پيش خانوادت! هيچ مشکلی نيست

 !تنها می مونم:-

 !اخمهایم در هم رفت: با یه بچه؟ نمی تونی تنها بمونی

 !لبهایش آویزان شد: من نمی خوام برم خونه ی کسی

 !آرام زمزمه کردم: می تونيد برید پيش سيا و آیدا

 ؟به تندی سربلند کرد: چی

 !دلجویانه گفتم: من مجبورم به این سفر برم

 با خشمی که برای اولين بار در شکوفه می دیدم و سعی می کرد کنترلش کند گفت: منم نگفتم نرید! می تونيد

 !برید! ما هم توی اون خونه می مونيم! قبال هم گفتم نمی خوام سربارتون باشم

 

 !ر خشمگين شوداز خشمش عقب کشيدم. تا بحال ندیده بودم اینطو

 . آرام سرم را تکان دادم و نگاهم را دادم به گارسون که پيش می آمد . منتظر ماندم غذاها روی ميز چيده شود

فکرم مشغول بود... می دانستم مثل من هيچ عالقه ای برای رفتن به خانه ی پدری ندارد. خانه ی حاجی که 
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 جای

 !خود داشت

 !چرا خودت بهم زنگ نزدیبرای عوض کردن بحث آرام پرسيدم : 

 !چنگال را در جوجه ی سرخ شده فرو برد: زدم

 !بار دوم سيا زنگ زد:-

 !خجالت کشيدم... پرویی بود یبار دیگه زنگ ميزدم به آقا سيامک هم گفتم الزم نيست زنگ بزنن:-

 !ابروانم در هم رفت: باید برات یه موبایل بخریم

 !چنگال از دستش رها شد: برای من

 !د کردم: آره نمی خوایسربلن

 با شوق به ميز چنگ زد: یعنی منم می تونم موبایل داشته باشم؟

 !به صندلی ام تکيه زدم. ساوان خواب خواب بود. آرام گفتم: آره چرا که نه

 با شادی نگاهم کرد. تمام ذوق و شوقش را در چشمانش می خواندم. خرید موبایل خوشحالش می کرد. پلک

 .کرد... لبخند زدم زدم ... آرامش می

 !...زندگی ام این بود

* * * 

 ماشين را که زیر درخت خرمالو متوقف کردم و پياده شدم با ذوق به طرف ساختمان قدم برمی داشت. دنبالش

 رفتم. کفش هایش را درون جا کفشی گذاشت و به طرف اتاق می رفت پرسيدم: از موبایلت خوشت مياد؟

 !خند زد: خيلی قشنگه... ممنونمبه سرعت چرخيد و به صورتم لب

 .پلک زدم: قابلی نداشت

 با تردید به طرف اتاق می رفت که باز هم صدا زدم. سخت بود اما صدا زدم: شکوفه؟

 

 :ایستاد... ایستاد و اینبار با مکث چرخيد. ساوان را به سينه فشرد. چشمانش را به فرش دوخت. لبهایم جدا شد

 !با هم ميریم تهران

 .عجبش باال آمدچشمان مت

 !راه افتادم سمت اتاق و در همان حال گفتم: ميرم دوش بگيرم ساوان و خوابوندی بيا باهم بليط بگيریم

 هنوز همانطور متعجب ایستاده بود. وارد اتاق شدم و به تندی لباس عوض کردم. وجدانم فریاد نمی کشيد آرام

 نبودم. تازه از موبایل هم خوشحال شده بود. گفته بود بودم... کافی بود... اینطوری آرامش داشتم. نگران هم
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 !تهران نرفته است! سفر خوب بود! دروغ هم نمی گفتيم

 !بليط ها را برای نيمه شب سه شنبه رزرو کردیم

 !وقتی نگاهم رفت سمت ساعت ها آرام گفت : نيمه شب خوبه ساوان خوابه

 !پلک زدم: باشه

 خواستن پس چيکار کنيم؟ پرسيد: بعدا تو فرودگاه بليطامون و

آخرین مرحله ی تهيه بليط رو هم زدم و آرام گفتم: کار خاصی الزم نيست بکنيم فقط تو فرودگاه ميریم قبل 

 سوار

 !شدن بليطا رو تحویل ميگيرم

 !لبهایش جدا شد: چه جالب

 ونشگاه دو سه خيابپلک زدم: آره با اینترنت کلی کارا راحت تره! وقتی برگشتيم تعطيالت تموم شده یه آموز

 ! ...پایين تر هست. چند وقت پيش دیدم ؛ ثبت نام کن برای کالسهاش

 چادرش را روی پاهایش کشيد: پس ساوان چی؟

 شماره ی رهگيری را یادداشت کردم و نگاهم را از لپ تاپ گرفتم: ميگردیم یه مهد خوب پيدا می کنيم که قابل

 امه ها رو جوری بچينيم که ساوان چند ساعتی پيشم باشه که بتونی تواعتماد هم باشه ... یا شایدم بتونيم برن

 !کالسها شرکت کنی

 آرام گفت :شما نمی تونی یادم بدی؟

 لپ تاپ را روی ميز فرستادم و عقب کشيدم. جلوتر از من نشسته بود گوشه ی کاناپه! با فاصله ای که مطمئنا از

 !من دور باشد

ولی بهتره بری بيرون و با دنيای بيرون بيشتر در ارتباط باشی. تا کی می خوای  آب دهانم را فرو دادم: می تونم

 با

 !ساوان خودت و محدود کنی

 

 سرش را کامال به طرفم برگرداند: من برم بيرون؟

 با سرتایيد کردم. تردید در نگاهش پدیدار شد. به کاناپه چنگ زد: تنها برم؟

 صله ی بينمان را از بين بردم و کنارش توقف کردم. خودم را بهخودم را جلوتر کشيدم. چشمانش گرد شد. فا

 طرفش کشيدم و با جدیت به چشمانش زل زدم: خونه ی داریوش خان علوی دختر بودی هيچ... ولی اینجا

 ...زنی... مادر ساوانی
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 !با تردید اضافه کردم: زن منی

 دم روی کاناپه و ادامه دادم: اینجا زنمردمک چشمانش لرزید. دستم را روی چادرش گذاشتم و تکيه گاه کر

 !یعنی مرد... من دوست دارم همپای من باشی... با من قدم برداری... کاری نباشه که بدون من نتونی انجام بدی

 ...با تهدید گفتم: اگه من بميرم هم نباید کم و کسری داشته باشی خودت باید بتونی جای من و پر کنی

 فهميدی؟

 .ه زد. نگاهش را دزدید و به تندی بلند شداشک در چشمانش حلق

 تند رفته بودم؟ مگر حرف بدی زده بودم که می رفت؟ چرا چشمانش به اشک نشسته بود. قبل از برداشتن

 اولين قدم دستم را بند چادرش کردم و به طرف خود کشيدم. ایستاد. چادرش را به طرف خودم کشيدم. صدای

 نمی کردم قراره چه بالیی سرم بياد! تو اوج خوشيام تنهام گذاشت. نمی لرزانش بلند شد: مهدی که رفت فکر

 تونستم نبودش و تحمل کنم ولی هيشکی ازم نپرسيد خوبم یا بدم! مهدی تنهام گذاشت اونم وقتی می دونست

 که اگه نباشه نمی تونم هيچ کاری بکنم. می دونست من هيچی نمی تونم انجام بدم... وقتی تو مدرسه معلمای

 خانم و ميدیدم فکر می کردم مگه اینا ازدواج نمی کنن مگه اینا زندگی ندارن؟ چطور شوهراشون اجازه ميدن

 بيان سر کار... تنها بيان... تنها برن... چطور حق دارن درس بخونن در حالی که بابا هميشه تکرار می کنه درس

 ير خدا می دونه چقدر خوشحال شدم ولی باباخوندن تا دیپلم هم برای ما زیادیه! وقتی مهدی گفت دیپلم بگ

 !گفت زشته زن درس بخونه گفت مهدی چشت و باز کن و ببين زن جماعت درس بخونه حرف گوش نمی کنه

 داری اميدایی که یه روز مهدی بهم داده بود و ميدی! حرف از تنها بودنم ميزنی... من نميخوام یبار دیگه اون

 بار دیگه زجر بکشم! اینبار می دونم چی در انتظارمه اینبار می دونم بدتر از اونبالها سرم بياد... نمی خوام ی

 ميشه! آقا مرصاد زندگی من االن تو بزرگ شدن بچه ام خالصه شده... می خوام بزرگ شدنش و ببينم. می خوام

 !ردمتا وقتی که قد ميکشه کنارش باشم. وگرنه خيلی وقت پيش این زندگی رو برای خودم تموم می ک

 لبهایم از هم جدا شد. تمام کند؟ زندگی را تمام کند؟ در تمام سالهای عمرم به این فکر نکرده بودم. به اینکه می

 .توانم زندگی ام را پایان دهم اما او... او گفت اگر ساوان نبود به این فکر می کرد

 .قدمی به جلو گذاشت که به خود آمدم. چادرش بين انگشتانم کشيده شد

 !گفت: ميشه چادرم و ول کنيد آرام

 

 ... از جا بلند شدم. چادر توی دستم باال آمد. آرام گفتم: شکوفه

 !قدم دیگری به جلو برداشت: خواهش می کنم ولم کنيد

 انگشتان دستم از هم جدا شد و چادرش از دستم رها شد. قدمی دیگر برداشت. قدم بعدی را تند تر برداشت. به
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 ...شکوفهدنبالش قدم برداشتم: 

 .قبل از اینکه اسمش کامال از دهانم خارج شود خودش را در اتاق انداخت و در را با صدا کوبيد

 چشمانم را بستم و به سختی روی زمين نشستم. آزارش داده بودم؟ مهدی رهایش کرده بود؟ اميدش را نااميد

 مانع ادامه تحصيل شکوفه شده کرده بود؟ برادر من؟ مهدی که هميشه از تحصيالت همسر آینده اش می گفت

 !بود! پاهایم را در آغوش کشيدم... من چه می کردم با این زن

* * * 

 برای مراسم باهم رفتيم! من و شکوفه و ساوان! مثل یک خانواده! تمام روز منتظر بودم حرفی از رفتن به

 د. چند ضربه به در زدم و باآرایشگاه بزند اما خودش را در اتاق حبس کرد و تا نزدیک های شب بيرون نيام

 لحظاتی مکث دستگيره را پایين کشيدم. وارد اتاق که شدم دیدمش روی تخت نشسته بود و ساوان را در

 برابرش گذاشته بود. نگاهش را دوخته بود به ساوان... اخم هایم در هم رفت. نفس عميق کشيدم تا فریاد

 تگی ام بگویم اما صورت رنگ پریده اش... قطره اشکی که رویبکشم... تا صدایم را تهدید وار رها کنم و از خس

 صورتش سرخورد سبب شد سکوت کنم. لب فرو بندم و نزدیک شوم. روی تخت کنارش نشستم و نگاهم را

 !دوختم به ساوان... خواب بود

 !باید چيزی می گفتم چيزیکه دردش را تسکين دهد اما نمی دانستم چطور باید بگویم

 موهای پرپشت ساوان کشيدم... موهایی که حاال می دانستم زیبایی اش را از مادر به ارث بردهدستم را روی 

 !است

 نمی دونم مهدی چی وعده داده بوده! با اینکه برادرم بود... خيلی بهم نزدیک بود ولی من و مهدی هيچ وقت:-

ان دوقلو این بود که بریم همرنگ در مورد اینجور چيزا حرف نميزدیم. آخرین کاری که شاید می کردیم به عنو

 هم

 لباس بخریم یا وسيله ای که می خریم و دقيقا کپی بخریم. مهدی هيچ وقت از تو نمی گفت... منم چيزی

 نميدونم. ولی من مهدی نيستم. می خوام بدونی با اینکه برادر دوقلوم بود ولی من شبيه مهدی نيستم. اگه

 که االن زنمی... دوست دارم زنم موفق باشه... با غرور سرش و باال ميگم می خوام پيشرفت کنی بخاطر اینه

 .بگيره

 

 سرم را به طرفش برگرداندم و دوختم به چشمان خيره اش: من تنهات نميزارم... پشتت و خالی نمی کنم. مهم

 ..! براینيست داریوش خان یا حاجی حرفی بزنن... برای من اونی مهمه که خودم فکر می کنم. تو فکر می کنی.

 من کسایی مهم هستن که االن توی این خونه ان! شکوفه تالش کن... به همه نشون بده زن بودن محدودیت
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 .نيست!!! من توی کمک کردن بهت کم نميزارم، مثل بقيه مانعت نميشم

 هاچشمانش باز هم به اشک نشست. گریه اش کالفه ام کرده بود. باید مانع این اشک ها می شدم... این اشک 

 خسته ام کرده بود. دستم را از ميان موهای ساوان بيرون کشيدم و بند چانه اش کردم. کف دستم که روی گونه

 اش نشست نگاهش را دزدید و چشمانش رنگ تعجب گرفت. انگشت شصتم را روی گونه اش حرکت دادم و

 .قطره اشک را پس زدم. مردمک چشمانش در چشمانم قفل شد

 ...دن آسونه اینکه بمونی و برای زندگيت بجنگی سخته... اگه به مردن فکر کنی ضعيفیگفتم: مردن و خالص ش

 بمون و بجنگ... نمی خوام هيچ وقت به مردن فکر کنی بجاش برای زندگيت تالش کن! برای بهتر زندگی کردن

 !تالش کن

 ...ل کوچک روی گونه اشلبخند روی لبهایش چال روی گونه اش را نمایان کرد. متعجب نگاهم را دوختم به چا

 وقتی می خندید روی گونه اش چال محوی نمایان می شد و من ندیده بودم... در تمام این مدت متوجه آن

 چال محو روی صورتش نشده بودم... نه زمانی که چشم در چشم نمی شدم که مبادا حاجی بگوید به زن برادرت

اری را برایم تکرار کند و نه از وقتی که محرمم شده نظر داری و حرفی که وقتی برای مهدی می رفت خواستگ

 بود و

 !من جز اشک چيزی ندیده بودم

 به خود آمدم و عقب کشيدم. از روی تخت بلند شدم: حاال هم زود آماده شو... این عروسی اولين مهمونيه که

 ...بهترین لباس باهم ميریم بهتره همه چيز خوب باشه... الزم نيست کسی بدونه تو زندگی ما چه خبره!

 ...به طرفش برگشتم دستم را با تاکيد باال آوردم: بهترین آرایش

 . پلک زد

 !دو ساعت بيشتر وقت نداری:-

 !لبخند زد و از اتاق بيرون آمدم

 دو ساعت بعد با پيراهن بلند یاسی... که بين خرید های عروسی دیده بودم در برابرم ایستاد. موهایش باالی

 و قسمت کوتاهی از آنها از روسری سفيد و صورتی اش بيرون زده بود... موهای ست شده سرش جمع شده بود

 اش با ساوان! مانتوی سياهش را روی پيراهن به تن داشت و چادرش را به دست گرفته بود. دستم را دور شکم

 شدم. چادر تویساوان انداختم و از بازویم آویزانش کردم. نق نق کرد و دست و پا زد. بی توجه نزدیک تر 

 دستش را بيرون کشيدم و روی مبل گذاشتم: جای خاصی نميریم... با این پيراهن و بچه سخت ميشه! روسریت

 !و یکم بکشی جلوتر حجابت مشکلی نداره و نياز به چادر هم نداری
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 رایم دنگاهش را دوخت به لباسهایش! صدای ساوان باالتر رفته بود! خم شدم و باالتر کشيدمش. بين دسته

 !برابر صورت گرفتم و به چشمانش لبخند زدم: چته وروجک... یه دو دقيقه زبون به دهن بگير

 !خندید

 !چشم غره ای رفتم و برگشتم سمت در خروجی: بریم

 به در که رسيدم هنوز همان جا ایستاده بود و نگاهش را داده بود به چادرش...! سرم را کمی کج کردم و آرام

 ! گفتم: بيارش

 !نگشت اشاره اش را بين دندان هایش گرفته بود و نگاهم کرد. با سر به چادرش اشاره کردم: سرت کن و زود بياا

 لبخند زد. چادرش را برداشت و روی سرش انداخت. نگاهم را دوختم به چادرش... سياه بود و ساده! قبال دیده

 شکوفه نداشت؟بودم از چادر هایی که دورشون نوارهای طالیی داشتن! چرا چادر 

 این را پرسيدم. چندلحظه متعجب نگاهم کرد و بعد گفت: مامان نميزاشت از اون چادرا بخریم می گفت جلب

 !توجه می کنه

 !کالفه شده بودم. با خشم غریدم: پس فردا باید بریم خرید... می خوایم از اون چادرا بخریم

 آروم پرسيد: چون دورشون نوار دارن؟

 ی از دليالش اونه دليل بعدش هم اینه که می خوایم حال این مامانت و بگيریم و حسابی بابا شيطنت گفتم: یک

 !این چادر نوار دار حرصش بدیم

 پر صدا خندید... خندیدم و ساوان بوبو کرد! افزودم باید رورک بخریم... برای ساوان و با شادی اضافه کرد سبز

 ن هم سبز است اما آن اتاق خواب... زرشکی است... رو تختیباشد و من فکر کردم سبز دوست دارد. اتاق ساوا

 .زرشکی... پرده های زرشکی و من از این رنگ خاطرات خوبی ندارم... باران پالتویی به رنگ پرده ها دارد

 !باران اولين بار که در آغوشم فرو رفته بود همرنگ پرده های اتاق بود... شال سياه و پالتوی زرشکی

 بی پذیرایی کرد. ساوان را به سينه فشردم و پستانکش را درون دهانش کردم و رفتم سمت سيامادر آیدا حسا

 که مشغول پذیرایی بود. شکوفه همراه مادر آیدا رفت و صدایش را می شنيدم که آیدا را می خواند. سيا به

 به ی کردم آیدا رو بندازمتندی ساوان را از آغوشم بيرون کشيد و گفت: فکر کردم نمياین... داشتم کم کم فکر م

 !جونتون

 ...بچه پرو زن ذليل:-

 

روی صندلی نشستم و دو طرف کتم را کشيدم و جا به جا شدم. ميز خالی بود. جمع زیادی در حياط تجمع 

 کرده
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بودند. چراغ های کشيده شده در طول حياط برق می زدند. سرکی به ميوه های روی ميز کشيدم و گفتم: 

 عجيب

 !گشنمه

 .چشم غره رفت و کنارم نشست سيا

 کسی صدایش زد. برگشت و به پسر جوانی خيره شد. سر تا پا سياه پوشيده بود با ان کراوات قرمزش حدس می

 .زدم داماد باشد. قبل از اینکه نگاهم را از پسر بگيرم ساوان در آغوشم پرت شد و سيا به تندی به طرفش رفت

 .ساوان در حال بررسی بود

 دوخته بود به آدماهای در حال رفت و آمد. پستونکش رها شد. خندیدم... هيجانش برای دید زدنچشمانش را 

 .اطرافيان برایم خوش آیند بود

 مردی کنارم نشست. سن زیادی نداشت اما حسابی مغرور به نظر می رسيد. با بلند شدن صدای خواننده ساوان

 .پستونک را در دهانش فرو کردمهم از جا پرید و صدای گریه اش باال رفت. به سرعت 

 تا اواخر شب بودیم... ساوان چند بار خوابيده و بيدار شده بود. اما من پشت سرهم خميازه می کشيدم. خوابم

 می آمد اما زشت بود می خوابيدم. اگر تنها بودم می رفتم خانه. مطمئنا سيا درک می کرد. داماد هم خيلی زود

 ی گفت و خندید. خوشحال بود... برخالف من! من هم تازه داماد بودم. تازهخودمانی شد. بينمان نشست و کل

 دامادی با یک پسر پنج ماهه! دستم را بين موهای ساوان کشيدم و فکر کردم اشکال ندارد مهم این است ساوان

 را دررا دارم! مهمان ها پراکنده می شدند که با شماره موبایلش تماس گرفتم. همان زمان خرید شماره اش 

 گوشی ام سيو کرده بودم شماره خودم را هم برای او سيو کرده بودم. در طول راه تا خانه ساوان گریه کرد و ما

 !...بهم دیگر نگاه کردیم... گفت شاید دل درد دارد و من پيچيدم سمت کلينيک شبانه روزی

 گ شده بود. طول مسير اتاق دکتر تادکتر با خنده گفت دندان در می آورد. دندان در می آورد یعنی اینقدر بزر

 ماشين را سعی کردم دستم را روی لثه های ساوان بکشم تا بدانم دندان هایش چه شکليست! باالخره خوابيد

 وقتی رسيدیم خانه. چنان خسته بودم که با لباس روی کاناپه خوابيدم... چشمانم سنگين می شد که پتویی

 .انستم ميل مفرطم به خواب بيشتر را نادیده بگيرمرویم کشيده شد و من بخواب رفتم. نتو

* * * 

بليط ها را به دستش دادم و ساوان را بلند کردم. چمدانی که از شب قبل کنار در ورودی قرار گرفته بود را 

 تحویل

 داده بودم... نگاهم دنبال ساعت حرکت می کرد. با آن مانتوی سياه و سفيد که می دانستم چشمش گرفته و

 .که حاال نوار نقره ای داشت و شبيه چادرهای دوست داشتنی بود شبيه دخترهای دانشگاه شده بود چادری
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 دیروز کلی بين مغازه ها چرخيده بودیم... چيزهای جدید خریده بودیم. آن هم، با بسته بودن بازار... یکی از

 ار را دویدیم و خندیدیم و منآشنایان دورمان را دیده بودیم و به سرعت مخفی شده بودیم. تمام طول باز

 !اعتراف کردم با شکوفه بودن هم بد نيست

 روی صندلی های سالن انتظار نشستيم. ساوان روی پاهایش به خواب رفته بود. کيفم را کنارش گذاشته و

 پرسيدم: چيزی می خوای بگيرم؟

 کشيدم. سرم به سختی به پشتی سری به طرفين تکان داد و لبخند زد. پا روی پا انداختم و تنم را روی صندلی

صندلی تکيه می خورد. پتوی ساوان را تا زد و به سمتم گرفت. متعجب نگاهش کردم پتو را به زیر سرم فرستاد 

 و

 .اشاره زد تکيه بزنم و در همان حال گفت: گردن درد می گيرید

 .تکيه زدم. چشم بستم. لبخند زدم

 م عسلی که دستانش را روی پيشخوان تکيه زده بود و منتظرخيره بودیم به صورت استخوانی و کشيده ی چش

 . تصميم ما بود. گفت یک اتاق دو نفره رزرو شده است

 ...فقط یک اتاق... یک اتاق با تخت دو نفره! یک اتاق برای دو نفر... ! برای من و زنم... برای من و شکوفه

 ...دادن نفسم ناليدم: باشهبه سمتش که چرخيدم نگاهش را فراری داد و من همراه بيرون 

 .به تندی برگشتم

 دستش را روی سينه اش گذاشته بود و آرام آرام تکان می داد. مثل وقتی که معده ام تير می کشيد و دستم را

 .روی سينه ام می گذاشتم و تکان می دادم

 ته ی چمدان را گرفتممرد با هيکل دراز و دیالقش پيش آمد. دستش را جلویمان گرفت و مسير را نشان داد. دس

 و دنبالش راه افتادم. سوار آسانسور شدیم و کامال چسبيده به من ایستاد. چادرش را محکم تر گرفته بود و چنان

 .پشت سرم قایم شده بود که فکر می کردم از این مرد به اندازه ی یه غول وحشت ناک می ترسد

جلوتر از ما وارد راهرو سوت و کور شد. چراغ های  مرد اینبار دسته ی چمدان را بين دستهای بزرگش گرفت و

 کم

 مصرف سفيد و زرد با نور کمی که داشتند قسمت مختصری از راهرو را روشن کرده بودند. فکر کردم این وقت

 شب چقدر به راهرو های بيمارستان شباهت دارد. درست مثل یک سال پيش... یک سال پيشی که لحظات را در

 .الکل سپری کرده بودیمراهرو هایی با بوی 

 کارتی که در دست داشت را جلوی در شماره گرفت و در را باز کرد و عقب ایستاد. دستم را روی کمرش



www.taakroman.ir  

 

  

 
70 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 .گذاشتم و به داخل هلش دادم. ساوان را روی شانه ام جا به جا کردم و به دنبالش وارد شدم. مرد دنبالمان آمد

 .توضيحاتی داد و مرخص شد

 

 گذاشتم. بلند شد رفت سمت کمد دیواری و با ملفحه ی سفيد برگشت... چهار تایش راساوان را روی تخت 

 ...انداخت روی ساوان

 .روی مبل نشستم و نگاهم را دوختم به تخت سفيد رنگ... سفيد بود... سفيد دوست داشتم

 !ه نباشیهمانطور روی تخت نشست. دستم را تکيه گاه سر کردم: پاش و بخواب که فردا بعد از ظهر خست

 متعجب نگاهم کرد. چشمانم را چرخاندم و با دقت زل زدم به صورتش و پرسشگرانه نگاهش کردم. لب گزید. از

 من خجالت می کشيد؟

بلند شدم. رفتم سمتش و دستم را به طرفش دراز کردم. دستم را گرفت و نگاهم کرد. به طرف خود 

 ...کشيدمش

 .در برابرم ایستاد

 د کردم و در همان حال گفتم: نامحرم که نيستم! لباسات و عوض کن و راحت بگيرچادر روی سرش را بلن

 .بخواب... ساعت موبایلت و هم برای صبح تنظيم کن که گشنه نمونيم. از االن دلم داره ضعف ميره

 .سرش را پایين انداخته بود

 !دستم را زدم زیر چانه اش و به چشمانش خيره شدم: خانم با شما بودما گشنمه

 پلک زد. قدمی عقب گذاشت و رفت سمت یخچال. چادر را بين انگشتانم لمس کردم و لبخند زدم. روی تخت

 !گذاشتمش...! چادرش نرم بود درست مثل پوست صورتش

 ليوان آب را به همراه چند بيسکویت روی ميز گذاشت. تشکر کردم و مشغول شدم. واقعا احساس گشنگی می

 .روی تخت گذاشت. تاخواستم بلند شده و کمک کنم کارش تمام شده بود کردم. چمدان را بلند کرد و

 !اینا مال شماست:-

 شلوار راحتی کرم و تيشرت کرم... لنگه ی همين ها را مهدی داشت... برای او سرمه ای بود. حاجی گفته بود مرد

 !...بپوشم که لباس سفيد نمی پوشد. اما من دوست داشتم لباس سفيد بپوشم. دوست داشتم تيشرت

 بيسکویت را یکسره در دهانم کردم و از جا بلند شدم. رفتم سراغ لباسهایم و با قدرشناسانه ترین لبخندی که می

 !توانستم زمزمه کردم: مرسی

 لباس که عوض کردم آن هم در سرویس اتاق ... لباس که عوض کرد روی کاناپه دراز کشيدم و بازویم را روی

 !...م را سپردم به صدایشچشمانم گذاشتم و گوشهای
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 چشمانم گرم ميشد که صدای آرامی توجهم را جلب کرد. به آرامی چشم باز کردم. دیدمش... با چادر سفيد ریز

 نقشش جلوی پنجره ایستاده بود. دستانش را در برابرش گرفته بود و نماز می خواند. صدایش آرام بود و با نور

 !...اندکی که از پنجره داخل می آمد

 

 .نفسم حبس شد

 چهارسال پيش من هم رو به قبله می ایستادم... نماز می خواندم...! لبخند می زدم. دستانم را به سوی معبودم

 .می گرفتم. کی فراموش کردم دقایقی که رو به معبودم می ایستم آرامش دارم

 ...هم قفل کردم نيم خيز شدم. به سجده رفت. چادرش جسم نحيفش را در بر گرفته بود. دستانم را در

 ...شکوفه

 ...به مرگ فکر می کرد

 ...اما نماز می خواند

 ...به رفتن فکر می کرد

 ...اما سجده می کرد

 ...از مشکالتش می ناليد

 ...اما دستانش را بلند می کرد

 ...عذاب می کشيد

 ...اما معبودش را فراموش نکرده بود

 ...و من

ا روی کاناپه رها کردم. صدای دلخراشی ایجاد شد اما تکان چشمانم را روی هم فشردم. به تندی خودم ر

 ...نخورد

 !...نشنيد...! نشنيد... درست مثل مرصاد سالها پيش

 .صدای حاجی را نشنيدم چون غرق معبودم بودم

 ...ولی... فراموش کرده بودم معبودم را

... 

* * * 

 

 ان می کرد...! این روزها سر و صدایش بيشترساوان پوف پوف می کرد و تکان می خورد! سرش را در آغوشم پنه
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 از هميشه شده بود. تحمل سر و صدایش هم سخت تر... گریه اش عذاب آور بود و صدایش شيرین و شيطنت

 .هایش باعث خنده می شد

 در طول نمایشگاه چشمم دنبال آشنایی می گشت... آشنایی نام آشنا... برای منی که مدتها برای دیدنش بال

 ...امازدم... 

 .برای شکوفه از تک تک کارهای دستی حرف زدم

از ساعت منبت کاری شده ی طرح سيمرغ با آن عقربه های شيشه ای براقش تا حکاکی های روی مس که کار 

 بچه

 های کارگاه ما را هم شامل می شد. وقتی یکی از بهترین طرح های کارگاه را نشان شکوفه دادم با ذوق و شوق

 !: ولی ساعت روی دیوار قشنگ ترهنگاهش کرد و گفت

 ساعت روی دیوار کار مبتدی بود و این طرح کاری فوق العاده حرفه ای اما تعریف شکوفه انرژی بخش بود. گفته

 !بود ساعت کار مبتدی من از این طرح های خوش نقش زیبا تر است

 و با ذوق و شوق گوش داد. ریز وقتی باالی سر تابلوی های معرق ایستاد و لمسشان کرد شروع کردم به تعریف

 .ریز سوال پرسيد

 !دستش را روی چوب های براق تابلو کشيد و گفت: چطوری چوبا رو این شکلی می کنن

 دستم را پشت سرش گذاشتم و به طرف خود کشيده و گفتم : معرق ها چند نوع هستن ولی این نوعش

 ازاین معرق کم پيدا ميشه اما معروفه... حالت برجسته هست. خاصه... مال طرفای آذربایجانه... تو کرمان

 !برجسته اش تکه

 !خيلی قشنگن... همش دوست داری لمسشون کنی:-

 چرا یاد نميگيری؟:-

 چادرش را در مشت کشيد. دستم را روی دستش گذاشتم و چادر را از بين انگشتانش بيرون کشيدم. گر گرفت و

 گرفتم؟ زنم بود... نبود؟ بود! زن برادرم هم بود... االن نبود... زنمنگاه دزدید. چند لحظه نگاهش کردم. باید می 

 .بود

 انگشت شصتش را بين انگشتانم گرفتم: چند تا استاد معرق می شناسم... می تونی بری پيششون آموزش! کار

 !خيلی خوبيه... می تونی کلی سرحال بشی

 !اعتراف کرد: می ترسم

 چی؟ اخم کردم. دستش را جلوتر کشيدم: از
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 !اگه مامان اینا بفهمن:-

 .مردی از کنارمان رد شد و لبخندی به ساوان زد که دستش را برای مرد دراز می کرد

 !دستش را فشردم: بفهمن هم هيچ کاری نمی تونن بکنن

چند لحظه ای خيره نگاهم کرد و لبخند زد. دستش را رها کرده و برگشتم. نگاهم قفل شد روی قامتش... 

 مانتوی

 و شلوار جين سرمه ای به تن داشت. شال همرنگ شلوارش هم به صورتش می آمد. کيف دستی اش را به آبی

 سينه فشرد و به طرف بخش حکاکی قدم برداشت. هنوز مرا ندیده بود. شکوفه را نمی شناخت. ساوان را هم

 ...همينطور... تنها کسی که می شناخت من بودم. من

 چرخيدم. شکوفه مشغول بود و حرف می زد اما من صدایش را نمی شنيدم. تنهابه همراه حرکتش روی پاشنه پا 

 صدایی که می شنيدم صدای او بود... صدایش را می شنيدم که با متصدی مشغول صحبت بود. دست متصدی

 را فشرد و برگشت. نگاهمان در هم قفل شد... در سکوت نگاهم می کرد. لبهایش از هم جدا شد. ساوان زیر گریه

 زد. دستم را روی کمر ساوان فشردم. حرکت دستانم باعث شد نگاه بگيرد. رو برگرداند. شکوفه دستانش را برای

 گرفتن ساوان باال آورده بود. ساوان را به دستش دادم و قدمی پيش گذاشتم. به تندی قدم برداشت به سمت

 .مخروجی...! نگاهم را دوختم به شکوفه و گفتم: همين جا باش تا برگرد

 دنبالش رفتم. در حال خروج از ساختمان دستم را بند بازویش کردم. با خشم به طرفم برگشت. بازویش را از

 .دستم بيرون کشيد

 !ناليدم: باران

 ...پوزخند زد: بفرمایيد

 !باید با هم حرف بزنيم:-

 !با تمسخر نگاهش را به دیوار دوخت: حرفی بين من و شما نيست

 ...ارانبا جدیت تکرار کردم: ب

 !باران مرد... بهتره برگردی پيش خانوادت:-

 !باران تو باید درکم کنی:-

 !...قدمی جلو گذاشت: دارم درکت می کنم مرصاد... درکت می کنم و ميگم برگرد پيش زن و بچت

 :نگاهش چنان جدی بود که سکوت کردم. برگشت و راه افتاد. اولين قدم را برنداشته به طرفم چرخيد و گفت

 !ر بودن خيلی بهت ميادپد
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 .چشم بستم

 !...باران از برابر نگاهم محو شد. من ماندم و سکوتی طوالنی

 ...ببخشيد:-

 چرخيدم. شکوفه ساوان را تکان می داد. صدای گریه اش بلند بود. دستم را دراز کردم و ساوان را از آغوشش

 !...بيرون کشيدم: ببخشيد برای چی

 !: برای همه چيزنگاهش را به در خروجی دوخت

 !تلخ لبخند زدم: بریم یه دوری بزنيم

 سر تکان داد و دنبالم راه افتاد! گردش در نمایشگاه... خرید ليوان آب پرتقال خنک... نشستن لبه ی باغچه های

 بزرگ حياط سنتی...! بخواب رفتن ساوان... نگاه مهربان شکوفه به گل های سرخ باغچه ...! هيچ کدام نتوانست

لحظه ای ذهنم را از باران جدا کند. برای پراید سياه رنگ دست تکان دادم. توقف کرد و مسير هتل را  برای

 زمزمه

 کردم... کنار شکوفه روی صندلی عقب نشستم. پسر راننده با آن تيشرت سفيد و سياه متن اجنبی دارش مثال با

 ره ی آویزان به گردنش...! شکوفه به پسرکالس بود... مخصوصا آن موهای خط خورده روی سرش یا گردنبند ستا

 .خيره بود و ابروانش را در هم کشيده بود. رو برگرداندم و نگاهم را دادم به بيرون... باران عاشق این تيپ بود

دوباری هم بخاطر نبود گردنبند در گردنم قهر کرده « ! ب»برای ولنتاین گردنبندی خریده بود با حرف التين 

 بود. بار

 دسته گل شاخه های مریم منت کشی کرده بودم... فهميده بودم مریم دوست ندارد... من مریم دوستاول با 

 .داشتم! نرگس هم دوست داشتم؛ باران دوست نداشت

 رو به روی شکوفه پشت ميز نشستم و خم شدم پتوی ساوان را روی تنش کشيدم. شکوفه همچنان با منوی غذا

 !دیمشغول بود. پرسيدم: چی انتخاب کر

 !به تندی منو را بست و به طرفم گرفت: انتخاب کنيد

 تو چی می خوری؟:-

 !صادقانه گفت: نميدونم تا حاال انتخاب نکردم

 نفسم را با حرص فوت کردم. کمی به جلو خم شدم و منو را جلویش گذاشتم: وقتی با من یا هر کس دیگه ای

 خاب بيشتری داری... این تویی که باید غذای مورد عالقهميری بيرون باید یادت باشه به عنوان یه زن تو حق انت

 ات و انتخاب کنی! اوکی؟
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 !نگاهش را بين منو و صورتم گردش داد و لبخند زد. به سختی زمزمه کرد: اوکی

* 

 

 خ * *

 یره شدم به سيگار توی دستم... به آرامی بين لبهایم گذاشتم و آتيشش زدم. فندک را به مرد فروشنده

 و از مغازه بيرون زدم. راه افتادم سمت هتل... باران گفت پدر بودن بهت مياد... راست می گفت پدر برگرداندم

 بودن شيرین بود... ساوان به اندازه ی فرزند خودم با ارزش بود... ساوان بچه ی مهدی نبود... ساوان مال من

 !ختم به صورتش و او چشم گشودبود... من بودم که از پرستار تحویلش گرفتم. من بودم که نگاهم را دو

 راه افتادم... پاهایم را دنبال خود می کشيدم...! باید قبول می کردم باران رفته است و من هستم... من هستم

 و ساوان... من هستم و شکوفه! شکوفه ای که تمام زن بودنش در برده بودن خالصه شده بود. درست مثل

 !حاج خانم

 را وارد خانه کرده بود خفتم کرده بود برای زن گرفتن... دخترهایی که انتخابوقتی حاج خانم اولين عروسش 

 ...می شدند درست زنی بودند مثل شکوفه و من هميشه از بودن زنی مثل او در خانه ام فراری

 و حال شکوفه ی شکست خورده تر از آن دختران در خانه ام بود. شکوفه ای که در عين ضربه خوردن از خانواده

از برادر من هم ضربه خورده بود. چه سخت بود باور کنم برادری که فکر می کردم بهترین زندگی را دارد اش 

 این

 .چنين بوده باشد

 « از هر چيزی بدت بياد سرت مياد» راست گفته بودند 

 ...از زن برده بدم می آمد... از دست و پا چلفتی بودن بدم می آمد

 .و همه ی این ها را تجربه می کردم

 !دلم به حال خودم می سوخت و بيشتر دلم برای زن خانه ام می سوخت. برای زنی که خانه ام مهریه اش بود

 !و من تمام تالشم را برای ساختن این زن می کردم... برای زن بودن زن خانه ام

ر کردم باران در سفر دو روزه را چهار روزه کردیم و رفتيم تهران گردی...! رفتيم تهران گردی و من هر لحظه فک

 این

شهر زندگی می کند و به خودم تشر زدم. باران رفته بود و من باید کنار می آمدم. حاج خانم که زنگ زد... با 

 فریاد

 !سراغ ما را گرفت و با خشم غریدم: حق ندارم زن و بچه ام و بيارم سفر! هر جا من باشم اونا هم با من هستن
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 محدود شد... به شکوفه اس ام اس زدن یاد دادم و دیدم چطور به اس امتماس ها به همان تماس حاج خانم 

 اس های آیدا می خندد. اس ام اس های توی گوشی ام را روی گوشی اش سيو کردم و او برای آیدا پاسخ

 .فرستاد

 !رفتيم دربند...! خوش گذشت

 

 م. برای خودش هم خرید و اینبارخرید کردیم و برای حاج خانم و مادرش روسری خرید... سياه و من لبخند زد

 دست روی آبی گذاشت و پرسيد: خوبه؟

 سرتکان دادم روسری آبی توی چمدان قرار گرفت. برای شکوه کتاب خرید و پرسيد: مامان دعوام نکنه این و

 !ميگيرم

 !پلک زدم: نگهش دار به موقعش بهش ميدی

 !و آرام و با خجالت گفت: آبی بهتون ميادبرای من هم پيراهن خرید... آبی... درست همرنگ روسری اش 

 .آبی به من می آمد

 « آبی» آویزه ی گوشم کردم 

*** 

 ... دیدن داریوش خان علوی

 . ان هم در خانه ای که صا ِحبانش برای عرض احترام نرفته بودند هر چشمی را در کاسه گرد می کرد

 تر کرد و با نگرانی به من خيره شد . لحظه ای پلک نگاهم را دادم به شکوفه ... لبهای خشک شده اش را با زبان

 . زدم و سعی کردم ارامشم را حفظ کنم . ساوان در اغوشم ول می خورد ! کمی جلوتر رفتم و سالم کردم

 ! داریوش خان نگاهش را داد به صورتم و به ارامی دوخت به سوی نوه اش

 سترسش به مچاله شدن دستش دور چادر هم ختممی توانستم صدای فرو رفتن اب دهان شکوفه را بشنوم . ا

 شده بود ... چادر سفيدش ! چند روزی بود از برابر دیدم محو شده بود و حال باز هم اینجا بود ... ! مطمئنا این

 چادر بخاطر حضور من نبود ... یعنی داریوش خان علوی به دخترش محرم نبود ؟

 د تا ساوان را از اغوشم بيرون بکشد . همانطور که ساوان را بهچرخيدم . ساوان را به طرفش گرفتم . جلوتر ام

 ! اغوشش می سپردم زمزمه کردم : اروم باش

 ! رو به روی داریوش خان نشستم : خوش اومدید

 پوزخند زد . اشاره ای به فنجان روی ميز کردم : چرا چيزی نمی خورید ؟

 !حرفهایی که پدرش قرار بود به من بزند نگران بود ؟شکوفه وارد اتاق شد و دیدم لب در را باز گذاشت . از 
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 ! نفس عميقی کشيدم و نگاه منتظرم را دوختم به صورت داریوش خان

 ! باالخره به حرف امد و گفت : شنيدم غيرت و بوسيدی گذاشتی کنار

 

 . صورت گرد و گونه های فرو رفته اش با وجود طاسی قسمت باالی سرش بيشتر به چشم می امد

 تم را دید و ادامه داد : می خوای آبروی ما رو به باد بدی ؟سکو

 ناخودآگاه خندیدم : آبرو ؟مگه چيکار کردم ؟

 با خشمی که سعی در کنترلش داشت گفت : دیگه چيکار می خواستی بکنی ؟ وقتی رسيدم زنت تنهایی داشت

 !ميومد خونه! دختر من تنها بيرون از خونه بود

 . گرداندم تا خنده ام را پنهان کنمسرم را به سمت مخالف بر

 ! کالفه و خسته از بحث کوتاهش با من گفت : بهتره تا آبرومون نرفته این مسخره بازی ها رو جمع کنی

 اینبار به طرفش برگشتم و به چشمای رنگ باخته اش خيره شدم . ترکيب محاسن سفيد روی صورتش بود که

 ! ... زند یا اشتباه من احساس می کردم مردمک چشمانش به سفيدی می

 سکوتم که طوالنی شد برخاست . قدم هایش را به طرف در خروجی برداشت . دنبالش رفتم ... کفشهایش را به

 پا کرد و گفت: مرد بی غيرت باید آبرو رو ببوسه بزاره کنار ... به زن جماعت رو بدی سوارت ميشه ... زن جوون با

 ن بره ... خوشگله تو دل بروئه ... راهش و کج بره کسی نميگه زنت خرابسن و سال شکوفه نباید تنهایی بيرو

 !بود ميگن مرد بی غيرت بود . آبروی توئه که ميره

 داریوش خان علوی را که راهی کردم ... با خنده برگشتم داخل ساختمان ... صدای خنده ام سکوت خانه را می

 ! شکست و صدای ضعيفی که از اتاق به گوش می رسيد

 به طرف اتاق رفتم ، روی تخت بود و چادرش را روی صورتش کشيده بود . ساوان روی تخت دست و پا ميزد و

 سعی می کرد رو تختی روان را فراموش کند و مسافت بين خود و مادرش را طی کند . آرام بلندش کردم و کمی

 !... این ور تر گذاشتمش

 . نگاه شکوفه از دستانم تا صورتم باال آمد

 تندی نگاهش را دزدید و خودش را گوشه ی تخت کشيد . کنارش نشستم . دستانش در هم قفل بود . به به

 ! آرامی دستش را در دست گرفتم

 . دست سردش را بين انگشتانم فشردم

 ... زمزمه کرد : نمی دونستم اومده اینجا

 ! پدرته ... اینکه بياد یا نه عيبی نداره:-
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 ... تازه متوجه سرخی روی صورتش شدم . دستش را رها کردم و دستم را به شانه اشنگاهم را دادم به صورتش 

 زدم و چرخاندم سمت خودم ... با دقت صورتش را بر انداز کردم . جای انگشتان روی صورتش محو بود اما قابل

 ... دید

 دستم را روی ضربه کشيدم : کی زد ؟

 ... رد : ... بنگاهش را تا چشمانم باال اورد و ارام زمزمه ک

 با خشم غریدم : بابات زد ؟

 . لب گزید و سر تکان داد

 دندان هایم را روی هم سایيدم : با چه حقی ؟ چرا چيزی نگفتی ؟

 صدایم باال تر رفت : هان ؟

 . چشمانش دوباره به اشک نشست

 ! ... اشم . فریاد نکشمنمی دانم چرا در برابر این چشمان اشکی کم می اوردم و وجودم تشر ميزد که بی رحم نب

 نفسم را با خشم بيرون فرستادم . صورتش را بين دستانم جا دادم و چشمانم را دوختم به چشمانش و زمزمه

 ! ... زدم : گریه نکن

 .دستش را دور مچ دستم بند کرد : من نمی خوام بی ابروت کنم

 : تو ابروی من و نمی بری ! به حرفایانگشت شصتم را روی صورتش کشيدم و مسير قطره اشک را از بين بردم 

 ... بابات اهميت نده

 . چشمانش متعجب شد

 . تمام سعيم در آرام بودن هر لحظه از بين می رفت

 مهم نيست اونا چی ميگن ... اگه حرفی بهش نزدم بخاطر این بود که می خواستم حرمت نگه دارم ... بزرگتره:-

 ! من حق ندارم حرفی بهش بزنم . احترامش برام واجبه ... ! بزار هر چیزشته حرفی بزنم . پدرم نيست پدرته  ...

 می خواد بگه اگه قراره با بيرون رفتن تو من بی ابرو بشم اشکال نداره بی ابرو ميشم . اگه قراره با ازادی تو من

 !... بی غيرت باشم بزار بی غيرت باشم

 . لبخند زد

 !... شيدمشدستم را پشت سرش گذاشتم و به طرف خود ک

 

سرش که روی سينه ام نشست لبهایم را روی سرش گذاشتم و بوسه ای کوتاه زدم : وقتی اونا به ما فکر نمی 
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 کنن

 ! ... دليلی نداره ما برای چيزای بيخودی خودمون و ناراحت کنی

 جا داددستش که روی پهلوی راستم نشست چشمانم بسته شد . کلمات را فراموش کردم . خودش را در آغوشم 

... 

 . آب دهانم را فرو دادم

 !!! ذهنم فریاد زد : زنته مرصاد ... زنت

 حس ناشناخته ای مرا از این موجود شکننده ی آغوشم دور می کرد ... نفس های ارامش روی سينه ام می لرزید

 !... زدقلبم فریاد دوری ميزد و عقلم مرا از شکستن او دور می کرد . و غریضه ی لعنتی ام نهيب می  .

 قلبم فریاد می کشيد و باران را برایم تداعی می کرد و عقلم تکرار می کرد همسرت ... محرمت ... مادر بچت

 ! کنارته

 صدای گریه ی ساوان که بلند شد به تندی خودش را از آغوشم بيرون کشيد و به طرف او چرخيد . لبخند زدم

... 

 ! ت ضد و نقيضم ... برای مادر بودن این موجود شکنندهنه برای بودنش در اغوشم ... نه بخاطر احساسا

 از روی تخت برخاستم و مسير بيرون اتاق را در پيش گرفتم . صدایش را شنيدم که گفت : االن ميام نهار و می

 . کشم

 وارد سرویس شدم و آبی به سر و صورتم زدم . به تصویر خودم در آینه خيره شدم . به چشمانم ... چشمانی که

 ... اهت زیادی به چشمان برادر دوقلویم داشت ... به چشمانی که شباهت بسيار بيشتری به چشمان برادر زادشب

 نه فرزندم داشت . ساوان قبل از اینکه پسر مهدی می بود پسر من بود . من دوستش داشتم . کودک چند ماهه

 !را خيلی بيشتر از تک تک آدم های عاقل و بالغ دور و برم دوست داشتم

 از سرویس که بيرون آمدم پشت اجاق گاز ایستاده بود ... کفگير چوبی را درون ماهی تابه ی قرمز رنگ حرکت

 . می داد . صندلی را که عقب کشيدم برگشت و کوتاه نگاهم کرد

 چشمانم را دوختم به اندام کوچک و باریکش ... شاید من فکر می کردم دختران بيست ساله باید قد و هيکل

 ! ... داشته باشند ... قد بلندی نداشت . شاید صد و شصتدرشت 

 . هيکل الغرش هم به ریزه ميزه ماندنش در آن قد کمک بسيار می کرد

 گوجه های سرخ شده را با تزئينات جعفری روی ميز گذاشت . دیس برنج را هم کنار ظرف کباب ها گذاشت و رو

 . به رویم نشست
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و حرکاتش را زیر نظر داشتم . سکوتم باعث شد سر بلند کند و بپرسد : چرا  دستانم را در هم قفل کرده بودم

 نمی

 خوری ؟

 ! نگاهم را از شال زرد رنگش پایين کشيدم و دستم را بردم سمت دیس برنج

 اول بشقاب او را پر کردم و بعد بشقاب خودم را ... ! اولين قاشق را به دهان گذاشتم و اعتراف کردم دستپختش

 !!! ده هست مثل هميشهفوق العا

 . لبخند زد . قسمت بيرون زده ی موهای خرمایی اش را زیر شال فرستاد و اولين قاشق را به دهان برد

 نفس کشيدم و پرسيدم : کالس چطور بود ؟

سربلند کرد . با تعجب و کم کم تعجبش رنگ باخت و تبدیل به لبخند شد . با شوق گفت : عالی ... ! فکرشم 

 نمی

 لی دختر اونجا ببينم ! همشون تقریبا باهام هم سن و سال هستن ! استادمون هم سن و سال زیادیکردم ک

 ! نداره ... فقط بيست و چهار سالشه ! خوش بحالش دانشگاه رفته

 پارچ را به طرف ليوان پایه قرمزم خم کردم : تو هم دانشگاه دوست داری ؟

 ! ... لیاره خيلی ... دوست داشتم برم دانشگاه ! و :-

 ! ميان حرفش پریدم : یکم که راه افتادی بشين برای سال بعد بخون

 چشمانش گرد شد : واقعا؟

 ! سرم و تکان دادم : اره بخون تا سال بعد بتونی کنکور بدی

 !یعنی برم دانشگاه؟:-

 ! ابروهام و باال انداختم : مگه کنکور و برای این نميدن که برن دانشگاه

 !سرم و کمی خم کردم : پس کنکور ميدی که بری دانشگاهبا سرتایيد کرد . 

 قاشق و رها کرد توی بشقاب و از جا بلند شد . از روی ميز خم شد طرفم ... قبل از اینکه بتونم عکس و العملی

 . نشون بدم لبهایش روی گونه ام نشست

 . ليوان آب توی دستم روی ميز نشست و چشمانم بسته شد

 : فصل دوم

 ! به کمر زده بودم و چشمانم را دوخته بودم به بچه هادستانم را 

 ! وحيد قاب آینه را در برابرم گرفت و گفت : فکر نمی کنی اینجا نياز به کار بيشتر داره
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 نگاه موشکافانه ام را دوختم به قاب و سایه های ریز روی گل هایش ! با سر که تایيد کردم وحيد به طرف ميز

 .کارش راه افتاد

 ! و کاسه ی روی ميز را برداشتم و به دست ميالد دادم : این یادت نره خم شدم

 !کاسه را از دستم بيرون کشيد و گفت : این جعبه هم پر بشه تمومه

 نگاهم را دادم به جعبه کارتنی که لحظاتی پيش وحيد جمعش می کرد و گفتم : می مونه اونکه وحيد بعد از

 ! تموم شدن قاب اینه جمعش می کنه

 ! يد دست از کار کشيد و گفت: اره خودم جمعش می کنموح

 ! چسب را از روی ميز برداشتم و مشغول بسته بندی شدم: تمومه !!! خسته نباشيد

 ! ميالد لبخند زد : تو هم همينطور

 ! نفس عميقی کشيدم : باالخره تموم شدن

 ! ميالد با سرخوشی گفت : اینم اولين سفارش کارگاه جدیدمون

 . ا گرداندم . کارگاه جدید بزرگتر بود . اینبار ساختمان بزرگی بود که تمامش به خودمان تعلق داشتچشمانم ر

 سمت راست ساختمان را اختصاص داده بودیم به معرق و سمت چپ هم اختصاص کار مورد عالقه ام حکاکی

 . بود

 از دیدن کارگاه لذت برده بود و کارها بهاولين سفارش رسيده از طرف تاجر تهرانی بود ... با قيمت بسيار عالی ... 

 ! نظرش ارزش ميلياردی داشت . طبق قرداد طرح ها به دبی فرستاده می شد و من خوشحال بودم از پيشرفت

 ! پيشرفتی که این روزها حس می کردم سرعت باالیی به خود گرفته

 بود ! قدم تند کردم تا از ساختمان صدای سيامک حسابی بلند شده بود . داد و فریادش از سر و صدای گریه ها

 . خارج شوم

 غزال را در آغوش گرفته بود و تالش می کرد ساوان را که روی پاهایش بود ارام کند . نزدیکش شدم و ساوان را

 .در اغوش کشيدم . به تندی بلند شد و گفت : ببرم این و بدم ایدا که گوشام کر شد

 !کشيدمخندیدم و دستی به موهای اشفته ساوان 

 !... چشمان درشتش را به صورتم دوخت و بيسکویت توی دستش را به طرف دهانم برد : َب ... ! َب

 !!!خندیدم : جونم ؟

* 

 

* * 



www.taakroman.ir  

 

  

 
82 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 به زن خانه ام نگاه کردم. روی پله های منتهی به ساختمان ایستاده بود و نگاهم می کرد . چادر جدیدش با نوار

 اشتم . دستانش را در هم قفل کرده بود و نگاهش روی ما بود . لبخندیطالیی را بيشتر از چادر قبلی دوست د

 !... به روی انگشتان زخم شده اش زدم و ساوان را در اغوشم جا به جا

 دستانش را برای گرفتن ساوان جلو کشيد . ساوان را به دستش دادم . ساوان را به سينه فشرد و پرسيد : تموم

 شد ؟

 رگاه انداختم : اره تموم شد ... ! بریم ؟نگاهی به حياط پر صفای کا

 ! اره بریم:-

 ! دستم را روی جيب شلوارم کشيدم : سوئيچ و بيارم و بيام

 با تکان های سرش وارد ساختمان شدم . وحيد مشغول بسته بندی جعبه ی اخر بود . سوئيچ روی ميز منتظر

 حرکتم بود . برداشتم و برگشتم : کاری با من نيست ؟

 ! داش ... به سالمتنه دا:-

 ! تاکيد کن مواظب بسته ها باشنا:-

 ! به روی چشم:-

چشمت بی بالیی گفتم و از ساختمان خارج شدم . کنار ماشين منتظرم بودند . از فاصله ی دور ریموت ماشين 

 را

 ! زدم و تا رسيدنم روی صندلی جلو جا گرفتند . پشت فرمان نشستم . کمی به طرفم برگشت : خسته نباشی

 ! دنده را جا زدم : ممنون

 ! شب مهمان خانه ی داریوش خان علوی بودیم

 سه ماه پيش که حاجيه خانم تماس گرفت و کلی اشک ریخت ... وقتی که رسيدم خانه و چشمان خندان

 . شکوفه را بارونی دیدم وجدانم تشر زد که چطور توانسته ام او را از خانواده اش دور کنم . غرورم را شکستم

 !... برای دو نفری که روزهای زندگی ام را پر می کردند . همراهش رفتم ... بردمش برای دیدن خانواده اش

 برخالف انتظارم داریوش خان علوی استقبال کرد . نوه اش را چنان در اغوش کشيد که برای لحظه ای هر دو به

 ! نم اشک شوق ریختاو خيره شدیم . شکوه با گرمی خواهرش را در اغوش کشيد و حاجيه خا

 

 شکوفه را چنان در اغوش کشيده بود و می بوسيد که دلم برای حاج خانم پر زد ... برای وقتی که بچه بودیم و

 اینطور در اغوشمان می کشيد . روز بعد به دیدن حاج خانم رفتم . دلم برایش پر می کشيد . ميوه پوست کند و

 رستاد و برای ناهار نگهمان داشت . غذای مورد عالقه ام را ترتيب دادبه دستم داد . مرا دنبال شکوفه و ساوان ف
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 حاجی سکوت کرده بود . فقط گاهی با ساوان صحبت می کرد . شيرین زبانی های ساوان لبخند را مهمان .

 !... لبهایش می کرد و من تلخ لبخند ميزدم

 !... ها رنج کشيده بود . دلخور بود با تمام رفت و امد هایمان ... همچنان ته دلم از همه ی این ادم

 ! ... شکوفه ای که می دیدم در برابر محبت های حاجيه خانم نيم لبخندی می زند هم شاید این چنين بود

 دیده بودم با داریوش خان علوی حتی کلمه ای هم سخن نمی گفت . دیده بودم محبت های حاجيه خانم نمی

 . ش کند و این ها می توانست دلخوری اش از انها باشدتواند انطور که ایدا شادش می کرد شاد

 ماشين را که جلوی ساختمان متوقف کردم پياده شد . جلوی در ساوان را از اغوشش بيرون کشيدم و پشت

 سرش وارد شدم. حاجيه خانم به استقبال امد . ساوان را گرفت و منتظر ماند وارد ساختمان شویم . دستم را

 قبل از خودم به داخل ساختمان فرستادمش ! نگاه سنگين حاجيه خانم را دیدم و بی پشت شکوفه گذاشتم و

 توجه وارد شدم. بی احترامی کرده بودم او را قبل از خودم وارد ساختمان کرده بودم. حاج خانم با دیدنمان از

 ! ... روی مبل سلطنتی بلند شد . شکوفه را بوسيد و کنار خود نشاندش

 به رویشان جا گرفتم . شکوه که با سينی چای وارد شد نگاهم را به زیر دوختم . گوشی ام را پوزخندی زدم و رو

 .بيرون کشيدم و خودم را مشغول کردم

خبری از حاجی و داریوش خان نبود ! سينی که در برابرم گرفته شد بدون بلند کردن سر فنجانی برداشتم و 

 تشکر

 ه ی ما قدم بگذارد. خود داریوش خان علوی هم با دادن لقب بیکردم . شکوه همچنان اجازه نداشت به خان

 غيرتی به من عمرا قدم در خانه ی ادم بی غيرت می گذاشت. می دیدم چطور چپ چپ به لباس های شکوفه

 . نگاه می کند

 ... حاجی هم بدتر از او ! دو باری حاج خانم امده بود ! و فقط همين

 زمه می کرد و من سعی می کردم از موضوع سر در بيارم . حاجيه خانم کهحاج خانم زیر گوشه شکوفه چيزی زم

 ... وارد شد ساوان به اغوش حاج خانم رفت . حاجيه خانم بی توجه به حضور من مشغول صحبت با شکوفه شد

 و صدای داد ساوان باعث بلند کردن سرم شد . نگاهش را دوخته بود به صورتم و َب ... َب ... گفتنش ميان داد

 !... فریادش گم می شد . بلند شدم

 نمی دانم چطور ... اما این روزها چيزی که موهای تنم را سيخ می کرد . چيزی که قلبم را به تپش می انداخت

 . َب ... َب ... گفتن های ساوان بود و من با تمام وجودم به سمتش پر می کشيدم :

* 
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* * 

 هایشان چه چيزی به دست می آوردند ؟ نمی دانم زنان از سرک کشيدن در زندگی بچه

 ...وقتی حاج خانم از نوه ی جدید حرف زد . وقتی حاجيه خانم با ذوق از کودک ما حرف زد

وقتی دستانی که سرمایش را از فاصله ی چند قدمی هم حس می کردم دور چادر حلقه شد و صورتش گر 

 گرفت

 . خشم در وجودم شعله ور شد

 ... نتوانستم

 جوابی به حاج خانم دهم . در برابر حرفهای نفس گير حاجيه خانم سکوت کردم و نگاهم را دادم بهنتوانستم 

 . جورابهای سفيدم

 ! ...آنها به دنبال نوه ی جدیدی بودند

 ! ... فرزندی از وجود من و همسرم

 !... کودکی از خون من و شکوفه

 ... من

 ... شکوفه

 ما ؟

 فرزند ما ؟

 ... طوالنی شد . ساوان زار زد و هيچ یک تالشی برای ارام کردنش نکردیم . ساوان َبتمام طول شب سکوتمان 

 َب ... کرد و من گر گرفتم . خمشگين شدم ... ! کاش می فهميد تا فریاد کشم . روی کودکی که نفس هایش به

 ! ... جانم بسته شده بود . خشمگين بودم از ناتوانی خودم . از بی غيرتی خودم

 ختی که در طول راه می کشيد . باال کشيدن بينی اش ... همه نشان از اشکهای بی صدایش داشت ونفسهای س

 من بی تفاوت از کنارشان گذشتم ... بی تفاوت شدم به احساسات هم خانه ام ... بی تفاوت بودم نسبت به

 ! اشکهای همسرم

 همسرم ؟ مادر فرزندم ؟

 

 تاق خواب و تکيه زدم به دیوار ... سر خوردم در برابر اتاق ... سرخوردمدر را کوبيد ! خيره شدم به درب بسته ی ا

 . زیر تابلوی بزرگ و تلخ لبخند زدم

 . در این گرمای سرد شده ی اواخر شهریور احساس می کردم ما بين شعله های اتش می سوزم
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 وی من ... ؟درب بسته ی اتاق همچون شالق روی وجودم جا می گرفت . درب بسته شده ی اتاق به ر

 از جا کنده شدم ... روی کاناپه ولو شدم . پيراهنم را روی مبل رها کردم و درازکشيدم . بازوی راستم را روی

 . چشمانم گذاشتم و پلک زدم

 همه چيز سخت شده است . هوای قابل تنفس هم سخت شده است ... نفس هایم سخت شده است . پاهایم

 ... ت ... چشمانم سخت شده استسخت شده است . بازویم سخت شده اس

 و من این سختی را ما بين لحظات سخت خواب هم احساس می کنم . کمترین حرکتم همچون شوک قوی می

 ! پراندم

 باز شدن در اتاق ... صدای ارام قدم ها خواب را بر چشمانم حرام کرد. صدای پاهایش را روی کاشی های

 ! اشپزخانه شنيدم... باز شدن در یخچال

 ! باالخره نفس های سردش در چند قدمی ام و

 باز هم صدای درب اتاق . دستم را تکان دادم و ميخواستم بازویم را پایين بياندازم که باز هم قدم هایش به

 . طرفم کشيده شد. پتوی گل دار را رویم کشيد. حرکتی نکردم

 ...چراغ ها خاموش شد

 .ن اطراف را پس زد .پتو را تا باالی سينه ام باال آورداحساس کردم! گرمای تنش را حس کردم. هوای سنگي

 .دور که شد... غلط زدم . بازویم را زیر کوسن فرستادم و از نيمه باز پلک هایم خيره اش شدم

 ! ... روی مبل نشسته ... در نزدیک ترین فاصله ی ممکن. نگاهش رو ميزی سفيد رنگ را نشانه رفته و دستانش

 .متم آمد. ناشيانه دستم را تکان دادم . انگشتش موهای روی پيشانی ام را لمس کردمی چرخد . دستش به س

قلبم نافرمانی عقل کرد و ریتم تندش را بيشتر از قبل نواخت . همچون کودکی دست و پایم را گم کرده ام ... ! 

 به

 ت وار شومينه نشسسختی چشمان بسته ام را بسته حفظ ميکردم. بلند شد!!! چشمانم را دنبالش کشيدم. کن

 نگاهش را دوخت به شعله های رنگ گرفته ی پيش رویش ... تاریک و روشن اتاق جرات داد تا نگاهم را بدوزم

 به جسم مچاله شده اش . سرش را روی پاهایش کشيده و شال سفيد رنگش روی شانه هایش بود . پتو را پس

 . کرد زدم و بلند شدم . آرام کنارش نشستم . به تندی سر بلند

 . دستانم را دور پاهایم حلقه کردم و سر به روی زانوانم گذاشتم

 

 صدایش ارام بود اما پرسيد : بيدارت کردم ؟

 ! ... جرات نداشتم . توان نداشتم ... اما
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 . وجودم نيازمند بود . دستانم را از دور بازوانم دور کردم . سخت بود اما تمام فریادهای عقل سرکشم را پس زدم

 قلبم گوش دادم. دستم روی زانوانش نشست و مجبورش کردم پاهایش را رها کند . سر به روی پایشبه 

 . گذاشتم و همچون کودکی در خود جمع شدم

 . چند لحظه ای نفسش ثابت ماند . بی توجه به سکوتش تکانی خوردم

 .دستش که روی بازویم نشست چشمانم را بستم

 ! بزارم رو پاهای حاج خانم هميشه دوست داشتم اینطوری سرم و:-

 . انگشتانش حرکت کرد ... ! دست نوازشش روی سرم نشست

 ! وجودم ناليد : حاج خانم مادری نکرد

 ! انگشتانش متوقف شد . اعتراف کردم : تو مادر خوبی هستی

 !... دست روی دستش گذاشتم . دستش گرم بود . همچون دستان من

 ! ساوان بچه ی منم هست:-

... 

 ! زم نيست به حرفای اونا فکر کنیال:-

 .تلخ گفت : حق دارن

 چرخيدم . چشمانم را دوختم به صورتش . سرش را پایين انداخت : اونا بهم یادآوری می کنن دارم نابودت می

 !کنم

 .چهره در هم کشيدم . انگشتانش بين انگشتانم فشرده شد

 .اشنگاهش را دوخت به چشمانم. نگاهم رفت سمت موهای خرمایی 

 ...صدایش سوز داشت... خشم داشت... فریاد داشت

 !ناله داشت

 من دارم حق زندگی رو ازت ميگيرم ... تو می تونی پدر بشی ... با زن مورد عالقه ات ازدواج کنی ... بچه داشته:-

 ! باشی

 

 یم را گره زدم دورچرخيدم . خودم را باالتر کشيدم . صورتم را در تنش پنهان کردم . دستش را رها کردم و بازو

 کمرش ... با تمام توانم صورتم را در شکمش پنهان کردم . بازهم موهایم را نوازش کرد. مثل مادری که سالها

 پيش نوازش کردن فرزندانش را فراموش کرده بود. محتاج نوازشهای مادرانه اش بودم . هوای سنگين در ميان

 . عطر تنش گم می شد . چشمانم را روی هم گذاشتم
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 مرصاد؟:-

 ! ناليدم : بيخيال شکوفه ... بيخيال

 بيخيالی که تکرار می کردم همچون پتکی روی سرم می خورد . بيخيال برای چه ؟ بيخيال برای بودن شکوفه

... 

 !بيخيال برای پدر بودن من ؟ بيخيال برای نيازهای من ؟

 ! ارم را فراموش کنمسرم را بيشتر فشردم به تنش ... می خواستم با این فشار تمام افک

 فراموش کنم نوازشهایش برایم شيرین است . فراموش کنم قلبم همچنان دلتنگ بارانيست که شش ماه است در

 !... بی خبری از او به سر ميبرم . فراموش کنم عقلم نهيب می زند باید این زن را دوست داشته باشی و من

 به لحظه دلتنگ پدر بودن ... بابا بودن برای ساوان می من حس کنار این زن بودن را دوست دارم . من لحظه

 . شوم

 ... من از حس فشرده شدن قلبم در برابر پسرکم بيزارم و

 ! برخالف خواسته ی حاج خانم ... برخالف گفته های حاجيه خانم

 ! ... برخالف تمایل خانواده ها برای داشتن فرزندی

 ! از وجود من و شکوفه

 !کردن این زن ندارممن تمایلی برای لمس 

 ! تمام تمایل من برای لمس شدن ... برای آرام گرفتن در آغوش این زن است

 پلک هایم گرم شد... ! سنگين شد. برای آرامشی که از نوازش مادرانه اش می گرفتم یا برای آرامشی که کالفگی

 !ام را زدوده بود

 س * * *

 ! یا چک را روی ميز گذاشت و گفت : برای شما

 

 بخند زدم ... نگاهم را دوختم به موجودی چک و با ارامش تکرار کردم : حقوق بچه ها رو پرداخت کن ... سهمل

 ! خودتم بردار مابقی رو هم بریز به حساب من

 ! سيا خودش را روی ميز کشيد : انجام شده

 یعنی چی ؟:-

 ! یعنی این باقی مانده کل سودیه که این ماه نصيبمون شده:-

 دادم به مبلغ چک و پرسيدم : مطمئنی ؟نگاهم را 
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 ! صد در صد:-

 ولی مگه ميشه ؟ این همه ؟:-

 !جناب حمد فرمودن اینبار سفارشات و دو برابر می خوان ... زمان کمتر ... و طرح های برتر:-

 شوخی می کنی ؟:-

 ! سيا با خوشحالی افزود : گفت حتی یدونه از جنسامون هم باقی نمونده

 جان من ؟:-

 ! تو روحت ... جمع کن اون نيش بازت و ! زشته پيش ضعيفه جماعت خوبيت نداره دارن دیدمون ميزنن:-

 .چشمم چرخيد سمت پنجره و به شکوفه و آیدا خيره شدم

 ! سيا روی شانه ام زد : راستی جناب حمد اعالم کردن به زودی از کارگاه معرقمون هم دیدن خواهند کرد

 . ند زدلبخند زدم . شکوفه هم لبخ

 صدایش در ذهنم تکرار شد : به خودت و خدای خودت ایمان داشته باش ... هر چی صالح باشه همون اتفاق

 ! می افته

 سيا مسير خروجی را در پيش گرفته بود. برگشت و گفت: می دونی اینا روزی زن و بچته ... شکر خدا پر برکتن

! 

 يا بود ... از روزی که شکوفه و ساوان وارد زندگی ام شدهروزی زن و بچه ام . متفکر سرتکان دادم . حق با س

 . بودند روز به روز در حال پيشرفت بودم

 آیدا با سيا همراه شد. شکوفه نگاهش را به من دوخته بود . لبخند زدم و اشاره زدم وارد اتاق شود. دستگيره در

 !که چرخيد چک را بلند کردم: بيا ببين چه سودی کردیم

 ! می دونم ... مبارکهلبخند زد : 

 

 .مبارکمون باشه . باید یه مهمونی حسابی بگيریم:-

 . باشه مهمونی هم ميگيریم:-

 اشاره ام به صندلی بود: نميشينی ؟

 روی مبل نشست. بلند شدم و نزدیکش نشستم: خسته شدی ؟

 ! انگشتان زخمی اش را در برابرم گرفت : اگه اینا نباشه خستگيش و نمی فهمم

 ...م اینا هم از بين ميره . یادت رفته روزای اول چطوری دستات و ميبریدیکم ک:-

 ! اره االن خيلی کمتر شده:-
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 ساوان کجاست ؟:-

 . پيش بچه هاست:-

 برخاستم. بلند شد نگاهش مهربان بود . صورتش ارام بود ! در را باز کردم و اجازه دادم بيرون رود . به دنبالش از

 داد و فریاد بچه ها بلند بود . نگاهم رفت سمت ساوان ... دستان کوچکش در دست اتاقم خارج شدم . صدای

 ! وحيد بود و به ارامی تاتی تاتی می کرد . لبخند زدم و با شوق به طرف شکوفه برگشتم : داره راه ميره

 ... ! نگاهم رالبخند زد و به طرف آن ها قدم برداشت . به تندی خودم را به ساوان رساندم و در آغوش کشيدمش 

 در چشمانش قفل کردم: داری راه ميری بابایی؟

 !... پوففف ... وو ... َب ... َب:-

 ! جون دلم ... قربون پسرم برم:-

 . ساوان به صورتم لبخند ميزد و نگاهش را از روی شانه هایم به شکوفه دوخته بود . از راه رفتنش شاد بودم

 د . قلبم در ارامش می تپيد . درست همانند روزی که پرستار دراحساس پرواز داشتم . احساسم شيرین بو

 اغوشم گذاشتش ... درست لحظه ای که نگاهم را به صورت کوچکش دوختم و به چشمان بسته اش ! ارامش

 . وجودم همانند ارامش ان لحظات بود ... شيرینی این ارامش را دوست داشتم

 ! بچه ها بلند شدند : داداش شيرینی یادت نره

 !ساوان را بيشتر بخود فشردم : حتما شيرینی هم ميدم به افتخار پسرم

 برگشتم. سيا کمی دورتر دست به سينه ایستاده بود . لبخند روی لبهایش ... ! یاداور لحظات ارام زندگی پر تنشم

 ! بود

 

 . از اول هفته اینده کلینگاهی به اطراف انداختم : امروز و برید و خوش بگذرونيد . دو روزی کارگاه تعطيله ..

 !کار داریم

 !داد و فریاد بچه ها بلند شد . چرخيدم سمت شکوفه و ارام گفتم : خيلی خسته ام

 .پلک زد : بریم خونه

 خونه چه خبراست ؟:-

 ... خندید ... آرام ... ظریف ... شيرین ... چشمانم درخشيد ... لبخندش شيرین بود

 م کارگاه در سکوت فرو رفته بود . خم شدم ... لبه ی چادرش را روی سرشهمه دور شده بودند ، چه ساده تما

 ! کشيدم و با هيجان گفتم : بریم خونه پسرم قراره واسمون تاتی تاتی کنه

 پر صدا خندید . کمتر پر صدا می خندید . در جمع لبخند ميزد . شيرین اما با حجب و حيا ...! برخالف باران
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 انی بود که من بودم و او بود ... و خنده هایش در برابر تمام اطرافيان به لبخند شيرینقهقهه هایش تنها برای زم

 ختم می شد ... باران از خندیدن لذت ميبرد . پر صدا ... بلند ... خنده اش در گوشهایم نجوا ميزد و من خنده

 . های بلندش را برای خود می خواستم

 روزها حالم عجيب به این خانه خو گرفته بود . سر و صدای روروکخانه ی مهر همسرم مامن ارامشم بود . این 

 ساوان و حرکت دستانش به روی حلقه های زنگ دار جلوی رورورکش هم نمی توانست ارامش وجودم را بر هم

 . زند

 فنجان قهوه را در برابرم گذاشت . نگاهم را از بازیکن قرمز پوش پرسپوليس نگرفتم : نظرت چيه خونه رو عوض

 ! کنيم

 با فاصله از من روی مبل نشست : چرا ؟

 !فکرکردم اینجا فاصله زیادی با مرکز شهر داره ... یه اپارتمان کوچولو تو مرکز شهر بگيریم:-

 اینجا رو دوست نداری؟:-

 قرار نيست اینجا رو بفروشيم . اینجا مال توئه ... می تونيم یه مدت اجاره کنيم آزمایشی بریم اون طرفا اگه:-

 ... خوب نبود برمی گردیم همين جا

 لبخند زد . نگاهم که به سمت صورتش رفته بود تا حرکاتش را در نظر بگيرد به تندی برگشت روی بازیکنان در

 !حال حرکت

* 

 

* * 

پاهایش را زیر دامن قرمز رنگ خال دارش جمع کرد... سرش را کمی به عقب تکيه زد و نگاه خمارش را دوخت 

 به

 .! دستم روی کنترل حرکت کرد و صدای پخش شده در خانه را پایين تر آوردم . دستانش به دورتلویزیون..

 .بازوانش حلقه شد

 نيمه ی اول به پایان رسيد . ليوان خالی قهوه را روی ميز رها کردم ... چشمانش روی هم قرار داشت و کامال در

 . خود پيچيده بود

 اغوش کشيدمش... به تندی چشم گشود. لبخند زدم. خجالت زده سر دستانم را زیر شانه هایش انداختم و در

در سينه ام پنهان کرد. نفس کشيدم بوی عطری که چندی پيش از مغازه ی عطر فروشی خریده بودیم در بينی 

 ام
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 ... پيچيد .عطری که من اصرار داشتم تند باشد و او ارام گفت : نمی خوام موجب گناه بشم همين بهتره

 . ارامم کرد و به همان عطر لطيف راضی شدمحرفهایش 

 بو کشيدم ... بوی عطر لطيفش را به ریه هایم فرستادم . از برابر قاب عکس ساوان گذشتم... روی تخت که

 !گذاشتمش چشم باز کرد. در تاریک و روشن اتاق به صورتش خيره شدم و زمزمه کردم : بخواب

 .کرد. چشمانم در چشمانش قفل شد چشمانش را برای لحظه ای بست و دوباره باز

لبهایش از هم جدا شد. صدای ارام و لطيفش سلول های وجودم را به بازی گرفت. هر حرفی که در کنار صداها 

 از

 ...ميان لبهایش خارج ميشد رگ و ریشه ام را به بازی می گرفت. یک کلمه گفت: مرصاد

 شمانم را بستم و لبهایم را چسباندم به پيشانی اش. تهاختيار دستهایم را از کف دادم. خم شدم روی تنش... چ

 ...تهای اکسيژن وجودم پر کشيد. نفسم حبس شد... چشمانم گرم شد

 نفس های گرمش به پوست گلویم خورد. لبهایم جدا شد. خط خط گلویم سوخت... دستانم روی صورتش

 .نشست

 ! زانوانم به روی لبه ی تخت تکيه خورد و چشمانم به چشمانش

 نگاه جستجو گرم را در چشمان ارامش دوختم ... چشمانش جادو داشت ؟ تک تک سلول هایم در ارامش

 چشمانش رفت . نگاهش ارام شد ... انگشتانم نرم به سمت موهایش رفت . روسری اش را عقب فرستادم و

 . دستانم را ميان موهایش کشيدم

 ! خرمایی اش برگشت ... دلم پر کشيد برای رنگ موهایش انگشتانش ميان انگشتانم گره خورد . نگاهم از موهای

 . نگاهش ارام بود

 

 خم شدم . صورتم ميان موهای خرمایی نشست . چشمانم بسته شد . بو کشيدم ... بوی عطر شامپوی یاس روی

 ... تاقچه ی حمام را ... انگشتانش روی انگشتانم حرکت کرد . خودم را رها کردم روی نرمی ملحفه ها

 رتش رنگ گرفت ... تنش داغ شد . کمی چرخيدم ... نگاهم از ميان موهای خرمایی اش رفت سمت چراغصو

 ... روشن سالن ... لبخند زدم ! لبخند زد

 ! ... دستم را بند کمرش کردم و به سمت خود کشيدمش ... چشم در چشم

 ... اب دهانم را فرو دادم : شکوفه

 . صورتم شد . نور کمرنگ داخل اتاق کمرنگ تر شد سرش را خم کرد . موهای پریشانش پخش

 ! ... دستش را روی سينه ام کشيد : دوست دارم
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 نفسهایم از شمارش خارج شد . قلبم تير کشيد ... ذهنم به دنبال کلمات برای معنایش می گشت ... وجدانم

 ایم فریاد از نياز ... ! قلبم درفریاد می کشيد و سلول هایم فریاد ... وجدانم فریاد از عشق می کشيد و سلول ه

 سکوت بود و عقلم نهيب می زد ... همسرم ... زنم ... مادر فرزندم! این دو کلمه که بر زبان آورده بود ذهنم را

 .قفل کرد

 !دستانم چفت شد روی هم

 !در آغوشم باال کشيدمش

 !... غلبه بر نفس پنهان شده بودلبهایم روی لبهایش نشست...! مرد بودنم در تمام این سالها در پشت وجدان 

 مرد بودم ... نيازمند بودم ... اما عقلم فرمانروای نيازهایم بود . عقلم دستور غلبه بر ان ها می داد و جسمم

 !... اطاعت

 حال ؛ زنم ... در اغوشم ... عقلم فرمان اطالعت از نيازهایم می داد و قلبم نهيب ميزد دوستش بدار ! دوست

 . ی که ارامش نگاهش وجودت را ارامش می بخشدبدار شکوفه ا

 !... نيازمند ارامش اغوشی باش که نفس زنان سر به سينه اش گذاری و ارام شوی

 . ارامش اغوشش از وجدان ارامم اغاز می شد

 . اینبار بارانی نبود تا از اغوشش بگریزم ... اینبار نامحرمی نبود که وجدانم فریاد زند

 . این اغوش محمل ارامشم بود ... ! عقلم فریاد از بی ایمانی ام نمی زد ... انگشتانم روی این اغوش محرمم بود

 کمرش به حرکت در آمد و پاهایش بين پاهایم اسير شد. چشمانم خيره چشمانش شد و دستانش را در بين

 

 زن خانه ام بود. زن انگشتانم قفل کردم. موهای ریخته اش را با دستم عقب زدم. او شکوفه بود... همسرم بود.

 .این روزهایم بود. محرمم بود

 بازویم را به نرمی تخت تکيه دادم و غلت زدم. دستم را پشت سرش قراردادم تا مانع از برخورد شدید سرش شوم

 .و او به پهلویم چنگ زد

 م. زندگی امپلک زدم و به صورتش خيره شدم. او همسرم بود. من آرامشم را از او می گرفتم. کنارش آرام بود

 .بود. من به این زندگی راضی بودم

* * * 

 صدای آرامی که به گوشم می رسيد باعث شد پلک زنم . به سختی چشمان خسته ام را گشودم و نگاهم را

 ! ... کشيدم به قامت ریز مچاله شده ميان چادر

 . حسم دنبال خواب بيشتر بود چشمانم روی هم افتاد . ميلی برای باز نگه داشتن چشمانم نداشتم ... ... تمام
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 . اما این صدای ارام ميان ذهنم فریاد می کشيد . باز هم چشم گشودم . جسم ظریفش برای رکوع خم شده بود

 . دستم را به مالفه گرفتم و به دور خود پيچيدمش . روی شکم غلطيدم و بالشت را زیر سرم فرستادم . پلک زدم

 ! به سجده رفت

 !... شد . باز هم صدای ارام ... چشم گشودم . خيره شدم به جسمش ... سجده ای دیگر چشم بستم ... تاریک

 . نگاهم روی دست لختم ثابت ماند

 ... چقدر ارام خوابيده بودم

 ... امشب بعد از مدتها جای مناسبی برای خواب پيدا کرده بودم

 ! ... دیشب

 ! ... پلکهایم سنگين شد

 ! ... حضور جسم ارامارامش این نرمی تخت یا ارامش 

 ... ارامش روان این اتاق

 . چادر از سر کشيد

 

 ! به بلوز و شلوار سفيدش خيره شدم . موهای خرمایی بسته شده اش

 صدای باز شدن در کمد ... ! برگشت . کنارم ایستاد . چشم بستم ... ! تاریک و روشن اتاق نور اندک سرک

 ا روی تنم کشيد . موهای روی صورتم را عقب زد . اولين قدم راکشيده از پنجره ها بود . مالفه ی سفيد ر

 . برنداشته دستم را دور مچ دستش بستم

 بی هوا به سمت خود کشيدمش ... بغلم که جا گرفت ... هين بلندش به گوشم رسيد . بازویم را دورش حلقه

 . زدم . موهای بسته شده اش را ازاد کردم و سرم را ميان موهایش فرو بردم

 !!!! چشمانم را با ارامش فرو بستم و زمزمه زدم : قبول باشه

* * * 

 صدای ارامش زیر گوشم طنين انداز شد . چشمان بسته ام را بيشتر روی هم فشردم . دست روی دستش

 !گذاشتم و ناليدم: بزار یکم دیگه بخوابم

 ... پاش و صبحونه بخور بعد بخواب:-

 بيخيال صبحونه ساعت چنده ؟:-

 ! م ... یازده و نيماو:-

 ! به تندی چشم گشودم . خيره شدم به صورت پر لبخندش و از جا نيم خيز شدم : وای کارگاه
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 ... با شيطنت ابروانش را باال کشيد : امروز تعطيله یادت رفت ؟ خودت تعطيل کردی

 ... شاد و سرخوش سر به بالشت کوبيدم . اخم جای لبخندش نشست : پاش و دیگه

 کجاست ؟ساوان :-

 ...خوابه:-

 ... غریدم : پس زورت به من رسيده ؟ برو اون و بيدار کن

 خودت و با یه بچه مقایسه می کنی ؟:-

 به تندی به سمتش برگشتم . دستش را گرفتم و روی تخت نشاندمش ! سرم را روی پاهایش گذاشتم و چشمانم

 . را بستم

 

 بچه شدی؟:-

 . سه ساوان ميگیواسم الالیی ميگی؟ از همونا که وا:-

 . انگشتانش ميان موهایم به حرکت در امد

 الالیی ماه و مهتابه

 الالیی مونس خوابه

 الالیی قصه ی گلهاست

 پر از افتاب پر از ابه

 الال الالیی الال الالیی

 الالیی رسم و ایينه

 الالیی شعر شيرینه

 روون و صاف و صادق

 زالله مثل ایينه

 الال الالیی الال الالیی

 یی گرمی خونهالال

 الالیی قوت جونه

 الالیی ميگه یک شب هم

 کسی تنها نميمونه

 الال الالیی الال الالیی
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 الالیی اسمون داره

 گل و رنگين کمون داره

 توی چشمون درویشش نگاهی مهربون داره

 الال الالیی الال الالیی

 

 الالیی های ما ماهه

 بدون ناله و اهه

 بخون الالیی و خوش باش

 صه کوتاههکه عمر غ

 الال الالیی الال الالیی

 الالیی های ما ماهه

 بدون ناله و اهه

 بخون الالیی و خوش باش

 که عمر غصه کوتاه

 الال الالیی الال الالیی الال الالیی

 سرم را بيشتر در آغوشش فشردم . چشمانم گرم می شد... همچون نوزادی در اغوش مادر... شيرین بود لحظاتی

 ن به صدای لطيفش گوش ميدادم . سکوتش از طرفی ازارم می داد و دوست داشتم تکرارکندکه با چشمان سنگي

 . اما چشمان سنگينم و سختی تکان دادن زبانم باعث می شد سکوت کنم

 .دستش را روی صورتم کشيد : دوش بگير برات قهوه دم می کنم

 . به ارامی چشم گشودم

 . بود . شکوفه هم دوست نداشت اما برای من قهوه دم می کرد باران هميشه از قهوه ای که می خوردم بيزار

 با بلند شدنش مسير حمام را در پيش گرفتم . زیر دوش اب ایستادم . سرم را به بازویم تکيه زدم ... احساس

 ! ... خوب و بدم در کنار هم

 ردم با شکوفه بودنارامش شکوفه ... حضور شکوفه در کنارم ... شکوفه بی نقص بود و باید اعتراف می ک

 . شيرین است

 . اما می ترسيدم از حضور بارانی در قلبم

 کنارش پشت ميز نشستم . فنجان قهوه ام را پيش رویم گذاشت . تشکر کردم . پشت ميز که نشست نگاهم را
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 ...دوختم به صورتش ... به موهای دم اسبی شده اش به صورت سفيدش

 .شت اما صورتش... ناراحت بود. غمگين بودنگاهش را به ميز دوخته بود. اخم ندا

 

لقمه ی کره مربا را به طرفش گرفتم . چند لحظه نگاهم کرد. نگاهش بين لقمه و صورتم حرکت کرد. دستم را 

 تکان

 .دادم و با تردید دستش را برای گرفتن لقمه از دستم، بلند کرد. لبخندی به رویش زدم اما او نگاه دزدید

 ر برابرش گرفتم کمی خم شدم سمتش و به آرامی پرسيدم : اذیتت کردم ؟لقمه ی دوم را که د

 صورتش به تندی رنگ گرفت. سرخ شد و دست لرزانش را به ميز تکيه زد. لقمه ی کره مربا را از ميان انگشتانش

 بيرون کشيدم. به سمت دهانش بردم و زمزمه زدم: می دونستی صدای خوبی داری؟

 وشه ی چشمانش خيره شد به صورتم . لبخند زدم و دستم را تکان دادم: نميخوری؟نگاهش چرخيد سمتم . از گ

 لبهایش از هم جدا شد. لقمه ی کره مربا را در دهانش گذاشتم. انگشت اشاره ام را روی صورتش قرار دادم و

را به زبان  سرش را به سمت خود کج کردم . تمام انرژی ام را جمع کردم . باید حرف می زدم . باید ان کلمات

 می

 آوردم . نه برای گفتن به شکوفه ... برای اثبات به خودم . باید به خودم ثابت می کردم چقدر به این زندگی

 . پایبندم

 . چشمانم را در چشمانش دوختم و زمزمه کردم : دوست دارم

* * * 

 ... دستگيره را پایين کشيدم ... تن خسته و کوفته ام را پرت کردم تو

 .قرمه سبزی را به ریه هایم فرستادم و ساک بزرگ خرید را همراه خودم به سمت آشپزخانه کشيدمبوی خوش 

 .ساک را جلوی کانتر رها کردم و زیر لب سالم دادم

 برگشت سمتم و لبخندی مهمان لبهایش کرد. سالم و ظهر بخير گفت... به سمتم آمد ... قبل از اینکه در برابر

 . را پيش کشيدم و دور کمرش حلقه زدم. خندید و آرام صدایم زدساک خرید ها خم شود دستم 

 ! بی توجه به تکرار اسمم سرم را روی شانه اش گذاشتم و چشم بستم. ناليدم : خرید کردن کار خيلی سختيه

 . دست نوازش به سرم کشيد: فکر می کردم از این کار خوشت مياد

 ! فرستادم: تنهایی نمی چسبهخودم را رها کردم و سنگينی ام را به تن ضعيفش 

 ! باشه بشين برات قهوه اماده کنم خستگيت از بين بره:-

 دستانم را به شانه هایش گرفتم و به تندی خود را عقب کشيدم . چرخيدم و از آشپزخانه بيرون زدم: چایی می
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 . خوام

 

 تهایم گرفته بودم و کمکشرو به روی ساوان نشسته بودم و روی پاهایش ایستاده بود . دستانش را ميان دس

 . می کردم قدم بردارد . هر قدمی که برمی داشت با ذوق می خندید

 کنارمان که نشست نگاه ساوان رفت سمتش ... از دیدن مادر چنان ذوق کرد که دو قدم بلند به سمتش برداشت

 کرد به تندی بلندش نتوانستم کنترلش کنم و در اغوش شکوفه فرو رفت و صدای خنده اش بلند شد . شکوفه .

: 

 چی کار می کنی مامانی ؟

 !ساوان به صورتش چنگ زد : َما...م

 . خندیدم .شکوفه با ذوق او را به سينه فشرد

ليوانی از سينی برداشتم و به لبهایم نزدیک کردم . از گرمایش احساس کردم زبانم جزغاله شد اما بی توجه 

 جرعه

 مایش را احساس کردم . ليوان را به سينی برگرداندم . ساوان با دقت بهی بعدی را سرکشيدم . اینبار واقعا گر

 ليوان های داخل سينی خيره شده بود و چنان ان ها را کند و کاو می کرد که کنجکاو شده بودم ادامه ی

 . رفتارهایش را زیر نظر بگيرم . چند لحظه ای به ليوان ها نگاه کرد و یکدفعه به سویشان شيرجه زد

 دی به سمتش چرخيدم و سينی را از جلوی دستش دور کردم . با خنده گفتم : هی هی ... این چایی هابه تن

 ... صاحب دارنا

 . برگشت . نگاه خشمگينش را نثارم کرد و رو برگرداند . قهقهه زدم . پدر سوخته برای من اخم می کرد

 ان کوچک برگردد و دستی به ليوان های چایساوان باالخره شکوفه را مجبور کرد راهی اشپزخانه شود و با فنج

 . بکشد

 روی دو پایش خم شده بود . تکيه اش به پاهای شکوفه بود . روی شانه ی راستم چرخيدم و دستم را تکيه گاه

 سرم کردم . دستی به موهای ساوان کشيد و لبخند زد . نگاه خيره ام را کشيدم پایين تر و پرسيدم : فکر کنم

 شد نه ؟خریدامون تموم 

 . اره تمومه ... فقط باید فردا شيرینی بگيریم:-

 فنجان را که حاال دست ساوان درونش بود از بين انگشتانش بيرون کشيدم و به داخل سينی برگداندم : چی

 بگيرم خوبه ؟ شيرینی تر بگيرم ؟ خامه ای ؟

 . پاهایم را روی هم کشيدم و منتظر نگاهش کردم
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 ! : ميگما ... چطوره چند نوع مختلف بگيریمموهایش را پشت گوش کشيد 

 ! متفکر دستم را به موهای ساوان کشيدم : فکر خوبيه ... با هم ميریم ميگيریم

 ! غرید : دو تا دونه شيرینی می خوای بگيریا

 

 خودم را جلوتر کشيدم . سرم را روی پاهایش گذاشتم : دو تا دونه کجا بود خانم ... قراره کم کم سه چهار

 . لویی بگيریمکي

 ...هر چی من فردا کلی کار دارم ... خودت برو بگير:-

 !باز داری مثل پيرزنا غر ميزنيا ... هنوز خيلی مونده عروس بياری:-

 . انگشتانش را روی پيشانی ام کوبيد

 . صدایم را باالتر بردم: وای ... َمردم مردای قدیم ببين چطور این ضعيفه داره نصف و نيمم ميکنه

 ! ید و گفت: بی حياخند

 نگاهم رفت سمت ساوان . چرخيدم . سرم را گرفتم جلویش : ببين مامانت بهم ميگه بی حيا ... نمی دونه که مرد

 ! باید بی حيا باشه

 : لبهای شکوفه ميان دندان هایش رفت . ساوان عروسک خرسی اش را روی سرم کوبيد . شکوفه خندید و گفت

 ! بيتی نزنبيا بچه هم ميگه حرف بی تر

 ! از جا بلند شدم : مادر و پسر دست به یکی کردین من و بچزونين

 صدای اخ شکوفه باعث شد نزدیک راهرو به سمتش برگردم . اینبار ماشين ساوان در صورت شکوفه فرود امده

 ... بود . دست به سينه شدم : پسرم تالفی کرد خانم تحویل بگير

* * * 

 پشت سيستم نشستم . تصميم داشتم دوباره درس بخوانم . برای اینکار باید به لباس عوض کردم ... برگشتم و

 دانشگاه می رفتم و هيچ دلم نمی خواست به انجا قدم بگذارم . مهمانی جمعه شب برگذار می شد . به اصطالح

وان بود و ابرای سود سنگينی که نصيبمان شده بود اما بيشتر به گفته ی بچه های کارگاه، مهمانی راه رفتن س

 در

 !!! نظر من مهمانی ساده ای برای جمع شدن در کنار هم

 سيا مدام می گفت درست را تمام کن ... می گفتم این رشته مرا یاد باران می اندازد و می گفت خوب یه رشته

 . ی دیگه شروع کن ... نمی خوای که از خانمت عقب بمونی ندیدی چطوری با جدیت داره می خونه

 که می دیدم سر کتابهایش می نشيند و با دقت مشغول خواندن می شود دلم برای درس خواندن پرشکوفه را 
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 . می کشيد و به قول سيا حسادت می کردم

 

 ... ماشين را که از سر در دانشگاه رد کرد چشمانم برای لحظه ای دور تا دور چرخيد به دنبال نگاه اشنا

 . به انتظار گذرم از سردر دانشگاه ... تا با چشمان براقش در برابرم ظاهرنگاهی که زمانی به انتظارم می ایستاد ..

 . شود و لبخند را مهمان لبهایم کند . نگاهی که مرا به فراموشی تمام مشکالت زندگی ام ترغيب می کرد

 ... دنبال نگاه اشنای باران بودم

 ... باران

 ... بارا َن

 کنم . روزی ... روزی در آن روز ... در پاسخ خدای شکوفه چه بگویم وای بر من ... وای برمن که بخواهم خيانت

 . چه بگویم از خيانت ذهنم ... ! امروز نباید بارانی باشد ... اگر هم باشد به من تعلق ندارد ...

 ! باران باران است

 نایی که نمی دیدم امارفتم و انصراف دادم ... دل کندم از تمام تالشهای چند ساله ام ... برای فرار از نگاه اش

 حس می کردم. سخت بود اما من اینکار را کردم. به سادگی انصراف دادم. ساده؟! سخت بود ولی من ساده

 .اینکار را کردم

 استاد مشترکمان سر تا پایم را از نظر گذراند و با تاسف سرتکان داد : فکر نمی کردم دو تا از بهترین دانشجو هام

 ...اینطوری انصراف بدن

 نگاه دزدیدم و دستانم را روی هم فشردم. با پسرهای آشنا خوش و بش کردم و زودتر از انچه می توانستم از

 . دانشگاه فرار کردم

 ... استاد پرسيد از خانم نصير چه خبر و من خيره شدم در چشمانش و کالفه پاسخ دادم: بی خبرم

 ادی که خوب از روابط ما خبر داشت . استادی که هر بار بهدو کلمه ی کوتاه به زبان اورده بودم برای فرار از است

رویمان لبخند می زد و در نبود باران سراغش را از من می گرفت . اینبار هم این کار را تکرار کرده بود اما پاسخ 

 من

 ... در برابرش جوابی ساده بود ... بی خبرم

 در روزهای حالم بارانی جا نداشت . هر انچه به بارانبی خبر بودم ... چيزی جز حقيقت تلخ این روزهایم نبود . 

 ... تعلق داشت بازمی گشت به ماه ها پيش ... ماه هایی که روزهایش برای من گاه همچون سال می ماند

 ... می ماند

 ... اری می ماند



www.taakroman.ir  

 

  

 
100 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 

 که با این روزهایم با شکوفه ای می گذرد که من برای بویيدن موهایش جان می دهم ... برای شکوفه ای

 دیدنش تمام احساسات مردانه ام قل قل می کرد و من لبخند می زدم ... به روی شکوفه ای که گاه حسرت باران

 بودنش را می خوردم لبخند ميزدم ... به روی ساوان شيرین زبان که گاه برای فرزند خود بودنش حسرت می

 ... خوردم لبخند ميزدم

 ... دماین روزها همچون دیوانه ها لبخند ميز

 ... نه تنها به روی ادمهای اطرافم

 ... این روزها به احساسات ضد و نقيض خود هم لبخند ميزدم

 ... این روزها زیادی لبخند می زدم

 .زندگی ام با لبخندی معنا می یافت که به روی احساساتم می زدم

 .به روی همسرم تقدیم ميکردم

 .کرد او پسر مهدی و شکوفه استبه ساوان هم لبخند می زدم و وجودم یادآوری مي

* * * 

 . دست روی سنگ کشيدم و چشمانم را بستم . لبخند روی لبهایش در برابر چشمانم جان گرفت

 . صدایش بلند تر ... واضح تر از صورتش شنيده شد

 " مرصاد زن و بچم و به تو می سپارم"

 ... ل دل کندنی که سالها پيش اتفاق افتادچند لحظه ای ماندم و دل کندم ... از هم سلولی ام دل کندم . مث

 !...مثل زمانی که حاجی دستی به سرش کشيد و بر سر من فریاد

 زمانی که در تمام خراب کاریها و شيطنت های مدرسه پشتش ایستادم و او ... درست زمانی که نياز داشتم

 . داد و خود شانه خالی کرد حامی ام باشد ... برادرم باشد و همچون خودم همراهم شود مرا مقصر جلوه

 ان روز که مدیر مدرسه پرونده ی تحصيلی ام را داد دستم و گفت برو به سالمت ... روزی که تنها ... نه دوشا

 دوش هم سلولی ام قدم در حياط ان مدرسه ی کذایی گذاشتم ... روزی که سيا نزدیکم شد و طرح دوستی برایم

 ... ... از عزیزم دل کندمریخت من از برادرم ... از هم خونم 

 

فراموش کردم برادری داشتم که روزی بدون اطالع او حرف هم نميزدم . فراموش کردم کسی بود که روزی 

 نزدیک

 ... ترین بود
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 بلند شدم . قدم هایم را به سمت خروجی برداشتم . قبل از اینکه سنگ سياه از برابر دیدگانم محو شود چرخيدم

 . ل های روی سنگ انداختم . تلخ لبخند زدم و راهی شدمچرخيدم و نگاه به گ .

 خرید های باقی مانده را طبق برگه ی توی دستم چيدم روی صندلی عقب ماشين و رفتم سمت خانه ... خانه ی

 ...همسرم... امروز ذهنم هوای تنهایی داشت

 !خانم بدون شکوفه... بدون ساوان... بدون باران... بدون مهدی... بدون حاجی و حاج

 امروز ذهنم پر می کشيد برای مرصاد... مرصاد بودن ... دلم عجيب هوای خدایم را داشت ... دلم برای خدای

 . خودم تنگ شده بود

 در را که باز کردم به یاری ام آمد ... بسته ها را از دستم گرفت. سالم کرد و با روی گشاده استقبال...! و من

 ...یمهمچنان دلم پر می کشيد برای خدا

 ... عجيب بعد از مدتهای سنگين اما دلم برای خدایم پر می کشيد

 کنار ساوان نشستم ... ميان اسباب بازیهایش نشستم و بی تفاوت ماندم . ساوان خود را به اغوشم رساند و من

 . فقط ... فقط ... لبخند زدم

 . د از جا برخاستموضو که گرفت ... چادر که به سر بست و برای اخرین بار به ناهار سر ز

 ... وارد اتاق شد و من خودم را درون سرویس رها کردم ... وضو گرفتم ... نيت کردم و وضو گرفتم

 ... قامت بست و با فاصله کنارش ایستادم . سجاده ی سبز روی کنسول را پيش رویم باز کردم و قامت بستم

 کردم : خدایا الیق بخشش هستم ؟زمزمه های ارامش که بلند شد چشم بستم و سر به زیر زمزمه 

 تسبيح خاک کربالیی که چند باری در سجاده اش دیده بودم را جلوی چشمانم اویزان کرد و زمزمه زد : قبول

 . باشه

 ... نگاهم را از تسبيح به باال کشيدم. لبخند زدم : ممنون

 ... این تسبيح و نذر کرده بودم ... اگه یه روز راهی کربال شدی ببرش حرم:-

 تسبيح را بين انگشتانم کشيدم و پرسشگرانه نگاهم را دوختم به صورتش ... خم شد کنارم نشست . چادر را به

 ... دور خود بست و گفت : نذر نماز خوندنت

 !چشمانم گرد شد ... برای نماز خواندن من نذر کرده بود ؟

 

 محتاجشيم ... نماز و برای اون نخون برای نگاه ارامش را به چشمانم دوخت: اون محتاج ما نيست ... مایيم که

 !ارامش خودت بخون

 از جا بلند شد . از کنارم که می گذشت دست دراز کردم . چادرش را بين انگشتانم کشيدم و به لبهایم نزدیک
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 :کردم . ایستاده بود و به حرکاتم خيره بود. بوسه ای به لبه ی چادر نماز سفيدش زدم و زیر لب زمزمه کردم

 . نونممم

* * * 

 چشم بستم و صدا زدم : خدایا ... خدای من ... خدا ... الیق بخششم ؟ ببخشش این بنده ی گنهکار ؟

 .تسبيح را بين انگشتانم تکان دادم

 پلک زدم... چشمان بارانی ام را دوختم به دانه های تسبيح بين انگشتانم و زمزمه زدم: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 به نام تو

  رب العالمينالحمد هلل

 ... ستایش تو را که پروردگار جهانيانی

 . زمزمه هایم ميان نفس های بغض دارم جان می باخت . خم شدم ... سر به سجده گذاشتم و چشم بستم

 ... اشکهایم روان شد

 ... جانم ... جانانم

 ...خدایا ... خدای من... خدایم

 ...دنباختم... باختم روزهای زندگی ام را در بی تو بو

 ...خدایا... خداوندا فراموش کردم بنده ی حقيرت هستم

 ...خدای من... خدایم... چشم بستم بر حقيقتت

 خداوندا ... خدایم البق بخششم ؟ ببخشش ... ببخشش بنده ی گنهکارت را ... ببخشم ... ببخشم ... بخاطر

 ... بزرگواریت ... ببخش بزرگوارا ... ببخش بنده ی رو سياهت را

 ! زرگتر از اونيه که فکر می کنی ... وقتی با قلبت صداش بزنی صدات و می شنوهب:-

 

 . سر بلند کردم . کنارم ... روی زانوانش نشسته بود . اشکهایم را از روی گونه هایم به تندی پس زدم و نشستم

 . ردميح را به سينه فشسجاده ام را پيش کشيد. به ارامی تا زد ... دستش را برای گرفتن تسبيح جلو اورد و تسب

 ... لبخند زد

 ! سجاده را که بين دستانش کشيد، گفت: بنده هاش و بهتر از خودش می شناسه ... بهش ایمان داشته باش

 ناليدم ... زمزمه وار : دارم

 ... شنيد ... شنيد و لبخند زد: ناهار اماده هست ... بيا ناهار

 به چهارچوب در رسيده چرخيدم: چرا ؟
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 ... پرسيد : چرا چی ؟ برنگشت

 !چرا هيچ وقت بهش شک نکردی ؟:-

 . مکث طوالنی اش صدای وجدانم را باال برده بود . دست به چهارچوب گرفت: منم همچين بی تقصير نيستم

 . مطمئن باش بهش شک کردم

 ... فکر نمی کنم ... تو هنوزم با خلوص ميری سراغش:-

 ... هم قدم بردارم دوباره برمی گردم پيشش ... مثل همهچون تنها کسی بود که داشتم . هر کجا :-

 ... زیر لب تکرار کردم : مثل همه

 ... سر برگرداند : مثل تو

 !پرسيدم : من برگشتم ؟

 ... برای خودم تکرار بود اما برای او پرسش

 گهبهترین هایی و البخند زد : این و من نمی تونم جواب بدم . باید از خودت بپرسی ... اگه برگشته باشی الیق 

 ... برنگشته باشی مطمئن باش ترکت نمی کنه ... بازم پشتته

 ! پلک زدم : تو خيلی عذاب کشيدی

 ... قرار بوده امتحان صبرم و جواب بدم:-

 ... اینطوری ؟ همه چيز برات عذاب اور بوده:-

 . شاید خودمم کم کاری کردم:-

 

 مثال کجاش و کم گذاشتی ؟:-

 پيش امد و لبه ی تخت نشست : شاید منم وقتی که باید تالش می کردم نکردم . شاید فکر میبرگشت ... ارام 

 ... کردم ایمانم بهش کافيه

 نبود ؟:-

 بود ... ولی خدا می خواد بنده هاش پيشرفت کنن ... ساوان و ببين ! بنده ی بی گناهش ... ميبينی چطور برای:-

 دنبال پيشرفته ... ما هم هنوز جای پيشرفت داریم ... کافيه بخوایم وبزرگ شدن و یاد گرفتن تالش می کنه ... 

 ! پشتمونه ... کمکمون می کنه ... مثل از تو حرکت و از خدا برکت

 . لبخند زدم

 ... بلند شد : االن بيدار ميشه نميزاره ناهار بخوریم ... زود بيا

* * * 
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 ... بو کشيدم

 ... بوی عطر شيرین

 ... را عطر شيرین سجاده ام

 ... سجاده ی سياهم با رگه های طالیی اش را

 ... نوار طالیی دورش

 ... تصویرگل های ریز رویش

 ... لبخند زدم ... پلک زدم ... نفس تازه کردم ... بوی عطر شيرین را به ریه هایم فرستادم

 ... ه یادگار حاجی بودحس می کردم ... چقدر دلتنگ بودم برای سجاده ام ... سجاده ی سياهم ... سجاده ای ک

 !...سجاده ای که حاجی سفارشی برایم خریده بود. حاجی خوب نبود اما من عاشق سجاده ام بودم

 چشمانم خندید... زمزمه زدم: دیدی چی شد ؟! بد شده بودم ... همه کس و فراموش کرده بودم ... حتی خدای

 ! ... باالی سرم و

 

 ... دم گذاشتم ... دستانم را کنار سرم روی زمين گذاشتم: خدایاخم شدم. سجده زدم ... سر به مهر مشه

 پروردگارم ... دلتنگم ... دلتنگ بودنم ... دلتنگ باهم بودنمان ... دلتنگ همراه بودنمان ... دلتنگ لحظه لحظه

 ... بودنمان ... دلتنگ هميشه بودنت

 ... رو سياهم خدای من

 ... رو سياه بودنت و ندیدنم

 ... برگرداندنم بودنت و رو

 ... بودنت و انکار کردنم

 ... خدایا من

 ... روزهای بی تو بودن

 ... کمبودی داشتم به وسعت اسمانت

 ... کمبودی که به هرچيزی چنگ می انداختم تا بدستش اورم

 ... حال که برگشته ام به سویت

 حال که کنارت هستم

 ... حال که همراهت شده ام

 ... ام نبودت بود ... بودنت و ندیدن من بودحال می فهمم کمبود زندگی 
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 ... خدایا شرمسارم

 ... شرمسارم بخاطر لطفهایت

 ... بخاطر محبت هایت که دریغ نکردی و من

 . چه ساده از کنارشان گذشتم

 ... چه بی تفاوت شدم به محبت های بی دریغت

 ... خدای من

 ... بنده ای در برابر دیدگانم قرار دادی

 ... ا تمام مشکالتش رو برنگرداندبنده ای که ب

 

 ... اشتباه مرا تکرار نکرد

 ... چه زیباست حضورش در پيشگاهت

 ... و من چه با حسرت به حضورش در پيشگاهت خيره می شدم

 ... دلتنگ ميشدم

 ... خدایا بنده ی گنهکارم

 ... اما

 ... اما طلب ارامش دارم

 ... ارامش قلبم

 ... محرمم ... زنم ... همسرم

 ! نباید فکر کنم به جز او ... به کسی که مدتهاست خبر از او ندارم ... خدای من ... کمکم کن

 سر بلند کردم . ارام شده بودم ... حس می کردم سبک شده ام ... سبک تر از تمام این مدت ... صبحت با

 ... معبودم چه شيرین بود ... چه ارامش دهنده بود

 ... لند شدمسجاده ام را ارام تا زدم و ب

 سجاده ی سياهم را به ارامی تا زدم ... قدم برداشتم سمت راهرو ... به صورت خوابيده ساوان لبخند زدم و درب

 ! ... نيمه باز اتاق را کامل گشودم. چشم دوختم به جسم نحيف روی تخت ... به مالفه ی نازک روی تنش

 ... لبه ی تخت نشستم . دست بردم سمت دکمه های پيراهنم

 ... زندگی من این بود

 ... در کنار شکوفه ای که حال کنارم بود
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 ... بار

 . سرم را تکان دادم

 . پيراهن مردانه ام را روی زمين انداختم و دراز کشيدم ... نباید نامش را به زبان می اوردم

 . تدست به زیر سرم تکيه گاه کردم و یکطرفه خم شدم سمتش ... دست راستش روی سينه قرار داش

 

 موهای خرمایی اش را به ارامی کنار زدم و چشم دوختم به صورتش ... به صورتی که اولين بار وقتی در مراسم پا

 . گشای حاج خانم سينی غذا را به دستم داد دیدم

 صدای حاجی هنوزم در گوشم است که گفت: مبادا سر بلند کنی عروس برادرت و ببينی ... مبادا چشم بد داشته

 !...زن بردارتباشی به 

 سر مجلس عقد وقتی همراه حاجی وارد مجلس شدم و کنار حاجی ایستادم تنها چيزی که دیدم فلش دوربين

 ... بود و بس

 ... سر به بالشت گذاشتم

 ... صدای حاج خانم که گفت : مرصاد مادر بيا این غذاها رو ببر زشته دخترا بيان تو مجلس

 .يدم یااهلل ای گفتم و سر به زیر وارد شدمبلند شدم . به درب آشپزخانه که رس

 قدم پيش می رفتم که قامتش در برابرم ظاهر شد. بشقاب خورشت را پيش رویم که گرفت سر بلند کردم . به

 . صورتش خيره شدم و به تندی سر به زیر انداختم

 س برادری که نزدیکحاج خانم که صدایش زد . صدای ارامش که نزدیک گوشم جواب بله داد تازه فهميدم عرو

 یک ماه است عروس ماست این شکوفه است ... شکوفه ای که در دو ماه گذشته من فقط نامش را شنيده بودم

. 

 ... تکان خورد . دستش را بلند کرد و چرخ زد

 . لبخند زدم

 . روزها خودم را مالمت کردم ... برای گناهانی که ان شب مرتکب شده بودم

 ... نان زل زده بودمبه صورت عروس برادرم چ

 !...روزها و شبها در درگاه خدایم طلب بخشش کردم ... برای گناهی که نمی دانستم از روی کنجکاوی بود یا ه

 . دستم را روی دستش گذاشتم . سرد بود ... با تمام سرمای تنش همچنان با مالفه ی خنک می خوابيد

 دم و به خودم نزدیکش کردم . پتوی تا شده را به ارامیبه طرف خودم کشيدمش ... سرش را روی بازویم تکيه ز

 . روی تنش انداختم
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 . دستی به موهای خرمایی اش کشيدم و نوازشش کردم

 ... امروز می دانستم

 .خدای بزرگ من ... بخشنده تر از انی بود که گناهان کوچکم را نبخشد

 

 !... خند به روی خودم ... لبخند به روی زندگیدست خيسم را به روی تصویرم بر اینه کشيدم . لبخند زدم . لب

از همان لحظه ای که سر از مهر برداشته بودم لبخند روی لبم ماندگار شده بود . حتی وقتی ساوان فنجان چای 

 را

روی ميز خالی کرد هم لبخند زدم . حتی وقتی ماشين ریش تراشم روی صورتم خط انداخت هم لبخند زدم ... 

 به

 ... لبخند زدمروی همسرم هم 

 ... و به روی خودم

 . به تصویرم در آینه لبخند زدم

 ... به آرامشم در حضور او لبخند زدم

 . به همراهی ام با خدایم لبخند زدم

 ...نه از لبخند های روزهای گذشته لبخندی از روی آرامش

 ور کردم و به سمت در اتاقحوله ی روی تخت را بلند کردم ... باز هم لبخند زدم . قدم هایم را از کنسول د

 چرخيدم ... صدای جيغی که بلند شد باعث شد قدم تند کنم . حوله را از موهای ترم جدا کردم و روی لبه ی

 . صندلی انداختم

 . از برخورد پاهای نيمه خيسم با سراميک ها حس شيرینی تجربه کردم

 . اال انداختمساوان را که با خشم فریاد ميزد از روی ميز بلند کردم و به ب

 ! گوجه های شسته شده را درون سبد گذاشت و به سمتم برگشت : عافيت باشه

 . ساوان را بين انگشتانم گرفتم و دوباره باال انداختم : ممنون

 ... کنارم ایستاد و خالل سيب زمينی را به طرفم گرفت : می افته ها

 . خالل ها را ملچ و ملوچ کنان فرو دادم و ساوان راساوان را در اغوش کشيدم و برای بليعدن خالل ها خم شدم 

 روی ميز برگرداندم : چرا داد و فریاد می کردی پسربابا ؟

 دست به کمر به سمتم برگشت: هر چی رو ميز بود و پرت می کرد ... دیگه کارش از ظرف غذا و عروسکاش

 ... رسيده به نمکدونا و وسایل اشپزخونه
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 ابایی ؟خم شدم سمت ساوان : اره ب

 . چنان با شيطنت گفتم که خنده روی لبهایش حک شد

 سرم را چرخاندم سمت شکوفه و براندازش کردم : چيکار داری پسرم و ... از االن داره شغل ایندش و انتخاب می

 ... کنه . پسرم می خواد تيرانداز بشه

 

 هنری من کشش این هيجانات و با اخمی شيرین چرخيدم سمت ساوان : نری پليس مليس شيا ... روحيه لطيف

 ! نداره ... مادرتم مثل من

 . ساوان به صورتم چنگ انداخت

 چشم بستم و دستش را از روی صورتم جدا کردم . چرخيدم سمت شکوفه و قد راست کردم . قدمی به سمتش

 برداشتم: ببين صورتم چيزی نشد ؟

 . د و گفت : چيزی نشده ... یکم قرمز شدهروی پنجه خودش را باال کشيد . دستش را روی چنگ ساوان کشي

 ! نيشخندی زدم : بچم خشنه

 ... شکوفه خندید . کمی به طرفش خم شدم و نگاهم را دوختم به چشمانش

 دستانش که تخت سينه ام نشست قبل از اینکه بتوانم واکنشی نشان دهم از کنارم گذشت و به سمت یخچال

 ت : آب سيب می خوای یا قهوه بدم بهت ؟رفت . سرش را درون یخچال فرو کرد و گف

 چرخيدم سمت ساوان... روی ميز کامال خم شده بود و سعی داشت حوله را به دست بگيرد. قبل از اینکه پایين

 . بيفتد خيز برداشتم و در اغوش کشيدمش و ناليدم : نميشه یه لحظه ازش غافل شد

 . ن جا پنهان کرده بود که فکرکردم داخل یخچال استشکوفه از داخل یخچال بيرون امد ... چنان خودش را ا

 ... نگاهی به ساوان انداخت و گفت : نگفتی

 ها ؟:-

 اب سيب یا قهوه ؟:-

 !اب ميوه:-

 . دوباره برگشت سمت یخچال ... ليوان اب سيب را که به دستم داد راهم را گرفتم و از اشپزخانه بيرون زدم

 . و اسباب بازی هایش را دورش جمع کردمساوان را جلوی شومينه ها رها کردم 

 ! اقا سيامک زنگ زده بود گفت باهاش تماس بگيری:-

 روی زانوانم خم شدم و خودم را عقب کشيدم . دستم را به سختی به ميز رساندم و تلفن را برداشتم : نگفت چی

 کار داشت ؟
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 ! از اشپزخانه بيرون امد و مسير اتاق ها را در پيش گرفت : نه

 ن حمد هم به ليست مهمانانمان پيوست ! بخاطر رو درواسی که سيامک در ان قرار گرفته بود . کلیامي

 ... عذرخواهی کرد برای حضور امين حمد

 

 « مهمون حبيب خداست» شکوفه لبخند زد 

 . خندیدم

 از خود دور کردم ساوان دندانهایش را به بازویم می سایيد و سعی داشت بازویم را بين دندانهایش بگيرد . او را

 و از جا بلند شدم ... صدای ساوان بلند شده بود . وارد اشپزخانه شدم . شکوفه اخرین ظرف ساالد را هم روی

 . ميز گذاشت و گفت : همه چيز آماده هست

 ! ناخونکی به گوجه های روی ساالد زدم که دست شکوفه روی انگشتانم نشست: ناخونک نزن

 ... خسته شدی:-

 ... ت دارم این کار ومن دوس:-

 . دستت درد نکنه همه چی عالی شده:-

 . با دقت ظروف را بر انداز کرد : کاری نکردم

 سرکی به ساوان کشيدم . ما بين اسباب بازی هایش وول می خورد ... چرخيدم سمت شکوفه ... پشت سرش

 . ی به موهایش زدم : ممنونمقرار گرفتم و دستانم را دورش حلقه زدم . سر به شانه اش گذاشتم و بوسه ا

 دستی به موهایم کشيد : برای چی ؟

 ... برای همه چيز:-

 .سکوت کرد و به نوازش موهایم ادامه داد

 دستانم را بيشتر دورش فشردم و چشمانم را بستم. خدایم ... خدای من چه حکمتی دارد این اغوش پر از ارامش

... 

 می دهم بهانه می اورم ... برای اغوش ارامش بال ميزنم و خودمچه حکمتی دارد برای در اغوش کشيدنش جان 

 را که در اغوشش می یابم دست و پایم کرخت می شود . خدایا چه حسی ست زمانی که قلبم فریاد از عالقه به با

 ميزند ... چگونه است که ارامش وجودم را در این اغوش می یابم . چگونه است که برای در کنارش بودن ...

 .ه شماری می کنملحظ

* * * 

 ! ...امين حمد آمد . با دسته گل بزرگی از گل های رز و داوودی... دسته گلی با چيدمان قشنگ
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 دسته گل را به دست شکوفه سپرد و همراه آیدا و سيامک قدم در خانه ِمان گذاشت. نگاهش را از صورت من

 .ای این لبخندش. به دلم ننشسته بود این لبخندسر داد به روی شکوفه و لبخند زد. ناخودآگاه اخم کردم بر

 دعوتش کردم به داخل ساختمان . به بچه ها که پيوست با همه احوالپرسی کرد و روی کاناپه ی جلوی تلویزیون

 . همراه سيامک نشست . ایدا بچه ها را به دست وحيد سپرد و خود به کمک شکوفه رفت

 . به اشپزخانه رفتند نامزد وحيد هم با خانم های حاضر در سالن

 ! ... به سيامک و امين حمد پيوستم . حمد برای سيامک از بازار دبی می گفت و خرید و فروش اثار دستی

 ... و من

 متفکر بودم برای پيشرفته کردن کار... اگر می توانستم با امين حمد همکاری بيشتری داشته باشم به راحتی می

 .توانستم کارگاه را گسترش دهم

 فه با سينی چای برگشت . رو به روی امين که خم شد دستش را دور فنجان حلقه کرد و بعد از به دستشکو

 . گرفتنش گفت : شنيدم شما هم معرق کار می کنيد

 . شکوفه کوتاه در حد چند ميلی ثانيه نگاهش کرد و زیر لب گفت : بله همينطوره

 کارتون و دوست دارید ؟:-

 برابر فرهاد گرفت و چرخيد ... نگاهمان در هم قفل شد و شکوفه ارام و با لبخند گفتشکوفه اخرین فنجان را در 

 ! البته ... شيرینه :

 . هنر نيازمند عالقه هست و اینطور که معلومه شما از این حس برخوردار هستين:-

 ... نگاهم را دوختم به صورت امين حمد

 مين حمد هيچ نگفت. منتظر بودم پاسخی دهد اما او درشکوفه حرفی نزد... سکوت کرد. در برابر صحبت های ا

 .سکوت رو برگرداند و من به از اینکه امين حمد پاسخی از طرف شکوفه دریافت نکرده بود، شاد شدم

 ... چشم دوخته بودم به دستهای حاج یوسف

 ... به حافظ بين دستهایش

 ... گوش می دادم به صدایش

 ... یش جان می گرفت را در کنار هم می چيدم ... معنا می کردمکلمه به کلمه ای که از ميان لبها

 ... معنا می کردم فالی را که حاجی به نيتم گشود

 

 ساقی بيا که از مدد بخت کارساز
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 کامی که خواستم ز خدا شد ميسرم

 ... حاج یوسف نفسی گرفت ... نفسی گرفت برای ادامه

 ... طرافمچشم بستم ... چشم بستم به روی تمام اتفاقات ا

 ... چشم بستم به روی لبخند شکوفه ... چشم بستم به روی صدای داد و فریاد ساوان

 شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل

 ! لبخند زدم ... خدایم ... خدای من

 کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم

 ور باورت نميکند از بنده این حدیث

 از گفته کمال دليلی بياورم

 بردارم از تو مهر گر برکنم دل از تو و

 . چشم گشودم ... دوختم به صورت پر لبخندش . لبخند زد ... لبخند زدم

 ! آرام شدم در چشمانش

 دست حاج یوسف روی شانه ام نشست. پلک زدم . نگاه دوختم به صورتش... به موهای سياه و سفيد شانه

 ... الی نداشت ؛ اماشده اش ... به چشمان سياهش و لبخند پر افتخار پدرانه اش ! سن و س

 . حاج یوسف حکم پدری داشت . برای منی که دست به شانه ام زد

 ارام گفت . کوتاه گفت . گفت : به دلت رجوع کن پسر... ببين اونی که تو دلته چی ميگه . اگه دلت رضا نيست

 . ریپا پيش نزار ... اگه نمی تونی مسئوليت قبول نکن . اما اگه قبول کردی باید تا اخرش ب

 نفس کشيدم . بوی عطر مردانه ی کم جانش را به ریه هایم فرستادم و لبخند زدم . دستش را مردانه روی شانه

 ام کشيد و برگشت سمت بقيه ! باز هم می خواست فال بگيرد . بلند شدم . نگاهش کردم . مشغول صحبت بود

 . بود . اینبار لبخندی به معنای زندگی بودبا زنان حاضر لبهایش به خنده باز بود . دیگر ان نيم لبخند ن .

 . کنار ميثم ایستادم . ساوان را از اغوشش بيرون کشيدم و زمزمه کردم : خستت کرد

 ! سرش را تکان داد : خوابيد عمو

 

 سر ساوان را به شانه ام تکيه زدم و به سمت اتاق به راه افتادم . قبل از اینکه دستم به دستگيره در اتاق ساوان

 : سد چرخيدم سمت ميثم با چند قدم فاصله دورتر ایستاده بود . اشاره ای به کتابخانه ی گوشه ی سالن زدمبر

 امروز کتابی نمی خوای ؟

 . نگاهش را به زیر دوخت : با این کتابا خيلی مزاحم ميشم



www.taakroman.ir  

 

  

 
112 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 هر وقتم خواستی بيااخم کردم و اشاره ام را زدم به سمت کتابخانه : به جز درسی ها هر کدوم و خواستی ببر ! 

 . بگير

 . با شوق و شادی نگاهم کرد و دستانش را بهم کوبيد

 وارد اتاق شدم . ساوان را روی تخت گذاشتم و چشم دوختم به صورت دختر کوچولوی خواب رفته . چنان

 اتاقشيرین در خواب بود و دستانش را مشت کرده ... لبخند زدم . خم شدم بوسه ای به پيشانی اش زدم و از 

 . بيرون رفتم

 . امين و وحيد بر سر نوبت گرفتن فال دعوا داشتند

 ... حاج یوسف به سمت وحيد خم شد : اقا وحيد مهمون مقدم تره

 ! وحيد تشر زد : یعنی چی حاجی منم مهمونم دیگه

 . امين بازویش را در پهلوی وحيد کوبيد و گفت : نوبت منه

 . چشمانش را بست

کردم : ای حافظ شيرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا ! تو را به شاخ نباتت قسم !!!  زیر لب همراهش زمزمه

 هر

 . چه صالح و مصلحت ميبينی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده ساز

 بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم

 فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو دراندازیم

 قان ریزداگر غم لشکر انگيزد که خون عاش

 من و ساقی به هم تازیم و بنيادش براندازیم

 شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم

 نسيم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم

 چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش

 

 صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

 شکوفه کنارم ایستاد و پرسيد : ساوان خوابيد ؟

 . بغل ميثم خوابيده بوداره تو :-

 . با نگاه ميثم را که در برابر کتابخانه ایستاده بود از نظر گذراند و پيش قدم شد تا به کنارش رود

 . جلوتر رفتم و کنار امين جا گرفتم
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 دست روی شانه ام گذاشت : رو به راهی ؟

 ! دستم را روی ران پایش کوبيدم : توپ ... عالی

 . فاله نفهميدمخندید : من هيچی از این 

 ! همون بهتر که نفهميدی:-

 ... اینقدر بد بود:-

 ! اوف ... اوضاعی داشت واسه خودش:-

 . امين سکوت کرد و من دليلی برای توضيح فالش ندیدم

 حاج یوسف را تا دم در بدرقه کردم . ميثم روی صندلی عقب نشسته بود و نگاه خواب الودش را دوخته بود به

 !... ج خانم با شکوفه مشغول صحبت بود و منصورت حاجی ... حا

 ... حاج یوسف دستم را در دست فشرد و گفت : خوشحالم زندگيت رو به راه شده

 . همش و مدیون شمام:-

من کاره ای نبودم پسر ... تو خودت بودی که راه درست و پيدا کردی ... همونطور که حافظ گفت خدات و :-

 شکر

 . ش نکنکن و عهد و پيمانت و فرامو

 لبخند زدم . خم شدم دست حاجی را ببوسم به تندی دستش را پس کشيد و گفت : اميد دارم روز به روز موفق

 ! تر بشی

* * * 

 

 صدای ورق خوردن برگه های شيمی همچنان ادامه داشت . نگاهی به ليوان اب توی دستم انداختم ... باقی

 . يز شيشه ای گذاشتممانده اش را سر کشيدم و ليوان را با صدا روی م

 . همچنان ادامه داشت

 . کالفه نگاه از صفحه لب تاپ گرفتم و صدایش زدم . نگاهش را از صفحات کتاب گرفت و به صورتم دوخت

 چيزی شده ؟:-

 . نه ... نه چيزی نشده:-

 دوباره مشغول ورق زدن شده بود . بلند شدم و به کنارش رفتم : بگو چی شده ؟

 ! و کتاب را در سينه فشرد : چيزی نيست خودش را عقب کشيد

 ابروانم را در هم کشيدم و کنارش نشستم . کتاب را از سينه اش جدا کردم : از عصری که برگشتی سر حال
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 ... نيستی

 ... نه خوبم:-

 مشکلی با ایدا پيش اومده ؟:-

 دست راستش را کالفه دور مدادش چرخاند : نه ... مثال چه مشکلی ؟

 ... دستش گذاشتم و مانع حرکتشان شدم : نمی دونم تو بهم بگو دستم را روی

 ... چيزی نيست مرصاد:-

 انگشتم را بين موهایش کشيدم و نوازش دادم : اگه نمی خوای بگی نگو ولی اینکه یه چيزی هست کامال از

 . رفتارت پيداست

 . به سختی لبخند زد : مهم باشه ميگم

 . یبلند شدم : باشه ... هر طور راحت

 لپ تاپ را خاموش کردم و راهی اتاق شدم . اخرین برگه ها را درون کمد جا دادم و کتابها را مرتب کردم . درس

 خواندن دوباره کمی سخت بود اما قابل تحمل ... وقتی اراده ی شکوفه را می دیدم مثل شکست خورده ها به

 . ی عقب تر از او هستم اما نا اميد نمی شدمکتابها رو می بردم و به تندی مشغول می شدم . می دانستم خيل

 سری به ساوان زدم . دستی به موهای پر پشتش کشيدم و لبخند زدم . برای بابا گفتنش دلم پر کشيد و در

سکوت از اتاق بيرون امدم . روی تخت دراز کشيدم و دستانم را زیر سرم فرستادم . روزهایی که می گذشت 

 ساده

 ... بود

 

 ... شکوفه اما

 وارد اتاق شد و پرسيد : چراغ و خاموش کنم ؟

 با جواب اره ام اتاق در تاریکی فرو رفت . لباس عوض کرد و روی تخت نشست . دستش را به کش موهایش برد

 و ارام ان را از سر جدا کرد . دستی بين موهایش کشيد و با رها کردن پر صدای نفسش پاهایش را ارام زیر پتو

 م بردم و چرخيدم سمتش : نظرت چيه ساوان و بزاریم مهد ؟کشيد . دست زیر سر

 ... برگشت سمتم . دستانش را زیر سر فرستاد و گفت : مامان و حاج خانم ناراحت ميشن

 . خودم جوابشون و ميدم . اینطوری بيشتر می تونی به کارات برسی:-

 لبهایش را روی هم فشرد و گفت : اذیتش نمی کنن ؟

 . صدایش بغض داشت
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 انگشتانم را روی گونه هایش کشيدم : چرا باید اذیتش کنن . عالوه بر اون زوده ... به طور مدام نميزاریمش هر

 . از گاهی که سرمون شلوغ باشه تا کامال بهش عادت کنه

 . اوهوممم:-

 ... کشدار بود . بغض دار . نفس گير

 ا زدم زیر چانه اش و نگاهش را مجبور بهخودم را جلو کشيدم و چشم دوختم به چشمان بارانی اش . دستم ر

 تالقی با نگاهم کردم : چی شده شکوفه ؟

 خودش را جلو کشيد . سر به سينه ام گذاشت و اشکهایش سرازیر شد . دستم را دور شانه هایش فشردم و

 . گيسوان خرمایی اش را نوازش

 فت از چيزی که رنجيده خاطرش کردهسکوت کرد. نگفت از چيزی که چشمانش را بارانی کرد . سکوت کرد و نگ

 . بود

 . چشمانم سنگين شد ميان افکار در هم ریخته ام ؛ از حس و حال همسرم ... زنم

شکوفه اما ارامتر شد ... ارامتر از انچه فکر می کردم . روزهای بعدی در کنارم درس می خواند . در کنارم لبخند 

 می

 ... زد می خندید اما

 . وشه ی می نشيند ... پاهایش را در سينه جمع می کند و چشم می دوزد به رو به رولحظاتی که می دیدم گ

لحظاتی که چشم از تلویزیون می گيرد و خيره می شود به دیوار ... لحظاتی که حتی صدای فریاد های ساوان 

 هم

 . به خود نمی اوردش

 

 برای ساوان اماده کردیم و اتاق بعدی را برایاپارتمانی که اجاره کردیم بزرگتر بود . سه اتاق داشت ... اتاقی 

 مطالعه چيدیدم . هر چند در مدت گذشته عادت کرده بودیم کتابهایمان را در برابر تلویزیون بچينيم و کنار هم

 . درس بخوانيم

وقتی بالشت زیر سينه می گذاشت و رو به شکم دراز می کشيد خنده ام می گرفت . مانند کودکان پاهایش را 

 باال

 می برد و تکان می داد . وقتی درس می خواند زنم نبود . همسرم نبود . دخترک دوست داشتنی بود که پر از

 شيطنت های کودکانه می شد . مداد به دندان می گرفت و از نفهميدن مسئالت اخم هایش را در هم می کشيد

 کنيم اما تلویزیون دوست داشتنی خانه عادت کرده بودیم به صدای وز وز تلویزیون اعتراض کنيم و ان را قطع .
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 .کوچکمان عادت داشت به روشن ماندن و نظاره گر خواب طوالنی ما شدن

 . نگاهم را دوختم به جعبه های پر شده ... جعبه ی بعدی را پيش کشيدم و مشغول چيدن کتابها درونش شدم

 ه ی در ... دوران نگاهم روی اف اف وصدای بلند کتری رو گازی همراه شد با زنگ در ... چرخيدنم روی پاشن

 ! ... ورودی اشپزخانه

 به سمت اف اف رفتم . بدون برداشتنش دکمه ی در باز کن را فشردم . زیر کتری را خاموش کردم و راهی در

 . خروجی شدم

 مصورتظاهر شدن حاجيه خانم در برابرم با چفت شدن انگشتانم به روی دستگيره در همراه شد ... نگاهش را به 

 دوخت . در سالم و احوالپرسی پيشی کردم . با خوش و بش از کنارم رد شد . نگاهش را به دور تا دور سالن

 چرخاند : شکوفه کجاست ؟

 . چشم از صورت منتظرش گرفتم : االنا پيداش ميشه

 گرفت : تو چرانگاه خيره اش فراری ام داد ... قوری به دست به سمت اجاق گاز می رفتم که دستش را به کتری 

 . پسرم . این وظيفه زنته ... معلوم نيست دختره خيره سر کجا رفته

 . قوری را از دستم کشيد. واکنشم تکيه زدن به کانتر بود و طرفداری از شکوفه : ميدونم کجا رفته

فتم ند. نگنگفتم برای خرید رفته . نگفتم با ایدا برای گردش رفته ... نگفتم حال اجازه دارد تنهایی خرید ک

 شکوفه

 . زن من است نه دختر شما ... نگفتم شکوفه ضعيف تر از انی است که خيره سر باشد

 سينی چای به دست که از اشپزخانه بيرون رفت دنبالش راهی شدم . جعبه ها را کنار زدم و رو به رویش نشستم

. 

 نگاهش را از جعبه ها گرفت: چرا جمع می کنين ؟

 

 ... بود ... از اپارتمان اجاره ای دوست داشتنی مان نگفته بود ... از زندگی اش نگفته بودشکوفه از رفتن نگفته 

 من هم نگفته بودم . به حاج خانم نگفته بودم ... به حاجی هم نگفته بودم . به هيچ کس نگفته بودم ... ترس

 . ش این زندگیغرور ... ترس بود . سکوتم بخاطر ترس بود . ترس از نبودن ارامش ... ارام ...

 . از اپارتمان جدیدمان گفتم. کوتاه ... اما گفتم . و در نزدیکی اش به کارگاه خالصه اش کردم

 به داخل اتاق رفتم تا با شکوفه تماس بگيرم ... باید می گفتم مادرش امده ... باید می گفتم خانه ام زندانی

 !... شده است غير قابل تحمل برایم

 ...باز شدن در صدای چرخيدن کليدها و
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 ... موبایل را بين انگشتانم کشيده و وارد سالن شده بودم اما

 ...صدای بلندش در خانه پيچيده بود : مرصاد ؟! وای مرصاد بيا ببی

 . به چشمان گرد شده اش لبخند زدم . به دستهایش که دور لباسهای کثيف ساوان پيچيده بود

 . اورد . پلک زدم . با ارامش چشم روی هم گذاشتم و گشودمنگاهش را از حاجيه خانم گرفت و به صورتم 

 . اب دهانش را با صدا فرو داد

 پيش امد. جلوتر رفتم. ساوان را در اغوشم رها کرد. حاجيه خانم در اغوشش کشيد و دیدم دستانش کنار تنش

 . رها شد . دست به مادر نزد و عقب تر امد

ر انداز می کرد. با حرکتی ناگهانی سر برگرداند و کنار گوشم زمزمه ساوان چشم گشوده بود و حاجيه خانم را ب

 کرد

 !َب ... َب ... ! پفی ... او َمههه :

 لبهایم به خنده باز شد . به خود فشردمش ... نگاهم را دوختم به چشمانش : چرا لباسات و اینطوری کردی بابایی

 ؟

 . يش قدم می شدنگاهش رفت سمت حاجيه خانم که برای در اغوش کشيدنش پ

 سرش را در سينه ام فرو برد ... حاج خانم بر خالف ميل ساوان در اغوشش کشيد . صدای َب ... َب ... گفتن

 . ساوان همچنان تکرار می شد

 . حاج خانم صورتش را بوسه باران کرد و ميان گریه های ساوان او را به اغوش شکوفه برگرداند

 به دنبالش . نگاهی به بسته رها شده نزدیک در انداختم . بلندش کردم و شکوفه راهی اتاق شد و حاجيه خانم

 به سمت اتاق قدم برداشتم . حاجيه خانم گوشه تخت جا گرفته بود و نصيحت هایش در مورد لباسهای کثيف

 . ساوان به راه بود

 

 می قدمی عقب گذاشتدر چهارچوب در که ظاهر شدم نگاه تند شکوفه برگشت به بسته های توی دستم . به تند

. 

 شکوفه از اینکه خریدهایش را حاجيه خانم ببيند وحشت داشت. درکش ميکردم. بسته ها را در اتاق ساوان

 گذاشتم. برای نجات شکوفه از نصيحت های حاجيه خانم صدایش زدم. به سرعت بيرون آمدم و پرسشگر نگاهم

 .به چه دليلی از اتاق بيرون کشيدمش. آرام خندیدکرد. لبخندی به رویش زدم و سری تکان دادم. متوجه شد 

 روی مبل نشستم و او وارد آشپزخانه شد تا برای پذیرایی از حاجيه خانم آماده شود. دقایقی بعد حاجيه خانم با
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 ساوان که لباسهایش عوض شده بود بيرون آمد. روبرویم نشست و پرسيد: کجا ميخواین برین؟

 .یه جایی نزدیک کارگاه:-

 ...را بی خبر جایی رو پيدا کردین؟ یه نظر نپرسيدین از هيچکسچ:-

 نگاهش کردم و با پرویی گفتم: ما هر دو تا بزرگ شدیم. خودمون یه خانواده هستيم. می تونيم برای خودمون

 .تصميم بگيریم. اینکه کجا زندگی کنيم هم یکی از همين تصميمات ميشه

ون ازدواج کردین بزرگ شدین؟ خيلی مونده تا راه و رسم زندگی و حاجيه خانم با اعتراض گفت: فکر کردین چ

 یاد

 .بگيرین. حواستون نباشه سرتون کاله ميزارن

 باید پوزخندی تحویل حاجيه خانم می دادم اما... چشمانم را روی هم فشردم و آرام گفتم: وقتی وادارمون

 ونستيم توی این زندگی دووم بياریم از پس گرگایميکردین به ازدواج باید به این چيزا هم فکر ميکردین. وقتی ت

 .جامعه هم برميایم. خيالتون راحت الزم نيست نگران ما باشيد

 چشمانش گرد شد و من با ببخشيدی از جا بلند شدم. به طرف اتاق رفتم و در همان حال به شکوفه ای که با

 .تعجب نگاهم می کرد گفتم: یه تلفن ميزنم ميام

 سيامک صحبت کردم و بعد هم در اتاق ماندم. دوش گرفتم و موهایم را هم خشک کردم. و خوبتلفن زدم... با 

 می دانستم وقت کشی ميکنم تا حاجيه خانم برود. تمام این کارها بيهوده بود برای گذراندن وقت. وقتی سر و

 .صداها بلند شد و فهميدم حاجيه خانم عزم رفتن کرده است از اتاق بيرون رفتم

 .ای شکوفه بعد از رفتن حاجيه خانم پدیدار شدخریده

 ... نارنجی ... پف دار ... کمربند سگک دار مشکی ... دامن چين دار

 ... پيراهن پيش رویم زیبا بود

 . ارامش داشت ... همچون ... ارامش زندگی ام

 ... شکوفه ی پيش رویم نا ارام بود

 

 ... نگاه تندش ... حاجيه خانم ... پيراهن نارنجی

 ! زنم ... شکوفه ... دختر حاج علوی

 ... پيراهن نارنجی کوتاه چين دار

 ! چرخيد سمت اتاق ها

 نفس رها کردم : چرا نمی پوشيش ؟
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 برگشت . نگاهش رنگ سرخی گرفت و چشمانش بين چشمانم خجالت زده شد . دستانش دور بند های لباس

 ... محکم تر شد . لبهایم را تر کردم : می خوام ببينمش

 لباس را به سينه کشيد . قدمهایش را برداشت سمت در اتاق ... لبخند زدم . اخرین جعبه را بلند کردم . در کنار

 . باقی جعبه ها جا دادم و دست به کمر برگشتم

 موبایلم زنگ خورد و من به تندی فاصله را طی کردم . در جواب حال و احواالت شيرین سيا نفس بگيری گفتم و

 . بخانه قدم برداشتمبه سمت کتا

 حاجيه خانم گفته بود خود سر شدین ... گفته بود چه معنی داره خونه عوض کنين ... گفته بودم من خواسته

 . ام ! شکوفه خبر ندارد

حاجيه خانم اخم کرده بود . زیر لب غر غر کرده بود و من بيخيال از کنارش گذشته بودم . در حال رفتن نگاهی 

 به

 !ز انداخته بود و به تندی رو به شکوفه کرده بود : این کتابا واسه چيه ؟کتابهای روی مي

 شکوفه رنگ به رنگ شده بود . چشمانش لرزیده بود و من دست روی شانه اش گذاشته بودم : برای منه ... می

 . خوام درسم و ادامه بدم

 ! اهلل و اکبری که زیر لب گفته بود برایم پوزخند خدایم بود به روی کلمات

 حاجيه خانم را دعوت به ماندن کردم و با تندی روی چرخاند : برم بهتره ... حاج علوی االن مياد ببينه خونه

 !... نيستم وا ویالست

 وا ویال ... برای نبودنش در خانه . حاج خانم هم از وا ویالی حاجی هراس داشت . از حاجی . از خانه نبودنش . از

د و حاج خانم طوالنی جواب می داد . حاجی سر تکان می داد و حاج خانم سوالی که حاجی کوتاه می پرسي

 ادامه

 . ی بحث را از زن همسایه به خواهر شوهر و دایی و همسایه ها می کشاند

 . حاجی روی برمی گرداند و حاج خانم همچنان حرف می زد

 

 مدم . کمربند سگک دار به کمرصدای ارامی به عقب برگرداندم . از صندل های نارنجی چشم گرفتم و باال ا

 ... باریکش نشسته بود . دامن چين دار روی پاهای سفيدش خودنمایی می کرد

 . صدایم را توی گوشی رها کردم : سيا فردا حرف ميزنيم

 ... باشه داداش خداحافظ:-

 ردم برایدست روی صفحه ی موبایل چرخاندم و گوشی را بين انگشتانم فشردم و قدم برداشتم . قدم تند ک
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 !ارامش پيش رویم . برای همسرمـــــــ

 . گوشی توی دستم را به جيب فرستادم . دستانم را دور کمرش حلقه زدم . روی سينه باال کشيدمــــش

 ... حلقه دستانش به دور گردنم ... چرخشم روی پاشنه پا

 . لبهایم جدا شد : خوشگل شدی

 سرم را جلو کشيدم و بوسه ای روی پيشانی اش نشاندم . بوینگاهش پایين رفت . گونه هایش سرخ تر شد . 

 ! ... عطرش را مزه مزه کردم . نفس کشيدم ... جان دادم برای بودنش

 ! صدایش را در سينه ام فوت کرد : تنهام نذار

 . دستانم جان گرفتند . بيشتر از قبل به خود فشردمش

 ! . جمع شد در اغوشم و من ... حریص تر شدم سر به شانه ی برهنه اش گذاشتم و چشم بستم . لرزید

 قدم هایم را به سمت کاناپه کشيدم . دست از روی کمرش گرفتم نشستم . روی پاهایم کشيدمش ...! صورتم را

 . در ميان موهایش فرو بردم : هميشه همينطوری خوشگل باش

 ان می کرد . انگشت اشاره اش بهلبخند زد . چشمانش لبخند زد . لبخندی که این روزها عجيب از رویم پنه

 ... صورتم نشست . به لبهایم نزدیک شد . بوسه زدم . خندید . خندیدم

 ... سر به سينه ام گذاشت و چشم دوخت به چشمانم . لبهایش را تر کرد ... گفت ... گفت به سختی

 « هر کاری بخوای می کنم ولی تنهام نذار ... تنهام نذار مرصاد »

* * * 

 . ن جدید پرده های بنفش دارداپارتما

 

 گفتم بنفش دوست دارم . پرده ها بنفش شد ... پرده های بنفشی که با هم انتخاب کردیم . سفارش پارچه

 دادیم . گفت تک باشد . به خانه مان بياید . گفت با مبل ها ست شود . مبل ها را بنفش کردیم . سمساری خرج

 . ارزش شده روی دستمان گذاشت و من غریدم: پول بی

 . لبخند زد : خونمون قشنگ ميشه

 . بنفش خانمان را دوست داشتم . سبز های اتاق ساوان هم دوست داشتم

 ...دیوار جلوی اتاق ها را بنفش کردیم . ساوان مهمان ایدا شد و ما دست به کار

 . کاغذ دیواری های گل دار ... گلهای بنفش با خطهای سفيد

 ! ... يدن خانه بهم ریخته مانشال و کاله کردیم برای چ

 ! ... اولين قدم کاغذ دیواری های رنگی گل دار بود
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 . ایستاده بودم روی چهارپایه چوبی که از صبح مهمان خانه مان شده بود

 ...اپارتمان جدیدمان

 سيا زیادی روی چهار پایه اش حساس بود . سفارشاتش همراه چهار پایه رسيده بود . دستانش را دو طرف

 . هارپایه چفت کرده بود. کمی خم شدم : اون چسب و بدهچ

 .رهایم کرد و رفت سمت قوطی چسب

 . آخرین قسمت های برگه را هم چفت دیوار کردم و با سرخوشی زمزمه کردم: باالخره تموم شد

 . با حرکت چهارپایه دستم را به دیوار گرفتم و به تندی نگاهم را برگرداندم رویش

 . را تکان اندکی داد . غریدم : نکن شکوفه دوباره چهار پایه

 . خندید و دوباره تکرار کرد

 ! شيطنتش گل کرده بود . صدایم را پایين تر اوردم : نکن دختر بيام پایين بد ميبينا

 . نگاهش را دوخت به صورتم و ابروانش را باال فرستاد

 کشيدم . قدمی عقب گذاشت . دست به کمر دستم را به دیوار محکم کردم و خودم را از روی چهار پایه پایين

 زدم : می خواستی من و بندازی ؟

 !دستانش را بهم چسباند و در برابر صورتش گرفت : نهه

 قدمی جلو رفتم و قدمی عقب رفت : که ابرو می ندازی باال ؟

 

 . خندید

 !شکوفه ؟:-

 لبهایش را ميان دندان هایش کشيد : هوم ؟

 !قدم پيش رفتم : شکوفه ؟

 !!!ستانش را روی پالستيک های نو نوار کاناپه ها کشيد : بله ؟د

 ... خيزی به سمتش برداشتم : باید طالقت بدم

 قدمی که برای فرار برداشته بود را زمين گذاشت و برگشت سمتم . چشمان پر از ترسش را دوخت به صورتم و با

 ؟ صدایی که به سختی از گلویش خارج می شد گفت : چـــــــــــرا

 از حاالتش متعجب شدم . فاصله ی کوتاه بينمان را طی کرده و دستم را بند گره پيش بند صورتی کردم . به

 سمت خود کشيدمش : چون می خواستی شوهرت و به کشتن بدی . زنی که بخواد شوهرش و بکشه باید

 . طالقش داد
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 به سفيدی رفت . قبل از اینکه رنگش این کلمات را چنان جدی بيان کردم که هر لحظه رنگ صورتش بيشتر رو

 ... کامال سفيدش شود اضافه کردم : فکر بهتری هم دارم

 . چشمانش خيره چشمانم شد

 . لبخندی روی لب اوردم : اگه ببوسيم شاید فراموش کنم می خواستی من و از روی چهارپایه بندازی پایين

 ... رتش رنگ گرفتمشت دستانش رها شد . نفس حبس شده اش هم ؛ همچين . و صو

 صورتم را جلوتر کشيدم : خوب خانم تصميمت چيه ؟ طالقت بدم یا ماچ می کنی ؟

 دستانش را روی سينه ام کشيد و رو برگرداند : إ ؟ مرصاد ؟

 دست زیر چانه اش زدم : فرار نداریم یا همين االن من و می بوسی و من یادم ميره یا برو حاضر شو ميریم

 . طالقت بدم

 . ... نگاهش را دوخت به چشمانم ... به دنبال چه بود ؟ نمی دانم چرخيد

 . روی پنجه ی پاهایش خود را باال کشيد و بوسه ای روی گونه ام زد

 قدمش به عقب می رفت که دست دور کمرش انداختم . لبهای رنگ گرفته اش را بوسيدم . کوتاه ... زمزمه کردم

 ... اینطوری می بوسن . یاد بگير :

 

 . ستانش حلقه ی گردنم شد و لبهایش ارامش را هدیه ی وجودم کردد

 . سر ميان موهایش کشيدم . ترسش از جدایی بود ؟! ترسش از داریوش خان علوی بود ... ترسش از حاجی بود

 لبهایم را از ميان موهایش به سمت گوشش کشيدم

 « ه خواهی موند . این و بهت قول ميدمهر اتفاقی بيفته ؛ تا وقتی خودت نخوای زن من و خانم این خون »

 سر به سينه ام گذاشت . بغض کرد . زمزمه کردم : هنوزم نمی خوای بگی چی شده ؟

 . هيچی نيست:-

 سرش را از سينه ام جدا کردم و صورتش را مقابلم گرفتم : شکوفه ... چيه که ناراحتت کرده ؟

 ودم برای به حرف اوردنش . در ميان بازوانم تالش برایسعيش برای فرار بی فایده بود . عزمم را جزم کرده ب

 رهایی می کرد و من با جدیت نگاه خيره ام را نثار چشمانش کرده بودم . تقالها خسته اش کرد . خودش را رها

 . کرد و سر به بازویم تکيه زد

 . بغض سنگينش باعث سکوتم شد و او باالخره زبان گشود : خسته ام ... می ترسم

 ام را روی موهای سرش کشيدم : از چی ؟چانه 

 . از اینکه یه روزی بری ... از اینکه نباشی:-
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 . بيشتر به خود فشردمش : تا تو نخوای هيچ جا نميرم . تا وقتی تو بخوای پيشتم . قول ميدم . قول مردونه

 ... به تيشرتم چنگ زد : هر اتفاقی بيفته نرو

 !... م : هيچ جا نميرم شکوفه . هيچ جا نميرم ولی شرط دارهپلک زدم . دستش را بين انگشتانم کشيد

به تندی سر بلند کرد . لبخند زدم . چيزی که مدتها در ذهنم جوالن می داد را به زبان اوردم : باید بهم یه 

 دختر

 . خوشگل بدی

 . چشمان ترسانش رنگ لبخند گرفت . سرش را به سينه ام گذاشت

 م ؟لحظاتی بعد پرسيدم : خوب خان

 !... زوده:-

 ... خندیدم : االن که نه .ولی بعد کنکور می خواما

 از اغوشم جدا شد و به سمت اشپزخانه رفت : چایی می خوای ؟

 

 . خنده ام را فرو خوردم و خودم را از روی کانتر ها اویزان کردم و سرکی درون اشپزخانه کشيدم : قول بده خانم

 . درون فنجان ها خالی کرد : باشهبه تندی کتری روی گاز را برداشت و 

 . سرم را به طرفين تکان دادم : اینطوری نمی خوام داری می پيچونی

 . ليوان چای را پيش رویم گذاشت : امشب نتونيم تمومش کنيم جا واسه خوابيدن نداریما

 ... چرخيدم سمت وسایل بهم ریخته : اتاق خواب و می چينيم تا بقيه اش هم باشه برای فردا

 کارگاه چی ؟:-

امين قراره بياد که اونم یه فکری براش می کنيم بقيه کاری برای ما نيست . یه دو روز مرخصی تشریف می :-

 بریم

. 

لبخند زد : تخت فکر کنم جاش همونجا خوب باشه . بيا تا چایی ها سرد بشه این فرش و پهن کنيم بعد هم 

 پرده

 . ها رو بزنيم و بيایم

 م انداختم و به طرف اتاق خواب قدم برداشتم : یه چایی می خواد سرد بشه ها . همين پردهفرش را روی شانه ا

 . زدن دو ساعت وقت ميبره

 . غر نزن پسرم:-
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 ... چرخيدم سمتش . لبه ی فرش به دیوار خورد و گردنم پيچيد . صدایش باال رفت : اروم

 تقصير توئه مگه من بچه ام اینطوری صدام می کنی ؟:-

 ... زد و سکوت کرد . اما لبخند

 ... چشمانم ... ذهنم ... قلبم

 همه و همه فریاد می زدند از شيرینی این کلمه . خوب می دانستم چقدر از این کلمه لذت برده بودم و چقدر

 . انرژی گرفته بودم . خوب می دانستم لذت زندگی ام با این کلمه به اوج رسيده بود

 خبریست... گاه به چيزهایی می اندیشيدم مثل حال که چيزی در ذهنم جوالن اما... می دانستم در وجودم هم

 می داد... چيزی که تمام ذهنم را به خود مشغول می کرد. آیا مهدی را هم پسرم صدا می زده است؟

 خوب می دانستم که دليلم برای بچه خواستن چيزی فراتر از تمام احساسات است. می ترسيدم... شکوفه می

 هایش کنم و من وحشت داشتم از اینکه مهدی که در زیر خروارها خاک خوابيده است در زندگی منترسيد ر

 حکم فرمایی کند. من از حضور نبودن های مهدی وحشت داشتم. وقتی می دیدمش که سکوت می کند. وقتی

 زندگی اش با می دیدم آرام می شود چيزی مثل خوره به جانم می افتاد که یعنی به گذشته فکر می کند؟ به

 

 مهدی؟ با برادرم؟ ميخواستم با وجود کودکی او را از این فکر دور کنم و شاید خودم را به این موضوع قانع کنم

 که حال او همسر من است و مهدی زیر خروارها خاک بخواب ابدی رفته است. من با تمام تالشهایم به برادر

 تنفر بودم اما ناخواسته در تک تک روزها و دقایق و اتفاقاتمرده ام حسادت ميکردم. حسی را داشتم که از آن م

 زندگی به دنبالش می گشتم. نمی توانستم بر زبان بياورم. نمی توانستم کلمه ای به کسی بگویم اما این موضوع

 همچون ویروسی در تمام ذهنم پخش می شد. من به زندگی او با برادرم حسادت می کردم... و هر لحظه وحشت

 داشتم مهدی پيروز زندگی اش باشد و زندگی من فقط یک پوشش... این روزها از صورت خودم هم این را

 وحشت می کردم. از اینکه صورتم شباهت زیادی به مهدی داشت وحشت داشتم. می ترسيدم شکوفه مرا بخاطر

 من از هر شباهتم به مهدی دوست داشته باشد. می ترسيدم دليل قبول کردن من شباهتم به مهدی باشد.

 .چيزی می ترسيدم و تمام تالشم را می کردم آرام باشم

 ...مرصاد:-

صدایم زد. سر بلند کردم. فرش را روی زمين گذاشتم و خم شدم . دستم را به بندش گرفتم و نگاهم را دوختم 

 به

 !چشمان پيش رویم و زیر لب زمزمه زدم : خدایا شکرتـــــــــــــــــــ

 . غوشم رها کرد و برگشت سمت در اپارتمان . به قاب بزرگ روزنامه پيچ نگاه کردمایدا ساوان را در ا
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 ... شکوفه پيش رفت و قاب را به همراه ایدا وارد اپارتمان کرد . سيامک بچه به بغل وارد شد و گفت : به به

 . خسته نباشين عالی شده اینجا

 . روی مبل جا گرفت و ادامه داد : خدا شانس بده داداش

 گاهم را از تابلو گرفتم و پرسيدم : چی هست این ؟ن

 سيا با شيطنت ابروانش را باال انداخت و ایدا لبخند زد . شکوفه نگاه دزدید و من کنجکاوانه تابلو را زیر نظر

 . گرفتم

 ساوان در اغوشم ول می خورد و سعی داشت به موهای غزال چنگ زند . دستش را بين انگشتانم گرفته بودم و

 م تالشم را برای جلوگيری از چنگ هایش می کردم . شکوفه با سينی چای برگشت و ایدا سرکی به اتاق هاتما

 . کشيد و کنار سيامک نشست : فردا هم باید حسابی تالش کنيد

ساوان را در کنار سيامک رها کردم و سينی را از دستش گرفتم . چادرش را که می رفت تا سر بخورد مرتب کرد 

 و

 وی ایدا نشست . صدای گریه غزال و جيغ های ساوان بلند شده بود . ساوان به هر طریقی سعی داشترو به ر

 غزالی که هنوز توان تکان دادن سرش را هم نداشت با خود همراه کند . سيامک خندان از جا بلند شد : بيا این

 . پسرت و بردار که داره دخترم و می کشه

 دادم . نگاه خشمگينش را به سيامک دوخته بود . خنده ام گرفت : االن به ساوان را در اغوش کشيدم و تکانش

 . خونت تشنه هست . چرا عروسکش و ازش ميگيری

 

 . سيامک رو برگرداند : اشتباه گرفته دختر من عروسک نيستا ... خانمه

 . شکوفه خندید و گفت : خيلی مسخره دارین دعوا می کنين

 . و به سمت اتاق رفت . شکوفه هم به او پيوستایدا بلند شد . غزال را گرفت 

 سيامک برگه های روی ميز را به سمتم گرفت و گفت : یه نگاه بنداز ببين نظرت در موردشون چيه ؟

 طرح های ترنج را پيش رویم گرفتم : کار کيه ؟

 ... کار یکی از اشناهاست . تازه شروع کرده ولی طرح هاش فوق العاده هست . نو و امروزی:-

 . به تایيد سر تکان دادم : نمونه کار بيشتر ازش بگير شاید بتونيم باهاش کار کنيم

 . اميدوارم بتونيم . بدجور به پولش نياز داره:-

 ... پس الزم نيست باهاش قرارداد ببند و طرحاش و ازش بخر:-

 طرح ها را از دستم بيرون کشيد : مطمئن ؟
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 د طرح های شيک تر و قشنگ تر می خوایم . بگو هر چی حرفه ای تراره طرحهاش خوبه . بهش بگو کار جدی:-

 . بکشه پول بيشتری ميگيره

 سيامک بعد از قيمت گذاری و انجام کارهای کارگاه از جا بلند شد . متعجب اعتراض کردم و او بازی فوتبال را

 . يم و ما امتناع کردیمبهانه و به نبود تلویزیون اعتراض کرد . ایدا می خواست شب را مهمان انها باش

 . شکوفه تابلوی بزرگ را در برابرم گرفت و گفت : اميدوارم خوشت بياد

 متعجب به تابلو نگاه کردم . دستم روی روزنامه چرخ خورد و ان را از روی تابلو کنار زدم و به تصویر رو به رویم

 . خيره شدم

* * * 

 ... خاطرات چه شيرین به فراموشی سپرده می شوند

 ... اطرات چه ساده در نسبيت زمان از بين می روندخ

 ... و ما

 

 ... چه ساده وجود خود را در این نسبيت سرعت و زمان گم می کنيم

 ... چه ساده خاطرات را فدای زمان می کنيم

 چه ساده خاطرات گذشته مان گم می شود در ميان چشمان به اشک نشسته ای که خيره می شود در چشمانم

... 

انم را روی چشمان چوبی به حرکت در اوردم . انگشت اشاره ام را به ارامی چرخاندم تا روی تنه ی انگشت

 عروسک

 . دوست داشتنی بی سر که ميان دستان دخترک ارام گرفته است

کنارم نشست و دستش را برای از بين بردن گرد و خاکی که به نظرش روی صورت دخترک جای داشت پيش 

 . برد

 . نمی خواستم ناراحتت کنمزمزمه کرد : 

 نگاهم رفت سمت چشمان پسرک ... دستانش برای پنهان کردن سر عروسک پشت سرش قرار گرفته بود . کمی

 . به سمت دخترک خم شده بود و نگاهش پر از پشيمانی بود

 یادت بود ؟:-

 ... هميشه یادم بود:-

 بود . تک تکشان گذشته ای را به تصویر می وضوح تصویری که در ذهن داشت از تک تک جزئيات تصویر نمایان
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 . کشيدند در ميان خاطرات

 ... اینطور واضح:-

 . صدای فریاد مهدی که از گل کوچيکه ی بچه های محل بيرونم کرده بود . راه خانه را در پيش گرفته بودم

 مت دخترک چادر به سرمهمانان حاج خانم همچنان حضور داشتند . قبل از باال رفتن از پله ها چرخيده بودم س

 ... کنار باغچه ... با ان عروسک دوست داشتنی مو طالیی اش

 ... چشمان پسرک را نوازش کردم و ادامه دادم : چقدر واضح این چشما

 ميان کلماتم امد . لبهایش را تر کرد ؛ چشمانش را بست و گفت : سالها با یاد این نگاه زندگی کردم چطور می

 . تونستم فراموشش کنم

 نگاهم رفت سمت چشمانش ... چشمان خفته اش . دستم روی دستهایش بند شد . لبخند زدم .نفس حبس

 . شده در سينه ام را رها کردم . به با... که می امد تا پررنگ شود اخم کردم . نفسهایم را تقدیم همسرم کردم

 . بعد از سالها فراموشی زمزمه کردم : نمی خواستم خرابش کنم

 ... . شيرین لبخند زد

 

 . می خواستم مثل هميشه کاری کنم پاهات و بکوبی زمين و گریه کنی:-

 . بعد از اون هيچ وقت پاهام و زمين نکوبيدم . هميشه می ترسيدم این کار و بکنم و عروسکام خراب بشن:-

 . تمام حس بد کلماتش را در کلمه ای خالصه کردم : متاسفم

 ... من اون عروسک و فراموش کردم:-

 بلند شدم . تابلو را بلند کردم : کی درستش کردی نفهميدم ؟ اولين کارته مگه نه ؟

 ! ... اولين کار پيشرفته:-

 . نگاه دقيقم را روی تابلو چرخاندم : قاب این و که خودم درست کردم

 . خندید : اره

 . چشم دوختم به صورت پسرک و با شيطنت اضافه کردم : بچه بودم خيلی زشت بودم

 ... چشات هنوزم قشنگه:-

 تابلو به دست چرخيدم : یعنی تو چشام و دوست داری ؟

 . بلند شد . به سمت سرویس قدم برداشت : برم وضو بگيرم

 . لبخند زدم . به تابلوی توی دستم ... به چشمان به اشک نشسته دخترک توی قاب ... شکوفه ی کودکی هایم

 م ... حال ... اینده ای که در پيش داشتم . کاپشنم را از روی کاناپهخاطرات کودکی هایم ... زندگی گذشته ا
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 . برداشتم و صدایم را تا می توانستم باال بردم : ميرم شام بگيرم

 ... قدم هایم یکسان نبود ... ذهنم پر تالطم بود و قلبم

 رای شکوفه پررنگ بود وهمسرم از کودکی هایمان ميگفت و من ... حتی او را به یاد نمی آوردم. این خاطره ب

برای من آنقدر کمرنگ که حتی بيادش نياورم. من فراموش کرده بودم دخترکی را که پا به زمين گذاشته بود و 

 با

 چشمان اشک بار نگاهم ميکرد. بعد از آن روز و سالهای بعد شکوفه ای نبود تا من بيادش آورم. بعدها و

 د. وقتی همسر مهدی شد هم من هرگز به این نياندیشيدمبعدها... وقتی شکوفه عروس خانواده ی ما ش

 شکوفه ی عروس برادر، همان دخترک قدیمی گریان است. روز خواستگاری که برای مهدی بود و من در خانه

 مانده بودم چون به نظر حاجی بودن من اضافه بود. روز بله برونی که در مجلس مردان گوشه ای نشستم و اجازه

 .ر جمع فراموش شوم. من از شکوفه هيچ بياد نداشتم و او یک خاطره از کودکی من داشتدادم حتی از خاط

 ...خاطره ای که من نقش مهمی در آن داشتم. حال شکوفه همسرم بود اما من

 

 چقدر سخت می توانستم از نبود او بگویم . چقدر سخت بود نبودش... ! خدای من... بارانی که دل به خنده

 ... شکوفه ای بود به وسعت خاطرات گذشته ... گذشته ای تلخ که برایم به فراموشی سپردههایش دادم نبود 

 شده بود . گذشته ای به تلخی از بين بردن عروسک مهمانمان ... تنبيه حاجی برای بيرون نرفتن از خانه و بکن و

از حرف دخترک فراری بودم.  نکن های حاج خانم . او از نگاه پر از پشيمانی پسرک حرف ميزد و من از نگاه پر

 من

 .با تمام قدرتم از خاطره ی آن روز فرار کرده بودم

 چه سخت شده است زندگی ام ... زندگی که در ان دنبال لحظات می َدوم . برای ارامشی که در اغوش همسرم

گاهش پر از شادی می یابم و برای حسی که به دختری از روزهای گذشته ام دارم . دلتنگ بارانم ... بارانی که ن

 بود

 .دلتنگ بارانی هستم تا کنارم بنشيند و حرف از بيخيالی بزند ...

 به سيگار بين انگشتانم خيره شدم . سيگاری که این روزها هر از گاهی مهمانش می شدم. بين انگشتانم

 . حق نداشتم ان فشردمش و زیر پایم رهایش کردم. نه ... حق نداشتم زندگی خانواده ام را به نابودی بکشانم

 . نگاه پر حرف را اینبار به فراموشی بسپارم . زیر لب تکرار کردم : خدایا کمکم کن

 در را که باز کردم صدای هوم پوف ساوان بر پا بود . نگاهی به لوله ی دسته ی جاروبرقی انداختم که دنبال خود

 ر برابرش خم شدم : چيکار می کنیمی کشيدش . خنده ام گرفت . بسته های غذا را روی ميز گذاشتم و د
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 وروجک ؟

 لوله را در برابرم زمين زد و پوف پوفش را بلند تر تکرار کرد و اینبار َب ... َب ... ها را هم به ان اضافه کرد . در

 اغوش کشيدمش ... دسته ی جاروبرقی را از بين انگشتانش بيرون کشيدم و با لبخندی که سعی می کردم شبيه

 زمزمه کردم : اخه من به تو چی بگم ؟ این اندازه ی توئه دنبال خودت راش انداختی بچه ؟ چرا به اخم باشد

 ميری دنبال چيزای بزرگتر ؟

 روی بازویم خم شده بود تا دسته ی جاروبرقی را دوباره به دست اورد . ما بين اسباب بازیهایش رهایش کردم و

 ون بال ؟صدایم را کمی باالتر بردم : مامانت کجاست شيط

 ... ساوان بی توجه به حرفهایم بلند شده بود و به سمت دسته ی جاروبرقی می رفت . سر به طرفين تکان دادم

 . به روی چادر سفيدش لبخند زدم

 . تسبيح توی دستانش را درون سجاده اش رها کرد و از جا بلند شد . لبخند زدم : قبول باشه

 مرسی ... شام گرفتی ؟:-

 . ا سرد ميشه االن . بيا این وروجکم داره کل خونه زندگيمون و به باد ميدهاره بدو بي:-

 . خندید : دوبار نمازم و بخاطر شيطنت هاش قطع کردم

 . دیگه نميشه تنهاش گذاشت باید همش چشمت بهش باشه که مبادا کاری بکنه:-

 

ان های پایه بلند را روی ميز چيد چادرش را روی تخت رها کرد و همراهم به سمت اشپزخانه قدم برداشت . ليو

 و

 غذاها را درون بشقاب خالی کرد . رو به رویم که نشست ساوان دسته ی جاروبرقی را زیر مبل فرو کرده بود و در

 تالش برای بيرون کشيدنش بود . اولين لقمه ای که به دهان می بردم را رها کردم و از جا بلند شدم . قبل از

 بلند شود در اغوش کشيدمش ... در اغوشم دست و پا زد و با اخم خودش را به اینکه صدای جيغ و دادش

 سمت شکوفه کشاند . در اغوشش جای گرفت . با ابروان گره زده اش و چشمان خشمگينش بر اندازم کرد و تکه

 انی کوچک جوجه ای که شکوفه در دهانش گذاشته بود را ميان دندان هایش جویيد . نگاهش کردم . با ابرو

 . گره زده اش بيشتر شبيه مهدی بود تا من ... ابروانش را مثل او در هم می کشيد

 . انگشتانم دور قاشق محکم شد و نفسم را ارام ارام بيرون فرستادم

 ... شکوفه ليوان نوشابه را به دستم داد . ليوان را به لبهایم نزدیک کردم . ساوان پسر من بود . فقط من

* * * 

 ه تابلوی معرق نصب شده به دیوار بود ... کلماتی که پشت سر هم برایش ردیف می کردمامين نگاهش ب
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 . توجهش را جلب نمی کرد

 با تمام شدن جمله ام از جا بلند شد . رو به روی تابلو ایستاد و گفت: این کار خانمته ؟

 لبخند زدم : اره چطور ؟

 ارین تو کارگاه ... مسئول اون قسمت کيه ؟فوق العاده هست . ببينم گفته بودی قسمت معرق هم د:-

 . خانم من و خانم سيامک کار می کنن:-

 با شوق نگاهش را از تابلو گرفت : چرا از تابلوهای معرق هم به موجودی درخواست های من اضافه نمی کنی ؟

 . يمشکوفه از اشپزخانه بيرون امد : ما برای سفارشات کار نمی کنيم . از روی عالقه کار می کن

 ... از جا بلند شدم . ظرف ميوه را از دستش گرفتم : بشين

 امين دوباره روی مبل جا گرفت : ولی واقعا حيفه ... کارتون ارزش این و داره که به قيمت های خوبی فروخته

 . بشه . می تونم بهتون اطمينان بدم این کار و به قيمت خيلی خوب بفروشم

 ارام ارام سر تکان داد . فنجای چای را در برابر امين قرار دادم : نه امين شکوفه نگاهش را به صورتم دوخت و

 . جان کارای شکوفه ده ميليون برابر هم به فروش برن ارزشش بيشتره

 

دستانش را در هم قفل کرد و گفت : سفارشی کار نمی کنم ولی اگه برای کارهای اماده ام مشتری پيدا کردید 

 می

 . فروشم

 ... گفت : این خيلی هم خوبه قول ميدم به بهترین قيمت بفروشمشون امين با هيجان

 . شکوفه لبخند زد و به سمت اتاق راه افتاد

 ... امين فنجانش را به دست گرفت : واقعا خوش بحالت ... خانم هنرمندی داری

 . پلک زدم : هنرمند ... مهربون ... خانمم یدونه هست

 ... طور از همسرت حرف ميزنیحتما با عشق ازدواج کردی که این:-

 لبخند روی لبهام رنگ باخت ... تلخ شد ... هيجان تمام وجودم فرو کش کرد . نگاهم را دادم به تلویزیون جدید

 . نصب شده به دیوار ... دستم را روی ران پایم به حرکت در اوردم و نفسم را بریده بریده بيرون فرستادم

 ق... ازدواج ما عادت داشت. همراه بودن داشت. آرامش داشت. مهربانیازدواج ما هر چيزی داشت به جز عش

 ...داشت اما عشق

 ...او همسر برادرم بود. همسر مهدی. همسر هم سلولی من

 من به باران فکر ميکردم و شکوفه دیشب در بين صحبت هایش مرا مهدی صدا زده بود. لرزیدم... تمام دیشب



www.taakroman.ir  

 

  

 
131 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 ه بودم دستم را به دورش حلقه کنم. تمام دیشب را چشم به سقفکنارش بخواب رفته بودم و نتوانست

 اندیشيده بودم که مرگ در آن لحظه بهتر از این بود که نام مهدی بر لبهای شکوفه بياید. سعی کرده بودم

 فراموش کنم دیشب نام مهدی در خانه ام پيچيده است. سعی کرده بودم از خاطرم ببرم که چه اتفاقی افتاده

 .... امين این موضوع را باز هم یادآوری کرده بوداست اما

* * * 

 ... آبی ... آسمان

 ... قهوه ای ... چشمانش

 ... قرمز ... لبهایش

 ... طالیی ... موهایش

 ... سبز ... زندگی

 

 ... سفيد ... آینده

 ... مشکی ... چشمانم

 گشتانش را روی سينه ام به بازی درسرم را به پيشانی سردش تکيه زدم ... چشمانش را دوخت به صورتم . ان

 اورد . لبهایش نجوا زد : چطورم ؟

 . تمام لذتم از موهای مش شده طالیی اش ... ارایش خوش فرم صورتش را در لبخندی به رویش پاشيدم

لبخندش پر رنگ تر شد . دستانم را روی گودی کمرش باال کشيدم . چشمانش را بست . باال کشيدمش ... 

 لبخند

 ... بهایش جان گرفت . ارامش صورتش باز هم ارامش زندگی ام شد . چشم دوختم به ترکيب صورتشروی ل

 . لبخند زدم به روی ارامش زندگی ام

 یقه ی پيراهن سفيدم که مرتب شد ... دستان نوازشگرش که صورتم را نوازش داد لبخند روی صورتم عمق

 چشمانش ... لبخند لبهایش ... گودی گونه هایش ... برایمگرفت. ارامش این لحظاتم برایم اوج گرفت . ارامش 

 تکرار لذت شيرینی بود در همراه بودن ... همراه من بودن . همراه شوهر بودن . همراه خانواده بودن . شيطنت

 . چشمانش متعجبم کرد . نگاه پرسشگرم لبخندش را به خنده تبدیل کرد . دندان های سفيدش نمایان شد

 پنجه ی پاهایش باال کشيد و بوسه ای روی گونه ام زد . خندیدم . چشم بستم و از ارامشخودش را روی 

 . حضورش لبریز شدم

 . زنگ تلفن از اغوشم جدایش کرد . به سمت تلفن صورتی اش قدم برداشت . دستی به کراوات سياهم کشيدم
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 . دستانم را در جيب شلوارم دامن سياهش را کمی باال کشيد و دستش را برای بلند کردن تلفن پيش برد

 فرستادم . سينه ام را جلو کشيدم و منتظر صحبت هایش ماندم . به سمتم چرخيد و با لبخند از پشت خط بودن

 . ایدا گفت

 « نمياید پس ؟ دیر شدا» کنارش ایستادم و ایدا پرسيد 

 . چرا چرا ... داریم ميایم:-

 . تماس قطع شد و چرخيد سمتم : بدو دیر شد

 ... نه هایم را باال کشيدم : من اماده امشا

 . چشم غره ای رفت و مسير اتاق را در پيش گرفت

 . کنارم روی صندلی ماشين جدیدمان نشست و گفت : هفته ی بعد امتحان دارم

 ... لبخند زدم : نترس کلی تمرین کردیم . مطمئنم قبول ميشی

 . همش می ترسم اشتباه کنم و بزنم کسی رو بکشم:-

 

 ستم را روی فرمان محکم تر کردم : به خودت ایمان داشته باش . وقتی از خودت مطمئن باشی همه چيزد

 . همونطوری که می خوای پيش خواهد رفت

 کيف دستی کوچک ست شده با لباسش را روی پاهایش رها کرد و چادرش را جلوتر کشيد . بخاطر شنيون

 شده بود اما از تالشش برای حفظ چادرش تمام وجودم موهای خوش فرمش نگه داشتن چادر برایش سخت تر

 . لبریز از لذت می شد

 دستش را زیر دنده کشيدم و دستم را روی دستش گذاشتم : از هيچی نترس . من بهت قول ميدم اتفاقی نمی

 افته . باشه ؟

 . لبخند زد . اینبار ارام بود

 ! ... مراسم عروسی ... عروسی وحيد

 ماد ایستادیم . شکوفه برای دادن هدیه ی اماده شده پيش رفت . نگاهم را دوختم بهدر برابر عروس و دا

 کفشهایم و منتظر حضور دوباره اش در کنارم ماندم . صدای تشکر وحيد و عروسش که بلند شد نگاهم را به روی

 اهش می کنمصورت وحيد بردم و لبخند زدم . نگاه کوتاهم به روی صورت عروسش رفت و به تندی برگشت. خو

 و وظيفه استی که زیر لب زمزمه کردم شکوفه روی عروس را بوسيد و کنارم برگشت . نگاهم را دوختم به

 صورتش و لبخند زدم . خندید و به ارامی دستش را دور بازویم حلقه زد . دست روی دستش گذاشتم . ارامشم

 . همسرم کنارم بود . چشمان من کسی جز او را نمی دید ...
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 ک و ایدا بعد از دادن هدیه ها کنارمان جا گرفتند . ایدا به تندی کنار شکوفه نشست و زیر گوشش چيزیسيام

 گفت که خنده ی هر دو را همراه داشت . سيا خياری برداشت و در حال پوست گرفتن گفت : شکوفه خانم خوب

 ... بهت ميرسه ها

 را پاسخ داد : جز اون کسی رو نميبينی دیگه . همچيننگاه از شکوفه گرفتم و به طرفش برگشتم . نگاه منتظرم 

 . چشمت بسته هست

 ... گناهه برادر من ... گناه:-

 ! به جان داداش یه نظر حالله:-

 کثافت:-

 خيار پوست گرفته را درسته به سمت دهانم گرفت و قبل از اینکه حرکتی نشان دهم آن را بين دندان هایم قرار

 . به تربيت داری همچين دهنت و باز می کنی فحش ميدی داد و گفت : نه هنوز نياز

 با خشم خيار را گاز زدم و مابقی را توی بشقاب برگرداندم : ادم نميشی نه ؟

 

 . من ادم بشو بودم که ایدا اینقدر حرص و جوش نمی خورد:-

 !خيلی خری:-

 . نظر لطفته برادر من . از محبت های شما شامل حال ما شده:-

 دید گفت : این وحيد نفهم و ببين چه نيشش بازه . خبر نداره داره چه غلط زیادی می کنه . فردا سکوتم را که

 ... پس فردا که اومد کارگاه همچين لبهایش اویزون شده که

 مگه تو ناراضی هستی ؟:-

 . يل کنيدموز پوست گرفته را ارام ارام خرد کرد و با لبخند بشقاب را در برابر ایدا قرار داد : خانم ها م

 . ایدا با لبخند و شادی تشکر کرد و شکوفه زیر لب زحمت نکشيدی گفت

 . سيا برگشت : من به گور عمم می خندم ناراضی باشم

 ! پس گردنی که نثار سيا کردم توجه شکوفه و ایدا را جلب کرد و ایدا غرید : اقا مرصاد دستتون درد نکنه

 . سر به زیر انداختم : شرمنده حقش بود

 . یدا خندید و اینبار گفت : یکی هم از طرف من بزنيدا

 . قبل از نثار پس گردنی بعدی سيا در رفت

 امين حمد که به جمع پيوست ایدا و شکوفه از جمع دور شدند . امين از حضورش در شهر خبر داد ... از کار در

 . شهر خوشش امده بود و تصميم به نقل مکان داشت
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ا کردن اپارتمان مناسب، امين و سيا را هم صحبت خوبی برای هم کرد . از جا بلند یاری رسانی سيا برای پيد

 شدم

 و چرخی در حياط زدم . زنگ موبایلم و بعد حضور شکوفه در کنارم ... ما را به ته باغ کشاند . کنار هم لبه ی

 . استخر جا گرفتيم

 . دستانش را دور شانه هایش محکم کرد و گفت : خوشبخت ميشن

 . ند زدم : همينطورهلبخ

 . کاش تو هم خوشبخت بودی:-

 . سرم تمام برگشت سمتش . چشمانم را روی نيم رخ صورتش حرکت دادم : من خوشبختم

 تلخ لبخند زد . پلک زد . نفس کشيد و گفت : نيستی ... تمام تالشم و می کنم اون چيزی باشم که تو می خوای

 ! ... يستم . من زن برادرت بودمولی ... می دونم اونی که تو قلبته من ن

 

 اب دهانم را فرو دادم : نه ... تو زن منی شکوفه . من فقط زمان می خوام تا کامال فراموشش کنم . من االن

 ... خوشبختم . زن و بچه ام و دوست دارم . خيلی بيشتر از اون ب

 .بعضی چيزا به سادگی فراموش نميشن:-

 . داد : همونطور که من نگاه کودکيم و هيچ وقت فراموش نکردمقبل از اینکه لب باز کنم ادامه 

 چرا من ؟:-

برگشت . نگاهش را دوخت به چشمانم . لبخند زد : چون اولين و اخرین پسری بودی که اونطور تو چشمام زل 

 زد

. 

 . نگاه پسرا کنیخندیدم . خندید : خنده داره ولی واقعيت داره . از وقتی یادم مياد مامان در گوشم خوند مبادا 

 ... مبادا باهاشون بازی کنی . مبادا ... مبـــادا ... مبــــــادا

 . مباداهایش هر بار بيشتر کش پيدا می کرد

 ولی من ... یبار ... یبار زل زدم به چشمای یه پسر ... اون یباری که با تمام نگاه پشيمونش زل زده بود تو:-

 . چشمام

 ميومدیم خونه، مادرت دستت و ميگرفت و بلند ميشد . تو هم پاهات و میلبخند زدم : هميشه وقتی ما 

 . کوبيدی زمين و می خواستی بيشتر بمونين

 . از یاداوری خاطرات نگاهش برگشت به رو به رو لبخند زد : خونه ی شما حوض داشت . باغچه ی بزرگ داشت
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 . حاج خانم کلی شيرینی خوش مزه بهم می داد

 . که پاهات و بکوبی زمين و بازم لبات و جمع کنی عروسکت و گرفتم:-

 ... اما:-

 . اما سر عروسکت کنده شد و تو زدی زیر گریه:-

 . مامان کلی دعوام کرد که چرا به تو نزدیک شدم که بخوای سر عروسکم و بکنی:-

 اخمهایم را در هم کشيدم : مگه چند سالت بود ؟

 ... ان رفته بود . من با یه پسر حرف زده بودم . وای بر مندختر داریوش خان علوی ! ابروی کل خاند:-

 . دیگه هيچ وقت ندیدمت:-

 . مامان اومدنم به خونه ی شما رو ممنوع کرد:-

 

 ... من:-

 نگاهش برگشت به سمتم : وقتی حاج خانم اومد خواستگاری ... وقتی نشستم پای سفره ی عقد فکر می کردم

 ... ی کنمدارم با صاحب اون چشما عروسی م

 لبهایم جدا شد . نفسم حبس شد . چشمانش به اشک نشست : ولی وقتی تور روی سرم رفت باال ... وقتی تو

 . چشماش خيره شدم هيچ شباهتی به چشما ِی من نداشت

 . متعجب گفتم : من و مهدی چشامون خيلی شبيه هم بود

 . نگشون کمی پررنگ ترچشمای تو برق داره . پلکات کمی بلند تره ... و همينطور ر:-

 ... ابروانم باال رفت : خيلی دقيق

 خندید : من عروس حاج خانم شدم . همونی که هميشه ارزو داشتم ولی نه همسر مردی که می خواستم . سر

عقد اومدی ... همراه حاجی اومدی ولی حتی سر بلند نکردی نگام کنی . مثل تمام مدتی که دزدکی تو کوچه 

 می

 . پایين بوددیدمت نگاهت 

 . اولين باری که دیدمت مهمونی حاج خانم بود . وقتی ظرف خورشت و دادی دستم:-

 . دل کندن از چشمایی که سالها برای دیدنشون لحظه شماری کرده بودم سخت بود:-

 مهدی رو دوست داشتی ؟:-

 ی مثل حاج خانم . براشمهدی شوهرم بود . شوهری درست مثل بابا ... من شده بودم یکی مثل مامان ... یک:-

 از ارزوهام گفتم . گفتم می خوام درس بخونم . گفت بخون ... نميدونی چقدر خوشحال شدم . بعد اومدیم
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 مهمونی . دیدم اون چشما رو دیدم و کلی عذاب کشيدم . خودم و لعنت کردم . توبه کردم . برای گناهم خودم و

 م فکر می کردم. بابا گفت پرو ميشه. مهدی گفت نخون... چندتنبيه کردم . من شوهر داشتم و به برادر شوهر

 .وقت بعد اونقدر توی زندگی غرق شده بودم که یادم بره یکی با چشمای براق بود

 نگاهی به دست لرزانش انداختم . دست روی دستش گذاشتم . سرش را برگرداند به سمتم : من نمی خواستم

 . ولی به مهدی بد کردم

 ! کار و نکردیمی دونم این :-

 ... کردم مرصاد ... خيلی بهش بد کردم . مهدی شوهرم بود:-

 . چيزی بين من و تو نبود:-

 . من بهت فکر می کردم . این خيانت بود . گناه بود:-

 

 . اشکهایش سرازیر شد

 دیدست انداختم دور شانه هایش . به اغوشم کشيدمش. سر به شانه ام گذاشت و گفت : حتی نتونستم از مه

 .حالليت بخوام

 ... اون تو رومی بخشه . بهش فکر نکن ... شکوفه:-

 . سر بلند کرد . نگاه دوختم به چشمانش : بهش فکر نکن

 . ساوان شبيه توئه:-

 . لبخند زدم . دستی به بينی اش کشيد و اشکهایش را از روی صورتش کنار زد : وقتی به دنيا اومد ازش ترسيدم

 . مثل تو برق می زد اون مثل تو بود . چشاش

 . ساوان پسر منه یادت رفته:-

 ... ميان گریه خندید . سرش را به سينه ام تکيه زد : متاسفم

 . من دوست دارم:-

 ... اونم دوست داری:-

 . زندگيم و بيشتر دوست دارم :-

 . اون خيلی خوشبخته :-

 . نگاه من فقط مال توئه :-

 . کردم : ارایشت خراب شداشکهایش را پس زد . بلند شد . نگاهش 

 . تلخ لبخند زد : بریم ؟ االن ساوان بهانه ميگيره
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 . تعجب کردم مادرت حاضر شد مواظب ساوان باشه:-

 . سرش شلوغه شهرام می خواد زن بگيره:-

 به سالمتی ... کی هست ؟:-

 ... نگاهش را دزدید . بعد از سکوت طوالنی گفت : نمی دونم ... عروس تهرانی می خواد

 ... لبخند زدم : بيا اینجا

 متعجب نگاهم کرد . قدمی پيش گذاشتم و صورتش را بين دستانم گرفتم . پرسيدم : دستمال داری ؟

 

 . نگاهش را دزدید و لحظه ای بعد شانه هایش را باال کشيد : نه

 و زن نيستیدست در جيب دنبال دستمال گشتم و غریدم : چه خانم بدی هستی تو . دستمال نداری ؟ مگه ت

 . شکوفه ؟ زن که بدون دستمال جایی نميره

 . غرید : تو کيفم بود . موند دست ایدا

 . دستمال کاغذی را از جيبم بيرون کشيدم . انگشتانم که زیر چشمانش حرکت کرد نگاهش را دوخت به صورتم

 . ارایش پخش شده زیر چشمانش را پاک کردم

 ری ؟دست روی دستانم گذاشت : خيلی دوسش دا

 . دستانم متوقف شد . چشمانم غمگين شد ... صدای اهنگ پخش شده از سالن برایم جان باخت

 ... نگاهم غرق نگاه ارامش بخش طوفانی اش بود . نگاهش پر از ترس بود . پر از حرف بود . پر از ... پر از

 . کلماتی که من درک نمی کردم

 ارانی که این روزها در ته قلبم جا گرفته بود . بارانی که گهذهنم به دنبال باران در سرسرای وجودم گشت . ب

 ... گاهی یادش می کردم . بارانی که ارامش نمی داد . بارانی که بود . باران بود ... هيجان داشت و من

 من طالب ارامش بودم . من طالب ارامش شکوفه بودم . من نيازمند ارامش لحظه ها بودم . چشم روی هم

 . تو رو دوست دارم . تو رو ... شکوفه دوست دارم گذاشتم : من

 . لبخند زد . باز هم چشمه اشکش جوشيد و خشمگين غریدم : بسه دیگه مثال اومدیم عروسی

 س * * *

 . یا گفت : ما ميرسونيمت

 سرم را تکان دادم : اینطوری راهتون دور ميشه . سر راه ماست . می خوایم بریم دنبال ساوان امين و هم می

 . رسونيم

 . امين لبخند زد : پس من با مرصاد و شکوفه خانم ميرم . شما هم برین عروس کشون



www.taakroman.ir  

 

  

 
138 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 ایدای بازوی شکوفه را کشيد : چرا نيماین شما ؟

 . شکوفه لبخند زد : بریم دنبال ساوان و برسيم خونه طول می کشه

 

 . همراهتون هستيم ایدا با اخم نگاهم کرد . نگاه دزدیدم : تازه تا برسيم به بزرگراه که

 ... ایدا لبخند زد : بریم

 به دنبال ایدا و شکوفه راه افتادیم . نگاهم را دوخته بودم به چادر سياه شکوفه و برای حرفهایی که کلمه به

 . کلمه امين تکرار می کرد و من حتی معنایشان را درک نمی کردم سر تکان می دادم

 ن روی صندلی عقب جا گرفت و شکوفه با کلی عذرخواهی کنارمپشت فرمان نشستم . امين به اصرار فراوا

 نشست . امين دست روی شانه ام گذاشت و گفت : حاال قراره بوق بوق کنی ؟

 . خندیدم : ما هم تابع بقيه

 برگشت سمت شکوفه : شما نظرتون چيه ؟

 . شکوفه لبخند زد : عروسيه دیگه . این چيزا هم جزوی از شيرینيشه

 را از اینه به چشمانم دوخت : من که تجربه نکردم تو بگو مرصاد این بوق بوقا چه حسی داره ؟امين نگاهش 

 . شانه هایم را باال انداختم : ما تو عروسيامون بوق بوق نمی کنيم

 ابروان امين باال رفت : واقعا ؟

 . شکوفه بجای من جواب داد : ما تو رسم و رسممون عروس کشون نداریم

 . فکر می کنم خانواده ی خاصی داشته باشين چه جالب ...:-

 ... تلخ لبخند زدم : عجيب

 . شکوفه رو برگرداند : بسيار سنتی

 ... باید دیدنی باشن:-

 ... با تمسخر جواب دادم : خيلی دیدنی ان

 ساوان و چرا نياوردین عروسی ؟:-

 . شکوفه لبخند زد : خيلی شيطون شده . نميشه کنترلش کرد

 خونه زندگيمون و بهم ریخته . هيچی نميتونيم بزاریم زمين . باید وسایال رو از دسترسش دورخندیدم : کل 

 . کنيم

 

 امين باالخره بعد از بحث های بيهوده ساکت شد . پشت ماشين عروس راه افتادم . وحيد که بوق اول را زد
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 و من پشت سرشان حرکت ماشين های کناری هم پشت سرش شروع کردند . سيا و وحيد کورس گذاشته بودند

 . می کردم . برادر وحيد به تندی از کنارمان گذشت و شکوفه برای ایدا دست تکان داد

 امين باز هم سکوت ارام ماشين را شکست : مرصاد طرفای خودتون خونه سراغ نداری ؟

 . شانه هایم را باال کشيدم : نه توجه نکردم . یه سر به معامالت ملکی ها بزن پيدا ميشه

 . سيا گفت فردا مياد هتل با هم بریم . من که زیاد به اینجا ها وارد نيستم:-

 ... اشنا ميشی حاال :-

 . ماشين را در پارکينگ متوقف کردم . برای چند لحظه نگاهم را دوختم به رو به رو ... به ساختمان پيش رویم

رب ماشين را قفل کردم و به سمت گذر زمان چه ساده خاطرات را به نابودی می کشيد . پياده شدم . د

 ساختمان

 . قدم برداشتم . اپارتمانمان که تنها روشنایی اش نور کمرنگ چراغی بود که قبل از رفتن روشن کرده بودم

 ساوان را در اتاق گذاشته بود و چادر از سر می کشيد . قبل از من وارد اتاق شد . چراغ سالن را خاموش کردم و

 . ت کمد لباس ها رفته بود . قدم پيش گذاشتم : یه دوش می گيرمدنبالش رفتم . به سم

 . سر تکان داد و چيزی نگفت . لباس عوض کردم و وارد حمام شدم . صدای باز و بسته شدن در اتاق را شنيدم

 دوش اب را روی سرم باز کردم . صورتم را زیر برخورد قطرات اب قرار دادم و چشم بستم . اشفته بودم . برای

 ... اطر عروسی که بيشترش به یاداوری خاطرات گذشت ؟ برای شکوفه یاخ

 ! برای خودم

 . برای احساس خودم آشفته بودم

 مگر من فراموش نکرده بودم شکوفه را ... شکوفه ای که حتی به یاد نياورده بودم چطور عروسکش را به نابودی

 ... روزی من و سر عروسک ... فراموش کرده بودم کشانده ام . انگار فراموش کرده بودم روزی مرصاد و شکوفه

 روزی من بودم و چشمان به اشک نشسته . فراموش کرده بودم چقدر نزدیک بود ... فراموش کرده بودم دختر

 !... بچه ی دوست داشتنی را

 نگاهم را دوختم به جسم بی حرکتش . پاهایش را در شکم جمع کرده بود و سرش را تا می توانست ما بين

 بالشت پنهان ... حوله ی سفيد را از بين موهای خيسم بيرون کشيدم و لبه ی تخت انداختم . زیر پتو که رفتم

 . تکانی خورد . پتو را بيشتر دور خود پيچيد و صورتش را به بالشت کشيد . دستانم را روی پتو در هم قفل کردم

 ارام ارام نفس ! لبهایم را روی هم فشردم و چشم دوختم به خطوط بی نشان سقف . بينی اش را باال کشيد و

 . زمزمه کردم : فراموش کرده بودم
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 تکانی خورد . اما منصرف از تکان خوردن به ارامی به حالت قبل برگشت و با تمام توانش نفس در سينه حبس

 کم فراموش کردمکرد . بی توجه ادامه دادم : وقتی عروسکت و خراب کردم تا مدتها ناراحت بودم ولی بعد ! کم 

 دختری مثل تو اصال به خونمون ميومده . فراموش کردم دختری وجود داشت که من عروسکش و نابود کرده

 . بودم . حتی وقتی همسر مهدی شدی ... حتی وقتی اومدم خونتون بازم یادم نبود

 نم همون دختر بچه ایاعتراف کردم : تا وقتی اون تابلو رو دادی دستم یادم نبود شکوفه ی جلوی روم ... ز

 . هست که عروسکش و نابود کردم

 پشت به من دستانش را روی پتو مشت کرد . نگاه از دست مشت شده اش گرفتم : می خواستم یادم بره اون

 چشمای گریون و واقعا یادم رفت . یادم رفت چيکار کرده بودم . همه چيز یادم رفت . نمی دونم چطور شد ولی

 ... من اصال یادم نبود

 . مهم نبودم:-

 ... به تندی پاسخ دادم : بودی

 . نفسم را رها کردم : مهم بودی ولی ... ولی اشتباهم باعث ميشد فراموش کنم تا شاید خطای خودم و یادم بره

 . من می خواستم هر طور هست یادم بره با اون دختر بچه چيکار کردم

 داد درس بخونم . می گفت بسه بيا پيش خودم کار کنسکوتش که طوالنی شد زمزمه کردم : حاجی اجازه نمي

 . درس به چه دردت می خوره . ولی من ... گفتم حاجی بزار درس بخونم کاری می کنم کار و بارت بيشتر بگيره

 درس خوندن من بهتره با افتخار سرت و ميگيری باال و ميگی پسرم درس خونده هست . دانشگاه رفته . واسه

 بخونه یا نه . وقتی با هم کنکور دادیم فکر نمی کردیم قبول بشيم . مهدی که از روز بعد با مهدی فرق نمی کرد

 حاجی راهی شد . می گفت قبول نميشم . خودم می دونم چطور جواب دادم . قبولی کجا بود ولی من ... اميد

 سخت بود با اون رتبهبسته بودم به قبولی . کم کم معماری رو قبول ميشدم . جواب کنکور که اومد باورش 

 قبول شده باشيم . رتبه ی هر دومون خوب بود . مهدی رفت عمران می گفت بازار کار خوبی داره . برای من

 اهميتی نداشت می خواستم چيزی که دلم می خواد بخونم . اون روزا با سيا تازه زده بودیم تو بازار کار . بعد از

 . تيمسالها داشتيم کارهای دستيمون و می فروخ

 اخرای ترم اول بود که یه دختره اومد سراغم . تهرانی بود . تو خوابگاه می موند و با دوستاش اومده بود سراغم

 . گفت یه نفر گفته طرح های خوبی ميزنم . تو تهران کارگاه داشت ... تو رفت و امد هاش ازش خوشم اومد .

 ر وقت به هر کی نزدیک شدم حاجی فریاد زد مبادااولين دختری بود که می تونستم بدون ترس نگاش کنم . ه

 ! ... گناه کنی ... مبادا راه کج بری . ولی باران
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 . لبخند زدم . از یاداوری خاطرات گذشته لبخند زدم : باران در برابر نگاه های سر به زیرانه ام شيطنت می کرد

 انداختم و باران بعد خم شد . خيره شد بهاولين باری که رو به روم ایستاد و خيره شد به صورتم سر به زیر 

 . چشمام و گفت دارم با شما حرف ميزنما . کلی برای رفتارش خندیدم . چشماش ... صورتش در برابر نگاهم بود

 

 نمی تونستم اون صورت شيطون و فراموش کنم . باران می رفت و ميومد و من هر روز بيشتر از دیروز شيفته ی

 . باران با تمام دخترای اطراف من متفاوت بود . باران شيطنتی داشت که من برای رفتارهای خاصش می شدم

 اولين بار می دیدم . برای من شيطنت یه دختر غریبه بود ... دختر برای من مظهر سکوت و سادگی بود و باران

 شد . برای تولدم کادو مینبود ... باران سکوت نمی کرد . باران ارام نبود ... ساده نبود . باران خجالت زده نمی 

 گرفت . باران برایم دعوت نامه ی مهمانی می اورد . باران به کافی شاپ دعوتم می کرد . ساده رو به روم می

 . نشست و از کودکی هاش می گفت . بلند می خندید . به خودم که اومدم باران شده بود قسمتی از زندگيم

ن رفت و من موندم و جای خاليش ... جای خالی دختری که هر تابستون که شروع شد برگشت تهران ... بارا

 روزم

 با اون پر ميشد . دلتنگ شده بودم . اعتراف این کلمات سخت بود . برای منی که روز به روز خودم و برای گناه

 . بودن با باران سرزنش می کردم

 ن . زنت باشه گناه نيست . حرفشمهدی خيلی وقت بود خبر داشت . از حضور باران با خبر بود . گفت عقدش ک

 وادارم کرد زنگ بزنم . زنگ زدم به باران و اون باشادی از دلتنگيش برای من گفت . من یه پسر بودم ولی دل

 داشتم . چشم و گوش بسته بودم و تک تک کلمات بارانی دلم و لرزوند . باران که برای انتخاب واحد اومد دسته

 ... .. قبول کرد . خودش و انداخت تو اغوشم و من بيشتر حسگل گرفتم . رفتم خواستگاری .

 . بسه مرصاد:-

 نگاهم را دوختم به چشمان بارانی اش . دستم را از روی پتو بلند کردم و به روی گونه اش گذاشتم . انگشت

 ولی منشصتم را روی صورتش برای پس زدن اشکهایش به حرکت در اوردم : باران برای من متفاوت با تو بود . 

 . حاال می فهمم هيچ وقت باران نمی تونست با من همراه خوبی بشه ...

 . نگاهش را از چشمانم گرفت و برای عقب کشيدن تقال کرد . دستش را گرفتم : شکوفه زندگی من اینجاست

 ... توی این لحظه

 ارمان کردم : تو رو دوست ددستهای لرزانش را بين دستانم گرفتم و به لب نزدیک کردم . انگشتانش را بوسه بار

 . شکوفه بيشتر از اونی که فکر کنی دوست دارم

 . اشکهایش سرازیر شد . سرش را در اغوش گرفتم . موهایش را نوازش کردم : گریه نکن ... خواهش می کنم
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 ... فراموشش کن:-

 نی ... ببين زندگيمونفراموشش کردم . فراموشش کردم شکوفه ... بهش فکر نکن . داری خودت و نابود می ک:-

 . االن خيلی خوبه چرا داری خودت و عذاب ميدی

به تيشرت ابی ام چنگ زد . صدای گریه اش را در سينه ام خفه کرد . در اغوشم فشردمش . تمام تالشم برای 

 ارام

 ... کردنش بود و بس . شکوفه ی من

 ... لبخند زدم . خدای من ... شکوفه ی من ... پسر من

 

 ! این بود و بس زندگی من

* * * 

 ... گفت نذری

 گفتم : ِکی ؟

 ... شب عاشورا:-

 پرسيدم : برای چی ؟

 . نگاه دزدید : برای حاجت قلبم

 !خندیدم : حاجت قلبت چيه خانمم ؟

 ... رو برگرداند : بودن تو

 . لبخندم رنگ باخت

ی کرد . همسرم برای همراه من بودن پناه بردم به سجاده ام . پناه بردم به خدایم . همسرم برای بودنم نذر م

 . ِگله

 ... کردم برای خدایم

 . از خودم ... از وجودم

 . نذر کردم . برای ارامش شکوفه ام

 . سجده کردم خدایم را ... طلب کردم خوشبختی همسرم را

 د ... اگرساوان ارام ارام قدم برمی داشت و من با ارامش تماشایش می کردم . زندگی خوب می شد اگر ترس نبو

 !!! دلشوره هایی که شکوفه می گفت نبود ... ! و شيرین می شد اگر من بودم و شکوفه

 امين امد . امد و همسایه شد . همسایه ی طبقه ی پایين ... ! امين همراهمان شد ... روزهایی که در شهر
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 ه مهد ترجيح می داد و چنانسپری می کرد همراه من و شکوفه بود و همبازی ساوان ! ساوان با امين بودن را ب

 ... در کنار امين می خندید که لبخند روی لبم هرگز پاک نمی شد . شادی کودک برادرم موجب شادی من بود

 کودک برادرم برایم به شيرینی فرزند واقعی ام بود . ساوان کودک برادرم نه ... ساوان کودک من بود . ساوان

 ایی که حال به باب تبدیل شده بود . َم ... َم ... هایی که برای شکوفهفرزند من بود و بس ! َب ... َب ... ه

 . که نثار امين می شد ساوان را روز به روز شيرین تر می کرد« اوایی » َخطاب می کرد و 

 

 شکوفه ترتيب پذیرایی از حاج خانم و حاجی را داده بود . نبودنش در کارگاه بيشتر به چشم می امد . حضور هر

ش جای خالی اش را در مرض دید قرار می داد و من کالفه ليست خریدها را باال و پایين می کردم و به روزه ا

 طرح

نصف کاره ی روی ميز نگاه می کردم . نمی توانستم منکر این شوم به حضورش دل بسته ام و در یک کلمه 

 بدون

 . شکوفه نمی توانستم . شکوفه قسمت اعظم زندگی ام شده بود

 . د ها را برداشتم و از طرح نصفه نيمه ی قاب اینه ای که به سفارش شکوفه می کشيدم دل کندمليست خری

 کاپشن سياه و سفيدم ... کاپشن هدیه ی شکوفه را به تن کردم و راه افتادم سمت درب خروج که رخ به رخ

 . سيامک شدم

 ابروانش را باال کشيد : کجا به سالمتی ؟

 ! ... دستش انداختم : ميرم خریدنگاهی به ورقه های مس توی 

 . خرید که تازه کردیم:-

از کنارم گذشت و ورق ها را روی ميز گذاشت . گلدان روی ميز را به روی صندلی من انتقال می داد که پای 

 راستم

 ! را کنار پای چپم فرستادم و سنگينی ام را انداختم روی دیوار : امشب حاج خانم و حاجی خونمون دعوتن

 ... مان جدید و هم ندیدن قراره به اصطالح این خانما ... چی می گفتناپارت

 . نمی دونم ... حاال فهميدم خوب پس امشب قراره کلی عذاب بکشيد:-

 . لبخند زدم : مهم نيست . بعضی مواقع باید تحملشون کرد

 . پيش امد : نه انگار داری عاقل ميشی ... زندگی داره پخته ترت می کنه

 ! گور بابای این زندگیخندیدم : 

اره جون خودت تو گفتی منم خر شدم و باور کردم . برو ... برو خریدت و بکن ! منم عين چی باید سگ دو :-
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 بزنم

 ... و برم دنبال کارا

 ! وظيفه که می دونی چيه:-

 م را به حاجقبل از اینکه گلدان روی صندلی را به طرفم نشانه رود بيرون زدم . با بچه ها صحبت کردم و خود

یوسف رساندم . کنار ميزش نشستم و نگاهم را دوختم به کاسه ی اجيل خوری که طرح می انداخت و لبخند 

 زدم

. 

 بدون برداشتن نگاهش از طرح گفت : پسندیدی ؟

 ! هر طرحی که می خوره بيشتر به دل ميشينه:-

 

 ! جون ميگيره . روز اول یادته بهت گفتم با جون و دل کار کن:-

 . م روی هم گذاشتم : خيلی زود گذشتچش

 . چشمات و باز کنی هم کلی زمان گذشته:-

 سکوتم باعث شد ادامه دهد : تا به خودت بيای بقيه اش هم گذشته و تو موندی و تو ... برای لحظه لحظه

 ح! روزندگيت طرح بزن پسر ... برای زمان باقی مانده روح بده و بزار لذت بخش باشه تک تک لحظات زندگی 

 زندگی حضور زنته ... نبض زندگيت زنته ! شادی زندگيت بچه هاته ... قدر زندگيت و بدون و از لحظه لحظه اش

 . لذت ببر و شکر گذار باش

* * * 

 ... اسمان می بارید . همچون چشمان همسرم

 . اسمان می بارید

 ... چشمان همسرم می بارید

 خانم از ابروهای ارایش شده ی شکوفه ایراد می گرفت ... حاج خانمحاج خانم زبان به کنایه گشوده بود . حاج 

از یاد مهدی می گفت ... حاج خانم از رژ لب کمرنگ همسرم ایراد می گرفت ... حاج خانم از همه چيز زندگی 

 من

 ... ایراد می گرفت

 . زیر نگاه حاجی انگشتانم را دور دسته ی مبل می فشردم

 ! ن می انداخت : مبادا حرمت مهمون خونت و بشکنیصدای حاج خانم در گوشم طني
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 حاج خانم مهمان خانه ام بود . باید حرمت می شکستم ؟

 نگاه خيره ام را از پی حاجی به چشمان بارانی اش دوخته بودم و چادر سفيدش که هر لحظه به روی چشمانش

 . می نشست

نتظر کوچکترین فرصت برای فرار از سخنان نگاهم به حاجی نبود . گوشهایم شنوای حرفهای حاجی نبود . م

 حاجی

 . منتظر کوچکترین فرصت برای کمک به همسرم ...

 . برای همسرم که به جرم بيوه بودنش مجازات می شد . بيوه ای که بيوه بودنش به یک سال هم نکشيده بود

 . شکوفه بيوه ی مهدی نبود ... همسر من بود . شکوفه زن من بود . زن مرصاد بود

 

 . مهدی نبود . مرصاد بود

 ... همسرم ... همسر من ... شکوفه ... شکوفه ی من ... شکوفه ام

 از دست رفتن رشته ی صحبت از دست حاجی همانا و راست ایستادنم همانا . نگاهم از حاج خانم که در

 هسرم . با بستاشپزخانه مشغول بازی با ساوان بود گذشت و به سمت اتاق برگشت . قدم برداشتم به سوی هم

 شدن در اتاق نفس های سنگينش را خفه کرد و صورتش را در چادر پنهان تر . روی زانوانم خم شدم . کنارش

 نشستم . دستم را بند چادرش کردم . صورتش را در بين چادر پنهان کرد . دست دور شانه هایش انداختم و به

 به بازویم چنگ زد . با تمام توانم به سينهاغوش کشيدمش . در اغوشم که رها شد هق هقش بلند شد و 

 فشردمش : گریه نکن ... مگه بهم قول نداده بودی گریه نکنی ؟ بخاطر من گریه نکن . نزار حرمت مهمون

 بودنشون و بشکنم و بی احترام بشم . نزار گریه هات باعث بشه احترام فرزند بودنم و فراموش کنم و رو در روی

 سخته ... می دونم ولی تو تحمل کن . تو که اینقدر صبوری ... بزرگی . من می دونم چه اونا بایستم . می دونم

 دل بزرگی داری . ببخش . به بزرگی دل خودت ببخشش . واگذارشون کن به خدا ... خدای باالی سرمون که

 . شاهده . خدای ما هم یه روز حق ما رو از اونا خواهد گرفت

 د . شاید هم حس ارامشی بود مشابه حس من در اغوشش ! جلوتر از من کهآرام کردنش مثل هميشه ساده بو

 وارد اشپزخانه شد لبخندی به روی حاج خانم زد . حاج خانم چشم غره ای به ما رفت و دوباره با ساوان مشغول

 شد . سرکی به غذاهای روی اجاق کشيدم . انگشتم را درون قابلمه فرو می بردم که مثل هميشه دست شکوفه

 روی دستم نشست . لبخند زدم . با لبخند روی صورتش، ابروانش را در هم کشيده و با چشم برایم خط و نشان

 کشيد . قهقهه زدم و تمام توانم را برای کنترل خود از دست دادم . حاج خانم متعجب نگاهم کرد و حاجی که

 دید و رو برگرداند . ساوان را از اغوش حاجمشغول نماز بود صدای اهلل و اکبرش را باالتر برد . از خنده ام خن
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 خانم بيرون کشيدم و همانطور که حاج خانم را از اشپزخانه بيرون می کشيدم پرسيدم : خونه چطوره ؟

 حاج خانم با اخم روی مبل نشست و نگاهش را دوخت به من و ساوان : خفه هست مادر ... خونه به اون خوبی

 مه ؟ نه حياط داره . نه یه حال و هوایی داره . من نمی دونم این اپارتمان هاداشتين باید ميومدین تو این دخ

 !چی داره شما جوونا چسبيدین بهش ؟

حاجی از اتاق ساوان بيرون امد . جا نمازش را روی ميز گذاشت . زمزمه ی من و حاج خانم برای تکرار قبول 

 باشه

 هميشه با مرسی یا لبخند جواب می داد . قبول حقی از و قبول حقی که حاجی بر زبان اورد و لبخند شکوفه که

 شکوفه نشنيده بودم ... ! حاجی با فاصله از حاج خانم نشست و دستانش را برای بلند کردن ساوان که خودش را

 زیر ميز جا داده بود پيش کشيد : خانم اینا اگه قدر این چيزا رو می دونستن که جامعه االن این نبود . جوونای

زی زندگی چه می فهمن ! زندگی باید تو خونه ی حياط دار باشه . تابستون که از راه می رسه بساط عرق امرو

 پونه

 ! و سماور ذغالی برپا بشه . روی تخت بشينی کنار هم و از جمع خانوادگی لذت ببری

 

 ریاد های بلندشساوان که با اعتراض در اغوش حاجی جا گرفته بود و سعی داشت خودش را پایين بکشد و با ف

 اعتراض می کرد . شکوفه که از اشپزخانه بيرون امد قبول باشه ای به حاجی گفت و به سمت اتاق قدم برداشت

 که حاجی صدایش زد . ساوان را به اغوشش داد و گفت : یکم به بچه برس انگار گشنشه هی داد و بيداد می

 . کنه

 وفه گرفتم و به زمين گذاشتم : گشنش نيست حاجی ... فقطاخمهایم را در هم کشيدم . ساوان را از اغوش شک

 ... می خواد بازی کنه . پسرم شيطونه

 حاجی چشم غره رفت و شکوفه قبل از خارج شدن کلمات از دهان حاجی خودش را در اتاق انداخت . لحظات

 حضورش که در اتاق طوالنی شد صدایش زدم : خانم به ما شام نميدی ؟

 طوالنی شد بلند شدم . حاج خانم به غذاهای روی اجاق سر زد . در اتاق را باز کردم و به حضورش که در اتاق

 قامت ایستاده به نمازش لبخند زدم . پيش حاجی و حاج خانم که برگشتم دستی به موهای خرمایی ساوان

 ...کشدیم : نماز می خونه االن مياد

 تا رسيدن شکوفه حاج خانم ارام ارام وسایل را روی ميز حاج خانم با تمسخر و حاجی با ارامش سرتکان دادند .

 چيد . شکوفه بابت زحمتش تشکر کرد و من نگاه ناراضی حاج خانم را دیدم . مهم نبود نه نگاه حاج خانم نه

 ... طعنه های حاجی . مهم تک تک جزئيات لبخند روی لبهای همسرم بود و بس
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 روزها به طبع و ذائقه ام زیادی خوش امده بود و شکوفه این را کامال خورشت قيمه ... با ساالد الویه ای که این

 می فهميد مثل هميشه عالی بود ... اما عيب و ایراد های حاج خانم تمامی نداشت . امر و نهی برای استفاده

 ... نکردن از ساالد الویه ... از اینکه ضرر دارد این چيزها

 . با لبخندم لبخند ميزد کالفگی اش را می دیدم و لبخند ميزدم .

 . ساوان روی مبل خوابيده بود و سکوت اپارتمان دوست داشتنی مان را برخورد قاشق و چنگال ها می شکست

 حاجی باالخره به حرف آمد و پرسيد : اوضاع کارگاه چطوره ؟

شکر » تالش  تمام جوابی که حاجی انتظار داشت را در چند کلمه خالصه کردم و باز هم برای برقراری سکوت

 خدا

 « همه چيز خوبه

 اما این سکوت را حاج خانم مانع شد . از شکوفه پرسيد : مرصاد که سرکاره چيکار می کنی تنهایی تو خونه ؟

 . شکوفه نگاه متعجبش را اول به حاج خانم دوخت و بعد به روی من برگرداند

رسشگر حاج خانم که شکوفه را از نظر می ذهنم تحليل کرد . کلمات بر زبانم جاری شد و در برابر چشمان پ

 گذراند

 گفتم : بيشتر وقتا صبح رفتنی کارگاه می برمشون پيش خانم سيامک ... اونا هم تنهان کنار هم که هستن خوبه

 . هم برای شکوفه و ساوان هم خانم اون و بچش تنهان .

 

 حاج خانم پرسيد : بچشون پسره ؟

 ... حواس پرت پاسخ دادم : نه دختره

 حاج خانم غرید : زیاد رفت و امد خوب نيست . تو پسر داری . زیاد باهاشون رفت و آمد نکن . فردا پس فردا

 یکم قد کشيدن قراره باهم بزرگ بشن . گناهه . معصيت نکن دخترم ... محرم نامحرمی گفتن . اونا که محرم

 . ن . نزار دست بچت به گناه الوده بشهنيستن ... همين بچه هان که فردا پس فردا بزرگ ميشن خالفکار ميش

 وای هرکلمه که حاج خانم می گفت همچون پتکی بر فرق سرم کوبيده می شد . پسر بچه ای به سن و سال

 ساوان باید از بازی با جنس مخالفش فرار می کرد ؟

 ... ننت بر مشکوفه برای پایان یافتن بحث چشمی گفت و من نگاه خشمگينم را دوختم به بشقاب غذایم . لع

حاج خانم مسلمانی ؟ حاج خانم مسلمانی و روی دختر چند ماهه اسم می گذاری ؟ حاج خانم اگر شکوفه 

 همبازی

 من می شد . حاج خانم زندگی ام اینطور به اشوب نکشيده بود . حاج خانم کجا بودی وقتی عروسکش را از
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 اش را به صورتم دوخت . کجا بودی زمانی کهچنگش بيرون کشيدم . کجا بودی وقتی چشمان پر از پشيمانی 

 ... فراموش کردم دختری در خانه ی ما رفت و امد می کرد . وای حاج خانم ... وای

 . حاجی نماند ... بعد از صرف غذا صدایش را بلند کرد : خانم کم کم حاضر شو بریم

 ... ظه کافی بود . بس بودحاج خانم اطاعت کرد و من اسوده لبخند زدم . نبود حاج خانم در این لح

 حاضر و اماده که در برابرم ایستادند از جا بلند شدم . حاجی دست در جيب کرد . بسته ای کوچک در برابر

 . شکوفه گذاشت و گفت : خدا خيرت بده دخترم

 . دست روی شانه ام گذاشت : مواظب خودتون باشين

کشيد و به دنبال حاجی رفت . تا در خروجی  از محبت پدرانه اش لبخند زدم . حاج خانم در اغوشمان

 همراهشان

 . رفتيم . با دور شدنشان شکوفه لبخند زد

 . بند چادرش را در دست گرفتم و همانطور که به داخل ساختمان می کشيدمش گفتم : خسته نباشی خانم

 ... در اپارتمان را پشت سرم بستم و چادر از سر کشيد : شما هم خسته نباشی اقا

 دم . به شيطنت چشمانش خندیدم و قدمی پيش گذاشتم : داری شيطونی می کنی ؟خندی

 . خودش را عقب کشيد : من همچين جسارتی نمی کنم اقا

احساس گرما تمام تنم را در بر گرفته بود . دستانم را دور بند سوشرتی که به تن داشتم محکم کردم و با 

 حرکتی

 . بيرون کشيدمش

 

 خود دیدم خندیدم . لبهایم که بين دندان هایم قرار گرفت و سرم را به چپ و راست نگا متعجبش را که روی

 . تکان دادم به تندی رو برگرداند

 . بازویش را گرفتم و به سمت خود کشيدمش

 زنگ در تمام لبخند روی لبم را محو کرد . چند لحظه ای مکث کردم و بعد بی توجه به زنگ به سمت خود

 ! روی سينه ام تکيه زد و گفت : در ميزنن کشيدمش . دستانش را

 . چشم غره رفتم : مهم نيست

 . دستم را بند موهایش کردم و سر ميانشان فرو بردم

 . زنگ دوباره به صدا در امد . غریدم : بر خر مگس معرکه لعنت

سرم انداختم : از اغوشم بيرون رفت . پيراهنم را از روی مبل چنگ زدم و چرخيدم سمت در ... صدایم را روی 
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 کيه

 ؟

 صدای امين بلند شد . در را باز کردم و دستم را تکيه گاه در و چهارچوب کردم : به داداش امين . چی شده این

 ... وقت شب یاد ما کردی

 چته پسر ... پشت سر هم کلمات و ردیف می کنی . می خواستم ببينم شکوفه خانم پياز سرخ کرده و نخود:-

 ! پخته شده داره

 !دم را از بين در بيرون کشيدم و نگاهم را دوختم به ساعت پشتش و رو به امين گفتم : شام نخوردی؟خو

 امين متعجب گفت : خوردم چطور ؟

 خوب مرد حسابی ساعت دوازده شب می خوای تازه با نخود و پياز داغ چی درست کنی ؟:-

 م داره مياد دستور داده براش اش درستامين لبخند زد : عرضم به حضورتون نمی خوام شام درست کنم مادر

 کنم چون باید مایعات بخوره . منم هر چی گشتم این وقت شب اش نتونستم پيدا کنم مجبورم خودم درست

 . کنم

 شکوفه چادر به سر در کنارم ایستاد : چی شده اقا امين ؟

 درست کنم ولی متاسفانه االنامين با دیدن شکوفه لبخندی زد : سالم شرمنده مزاحم شدم ... می خواستم اش 

 پياز ندارم و وقت پختن نخودم ندارم شما دارین ؟

 . شکوفه بازویم را گرفت و از ما بين در بيرونم کشيد : بفرمایيد داخل من درستش می کنم

 . امين همانطور که خودش را از ما بين فاصله ی من و در داخل می کشيد گفت : زحمت ميشه

 

 . شد : این چه حرفيه شکوفه وارد اشپزخانه

 . کنار امين روی مبل نشستم . امين بوسه ای به پيشانی ساوان زد و نشست

 شکوفه قابلمه پر از اب را روی اجاق گذاشت و گفت : این جور مواقع بهتره از غذاهای نيمه اماده خرید کنيد که

 . هم زودتر اماده ميشن و هم چيزی کم نداره

 ره ؟مگه اش هم نيمه اماده دا:-

 شکوفه با دو بسته ی اش از اشپزخانه بيرون امد . بسته ها را به طرف امين گرفت و گفت : این دو نوع اش با

 . طمع های مختلفه . سوپ و بقيه چيزا هم داره . کافيه برید یه سر تو فروشگاه های بزرگ و پيداشون کنيد

 . ه چيزایی هم بهش اضافه کنيدتقریبا موادش کامله ولی خوب می تونيد بعد از اماده شدنش ی

 برگشت و قبل از وارد شدن به اشپزخانه پرسيد : مادر با پياز داغ که مشکلی ندارن ؟
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 با جواب منفی امين قدم برداشت و من بر شانس بدم لعنت فرستادم . فحش هایی که زیر زبانم می چرخيد و

 دم می شد هيچ از خشمم کم نمی کرد . اخر سرنثار امين که با نيش باز چشم دوخته بود به ساوان و شانس ب

 . هم با عصبانيت بر بخت بدم لعنت فرستادم که مادر امين حاال باید پيدا شود

 چيزی به یک نمانده بود که امين با قابلمه ی اش عزم رفتن کرد و به قول خودش دل به رفتن داد . تا جلوی در

 . ت شکوفههمراهيش کردیم و به محض بستن در چرخيدم به سم

 چادرش که روی شانه هایش رها شد و چشمان پر از شيطنتش همراه ابروان باال رفته اش خندید دستش را

 . گرفتم و در اغوش کشيدمش . خندید و لب به دندان گرفت

 . دستانم را دور کمرش محکم کردم . چشمان براقش را دوخت به چشمانم و دستانش را حلقه زد دور گردنم

 ... کوفهخندیدم : ش

 انگشتانش را ما بين موهایم حرکت داد : جانم ؟

 امين و چرا دعوت کردی ؟:-

 خندید . چشمانش را از نگاهم دزدید . لبهایم را چسباندم به گونه اش و زمزمه کردم : می خواستی فرار کنی ؟

 . انگشتانش را تا روی صورتم کشيد و خندید

* * * 

 

 . ار خود می کشد . چه ساده تنهایی ام را به رخم می کشدخدایم چه ساده ادم هایم را در کن

 ... خدایم

 خدایم با زنگ تلفن دلم را می لرزاند . خدایم در پس تلفن نيمه شب حاج خانم فریادم را در سينه ام خفه می

 . کند

 « بيا مرصاد» حاج خانم با لرزان ترین صدای ممکنش می نالد ... 

 ... می روم . تنها

 نارم نگاه می کنم . لبخند تلخ ميزنم و می نویسم تماس بگير ... تماس بگير را روی پا تختی میبه همسرم ک

 . گذارم و می روم . می روم به سوی حاج خانمی که گفته بود بيا مرصاد . می روم به سوی صدای لرزان مادرم

نم لرزاند . سوئيچ ماشين را چراغ های چشمک زن ابی ته دلم را خالی کرد . دستهایم را همچون صدای حاج خا

 که

به دست گرفته و خودم را از پس دو مردی که جلوی در بودند جلو کشيدم و فاصله ی ما بين در تا ساختمان را 

 با
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دو طی کردم . تمام نصيحت های حاج خانم را پشت گوش انداختم و با کفش هایم طول ساختمان را طی کردم 

 و

 دای گریه ی حاج خانم تمام تنم را به لرزه انداخته بود . در برابر جسم بی جاندر برابر اتاق حاجی ایستادم . ص

 حاجی که روی برانکارد قرار گرفته بود خم شدم . زانوانم شکست و من با دهان باز خيره شدم به جسمش ... به

 . کردمچشمان بسته اش ... دستم رفت سمت دست بی جانش که دست مرد روی دستم قرار گرفت . سر بلند 

 . چشمان ناباورم را دوختم به صورت ریش دارش که زمزمه کرد : متاسفم

 . چرخيدم سمت حاج خانم . زار زد . نگاه ناباورش را به صورتم دوخت و اینبار فریاد زد .در برابرش ایستادم

 . با زانوانم چنگ زد . خودش را در اغوشم رها کرد و گریه اش شدت گرفت

 . رده بودم . فقط یک کلمه در گوشم بود . حال حاجی که خوب بود ... حاجی که خوب بوداشکهایم را فراموش ک

 حاج خانم زار می زد و بر سر می کوبيد . تالشم برای مهار کردنش بی فایده می امد . زنان همسایه که به خانه

 روجشان از خانه شمارهقدم گذاشتند برگشتم . از ساختمان بيرون رفتم . با مسئولين صحبت کردم و بعد از خ

گرفتم . صدای خواب الود سيامک که در گوشم پيچيد خبر فوت حاجی را دادم . لرزیدم از چيزی که بر زبان 

 اورده

 . بودم . لرزیدم از نبود حاجی ... حاجی نبود . پدرم بود ... حاجی بود ... پدرم نبود

 . بغضی که می امد تا اشک شود را فرو دادم

 که شنيدم زانوانم سست شد . گوشه ی حياط زانو زدم و به صدایش که تکرار می کرد : کجایم صدای شکوفه را

 . چندین بار تماس گرفته است . گوش دهم ...

 ... بغضم را از او پنهان نکردم . از همسرم پنهان نکردم و ناليدم : حاجی مرد شکوفه . حاجی رفت

 

 ... طع شدنفس سنگينم مانع از ادامه صحبت شد . تلفن ق

 . دستهای لرزانم روی زانوانم رها شد

 صدای حاجی در گوشم طنين انداخت : مرصاد کجایی بابا ؟

 خودم را در اغوشش رها می کنم . دستی بر سرم می کشد : مدرسه چطور بود بابا ؟

. اولين روز به نگاهم را به پوزخند روی لبهای مهدی می دوزم . روز اول مدرسه ام ... اولين روز بدون مهدی ..

 دور

 . از مهدی . نگاهم را می دوزم به چشمان پر از اعتماد حاجی و زمزمه می کنم : خوش گذشت

 ... لبخند می زد : خوب درسات و بخون بابا
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 ! ... خم می شود . در برابرم خم می شود و زیر گوشم ادامه می دهد : اخر سال یه کادوی بزرگ پيش من داری

 ود ... بد بود اما پدر بود . حاجی بود . حاجی که می گفت مرا بيشتر از مهدی دوست میحاجی تا بود خوب ب

 دارد . حاجی که هر بار به سویش پناه برده بودم دست خالی برنگشته بودم . حاجی برایم در عين حاجی بودن

 . پدر بود

دم . چشم دوختم به صورت با قرار گرفتن چشمان بارانی دوست داشتنی در برابرم از خاطرات حاجی دور ش

 بارانی

 . اش و به تلخی نگاهش کردم

 دستش را روی گونه ام گذاشت و سرش را کمی تکان داد . تمام مرد بودنم را در پس نبودنش رها کردم و به

 اغوشش کشيدم . سر به سينه اش گذاشتم و بغضم را رها کردم . همراهم اشک ریخت . دست نوازش به سرم

 قم را در سينه اش گم کردم . دستان محبت اميزش مثل هميشه ارامم کرد . مثل هميشهکشيد و من هق ه

 . ارامشش دوای درد هایم شد

 . صدایم زد و من در سکوت به تکرار اسمم از ميان صدای پر از ارامشش گوش سپردم

 . سرم را به سينه فشرد و زمزمه کرد : مرصاد اروم باش

 رد . اشکهایم را ميان دستهایم گم کردم و بلند شدم . لبخند به لب ایستادنمصدای سيا اغوشش را از من جدا ک

 . را نگاه کرد و من به صورت بارانی اش تلخ خند زدم. سيا در اغوشم کشيد و زمزمه کرد : خدا رحمتش کنه

 ... بغضم را فرو دادم : ممنونم اومدی

 وظيفه هست داداش . این چه حرفيه ؟:-

 دم : حاج خانم کجاست ؟صدایش را کنارم شني

 

 داخل ساختمان را اشاره زدم و او با برانداز صورتم و نگاه نگرانش دور شد . همراه سيا به سمت تخت دوست

 داشتنی حاجی قدم برداشتم . سيا کنارم نشست و پرسيد : مشکل چی بوده ؟

 ! سرم را تکان دادم : سکته کرده

 سکته سوم بود نه ؟:-

 . م . دست روی شانه ام گذاشت : پاش و مرد . پاش و باید ترتيب مراسم و بدیمبا سر جواب مثبت داد

 نگاهی به اطراف انداختم : ساوان ؟

 . ایدا و غزال و بردم خونه شما که شکوفه خانم تنها نباشه ولی تا رسيدم دیدم حاضر و اماده منتظر اژانسه:-

 ! رو برگردونم خونه موندن همونجادیگه وقت نشد بخاطر عجله ای که داشت نتونستم بچه ها 
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 . بلند شدم : خونه غریبه که نيست . کار خوبی کردی

 به سمت ساختمان که قدم برمی داشتم . یااهلل ای تکرار کردم و وارد شدم . با ليوان اب قند کنار حاج خانم زانو

 یه رها شده بود . جلوتر رفتمزده بود . حاج خانم سرش را به طرفين تکان می داد و در اغوش شکوفه و زن همسا

 . زنان با قدم هایم به سوی حاج خانم پراکنده می شدند .

 کنارش نشستم و پرسيدم : بهتر نيست ببریمش بيمارستان ؟

 ! سرش را تکان می دهد : بهش ارام بخش دادیم کم کم اروم ميشه

 . سر تکان می دهم : ميرم تو حياط

 ودن سيامک ... برای بودن همسرم و برای بودن ساوانی که این روزها تنها ؛خدا را هزاران بار شکر گفتم برای ب

 . شيطنت هایش می توانست لبخند را مهمان لبهایم کند

 . حاج خانم همچنان زار می زد . بر بخت بدش لعنت می فرستاد و هيچ نمی توانست مانعش شود

 ارام بگيرم . همان لحظات کوتاه که مجبورش می شکوفه ارامشم بود و تنها می توانستم در کنارش برای لحظاتی

 کردم همراهم تا اپارتمانمان بياید . ایدا مراقبت از ساوان را هم بر عهده گرفته بود و این باعث می شد شکوفه با

 . راحتی بيشتری به حاج خانم رسيدگی کند

 نم خواسته بود از مهمان ها خواستهتازه از مسجد برگشته بودیم . مراسم شام برگزار بود و همانطور که حاج خا

 بودم مهمان شام باشند . در سالن مشغول حساب و کتاب بودم و مخارج ایجاد شده را حساب و کتاب می کردم

 که شکوفه کنارم ایستاد . سر بلند کردم و به چشمان پر از ارامشش لبخند زدم . لبخندی به رویم زد و بعد از

 . مکثی طوالنی صدایم زد

 

 .پرسشگرم به چشمانش باعث شد ادامه دهد : ميشه با حاج خانم حرف بزنی ؟ نمی خواد شام بخوره نگاه

 . چشمان متعجبم باعث شد ادامه دهد : تو االن از هر کسی بهش نزدیک تری . برو باهاش حرف بزن

 ه سمتپردم و بنفس عميقی کشيدم . سر رسيد جيبی ام را به همراه پولی که از بانک گرفته بودم به دستش س

 پله ها قدم برداشتم . ضربه هایم به درب اتاق و صدای ضعيف زمزمه های حاج خانم که تکرار می کرد شام نمی

خورد مرا به عقب برنگرداند . به جسم مچاله شده اش گوشه ی تخت که نگاه کردم درب را به روی روشنایی 

 سالن

 چشمانش می کشيد را روی زانویش انداخت و گفت : چی بستم و پيش قدم شدم . دستمالی که با ورود من به

 شده ؟

 . کنارش روی تخت نشستم و نگاهم را دوختم به پرده ی کرم رنگ اتاق و نور چراغ های توی حياط
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 دستم را روی رو تختی کرم و قهوه ای گل دار حرکت دادم . نمی دانستم از کجا شروع کنم . چه بگویم . اگر

 ... ود . بهتر از حضور من بود . من برای حرف زدن ساخته نشده بودم . اماشکوفه می امد بهتر ب

 شما هميشه مهدی رو بيشتر دوست داشتی ؟:-

 . حرکت حاج خانم باعث شد ادامه دهم : و حاجی به من محبت می کرد تا این و نفهمم

 . حاج خانم زمزمه کرد : تو هم بچمی

 . گه بود واستونتلخ لبخند زدم : اره ولی مهدی یه چيز دی

 . من بينتون فرق نذاشتم:-

 بی توجه به صحبت هایش ادامه دادم : بعد از هفت روز هنوزم نبود حاجی رو باور ندارم . هنوزم حس می کنه

 قراره از در خونه وارد بشم و بهم تشر بزنه تا این وقت شب کجا بودم . هنوزم نمی تونم باور کنم حاجی نيست تا

ولی نيست حاج خانم . حاجی رفت . جوری رفت که ما هنوزم باور نمی کنيم ولی رفت . تنها کنارمون باشه . 

 کسی

 که از خانوادم مونده شمایين . نمی خوام شما رو هم از دست بدم . نه بخاطر خودتون بخاطر منی که بچتونم

 . تحمل کنيد . نمی خوام داغ شما رو هم به این زودی بچشم

 از اینکه چيزی بگوید از اتاق بيرون زدم . همين هم باورش سخت بود که من در برابر حاج از جا بلند شدم . قبل

 خانم به زبان اورده باشم . شکوفه با دیدنم ایستاد و نگاه پرسشگرش که کندکاوم کرد لبخند زدم . از کنارش

 . گذشتم و خودم را به حياط رساندم . در سرمای جانسوز روی تخت نشستم

 می گرفتم برای زندگی ... حاال حاجی نبود تا ثروتی که چند ماه پيش مرا از ان محروم می کرد را از باید تصميم

 . دستم بگيرد . حال وارث ثروت عظيم حاجی من بودم و بس

 

با حرکت چيزی روی شانه هایم سر برگرداندم . پالتوی سياهم را روی شانه هایم رها کرد و کنارم نشست . 

 لبخند

 ش را در ميان پالتوی سياه و سفيدش پنهان کرد . دستانش را بين پاهایش قرار داد و گفت : حرفزدم . خود

 زدی ؟

 . کاش خودت می رفتی من نمی دونستم چی باید بگم:-

 . تو بهش نزدیک تری . من در همه حال عروسم:-

 ! عروس جای دختره:-

 . هلبخند روی لبهایش جان گرفت : حاج خانم اینطور فکر نمی کن



www.taakroman.ir  

 

  

 
155 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 . دستش را از بين پاهایش بيرون کشيدم و به سمت جيبم بردم : باالخره می فهمه

 ... شاید:-

 . تمام مشغوليت ذهنم را رها کردم : توی این چهار روزه فکر می کنم باید چيکار کنم

 . حاال حاجی نيست بخواد جلوت و بگيره:-

 . وی چی رو بگيرهبه عمق صدای پر از استرسش فکر کردم و برگشتم سمتش : جل

 . نگاهش را از صورتم دزدید : می تونی بری دنبال ارزوهات

 . دستش را فشردم : ارزوی من اینجاست کنار زن و بچم . کنار تو ... کنار ساوان

 . صورتش چرخيد . لبخند روی لبهایش از بين رفتنی نبود . عميق بود . احساس داشت . پلک زد

 ... نمسکوتم را فرو خوردم : حاج خا

 . ميان حرفم امد : نمی تونه تنها بمونه

 . شاید بهتر باشه اپارتمان و عوض کنيم و یه خونه دو طبقه بگيریم:-

 . انگشتانم را بين انگشتانش حرکت داد : این کار و نمی کنيم

 . تمام انرژی ام تحليل رفت و ناليدم : هيچی به ذهنم نميرسه

 . لبخند زد : مياد پيش خودمون

 : انم باال رفت . تعجبم را نتوانستم پنهان کنم و اینبار با اطالع از اتفاقی که با این کلمات در پيش بود گفتمابرو

 . حاج خانم با ما بمونه یعنی کل زندگيمون و بهم ميریزه

 

 . با مهربانی و ارامش گفت : یکم بيشتر می مونم خونه . اینطوری مواظب ساوانم هست . باهاش حرف ميزنيم

 . اج خانم مادرته . گناهه اگه تنهاش بزاریم . دلش می لرزهح

 . سرم را تکان دادم : این کار شدنی نيست شکوفه . حاج خانم اذیتت می کنه

 . به ارامی پلک زد . لبخند روی لبهایش همچنان وصف نشدنی بود : خواهش می کنم مرصاد . اميدش به ماست

* * * 

 دمای بدنم را پایين کشيده بود . شکوفه می خندید و مسخره می کرد و منهوای سرد و برفی زمستان باز هم 

 . اخم می کردم . سرماخوردگی این چند روزه هم بعد از مراسم بد جور گریبانم را گرفته بود

 دستمال به دست رو به روی حاج خانم ایستادم : اخه حاج خانم تنها اینجا می مونيد چيکار ؟

 ال که حاجی نيست ميخوای واسم تصميم بگيری ؟ اینجا خونمه من از اینجا جم نمیچشم غره رفت : مرصاد حا

 . خورم



www.taakroman.ir  

 

  

 
156 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 اخه تنهایی ؟:-

 بينی ام را باال کشيدم و از پشت پرده ی اشکی که درون چشمهایم حلقه بسته بود نگاهش کردم . دامن پر

 . جاره بدم اینطوری تنها نيستمچينش را باال کشيد و به سمت اشپزخانه رفت : می خوام اون طرف خونه رو ا

 ... پس ما اسباب کشی می کنيم اینجا:-

 الزم نکرده گفتم می خوام اجاره اش بدم نگفتم بيا اینجا بشين من و امر و نهی کن . برو پيش زن و بچت . چه:-

 ... گيری دادی به من

 حاج خانم تنهایی ؟:-

 . برو مادر . برو به کار و زندگيت برس . فکر منم نباش هر وقت اینبار با خشم رو به رویم ایستاد : تنهام که تنهام

 . حس تنهایی کنم زنگ ميزنم شما مياید یا من ميام

 . لبخند زدم : باشه حاج خانم

 . وارد اشپزخانه شد . ادامه دادم : ولی هر اتفاقی افتاد زود باهام تماس بگيرید

 . : دیدی که اولين کاری که می کنم همينه ظرف شيشه ای را روی ميز کوبيد که صدایش بلند شد

 

 از رفتار خشمگين حاج خانم خنده ام گرفت . حاج خانم ليوان شير و عسل را به دستم داد و گفت : بخور جون

 . بگيری . نمی دونم چه صيغه ایه از بچگی تا یه برف می افته رو زمين تو هم اب دماغت اویزون ميشه

 . شد خندیدم . چشم غره رفت و دور

 صبح تا ظهری که با حاج خانم طی کردم شيرین بود . زمان زیادی از اخرین باری که من بودم و حاج خانم می

 ... گذشت . من ... حاج خانم ... محبت های مادرانه اش ... صحبت های پر محبتش

 دوست داشتم از اعتراف کردم دلتنگ این محبت های حاج خانم بودم . سر ظهر که راهی ام کرد به سوی خانه

 . رفتن سر باز زنم و بمانم . بمانم در خانه ی کودکی هایم و کنار مادرم . کنار حاج خانم هميشگی نه کنار مادرم

 خانه ای که در طول هفته ی گذشته خاک خورده بود از تميزی برق می زد . حال بدم را فراموش کردم و با سر

 ا لبخند از اشپزخانه بيرون امد : حاج خانم کجاست ؟خوشی صدایم را باال بردم و سالم کردم . ب

 لبخند زدم . اعتراف کردم از نيامدن حاج خانم راضی تر بودم : گفت نمی خواد از خونش تکون بخوره . ميگه می

 . خوام اون طرف ساختمون و اجاره بدم و تنها نباشم

 لبخند روی لبهایش پر کشيد : زندگی با ما اینقدر سخته ؟

 روی پيشانی اش را عقب زدم : عزیزم اونجا بهتره . اینجا بياد حس استقاللش و از دست ميده . بزارموهای 
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 راحت باشه . ما هم تند تند بهش سر ميزنيم وقتی راضی نيست و کم مونده بود من و بخاطر حرفام به باد کتک

 . بگيره مگه دیوونه ام بهش زور کنم

 اومدنش کردی ؟ مطمئن باشم تو تمام تالشت و برای:-

 . بله کلی تالش کردم:-

 لبخند روی لبهایش برگشت . قدمی به سمت اشپزخانه برداشت و گفت : برات سوپ درست کردم .یکم بخوری

 . بهتر ميشی

 اب بينی ام را گرفتم و به سمت اتاق خواب قدم برداشتم : باور کن اصال جون ندارم . حاج خانم تا خرخره بهم

 . خوام بخوابم شيرعسل داده . می

شلوارم را عوض کردم و پليورم را از تن بيرون کشيدم . خودم را زیر پتو پنهان کردم و چشمانم را بستم . با 

 حرکت

 تخت چشم باز کردم . به صورتش که تقریبا چند سانتی با صورتم فاصله داشت لبخند زدم . ابروانش را باال

 اید سوپ بخوری ... قرصم بخوری بعد بگير بخواب قول ميدمانداخت و گفت : اینطوری نمی تونی بخوابی ب

 . هيچی بيدارت نکنه

 

 نگاهم از کنار صورتش رسيد به کاسه ی سوپ . بویی حس نمی کردم که اشتهایم تحریک شود . دستش را زیر

 . سرم فرستاد و به جلو هلم داد : پاش و تنبل خان

 . کاسه ی سوپ را در برابرم گذاشت و گفت : بخور پسرم اخمهایم را در هم کشيدم و راست روی تخت نشستم

 . زود خوب ميشی ...

 باز هم دلم ضعف رفت برای پسرش بودن . قاشق را برداشتم و مشغول شدم . تحمل مزه ی تلخ سوپ سخت

 بود . می دانستم دهان من به زهر نشسته است و عوارض سرما خوردگی سنگين این روزهایم هست . با باال

 ن اب پرتقالی که به نظرم تنها چيزی بود که توانستم قسمتی از مزه اش را درک کنم و خوردن انتیکشيد

 هيستامين و سرماخوردگی که شکوفه تجویز کرده بود چنان احساس سنگينی می کردم که با بلند شدنش خودم

 بست تا صدای بيب بيبی که ساوانرا روی تخت رها کردم . پتو را تا روی شانه هایم باال کشيد و دیدم در اتاق را 

 . راه انداخته بود را نشنوم

 . گاهی زندگی چنان سخت می شود که ارزو داری خواب برایت هميشگی شود

 و

 گاه چنان شيرین می شود که برای لحظاتی که در خواب بوده ای حسرت زندگی می خوری . دل کندن از خواب



www.taakroman.ir  

 

  

 
158 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 وادارم می کرد خواب شيرینم را به فراموشی بسپارم و به دنبال شيرین سخت بود اما صدای بلند گریه ی ساوان

 . ارامش دنيای واقعی برخيزم

 ساوان را از چادر اویزانش کندم و در اغوش کشيدمش . نگاهی به لبخند روی لبهایش انداختم و قدمی عقب

 ش بخاطر جدا کردنش ازگذاشتم . به رکوع رفت . ساوان به صورتم چنگ انداخت و با اخم نگاهم کرد . اخمهای

 شکوفه بود و بس . چشمانش چنان خشمگين و پر از تنفر بود که ترسيدم و سرم را تکان دادم : چته بابا ؟

 !... انگشتانش را به سوی چشمانم نشانه رفت و تکرار کرد : با ... با

 . دستش را ميان انگشتانم گرفتم و بوسيدم

 ه . احساس تشنگی می کردم . ليوان اب را که از یخچال بيرونبرای سالم که نشست چرخيدم سمت اشپزخان

 . کشيدم صدایش بلند شد : نخور

 متعجب ليوان را پس کشيدم و نگاهش کردم . ساوان از فرصت استفاده کرد و سرش را برای خوردن اب درون

 اکوفه وارد اشپزخانه شد : بليوان فرو کرد . خندیدم و ليوان را بلند کردم . اب که از کنار لبهایش سرازیر شد ش

 این حالت اب خنکم می خوری ؟

 . ازیخچال ليوان اب پرتقال را بيرون کشيد : این و بخور

 . نگاهی به رنگ نارنجی اش انداختم : من اب می خوام

 

 . این و بخور بهتر بشی ابم می خوری:-

 . از کنارم گذشت و صدایش را شنيدم که گفت : مثل بچه ها می مونه

* * * 

 خانم حمد بسيار حساس و خاص رفتار می کرد . در عين حال بسيار مهربان و خوش برخورد بود . همچون

 دوستی با امين ارتباط داشت . برایم بسيار عجيب بود که امين او را به اسم می خواند و از من و شکوفه هم

 به خواسته اش تن داده بود اما انتظار داشت همچون دوستی او را به اسم بخوانيم . شکوفه با کمال ميل

 انجام این کار برای من سخت تر از ان بود که به نظر می رسيد . برای منی که هميشه دم گوشم خوانده شده بود

 . احترام بزرگتر ها واجب است و نمی دانستم شکوفه چطور با این مسئله کنار می اید

 دقت همه چيز را زیر نظر گرفته بود که تمام تالشممهمان خانم حمد شدن هم خوب بود . خانم حمد چنان با 

 برای دقت در رفتارم بود . شکوفه که به خانم حمد پيوست برای چيدن ميز شام امين کنارم نشست و گفت: چه

 خبرا ؟

 ... شانه هایم را باال کشيدم : هيچی
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 واسه نمایشگاه تهران می خوای بری ؟:-

 گير کارام . نميتونم حاج خانم و هم تنها بزارم . بچه ها رو با خودم می بردمنه ... احتماال وحيد و بفرستم . در:-

 . ولی حاج خانم . نمی دونم چرا لج کرده

 !شاید کسی چيزی گفته ؟:-

 . متفکر نگاهش کردم : شاید

 نيساوان تاتی تاتی کنان به سویم قدم برداشت و عروسک پشمالویش را هم دنبال خود کشيد . قبل از اینکه زم

 . بخورد از جا کنده شدم و در اغوش کشيدمش . پر صدا خندید و با ... با... گویان سرش را در اغوشم پنهان کرد

 امين با لبخند تماشایم می کرد . روی مبل برگشتم و ساوان را در اغوشم نشاندم . از بين پاهایم اویزان شد و به

 . . سيب را به لبهایش فشرد و پو پو اش بلند شدسمت سيب درون بشقاب خم شد . سيب را به دستش دادم 

 . امين با لبخند صدایش می زد . ساوان بی توجه به امين پو پو می کرد

 ! امين با خنده گفت : تو دکون من و تخته می کنی

 . باالخره باید یه فرقی بين من و تو باشه دیگه:-

 

 روسکش را به دستش دادم . خانم حمد برای شامبا اخم رو برگرداند . خندیدم و ساوان را عقب کشيدم و ع

 صدایمان زد . ساوان را روی صندلی نشاندم که پاهایش را روی صندلی کشيد و به رو ميزی سفيد رنگ چنگ

 ... انداخت

 . شکوفه که سمت دیگرش بود به تندی پس کشيدش . خانم حمد خندید و گفت : بزارید راحت باشه

 . کثيف ساوان کشيد و گفت : اینجا رو کثيف می کنهشکوفه دستمال را به دستهای 

 . بچه هست اشکالی نداره:-

 . ساوان را در اغوش کشيدم و از جا بلند شدم : شکوفه جان شما شام بخور بعد من می خورم

 . شکوفه لبخند زد

 . خانم حمد نگاه مهربانش را به رویم دوخت و من از اشپزخانه بيرون رفتم

 . خواب رفت . روی کاناپه خواباندمش و به جمع پيوستم ساوان در اغوشم به

 خانم حمد دیس برنج را در برابرم قرار داد و گفت : از اینکه امين دوست و همسایه هایی مثل شما داره واقعا

 . خوشحالم . می فهمم می تونه با وجود شما بهترین چيز ها رو تو زندگی پيدا کنه

 . لبخند زدم : امين بهترینه

 . فه گفت : مهناز جان وجود ایشون هم برای ما واقعا باعث خوشحاليهشکو
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 ! امين دستی به پيشانی کشيد و گفت : پاک خجالت زده ام کردید . باید بگيرم این عرق شرم و

 . خندیدیم

 . خانم حمد نگاه پر محبتش را دوخت به ما و لبخند زد

 پ * * *

 . گفت : از مهنازخانم خيلی خوشم ميادیراهن اتو شده ام را در کمد اویزان کرد و 

 !خوب باهم دوست شدین ؟:-

 نگاهی به اینه انداخت و بند های پيراهن ساتن بنفش کوتاهش را باال کشيد و گفت : دوست که نميشه گفت

 . ولی برعکس سن زیادش واقعا فهميده هست

 

 . بخاطر تحصيالتشه دیگه . دست کم گرفتيش ؛ یه دکتره ها:-

 را به لبهایش کشيد و در برابر اینه خم شد : نه ربطی به اینا نداره . اون خودش ودرگير عقاید و رسم ورژ بنفش 

 . رسوم های غلط نکرده

 . پتو را روی پاهایم کشيدم و دست راستم را روی بالشتش گذاشتم : اینم حرفيه

 باال انداختم . روی تخت نشست وبه سمتم چرخيد . نگاهم را روی صورتش حرکت دادم و با شيطنت ابروانم را 

 . گفت : کاش خانواده ی ما هم مثل خانواده ی امين بودن

 پتو را باال زدم و بالشتش را به سمت خود کشيدم . به جای نشستن کنارم رو به رویم نشست . روی زانوانش

 ... نشست و دستانش را روی پاهایش قرار داد و گفت : مرصاد

 فتنش . لبهای جمع شده اش باعث شد خود را جلوتر بکشم و دستانم را دو طرفششيطنت صدایش ... مرصاد گ

 !قرار دهم . صورتم را در برابر صورتش گرفتم : جونم ؟

 . دست روی سينه ام گذاشت و به عقب هلم داد : اههه ... برو عقب تر

 . نميخوام دوست دارم اینجا باشم:-

 ... صدایش جدی شد : مرصاد

 جانم ؟:-

 ... تم نکناذی:-

 نگاهم را دوختم به چشمانش : مگه من دلم مياد اذیتت کنم ؟

 ... برو عقب تر:-

 !کمی سرم را عقب کشيدم : حاال بفرما چی می خواستی بگی ؟
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 . لب به دندان گرفت و نگاه دزدید

 اما نگاه دزدیدهلبخند روی لبهایم محو شد . با دقت رفتارش را بر انداز کردم . لبخند روی لبهایش پابرجا بود 

 . شده اش و خجالت روی صورتش

 دستم را روی دستش گذاشتم : چی شده شکوفه ؟

 . نگاهش را به چشمانم برگرداند . لبهایش را تر کرد

 دستش را فشردم و با نگرانی پرسيدم : نمی خوای بگی ؟

 

 ... ابروانش در هم گره خورد : ميگم

ش می کرد . اینبار موهایش را بين انگشتانم گرفتم و نوازش منتظر نگاهش کردم . همچنان برای گفتن تال

 . کردم

 . چشمانش همچنان در ميان چشمانم چرخ می خورد

 . سرم را کمی خم کردم

 ... لبهایش از هم جدا شد : مرصاد من

 تو چی قربونت برم ؟:-

 ... من ... من:-

 گاهم ریختم و به چشمانش دوختم . باالخره زبانلبخندی به روش زدم . تمام تالشم برای ارام تر بودنش را در ن

 ... گشود : من می خوام برم مشهد

برای لحظه ای مکث کردم تا جمله اش را تحليل کنم و بعد لبخند روی لبهایم عمق گرفت : خوب برای این 

 اینقدر

 من و من کردی ؟

 . نگاه از چشمانم دزدید و گفت : می خوام با ایدا برم

 . کشيدم و زمزمه کردم : مشهد ... با ایدا ابروانم را باال

 . لب به دندان گرفت و با حرکتی ناگهانی از جا بلند شد و گفت : نه ... بيخيال نباید می گفتم

 ! لبخندی روی لبهایم نشست . به تندی دستش را گرفتم و به سمت خود کشيدمش : بشين ببينم

 را بر انداز کردم و گفتم : دو تایی با دو تا بچه چطوری میسر به زیر دوباره روی تخت نشست . صورت ناراحتش 

 خواین برین مشهد ؟

 . سر بلند کرد : تنها نيستيم . مادر ایدا و خواهرش و خانم حمد هم هستن
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 . سر تکان دادم : پس پنج تایی ميرید

 . اوهوم:-

 . با شيطنت افزودم : شرط داره خانمی مشهد رفتن

 ؟ سر بلند کرد و پرسيد : چی

 اول اینکه باید حسابی مواظب خودت باشی ... دوم اینکه باید مراقب ساوان باشی . سوم اینکه من دلم تنگ:-

 . ميشه باید یه فکری واسه این دل بيچاره من بکنی

 

گونه هایش گل انداخت و لبخندی روی لبهایش امد . سرم را کج کردم : نگفتم خجالت بکش گفتم یه فکری 

 برای

 . دل من بکن

 با حرکتی ناگهانی به سمتم خم شد و گونه ام را بوسيد . دستم را روی گونه کشيدم : خوب یه درصد دل تنگيم

 . برطرف شد

 . ابروانم را باال انداختم : هنوز خيلی مونده تا اون نود و نه درصد بقيه رو به راه بشه

* * * 

 . یم . از درخواست شکوفه خوشحال بودمدست دور شانه هایش محکم کردم و چشم دوختم به دیوار پيش رو

 این درخواستش برایم به اندازه ای ارزش داشت که بدانم او را در مسير درست راهنمایی کرده ام . از اینکه

 شکوفه به خود جرات داده بود تا این درخواست را داشته باشد یا حتی به رفتن ، به این سفر فکر کند بسيار

 این روزها بزرگ می شد . زندگی می کرد و از زندگی لذت ميبرد . چه شيرین بود ارزشمند بود . شکوفه ی من

 . بدانم می تواند از زندگی لذت برد

 موهایش را نوازش دادم . همسرم ... بانوی قلبم بزرگ می شد . زندگی می کرد ... دلتنگ نبودنش می شدم اما

 ز سالها طعم زندگی را بچشد ... قرار نبود چون زن بود اومی خواستم به او اجازه ی پرواز دهم . اجازه دهم بعد ا

 را از سفر با دوستانش منع کنم . قرار نبود چون زن من بود او را از لذت بردن محروم کنم . همسر من حق لذت

 . بردن از تک تک لحظاتش را داشت

 . شکوفه می رفت ... یک سه روز بعد وقتی چمدان سياه و خاکستری جلوی در قرار گرفت دلتنگ نبودنش شدم

 هفته ... یک هفته ای که برای من از امروز که این چمدان برایم یاداور یک هفته نبودنش بود باعث دلتنگی می

 شد . من همسرم را دوست داشتم و دلتنگ نبودنش می شدم . ساوان را در اغوش کشيده بودم و به معنای

 رام ارام اشپزخانه را تميز کرد . برایم غذا اماده کرد و در یخچالبازی با او شکوفه را زیر نظر گرفته بودم . ا
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 گذاشت . صدایش که باال رفت ساوان را در سينه فشردم : مرصاد برات غذا گذاشتم تو فریزر و یخچال فقط

 . گرمشون کن . گشنه نمونيا مریض ميشی

 . چشم خانم امر دیگه ای باشه:-

 . بيرون ميری حواست به گاز و اجاق باشه . نکنه باز بمونه ها وارد اتاق خواب شد و گفت : از خونه

 . لبخند روی لبم عمق گرفت : باشه

 . با سينی چای رو به رویم نشست و گفت : کاش زنگ بزنم به ایدا بگم منصرف شدم از رفتن

 

 اخم هایم را در هم کشيدم : چرا ؟

 . نگرانتم:-

 . مگه من ميخوام چيکار کنم نگرانم باشی:-

 ... تنها می مونی . به خودت نميرسی:-

 می خوای برم پيش حاج خانم ؟:-

 ! متفکر گفت : شاید بری بهتر باشه ها ... تنها نمی مونی

 ! یعنی تو حاضری حاج خانم کلی دعوات کنه:-

 . لبهایش اویزان شد : وقتی بفهمه تنها رفتی مسافرت اره دعوات می کنه

 مت فنجان چای حمله کرد . عقب کشيدمش . صدای دادش بلند شد . فنجانساوان روی پاهایم خم شد و به س

 را از دسترسش دور کردم و گفتم : نگران من نباش و کلی خوش بگذرون . من و هم دعا کن ! واسه این بچه هم

 . یکم ارامش طلب کن داره خونمون و تو شيشه می کنه

 . شکوفه خندید

 فت . اخی گفتم و بلندش کردم : من و گاز ميگيری ؟ساوان با جيغ انگشتم را به دندان گر

 . لپش را به دندان گرفتم که زد زیر گریه

* * * 

 ! شکوفه رفت . من ماندم و تنهایی

 . من ماندم و خانه ی بدون همسر و فرزندم

 . دلتنگ صدای ساوان بودم . دلتنگ بودن ساوان بودم

 . نه ... دلتنگ فرزندم هستمبا تمام وجود اعتراف کردم دلتنگ برادر زاده ام 

 ... دلتنگ پاره ی تنم . پسرکم
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 . دلتنگ بودن ساوان ... دلتنگ با ... با ... گفتن هایش

 

 . قرار بود به محض رسيدن به تبریز تماس بگيرند . نگاهم را به ساعت دوختم

 انه بيرون زدم . بایدساعت به کندی می گذشت . نمی توانست اینطور ادامه دهم . سوئيچ را برداشتم و از خ

 . خودم را سرگرم می کردم

 ... حاج خانم متعجب بر اندازم کرد و گفت : خير باشه مرصاد

 . شانه باال کشيدم : اومدم بهتون سر بزنم همين

 ! پس بچه ها کوشن:-

 : ب دادموای بر من ! به اینکه در جواب حاج خانم چه می گفتم فکر نکرده بودم . متفکر و با مکث طوالنی جوا

 ! یکدفعه تصميم گرفتم بيام ... اونا خبر ندارن

 حاج خانم سر تکان داد و جلوتر از من راه افتاد سمت ساختمان . نگاهی به کفش های جفت شده انداختم و

 پرسيدم : مهمون داریم ؟

 ! خالته:-

 اقا سيدم هستن ؟:-

 ! نه:-

 . با دیدن خاله سالم و احوالپرسی کردم . خاله در حاج خانم به سمت اشپزخانه رفت و من وارد پذیرایی شدم

 . اغوشم کشيد و گفت : کم پيدایی مرصاد

 . کنارش نشستم . تنها عضو خانواده که می توانستم با او احساس راحتی کنم

 ! خاله دست روی دستم گذاشت : شکوفه چطوره ؟ ساوان

 ... مشهدلبخند زدم و ارامتر جوری که حاج خانم نشنود گفتم : رفتن 

 خاله لحظه ای کوتاه با چشمان گرد شده نگاهم کرد و بعد لبخند رضایتمندی روی لبهایش نشست . دستم را

 ! فشرد و گفت : خوشحالم مرد زندگی شدی و فهميدی زندگی یعنی خوشبختی

 . حاج خانم خبر نداره حواستون باشه :-

 ! باشه . پس تنها موندی:-

 . ميشدم تنهایی تو خونه ! زدم بيرون اعتراف کردم : داشتم دیوونه

 ! تنها رفتن:-
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 . البته که نه با چند نفر از دوستان رفتن:-

 . حاج خانم رو به رویمان نشست و گفت : خاله و خواهر زاده چی در گوش هم پچ پچ می کنيد

 ... دارم از بچه ها و کار و بار می پرسم خواهر:-

ی ندارید ؟ بهم بگيد ليست کنم چيزی کم و کسری باشه فردا تهيه پرسيدم : حاج خانم چيزی که کم و کسر

 می

 . کنم

 نه مادر من که یه نفر بيشتر نيستم . هنوز خرید هفته پيشت دست نخورده هست . این هفته قراره یه زن و:-

 . مرد جوون بيان ساختمون و ببينن . اگه تونستی اینجا باش که اونا اومدنی خودت باهاشون حرف بزنی

 . باشه . هر وقت قرار شد بيان شما خبرم کن ميام:-

 . خدا خيرت بده . پدر و برادرت و بيامرزه:-

 از حرفی که خود زد بغض کرد و از جا بلند شد . نگاهم را دوختم به جای خالی اش . خاله نفس عميقی کشيد و

 ! گفت : خدا بيامرزتشون

 . يش خودمون ولی راضی نشدممنون . می خواستم خونه رو بفروشم و ببرمش پ:-

 . خاله لبخندی زد : من نذاشتم

 . متعجب نگاهش کردم

 عروس و مادر شوهر هيچ وقت باهم کنار نميان . این بهتره که شکوفه و خواهرم دور از هم باشن . ميدونم:-

 دمهرم فهمونشکوفه خيلی خوبه ولی دوست نداشتم رو در روی هم قرار بگيرن و تو ما بينشون . من فقط به خوا

 .اینجا بودنش به نفع همه هست

 لب باز کردم و امایی بر زبان آوردم که خاله گفت: مرصاد این بهتر از همه هست. خواهرم مطمئن اون راحتی که

 .اینجا خواهد داشت تو خونه تو نخواهد داشت

 .متفکر سر به زیر انداختم

 . و بلند شدم : ببخشيد خاله شکوفه هست زنگ موبایلم به صدا در امد . نگاهی به شماره انداختم

 . لبخندی زد . بهتره بری حياط صحبت کنی

لبخندی زدم و به سرعت خودم را به حياط رساندم . صدای ارامش لبخند روی لبهایم را ماندگار کرد . صدایم زد 

 و

 . من دلتنگ شدم برای صدایش ... برای ارامش حضورش
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 رم و شادی اش برای آنجا بودن. از فضای معنوی و احساس آرامش... از اینکهاز سفر گفت و جای خالی من. از ح

 .حس می کند آنجا راحت است

 .لبخند زدم

 ...از ساوان و شيطنت هایش گفت. از جان گرفتنش

 .خندیدم

 .تلفن را که قطع ميکردم اعتراف کردم دلتنگش هستم

 ی * * *

 . بود ک هفته ای که گذشت با تمام درد و رنج عذاب اور

 سيامک هم به حال من دچار بود . تمام طول روز در کارگاه می ماندیم و مثال سرمان را گرم می کردیم تا خانه

 نباشيم . روز اول که مهمان امين شدیم و شب هم همانجا ماندیم قابل تحمل تر بود . اما چيزی که انتظارش را

 و با کمک امين توانستم دست به سرش کنم و بگویمنداشتم حضور مادر شکوفه در خانه مان بود . به سختی 

 . خارج از شهر هستيم . خدا می داند چطور نفسم در سينه حبس شده بود و با سختی او را زیر نظر گرفته بودم

 بعد از رفتنش نفس راحتی کشيده و بخواب عميقی فرو رفته بودم. گویا بار سنگينی را به دوش می کشيدم از

 .ی رها شده بودمبودنش... با خستگ

 دوبار دیگر هم به حاج خانم سر زدم و او هر بار سراغ شکوفه را گرفت . با اینکه می دانستم شکوفه هر روز با او

 در تماس است اما پيگيری اش برای حضور شکوفه واقعا غير قابل تحمل بود و دو روز اخر مرا از انجا هم فراری

 .داد

 ق خودم را به خانه رساندم. خود هم از این شوقم برای ورود شکوفه وخبر امدنشان که رسيد با ذوق و شو

 .ساوان متعجب بودم اما ... اما اعتراف می کردم به وجودشان وابسته شده ام

 ظهر به همراه امين راهی ترمينال شدیم . سيامک هم به ترمينال امده بود . ماشين که وارد خط خود شد به

 ساوان به اغوش، از ماشين پياده شد به تندی پيش قدم شدم و ساوان را از تندی قدمی جلو گذاشتم . وقتی

 اغوشش گرفتم . کمی تپل تر شده بود و لبخند روی لبهایش دوست داشتنی بود. تمام مدتی که با خانم حمد و

 . ردی کبقيه صحبت می کردم نگاهم به روی شکوفه بود . ساوان صورتش را به صورتم می کشيد و با ... با ... م

 

 خنده از روی لبهایم محو نمی شد . خانم حمد جلوتر راه افتاد و ما هم پشت سرشان قدم برمی داشتيم . به

 چمدان جدیدی که به بارهای شکوفه اضافه شده بود نگاهی انداختم و با سپردن ساوان به اغوشش هر دو

 . ردم: عاشقتمچمدان را دنبال خود کشيدم . از کنار شکوفه که می گذشتم زمزمه ک
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 عاشق شده بودم... نه مثل عشقی که به باران داشتم. عشقی که به شکوفه داشتم ورای تمام احساساتی بود که

 تا به حال تجربه ميکردم. با تمام وجود دلتنگ شکوفه و ساوان بودم. در تمام نبودنهایشان تحمل خانه سخت

 ...بود و من از خانه فراری

 : فصل سوم

 ... اوج خوشبختی هستیزمانی که در 

 ... زمانی که به اندازه تک تک روزهایت از زندگی لذت ميبری

 ... زمانی که در اوج خوشبختی خدا را شکر می کنی

 ... این ادم ها هستند که مانع چشيدن لذت این خوشبختی می شوند

 ! پيراهن سفيد را در برابرم گرفت و گفت : بپوش ببينم چطور ميشه

 . ط های راه راه سياهش پایين کشيدم . پيراهن را بين دستهایم رها کرد و به سمت چمدان رفتنگاهم را از خ

 . کاور کت و شلوار را هم به سمتم گرفت : اینا رو هم بپوش

 ! کاور را به دست گرفتم : فقط واسه من خرید کردی

 . با ارامش و مهربانی نگاهم کرد : برای خودمونم خرید کردم

 و بلند تر پرسيدم : برام دعا کردی ؟ وارد اتاق شدم

 . در چهارچوب در ایستاد و گفت : ازش خواستم هر چی به صالحه همون بشه

 ! پيراهن را به تن کردم و در حال بستن دکمه هایش به سمتش رفتم : صالح من، تو بودن تو و ساوانه

 . ده بوددست روی دستم گذاشت و خود مشغول بستن دکمه ها شد : دلم برات تنگ ش

 . لبخند زدم . سر به سينه ام گذاشت و گفت : دیگه نمی خوام بدون تو هيچ جا برم

 . موهایش را نوازش دادم : امشب می خوام با خيال راحت بخوابم . این هفته چشم روی هم نذاشتم

 به سمت کت و شلوار رفت و گفت : یعنی دلت برام تنگ شده بود ؟

 . دور شکمش حلقه کردم : بيشتر از اونی که فکر کنیبه دنبالش رفتم . دستانم را 

 

 . شلوار را به سمتم گرفت و گفت : فکر کنم حاج خانم از دستم عصبانيه

 . بيشتر به سمت خود کشيدمش : برات یه داستان باحال تر دارم . مادرت اومده بود

 به تندی به سمتم چرخيد : فهميد ؟

ده . بخاطر ما کلی چاخان کرد که رفتيم خارج از شهر به یکی از دوستای سرم را تکان دادم : خدا امين و خير ب

 من
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 ... سر بزنيم و این حرفا

 . نفس حبس شده اش را ازاد کرد و گفت : خيالم راحت شد

 . نمی دونی تا بره چه زجری کشيدم:-

 ! بميرم:-

 . خدا نکنه خانمم:-

 ... ر من . برای ارامش وجودمخدا برای هميشه حفظت کنه همسرم . برای بودنت در کنا

بشقاب پر از تکه های خرد شده ی سيب را در برابرم گذاشت . نگاه از تلویزیون گرفتم و لبخند زدم : چطور بود 

 ؟

 پرتقالی برداشت و گفت : خيلی متفاوت ... خيلی مشهد رفتم ولی تا حاال اینطور بهم خوش نگذشته بود . وای

 اول دبيرستان ميبردن مشهد . اونقده دلم می خواست باهاشون برم ولی بابا مرصاد خيلی متفاوت بود . سال

 ... اجازه نداد . همه کالس رفتن جز من

 لبخندی زدم . اخمهایش در هم بود . ادامه داد : این دفعه ازاد بودم . مثل هميشه کسی کنترلم نمی کرد و

 رم و می تونم پرواز کنم . با همه ی دفعات پيشمجبور نبودم به همه جواب پس بدم . احساس می کردم بال دا

 که اونجا بودم فرق می کرد . واقعا بهم خوش گذشت . هيچ وقت اینطور احساس نکرده بودم می تونم از

 مسافرت لذت ببرم . هميشه بابا یه جورایی مسافرت و بهم زهر می کرد ولی اینبار ... اینبار با دفعات پيش فرق

 . کردمی کرد خيلی فرق می 

 ... شکوفه هر وقت بخوای می تونی اینطوری مسافرت بری:-

 نگاهش را به تلویزیون دوخت و گفت : گاهی می ترسم . مثل روز اول که رفتم . با اینکه االن خيلی چيزا یاد

 . گرفتم ولی بازم اولين تجربه برام خيلی ترسناکه . گاهی می ترسم از اینکه بخوام بازم تکرارش کنم

 . يزی اولش یکم ترسناکه ولی بعدش همه چيز عادی ميشههر چ:-

 . شاید اگه از بچگی بود این مشکل و نداشتم:-

 

 خم شدم . بشقاب خالی را روی ميز برگرداندم و به پرتقال های توی بشقابش ناخونک زدم : هيچ وقت برای هيچ

 لش حاجی نميزاشت از جلوی چشماشکاری دیر نيست . منم اولين بار که رفتم مشهد از طرف دانشگاه بود قب

 دور بشيم . وقتی ميگی می ترسی حس می کنم منم یه زمانی از اینکه یه کاری رو بکنم می ترسيدم . یاد گرفته

بودم تکيه کنم ... متکی باشم ولی االن ... بعد از یه مدت عادت می کنی هر چيزی رو خودت تجربه کنی . 

 خودت
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 .ه تو تکيه کننبه خودت تکيه کنی . دیگرون ب

 . خم شد . سر به شانه ام گذاشت و گفت : برای تمام عمرم ازت ممنونم

 . این وظيفه ی منه شکوفه ... نيازی به تشکر نيست:-

 . من خيلی خوشبختم مرصاد . خيلی خوشبختم:-

 . می خواستممنم خوشبختم عزیزدلم . خيلی خوشبختم . تو رو دارم . ساوان و دارم . همه چيز همونطوره که :-

 . گاه دنبال خوشبختی می گردیم

 . به دنبال خوشبختی تا ناکجاها قدم برمی داریم

 . غافل از اینکه اوج خوشبختی در کنار عزیزانيست که کنارمان هستند

 ... خوشبختی من در کنار همسرمه

 ... خوشبختی یعنی ارامش وجود او

 ... خوشبختی یعنی او

 ... خوشبختی یعنی ما

 ه مثل باد گذشت و من به بودن شکوفه در خانه لبخند زدم . خسته از کار خودم را در گرمای خانه ام رهادو هفت

 کردم و لذت بردم از تک تک لحظات زندگی ام . خبری از درد نبود . من بودم ... شکوفه بود ... ساوان بود و

 . ی که شب ها به رویم گشاده می شدشيطنت هایش ... خانه ی گرمی بود که پذیرای تن خسته ام بود و اغوش

* * * 

 خانم حمد و امين مهمانمان بودند . شکوفه برای پذیرایی از خانم حمد که این روزها عجيب به او دل بسته بود

 سنگ تمام گذاشته بود . خانم حمد هم چنان با ذوق و شوق او را دخترم صدا ميزد که گاهی باور می کردم

 . به دنبال مادر ارزوهایش می گرددشکوفه در وجود خانم حمد 

 

 ... در کارگاه مشغول طرح زدن بودم

 ... سيامک فنجان چای را روی ميز گذاشت . دست به پيشانی ام تکيه زدم و خيره شدم به طرح روی ميز

 ! ... سيامک روی مبل نشست و گفت : بخور

 ندمين بار طرح می زدم . طرح ميزدم و میکالفه تر انگشتانم را روی پيشانی ام به حرکت در اوردم . برای چ

 . دانستم چيزی نخواهد بود که انتظار دارم . نگاه خشمگينم را از طرح قاب اینه گرفتم و به روی سيا چرخاندم

 ... اشاره ای به فنجان چای کرد و گفت : بخور و یکم اروم شو

 ! نمی دونم چه مرگمه:-
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 ... م شدی دیگه تکميلهيچی گيج و منق بودی تازگيا خل و چل ه:-

 . از بين دندان هایم غریدم : عوضی

 شانه هایش را باال کشيد و رو برگرداند . چای داغ را مزه مزه کردم : همه چيز رو به راههه ؟

 . باید سفارش مس بدیم . ورقای یک ميلی داره تموم ميشه:-

 . خودت ترتيبش و بده:-

 ودم می دونم . موندم تو اینجا چيکاره ای ... سفارشات و منسيامک چشم غره ای رفت و گفت : این و که خ

 . ميدم . من ميگيرم . تو چيکار می کنی

 : از جا بلند شدم . پالتوی سياهی که با انتخاب شکوفه خریده بودم را به تن کردم و به سمت در قدم برداشتم

 ... بابت چای ممنون

 : کجا به سالمتی ؟ سيامک دستش را پشت مبل انداخت و به طرفم برگشت

 . اشاره ای به ساعت کردم : ميرم مهد امروز نوبت منه بچه ها رو بيارم

 ! سيامک لبخندی زد : اخيش خيالم راحت شد تمام دیشب خواب ميدیدم نوبت منه

 . خندیدم و از در بيرون رفتم : عقل نداشته ات و هم به باد دادی

 عروسک بزرگش را دنبال خود ميکشيد. به شکوفه ای که در با خرید های سفارشی وارد خانه شدیم. ساوان

 برابرش خم شده بود اخم کرد. از اینکه به خانه آمده بود ناراحت بود. مهد را دوست داشت و بيش تر از آن

 ...کشيدن موهای غزال را

 جيغش میبرای شکوفه توضيح دادم وقتی به مهد رسيده بودم موهای غزال را دور دستش پيچيده و به جيغ 

 خندید. شکوفه به صورتش کوبيد: چيزیش که نشده بود؟

 

 .شانه باال انداختم: اونم بلده از پس این بربياد

 شکوفه لب گزید: آیدا فهميد؟

 .من که چيزی نگفتم. ولی خب ميفهمه:-

 .هدشکوفه با ناراحتی نگاهی به ساوان انداخت و بلند شد: خيلی غيرقابل کنترل شده. این مهدم پروش کر

 به ساوانی که خود را روی مبل می کشيد و سعی داشت عروسکش را هم با خود باال ببرد نگاه کردم. بی اختيار

 .خندیدم

 خرید ها را روی ميز اشپزخانه چيدم و راهی اتاق شدم. خودم را روی تخت رها کردم و بالشت را در اغوش

 .کشيدم
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 کنارم روی تخت نشست و گفت : خسته شدی ... ؟

 ند زدم : تا شب همه چيز اماده ميشه ؟لبخ

 . خيالت راحت اماده ميشه:-

 . پس من یه چرت بزنم:-

 ناهار نمی خوری ؟:-

 . مچ دستش را بين انگشتانم گرفتم و چشم دوختم به ساعت ... چيزی به دو نمانده بود و غریدم : یه چرت بزنم

 .خندید : سه بيدارت می کنم ناهار بخوریم

 می رفت نگاهش کردم. قبل از بسته شدن در لبخندی روی لبهایم نشست. این زن را با موهای از در که بيرون

 .ریخته روی شانه اش، با پيراهن قرمز رنگ کوتاه روی زانویش، دوست داشتم. بيش از اندازه دوست داشتم

راموشی سپردم . چشم روی هم گذاشتم . چشم بستم به روی تک تک ثانيه های در حال گذر و خود را به باد ف

 با

 ارامش خاطر به پيشواز این فراموشی کوتاه مدت رفتم . از ارامش بعد از ان مطمئن تر از انی بودم که انتظارش

 . می رفت

 ... اما

* * * 

 

 . امين امد

 ... تنها نه

 . با خانم حمد امد

 . همراه نامزدش امد

 . همراه نامزدی که هرگز نامش را هم به زبان نياورده بود

 . امين همراه مادر و همسرش قدم در خانه ام گذاشت

 . امين با همسرش امد

 ... همسر غریبه تر از اشنایش برای من

 . نامزد امين حمد کسی نبود جز باران زندگی من

 ... باران قدم در خانه ام گذاشته بود ... باران امد

 . سلول های وجودم حس کنم باران امد زمانی که می رفتم تا تک تک لحظات ارامش زندگی ام را با تک تک
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 چشمهایم را روی صورت اشنایش گرداندم . به درب ورودی اپارتمان چنگ زدم و لبهای باز شده ام را روی هم

 . فشردم . نگاهش را از روی صورتم گرفت . متعجب بود ... صدای شکوفه هر دوی ما را از افکارمان بيرون کشيد

 را به سمتش برگردانم . چشمان به اشک نشسته اش را به زمين دوخت و از باران صدای لرزانش باعث شد نگاهم

 . خواست وارد اپارتمان شود . صدای داد و فریاد ساوان سکوت خانه را شکسته بود

 باران از کنارم گذشت و من در را به تندی بستم . باران وارد پذیرایی شد . نگاهم را دوختم به چشمان بارانی

 ه در تکيه زدم . قطره اشکی از چشمانش سرازیر شد . ثانيه ها برایم به درد کشيده شده بود . زمانشکوفه . ب

 عذاب اور تر از انی بود که فکرش را می کردم . شکوفه رو برگرداند و لبهای من برای صدا زدنش از هم جدا شد

 ت سراغ باران و من چشم روی هماما صدایی از گلویم خارج نشد . شکوفه رفت . رفت سراغ مهمانان ... رف

 . گذاشتم . باران در خانه ام بود . در خانه ی من و همسرم بود

 قدم هایم به سوی پذیرایی سنگين بود . تنم به دار کشيده شده بود و من بی روح قدم برمی داشتم . ساوان از

 ماند . ساوان برای به اغوش امين خودش را به سویم کشيد و صدایم زد . نگاهم روی صورت ساوان ثابت

 اغوشم امدن دست و پا می زد و با ... با ... هایش تمامی نداشت . پاهایم به زمين گرم چسبيده بود . امين بلند

 شد . ساوان را به اغوشم داد . او را به سينه فشردم . می خواستم مانع افزایش ضربان قلبم شوم . ساوان در

 روی مبل نشستم . سر بلند کردم . نگاهش سنگين بود . به روی ساوان وسينه ام پوف می کرد و من به سختی 

 ... صورتم گردش می کرد . امين کنارم بود و سعی داشت ساوان را مشغول کند اما ساوان

 

 دردم را فهميده بود . با تمام کودکی اش دردم را حس کرده بود که فقط در اغوشم سکوت کرده بود . ارامتر از

 ارامتر از انی که باید می بود . دستانش را به روی انگشتانم قفل کرده بود و ارام ارام نفس میهميشه بود . 

 . کشيد

صدای خانم حمد نگاهم را از موهای خرمایی مورد عالقه ام کند . در جوابش سعی کردم لبخندی بر لب اورم : 

 نه

 . تازه از خواب بيدار شده

 ه دادم : چون کمی به نظر نا اشنا ميان خانم بخاطر همينه . چند دقيقهصدایم تلخ شد . بی دليل اما تلخ ادام

 . طول می کشه عادت کنه

 . خانم حمد با صدای بلند شکوفه را صدا زد : عزیزم باران نگفته بود امروز قراره بياد . وگرنه مزاحم نمی شدیم

فت و گفت : این چه حرفيه . قدمشون با سينی چای از اشپزخانه بيرون امد . سينی را در برابر خانم حمد گر

 روی
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 . چشم

 نگاهم را دوختم به باران . شکوفه را با دقت زیر نظر داشت . شکوفه در برابر امين خم شد و گفت : چيزی از

 ... نامزدیتون نگفته بودین

 صدا فرو داد امين نگاه دزدید . فنجان را روی ميز رها کرد و باعث حرکت های نامتعادلش شد . اب دهانش را پر

 ...و گفت : یک

 . سخنش را نيمه کاره رها کرد و اینبار گفت : یکدفعه پيش اومد

 . شکوفه اینبار از باران پذیرایی کرد و گفت : تبریک ميگم اقای حمد مرد بسيار خوبی هستن

 را از اغوشم بيرون باران تلخ لبخند زد . درست مثل زمانی که لبخند های تلخ را تحویل من می داد . امين ساوان

 . کشيد و گفت : بيا اینجا بهت چایی بدم

 ساوان برای گرفتن فنجان چای امين در اغوشش جا گرفت . پيراهن مردانه ای که به تن داشت صورتی بود

 همرنگ پيراهن امين و صدایش باعث خنده شد که گفت : ببين چطوری با من ست کرده . از کجا می دونستی

 صورتی بپوشم ؟می خوام پيراهن 

 ساوان انگشت به دهان برد و باران را زیر نظر گرفت . نگاهش به باران شيرین نبود . از اینکه باران توجهی به او

 . نداشت راضی به نظر نمی رسيد و این باعث ميشد سکوتش طوالنی تر شود

 را زیر نظر گرفته بودم . کالفه به شکوفه باز هم خود را در اشپزخانه زندانی کرد . نگاهم به باران بود و رفتارش

 !... نظر می رسيد و سکوتش بيش از اندازه مشکوک

 

 . بلند شدم . قدم هایم را به سوی اشپزخانه برداشتم . باران نامزد امين بود . باران ... باران من نامزد امين بود

 . نفرتی در دلم بر امين شعله کشيد . باران من متعلق به امين بود

 گذاشتن اولين قدم در اشپزخانه صدایم را باال بردم . تمام تالشم برای ارام بودن بی نتيجه بود : خانمم قبل از

 کمک نمی خوای ؟

 کنار کانتر روی زانوهایش نشسته و سرش را ما بين زانوانش گرفته بود . به تندی چادرش را روی صورتش کشيد

 . گرفت و گفت : نه ... ممنونو سر بلند کرد . نگاهش را به صورتم ندوخت . رو 

 به طرفش قدم برداشتم . باران بيرون این چهاردیواری بود و من اینجا کنار همسرم . دستانم به طرف شکوفه که

 جلوی اجاق ایستاده بود کشيده شد . اما قبل از اینکه شانه هایش را لمس کنم صدای ارامش را شنيدم : مرصاد

 ... برو پيش مهمونا

 رزید . دست پس کشيدم . تمام انرژی ام برای نزدیکی به شکوفه از بين رفت . قدمی عقبصدایش می ل
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 گذاشتم و از کنارش گذشتم . نگاهم به باران سر به زیر و ارام بود و مسيرم سرویس دستشویی ... ! نگاهم را

 س دیگه ای نشه ؟ کی بهتردوختم به اینه و زمزمه کردم : تو چته مرصاد . لعنتی اروم باش . مگه قرار بود زن ک

 ... از امين . خفه شو ... خفه . اون زن امين شده . بارانی که متعلق به من بود . بود ... بود

بود ها در ذهنم تکرار و تکرار شد . باران متعلق به من بود . یک سالی از بودن باران با من گذشته بود . یک 

 سالی

 د . شکوفه بود . همسرم بود . شکوفه ی من بود . ارامش وجودم متعلقکه باران متعلق به من نبود . باران نبو

 . به من بود

 . باران در خانه ام بود و من ... مهمانم بود

 مشت اب را به صورتم کوبيدم . خدایا این چه بازی بود . خدایا چرا باران .هر کسی در این دنيا می توانست

 ... خداوندم . خدایم چرا ؟نامزد امين باشد . چرا باران ... خدای من 

 . نفس هایم سنگين بود . سرم سنگين بود . وجود باران سنگين تر بود

 ضربه ای به در خورد و صدای ارامی که گفت : مرصاد ؟

 . دستم را به روی شير اب گرفتم و ارام ارام بستمش . صدایم را با تمام تالشم باال بردم : دارم ميام

 . صدای برخورد صندل های سفيدش که قبل از امدن مهمانان با پيراهن سفيد وصدای قدم هایش را شنيدم 

 . قرمزش ست کرده بود . باران هم سفيد پوشيده بود . شلوار باران هم سفيد بود . باران ... لعنتی

 . دمدزدیدقایقی بعد خودم را از سرویس بيرون کشيدم . کنار امين جا گرفتم و نگاهم را از نگاه پر از حرف باران 

 . نباید می دیدمش . نباید ... باران نبود . من قول داده بودم . به خودم . به خدای خودم . من شرمنده نميشدم

 

باران نبود . باران مهم نبود . برای من شکوفه بود و بس . برای من همسرم بود و بس . برای من کسی جز 

 همسرم

 . نبود

 ساوان را که کنار ميز تاتی می کرد گرفته بود و سعی داشت مانع خانم حمد به شکوفه پيوسته بود . امين

 افتادنش شود . ساوان همچنان قدم هایش را تا نزدیکی باران برمی داشت و برمی گشت . به هر نحوی بود از

ه نبارانی که با ابروان در هم او را زیر نظر گرفته بود دوری می کرد . امين غافلگيرم کرد . با نگاهی پرسشگرا

 : گفت

 . هی پسر امروز خيلی کم حرف شدی . مشکلی پيش اومده

 . نه یه خورده کسلم . نمی دونم چمه . بی حوصله ام:-
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 مشکلی که توی کار پيش نيومده ؟:-

 البته که نه . سفارشات جدید به زودی ميرسه و منم باید ترتيبشون و بدم . تصميم گرفتم بعد از ماه محرم یه:-

 . دنبال مسای جدید . می خوام کارگاه و گسترش بدم . سفارشات کاری جدید بيارمسفر برم کرمان 

 عاليه . کمک که نمی خوای ؟:-

 با تلخی جواب دادم : احتماال سرت اونقدر مشغول مراسم عروسی و این چيزا بشه که اصال وقت کمک نداشته

 . باشی

شده روی لبهایش خيره شدم . ازدواج کردن با امين به تندی نگاه دزدید . اهی کشيد و من به پوزخند حک 

 باران

 من اینقدر تلخ به نظر می رسيد ؟

 شکوفه صدایمان زد برای شام . رو به روی امين کنار شکوفه نشستم . ليوان اب را تا ته سر کشيدم . غذای پر از

 ود پيش رویم قرار داشتخاطرات روی ميز خودنمایی می کرد . فسنجانی که برایم مدتها پيش بسيار مزه داده ب

 باران کنار امين نشست . خانم حمد و امين که لب به تحسين دست پخت شکوفه گشودند باران هم سر بلند .

 . کرد . نگاهش ازرده بود . مهربان نبود . اما گفت : دستپخت خوبی دارید

 . شکوفه لبخند زد . نگاهش را از باران گرفت و گفت : نوش جان

 ث شد خانم حمد از کارهای جدید شکوفه بپرسد . از پایان کالسهایش . شکوفه به ارامی ازسکوت سنگين باع

 . کالسهای کامپيوترش گفت . از مدرک جدیدی که به زودی می گرفت . از سه مدرک پایانی اش

 وخانم حمد که سراغ درسها رفت شکوفه ادامه داد : وقت که نميشه روزا زیاد درس بخونيم مخصوصا با کار 

 . ساوان . ولی شبا باهم می خونيم

 خانم حمد گفت : چرا یه معلم نميگيرید ؟

 

صورتم را به طرف خانم حمد برگرداندم . سعی کردم فراموش کنم نگاه باران سنگين تر از هميشه به رویم است 

 و

 ا و ایدايریم . سيگفتم : تا جایی که بشه اشکاالت هم و برطرف می کنيم . بازم مشکلی بود از بچه ها کمک ميگ

 . خيلی کمک می کنن

 . شکوفه با لبخند ادامه داد : مخصوصا اقا سيامک . درسشون واقعا خوبه

 امين چشم غره ای رفت : سيامک درسش خوبه ؟

 . شکوفه با مهربانی ادامه داد : نمره هاشون که این و نشون ميده
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 بين که هميشه از درس فراری بودی . پسرای درسامين سر تکان داد . خانم حمد رو به امين گفت : خودت و ن

 . خون هم هستند

 . امين با اعتراض مامان را زیر لب تکرار کرد . خندیدیدم

 . با برخورد قاشق و چنگال در بشقاب همه به سمت باران برگشتيم

 تبرایم رنگی نداشبرای لحظاتی فراموش کرده بودم بارانی هست . باران پيش رویم را فراموش کرده بودم . باران 

 ! در کنار شکوفه در کنار خاطرات گذشته ی کوتاه مدت

 . لبخند تلخ و کمرنگی روی لبهایش نشاند و گفت : دستتون درد نکنه خوشمزه بود

شکوفه لبخند زد . مهربان . مثل تمام این مدت . باران بلند شد . از اشپزخانه بيرون رفت . امين را زیر نظر 

 گرفتم

 . مشغول غذا خوردن بودبی توجه  .

غذا به دهانم زهر شد . به تلخی شربت های سرماخوردگی کودکی ام . چنگال را درون بشقاب رها کردم . امين 

 سر

 بلند کرد . چشم دوخت به شکوفه و گفت : واقعا دستتون درد نکنه عالی شده . خيلی خوشمزه هست . تو عمرم

 . فسنجون به این خوشمزگی نخورده بودم

 وفه تشکر کرد . نوش جانی با ارامش گفت و من دلم برای بيرون رفتن پر کشيد . دلم هوای قدم برداشتن درشک

 ان سالن را داشت . صدای گریه ساوان باعث واکنش سریعم شد . قاشق را درون بشقاب رها کردم . دست روی

 . شانه ی شکوفه گذاشتم : تو بشين من ميرم

 . هربان نبود . ارامش نداشتشکوفه نگاهم کرد . چشمانش م

 از اشپزخانه بيرون زدم . دیدمش . کنار ساوان روی کاناپه نشسته بود . سعی داشت ارامش کند . ساوان را در

 . اغوش کشيدم و تکانش دادم : اروم باش عزیزدلم . اروم بابایی . ببين اینجام اروم

 

 ود . ساوان را در اغوش تکان دادم . با نگاهم به تندیدستش را به روی دسته کاناپه تکيه زده و نگاهش به من ب

 رو چرخاند . خودش را روی کاناپه جمع و جور تر کرده و دستانش را در هم قفل کرد . ساوان روی شانه ام به

 . خواب رفت

 ی ؟نگاهم را دوختم به صورتش . متعجب بودم از رفتارش . تمام دل و جراتم را جمع کردم و پرسيدم : چرا اومد

 صدایم ارام بود . مطمئن بودم با صدای خانم حمد و امين اصال صدایم به اشپزخانه نخواهد رسيد . نگاهش را تا

 ... چشمانم باال اورد . در تمام سالهای اشنایی انقدر می شناختمش که بدانم نگاهش رنجيده است . گس است
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 کوفه پشت ميز می نشينم . جایی که به ان تعلقسوالم بی جواب می ماند و من به اشپزخانه می روم . کنار ش

 . دارم . جای من اینجاست در کنار همسرم

 امين تشکر کرد . برای جمع و جور کردن اشپزخانه که پيش قدم شد . من هم پيش رفتم . انگار هر دو از محيط

 ور ان کس که رویبيرون این اشپزخانه هراس داریم . شاید بخاطر دمای انجاست شاید هم بخاطر بازدم حض

 کاناپه جا خوش کرده است . امين با خنده از شکوفه در مورد کار جدیدش پرسيد و شکوفه مثل هميشه با

 ارامش مشغول توضيح دادن شد . توضيحاتی که کوتاه و مختصر نبود . امين مشتاقانه به صحبت های شکوفه

رویشان باز کردم . امين صندلی را عقب کشيد گوش سپرده بود . ظرف ها را درون سينک گذاشتم و اب گرم را 

 و

 دوباره پشت ميز نشست . شکوفه مشغول جمع کردن باقی مانده غذاها درون یخچال بود . امين تمایلی برای

 بيرون رفتن نشان نمی داد . من هم تمایلی برای بيرون رفتن از این اشپزخانه نداشتم . دستی که بين موهایش

 . از کالفگی اش داشت . نگاهش را به درب خروج اشپزخانه که می رسيد برمی گرداند می کشيد برای من نشان

 به سمت شکوفه رفتم . کنار کتری رو گازی ایستاده بود و منتظر جوش امدن اب . قوری سياه و سفيد را از

 ... دستش گرفتم : تو برو من و امين اینجا هستيم . چای دم می کنم

 ام اتفاقات ساعت گذشته نگاهش ارام بود . مطمئن بود . لبخندی زدم . باران نمیسر بلند کرد . بعد از تم

 توانست این لبخند را روی لبهایم مهمان کند . فقط این چشمان پر از ارامش می توانست لبخند را به زندگی من

 کيه زدم . امينبرگرداند . چادرش را روی سر مرتب کرد و از اشپزخانه خارج شد . قوری به دست به کانتر ت

دستانش را روی ميز گذاشت و به رو ميزی سفيد رنگ خيره شد . قوری را پيش کشيدم و پرسيدم : همه چيز 

 رو

 به راهه ؟

 . نگاهش را مردد و پر حرف به نگاهم دوخت و با نفس عميقی گفت : چيز مهمی نيست

 رون رفتند شکوفه قدم برداشت . به تندی واردباران رفت . همراه امين . همراه خانم حمد ... از اپارتمان که بي

 اتاق شد . به سمت پذیرایی رفتم . روی کاناپه کنار ساوان نشستم . دست روی موهایش کشيدم و چشم دوختم

 به شکوفه که درب اتاق خواب را باز گذاشته بود . با خشم چادر از سرکشيد و روی تخت پرتاب کرد . به سمت

 . وله اش وارد حمام شدکمد رفت و با برداشتن ح

 ... چشم بستم به روی تصویر پيش رویم و نگاه دوختم به دیوار

 

 ... باران



www.taakroman.ir  

 

  

 
178 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 بعد از این همه مدت باید باران می امد ؟

 ان هم به عنوان همسر دوستم ؟ به عنوان همسر امين ؟ امين حمد ؟

 دکی ام بود . کاش من هم ارامنگاهم را دوختم به صورت ارام ساوان . به چشمان بسته اش . کاش ارامش کو

 . بودم . کاش شکوفه ارامم می کرد

 نگاهم را دوخته بودم به صورتش ... چشمانش بسته بود اما صدای نفس های پی در پی اش نشان از بيداری

 . اش داشت . بازویش را روی سر گذاشته بود و به اصطالح مانع دیدم بود . شکوفه از حضور باران دلخور بود

از من ... مگر تقصيری داشتم . من از باران درخواست حضور نکرده بودم . من برای بودن باران راضی  دلخور

 نبودم

 . بارانی وجود نداشت . برعکس هر شب که سر به سينه ام می گذاشت امشب از اغوشم فراری بود .

 مان . در زیر این سقف مهم نبودتمام لحظاتم پر بود از ناراحتی شکوفه . باران مهم نبود . حضورش در این ساخت

. 

 « دوست دارم زیر سقفی زندگی کنم که تو نفس می کشی» باران گفته بود 

این جمله مثل تمام گذشته ها لبخند را مهمان لبهایم نمی کرد . باران برای من ارامش نبود . برای من این 

 لحظه

 . همسرم بود و بس

 ای اینده که تمام شب چشم دوختم به تن مچاله شده اش تا خوابخواب بر چشمانم غلبه کرد . مثل تمام روزه

 . مهمان چشمانم شود . یک هفته ی تمام شکوفه سکوت کرد . سکوت کرد و در زمان اجبار لب به سخن گشود

 چرا باران امد ؟» یک هفته ی تمام من سکوت کردم . به حضور باران فکر کردم ... هزاران بار از خدایم پرسيدم 

» 

 ا جوابی برای سوالم نبود . هيچ نبود ... باران بود و من دليلی برای حضورش نداشتم . باران حضور داشت وام

 من تمام تالشم برای ندیدنش بود . من با خودم و خدای خودم عهد کرده بودم . عهدم برای با شکوفه بودن بود

 ... امش من شکوفه بودو بس . شکوفه بود و شکوفه . همسر من ... زندگی من ... مامن ار

 خاله جان نذری داشت ... سوم محرم بود و خاله جان مثل سالهای گذشته ترتيب مراسم نذری را داده بود . قبل

 از رسيدن به جلوی ساختمان تماس گرفتم . خواستم همراه ساوان پایين بياید . خواستم او بياید . در هفته ی

 . ن خودداری کرده بودم . تمام توانم برای دیده نشدن و ندیدن بودگذشته با تمام توانم از حضور در ساختما

 ساوان را در اغوش داشت . چادر به سر و مثل تمام هفته ی گذشته ساده و بدون لبخند منتظر بود . پياده شدم

 و سالم کردم . زیر لب پاسخ گفت و روی صندلی جلو نشست . ساوان را هم در اغوش کشيد . پشت فرمان
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 و پرسيدم : نميخوای ساوان و بزاری رو صندلی عقب ؟ نشستم

 . بدون لحظه ای نگاه کردن گفت : نه

 

 نه ای به کوتاهی یک کلمه . نه ای به کوتاهی دو حرف . شکوفه باز هم برای این سکوت تالش می کرد . سکوت

 ... لتنگم . دلتنگ حضورششکوفه این روزها برایم تلخ تر از حضور باران بود . همان روز اول اعتراف کردم د

 دلتنگ اغوشش . باران این روزها برایم حضور داشت اما در کنار نبود شکوفه حضور باران به چشم نمی امد . من

 دلتنگ همسرم بودم نه دلتنگ بارانی که می دانستم همچنان در قلبم جای دارد . می دانستم باران را همچنان

 وسعت تمام خاطراتم . باران را دوست داشتم به قدمت تمام سالهای دوست دارم . باران را دوست داشتم به

 عمرم . عاشق بودم .عاشق بارانی که در کنارش اوج گرفتن اموختم . من زندگی را در کنار باران اموخته بودم . اما

 . ارامشم در کنار شکوفه بود . من ... وجودم ... تک تک سلول هایم طالب ارامش بود

 شته ام توانی برای به دنبال عشق رفتن نداشتم . چون روزهای گذشته دنبال ارامشی بود درچون روزهای گذ

 . پس روزهای زندگی ام

 خاله با محبت هميشگی اش به پيشواز امد . با دیدن رنگ پریده شکوفه به صورتش کوبيد و با صدای

 هراسانش زمزمه کرد : مریضی مادر ؟

 . ساوان را که برای به اغوشم امدن در سينه می فشرد همراه خاله شدشکوفه دستش را فشرد و همانطور که 

 . خاله نگاهم کرد و گفت : برو مادر اقا سيد تو حياط پشتيه . دستت درد نکنه یه کمکی بهش بکن

 . سر تکان دادم . نگاهم تا ورود شکوفه و خاله جان به ساختمان طول کشيد

 یگ بزرگ را زمين گذارد . به سمتم قدم برداشت و مردانه دستم رابه کمک اقا سيد رفتم . حضورم باعث شد د

 فشرد : چطوری مرد ؟

 . تلخ لبخند زدم . لبخند زد و اشاره ای به دیگ کرد : بگير سرش و

 . خم شدم . سر به زیر گفت : مهتاب خانم می گفت همه چيز رو به راهه . می گفت بچه ها رو فرستادی مشهد

 . هميشه همه چيز خوب پيش ميرفتسر تکان دادم : کاش 

 . امتحان الهيه مرد:-

 . نمی تونم ناراحتی شکوفه رو ببينم:-

 دیگ را روی اجاق گذاشت و پرسيد : دوسش داری ؟

 . نگاهم را دوختم به دایره های به سوی مرکز رفته ی ته دیگ . دوسش داشتم . همسرم را دوست داشتم : دارم

 بهش گفتی ؟:-
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 . : گفتم دست به کمر زدم

 

 امروزم گفتی ؟:-

 به سمتش برگشتم . سری تکان داد و به سمت دیگ بعدی قدم برداشت : گل و دیدی ... نرمه . لطيفه . باید

 مراقبش باشی . مراقبش که باشی تا وقتی جون داشته باشه همراهت می مونه . دوای دردت ميشه و اميد

 يفه . نياز به مراقبت داره . هر روز که چشم باز می کنی بایدزندگيت . همسرت هم درست مثل اونه . نرمه . لط

 براش تکرار کنی ... دوست داشتنت و باید بهش بگی . ماها که دردامون مياد سراغمون دنبال گوش شنوا نمی

 گردیم . دنبال یه مامن ارامشيم که اروم بگيریم . اون ارامش و باید کنار همسرمون پيدا کنيم ولی اونا برعکس

 هستن . دوست دارن بری سراغشون . دردشون و بپرسی . بزاری حرف بزنن اگه اشتباه کردی سرت داد بزنن اگه

 . فکر می کنن اشتباه کردی بازم باید بزاری سرت داد بزنن

 لبخند زدم . خندیدم . خندید و اشاره ای به سر دیگ کرد : وقتی خوب داد زدن . اشک ریختن و به قول معروف

 . بانيتشون تخيله شد اون موقع هست که باید حرف بزنی . باید بگی دوسش داری و توضيح بدیحرص و عص

 باید برای کاری که کردی معذرت بخوای و برای کار نکرده ات توضيح بدی . باید رک و پوست کنده حرف بزنی

. 

 می مونن . ارامشخود به خود اروم ميشن . درست مثل اون گل تا زمانی که جونشون اجازه بده همراهت 

 . وجودت ميشن

 : دیگ بعدی را هم روی اجاق گذاشتيم . شلنگ اب را درون دیگ گرفتم . اجاق بعدی را مرتب کرد و ادامه داد

 ميگن تو گذشته های دور شهنشاهی بوده و بر سرزمينی به وسعت کشورها حکومت می کرده . از وزیرش

 ه . وزیر متعجب از شاه می پرسه با داشتن این قدرت و ثروتميخواد خوشبخت ترین ادم روی زمين و پيدا کن

 مگه خوشبخت نيست . شاه با تلخی از حس ترسش از ثروت و قدرتش ميگه . وزیر از روز بعد به دنبال دستور

 شاه راهی پيدا کردن خوشبخت ترین ادم ميشه . سالها بعد وزیر با مرد کارگری که دستهاش پينه بسته و فقيره

ه و به شاه ميگه خوشبخت ترین ادم روی زمين و پيدا کردم . شاه از مرد ميپرسه چطوره که تو با برميگرد

 نداشتن

 . هيچ ثروت و انجام کارهای سخت خوشبخت ترین ادمی . مرد جواب ميده خوشبختی من در ارامش خونه امه

 لبخندش تمام خستگی روزم ولحظه ای که وارد خونه ام ميشم و همسرم به پيشوازم مياد . لحظه ای که با 

 فراموش می کنم می فهمم خوشبخت ترین ادم روی زمينم . بهتر از اونی که فکر کنی می شناسمت و می دونم

 چيزی نيست که بتونه تو رو از پا در بياره جز اینکه حس خوشبختی خونت و از دست بدی . برو برای بدست
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 . اوردنش تالش کن

 بودیم که خاله جان همراه ساوان امد و گفت : هی بهونه ات و ميگيره . دیگه اخرین دیگ را هم بار گذاشته

 . نتونستيم نگهش داریم

 ساوان را در اغوش کشيدم . اقا سيد نگاهی به اطراف انداخت و گفت : فکر کنم همه چيز رو به راه شد اینطور

 نيست مهتاب خانم ؟

 

 ن دستت سيد هر چند زحمته ولی این دیگ و با اونخاله جان نگاهش را دوخت به دیگ ها و گفت : قربو

 . کوچيکه عوض کنی خوب ميشه اجاق کوچيکه شاید وزنش و نکشه

 . اقا سيد دست روی چشم گذاشت وگفت : چشم خانم

 لبخند زدم . از همان روزهای کودکی ام عاشق صحبت های پر از محبت خاله جان و اقا سيد بودم . هر بار که

 م دستور می داد ان ها را با خاله جان و شوهرش مقایسه می کردم . لذت ميبردم از احترام ماحاجی به حاج خان

 بين خاله جان و اقا سيد . ساوان به موهایم چنگ زد و خودش را باال کشيد . به تندی دست روی دستهایش

 اغوشم پایين گذاشتم و آخ م بلند شد . ساوان بی توجه سعی داشت خود را روی شانه هایم بکشد . در

 کشيدمش و مجبورش کردم روی زمين بایستد . راضی از این کارم دست به دیوار گرفت و قدمی به سمت دیگ

 . ها برداشت . خاله جان نگاهش کرد و گفت : مواظب باش

 خندیدم . ساوان را که به پيشواز اجاق ها می رفت در اغوش کشيدم : من ببرم این یه دوری بزنه شاید خوابش

 . رهبب

 . خاله با محبت نگاهم کرد : فکر خوبيه دختر بيچاره هر کاری کرد نخوابيد که نخوابيد

 . زیر لب زمزمه کردم : اخه اینم می دونه مامانش مثل هميشه نيست

 از حياط پشتی بيرون امدم . نگاهم به ساختمان بود و به چشمانی که پشت پنجره نظاره گرم بودند . پرده را از

زده بود و نگاهم می کرد . مثل تمام این روزها نگاهم می کرد و سکوت کرده بود . ساوان داشت در لبه کنار 

 مورد

 . چيزی صحبت می کرد که من حال و حوصله توجه کردن به کلمات نامفهومش را که کنار هم می چيد نداشتم

 همراه ساوان راهی سوپر مارکت سر درب نيمه باز حياط را کامال باز کردم و لبخندی به چشمان نظاره گرم زدم .

کوچه شدم . با دیدن خوردنی های توی مغازه چنان ذوق کرده بود و پشت سرهم لغات نامفهوم را ردیف می 

 کرد

 که نمی دانستم باید به خوردنی ها توجه کنم یا صحبت های او . اب نباتی برداشتم و به دستش دادم تا سکوت
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 کشيد و اخم کرد . از سفت بودن ابنبات خوشش نيامده بود . چند کيک و کند . زبانش را به روی اب نبات

 . ابميوه و بسته ای شکالت هم گرفتم و از مغازه بيرون امدم . نگاه ساوان به روی لواشک های قرمز البالویی بود

 اکی هم به خرید هابنبات را رها می کرد تا یکی از لواشک ها را داشته باشد . به تندی اب نبات را گرفتم و لواش

 . اضافه کردم و به دستش دادم

 لواشک را به همراه بسته اش در دهان فرو برد . نگاهش کردم و بيخيال راه افتادم . تالشی برای باز کردن بسته

 ی لواشک نکردم . درب حياط را به جلو هل دادم و وارد شدم . نگاهم رویش ثابت ماند . با چند نفر از خانم ها

 مشغول شستن برنج بودند . نگاهش را لحظه ای روی چشمان من و ساوان متوقف کرد و مشغول کاردر حياط 

 . شد

 

 یااهلل گویان پيش رفتم . خانم ها با دیدنم به طرفم برگشتند . به سرعت سالم کردم . مينا به سمتم برگشت و

 . لبخند به لب گفت : سالم از ماست پسرخاله

 ستادم . کيسه خرید هایم را روی چهارپایه گذاشتم و رو به خانم هایی که سعیساوان را به اغوش شکوفه فر

 . داشتند سبد بزرگی را بلند کنند گفتم : اجازه بدین من برش می دارم

 : شکوفه نگاهی به خرید ها انداخت . زیر چشمی نگاهش کردم و خم شدم . سبد را به دست گرفتم و چرخيدم

 کجا بزارمش ؟

 وی چهارپایه کردند . شکوفه کيسه را برداشت و عقب کشيد . سبد را روی چهارپایه گذاشتم واشاره ای به ر

 . تشکر کردم . نگاهم کرد و لبخند زد . با سرخوشی دست به کمر زدم و سر به زیر گفتم : امری باشه در خدمتم

 . کوفهشدی بيخ ریش ش مينا شلنگ اب را روی سبد گرفت و گفت : کم خودشيرینی کن پسر خاله . دیگه بسته

 . باال بره پایين بياد باید تحملت کنه

 شکوفه خندید . نگاهم را دوختم به چشمانش و ارامتر جوری که تمام تالشم این بود کسی نشنود گفتم : من با

 . جون و دل در خدمتش خواهم بود

 . شکوفه نگاهم کرد و لحظاتی بعد رو برگرداند

 ... گفت : بابا تو حياط منتظرته جناب عاشق پيشهمينا ابکش ها را دستم داد و 

 گوش به نوحه در حال پخش دوخته بودم و نگاهم به دیگ ها بود . سينی به دست کنارم نشست . نگاهم را

 دوختم به صورتش و لبخند زدم . سينی غذا را به طرفم گرفت و پرسيد : اقا سيد کجاست ؟

 . وغ ميشه نميشه خوب خرید کردرفت یکم خرید کنه . گفت بعد از ظهر شل:-

 بازم کسی مياد ؟:-
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 . قاشق را درون خورشت قرمه سبزی فرو بردم : اره کم کم پيداشون ميشه

 اولين قاشق را به دهان گذاشتم و پرسيدم : ناهار خوردی ؟

 ... اوهوم:-

 . بود . به سکوتش در سکوت به دیگ ها خيره شده بود . ارام ارام غذا می خوردم و تمام حواسم به رفتارش

 سينی خالی را که پس زدم به تندی برگشت . سينی را برداشت و بلند شد . نگاهم روی قامتش باال رفت و

 صدایش زدم . برگشت و نگاه پرسشگرش را به صورتم دوخت . پرسيدم : از من دلخوری ؟

 

 . ساسات همسرم ناتوان مانده بودمنگاه خيره اش سنگين بود . پرحرف بود و من در درکش ناتوان ... از درک اح

 من رفتار هایش را درک نمی کردم . لطافت احساساش را نمی فهميدم . من با تمام احساساتم . من با تمام

وجودم درکش نمی کردم . بودن باران را درک نمی کردم . بودن خودم را درک نمی کردم ... نبودن همسرم را 

 درک

 اید درک کنم ولی من ... انگشتانش را دور دسته های سينی محکمتر کرد . براینمی کردم . اقا سيد گفته بود ب

 رسيدن به جوابش جان می دادم . چادرش که می رفت از سرش رها شود را گرفتم . روی سرش مرتب کردم و با

 کمترین فاصله ممکن رو به رویش ایستادم : من اشتباهی کردم که ناراحتت کرده ؟

 ... . دستم را به سمت صورتش پيش بردم که برگشت و بی کالم دور شد . رفت چشمانش به اشک نشست

 . درکش نکردم . تنهایم گذاشت ... نفهميدم

 دست کشيدم به ته ریش روی صورتم . انگشتانم را در زبری ته ریشم رها و احساس کردم . هفته ی زیادی از

گذشت . اما امروز توجهی نداشت . حتی امروز بلند تر  روزی که نارضایتی اش را از ته ریشم ابراز کرده بود نمی

 از

 دیروز بود . امروز ... از پرسشهایم اشک به چشمانش امده بود . امروز من مرد او نبودم . امروز من مردی بودم

 . برای او . مردی به غریبگی مرد های دیگر . او امروز نزدیکم نبود همسرم نبود

 . جمع شلوغ شد و من خودم را گوشه ای کشيدم و زل زدم به شعله های اتش اقا سيد امد . پسرها امدند .

 دلخوری شکوفه حالم را گرفته بود . تمام اشتياقم از دست رفته بود . بی حال و حوصله تر از انی بودم که توان

 همراهصحبت با جمع را داشته باشم . سيامک تماس گرفت ... با صدای مضطرب از باران گفت . گفت باران 

 ... امين به کارگاه رفته است . گفت باران نامزد امين است . گفت نباید رفتاری نشان دهم

 . خبر نداشت یک هفته سکوت کرده بودم . رفتاری نشان نداده بودم

 . گفت من زن دارم
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 . گفت بچه دارم

 . مسئوليت دارم

 . فکر کردم عشق هم دارم

 . دوست داشتن هم دارم

 . . ظرف های اماده را دستم داد و گفت : بيخيال مرد اقا سيد صدایم زد

 . بيخيال ... بيخيالی نبود . ارامش زندگی ام بود که من هيچ کنترلی رویش نداشتم

 من به روزهای زندگی ام دل بسته بودم . روزهایی که برایم شيرین بود در کنار همسر و فرزندم . نمی توانستم

 ... زهایی که همسرم سکوت کرده بود . سکوتی که بخاطر حضور باران بود . شایدبيخيال از این روزها بگذرم . رو

 

 . چه دليلی جز این می توانست باشد ؟ چه دليلی باشد برای سکوت شکوفه

 . دلتنگ ارامش خانه ام بودم . که این روزها نداشتم

 . جت قلبماولين قاشق نذری را که به دهان گذاشتم صدایش در گوشم تکرار شد : برای حا

 . حاجت قلب همسرم . نذر کرده بود برای بودن من

 . چشم بستم

 خدایا ... خدای من چطور می توانستم اینطور دل بلرزانم ؟ چطور می توانستم دل همسرم را بلرزانم ؟! مگر من

 . قسم نخوردم . مگر قول ندادم در درگاهت . مگر اشک را بر چشمانش حرام نکردم

 . ش را دیدم و سکوت کردمتمام هفته اشک های

 . دل لرزیده اش را دیدم و سکوت کردم

 خدایم

 خدای من

 ببخش ... ببخش مرا

 . ببخش حق الناس ات را بر من

 . خداوندا بنده ات فرشته وار تر از ان است که من توان لرزاندنش را داشته باشم

 وی ساختمان پياده کردم . حاج خانمعقربه های ساعت شمار به نيمه شب نزدیک می شدند که حاج خانم را جل

 . دعوت برای ماندن کرد و من بدون لحظه ای انتظار برای واکنش شکوفه رد کردم . می خواستم خانه باشم

 ماشين را درون پارکينگ گذاشتم و او ساوان به اغوش پياده شد . منتظر نماند . نماند تا برسم . رفت و من به

 ه تر شدم و سالنه سالنه وارد اپارتمانمان شدم . بارانی زیر پاهایم در حال زندگیجای خالی اش نگاه کردم . کالف
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 . بود . بارانی بود که امشب هم در این خانه حضور داشت . بارانی که من عاشقش بودم

 در را محکم تر از انی که انتظار داشت بستم . برگشت نگاهم کرد و وارد اتاق شد . دنبالش رفتم . مردد نگاهم

کرد . این پا و اون پا کرد . لحظاتی بيهوده درون اتاق چرخيد . چادرش را تا زد و درون کمد گذاشت . روی 

 تخت

 . نشسته بودم و نگاه خيره ام را دوخته بودم به او ... امشب باید درکش می کردم

 . وی یخچال ایستاده بودکالفه قدم تند کرد و از اتاق خارج شد . دنبالش رفتم . درب اتاق ساوان باز بود . جل

 . پشت ميز نشستم : بيا حرف بزنيم

 متعجب نگاهش را از محوطه یخچال گرفت . با تردید در را بست و به سمتم برگشت . پرسيد : در مورد چی ؟

 

 . لبهایم گشوده شد برای گفتن ناراحتی تو اما ذهنم مانع تکرار کلمات شد . ذهنم زمزمه کرد : در مورد خودمون

 . لحظه ای خيره شد به چشمانم و رو به رویم نشست . دستش را روی ميز گذاشت و منتظر نگاهم کرد چند

 ... باید حرف ميزدم . اما

 . نمکدان روی ميز را پيش کشيدم : من نمی دونستم باران نامزد امينه

 . ومپلک هایش را روی هم فشرد . می توانستم صدای کشيدن هوای اطرافش را در ریه هایش بشن

 ادامه دادم : باران برای من همسر امين حمد می مونه . اون هيچ وقت نمی تونه چيزی فراتر از این باشه . من

 . زندگيم و زن و بچم و بيشتر از هر کسی دوست دارم

 . اب دهانش را فرو داد

 ر خود پيچيدم وبلند شدم . به سمت خروجی قدم برداشتم . لباس عوض کردم و به سمت تخت رفتم . پتو را دو

از سرمای زندگی ام لرزیدم . برای فرار از سرمای زندگی ام خودم را در ميان پتوی تختم پنهان کردم . شاید 

 گرما

 . بخش روزهایم می شد

 . با صدای ارامی چشم گشودم . سرم را روی بالشت جا به جا کردم . چقدر این خاطره برایم اشنا بود

 . ی کرد . باز هم شکوفه بود و خدایشباز هم با خدایش درد و دل م

 . تنها صدایی که می شنيدم صدای ارام هق هقش بود

 . شکوفه ی من در کنار خدایش بود و بس

 . حق نداشتم او را از معبودش جدا کنم

 . ارامشش در کنار معبودش بود
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 . معبودش ارام ارام چشم بستم به روی تصویر پيش رویم . چشم بستم به روی محبت بين همسرم و

با گرمای دستی که صورتم را نوازش می کرد چشم گشودم . لبخندی به چشمان پر از ارامشش زدم . لبخندی 

 زد و

 .گفت : سالم ... صبحت بخير

 دست از زیر پتو بيرون کشيدم و روی گونه اش گذاشتم . انگشتانم روی موهایش به حرکت در امد . دلتنگ این

 . روی هم گذاشتم و دوباره به صورت مهربانش خيره شدم . مطمئنا خواب نبودارامش بودم . لحظه ای چشم 

 . خندید : پاش و اقا دیرت ميشه

 . قبل از دور شدن دست روی بازویش گذاشتم . به سمتم برگشت : پاش و مرصاد االن صدای سيامک در ميادا

 

 انم . ارام زمزمه کردم : بخشيدیمبه سمت خود کشيدمش . روی سينه ام جا گرفت و نگاهش را دوخت به چشم

 ؟

 . دست ما بين موهایم فرو برد . انگشتانش را ما بين موهایم کشيد و گفت : فقط یکم دلگير بودم همين

 . لبخند زدم . چقدر شيرین بود حضورش

 . دست بين موهایش کشيدم و سرش را به سينه فشردم . نفس هایش ارام بود

 !مرصاد ؟:-

 . جونم:-

 . . اب دهانم را فرو دادم و زمزمه کردم : خدایا ممنونم سکوت کرد

* * * 

 پشت فرمان نشست و ماشين را روشن کرد . ساوان را روی پاهایم نشاندم و اشاره ای به جلو زدم : بزن بریم

 .خانم

 . لبخندی زد و ماشين را به حرکت در اورد

 کند و گفتم : نظرت چيه بعد از عاشورا بریم مسافرتانگشت اشاره ام را به ساوان دادم تا بين دندان هایش فرو 

 . حال و هوامون عوض ميشه . بریم طرفای کيش .

 نگاهش را برای لحظاتی کوتاه از جاده گرفت و گفت : کيش ؟

 ... اره االن اونجا هوا خوبه ها ... یک هفته ای ميریم و برمی گردیم . کارا رو می سپارم دست سيا:-

 . ا بود . گفت سفر ... فکر کردم بهترین فکر است . گفت کيش . بی چون و چرا گفتم باشهبرنامه کيش فکر سي

 : گفت نظر شکوفه . گفتم راضی اش می کنم . گفت باران ... گفتم تا برگردیم انشاا... رفته است . پرسيد
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 دوستش داری ؟

 . و دوست دارم نگاه دوختم به عکس شکوفه و ساوان روی ميزم و پاسخ دادم : من زن و بچم

 ... دست روی شانه ام گذاشت : مردی به واهلل

 

 باران ... باران همسر امين بود و من هيچ حقی نداشتم . من شوهر شکوفه بودم و هيچ حقی نداشتم . شکوفه

 برای من ارامشی بود که در طول دو روزه گذشته به دست اورده بودم و به هيچ قيمتی راضی به از دست

 . دادنش نبودم

 . در برابر خانه حاج خانم ماشين را متوقف کرد و گفت : ما رفتيم

 ! سری تکان دادم : زنگ بزن بهم بگو حاج خانم چيکارت داشته که اینطور اول صبحی احضارت کرده

 خندید : بيخيال مرصاد حتما بنده خدا حوصلش سر رفته . تنهاست دیگه ... دیشبم هر کاری کردیم اجازه نداد

 . جارو بکشيم . کلی مهمون داشت بنده خدا . کاش می موندم کمکش می کردم خونه رو

 ... اشاره ای به در ساختمان کردم : االنم می تونی کمکش کنی . کارت تموم شد زنگ بزن بيام دنبالتون

 . باشه مرسی:-

 . بوسه ای روی سر ساوان زدم : بابایی مواظب مامانت باشا

 چشم غره ای رفتم و به دست شکوفه سپردمش . خود پشت فرمان نشستم و ساوان انگشتم را گاز گرفت .

 . ماشين را به حرکت در اوردم

 . ماشين را وارد کارگاه کردم و پياده شدم . چشمم افتاد به قابلمه ی غذا که شکوفه برای ناهار ترتيب داده بود

 . مکالفه از فراموشی خودم و شکوفه مشتم را به روی بدنه ماشين کوبيد

 ! صدای سيامک بلند شد : چته پسر داغونش کردی

 . هيچی یادم رفت:-

 از پله ها پایين امد : چی یادت رفت ؟

 . این غذا . باید می دادمش به حاج خانم:-

 . حاال اشکال نداره بيار خودمون به حسابش می رسيم:-

 ... سيا:-

 . ستجانم . خدا وکيلی دست پخت خانومت خوبه ها ... حاال چی ه:-

 . من برم این و بدم و برگردم:-

 . متعجب از اجتماع زنان در برابر درب خانه از ماشين پياده شدم
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به در نزدیک شدم . صدای داد و فریادی که از داخل ساختمان به گوش می رسيد باعث شد متعجب از کنار 

 زنان

 انداختم و گفتم : چيزی شده ؟همسایه که کنار در ورودی جمع شده بودند بگذرم ... نگاهی به ان ها 

 . یکی از ان ها جلوتر امد : یه ساعتی ميشه صدای داد و فریاد مياد . انگار دارن دعوا می کنن

 . سری تکان دادم . کليد را از جيبم بيرون کشيدم و درون قفل در انداختم

 .م خانه را پر کرده بوددر را به روی زنان بستم و به سمت ساختمان قدم برداشتم. صدای گریه ساوان تما

 . صدای فریاد حاج خانم بود که گفت : همين مونده بود هرزگی کنی

 در سالن را باز کردم و به تندی به سمت اتاق قدم برداشتم . حاج خانم باالی سر شکوفه که گوشه ای از اتاق

 . مچاله شده بود قرار داشت و با دست به سرش می کوبيد

 ده ؟متعجب زمزمه کردم : چی ش

 حاج خانم به سمتم برگشت . به تندی به طرفم قدم برداشت و گفت : چی شده ؟ چی شده ؟

 اب دهانش را به صورت شکوفه تف انداخت و گفت : چی می خواستی بشه ؟

 . شکوفه دستانش را روی سرش گرفت و خودش را بيشتر مچاله کرد

 . تربيت کردم حاج خانم با خشم غرید : چشمم روشن ... اینم پسریه که من

 . متعجب نگاهش کردم

 . بازوی شکوفه را چنگ زد و به سمتم هلش داد : چشمت به زنته دیگه . نه ؟ اینطوری خبر از مسافرتاش مياد

 . خانم تنهایی پاشده رفته مسافرت

 . شکوفه که گریان در برابرم ایستاده بود هق زد

 ی حاج خانم درد کشيده است نوازش کردم و به سمتخم شدم . بازویش را که می دانستم بخاطر چنگ زدن ها

 خود کشيدمش . در اغوشم پناهش دادم : مگه من شوهرش نيستم ؟

 حاج خانم غرید : ال اله اهلل ... پسره ی بی غيرت زنت پاشده رفته مسافرت حاليته ؟ غيرت و بوسيدی گذاشتی

 ...ابروی شوهرش باش ... فک کنار . فکر ابروی خودت نيستی فکر ابروی اون پدرت باش . فکر

 فریادم بلند شد . خودم هم نفهميدم فریادم از تکرار کلمه ی شوهر از زبان حاج خانم بود . شوهر شکوفه من

 . بودم . من ... نه هيچ کس . من بودم . شوهرش من بودم

 ده بودم . شکوفه را عقبصدایم برای اولين بار آنطور باال می رفت . هيچ وقت صدایم را روی حاج خانم بلند نکر

 ... زدم و خشمی که درونم شعله می کشيد را سر حاج خانم رها کردم : این زنه منه . من شوهرشم . من
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دست به سينه کوبيدم : ميبينی من و . شوهرش منم . هر غلطی بکنه به من ربط داره . هر جهنمی بره من 

 اجازه

 برو ! ... ابروت نرفت وقتی زن حامله رو انداختی تو بغلم ؟ ابروتميدم . تنها بره یا با من به من مربوطه . آ

 نرفت وقتی نوه دو روزت و کشيدی تو خونت و در و کوبيدی رو این زن بدبخت ؟ مادر بود . بچش دو روزش

 ! بود . یادت رفته اگه نرسيده بودم زیر دست و پات بچش و از دست می داد . حاال واسه من ابرو دار شدی

 د صدا داری زدم و ادامه دادم : جمع کن . جمع کن بحث بی خود ابرو رو ... کدوم ابرو وقتی شب تا صبحپوزخن

 جلوی در خونت زجه زد ؟ کدوم جهنمی بودی وقتی مردم پشت سرش حرف زدن و اسم بدبخت و بيچاره رو

 .براش لقمه گرفتن 

 . ده بودنگاهم به سمت ساوان کشيده شد که گوشه ی اتاق از گریه سرخ ش

 در برابر چشمان متعجب حاج خانم به سمت ساوان قدم برداشتم . بی توجه به شال و کالهش که روی زمين

 . کنار چادر شکوفه بود در اغوش کشيدمش

دست زیر بازوی شکوفه انداختم و بلندش کردم . روسری اش را روی سرش مرتب کردم و به سمتم درب 

 خروجی

 ... ردم و ارامتر از قبل اما با صدای بلند گفتم : بروقدم برداشتم . در را باز ک

 ... شکوفه نگاهم کرد و گفت : چادرم

 . با خشم غریدم : الزم نکرده برو

 از در بيرون رفت . ساوان همچنان در اغوشم فریاد می کشيد . پایم را از در بيرون گذاشتم و قبل از بستنش

 د گفتم : ابروی من یکی خيلی وقته ریخته حاج خانم . هر کس وبرگشتم به سمت حاج خانم و با تاسف و پوزخن

 ناکسی که بهم ميرسه بارم می کنه از اول چشم به زن بردارم داشتم . منی که تا بچش به دنيا بياد تو صورتش

 . نگاه نکرده بودم . ابروت رفته ... بيا و ببين در و همسایه رو جمع کردی جلوی در خونت

 داختم و در را با خشم کوبيدم . به سمت شکوفه که روی پله ها خم شده بود و گریه می کردنگاهی به ساوان ان

 رفتم . ارام خم شدم . ساوان ميان گریه هاش فریاد می کشيد . روی پله نشستم و به اغوشم فشردمش . ارام

 ... زمزمه کردم : نباید ميذاشتم تنها بيای

 ر از حرف بود . درست به اشنایی روزهای گذشته نگاهش اشنا بود . اینسر بلند کرد . نگاهش پر از درد بود . پ

 . نگاه را قبال هم دیده بودم . این نگاه درد کشيده را می شناختم

 . دستی به روسری اش کشيدم : گریه نکن . ببين بچه سرخ شده . خواهش می کنم گریه نکن
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 رم را بين دستانم گرفتم . فکر نمی کردم حاج خانم برایخودش را باال کشيد و ساوان را از اغوشم بيرون برد . س

 . سفری که معلوم نبود از کجا با خبر شده این طور شکوفه را به باد کتک بگيرد

 ... صدایش را شنيدم : نميذارم هيچکس تو رو ازم بگيره . مامان بميره برات . خدا من وبکشه

 

 . شک هایش زمزمه می کردسر بلند کردم . ساوان را در اغوش داشت و ميان ا

 . دستم را پيش بردم و روی دستش گذاشتم : هيچ کس نمی تونه ساوان و ازت بگيره

 نگاهم کرد . نگاهش تلخ بود . چشم که چرخاند نگاهم رفت سمت درب ورودی ... درب ورودی که حاجی شکوفه

 . را به ان کوبيده بود

 نيمه شب می گذشت و من ماشين را در برابر ساختمان ان شب تازه از تهران رسيده بودم . ساعت از سه»

 متوقف کردم. خواب الود بودم و خودم را برای خوابی ارام اماده کرده بودم . اما در برابر چشمان متعجبم جسم

 مچاله شده ای در چادر سياه، جلوی در بود . پيش رفتم کنارش نشسته بودم و وقتی سر بلند کرد. متعجب

شمانش از گریه سرخ بود . تنش می لرزید . دستم را که می رفت تا روی صورتش بنشيند نگاهش کردم . چ

 عقب

 کشيده و پرسيدم : این وقت شب اینجا چيکار می کنی زن داداش ؟

 با کلماتی که بر زبان اوردم اشکهایش روان تر شد . هق هقش جان گرفت و صدای خفه شده اش به سختی

 ... شنيده شد : بچم

 . هم کشيدم : بچه چی شده زن داداش ؟ اتفاقی براش افتادهچهره در 

 نگاهش را به درب ورودی دوخت . به تندی از جا بلند شدم . وارد ساختمان شدم و نگاهم رفت سمت چراغ

روشن ساختمان . با دیدن حاج خانم که بچه را در اغوش داشت و طول اتاق را طی می کرد چشمانم رنگ 

 تعجب

 . بيرون رفتم . کمکش کردم وارد ساختمان شود و خودم به سمت ساختمان قدم برداشتمگرفت . به سرعت 

حاج خانم را صدا زدم و چشمان گرد شده اش را دیدم . حاجی به تندی از ساختمان بيرون امد . نگاهم را 

 دوختم

 به چشمان گریانش و رو به حاجی گفتم : بچه چرا اینجاست ؟

 کدوم گوری بودی ؟حاجی به سمتش قدم برداشت : 

در برابر حاجی زانو زد : تو رو خدا حاجی . بچم و ازم نگيرین ... حاجی من بدون بچم ميميرم . حاجی بچم 

 نباشه
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 ... ميميرم . اون پاره تنمه . حاجی با من این کار و نکنين . حاجی بچم

 تر از این ها بود که حاجی بهحاجی برای خالصی از دست شکوفه خودش را عقب کشيد اما انگار زور شکوفه بيش

 عقب هلش داد و من صدای برخورد تنش را با درب ورودی شنيدم . حاج خانم باالی پله ها ایستاده بود . کودک

 . را در اغوش داشت و فریادی از حرکت حاجی کشيده بود . به تندی کودک را از اغوشش بيرون کشيدم

 ... صدایش بلند شد : مرصاد

 زدن های حاج خانم از کنار حاجی گذشتم . کودک را در اغوش شکوفه گذاشتم و ارام زمزمهبی توجه به صدا 

 «... کردم : بلند شو . باید بریم از اینجا

 ... نگاهم کرد . درست مثل نگاه درد کشيده امروزش

 

 ...من این نگاه امروزش را خوب می شناختم. من آن شب هم دیده بودم این نگاه را

 ...آن شب

نه به درمانگاه رساندمشان . دکتر بعد از معاینه گوشه ای کنارم ایستاد و گفت : چه بالیی سر این زن شبا»

 بيچاره

 . اومده . بعد از زایمان باید استراحت می کرد ولی با این ضعف ممکنه بالیی سرش بياد

ود دتی که کودک زیر نظر پرستار بحتی کلماتی که در برابر دکتر به زبان اورده بودم را به یاد نداشتم . در تمام م

 و

 شکوفه زیر سرم روی صندلی نشستم . رو به روی درب اتاقی که ان دو حضور داشتند . کودکی که هم خونم بود

. 

کودکی که نسبت نزدیکی با من داشت . زنی که حاجی در برابرش رحمی نداشت . نگاهم را دوختم به تصویر 

 باران

 رگرداندم به روی در اتاق ... من حق نداشتم آن ها را قربانی عشقم کنم . من نمیدرون صفحه موبایلم و نگاه ب

 توانستم شاهد نابودی ان ها باشم . بی توجه به عقربه های ساعت که به پنج صبح نزدیک می شدند برای باران

 .«باید حرف بزنيم»نوشتم 

م مبادا کودکش را از او دور کنيد . حاج خانم شکوفه را به خانه بردم . برای حاج خانم خط و نشان کشيدم . گفت

 را

 با فریاد راضی کردم و به دیدار باران رفتم . به دیدار عشقم رفتم . از رفتن گفتم . از نجات زنی گفتم که برایم

 ارزشمند بود . از نجات کودک هم خونم گفتم . بی توجه به چشمان بارانی اش دل کندم . دلم را در کنار عشقم
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 .و برگشتم . برگشتم به خانه ای که ان ها بودند گذاشتم

 برای کودک اسم گذاشتيم . ساوان را من دوست داشتم همانطور که مهدی دوست داشت . سر به زیر انداختم و

 .« جان کندم . لب زدم : چاره ای نداریم باید قبول کنيم

 شتم . با خشم به مردم غریدم : تشریفبی توجه به اجتماع مردم در برابر درب خانه به سمت ماشين قدم بردا

 . ببرید نمایش تموم شد

 زنان نچ نچ کنان دور شدند . مردان با تاسف سر تکان دادند و من در را برای شکوفه گشودم . با خجالت و سر به

 زیر قدم هایش را به سمت ماشين برداشت . بدون چادرش احساس ناراحتی می کرد . اما در این لحظه به هيچ

 . ه تمایلی برای برگشتن به داخل ساختمان نداشتموج

 صدای نفس های ارامش سکوت ما بينمان را می شکست . ارام رانندگی می کردم . تمام توانم برای ادامه از

 . دست رفته بود . از حاج خانم خشمگين بودم و از شکوفه دلگير ... برای سکوتش دلگير بودم

 . اما زمان صحبت نبود

 . س گرفتم . گفتم کارگاه نميروم . گفتم مشکلی پيش امدهبا سيا تما

ماشين را در برابر ساختمان متوقف کردم . پياده شدم و در ورودی را باز کردم . در پارکينگ که توقف کردم 

 نگاهم

 ... روی ماشين امين ثابت ماند . خانه بود ! این وقت روز ؟! دستی به موهای پریشان ساوان کشيدم : پياده شو

 

 کليد را درون قفل چرخاندم و عقب کشيدم . وارد اپارتمان شد . پالتویم را روی مبل رها کردم و خود روی کاناپه

 .ولو شدم . دلم خوابی ارام می خواست. بازویم را روی چشمانم کشيدم و سعی کردم ارام باشم

 . ا رها کردمصدای کشيده شدن پاهایش را به روی سراميک های اشپزخانه شنيدم و نفسم ر

بی هيچ حرکتی صدایش زدم . لحظاتی بعد کنارم روی زمين نشست . حرکتی به تن خسته ام دادم و چرخيدم : 

 از

 !کجا فهميده بود ؟

 ... شانه هایش را باال انداخت و به سختی زمزمه کردم : نمی دونم به خدا

 . دست روی شانه اش گذاشتم : باید از خودت دفاع می کردی

 . گریه می کرد ساوان:-

 بلند شدم . پاهایم را روی زمين رها کردم و خم شدم : من زن ترسو نمی خوام . مگه اشتباه کرده بودی ؟ مگه

 نرفته بودی زیارت مگه من نمی دونستم؟ مگه اونجا خطایی کرده بودی؟ مگه من نگفته بودم بری؟
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 . با سر جواب مثبت داد

س چرا ساکت شدی ؟ چرا از حقت دفاع نکردی ؟ چرا بهت می گفت صدایم کمی . فقط کمی باالتر رفت : پ

 هرزه

 ساکت شده بودی ؟ چرا نگفتی از همه پاک تری ؟ چرا نگفتی هان ؟

 . اشکهایش سرازیر شد

 .با خشم دستی بين موهایم کشيدم. هنوز هم گریه ميکرد. صدای هق هقش بلند شده بود

 ی مغزم درد را احساس می کردند. دلم ميخواست تمامعصبی بودم. احساس می کردم سلول های خاکستر

خشمم را روی چيزی خالی کنم اما این موجود بی دست و پای مقابلم، امکان هر حرکتی را از من می گرفت. 

 فکر

 می کردم حال می تواند از خود دفاع کند. فکر ميکردم آنقدر قدرتمند شده است که در برابر ضربه هایی که حاج

 .ميکرد تنها خود را مچاله نکندخانم نثارش 

کاش می توانستم خشمم را سر چيزی خالی کنم. اما برای این شکوفه ای که بيچارگی اش خشمم را برانگيخه 

 بود

 !چه اتفاقی می افتاد؟

 صورتش را ما بين انگشتانم کشيدم : گریه نکن . مثل بچه ها گریه نکن . قوی باش . از حقت دفاع کن . مگه

 ... خاطر باران با من قهر نبودی ؟ با حاج خانم هم قهر باش . حقت و بگير شکوفه . این زندگی حقتهاین هفته ب

 از حقت نگذر ... شاید من مردم می خوای بزاری حاج خانم بچت و ازت بگيره ؟ نذاشتم درس بخونی که مثل

 ع کنی . می خوام بدونی چطورخونه بابات راست بری مدرسه و راست برگردی . می خوام یاد بگيری از حقت دفا

 باید بری دنبال حق و حقوقت . می خوام بفهمی اینجا همه مهربون نيستن . می خوام بدونی گرگ تر از حاج

 

 خانم هاش اون بيرون هستن که واسه زندگيت چشم طمع دوختن . برای نابود کردنت تالش می کنن . یکم

 کوت و . فریاد بزن . من بدی می کنم تنبيهم کن . من بیسخت باش . یکم نامهربون باش . تمومش کن این س

 توجهم فریاد بزن . حاج خانم حرف ميزنه جواب بده . شکوفه من زن سر به زیر نمی خوام . من زن می خوام

 همسفر زندگی می خوام. امروز حس کردم هرچی بهت آزادی دادم همش به هيچ دردی نميخوره. هنوزم همونی

 .است بچه اش و ازش بگيرههستی که حاجی ميخو

 بلند شدم و به سمت اتاق قدم برداشتم . می خواستم دوش بگيرم . ميخواستم آرام شوم. ميخواستم این خشم

 .را پنهان کنم. ميخواستم خاطرات گذشته را از ذهنم بيرون بریزم
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* * * 

 و متفکر به رو به رو نگاه دستم را روی پشتی کاناپه کشيدم و نگاهش کردم . همچنان روی مبل جمع شده بود

می کرد . مطمئن بودم به هر چيزی فکر می کند جز زمانی که در ان حضور دارد . ساوان ميان اسباب بازی 

 هایش

 بود . بازی اش برخالف هميشه ارام بود . بی هيچ سر و صدایی ... او هم می دانست در این لحظه نباید حرفی

 . بزند

 ی زنده ی فوتبال داشت اما بر خالف بيشتر مواقع توجهی به ان نداشتم . حتیتلویزیون پيش روی من هم باز

 . صدای بلندش هم نمی توانست صدای این مادر و پسر را باال ببرد

 . زمان طوالنی را باالخره به پایان رساند . از جا بلند شد و به سمت اتاق رفت

 ... یک ساعت

 . اوان شروع شده بود . بلندش کردم . با اخم نگاهم می کردیک ساعتی که درون اتاق ماند . نق نق های س

 ... چشمانش سنگين بود و منتظر خواب اما گرسنه و رنجيده و ... خشمگين

 در اغوش کشيدمش . روی کاناپه دراز کشيدم و چشم دوختم به صفحه تلویزیون . ساوان بی هيچ سر و صدایی

 از انی بود که توان نق زدن داشته باشد . دستانم را دورش سر به سينه ام گذاشت و بخواب رفت . خسته تر

 . حلقه کردم و کم کم چشمان من هم گرم و غرق در خواب شد

 . می توانستم ارامش حاضر را در خواب هم احساس کنم . می توانستم حضور پسرکم را در اغوشم حس کنم

 خورد و لبخند زدم . ساوان با ارامش خوابنفس هایش که وقتی برای جا به جا شدن چشم باز کردم به صورتم 

 بود و من چيزی جز ارامش او نمی خواستم . نگاهم را باال نکشيدم تا بدنبال شکوفه باشم . دوباره چشم به روی

دنيای حقيقی بستم و لبخند زدم به خواب شيرینی که خانه ام را به تصویر می کشيد . خانه ای که در برجی 

 چند

 

 . خانه ای که از همان بدو ورود صدای کودکانی که حضور داشتند را می شندیم . صدای دخترطبقه قرار داشت 

بچه ای که قبل از اینکه از جلوی در ورودی کنار روم خودش را در اغوشم رها کرده بود و فریادش برای بابا 

 گفتن

 . برپا بود

 رتش قابل دید نبود . صورتی که می خواستمزنی که به سمتم می امد . با بلوز و شلواری سفيد رنگ ... اما صو

 . ببينم اما دیده نميشد
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 رو به رویم ایستاد . صدایم زد ... مرصادی که به زبان اورد برایم اشنا بود . همچون صدای باران ... همچون

 ... صدای شکوفه . بسته ای که در دست داشتم را گرفت و گفت : خسته نباشی

 کوفه ؟ باران ؟ابروانم را در هم کشيدم : ش

 . به تندی چشم گشودم

 . ساوان همچنان در اغوشم بود . خواب دیده بودم ... خوابی که ... صورت همسرم ناشناخته بود

 به ارامی ساوان را از روی سينه ام بلند کردم و روی کاناپه خواباندم . سکوت خانه به معنای نبود کسی بود . وارد

 باعث شد به سمت ان قدم بردارم . در را کمی به جلو هل دادم و نگاهم رااتاق خواب شدم . صدای اب حمام 

 . دوختم به اتاقک کوچک پيش رویم

 صدای بلند اب ... بسته بودن در کوچک پيش رویم و غرق بودنش در دنيای خارج همه باعث شد بدون توجه به

 ! حضورم، چشم بدوزد به دیوار رو به رو

 ارامش شد . سرم را کمی به راست کج کردم و تکيه گاهش را چهارچوب در قراربا دیدنش تمام وجودم پر از 

 ... دادم . تمام وجودم برای حضورش لبخند ميزد . ترسيده بودم . از نبودش ... از حضور نداشتنش ... از فرارش

 میبخاطر حرفهایی که زده بودم و خوب می دانستم هيچ کدام حقيقت نداشت . شکوفه را در همه حال 

 خواستم . شکوفه را برای هميشه می خواستم . مهم نبود بارانی هست . باران برای من نبود . باران اهميتی

 . نداشت من شکوفه را می خواستم که کنارم بود . شکوفه ی پر از ارامشم را می خواستم

 ر این ارامش رامن ارامشی را می خواستم که فقط یک مرد از همسرش انتظار داشت و من از شکوفه انتظا

 . داشتم . من به دنبال ارامشی بودم که در اغوش او ميافتم و بس

 در را به همان ارامی که گشوده بودم بستم . نگاهی به ساوان انداختم و به روی تخت اتاق منتقلش کردم . وضو

د زدم : خدایا گرفتم و نيت کردم برای نماز ظهر قضا شده ام . دستانم را که به سوی باال می بردم لبخن

 !سپاسگزارم

* * 

 

* 

 . مات نگاهم می کرد . چشمانش خيره خيره براندازم می کرد

 چرا باید بين این همه ادم او را می دیدم ؟ چرا باید رو در روی او می شدم و چشم می دوختم به چشمان مات

 ... شده اش ؟! چرا باید می لرزیدم از حضورش ... از بودنش

 . گفت : ببخشيدقدمی عقب گذاشت و 
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 !!! تکان خوردم . ببخشيد ؟ فقط همين ؟ ببخشيد برای ؟

 برگشت . دیدم ... دیدم چشمانش را روی هم فشرد . دیدم دستانش را مشت کرد . دیدم اب دهانش را فرو داد

 . دیدم نفسش را بریده بریده بيرون داد .

 سادگی همان روزهای اشنایی صدایش زدم . بارانیاختيار از کف دادم . صدایش زدم . نه مثل گذشته ها ... به 

 . که بر زبان اوردم پای بلند شده اش را دوباره به سراميک های کف پارکينگ چسباند . با تردید برگشت

 دو خط روی پيشانی اش جدید بود. باران هميشه بخود می رسيد. باران مراقب بود مبادا جوش صورتش ماندگار

 ه بيست سالگی اش، خطی روی پيشانی اش افتاده بود. لبهایش خشک بود. آرایششود و حال در ابتدای ده

 .داشت اما می توانستم ببينم آرایشش برای پنهان کردن شکستگی صورتش است

 انگشتانم را به دور کيسه خرید ها محکم تر کردم : خوشبختی ؟

 ! د : ارهلبخند زد . تلخ ... چشمان پر حرفش را دوخت به چشمانم و سر تکان دا

 . پلک زدم . به روی چشمانش ، چشم بستم: خوبه

 برگشت . منتظر نماند. اینبار تندتر قدم برداشت . رهایش کردم ... رها کردم تا تند تند به سمت ساختمان قدم

 مدبردارد . کيسه ها را کنار هم در دست راستم جمع کردم و راه افتادم. باید می رفتم به خانه ام... و فکر نميکر

 .باران هم به خانه اش رفته است. خانه ی خودش و امين

 در را به رویم گشود . پيراهن طالیی که به تن داشت روی تن سفيدش می درخشيد . ارایش صورتش به رژ

 کمرنگ صورتی ختم می شد . می دانستم این روزها ارایش صورتش را محدود می کند . دستانش را برای گرفتن

 و من از کنارش گذشتم . به دنبالم راه افتاد . کيسه ها را روی ميز گذاشتم وبه سمتشکيسه ها جلو اورد 

 برگشتم . چند لحظه ای خيره نگاهم کرد و قدمی به سویم برداشت . دستهایش را به دور گردنم حلقه زد .نفس

 را داشتم . من در سينه ام حبس شد . چشم دوختم به چشمان بسته اش ... ! باران خوشبخت بود . من شکوفه

 . خوشبخت بودم . من ارامش داشتم . دستانم را روی گودی کمرش گذاشتم و به سمت خود کشيدمش

 . چشمانم را بستم و همراهی اش کردم

 

 . رهایم کرد . به سمت اجاق قدم برداشت و گفت : قهوه دم کردم

 . پالتویم را از تن بيرون کشيدم : لباس عوض کنم و بيام

 . باشهلبخند زد : 

 به سمت اتاق قدم برداشتم . به ساوان که روی تخت به خواب رفته بود لبخند زدم و پالتویم را روی تخت

 انداختم . کنار ساوان نشستم و دستی به موهایش کشيدم . صورت سفيدش را لمس کردم و خم شدم . بوسه
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 يده . امروز تمام وقت تکرار کرده بابا ... هرای روی پيشانی اش نشاندم . در برابر اتاق ایستاد و گفت : تازه خواب

 . کاری کردم یبار بگه مامان اصال لب باز نکرد

 ! خندیدم . بلند شدم و به دنبالش رفتم : چيکار داری پسرم و

خندید و روی مبل نشست . کتابهای پهن شده اش روی ميز را جمع کرد و گوشه ای گذاشت . فنجانی برداشتم 

 و

 دون من ؟کنارش نشستم : ب

 . این چند روزه اصال درس نخوندی ! چيکار کنم شاید تو اصال نمی خوای بری دانشگاه:-

 . با صدا خندیدم : من قبول نشم شما هم نميری دانشگاه

با اخم نگاهم کرد و گفت : چه ربطی داره مرصاد ؟ دانشگاه رفتن حق هر کسيه . منم دوست دارم درسم و 

 بخونم

 . به وجودم افتخار کنه دوست دارم بچه ِم .

 خنده ام تبدیل به لبخندی ماندگار شد . شکوفه بود ؟ شکوفه ای که با ترس از دانشگاه رفتن حرف ميزد ؟

 شکوفه ای که در برابر من بود با جدیت تمام و اخمی که نشانش خط ما بين ابروانش بود و چهره در هم کشيده

 صحبت می کرد . دستش را گرفتم و به سمت خود کشيدم . درداشت از حق و حقوقش برای رفتن به دانشگاه 

 . اغوشم جا دادمش و زیر لب زمزمه کردم : دوست دارم

 . تمام تقالیش برای در امدن از اغوشم متوقف شد . نفس های سنگينش ریتم ارامی گرفتند

 . باشیدستش را فشردم : هر اتفاقی بيفته تو به دانشگاه ميری الزم نيست اینقدر ناراحت 

 . دستش روی بازویم نشست : مرسی مرصاد

 پلک زدم : خوشبختی ؟

 . با هيجان و صدای شادی گفت : خيلی

 باران نگفت خيلی . گفت اره . باران هم خوشبخت بود ! به اندازه شکوفه ؟ امين پسر خوبی بود . امين خوب

 .ودبود . خوب هست . خانم حمد هم خوب بود . باران خوب بود . خوشبخت ب

 

پيراهن طالیی رنگش را با تاپ و شلوار سياه رنگ عوض کرد . مانتوی سياه رنگ را به تن کرد و چادر به سر 

 بست

 . ساوان را از روی تخت بلند کردم . به سمت در خروجی قدم برداشتم . بعد از چک کردن اجاق به دنبالم امد .

 ار حاج خانم می رفتيم . تمام شب تالشش را برای راضیشام را مهمان حاج علوی بودیم . اما قبل از ان به دید
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 کردنم ، کرده بود . تالشش نتيجه داد و باالخره راضی شدم . راضی شدم در برابر حاج خانم بایستم و بگویم

 معذرت می خواهم . متاسفم که صدایم را باال بردم و فریاد زدم . اما همان اولين معذرت خواهی هم کافی بود

 نم پيش اید . چشم غره ای نثار شکوفه کند و سرم را در اغوش کشد . ساوان را به اغوش بگيرد و ازکه حاج خا

 . شکوفه بخواهد چای بياورد

 حاج خانم از رفتن به منزل داریوش خان علوی سرباز زد . رو به روی داریوش خان علوی که جا گرفتم خبری از

 گرفته بود و نگاه پر از تحقيرش را نثارم می کرد . اعتقادش بر شهرام نبود . داوود خان علوی کنار برادرش جا

 اینکه چرا بر سر شکوفه ای که از پس ساکت کردن بچه برنمی اید فریاد نميزنم قابل تحمل نبود . تا جایی که

 وبرای ارام کردن ساوان از جا بلند شدم . در اغوش کشيدمش و شکوفه نفسش را ازاد کرد . به بازویم چنگ زد 

 . گفت : متاسفم

 . سکوت کردم . تمام مدت کنارم ماند و دوری نکرد

 شهرام که وارد شد به سمتم امد . ساوان را از اغوشم بيرون کشيد و همانطور که مشغول بازی می شد رو به

 . شکوفه ای که حتی حالش را نپرسيده بود گفت : پاش و واسم یه ليوان اب بيار

 کوفه دستانم را برای در اغوش کشيدن ساوان باز کردم و گفتم : شکوفه مهمونهقبل از هر حرکتی از جانب ش

 .شهرام خان . خودت می تونی بری اب بخوری . خوشم نمياد به زنم دستور بدی

 شهرام با خشم نگاهم کرد . بيخيال شانه باال کشيدم و ساوان را به سمت شکوفه گرفتم . لبخند زد . شهرام با

 .ر شد . نگاهش خشمگين بود. دقایقی بعد هم با فریاد از شکوه خواست برایش آب بياوردقدم های سنگين دو

 تمام مدت . سر سفره ای که برای شام پهن شد هم سنگين نگاهم می کرد . با خشم ليوان را روی ميز کوبيد و

 ! گفت : شکوفه اون نمکدون و بده

ای خيره به شهرام نگاه کرد . نمکدان را که به سمتش  نگاهم را دوختم به نمکدان . سر بلند کرد . چند لحظه

 می

 . گرفت صدایش را شنيدم که گفت : خوبه اجازه داد این و بدی

 لبخندی روی لبهایم نشست . داریوش خان علوی پرسيد : می خوای با ارثيه چيکار کنی ؟

 اصی نيست . کار اقاجون و ادامهنگاهش کردم . داوود خان علوی هم منتظر نگاهم می کرد . پاسخ دادم : کار خ

 . ميدم

 

 داوود خان قاشق غذا را به دهان گذاشت و گفت : من فکر می کردم چطوره باهم شریک بشيم . می دونی که

 ... تازگيا زدم تو کار ساخت و ساز
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 : زدم نفس کشيدم . داوود خان مهمان بود . من مهمان بودم . لعنت به همه ی ادم ها . لعنت به شما ... پلک

 اونجا برای من خاطرات اقاجونه . حاج خانم هم سایه اش باال سرمونه . تصميم دارم همون کار اقاجون و ادامه

 . بدم

 داریوش خان گفت : ولش کن پسر . این روزا پول تو ساخت و سازه . بيا با داوود شریک بشين و بزنين تو کار

 ... ساخت و ساز

 .م های در هم نگاهم می کرد. چشمانش نگران بود. پلک زدم. رو برگرداندنگاهی به شکوفه انداختم . با اخ

 مهدی هم از سر ساختمان افتاده بود. اینکه مهدی برادر من بود به جهنم... شوهر دخترش هم بود. پدر نوه اش

 ت ميکرد؟هم همينطور... اینها را به یاد نمی آورد؟ بياد نمی آورد و همينطور از ساختمان و ساخت و ساز صحب

 قاشقش را درون بشقاب رها کرد و دیدم انگشتانش مشت شد دور چادر سفيد گلدارش . گفت : مرصاد االنم در

 ... امد خوبی داره بابا . ما راضی هستيم به همين . شکر خدا کافيه . الزم نيست بره دنبال کار دیگه ای

 ... داریوش خان با خشم غرید: کسی نظر تو رو نپرسيد

 .خانم سقلمه ای نثار شکوفه کرد. اخم کردمحاجيه 

 لرزید . دیدم لرزید . اب دهانش را پر صدا فرو داد و قبل از اینکه لب باز کند گفتم : حق با شکوفه هست . اگه

 بخوام کاری بکنم بخاطر زن و بچمه وقتی االن روزیشون ميرسه الزم نيست برم دنبال کار دیگه ای . ثروت

 من نيست . دار و ندار اقاجون دست من امانته . تا حاج خانم سایه اش باال سرمونه نمی اقاجون هم االن مال

 . تونم دست بهشون بزنم

 داریوش خان علوی سکوت کرد و غرغر کنان مشغول خوردن شد. چند قاشق بيشتر نخورده بود که بشقابش را

 رداشت و شنيدم که گفت: دختره زبونشپس زد و الاله اهلل گویان بلند شد. به سمت نزدیک ترین مبل قدم ب

 . دراز شده

 .شهرام با تمسخر نيشخند زد

 . لبخندی به روی چشمان پر از ترس شکوفه زدم و سر تکان دادم

 .به محض صرف شام، با صدایی ارام گفتم : عجله کن باید بریم دیر ميشه

 .لبخند زد . بشقاب های خالی را درون هم جمع کرد و از جا بلند شد

 . ه سمت حاجيه خانم برگشتم : دستتون درد نکنه. اگه اجازه بدید ما مرخص بشيم . شام عالی بودب

 

 برگشتم سمت داریوش خان علوی. روی مبل نشسته بود و با اخم تسبيحش را در دست می چرخاند. بلند شدم

 و شهرام بود. به حرف و به سمتش قدم برداشتم . با اجازه ای گفتم و کنارش نشستم . نگاهم به داوود خان
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 آمدم: چند وقت پيش قراردادی برای کارگاه بسته م . وقتی کارا رو تحویل بدم پول حسابی دستم مياد . بعد

 شاید بتونم روی شریک شدن با داوود خان فکر کنم ولی به نظرم بهتره این پول و پيش شما سرمایه گذاری کنم

 ما رو امين تر از هر کسی می دونم . بعد از اقاجون شما رو پدرتا اینکه بسپارمش به دست داوود خان . من ش

 . خودم می دونم

 . گره از ابروان درهمش باز شد . لبخندی به رویم زد و گفت : هر طور راحتی پسرم

 . خم شدم تا بوسه ای به دستش بزنم که دستش را عقب کشيد : برین دیرتون ميشه

 ! لبخند زدم : ممنون

 که حاجی نبود داریوش خان علوی را هم دشمن کنم. نميخواستم شکوفه هم مثل من از پدرنمی خواستم حال 

 محروم شود. شکوفه با تمام بدی های حاج خانم باز هم قدم در خانه اش گذاشته بود. من چطور می توانستم

 نسبت به پدر او بی تفاوت باشم؟

 . سمتم قدم برداشت : من اماده امبلند شدم . حاضر و اماده ساوان را روی شانه گذاشت و به 

 حاجيه خانم بلند شد . ساوان را در اغوش کشيدم . بوسه ای به صورتش زدم و کامال با پتوی سبز رنگش

 .پوشاندمش و برگشتم سمت حاجيه خانم : سرده . شما نياید بهتره خودمون ميریم

 عقب افتاده است. امروز هم پا روی دمش شهرام آمد. با اخم نگاهم ميکرد. می دانستم ازدواجش تا سال حاجی

 گذاشته بودم. اهميتی نداشت. شهرام را زمانی دوست داشتم و حال از او بيزار بودم. از شخصيتی که داشت

 .بيزار بودم. در نظر من الیق کوچکترین احترامی هم نبود

 . حاجيه خانم گفت:اینطوری که نميشه

 . غریبه که نيستيم:-

 : ردیم و از خانه بيرون زدیم . ریموت ماشين را زدم و ساوان را روی صندلی عقب گذاشتمبا همه خداحافظی ک

 . مرسی

 روی صندلی نشست و به سمتم برگشت : برای چی ؟

 . در را بستم و پشت فرمان نشستم : برای همه چيز . برای اینکه در برابر بابات ایستادی

 . لبخند زد : باید این کار و می کردم

 .به دست گرفتم و به لب بردم. زندگی لبخند می زد دستش را

 

 لبخند زد و سرش را به پشتی صندلی تکيه داد . پلک زدم به روی جاده پيش رویم. به کودک خوابيده روی

 .صندلی عقب... به وجود او در کنارم
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 م * * *

 ... ی لرزیدم

 . انگشتانم به سردی برف بود

 . دبه سردی برفی که روی زمين نشسته بو

 ...تنم یخ بود به سرمای تمام شهر

 اما نه بخاطر حضور این سرمای ناگهانی که مهمان شهر شده بود . تمام سرمای تن من از حضور او بود . حضور او

 . در این اتاقک ... حضورش برای انتظار ... انتظار برای حضور نامزدش

 ه تنم تزریق می کرد . لرزش دستانم از غمچشمان سردش بود که چيزی فراتر از سرمای ناگهانی شهر را ب

 چشمانش بود و لبخند تلخی که مهمان لبهایش می کرد . خودکار از بين انگشتانم رها شد . ضربه ای که روی

طرح زد باعث شد سر بلند کنم . نگاهش به روی خودکار و دستهای من بود . به تندی انگشتانم را در هم 

 کشيدم

 . و دستانم را مشت کردم

 نگاهم به چشمانش برگشت و او رو برگرداند . نگاه خيره ام برای دقایقی طوالنی روی صورتش ثابت ماند . چند

ضربه به در خورد و من به تندی سر برگرداندم . وحيد در چهارچوب در ظاهر شد . با دیدن باران لحظه ای با 

 تردید

 یه لحظه بيای کارگاه ؟ نگاهم کرد و با مکثی به اندازه چندین دقيقه گفت : ميشه

با عجله برخاستم . برای بيرون رفتن از این اتاق لحظه شماری می کردم . برای برگشتن دمای بدنم به حالت 

 عادی

 . لحظه شماری می کردم . بدون نگاه کردن گفتم : ببخشيد من االن برمی گردم

 ... وجه گذشتم . به دنبالم امد : مرصاداز کنار وحيد گذشتم . بازویم با تن سنگينش برخورد کرد و من بی ت

 ميان صحبت هایش دویدم : نامزد امينه . نمی تونستم بهش بگم نيا تو . نمی تونستم بزارم تو سرمای حياط

 . بمونه و یخ بزنه . تو دیگه مثل سيامک نصيحتم نکن . خودم می دونم چيکار می کنم

 . واستدست روی شانه ام گذاشت : اروم باش کسی توضيح نخ

 

 چشمانم را روی هم فشردم . برخالف تمام یک ربع گذشته نفس کشيدم . هوای سرد ناشی از برف های روی

 . زمين را به سينه کشيدم . سرمای تنم را گرما بخشيد

 به سمت ساختمان کارگاه قدم برداشت و همانطور که از پله ها باال می رفت گفت : طرح جدید حاج یوسف و
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 . دازیم روی تابلو گفتيم تو هم باشیمی خواستيم بن

 نفسم را ارام ارام بيرون فرستادم . چشم دوختم به جای خالی وحيد ، وارد ساختمان شده بود و من همچنان

 سرجایم ایستاده بودم . باران کنارم بود . با فاصله چند قدم . همانند گذشته ها... گذشته هایی که همراهم می

 ... شد. برای بودن در کارگاه

 چه خوب می دانستم تمامشان بهانه ایست برای با من بودن . می دانستم و تمام وجودم سرشار از شوق می شد

 شوق بودنش ... شوق مهم بودنم . من برای باران مهم تر از تمام دوستانی بودم که او را برای با انها بودن .

 ی خندید ... رنگ ميزدم و شيطنت ميکرد . تمامدعوت می کردند . تمام روز کنارم می نشست . طرح ميزدم و م

 اینها در کنار باران ... با باران بودن شيرین بود . با باران بودن زندگی بود. در کنار باران یاد گرفته بودم دخترها

 هم می توانند دوست باشند. در کنار باران یاد گرفته بودم زن می تواند بدون محدودیت هم خوب باشد. در کنار

 .ران معنای واقعی زن بودن را درک کرده بودمبا

 .من از باران آموخته بودم، عشق یعنی زندگی... من از باران آموخته بودم عشق گناه نيست

 .باران برای من باران نبود. باران دبير زندگی من بود. باران خالق مرصاد بود

 رحمی هایم کرده بودم و انتظار نگاه های محبتباران را فدای روزهای حالم کرده بودم. من باران را قربانی دل 

 اميزش را داشتم . من با باران بد کرده بودم . بد کرده بودم و انتظار بخشش داشتم . من در برابر تمام خوبی

 های باران بدی را تقدیمش کرده بودم. من گناهکار بودم. از باران چه انتظاری داشتم ؟ انتظار حضورش ؟ با

 کوفه ای که به زندگی ام ارامش می بخشيد . خودخواه بودم . خودخواه تر از انچه که بایدوجود شکوفه ؟ ش

 . می بودم

 ! ... چه ميکردم با این زندگی

 زنگ تلفن باعث شد تکانی به تن خشک شده ام دهم . امين پشت خط بود . می خواست از باران بخواهم به

 شده است . کاری فوری برایش پيش امده بود و من فکر کردمخانه برگردد . می خواست بگویم از امدن منصرف 

قبال کار فوری نداشت . امينی که کار خاصی نداشت . گفت باران را راهی خانه کنم و من به این فکر کردم تا 

 ظهر

 . زمان زیادی نيست

 ... لعنت بر من ... لعنت بر من

 . من ... به چه چيزها که فکر نمی کردمشيطان روح و جسمم را به تسخير در اورده بود . لعنت بر 

 

 برگشتم . اولين قدمم به سمت کارگاه بود . اولين قدمم پاهایم را به زمين چفت کرد . چرخيدم ... باران تنها بود
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 . امين نمی امد . گفته بود راهی خانه اش کنم .

 !چشم روی هم گذاشتم : اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 رخ دادم و از درب اهنی کارگاه که سنگين تر از قبل باز می شد بيرون رفتم . نگاهم رویسویئچ را در دستم چ

 . قامتش ثابت ماند . دستش را برای تاکسی زرد رنگی که رد شد تکان داد اما تاکسی با سرعت از کنارش گذشت

 يچ را بين انگشتانمکالفه سرش را به چپ و راست تکان داد . در با صدای ناهنجار پشت سرم بسته شد . سوئ

 فشردم و اولين قدم را به سمت ماشين برداشتم . با صدای ریموت ماشين به عقب برگشت . نگاهش را به

 . سمتم برگرداند . کيف سياه و سفيدش را روی شانه جا به جا کرد و بيشتر به تن فشرد . با تردید سر برگرداند

 د تکان خورد . جا به جا شده و سر جایشان برگشتند . پشتموهای سياهش که از کناره های شال بيرون زده بو

 فرمان زانتيای سياهم که به تازگی به ليست اموالم افزوده شده بود نشستم . شکوفه به دنبال برنامه های نذری

 بود و مجبور بودم ماشين را به دستش بسپارم . و تصميم خرید ماشينی جدید با حساب و کتابی دقيق به ذهنم

 . بود رسيده

 کنار پایش ترمز کردم . شيشه را پایين کشيدم . قدمی عقب گذاشت . کمی خم شدم تا صورتش در مسير دیدم

 قرار بگيرد . ابروانش را در هم گره زد و با اخم نگاهم کرد . لبهایم را با زبان تر کردم . انگشتان حلقه شده ام به

 . ی رسونمتروی فرمان را بيشتر فشردم و گفتم : بيا باال . م

 . ممنونم . خودم ميرم:-

 ... این طرفا ماشين گير نمياد . بيا باال:-

 . اخم کرد . دستش را با خشم تکان داد : الزم نيست پيدا ميشه باالخره

 . فکر کن تاکسيه . سوار شو ... تا یه جایی می رسونمت:-

 . هر چه باعث این اتفاق بود، مهم نبودبا تردید نگاهم کرد . لحن جدی ام مجبورش کرد یا تصميم انی اش ..

 زمانی که بوی عطر هميشگی اش در ماشين پيچيد . مثل تمام روزهایی که کنارم روی صندلی کمک راننده می

 نشست و من عطر تنش را به ریه هایم می فرستادم . در ته ته های دستگاه تنفسی ام حبس می کردم برای

 . ش را که در ميان عطر زنانه ی شيرینش گم می شدلحظات نبودنش . بو می کشيدم عطر تن

 . زندگی خوبی داری:-

 نگاهم را از ماشين پيش رویم گرفتم . خيلی سریع نگاه خيره اش را از نظر گذراندم . جوابم برای این جمله اش

 ... داشتن سکوت بود . زندگی خوبی داشتم . داشتم زندگی پر از ارامش ... زندگی با محبت ... زندگی با دوست

 ... زندگی بدون عشق
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 دوسش داری ؟:-

 پایم را روی گاز فشردم. ماشين سرعت گرفت. کاش مسير زودتر به پایان می رسيد. طوالنی تر شدنش را نمی

 .خواستم. مثل روزهای گذشته از اینکه باران روی صندلی کنارم نشسته بود احساس خوبی نداشتم

 . داشتم . برگشتم . نگاهش کردم و زمزمه کردم : راضيم پلکهایم را روی هم فشردم . دوستش

 . لبخند زد . لبخند محوی که خيلی زود از روی لبهایش محو شد

 ...من گناهکار بودم در حق او

 سرش را به شيشه تکيه زد . سکوت ماشين عذاب اور بود . قلبم فریاد سخن ميزد و ذهنم فریاد خيانت ... قلبم

 . م فریاد حرمت ها ... قلبم دلتنگ باران بود و ذهنم دلتنگ همسرمفریاد عشق ميزد و ذهن

 ... دستم را تکيه گاه سرم کرده و به لبه ی پنجره تکيه زدم . لعنت به تمام این زندگی

 .مسير طوالنی تر از هميشه به پایان رسيد. گویی ثانيه ها کش می آمدند

 صدایش زدم . بارانی که مدتها قبل به بارانم تبدیل شده در برابر ساختمان توقف کردم . به سرعت پياده شد .

 . بود را بدون هيچ صفتی به کار بردم . باران برای من نبود . باران باران من نبود . بارانم نبود . باران ِامين بود

 نش بهباران برای امين بود . خم شد . دستش را روی لبه ی در باز گذاشت و سر خم کرد . پلک زدم . زیر چشما

 .سياهی می زد

 تمام توانم را برای به زبان اوردن این اسم در برابر باران ِ من به کار بردم . پرسيدم : چرا امين ؟

 انگشتانش را بهم فشرد . دندان هایش را روی هم سایيد . پاسخش طوالنی تر می شد با تغيير حالت هایش . و

 ن ممکن ... ارامترین صدای ممکن گفت : کاش خودمم میباالخره نفسش را رها کرد و با غم انگيز ترین لح

 .دونستم

 رفت. در را کوبيد و رفت . وارد ساختمان شد . نگاهم به درب بسته شده ثابت ماند. باران رفت . کاش می

 را کاش می دانست . سر خشک شده ام را برگرداندم و از سختی اش چشمانم را به تندی« چرا امين»دانست . 

 . ردمروی هم فش

 ... باران نمی دانست ... به همين سادگی ... نمی دانست

 . چشم گشودم

 چشمان پر از ارامشم با فاصله کوتاهی مقابلم بود . چشمانش مامن ارامش نبود . چشمانش به اشک نشسته

 . بود

 

 ن چشمان . لرزیدم ازلرزیدم . لرزیدم از چشمان به اشک نشسته اش ... اینبار نلرزیدم از حضور باران لرزیدم از ای
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 احساسی که در چشمان پيش رویم خفته بود . ترسيدم از تمام انچه از برابر این چشمان گذشته بود . ترسيدم از

 . انچه در ذهن همسرم گذشته بود

 دستم را به دستگيره گرفتم . قبل از پياده شدنم قدم برداشت . قدم هایش را تند کرد . کالسکه ساوان را به

 . اورد و از برابر چشمانم گذشت . دنبالش رفتم . فراموش کردم ریموت ماشين را زدم یا نه . مهم نبود حرکت در

 . قدم هایش را سریعتر از انچه انتظار داشتم برمی داشت

 . صدا زدم . قدم برداشت

 ! التماس کردم : شکوفـــه

 . قدم برداشت

 رفت و ایستاد . قدم برداشتم و رو به رویشچادرش را بين انگشتانم کشيدم . دستش به سمت چادرش 

 . ایستادم : بزار توضيح بدم

 . الل می شدم . کاش زبان باز نمی کردم . کاش نفسم می رفت و نمی گفتم

 . چون تلنگری شد برای اشک های خفه شده اش

 . اشکهایش سرازیر شد . چادرش را از بين انگشتانم بيرون کشيد : چيزی برای توضيح نيست

 ! یدم . صدایم باال رفت : اونی نيست که فکر می کنیغر

 خشمگين شد . پشت دستش را روی صورتش کشيد . ساوان چشم گشوده بود . برعکس لحظاتی قبل که در

 خواب بود حال با دقت زل زده بود به صورتم . صدایش ارام بود اما جدی : من هيچ فکری نمی کنم . اگه فکری

م وای نميایستادی ... درسته هيچ کسی رو ندارم که پشتم باشه ولی خدای من به می کردم االن اینطور جلو

 جای

 . همه ی ادما پشتمه . من فکری نمی کنم . خدای من بهتر از هر کسی می دونه چه اتفاقی افتاده

 پناه برده زانوانم خم شد . شکستم . قلبم ... ذهنم ... روحم . از من به خدایش پناه می برد . باز هم به خدایش

 . بود

 ... از کنارم گذشت . ساوان جيغ زد . بابا هایش به قلبم چنگ زد . خدای من ... خدای من ... ! خدای شکوفه

 . شکایتم را به خدایش می کرد

 . مرصاد خدای شکوفه می شنيد ... خدای شکوفه می دانست

 

 م می دانست. خدا می دانست در موردخدای باران هم می دانست. خدای هر دوی آنها می دانست. خدای من ه

 .هر چيزی و من احساس گناه می کردم. در برابر شکوفه... در برابر باران... من گناهکار بودم
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 ...شاید هم حاجی گناهکار بود. شاید هم داریوش خان علوی

 تماسی که از طرفشاید... دقایق گناهکار بودند. شاید من بخاطر برادر مهدی بودن گناهکار بودم. روزی که با 

 .بيمارستان داشتم خودم را به باالی سر مهدی رسانده بودم، گناهکار بودم

شاید هم مهدی گناهکار بود که زن و فرزندش را به من سپرد و حاجی شنيد. حاجی که در چهارچوب در 

 ایستاده

 .بود و شنيد که مهدی گفت: شکوفه و بچم و به تو ميسپارم مرصاد

 یا * * *

 وت نبود . به سکوتش گریه هم افزوده شده بود . برای خواب که قدم در اتاق گذاشتم پای سجاده اشنبار سک

 بود . منتظر ماندم . دو ساعت تمام چشم دوختم به قامت نشسته اش در درگاه خدایش . اما انتظارم بيهوده

 را کنارش نشستم . تسبيحش بود برای جدا شدنش از این درگاه . انتظار بی فایده بود برای شکستن سکوتش .

 . در دست گرفتم و ارام از بين انگشتانش بيرون کشيدم

 . خم شد . بوسه ای که به روی مهر ره اوردش از مشهد زد سکوت اتاق را شکست . سر بلند کرد . صدایش زدم

 چشم دوخت به نقطه ای تاریک و جواب داد : بله ؟

 به جز جانم نبود . حال بله . بله ای که برای من خبر از وجود بله ! مدتها بود پاسخش در برابر اسمش چيزی

 . دلخوری اش داشت

 ... تسبيح را بين انگشتانم تکان دادم . زمزمه کردم : به خدای تو قسم فقط رسوندمش

 برگشت . چشمان به خون نشسته اش در ميان صورتم دنبال حقيقت قسمم می گشت . قسم خورده بودم . به

 ... به خدای خودم . تسبيح را درون سجاده اش رها کردم : و ازش پرسيدم خدای شکوفه .

 قبل از اینکه کامال سر بلند کنم انگشتانش روی لبهایم نشست . صدایش از ته تهای وجودش بلند شد : نگو

 . الزم نيستمرصاد ... به همين خدا قسمت ميدم نگو ... االن نگو ... االن توانش و ندارم ... گله ای هم ندارم ..

 توضيح بدی ... تو برای من هر کسی نيستی ... بعد از خدا همه کسمی ... کسی هستی که حاضرم در برابرت زانو

 بزنم . تو بهم زندگی دادی ... بهم کمک کردی رو پای خودم بایستم . اگه امروز اون بيرون بودم ... اگه امروز

 م یاد دادی می تونم اونجا باشم . می تونم بيرون از اینتونستم چيزی رو ببينم بخاطر این بود که تو به

 

 چهاردیواری باشم . اینکه دوسش داری کم چيزی نيست . من اومدم تو زندگيت ... عشقت و ازت گرفتم . حق

 .داری ... من این حق و ازت نميگيرم

 من ایستاد . اب دهانش را خم شد . نگاه از نگاهم گرفت و سجاده اش را تا زد . به ارامی بلند شد و پشت به
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 ... فرو داد و گفت : ولی اون شوهر داره مرصاد ... مبادا گناهی کنی ... مبادا به زن شوهر دار چشم داشته باشی

 . مراقب گناهات باش مرصاد !

 ندستانم توان از دست داد . دستانم روی زانوانم رها شد . شکوفه ... شکوفه ... چطور توانسته بودم . چطور ای

 . کار را کرده بودم . چطور به خودم اجازه داده بودم این چنين در افکارم به او خيانت کنم

 . به دنبالش رفتم . روی مبل نشست . کتاب به دست گرفت و زل زد به دیوار

 ... کنارش نشستم : بزار حرف بزنم شکوفه ... من به زن شوهر دار چشم ندارم . به باران چشم ندارم

 ... ن مرصاد . مرصاد این کار و نکن . االن سکوت بهترینه . خواهش می کنم . توضيحی نمی خوامانکار نک:-

 س * * *

 ... یامک غرید : همين و می خواستی ؟ گند زدی مرصاد گند زدی

 سرم را از بين دستانم بيرون کشيدم و چشم دوختم به سيامک . سر تکان داد : انتظار نداشتم . فکر می کردم

ردی ... به خودم می گفتم مرد تر از مرصاد هم پيدا ميشه ؟ مرصادی که بخاطر اون زن بی پناه و اون خيلی م

 بچه

 . از عشقش گذشت . اشتباه کردم مرصاد ... اشتباه کردم

 صدایش در تک تک سلولهای ذهنم فریاد ميزد : با اون زن بدبخت چيکار کردی مرصاد ؟ مرصاد شکوفه خانم از

 . پناه اورده بوددیگرون به تو 

 ... فریاد زدم : خفه شو سيا خفه شو

 پوزخند صدا داری زد : هممون خفه شدیم مرصاد . اصال به من چه ... دلم به حال شکوفه خانم و ساوان می

 سوزه وگرنه تو اصال اهميتی نداری ... تو لياقت اون زندگی رو نداشتی ... لياقتت همون بارانه که با تمام پسرای

 . الس ميزدکالس 

 مشتم را با شدت تمام روی ميز کوبيدم . صدای شکستن شيشه ی روی ميز و سوزشی که بين انگشتانم تير

 کشيد باعث سکوت طوالنی سيامک شد . با تاسف به دست من و بعد به ميز خيره شد . وقتی از سالم بودن

 ... برات دستم مطمئن شد سری به تاسف تکان داد . زیر لب زمزمه کرد : متاسفم

 

 مسير خروجی را در پيش گرفته بود . اما بين چهارچوب در ایستاد : فکر می کنم بهتر باشه این شراکت و

 . تمومش کنيم . نمی تونم بشينم و شاهد کارات باشم . بهتره برم و نبينم . در موردش با بچه ها حرف ميزنم

 ... . داشتن اون لياقت می خواد که تو نداری اميدوارم شکوفه خانم نخواد خودش و درگير این زندگی کنه

 اتش خشمم شعله ور شد . گناهم چه بود که به این سادگی مجازات می شدم ؟
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 . گناهم خيانت بود ! خيانت به حضور همسرم . خيانت به دلتنگی برای باران ... دلتنگی برای عشق گذشته ام

 ود ؟مجازاتم برای اشتباهاتم بود ؟ اشتباهاتی که ساده ب

 . به سادگی، سيامک بنای رفتن گذاشت . وحيد و بقيه هم با او همراه شدند . در چشم بر هم زدنی تنها ماندم

در چشم بر هم زدنی فقط دو نفر تصميم بر ماندن گرفتن . در چشم بر هم زدنی کارگاهی که برایم دوست 

 داشتنی

نکشيد تا سيامک تمام برگه های الزم را در برابرم  به نظر ميرسيد تلخ شد . از بين رفت . چند روز بيشتر طول

 قرار

 داد و گفت : تو هميشه برادرم می مونی ... ولی ... اميدوارم فهميده باشی اشتباه کردی . فهميده باشی

 زندگيت چقدر خوبه و نباید از دستش بدی . برادر به حرمت روزهای گذشته نذار زندگيت نابود شه . خودت و

 . نجات بده

 شمگين بودم. خشمگين از سکوت شکوفه ... خشمگين از دوری کردن هایش ... خشمگين بودم از رفتنخ

 . سيامک. خشمگين بودم برای عزم رفتن دوستانم

 .به سادگی خشمگين شده بودم از تک تک ادم های نزدیکم

 م کرده بود و در حالسيامک بی دليل همان اول صبح که مرا دیده بود چشم غره رفته بود. سيامک بی دليل اخ

 گذر از کنارش گفته بود لياقت ندارم. حال هم این صحبت ها... سيامک در مورد من چه فکری ميکرد؟ سيامک

 چرا باید از زندگی خصوصی من با خبر می شد؟

 شکوفه به همين راحتی تمام اتفاقات زندگی ما را به آیدا می گفت تا سيامک از خصوصی ترین مسائل زندگی

 خبر باشد؟! نمی دانم اصال مشکالت شخصی زندگی من چه ربطی به سيامک داشت؟ سيامک چه حقی من با

 .داشت تا مرا بخاطر مسائل زندگی ام بازخواست کند؟ سيامک... رفيقی که اینگونه مرا لگد کوب کرده بود

 ...سيامک چه فکری در سر می پروراند؟ من نام برادر را به روی او گذاشته بودم و او مرا

 حتی دليلی برای رفتارهایش نپرسيدم. سکوت کردم. دلگير بودم... از شکوفه... از سيامک... دلگير؟ شاید هم

 احساس گناه ميکردم. اما... از هيچکس انتظار توضيح نداشتم. خود هم به دنبال توضيح نبودم. فقط گوشه ای

 .ایستاده بودم و رفتارهای اطرافيانم را نظاره می کردم

 یم عجيب سخت می گذشت . امين برای سفر رفت، باران هم با او رفت. شکوفه سکوت بر لب زد. از منروزها

 دوری کرد. نظاره گر شدم. شکوفه ساوان را به سينه فشرد و در اتاق ساوان ماند و من سکوت کردم. همه رفتند

 .و من سکوت کردم

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
209 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

نم سوزاننده بود . ارامشی که داشتم نه در کارگاه جای خالی تک تک ادم ها در کارگاه ، برایم همچون اتش جه

 پا

 برجا بود و نه در خانه . خانه ای که شکوفه با سکوتش سنگينش کرده بود . به خانه که می رسيدم ساوان را به

 اتاق می برد و می خواباند . خودش را تا زمان شام در اتاق حبس می کرد . سر ميز شام کلمه ای از زبانش خارج

 د . جواب سوال هایم ساده تر از انی بود که اجازه صحبتی دهد . تمام شب را در سالن می ماند و زمانشنمی ش

 .را برای درس خواندن می گذاشت

 مسخره بود اما من تنبيه می شدم برای گناهی که نکرده بودم. من تمام آن روز تنها چند کلمه با باران صحبت

 ...دوستمکرده بودم و تنبيه می شدم. با همسر 

 ...تنبيه می شدم. شاکی می شدم. اما

 در پایان تمام این اتفاقات را به پای گناهی می گذاشتم که خود انجام داده ام. خودم را برای عاشق بودن تنبيه

 .ميکردم. اجازه می دادم این تنبيه برایم تنبيه باشد به ازای عاشق باران بودن. به ازای دوست داشتن شکوفه

* * * 

 روزهای گذشته فکر کرده بودم. سيامک گفته بود اگر لياقت داشتم به باران فکر نميکردم. اما من از اینکه تمام

 روزی به باران می اندیشيدم پشيمان نبودم. باران پاک تر از آن بود که سيامک این کلمات را در وصفش به کار

 ن در شوک رفتارهای سيامک بودم که فراموشببرد. باید در آن لحظه در دهان سيامک می کوبيدم اما من آنچنا

 .کردم می توانم رخ در رخش بایستم

 سيامک حق نداشت به باران توهين کند. بارانی که من در پاکی اش شکی نداشتم. باران پاک بود. باران را تنها

 دگیزن من می توانستم توصيف کنم. بارانی که می توانست معلم زندگی باشد. بارانی که می توانست درس

 بياموزد. بارانی که به من توان ایستادن آموخته بود. باران بود که بر زندگی من باریده بود و مرا به سمت

 .روشنایی کشيده بود

 باران چطور می توانست بد باشد؟

 باران مگر می توانست بد باشد؟

 انه مرصاد غرق شده در دوراهیباران معنای زندگی من بود. من تمام بودن هایم را مدیون بارانی بودم که صبور

 عقل و سنت خانواده، را به شخصيت محکم تبدیل کرد. باران صبور بود... بارانی که من در برابرش نشسته و از

 دليلم برای ترکش گفته بودم صبور بود. بارانی که دورادور شکوفه را دیده بود صبور بود. بارانی که برای ساوان

 

 طور می توانست بد باشد؟ بارانی که برای برادر مرده ی من اشک ریخته و برایچند روزه دل سوزانده بود چ
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 .کودک به دنيا نيامده اش زار زده بود

سيامک هرگز بارانی را که من ميشناختم ندیده بود. سيامک باران را نمی شناخت. برای او باران تنها باران 

 محبوب

حال می توانستی روی کمک هایش حساب کنی. باران  دانشگاه بود. دخترک بی پروای دانشگاه که در همه

 آزادی

 .که تمام مشکالت دوستانش را به شانه می کشيد. باران خوب تر از آنی بود که بد شود

 آن که بد بود؛ من بودم. من بودم که به قول و قرارهایمان پای بند نمانده بودم. من بودم که از باران خواسته

 اران خواسته بودم درک کند نمی توانم... نمی توانم نسبت به پسربچه ی چند روزه بیبودم مرا رها کند. من از ب

 تفاوت باشم. گفتم نمی توانم از همسربرادرم بگذرم و اجازه دهم برای داشتن پسرش از بين برود. صدای دکتر در

 ن حرفی از اینکهگوشم زنگ زد و من برای باران از اوضاع و شرایط بد شکوفه گفتم و خواستم درک کند. م

 نميخواهمش بر زبان نياوردم. از اینکه ترکم کند نگفتم تنها از شرایط بد شکوفه و ساوان گفتم و انتظار داشتم

 باران درک کند. اما این درک کردن به چه معنایی؟

 اینکه باران بماند و وجود شکوفه را در زندگی من ببيند و من سکوت کنم؟

 مشخص کرده بود همراه باران بودم. به تلخی روز و تاریخ عقد را برای باران بر لبروزی که حاجی زمان عقد را 

 تمام غم دنيا را در دلم سرازیر« دیگه داره راهمون از هم جدا ميشه»آورده بودم. لبخند تلخی زده بود و با گفتن 

 من تحمل کنی و باهامکرده بود. خواسته بودم بماند و او گفته بود: مرصاد ميتونی یه مرد و توی زندگی 

 بمونی؟

 ...به چشمانش زل زده بودم. تلخ... با خشم... رنجيده

 اما واقعيت چيزی جز آنچه باران بر زبان آورده بود، نبود. حق با باران بود. باران هميشه با بهترین منطق به

 دگی باران باشد و منموضوع می نگریست. حق با باران بود. من هرگز نمی توانستم شاهد باشم که مردی در زن

هم باشم چطور این را از باران ميخواستم؟ بارانی که هميشه از برابری حقوق زن و مرد سخن می گفت. بارانی 

 که

 می گفت زن هم می تواند زندگی کند. زن هم می تواند کار کند. زن هم می تواند درس بخواند. زن هم می تواند

 مادری مهربان و همسری وفادار باشد. بارانی که تصميم داشت دنيا رابه دنبال رویاهایش باشد و در عين حال 

 .به جای بهتری برای زندگی زنان و مردان تبدیل کند

 .آن روز با تمام تالشهایم افکار خانواده ام را از باران خواسته بودم و با تلخی لبخند زده بود
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 تفاقات زندگی ام رها کرده بود. من برای از دست دادنرو چرخانده بود و مرا در بين افکارم، بين تالشهایم، بين ا

 بارانی که در برابر نگاهم، در دوردست ها محو شده بود شکوفه را مقصر می دانستم. من باران را از دست داده

 بودم تا شکوفه باشد. شکوفه ای این روزها افکار آموخته از باران را برایش تدریس ميکردم. باران بد نبود. باران

 .لگوی زندگی من بود. باران استاد روایت های زندگی من بودا

 

 .باران، باران شيرین زندگی بود

 !شکوفه، سيامک... چطور می توانستند بياندیشند که من می توانم خيانت کنم؟ خيانت

 ...من شاید روزی می توانستم خائن باشم اما باران

 ت را نه خيانت به شخص مقابل خيانت به خود می دانست. بارانباران نه! باران از خائنين متنفر بود. باران خيان

 .خيانت نميکرد. باران هرگز مرا نمی پذیرفت

* * * 

 بازگشت امين خيلی زودتر از انکه انتظار داشتم اتفاق افتاد . در خانه مشغول قدم زدن بودم . انگشتانم را کالفه

 ... بين موهایم می کشيدم . قدم هایم سست بود و سنگين

 امين آمده بود. مرا در ورودی ساختمان دیده بود با خنده برایم سر تکان داده بود. امين دست روی شانه ام

 گذاشته بود و من از فشار انگشتانش روی شانه ام اخم کرده بودم و او پرسيده بود: چطوری پسر؟

 کمرنگ شدن باران... به اسطوره پاسخم به این سوال پوزخند بود. پوزخندی به تمام روزهای این زندگی... به

 شدن باران... به دلتنگی هایم برای شکوفه... به دلخوری ام از شکوفه... به حسی که این روزها کامال در افکارم

 واضح بود. این روزها باران را ستایش ميکردم. دلتنگ شکوفه می شدم و ناراحتی ام را از تمام دنيا پنهان

 .ميکردم

 توانستم برای ساوان از دردهایم بگویم. از نبودن های سيامک... از رفيق نيمه راه شدناین روزها تنها می 

 .سيامک... از بی اعتنایی های شکوفه... از تلخی نبودن مهدی... از بارانی که اسطوره زندگی من شده بود

 ی تمام دردهایم را میساوان محرم اسرارم بود. کودک یک ساله ی من، برایم بهتر از هر رفيقی لبخند ميزد. گوی

 فهميد. در تمام مدت سر به سينه ام می گذاشت و نفس می کشيد. چنان آرام می گرفت که نميتوانستم لبخند

 .نزنم. نمی توانستم به حضورش بی تفاوت باشم. گویا ميخواست اجازه دهد از تلخی این روزها بگویم

 .ساوان یک ساله مردانه رفاقت ميکرد برایم

 .م رفاقت هایی که این روزها می دیدمبرخالف تما

 این روزها به رفاقت های امين هم احساس بدی داشتم. این روزها سيامکی را که سالها می شناختم جور دیگر
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 .دیده بودم. چطور می توانستم با این اوصاف به امينی که مدتی زیادی نبود می شناختم اعتماد کنم

 

 .ز دست داده بودمحقيقت این بود من تمام اعتمادم را ا

 .فرق نمی کرد آن شخص حال چه کسی می شد! حتی اگر امين شوهر باران نبود هم برای من اهميتی نداشت

 .تمام رفاقت ها مرده بودند

 ... نگاهم روی قامت کشيده امين و شکوفه پيش رویش ثابت ماند . ابروانم را در هم کشيدم . امين در حياط

 !!رو به روی شکوفه ؟

* * * 

 : فصل چهارم

 . روزهای زندگی من این چنين می گذرد

 ... انتظارم برای خوشبختی خيلی زودتر از انچه می پندارم محو می شود

 صدای نق نق های ساوان هم نمی توانست در این لحظه نگاه من را از امين حمد و همسرم جدا کند . نق نق

 تالشم برای فهميدن کلماتی بود که امين حمد به زبان هایی که کم کم تبدیل به گریه می شد اما من ... تمام

 می اورد و شکوفه به ان گوش می داد . کاش می توانستم صورت شکوفه را در این لحظه ببينم . کاش می

 . توانستم ببينم واکنشش در برابر این صحبت ها که در طولشان امين خيره شده به صورتش چيست

 . برگشتم و کنارش نشستم . اما تمام فکر و ذهنم در پی امين و شکوفه بود ساوان فریاد کشيد و من برگشتم .

 ساوان با اخم دستش را به صورتم کوبيد و ميان جيغ هایش من می توانستم تالشش برای زمزمه با ... با را درک

 !... کنم . با خشم غریدم : ساکت باش

 گاهم می کرد . چشمانش مثل چشمان سيامک تلخصدای ساوان اوج گرفت . با اخم و اینبار چشمان خشمگين ن

 بود . سيامک رفته بود . من بودم و کارگاه . من بودم و حاج یوسف ... من بودم و عليرضا ... من بودم و جای

 . خالی تک تک بچه هایی که سالها در کنار هم کار کرده بودیم

 به سمت ساوان دراز شد . از اغوشم بيرونمتوجه باز شدن در نشدم . کنارم که نشست ... دستش را دیدم که 

کشيدش . چادر از سرش سر خورد و من انگشتانم را ما بين موهایم به حرکت در اوردم . نگاهم بين صورت 

 گریان

 . ساوان و چشمان نگرانش که هر لحظه از صورتم می دزدیدش کالفه ترم می کرد

 رفت . بلند شدم . روی پاهایم که از گيجی افکارم میبلند شد . از برابر نگاهم گریخت و به سمت اشپزخانه 

 ... هراسيدند قدم بردارند ایستادم . سکسکه ساوان افکار بهم ریخته ام را در هم می کوبيد . لعنتی
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 این کلمه ای بود که مدام زیر لب تکرار می کردم . با سختی زمزمه کردم : امين چی می گفت ؟

 : دیدم . دیدم چطور سعی کرد ساوان را در اغوشش حفظ کند . ارام گفت ایستاد . ایستاد و من لرزشش را

 !... هيــــ چــی

 چشم روی هم گذاشتم . هيچی که شکوفه از ان حرف ميزد بيشتر از ده دقيقه طول کشيده بود . هيچی که

 . طرفش قدم برداشتمشکوفه گفته بود ده دقيقه او را در برابر امين نگه داشته بود . شير اب را باز کرد . به 

 پشت به من ليوان را به سمت دهان ساوان برد . پشت سرش ایستادم . ليوان را زیر شير اب گذاشت . شير را

 بست و به سمتم برگشت . هين بلندی که از حضورم کشيد باعث شد ساوان دوباره به گریه بيفتد . بی توجه به

 گفتم : برای همين یه ساعت اونجا نگهت داشته بود ؟ گریه های ساوان دستم را به کانتر تکيه زدم و و

 چشم از نگاهم دزدید . از نگاه کردن به چشمانم می گریخت . می خواستم دليل فرارش را بدانم . می خواستم از

 کالمش سر در بيارم . می خواستم بدانم چه چيز است که این روزها دورش کرده است . می خواستم بدانم چرا

 ین دوری باشم ؟ چرا نباید فرصت سخن گفتن داشته باشم . می خواستم بدانم اما شکوفه دریغ میباید الیق ا

 کرد . نگاه خيره ام ترسناک بود ؟ من می ترساندمش که قدمی عقب گذاشت تا به کانتر برخورد کرد . صدای

ال کرد . قدمی پيش کانتر ميان گریه های ساوان که رو به کاهش می رفت گم شد . برای فرار از دستم تق

 گذاشت

 . و از کنارم گذشت و در همان حال گفت : در مورد تو حرف ميزد

 ابروانم را در هم کشيدم . قدم برمی داشت . در مسير خروج از اشپزخانه . به دنبالش رفتم . قدمی برداشتم و

 ده بود و با هيجان بهپيش رفتم . ساوان را کنار اسباب بازی هایش زمين گذاشت . گریه اش را فراموش کر

 اسباب بازی هایش نگاه می کرد . نق نق کنان درخچه ی پالستيکی را که پدر و پسر باهم خریداری کرده بودیم

 برداشت و به سمت صورت شکوفه نشانه گرفت . قبل از اینکه بتوانم واکنشی نشان دهم بر روی گونه اش

 ته ... مطمئن بودم شکوفه درد می کشد اما برعکسنشست ودست شکوفه هم رویش ... مطمئن بودم درد داش

 تمام روزهایی که در برابر این رفتار ساوان واکنش نشان می داد . صدایش را باال می برد اینبار نگاهش را به فرش

 دوخت و سکوت کرد . نزدیک تر شدم و کنارش نشستم . پرسيدم : می خواد بره با سيا کار کنه ؟

 کارگاه نمی امد . این روزها همه ترکم کرده بودند . امين هم ترکم کرده بود . سفارشاتامين هم این روزها به 

 امين اماده نبود . نگاهم را از صورتش گرفتم و زانوانم را در اغوش کشيدم . دستانم را به دور زانوانم حلقه زدم و

 دم امين دوستمه ولی مثل اینکهگفتم : نمی دونم چه گناهی کردم که اینطور دارم مجازات ميشم . فکر می کر

 . اشتباه می کردم . هرگز فکر نمی کردم سيامک تنهام بذاره . همشون رفاقت و در حقم تموم کردن
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 اب دهانم را فرو دادم . از چيز هایی که به زبان می اوردم هراس به دلم چنگ زد . ادامه دادم : کارگاه جهنمی

 کنه که به وجود خودم شک می کنم ... چطور به اینجا رسيدمشده . حاج یوسف چنان سر سنگين نگام می 

 شکوفه ؟

 . با عجز نگاهش کردم : دارم دیوونه ميشم

 

 ... خودش را جلوتر کشيد . ارام صدایم زد : مرصاد

 ... با کالفگی سرتکان دادم : تو هم ميری

 .نميدانم چطور این کلمه را بر زبان آوردم

 ردن به نبود شکوفه ... مرگ بود : هيچ کس ازم نميپرسه اشتباهی کردم یا نهاحساس کردم قلبم شکست . فکر ک

! 

 گویا با همين جمله تمام درد سينه ام را بر زبان آورده بودم. مثل بچه ها از ناراحتی ام حرف زده بودم. نمی دانم

 ...چرا این مهر سکوت روی لبهایم را شکسته بودم. اما

 .بان آورده ام را فراموش کنکاش می شد بگویم هر آنچه بر ز

 بلند شدم و به تندی به سمت اتاق رفتم . کاپشنم را از روی تخت برداشتم و به تن کردم . شلوار ورزشی ام را با

 شلوار جينی که چند وقت پيش شکوفه به لباس هایم اضافه کرده بود را به تن کردم و بيرون زدم . نگاهش

 ! لتنگ شوم و بمانمنکردم مبادا پشيمان شوم . مبادا د

 پله ها را با سرعت پایين می دویدم . فرار می کردم ؟! مثل گذشته ها ... مثل زمانی که نمی توانستم در برابر

 حاجی بایستم ؟! مثل زمانی که نمی توانستم در برابر حاجی بایستم و بگویم این حقم نيست . نمی توانستم

 ل دادم مراقب زن و بچه اش باشم بمانم . لعنت به من ... لعنت بهمثل زمانی که در برابر مهدی ایستادم و قو

 ... این زندگی

 . کاش ... ای کاش هرگز در برابر مهدی نمی ایستادم . کاش ... ای کاش به ان سرعت به بيمارستان نمی رسيدم

 اش مجابشکاش برای دیدن برادر هم قفسم عجله نمی کردم ... ای کاش مهدی هرگز مهندس نمی شد . ای ک

نمی کردم برای دانشگاه رفتن تالش کند . ای کاش مهدی هرگز تصميم به استفاده از رشته ی تحصيلی اش 

 نمی

 !... گرفت . ای کاش ... ای کاش مهدی مسئول رسيدگی به ان ساختمان نمی شد ... ای

 اینبار به جای پسری که ان در برابر سوپر مارکتی که سال پيش در برابرش ایستاده بودم ایستادم . وارد شدم .

 شب تخمه می شکست مردی ميانسال پشت ویترین بود . نزدیک شدم . با مهربانی پرسيد : چيزی می خواید ؟
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 ... سيگار:-

 پلک زد . چرخيد و گفت : چند نخ ؟

 . بی توجه به سوالش جواب دادم : هرچی ... یه چيز خوب بده

 

 یک نخ سيگار را پيش رویم گذاشت . نگاهم را دوختم به تک نخ برگشت . متعجب نگاهم کرد . لحظه ای بعد

 سيگار روی ترازو . دستم را به سمت جيب شلوارم هدایت می کردم که گفت : این یه نخم برات ضرر داره . یه

 . چيز دیگه واسه اروم کردن خودت پيدا کن

 قدمی عقب گذاشتم و از مغازهدستم در ورودی جيبم سنگين شد . متوقف شد . نگاهش کردم . برگشتم . 

 . بيرون رفتم . بی هيچ حرفی . راه افتادم ... به سوی مقصدی که هيچ تصميم برای انتخابش نداشتم

 کنار سنگ سرد نشستم . انگشتانم را رویش قرار دادم و سرمایش را برای گرم کردن وجودم بلعيدم . چشم روی

 . ای شادی روحش ؟ شاید برای ارامش روحمهم گذاشتم و فاتحه ای زیر لب شروع کردم . بر

هوای سرد اطرافم را به ریه هایم فرستادم . سرم را عقب کشيدم . مهره های گردنم با صدا حرکت کردند . سرم 

 را

کامال عقب کشيدم و سرمای هوا به تک تک سلول های گردنم نفوذ کرد . دندان هایم را روی هم فشردم . کم 

 کم

 روی سنگ سرد بغل نشستم . دستانم را درون جيب کاپشنم فرستادم . پوزخندی روی لبم خودم را رها کردم و

 نشست . من ... اینجا ... دو سال پيش هرگز فکر نمی کردم برادرم اینجا ... باشد و من بر سر مزارش ... روز

ردم فرزندش به عروسی اش هرگز فکر نمی کردم قرار باشد روزی همسرش را به همسری در اورم . فکر نمی ک

 جای

او مرا به پدری بشناسد . هرگز فکر نمی کردم بابای برادر زاده ام باشم . هرگز نمی خواستم به نبود برادرم فکر 

 کنم

 مهدی نبود ... به سادگی یک شب ... به سادگی رسيدن من به خانه ... شامی که در کنار هم صرف کردیم . با .

 ز فرزندش گفت . گفت دوست دارد پسر باشد و من فکر کردم دختر را بيشترهم منچ بازی کردیم و او با شوق ا

 دوست دارم . فکر کردم دختر من و باران هم از سر و کولم باال خواهد رفت . شيطنت خواهد کرد درست مثل

مادرش ... هرگز فکر نمی کردم فردای ان شب در بيمارستان ببينمش ... هرگز فکر نمی کردم لحظه ی مرگش 

 ا بهر

 . چشم ببينم
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 . هرگز نخواستم ... اما برای ارامش برادرم قول دادم . قول دادم مراقب همسرش باشم . مراقب فرزندش باشم

 . قولی که می خواستم فدای عشقم کنم

 . من قول داده بودم . نمی توانستم در برابر حاجی سکوت کنم . نمی توانستم اجازه دهم برادرم بدون مادر باشد

 . وانستم اجازه دهم برادر زاده ام در خانه ی حاجی بدون مادر بزرگ شودنمی ت

 ... هرگز فکر نميکردم بتوانم به همسر برادرم فکر کنم . اما حال

 ... شکوفه برای من همسر برادرم نه

 شکوفه زندگی ام . همسرم ... عمرم بود . چطور می توانستم به نبودش فکر کنم ؟

 .. از اینکه تماشایم می کند خجالت می کشيدم اما جایی جز کنار او بودن نداشتماز مهدی خجالت می کشيدم

 جایی را نداشتم تا به دنبال آرامشم باشم. کاش زنده بود. زنده بود و باز هم مثل تمام روزهای گذشته من حتی

 .صورت شکوفه ای را نمی دیدم که همسر او بود

 

 باران زندگی کنم و از وحشت خبر دار شدن حاجی سر به بالشت کاش مهدی بود تا من باز هم غرق در رویای

 .بگذارم

 .کاش می شد کاشها را به واقعيت تبدیل کرد

 .کاش می شد زمان را به عقب برگرداند

چشم روی هم گذاشتم و سرم را به درخت تنومندی که در فاصله چندانی با سنگ سرد قرار نداشت تکيه زدم . 

 کم

 . شم بستم به روی دنيای سرد پيش رویمکم به خواب رفتم . چ

 با احساس سرمایی که به تنم رسوخ کرده بود چشم گشودم . چهره در هم کشيدم و لحظه ای طول کشيد تا

 جایی که در ان حضور دارم را درک کنم . به سختی بلند شدم . تک تک اعضای تنم از سرما خشک شده بود . به

 ایستادم . هوا کامال تاریک شده بود . نگاهی به اطراف انداختم . حضورم سختی پاهایم را روی زمين گذاشتم و

 .در انجا ! این وقت شب ... ترسناک بود اما گویا من تمام ترسم را از دست داده بودم

 موبایلم را از جيبم بيرون کشيدم . ساعت نزدیک یک شب بود و من اینجا ... نگاهی به اطراف انداختم . سکوت

 باعث شد به تندی به حرکت در ایم . به سمت خروجی قدم برداشتم . برای اولين ماشينی که دروهم انگيز 

 ... مسيرم دیدم دست تکان دادم . مرد جوانی که پشت کاميون بود خم شد و پرسيد : بپر باال

 ستهخ بسوار شدم . مسيرش تا نزدیکی کارگاه می خورد . گرمای داخلی کاميون هم نتوانست تن خشک شده و ی

 . ام را گرم کند



www.taakroman.ir  

 

  

 
217 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 . نزدیک ترین مسير برای گرم شدن کارگاه بود . خودم را روی صندلی درون اتاقم رها کردم و چشم بستم

* * * 

 حاج یوسف کنارم نشست و گفت : نمی خوای یه فکری برای اوضاع کارگاه بکنی ؟

 رفيق نه برادرمه اصال معلوم نيست اخم هایم را در هم کشيدم : چيکارش کنم حاجی ؟ رفيقی که فکر می کردم

 . سر چی رهام کرده و رفته . چيکارش کنم وقتی نمی خواد . وقتی حتی بهم توضيح نداد اوضاع چه خبره

 چرا ازش نميپرسی ؟:-

پوزخند صدا داری زدم : بپرسم حاجی ؟ اون حتی فرصت نداد بپرسم چی به چيه ... حتی اجازه نداد بگم اخه 

 چه

 نطوری مجازاتم می کنی ؟ هرچی از دهنش در اومد گفت و رفت . خونم هم دیگه نمی تونم بهغلطی کردم ای

 

 کسی اعتماد کنم . فکر نمی کردم نزدیک شدن به خانواده ی سيامک اینقدر بد باشه . زنم که تا اتفاقی تو

 . ميزنه تو سر من زندگيمون می افته ميزاره دست زن سيامک ... اقا سيامکم درست و فهميده نفهميده مياد

 پناه بر خدا . مرصاد خان اینطوری نکن . برو با زنت حرف بزن . دیشبم که اینجا خوابيدی . مرد حسابی ادم:-

 بخاطر یه جر و بحث کوچيک از خونه ميزنه بيرون ؟ نگفتی اون زن بدبخت تمام شب با یه بچه تو خونه چيکار

 ت پخت زنت و بخور هم باهاش حرف بزن . عصری برگرد منم بهکرده ؟ پاش و مرد . برو خونه . هم ناهار دس

 سيامک زنگ ميزنم بياد اینجا . بشينين صحبت کنين ... نميشه که رفاقت چندین سالتون و سر چيزای بيخود

 . بهم بزنيد

 عدحاجی من که گناهی نکردم دارن باهام این کار و می کنن . خدای باالی سرمونم اول ميگه گناهمون چيه ب:-

 مجازات می کنه . به واهلل ... من فقط اون زن و رسوندم خونه . دیدم مونده اینجا ... دیدم تاکسی گيرش نمياد

 مجبور شدم . اصال خودت که دیدی من چقدر بعد از اون رفتم بيرون . وقتی وحيد راهيش کرد که من تازه

 . ون لحظه ميرفتم دنبالشاومده بودم تو ساختمون . حاجی من اگه قصد و غرضی داشتم که هم

 حاجی دست روی شانه ام گذاشت : پاش و مرد . برو به زن و بچت برس . یه حال و هوایی عوض کن و برگرد . با

 . زنت حرف بزن

 حاجی تا می توانست زیر گوشم خواند و راضی ام کرد. نمی دانم تاثير صحبت های حاج یوسف بود یا دلتنگی ام

 برابر خانه یافتم. کليد که در انداختم، دیدم از روی کاناپه بلند شد. دستان حلقه شده که ساعتی بعد خود را در

 دور پاهایش را رها کرد و از جا بلند شد. سالم داد و زیر لب پاسخ گفتم. به سمت ساوانی که با ورودم به سمتم

 .نه رفتآمده بود و به پاهایم چنگ می زد خم شدم. در آغوشش کشيدم و او به سمت آشپزخا
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 بشقاب پر برنج را پيش رویم گذاشت و پشت ميز نشست . نگاهم را دوختم به بشقاب خالی اش و تا چشمانش

 ... باال کشيدم . پرسيدم : تو نمی خوری ؟

 . سرش را به سمت شانه ی راستش کج کرد : می خورم

 « با زنت حرف بزن »

 بشقابم را به سمتش هل دادم : با هم بخوریم ؟

 يرینی روی لبهایش نشست . قاشق به دست گرفت و اولين قاشق پر برنج را به دهان گذاشت . با هيجانلبخند ش

 دست به کار شدم . خورشت کرفس را روی برنج ریختم و گفتم : دستپختت محشره ... دلم لک زده بود واسه

 . خورشت کرفس

 پرسيد : دیشب کجا بودی ؟

 

 رد . خيره شدم به صورتش . قاشق را درون بشقاب رها کردم و دستانم راسر بلند کردم . تمام هيجانم فرو کش ک

 زیر چانه زدم . قبل از توضيح باید معذرت می خواستم . برای نبودنم . برای اطالع ندادنم . برای نگران کردنش

... 

 دن گوشی امبرای نگرانی ای که موقع ورود به خانه در چشمانش دیدم . برای تماس هایش که بخاطر خاموش بو

 . از دست داده بودم . گفتم : ببخشيد

 . چشم روی هم گذاشت : من نمی خوام تنهات بذارم

 . چه خوب بود . چه خوب بود که او هم می خواست حرف بزنم . حرف بزند

 گفتم : سيا باورم نکرد . حتی ازم نپرسيد مشکل چيه . ازت دلگيرم . فکر نمی کردم تمام مشکالت زندگيمون و

 ... اری دست اونابز

 . ابروانش را در هم کشيد : من چيزی نگفتم

 . پس سيا از کجا خبر دار شده ؟ چرا باید اون حرفا رو به من بزنه:-

 !!! ... با سکوت چند دقيقه ای صدایم زد : مرصاد

 سر بلند کردم : هوم ؟

 ر مرصاد گفتنش تمام وجودم نياز شدهمی خواستم بگویم جانم . اما توان تکان دادن لبهایم را نداشتم . در براب

 . بود برای وجودش

 ... تو :-

 با قطع شدن سخنش پرسيدم : من چی ؟
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 تو با ... با باران رابطه داشتی ؟ :-

 چهره در هم کشيدم . عصبی اخم کردم : یعنی چی ؟

 یعنی ارتباطتون در چه حدی بود ؟:-

 می رفتيم دانشگاه . با هم درس می خوندیم . با هم می صادقانه پاسخ دادم : باران ميومد کارگاه ... با هم

 ... رفتيم گردش

 زبانش را روی لبهایش کشيد و سخنم را قطع کرد : باهاش ارتباط نزدیک تر هم داشتی ؟

با اخم نگاهش کردم . منظورش چه بود ؟ چه چيزی در ذهنش می گذشت ؟ چرا نمی توانستم سواالتش را 

 درک

 رت چيه شکوفه ؟کنم . پرسيدم : منظو

 ... چطوری بگم . یعنی تو و باران ... باران و تو ... ممکنه بود باران حامله ب:-

 

 به تندی دستم را در برابر صورتش گرفتم . عکس العمل سریعم باعث سکوتش شد . سرم را به طرفين تکان دادم

 از من می پرسيد ؟خدای من ... خدایا ... شکوفه ؛ باورم نميشد ... شکوفه این سوال را  .

 به تندی گفتم : من و اینطوری شناختی ؟ من همچين ادميم ؟ من می تونم این کار و بکنم ؟ من ... من

 مسلمونم ... من چطور می تونستم همچين کاری بکنم ؟ شش ماه تو خونم بودی دستم بهت خورد ؟ از تو یکی

 اون دختر شک کنی؟انتظار نداشتم این حرف و بزنی ... چطور تونستی به پاکی 

 بلند شدم . کنترلی روی صدایم نداشتم : چطور می تونی بگی من این کار و کردم ؟ من ؟

 دستم را به سينه کوبيدم : شکوفه مـــــــن ؟ من اینکاره ام ؟ من چشمم دنبال ناموس دیگرون باشه . من

 رم ننداختم . من از وقتی اسمت رفتچشمم دنبال دختر دیگرون باشه ؟ من از وقتی زنم شدی یه نگاه به نامح

 ... تو شناسنامم به اون دختر یه نگاه بد ننداختم . من چطور می تونم همچين غلطی بکنم ؟ مـــــن

 مرصاد ... مرصاد چقدر کثيف شدی ... مرصاد ... مرصاد به لجن رفتی ... مرصاد به کجا رسيدی که زنت اینطور در

مردی که مرد بودنت و زنت هم اینطور باور کرده . مرصاد لعنت به جهنمی موردت فکر می کنه . مرصاد چقدر 

 که

 . در اون زندگی می کنی

 . نفس کم اوردم

 ناليدم : من شکوفه ؟

 ... بلند شد . در برابرم ایستاد . دستانم را دست گرفت و گفت : ببخشيد . منظوری نداشتم ... اروم باش
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 ... خواهش می کنم اروم باش مرصاد

 چشمانش خيره شدم . می خواستم صداقت کالمش را از چشمانش جستجو کنم . می خواستم بدانم به

 . چشمانش هم به انچه به زبان اورده بود ایمان دارد ؟ چشمانش به اشک نشست و قطره اشکی سرازیر شد

 چشمانشچشمانش برای من منبع ارامش بود . چطور می توانست به گفته هایش ایمان داشته باشد وقتی 

 منبع ارامش من بود . این چشمان ... این چشمان به من اعتماد داشتند . چشمانم را روی هم گذاشتم . چند

 ... نفس عمی کشيدم. ارام شده بودم . اما از کالمش بغض به وجودم چنگ زد . زمزمه کردم . ارام ... به سختی

 ن بهت خيانت نکردم . من فقط رسوندمش ... فقطمن ... شکوفه من ... به خدا قسم همچين کاری نکردم . م :

 ازش پرسيدم خوشبخته ... گفتم از زندگيم راضيم . من فقط پرسيدم چرا امين ؟ ... می خواستم بدونم چرا باید

 . بياد با رفيق من نامزد کنه ... چرا ؟ من فقط دليل حضورش و خواستم

 ! ... ت نکردم . باور کن این وناليدم : شکوفه من بد نيستم . بدی نکردم . من خيان

 تمام وجودم زیر سوال رفته بود . تمام وجودش شک بود . تمام وجودم رو به نابودی بود . همسرم ... همراهم

 . نفسم ... عشقم ... به وجودم شک داشت ...

 

 . ام بودچشم گشودم . عشقم ... شکوفه را دوست داشتم ... شک کردنش برایم عذاب اور بود . شکش نابودی 

 ! وجودش وجودم بود . عشقم بود . شکوفه عشقم بود و بس

 ... مرصاد ... مرصاد اروم باش ... تو رو خدا ... جون هر کی دوست داری:-

 قبل از اینکه کلمه ای دیگر از دهانش خارج شود . دست روی دهانش گذاشتم . کلمه به کلمه تکرار کردم : من

 . فقط تو رو دوست دارم ...

 ... را عقب کشيد . لبخندی روی لبهایش حک شد . چشمانش پر از ارامش شد سرش

زمزمه کردم : باید بهم بگی چی داره اذیتت می کنه . بهم بگو چرا داری اذیتم می کنی . شکوفه داری بد 

 .ميکنی

 ه مننبود. ب اون دختر بد نيست. اونقدری بد نيست بخواد با من باشه. من کثيف من هرزه ولی باران اینقدر بد

 شک کردی؟ من با تو که زنم بودی کاری نداشتم چه برسه به نامحرم! چطور تونستی شکوفه؟

 . چشم روی هم گذاشت . اشکهایش باز هم سرازیر شد : متاسفم

 . نمی خوام متاسف باشی شکوفه حرف بزن . دارم دیوونه ميشم . سيامک هرچی از دهنش در اومد بهم گفت:-

 بدرفتاری می کنی ... همه یه طوری نگام می کنن انگار قاتلم ... بهم بگين اشتباهم چيه . خدا همتو داری باهام 

 اینطوری مجازات نمی کنه شما دارید مجازات می کنيد . بهم بگو چيه ! بگو چه خبره ! بگو اشتباهم چيه که
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 !مشکالت ما خبر دار شده ؟اینطور داری ازم دوری می کنی ؟ بگو شکوفه ... بگو سيامک از کجا در مورد 

 ... بسه مرصاد ... اجازه بده بگم ... ! همش تقصيره امينه:-

 امين ؟ امين حمد ؟ دوست من ؟ امين چه نقشی می توانست داشته باشه ؟ امين حمد رفيق من ؟ همراه

 !شغلی من ... از کجا در مورد زندگی من اطالعات داشت ؟

 مرصاد ؟:-

 . اهش کردمبه خود امدم . پرسشگر نگ

 بشينم و حرف بزنيم ؟:-

 دستش را گرفتم و کشيدم . به دنبالم امد . روی کاناپه نشستم و او را هم کنار خود نشاندم . زل زدم به

 چشمانش و با تاکيد گفتم : بگو ببينم امين چه ربطی به این ماجرا ها داره ؟

 . ش خيره خيره نگام می کرد خوشم نميومداولين بار که امين اومد خونمون یه حس بدی بهش داشتم . هم:-

 امين خيره خيره نگاهش می کرد ؟ خيره خيره ؟

 ... ابروانم را در هم کشيدم . لعنت به تو امين ! به زن من نظر داشت ؟ به زن من ؟ به زن رفيقش ؟ لعنت به تو

 

 داشتمش ... چطور بهانگشتانم مشت شد . امين حمد ... من به کسی اعتماد کرده بودم که دوستم می پن

 ... خودش این اجازه را داده بود ؟ لعنت به تو امين حمد

 ... دستش را روی دست مشت شده ام گذاشت و گفت : مرصاد

 نگاهش کردم و با حرص گفتم : بعدش چی شد ؟

 هاتبعد ها که دیدمش ... هنوزم همون نگاه سنگين و داشت ولی مهربون بود . با تو خيلی رفيق شد ... با:-

 . می گفت می خندید . به منم می گفت شکوفه خانم . دیدم خيلی رعایت می کنه . زیاد بهم نزدیک نمی شد

 رفتاری جز نگاه های خيره اش در کار نبود که بخوام بهش شک کنم . منم فکر کردم این خيره خيره نگاه کردن

 .مدلشه . اگه مشکلی باشه تو متوجه ميشی

 ... ایيدم : می کشمشدندان هایم را روی هم س

 ...دست روی دستم گذاشت و ادامه داد

* * * 

 ! ... چشم دوختم به چشمان بسته اش ... لبخند زدم . به روی صورت سفيدش ... به ارامش وجودش

 !... سينه اش باال و پایين می رفت از پی نفس های ارامش

 یم حرکت دادم . صدایش برایم یاد اور ساعتیدست راستم را تکيه گاه گيجگاهم کرد و انگشتانم را ميان موها
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 قبل بود . گفته بود . امين خوب بود . امين بد شده بود به سادگی روزهایی که من در بی خبری به سر می بردم

. 

 امين بد شده بود بخاطر عشقی که به شکوفه داشت ؟ باورش سخت تر از انی بود که انتظار داشتم . امين به

 ! ... ود . به باور دوستی چندین ساله ی من و سيامکسيامک نزدیک شده ب

 لبخند زده بود . گفته بود : امين خوب بود مرصاد . خيلی خوب بود . مثل سيامک خوب بود . همونطور که

سيامک برادری می کرد امين برادری می کرد . همونطور که سيامک محبت می کرد امين هم محبت می کرد . 

 من

يره ی امين برمی گرده به طرز رفتارش ... امين مثل ما تو یه خانواده مذهبی بزرگ نشده فکر می کردم نگاه خ

 بود

 ! من فکر می کردم این رفتارش هم برمی گرده به اون سبک زندگيش .

 پرسيده بودم : باهاش حرف زدی ؟

 . حرف نزدمنه ... نه تا وقتی که باران اومد . من با امين تا بعد از مهمونی که اومدن خونمون :-

 

 در مورد باران می دونستی ؟:-

 . سرش را به طرفين تکان داده بود : نه به خدا ... خانم حمد تو سفر از عروسش گفت . اینکه عروس خوبی داره

 می گفت خيلی مهربونه ... دختر خوبيه . ولی هيچ وقت اسمش و هم نگفت . نمی دونم شایدم گفت ولی من

 ... م حمد همون بارانه تا وقتی اومدهيچ وقت نفهميدم عروس خان

 با امين در مورد چی حرف زدی ؟:-

 اون اولش شروع کرد . دو روز بعد از مهمونی وقتی از کالس ميومدم دیدمش ... پرسيد از ارتباط تو و باران:-

 . ی دونستخبر داشتم یا نه !؟ من حرفی نزدم . نمی خواستم در مورد تو چيزی بگم ولی اون انگار همه چيز و م

 . خيلی خوب درمورد همه چيز می دونست

 ابروانم را در هم کشيده بودم : چی می دونست ؟

 . اینکه می خواستين ازدواج کنين:-

 امين حمد بيشتر از انکه انتظار داشتم می دانست انقدری می دانست که دوستی اش با من را به فراموشی

بت های شکوفه زمانی به اوج رسيد که فهميدم از تکرار تمام بسپارد و در زندگی ام سرک بکشد . کالفگی صح

 انها

 عذاب می کشد و من عذاب می کشيدم از اینکه می دانستم امين حمد از تک تک ارتباطات من با باران مطلع



www.taakroman.ir  

 

  

 
223 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 ودهبود . اینکه می دانست با باران تماس گرفته ام . اینکه او را در تهران دیده ام ... اینکه باران برایم مهم ب

 است . اینکه باران بود ... هست ... اینکه باران را در پارکينگ ببينم . و در پایان رساندن باران به خانه که ان را

 . ارتباطی سنگين توصيف کرده بود

 دشمنی امين حمد چه بود که این طور مرا به مرز نابودی می کشاند ؟

 .تکانی خورد . سرم را روی بالشت رها کردم

فته بودم تا به مغازه های حاجی سر بزنم. مجيد از شاگردان مغازه که در نبودن های حاجی مغازه را به بازار ر

 اداره

 ...می کرد، فنجان چای را در برابرم گذاشت و با ِمن ِمن گفت: آقا مرصاد

 يد؟منتظر نگاهش کردم تا ادامه دهد و او سکوت کرد. سر به زیر انداخت و وادارم کرد بپرسم: چی شده مج

 ...آقا مرصاد اینجا:-

 اینجا چی؟:-

 ...این پا و آن پا کرد: یه حرفایی ميزنن

حرف می زدند؟! می دانستم حرفی می زنند. اما چه حرفی؟ حرف که زیاد بود. من با زن برادرم ازدواج کرده 

 .بودم

 ...قبل از آن هم شنيده بودم صحبت هایی

 

 ...تکرار کردم به حرف آمد: ميگن یکی ووقتی سرم را تکان دادم و دوباره سوالم را 

 با لحن محکم پرسيدم: یکی و؟

 .سر به زیر انداخت: یکی و صيغه کردین

 لرزیدم. از این کلمه لرزیدم. من از این کلمه متنفر بودم. سکوتم که طوالنی شد ادامه داد: ميگن چون با زن

 ...برادرتون ازدواج کردین حاال هم یکی و صيغه کردین

 .مشت شد. به فرش روی ميز چنگ انداختم و لرزش فنجان چای را دیدم دستانم

 من تمام عمرم می ترسيدم. از دروازه دهان مردم می ترسيدم. از اینکه سر زبان ها باشم. من کسی بودم که در

 هکاین شهر روی سرش قسم ميخوردند. وقتی کارگاه را راه انداخته بودم حاجی با افتخار سينه سپر کرده بود 

 پسرم کار و کاسبی خودش را دارد. شده بودم کسی که وقتی از ورودی این بازار عبور می کردم همه راست می

 ...ایستادند و تحویلم ميگرفتند. حال

 حال... می گفتند زن صيغه ای دارم. زن صيغه ای؟ مگر می توانستم؟ این کلمه چقدر درد داشت. این کلمه یک
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 د. پر از حس درد بود. من... من اگر کسی را دوست می داشتم هرگز به او چنينکلمه بود اما پر از حرف بو

 توهينی نمی کردم که اجازه دهم نام صيغه ای را یدک بکشد. من... من زن داشتم. زن خانه ام. همسرم... مادر

 همسرم کمبچه ام. زنی که دوست داشتم. چطور می توانستند چنين کلمه ای را به کار ببرند؟ مگر من برای 

 گذاشته بودم که حال به خودم اجازه دهم برای او هوو بياورم! مگر من می توانستم تحمل کنم شکوفه با مرد

 ...دیگری باشد که به خودم اجازه دهم با زن دیگری ازدواج کنم؟ آن همه چنين ازدواجی

 ...از جا که بلند شدم مجيد تکان خورد: آقا مرصاد

 ت خروجی مغازه به راه افتادم و او دنبالم آمد. گفت ناراحت نباشم. گفت حرف مردمدستم را تکان دادم. به سم

 .می خوابد... فراموش می کنند

 پوزخندی زدم. فراموش ميکردند وقتی مرا نابود کردند. با خروجم از مغازه با پسر ارشد حاج فراش روبرو شدم. با

 ده پيراهنش خيره شدم و او انگشتر توی دستش راتمسخر تسبيح توی دستش را چرخ داد... به یقه ی چفت ش

 ...تاب داد: احوال آقا مرصاد

 ...سری خم کردم: ممنون محمدرضا خان. شکر خدا

 سرش را به سمتم کج کرد و کنار گوشم گفت: خدا هم بهت لطف ميکنه. حاجی رو خدا بيامرزه کاش این حاجی

 ر و روی زندگيم ميکشيدم. واهلل خسته شدم از دستما هم دست از سرمون برميداشت مثل تو یه دستی به س

 .این بکن و نکن های زنم

 

 .انگشتانم را در کف دستم فشردم. به جيب شلوارم چنگ انداختم تا مبادا دستم را بلند کنم و در دهانش بکوبم

 .مبادا کاری کنم بيش از این بحث هایشان را ادامه دهند

حرص روی هم فشردم و از بينشان غریدم: محمدرضا خان، من هنوز  خود را عقب کشيدم. دندان هایم را با

 عزادار

 نبود حاجی ام. خانمم اونقدر خانم و الیق هست که نخوام سرش هوو بيارم. از زندگيمم کامال راضی ام. دنبال

 .این چيزا نيستم. هرکی هرچی ميگه برای خودش ميگه

 ميگيره مرصاد خان... همه ميدونن زن برادرته و اینکهخندید. دستی به ریشهایش کشيد: کسی به تو خرده ن

 .بخوای یه زن دیگه بگيری حقته. چرا ناراحت ميشی؟ دیگه پنهون کردن نداره. همه خبر دارن

 سرم را چرخاندم. نگاهی به اطراف انداختم. از نگاه های خيره گذشتم و دوباره به چشمان سياه محمدرضا خيره

 مردمش ميدن؟ من اونقدر شخصيت دارم که همچين غلطی نکنم. من زنم و دوستشدم: این حق و خدا نداده 

 .دارم حتی اگه اون زن همسر برادر خدابيامرزم باشه
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* * * 

 برای در اغوش کشيدن ساوان پيش قدم شدم . خود را در اغوشم رها کرد و بلند شدم . چشم دوختم به صورت

 . انتظار اعتراف داشت ؟ برای کار نکرده ام ؟! انتظار پيش قدمیمنتظر سيامک ... دست به سينه نگاهم می کرد 

 .داشت . برای جرم نکرده ام ؟ خيره خيره نگاهم می کرد

 برای جلو امدن عجله ای نداشت . تمایلی برای قدم برداشتن نداشتم . ساوان خودش را از روی شانه ام پایين

 شت دست یابد . تکانش دادم . به سمتم برگشت و باکشيده بود و سعی داشت به چيزی که پشت سرم قرار دا

 اخم نگاهم کرد . اخم هایم را که دید خندید و به صورتم چنگ انداخت . خندیدم . انگشت اشاره اش را به

 ! ... سمت چشمم نشانه رفت و با صدای بلند تکرار کرد : با ... با ... با ... با

 . انگشتانش در امان بمانم . سيامک قدم برداشت . چشم گشودمخندیدم . چشم بستم و سعی کردم از برخورد 

 ... رو به رویم ایستاد و من چشم دوختم به چشمانش

 . دستش را ميان موهایش فرو برد و گفت : اشتباه کردم

 . پوزخند زدم

 ... دستش را برای در اغوش کشيدن ساوان گشود و گفت : نباید به هيچ وجه امين و باور می کردم . حتی

 

 کالمش را به دست گرفتم : حتی با وجود عکسایی که بهتون نشون داده بود . حتی با وجود حرفایی که از من و

 باران گفته بود . تو دوستم بودی ... رفيقم بودی ... برادرم بودی ... همراهم بودی . بيشتر از مهدی تو رو

 تم اول از همه بتو گفتم . قبل از اینکه یهدوست می دونستم ... رفاقت و در حقم تموم کردی . دوسش داش

 کلمه با دختره حرف زده باشم اومدم سراغ تو ... رفيقم بودی . گفتم رفيق عاشق شدم . رفيق دل بستم . حاجی

 ... گفت زن بگير اومدم سراغت ... اومدم گفتم سيا

 ... صدایم اوج گرفت : رفيق ... داداش

 . کشيد ساوان موهایم را بين مشت های کوچکش

 ناليدم : حاجی گفته زن بگير داداش، چه غلطی کنم ؟ حاجی گفته زن برادرت بشه زنت ... گفتم داداش عاشقم

 با حاجی چيکار کنم ؟ گفتم قول دادم به برادرم مراقب زن و بچش باشم . گفتم یا نگفتم ؟ ...

 . . گفتم بچسب به اون دختر ساوان را از اغوشم بيرون کشيد و ارام گفت : گفتم عاشقی بچسب به عشقت

 ! گفتم زن برادرت می تونه با یکی دیگه هم ازدواج کنه . گفتم باران و دوست داری جلوی حاجی وایسا

 ِد ... لعنتی ... نبودی ببينی چه بالیی سر شکوفه اورده بودن . مجبور شدم ... نمی تونستم بشينم و ببينم اون :-

 . نمی تونستم به قولی که به برادرم داده بودم بی تفاوت باشم . گفته بودزن بدبخت و اینطوری اذیت می کنن 
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 . مراقب زن و بچش باشم

 خوب برادر من خودت انتخاب کردی ... االن کوتاه بيا ... اون زن شوهر داره ... چرا وقتی فهميدی دوباره:-

 ا نه ؟ می دونی امين پشتباهاش هم کالم شدی ؟ چطور اجازه دادی به خودت که ازش بپرسی خوشبخته ی

 سرت چه حرفا ميزنه ؟ می دونی از رابطه ای حرف ميزنه که با یه سالم به زنش برات ساخته ؟ می دونی این

 رابطه داره ابروت و به باد ميده ؟

 ... دندان هایم را روی هم سایيدم : لعنت به امين

 ... . باختی مرصاد . مرصاد امين بدجور بازیت دادمرصاد نتونستی جمعش کنی ... نتونستی این بازی رو ببری ..:-

 . داده ... داره ميده

 ! از تو انتظار داشتم پشتم باشی نه اینکه بهم پشت کنی :-

 ... وقتی همه چيز عليه توئه چطور می تونم کنارت بایستم . وقتی سکوت کردی ... وقتی چشمات می لرزه:-

 بهت اعتماد کنم ؟ مگه نگفتی نمی لرزی ؟ مگه نگفتی لعنت به وقتی دستات می لرزه رفيق ... برادر چطور

 شيطان چطور شيطان بازیت داد ؟

 امين دنبال چيه سيا ؟ امين دنبال چيه که شکوفه هيچی ازش نمی دونه ؟ امين دنبال چيه که شکوفه رو:-

 بازیچه قرار ميده ؟

 

 ... باغچه قدم برداشت : دنبال زندگيتساوان را زمين گذاشت و او به سمت برف های تلنبار شده گوشه 

 . خوشبختيت ... نذار بازیت بده رفيق

 ! پوزخند زدم . ساوان را بلند کردم و قدم برداشتم : با داشتن رفيقی مثل تو اون برنده بازی ميشه

 از چهاز کارگاه بيرون امدم . صحبت با سيامک هم نمی توانست چيزی از هدف امين را برایم روشن کند . امين 

 ناراحت بود ؟ از عشقی که برای من غير قابل باور بود ؟ یا از عالقه ی همسرش به من ؟ یا از ارتباط گذشته بين

 من و همسرش ... مشکل امين حمد چه بود ؟

 ! نمی دانستم

* * * 

 د . درحاج یوسف تماس گرفت . درباره ی ارتباط ميان من و سيامک می پرسيد . در مورد کار بچه ها می پرسي

 . مورد سفارشات جدید می پرسيد و من پاسخم برایش چيزی جز سکوت نبود

در کنار سيامک بودن برایم سخت تر از انی بود که می توانستم تحمل کنم . سيامک برایم برادری نبود که 

 داشتم
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 ... سيامک برایم دوستی بود به وسعت سالهای شناختم از او ... به وسعت سالهای شناختش از من .

 باید قبول می کردم سيامک مرا این چنين شناخته بود . این چنين که ساده اعتمادش را از من برگرداند . دليلی

 نداشت از او دلگير باشم . مشکل من بودم . مشکل حضور من بود . مشکل اعتمادی بود که من نتوانسته بودم

 می کرد این من بودم که باید خودم را به او میاز خودم در دل سيامک ایجاد کنم ... سيامک نباید مرا باور 

 . باوراندم

 تصميمی برای ادامه کار نداشتم ... نه با این مشغوليت های ذهنی که این روزها امين حمد در ذهنم ایجاد کرده

 . بود . من حتی به خودم هم شک داشتم . امين حمد دوستم بود . سيامک هم دوستم بود

 ! دوست

 ! چه واژه غریبی

 ... واژه ای به معنای بی اعتمادی

 برای من اعتماد چشمان شکوفه بود . اعتماد برای من ان چشمان لرزان بود که می دانستم باورم دارد . من باور

 ... شکوفه را می خواستم و داشتم . من باور همسرم را می خواستم و داشتم . چه اهميتی داشت باور دوستم

 ... چه اهميتی داشت خيانت امين !؟ چه اهميتی داشت اعتماد سيامک

 

 من باور کرده بودم ... باور کرده بودم باورم شکوفه است . من به این باور رسيده بودم شکوفه زندگيست ... من

 باور کرده بودم ساوان نه برادر زاده ام بلکه فرزندم است . فرزندی که حتی این کمربند سياه ماشينم هم نمی

 . حتی عروسک بزرگ پشمالوی خرسی اش هم نمی توانست مانع شيطنت هایش شودتوانست مهارش کند . 

 . ساوان فرزند من بود

 ... فرزند من بود و بس

 ... من از اینه ماشينم نظاره گر صورت کوچک و سفيدش بودم و او

 ... برای جلوتر امدن در تالش

 کرده بود ؟ به اینکه من ساوان را به اندازه جانمچطور می توانستم فرزندم را نادیده بگيرم . سيامک به این فکر ن

 ... دوست دارم ؟ چطور می توانست باور کند

مگر رفيقم نبود. مگر برادرم نبود؟ مگر من وقتی از مهدی دلگير بودم به او پناه نبرده بودم؟ مگر سالها در کنار 

 هم

 نيامده بود؟ مگر وقتی باران بود او نبود که شب و روز را نگذرانده بودیم؟ مگر مدرسه و دانشگاه را پا به پایم

 اینگونه توانسته بود قضاوت کند؟
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 خدایا مردمانت چگونه می توانند به این سادگی قضاوت کنند؟ چطور می توانند اینکار را انجام دهند؟ چرا مردم

 قضاوت ميکنند؟ چرا بنده هایت قضاوت ميکنند؟

 امين حمد چه چيزی را قضاوت ميکند؟

 مد ؟امين ح

 ... زیر لب تکرار کردم : امين ... امين حمد

 . سر تکان دادم : یاداور هيچ چيز نبود

 !... هيچ چيز

* * * 

خرید هایم برای ساوان زمان زیادی نبرد ... خرید هایم برای حاج خانم هم همينطور ... در خانه ی خالی حاج 

 خانم

 ا در اشپزخانه قرار دادم . به سمت پله ها می رفتم کهسرک کشيدم . ساوان را در سالن رها کردم و خرید ها ر

 ! ... نگاهم رفت سمت ساوان . نگاهش به گلدان حاج خانم بود

 

 برگشتم . بلندش کردم و دوباره به سمت پله ها رفتم . صدای نق نقش بلند شد و برای به دست اوردن گلدان

 اتاق را باز کردم و وارد شدم . نگاهم از تخت مهدیجيغی کشيد . بی توجه به سر و صداهایش باال رفتم . درب 

 به سمت تخت خودم کشيده شد . ساوان را زمين گذاشتم و مستقيم به سمت توپ گوشه ی اتاق رفت . لبخند

 ! ... زدم . روی تختم نشستم . توپ مهدی بود

 ین اتاق با مهدی سپری میدلتنگ بودم . برای لحظاتی که در این اتاق سپری می کردم . برای لحظاتی که در ا

 . کردم

 . ساوان دستانش را دو طرف توپ قرار داده بود و تالشش برای بلند کردن ان باعث شد لبخندم عميق تر شود

 . مهدی به این توپ عالقه ی زیادی داشت . توپ مورد عالقه اش به مذاق پسرش هم خوش امده بود

 عشقم برای محافظت از ان ها گذشتم . سيامک بی اعتماد شد مهدی زن و بچه اش را به من سپرده بود . من از

 . و ... امين خيانت کرد

 ! چه ساده ابرویم در این شهر برباد رفته است ... چه ساده نامم را باخته ام

 ... سر به دیوار تکيه زدم و چشم دوختم به ساوان

 تم درک کنم چرا باران اینگونه با من بازیکاش می توانستم دليل تک تک این رفتارها را بدانم . کاش می توانس

 کرده است ؟ کاش می توانستم درک کنم دليل امين برای این خيانت چيست . کاش می توانستم برای بی
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 اعتمادی های سيامک داشته باشم . کاش می توانستم فراموش کنم بارانی بوده است . کاش می توانستم

 ! ... ن داشته است ! کاشفراموش کنم شکوفه روزی نسبتی دیگر با م

 !... خدایا ... خدای من

 صدای قدم های حاج خانم که بلند شد چشم گرفتم از ساوان . صورتم را کف دستم قرار دادم و چشمانم را ميان

 انگشتانم فشردم . حاج خانم در چهارچوب در ایستاد و گفت : اینجایی مرصاد ؟

 ... سالم:-

 چرا نشستی ؟به روی ماهت مادر ... اینجا :-

 به سمت ساوان قدم برداشت . او را در اغوش کشيد و گفت : اگه صدای این بچه نبود که نمی فهميدم

 . اینجایيد ! دستت درد نکنه تو خونه هيچی نداشتم

 . زل زده بودم به حاج خانم که به سمتم برگشت

 روی تخت مهدی نشست و گفت : چت شده ؟

 ! نمسرتکان دادم : چيزی نيست حاج خا

 

 . من اگه حال بچم و نفهمم که مادر نيستم:-

 متعجب نگاهش کردم . لبخند زد : می دونم مادر خوبی نبودم ولی تو بچمی ... تنها بچمی ... نمی خوای بگی

 چته مادر ؟

 . تلخ لبخند زدم : زندگی ... ! حاج خانم چيزی نيست خيالت راحت

 ... نمی خوای بگی نگو ... ولی دروغ نگو:-

 دروغ ! ... حاج خانم چرا من ؟:-

 مشکوک نگاهم کرد و گفت : با شکوفه مشکل داری ؟

 به سمتش برگشتم . کامال رو در روی حاج خانم شدم : چرا شکوفه رو واسه من در نظر نگرفتين ؟ چرا مهدی ؟

 . منم می تونستم ازدواج کنم

 . مهدی خودش خواست واسش زن بگيرم:-

 ... : پس غلط زیادی کرد رفت دنبال اون ساختمون لعنتی که از اونجا بيفته پایين اخم هایم را در هم کشيدم

 . غلط کرد زن و بچش و سپرد به من ... غلط کرد زندگيش و ول کرد

 حاج خانم بلند شد و کنارم نشست : چته مادر ؟

 با یاس و ناراحتی چشم دوختم به حاج خانم : گناهم چيه حاج خانم ؟
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 ذاشت و گفت : مادر به فدات با شکوفه نمی سازی ؟ساوان را زمين گ

 ... حاج خانم:-

 . بگو مادر ... به من بگو مشکلت چيه:-

 حاج خانم می خوام از اینجا برم . می خوام برم جایی که هيچکس نباشه ... می خوام جایی باشم که کسی بهم:-

 . درم بودهنگه به زن برادرم چشم داشتم . کسی ندونه زن من یه روزی زن برا

 می خوای چيکار کنی مادر ؟:-

 نمی دونم حاج خانم . نمی دونم ... شما باهام مياین مگه نه ؟:-

 پلک زد : مادر تو با زن و بچت خوش باش ... من همينجا هستم . می خوام بمونم تو خونم . خيالت از بابت من

 . برو جایی که خوش باشیراحت باشه . خالت اینا هم هستن . تو هر کاری دوست داری بکن . 

 . لبخند زدم : ممنونم حاج خانم

 

 ! ... پاش و برو خونت ... برو پيش زنت :-

 ... از جا بلند شدم : حاج خانم

 . دستش را در برابر صورتم گرفت : برو مرصاد ... نذار از چيزایی که ميگم پشيمون بشم برو

 فت و صدایش باال رفت. حاج خانم بلند شد . توپ راساوان را در اغوش کشيدم . دستانش را به سمت توپ گر

 . به دستم داد و گفت : اینم ببر ... بزار یادگار مهدی دست پسرش باشه

 .ساوان پسر من بود. پسر مهدی هم بود

 . سرتکان دادم : ميام حاج خانم

* * * 

 ! کردم . مهمان ؟ در خانه ی ما نگاهم را دوختم به کفش های جفت شده در برابر درب اپارتمانمان ... ! سر بلند

 . ساوان را روی شانه ام جا به جا کردم و به ارامی کليد را درون قفل در انداختم که صدایی اشنا به گوشم رسيد

 . دسته ی کليد هایم ميان انگشتانم لغزید . دستم را کمی عقب کشيدم . لبهایم را به سختی با زبانم ترکردم

 ! ... لعنت به تو باران

 با خشمی که حال در تک تک وجودم ریشه دوانده بود کليد را در قفل در چرخاندم . در را به جلو هل دادم و

 . نگاهم روی دسته گلی ثابت ماند که روی ميز وسط سالن خودنمایی می کرد

 ی جلو. قدم نگاه گرفتم و اینبار شکوفه را در برابرم دیدم . نگاه خيره ام سالم را از ميان لبهایش بيرون کشيد

 گذاشتم و نگاهم به رویش ثابت ماند . مانتو سفيد و شلوار مشکی به تن داشت . شال را مثل هميشه روی سر
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 رها کرده بود و دستانش را در هم قفل ... نگاهش به رویم بود . ابروانم را که در هم کشيدم زمزمه کرد : سالم

... 

 . ت : باران می خواد باهات حرف بزنهساوان را از اغوشم بيرون کشيد و زیر گوشم گف

 نگاه از صورتش نگرفتم . همچنان خيره خيره نگاهش می کردم . اخم هایم را در هم کشيدم و ادامه دادم : من

 . حرفی باهاش ندارم

 . لب گزید و گفت : خواهش می کنم مرصاد

 

 حرفی باهاش ندارم . یه سر برگشتم . نگاه از صورتش گرفتم و چشم دوختم به چشمان غمگين شکوفه : من

 ! ... ميرم بيرون

 ! ... دستش را از روی ساوان برداشت و مچ دستم را گرفت : باران تقصيری نداره مرصاد

 ایستادم . قدم هایم یارای رفتن نداشت . باید می ایستادم و گوش می دادم ؟ شکوفه گفته بود باران تقصيری

 . سندی قابل اعتماد تر بود ندارد . شکوفه گفته بود . برایم از هر

 ! ... قدم برداشتم . به سختی رهایم کرد . روی مبل نشستم و چشم دوختم به گل های رو ميزی

 . رو به رویم نشست . دیدیم پاهایش را کنار هم چفت کرد و دستانش را روی زانوانش قرار داد

 هرگز نباید این کار را می کردم . باران ... باران من سر بلند کردم . نگاهش کردم . من ... ! دو ... ! لعنت به من ...

 . نبود . نباید هيچ فکری می کردم

 !گفت : تازه فهميدم امين با زندگيتون چيکار کرده

 . چشم گرفتم . از تمام رویاهای گذشته ام جدا شدم . باران داشت تمام معادالت زندگی ام را بهم می ریخت

که به سختی سعی در حفظ کردنش داشتم . روزی که دل به چشمانش دادم  باران گند ميزد به تمام زندگی

 هرگز

 . فکر نمی کردم زمانی این چنين رو در رویم بنشيند و از زندگی ام بگوید

 سينی چای روی ميز قرار گرفت . نگاهش کردم . کنارم نشست . دامن قرمزش را روی پاهایش تکان داد و گفت

: 

 ... ی بخوربفرمایيد . مرصاد یه چيز

نگاهش کردم . لبخند زد و سر تکان داد . خم شد . فنجان چای را بلند کرد و من نگاه باران را دیدم که فنجان 

 را

 . دنبال کرد . فنجان ميان انگشتانم جا خشک کرد و شکوفه گفت : خسته ای یه چای بخور اروم ميشی
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 . بود . داغ ... داغ ... اما نه به داغی وجودم گوش کردم . فنجان داغ چای را به سمت لبهایم بردم . داغ

 . تعارف کرد . فنجان را در برابر باران گذاشت و گفت : بفرمایيد . سرد ميشه

 لبخند زد . فنجان را رو به رویش با کمترین فاصله گوشه ميز گذاشت و گفت : امين و یکی از دوستان مادرم

 . د و گفت خوبهمعرفی کرد . گفت پسر خوبيه . پدرم تحقيق کر

 . چشم بست : من قبول کردم

 چشم گشود . نگاهش را به شکوفه دوخت و گفت : می خواستم فراموش کنم ... می خواستم یادم بره نخواسته

 شدم . می خواستم یادم بره پس زده شدم و وقتی امين با تمام موقعيتش با تمام رفتارهای معقوالنه اش پيش

 داشت . به قول معروف رد کردنش یعنی لگد به بخت خودم زدن . من می خواستماومد قبولش کردم . مشکلی ن

 فراموش کنم روزایی که اینجا بودم و . وقتی فهميدم برای کار مياد اینجا دعوامون شد . نمی خواستم خاطرات

 

 رایی فایده بود . باینجا بودنم دوباره زنده بشه . بحث کردم . جنجال کردم ولی بی فایده بود . دوری کردم بازم ب

 امين اهميتی نداشت . برای امين مهم نبود من چی می خوام . نمی خواستم طالق بگيرم . نمی خواستم حرفی

 بشنوم خسته بودم . وقتی اومدم اصال باورم نميشد اینجا خونه ی شما باشه . اصال انتظار نداشتم دوستایی که

 . بد اتفاق افتاد . بدون اینکه انتظار داشته باشم مادر شوهرم و امين می گفتن شما باشين . خيلی

 . سرش را تکان داد و گفت : اومدم بخوام امين و ببخشيد

 فنجان را با تمام توانم روی ميز کوبيدم : واقعا فکر کردی ابروی من به این سادگی برمی گرده ؟ امين خان شما

 تو این شهر به سرم قسم می خوردن االن چی ؟ به ابروی چندین و چند ساله من و به باد داده . خوب می دونی

 کجا رسيدم ؟ یه نگاه به من بنداز ؟ واقعا خجالت نکشيدی ؟ خجالت نکشيدی از من می خوای اون مرتيکه

 خيانت کار و ببخشم ؟ مگه من چيکارش کرده بودم ؟چيکارش کرده بودم که به خودش جرات داد اینطور با

 ! زندگيم بازی کنه

 ... يدصبر کن:-

صدایم را باال بردم : برای چی صبر کنم ؟ صبر کنم بشينی اینجا و از بی گناهيت حرف بزنی ؟ نکنه فکر کردی 

 اونقدر

 بچه ام که باورم بشه تو هيچی در موردش نمی دونی . انگاری تو من و نشناختی ولی من خوب می شناسمت و

 ... می دونم ادمی نيستی که به این سادگی بازی بخوری

 با خشم بلند شد . ميان حرفم دوید : هرچی دلت خواست بهم گفتی . من نشناختمت ؟ منی که تو رو بهتر از

 خودم می شناختم ! ولی جناب یادت رفته باهام چه بازی کردی ! یادت رفته من و مثل یه اشغال پس زدی تا
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 ... ازدواج کنی

 با خشم غریدم : من پست زدم ؟

 تی با من ازدواج کنی فقط بازیم دادی . وقتی روز اول گفتم می تونی جلوی پدر وتو از اولشم نمی خواس:-

 مادرت بایستی . دست کوبيدی تو سينت و گفت معلومه که می تونم . چرا نتونم . من بخاطر تو از همه چيز

 اری که بهميگذرم . ولی وقت عمل ... چيکار کردی مرصاد خان ؟ چيکار کردی ؟ تو حتی نتونستی از قول و قر

 برادرت داده بودی بگذری ... خيلی ساده پسم زدی ... ساده انداختيم بيرون . االنم کاری باهات ندارم ولی حق

 نداری با شوهر من بد تا کنی ... کاری کردی اونم جوابش و داد . حقت بوده ... ! شاید اگه می دونستم هم

 ! اد خان ... می خواستی اینطوری از دماغ فيل نيفتیجلوش و نمی گرفتم . می دونی چيه حقته ... حقته مرص

 دندان هایم را روی هم سایيدم . باران پيش رویم بود ؟ این کلمات را باران بر زبان می اورد ؟ انتظار هر چه

 ... داشتم جز این ... جز اینکه باران به باد ناسزا بگيردم . به اینکه فکر کند پسش زده ام . من

 . خيره خيره نگاهش می کردمفکم را فشردم . 

 . لعنت به من ... لعنت به غرور نداشته ام

 

 . انگشت اشاره اش را به سمت شکوفه نشانه رفت . برگشتم . اشکهایش روان بود

 می دونی چيه . دلم برای این زن می سوزه که مجبوره تا اخر عمرش به پای تو بسوزه و بسازه . خوشحالم از:-

 ... ار رفتیاینکه از سر راهم کن

 ! فریاد زدم . بدون هيچگونه کنترلی روی رفتارم فریاد کشيدم : بســـــــه

 . ساکت شد

 با تمسخر سر تکان دادم : من پست زدم ؟ من بهت بدی کردم ؟ ِد ... لعنتی من در حق هر کس بدی کرده باشم

 . دونستی چه حال و روزی دارم در حق تو یکی هيچ بدی نکردم . تو که می دونستی موقعيتم چيه ! تو که می

می خواستی چيکار کنم ؟ بمونم پای تویی که به دو روز نکشيده ولم می کردی و می رفتی ؟ این زن و ميبينی 

 !؟

 از مادرم کتک خورده ... می دونی سر چی ؟ سر اینکه تنهایی رفته بود مسافرت . تو تاب و تحملش و داشتی ؟

 . ياد کتکت بزنه ؟ ميبينی االن صداش در نمياد ! چون هميشه همينطور بودهتو می تونستی وایسی تا مادرم ب

 ميبينی تو رو تو خونش راه داده واسه اینه که دلش از من و تو پاک تره . برای همينه که اینطور بی صدا اینجا ،

 ن وشی ... مجلوی تو نشسته . اگه نه می نداختت از خونش بيرون ! تو هيچ وقت نمی تونستی مثل شکوفه با

 . تو از اولش هم اشتباه کردیم
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 . چشمانش به اشک نشست . لبهایش را روی هم فشرد و به ارامی زمزمه کرد : حق با توئه اشتباه کردیم

 ! نگاهش را به شکوفه دوخت و ارامتر و بریده بریده گفت : من ... ! َم ... ن ... متاس ... فم

 م برداشت . قدمی به سمتش برداشتم و متوقف شدم . ایستادم وکيفش را برداشت و به سمت در خروجی قد

 بيرون رفتنش را شاهد شدم . رفت ... در برابر نگاه های متعجب من رفت و من ماندم . من ماندم و جای خالی

 بارانی که لحظاتی پيش در برابرم بود . من ماندم و جای خالی بارانی که روزها در کنارم بود . من ماندم و جای

 !خالی بارانی که سالها در قلبم بود . من ماندم و عشق بارا َنـــــــــم

 . به در بسته خيره شدم و قدم برداشتم .قدمی جلو گذاشتم ... قدمی پيش گذاشتم و شکستم

 . شکستم همانطور که دل شکستم . دل شکستـم! دل بارانم را شکستم . من دل شکستم . دل باران را شکستم

 . ! لعنت به من که دل شکستملعنت به من 

 . بارانــــــ رفت ! به سادگی حضورش ... به سادگی روزهای بودنش

 ... باران

 . صدایش که در گوشم طنين انداز شد زانوانم را سست کرد

 ... لرزیدم به یاد مرصاد گفتن هایش

 

 ... به یاد شيطنت هایش

 . ه تلخی کشاندیاداوری طعم کيک شوری که باران پخته بود دهانم را ب

 ... لرزیدم

 . بغض در سينه ام جا گرفت

 ... چشم بستم به روی دنيای حقيقی

 ! چشم بستم به روی درب بسته

 . صورتش در برابر چشمان بسته ام نقش بست

 ! چطور توانستم دل بشکنم ! دل بارانم را

 . زانوانم که زبری فرش را لمس کرد خودم را رها کردم

 ... ه بودباران زندگی من رفت

 .... دیگر بارانی نبود تا بر وجودم ببارد

 ... باران زندگی ام را دور کرده بودم
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 . دیگر بارانی نبود که حضورش را در قلبم لمس کنم

 . باران زندگی ام را دور کرده بودم برای زندگی ام

 ! نه

 ! بارانم را دور کرده بودم برای دلخوشی همسرم

 ! نه

 دور کرده بودم . بارانم را رها کرده بودم . دل شکسته بودم . دلشکسته بودم برای فرار ازباران را از زندگی ام 

 . ترسم . برای فرار از ترس وجودم

 باران را از زندگی ام دور کرده بودم . بارانم را رها کرده بودم . دل شکسته بودم . دلشکسته بودم برای فرار از

 . ترسم . برای فرار از ترس وجودم

* * 

 

* 

 . کنارم نشست

 ... زل زدم به چشمان بارانی اش ... زل زدم به چشمان ارامش

 . دست روی دستم گذاشت . لرزیدم . سر به اغوشش گذاشتم . شانه هایم لرزید . وجودم رها شد در اغوشش

 . انگشتانش ميان موهایم لغزید . هق زدم از درد وجودم

 ... صدایم زد و من ناليدم : دل شکستم

 درد صدایش را درک کردم : بد کردی مرصاد ... خيلی بد کردی . با خودت بد کردی ... با باران بد کردی عمق

 مرصاد . گفتم حرف بزن نگفتم از خونه من بيرونش کن . اگه قرار به بيرون کردن بود منم می تونستم این کار و

 دل شکسته رها کردی . ازت انتظاربکنم . مرصاد مهمون من و دل شکسته بيرون کردی ... مهمون دلت و 

 نداشتم مرصاد . انتظار نداشتم مرد من ... بدی کنه ... انتظار نداشتم مرد من اینطور از کوره در بره . مرصاد با

 . هممون بد کردی

 به دامنش چنگ زدم . گناه کار بودم ؟

 ! بودم

 . حق با شکوفه بود . گناهم سنگين بود

 بيرون کشيد و گفت : مرصاد خودتم نمی دونی چی می خوای ... ! اون دختر هيچدستانش را از ميان موهایم 

 گناهی نداشت . بد کرده بودی در حقش ... بد کرده بودی زده بود زیر قول و قرارت . بدتر کردی اینطوری دل
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 ! ببخشتت شکوندی . بد کردی حالليت نخواستی ... اون بد نکرد ... تو بد کردی ... ! مرصاد حقش بود بخوای

 . نکردی مرصاد ... این کار و نکردی

 . خود را عقب کشيد و گفت : برو مرصاد ... برو ازش حالليت بخوا ... برو مرصاد ... برو بخوا ببخشتت

 . چشم روی هم گذاشتم

 . زندگی من این نبود . زندگی من دل شکستن نبود

 ... کردم . تالشم برای پيدا کردن باران بی فایده بود دستم را به روی فرمان گذاشتم و پایم را از روی گاز بلند

تالشم برای ارام گرفتن دلم بی فایده بود . صدای زنی که مثل پتک در صورتم می خورد و از خاموش بودن 

 گوشی

 اش دم ميزد . تمام ذهنم به دنبال حضور باران می گشت . تمام فکرم به دنبال باران بود و پاهایم مرا به سمت

 . ات قدیمی می کشيدخاطر

* 

 

* * 

 درب شيشه ای را که به سمت جلو هل دادم دیدمش ... پشت سه ضلعی پشت به من بود . جای هميشگی اش

... 

 . قدمی پيش برداشتم

رو به رویش که جا گرفتم سر بلند کرد . خيره خيره نگاهم می کرد . گارسون نزدیک شد و من قبل از اینکه 

 کامال

 ! د زمزمه کردم : قهوهرو در رویم بایست

 سرش را به شانه اش نزدیک کرد و دستانش را به دور فنجان قهوه اش حلقه زد : اومدی بهم بگی ارزش هيچی

 نداشتم ؟

 . چشم روی هم گذاشتم . لرزیدم از سردی صدایش

 . فنجان پيش رویم قرار گرفت و زمزمه کردم : متاسفم

 . دم . صورتم در چشمانش می لرزیدکوتاه نگاهم کرد . مردمک چشمانش را کاوی

 . خود را جلو کشيد و گفت : نمی دونم چرا بين اون همه پسر تو دانشگاه از تو خوشم اومد

 . لبخند زدم

 ... ادامه داد : شاید چون به هيچ کس نگاه نمی کردی . شایدم
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 ... ک بودینفس عميقی کشيد : خوب بود . خودت بودی . درس خون بودی . سر به زیر بودی . شي

 نگاهش عمق گرفت و با لبخند نيمه ای ادامه داد : یادته با جزوه کوبيدم تو صورتت ؟

 . چهره در هم کشيدیم . ذهنم برای یاداوری یاری نمی کرد

 لبخند شيرینی مهمان لبهایش شد : ميبينی تو حتی اونقدر دقيق نميشدی که بدونی اون ادم من بودم . تو حتی

 . وز چه اتفاقی افتادیادت نمياد اون ر

 ... متاسفم:-

 . متاسف نباش مرصاد ... اون موقع هيچ وقت بهت دل نمی بستم:-

 . نگاهم را از صورتش دزدیدم و گفتم : تو هم اولين دختری بودی که ازم فرار نمی کردی

 

 رت از اونیخندید : هيچکدوم از دخترا ازت فرار نمی کردن بيشتر می خواستن توجهت و جلب کنن ولی تو پ

 . بودی که بتونی ببينی

 . دست شما درد نکنه:-

 لبخند روی لبهایش کم کم رنگ باخت و گفت : واقعا از اینکه اومدم ناراضی بودی ؟

 . بهترین خاطرات زندگيم با حضور تو رقم خورد . چطور می تونم ناراضی باشم:-

 د . به شيرینی خاطرات گذشته ... به شيرینیلبخند روی لبهایش زندگی داشت . لبخند روی لبهایش شيرین بو

 شکری که من درون فنجانش حل می کردم . دستم را به سمت ظرف شيشه ای شکر پيش بردم . چشم دوخته

 بودم به دانه های شکر که درون فنجانش رها می شدند . خاطرات گذشته از پيش چشمانم می گذشتند . صدای

 . ارامش در گوشم طنين انداز می شد

 « من عاشق چای ام مرصاد» لبخند روی لبش هنگام تکرار کلمات 

 . سر کج کردن هایم

 لرزیدن هایش ... سرماخوردگی هایش ... بينی سرخ شده اش . چشمان به اشک نشسته اش و بی طاقتی اش

 ... برای خوردن لواشک

 ت روزی که برای مدت طوالنی بهلواشکی که کنار هم با چای و قهوه خورده بودیم . مزه ی ترش و شيرین ... لذ

 . تهران می رفت . بی طاقتی ام برای دیدنش ... رو در روی حاجی ایستادن و به دیدنش رفتن

 ... خشمش برای خراب کردن امتحانش ... ليوان چایی که برای ارام کردنش به دستش می دادم . لبخند هایش

! 

 ... صدای ارامش
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 ... مرصاد:-

 . یش هنوز هم به اشک نشسته بودسر بلند کردم . چشمها

 ... شاید از یاداوری خاطرات

 . دلم لواشک می خواد:-

 ارام تکرار کردم : با قهوه ؟

 ... خندید . چشم روی هم گذاشت و قطره ای اشک از گوشه چشمش سرازیر شد : با چای

 دستم را برای گارسون بلند کردم . نزدیک شد و پرسيدم : لواشکم دارید ؟

 

 . صدای خنده اش نگاه گارسون را به سویش کشيد و اخم کردم . چشم غره ای رفتم . سر به زیر انداختخندید 

 ... و گارسون به سمتم برگشت : ترشک داریم

 ... نگاهم به صورتش برگشت . سر تکان داد و زمزمه کردم : برامون بيار

 . سکوتم که طوالنی شد زمزمه کرد : ممنون

 . ش دور شدگارسون با شنيدن صدای

 دستانم را درون هم مشت کردم و جلوتر رفتم : برای چی خندیدی ؟

 . باز هم خندید : دوست داشتم

 به شيطنت هایش لبخند زدم : که اینطور دوست داشتی نه ؟

 . ابروانش را باال انداخت و لب به دندان گزید

 ماند . کاش می توانستم این لحظه هالبخند به لب به صورتش خيره ماندم . کاش این لحظات هميشه باقی می 

 ... را متوقف کنم . کاش

 ظرف صورتی که بينمان قرار گرفت انگشتانم را پيش کشيدم . ظرف ترشک را جلوی خودم قرار دادم : چون

 . خندیدی حق نداری بخوری

 لب ورچيد و با ناز گفت : دلت مياد به من ندی ؟

صندلی کمی بلند شد . ظرف را از بين دستهایم بيرون کشيد و روی شانه باال انداختم . غافلگيرانه از روی 

 صندلی

 نشست . ظرف را کامال در اغوش گرفته بود . خندیدم . چشمانش را درشت کرد و گفت : بهت نميدم اونطوری

 . نگام نکن

 شرد . لبخندخندیدم . اولين قاشق را که به دهان گذاشت نگاهم کاویدش ... چشمانش را از ترشی ان روی هم ف
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 . زدم . فنجان چایش خالی بود . فنجانم را جلوتر کشيدم و دم دستش قرار دادم

 . چشم باز کرد و گفت : ترشه

 اشاره ای به فنجان زدم . بی توجه به دهنی بودن فنجانم ان را به دست گرفت . دستم را برای گرفتن ظرف پيش

 . بردیبردم . خود را عقب کشيد و گفت : زشته ابرومون و 

 . بلند تر خندیدم

 

 شيطنت هایش برای او بود و ابرو بردن هایش برای من . چشم غره رفتن هایش برای من بود و ابرو باال انداختن

 هایش برای او ... شيرین بود ... این دقایق همانند لحظات گذشته پر بود از خوشبختی ... پر بود از یاداوری

 .خاطرات

 .اطرات گذشته ام بيرون نمی کشيدکاش صدایش هرگز مرا از خ

 . اون لياقتت و داره:-

 . اخم هایم را در هم کشيدم . با سکوتی طوالنی زمزمه کردم : امين لياقتت و نداره

 . نااميدانه گفت : امين چشم روی همه چيز بسته و به فکر انتقامه

 دهانم را فرو دادم و زمزمه کردم : انتقام تکان شدیدی خوردم . تمام تنم لرزید . انتقام ... از من ؟ به سختی اب

 ؟

 هضم کردن این کلمه هم سخت بود . سخت تر از انی که انتظارش را داشته باشم . چطور می توانستم اینطور

ارام رو در روی باران باشم . چطور می توانستم کلمه انتقام را روی لبهایم جاری کنم ؟ هجی کردن این کلمه 

 سخت

 ... ؟! بود ... باورش سخت تر از ان بود و هجی کردنش سخت تر از باورش تر از باورش بود

 رو برگرداند . نگاه دزدید و کالفه چشم دوخت به اطرافش ... دست راستش مشت شد و دست چپش لبه ی ميز

 . چفت

 نامش را به سرم را به سمتش کشيدم و اینبار سخت تر از قبل ... اینبار سخت تر از به زبان اوردن ان کلمه ...

 زبان اوردم . نگاهش برگشت . برگشت و در چشمانم خيره شد . سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت : َن

... 

 . نباید می گفتم مرصاد . فراموشش کن

 لبهای خشک شده ام را تر کردم . تمام روزهای زندگی ام در حال جستجوی ان کلمه بود . در حال یاداوری نام

 . ... امين ... انتقام ... ! اما نتيجه ای برای این جستجو نداشتم امين حمد بود
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 مصرانه تکرار کردم : انتقام چی باران ؟ گناه من چيه ؟ چيه که امين انتقام ميگيره ؟

 فنجان پيش رویش را بلند کرد و گفت : من حق ندارم حرفی بزنم ... اونی که باید حرف بزنه من نيستم مرصاد

... 

 . ید ازش توضيح بخوای هم من نيستماونی که با

 تمام درهای اميد به رویم بسته شد . تمام چيزی که می خواستم می دانستم در این لحظات هرگز به دست

 نخواهم اورد . باران سکوت کرده بود . در تمام این مدت این را خوب می دانستم . می دانستم باید درهای اميد

 . به حرف زدن نداشت و مطمئن بودم هرگز حرف نخواهد زدرا به سوی باران ببندم . تصميم 

 

 نااميدانه اه کشيدم . تمام خاطرات گذشته ام پر کشيده بود . تمام لحظات شيرینم تلخ شده بود . حال تک تک

 لحظه ها به یک چيز فکر می کردم . به انتقامی که باران می گفت . به ابرویی که امين برده بود . دليلش چه می

 نست باشد ؟توا

 بلند شدنش ... همراه باران شدن . صدایش که مسير حرکت را نشانم می داد . هيچ کدام نمی توانست ذهن مرا

 ! ... از ان کلمه دور کند . هيچ چيز نمی توانست جدایم کند از این لحظات

 ا از اتوبوس متوقفرو به روی اتوبوسی که پيش رویم قرار داشت توقف کردم . کمی به سمتم چرخيد . نگاهم ر

 ... شده به سمتش برگرداندم . لبخند به لب گفت : ممنونم مرصاد برای همه چيز

 . اخرین تالشم را برای به درک کردن ان کلمه به کار بردم

 سر به زیر انداخت و زمزمه کرد : نمی دونم مرصاد ... واقعا نميدونم ... ! من حق ندارم در مورد رفتارهای امين

 ... حی بدم . شما باید باهم رو در رو بشيد . متاسفمبهت توضي

قبل از به زبان اوردن هر کلمه ای دیگر پياده شد . دستم را از روی فرمان پس کشيدم . با نگاهم قدم های 

 ارامش

 . را به سمت اتوبوس دنبال کردم

 . دمزنگ تلفنم نگاهم را به عقب کشيد . نگاهم را دوختم به شماره و نفسم را رها کر

 . صدایش می لرزید . لرزیدم

 ... صدایم زد

 چشم دوختم به باران که رو در روی مرد ميانسال ایستاد و زمزمه کردم : جونم ؟

 نفس کشيد . جان گرفت و پرسيد : برای شام ميای ؟

 . باران دستانش را تکان داد
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 . ميام عزیزدلم ... تا چند ساعت دیگه ميام:-

 دامه داد : مرصاد ؟با ارامترین صدای ممکن ا

 سکوتم که طوالنی شد پرسيد : خوبی ؟

 چشم روی تصویر باران بستم و زمزمه کردم : بهم اعتماد داری ؟

 . بدون هيچ درنگی پاسخ داد : بيشتر از هر کسی به تو اعتماد دارم . بيشتر از چشمام به تو اعتماد دارم

 . با مرد بودلبخند زدم . چشم گشودم . باران همچنان مشغول صحبت 

 

 . دستم را از روی فرمان پس کشيدم : خيلی زود ميام . ميام شکوفه برای هميشه ميام

 می توانستم لبخندی که روی لبهایش نشسته بود را تصور کنم . می توانستم ارامش صدایش را ... هيجان

 « منتظرتم» وجودش را کامال حس کنم . زمزمه ی پر از ارامشش را 

 جا کفشی قهوه ای و کرم پيش رویم چرخاندم و قدمی به سمت در برداشتم . کليد را درون قفلچشمانم را از 

 انداختم و لبخند زدم . زندگی من درون این خانه بود . لحظات شيرین من درون این خانه بود . ارامش من در

 . این خانه به انتظارم بود . اميد و اینده من درون این ساختمان بود

 !انستم ساده از این احساسم بگذرم ؟ چطور می توانستم به گذشته ام فکر کنم ؟چطور می تو

 ! ... زیر لب زمزمه زدم : خدایا

 تمام احساسات مربوط به باران را پشت در گذاشتم. باران رفته بود. باران در زندگی من نبود. پایان هر چيزی

 .ذهن من می ماند. باران خاطراتم را دوست داشتماتفاق افتاده بود. لبخند زدم. باران هميشه یک خاطره در 

 ...قدم در خانه ام گذاشتم . خانه ای که دیگر در آن نباید بارانی می بود. من بودم و شکوفه... من بودم و ساوان

 .شکوفه بود و ساوان... ما سه نفر بودیم

 . بود . با دیدنم چرخيد ، لبخند زدچشم چرخاندم . به دنبال منبع ارامشم چشم چرخاندم . رو به اجاق ایستاده 

 ...لبخند زدم

به ارایش روی صورتش ... به رژ لب قرمز روی لبهایش لبخند زدم . جلوتر امد . تاپ همرنگ رژ لبش می 

 درخشيد

 . خودش را به سمتم کشيد و گفت : خسته نباشی .

 دد بود. تردیدش بخاطر من بود؟لبخندم جان گرفت . قدمی نزدیک تر شد و ایستاد . برای نزدیک تر شدن مر

 بخاطر من تردید داشت؟ قدمی پيش گذاشتم . دستم را به دور کمرش حلقه زدم و به اغوش کشيدمش ... پر

 صدا خندید . دستانش را به دور گردنم حلقه زد .پيشانی ام را به پيشانی اش تکيه زدم و چشم روی هم گذاشتم
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 فرستادم . چشم گشودم ميان رنگ چشمانش غرق شدم ، ارام شدم عطر تنش را به تک تک سلول های وجودم .

. 

 روی پاشنه هایم چرخيدم و پرسيدم : ساوان کجاست ؟

 ... گونه هایش رنگ گرفت و با مهربانی زمزمه زد : خوابيده

 یتمام حرکاتم را تسليم احساساتم کردم . تمام وجودم را در اختيار احساساتم قرار دادم : پس می تونيم کم

 . شيطنت کنيم

 

 لبخند زد . به سمت کاناپه حرکت کردم : اونجا راحتی ؟

 . خندید

 ساعتی بعد لبهایش را روی گونه ام فشرد و دستانش را روی شانه هایم گذاشت : به چی فکر می کنی ؟

 اریباشه ؟ من ک نفسم را به ارامی بيرون فرستادم : باران از انتقام حرف ميزد . انتقام امين ... یعنی چی می تونه

 . نکردم

 ... مرصاد:-

 هوم ؟:-

 یه چيزی ازت بخوام انجام ميدی؟:-

 ابروانم را در هم گره زدم . تکانی به خودم دادم که باعث شد خود را عقب کشد . کامال به سمتش چرخيدم و

 دستم را برای کنترل خودم به دورش حلقه زدم : چی ؟

 ... اول باید قول بدی:-

 ... ری قول می خوای خيلی مشکوک ميزنیوقتی اینطو:-

 ! تو بهم قول بده:-

 ... قول چی بدم اخه دختر خوب ... باشه قول ميدم بهش عمل می کنم ولی اول باید توضيح بدی:-

 « باشه» متفکر سرتکان داد و با مکثی طوالنی گفت 

 اور خاطره ای بود . با خنده زمزمهمنتظر نگاهش کردم . این تردیدش برای به زبان اوردن خواسته اش برایم یاد

 کردم : اینبار نميزارم به این زودی بری مسافرت دلم حسابی واست تنگ شده و می خوام تا یه مدت طوالنی

 . پيش خودم نگهت دارم

 ... از یاداوری خاطره گذشته خندید و گفت : نمی خوام برم مسافرت

 لب ورچيدم : پس چی ميخوای ؟
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 ... ميخوام:-

 . طوالنی شدسکوتش 

 غریدم : بگو دیگه شکوفه می خوای باز جونم و به لبم برسونی ؟

 

 خم شد . انگشتانش را بين موهایم حرکت داد . تمام تمرکزم را از دست دادم و توجهم به حرکت انگشتانش بين

 . موهایم بود . تمرکزم بی هيچ توجهی به تک تک حرکاتش بود . چشم بستم و نفس عميقی کشيدم

 ! مه کرد : می خوام نری دنبال دليل امينزمز

 ... بی توجه به کلماتی که زمزمه کرده بود لبخند زدم : باشه

 ... انگشتانش همچنان ما بين موهایم حرکت می کرد . نفس هایش به صورتم می خورد

 . نمایی کردذهنم به سختی با تمام تنش های فراوان کلمات را حالجی کرد . نام امين در ميان احساساتم خود

 . درکش کردم و سرم را روی تنه کاناپه کوبيدم . انگشتانش از ميان موهایم جدا شد و در سکوت باقی ماند

چشم دوختم به چشمانش ... باید درک می کردم ... درک می کردم تک تک کلماتی که بر زبان اورده بود را 

 درک

 می کردم:چی؟

 . ز گرمای ارامش بخش تنش ... تنم سخت توان جا به جایی داشتدور شدم از اغوشش ... خود را رها کردم ا

 ... کنترل رفتارم را از دست دادم و صدایم را باال بردم : چطور می تونی همچين چيزی ازم بخوای

 با نگرانی نگاهم می کرد . خودش را به سمتم کشيد و دستانم را ميان دستانش گرفت . برای فشردن دستانش

 ستانم را فشرد و گفت : اینطوری بهتره مرصاد . بگذر ازش ... بگذر از امين ... بزار اگه حقیتالشی نکردم . د

 هست خدا حق دهنده باشه . بزار اگه قرار بر انتقامه خدا بگيره . اگه تو در حق امين ظلمی کرده باشی این خدا

 داری قسمت ميدم بگذر ... بزار برایباشه که حقش و ازت ميگيره . مرصاد بگذر ... بخاطر خدایی که بهش ایمان 

 یه مدتم که شده ارامش و احساس کنيم . ببين زندگيمون و ... هر روز یه مشکل پيش مياد . بخاطر زندگيمون

 . بگذر ازش

 اب دهانم را فرو دادم و چشم بستم به رویش . خود را در اغوشم جا داد . دستانش را روی سينه فشرد : مرصاد

 .يم . ارامش داشته باشيمبزار خوشبخت باش

 ... چشمانش به اشک نشست : مرصاد ازت خواهش می کنم . بخاطر بچه هامون

 !... متعجب نگاهش کردم . لبخندی زد . صورتم را بين دستانش گرفت : بچه من و تو

 . باور کلماتی که از دهانش خارج می شد برایم سنگين بود . شکوفه هر لحظه بيشتر شوک زده ام می کرد
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 . انسانی از وجود من . از روح من ... از روح من و شکوفه

 چشمانم به اشک نشست . با تردید نگاهم می کرد . لبخند زدم . کودکی از وجودم ... از وجود من و شکوفه . با

 هيجان تکرار کردم : دختر ما؟

 .لبخند زد : هنوز زوده

 

 روی شکمش و زمزمه کردم: االن خيلیخندیدم . چشمانم به سمت شکمش کشيده شد. دست گذاشتم 

 کوچيکه؟

 . خندید . صدای بغض گرفته اش پاسخ داد : خيلی کوچيک

 .اسمش و بزاریم ارام اگه دختر بود:-

 ...دست روی دستم گذاشت : هرچی تو بگی

 با تمام هيجاناتم شوک زده بودم. گيج بودم. منگ بودم... کودکی که به من تعلق داشت؟! دلم خنده

 ست... گریه هم همينطور... اما بيش از همه احساس بی حسی داشتم. من شاد و ناراحت بودم. چيزیميخوا

 .ميان هر دو... لحظه ای شاد و لحظه ای غمگين

 سرش را به اغوش کشيدم . بوسه ای روی موهایش زدم . هرگز نمی توانستم از کنار امين ساده بگذرم . هرگز

 ... د قصد انتقام داشت . انتقام از من ... امانمی توانستم فراموش کنم امين حم

 ...شکوفه

 .سرش را خم کرد و دستم را به شکمش فشرد: بخاطر بچمون بيخيال شو مرصاد... بزار یکم آرامش بگيریم

 ...نفس عميقی کشيدم. خشم داشتم... از امين

 س * * *

 یا بشقاب کيک را به دست گرفت و کنارم نشست : خوشحالی رفيق ؟

 . ق ... سيامک بازهم سخن از رفاقت می گفت . رفاقتی که دیگر من باورش نداشتم . نيم لبخندی زدم : ارهرفي

 . یه سال گذشت:-

 ... با تلخی پاسخ دادم : یه سال با کلی اتفاق

 بی توجه به سخنم گفت : فردا ميای کارگاه ؟

 . شکوفه تکه ای کيک به دهان ساوان گذاشت

 . ید وسایلم و جمع کنمگفتم : اره ميام . با

 ! ... اخم هایش در هم رفت . نگاهم را از ساوان گرفتم : تصميم دارم چند سالی برای زندگی برم تبریز
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 .من از مردم این شهر فرار ميکردم. من از تمام آدمها فرار ميکردم. آدم هایی که به پيشانی ام انگ می چسباندند

 چی ؟ متعجب نگاهم کرد و گفت : پس حاج خانم

 می مونه . می خواستم باهامون بياد ولی راضی نيست . خاله اینا هستن . بهش سرميزنن منم تند تند ميام سر:-

 . ميزنم

 ... به سختی اضافه کردم : تو هم سر ميزنی

 . غافلگيرانه گفت : اره اره ... حتما سر ميزنم هر کاری از دستم بر بياد می کنم

 . سکوت کردم

 یز ؟حاال چرا تبر:-

 . هم نزدیکه . می تونم هر هفته بيام به حاج خانم سر بزنم . هم به کارای اینجا برسم:-

 !می خوای اونجا چيکار کنی ؟ کارگاه چی ميشه ؟:-

 شکوفه بلند شد و پرسيد : چای یا ابميوه ؟

 . بشقاب خالی کيک را روی ميز گذاشتم : برای من اب

 . وارد اشپزخانه شد

 رسی ... منم هر از گاهی سر ميزنم . تنهایی از پسش برميای . بچه ها هم هستن . منم می خوامکارگاه و تو مي:-

 . با فروش حجره های حاجی یه کارگاه و اموزشگاه بزنم

 یعنی می خوای همه حجره های حاجی رو بفروشی ؟:-

 بقيه اش و هم دورا دور نه همش و ... تا جایی که بتونم با پولی که تو دستم دارم یه سرمایه جور کنم .:-

 . رسيدگی می کنم . رو به راه ميشن ... خدا بزرگه

 . سرتکان داد و سکوت کرد

 ... بعد از لحظاتی گفت : حتما خودت باال و پایينش کردی . ميدونی چی درسته

 ... سکوت کردم . در این لحظه به تنها چيزی که فکر می کردم دوری از این شهر بود . اما

 خوب می شناخت . در نظر گرفتن بازار کار ... بررسی اوضاع تمام هفته وقتم را گرفته بود . شکوفه سيامک مرا

درگير درس ها بود . با اوضاعی که داشت راضی نبودم . اما شکوفه برای قبولی در کنکور تمام تالشش را می 

 . کرد

 کمک حالش باشم و اوضاع خانه را ارامتر ازعالقه اش برای ادامه را نمی توانستم نادیده بگيرم . سعی می کردم 
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 هميشه نگه دارم . همه چيز را اماده می کردیم تا بعد از کنکور... نقل مکان را برای بعد از کنکور گذاشتيم . هم

 شکوفه درس می خواند هم من . در ذهنم این تغيير را برای بعد از به دنيا امدن بچه در نظر گرفته بودم . بودن

 . کنار خانواده بسيار مهم بود شکوفه در

 ... ساوان کنار پاهایم تکان خورد . باال کشيدمش . خندید . بوسيدمش

 ماشينش را به سمتم گرفت . خندیدم. کاش سيامک بلند می شد. کاش سيامک رهایم ميکرد. چندان تمایلی

 .برای حرف زدن با او نداشتم. ترجيح می دادم این روزها از سيامک دوری کنم

 ر اغوشم ارام گرفت و سر به سينه ام تکيه زد . در سکوت نظاره گر مهمانانمان شده بود . حاج خانم گوشه ید

 . سالن مشغول صحبت با حاجيه خانم بود . داریوش خان علوی از امدن به منزلمان سر باز زده بود . بلند شدم

 . ت اشپزخانه رفتمساوان را زمين گذاشتم . به طرف غزال رفت . با خيال راحت به سم

 ليوان های پر شده را درون سينی می چيد . ليوان ابی برداشتم و پرسيدم : خوبی ؟

 . لبخند زد : خوبم مرصاد

 ... امروز خيلی خسته شدی . نمی دونستم ميخوای مهمونی بگيری:-

 . لبخند زد : سالگرد ازدواجمونه ها

 ز روزی که از سر مزار مهدی تا محضر را با سرعت و حرصگذشته بود. یک سال... یک سال با درد... یک سال ا

 رانده بودم. لبخند تلخی زدم. به طرفم برگشت و چشم دزدیدم. این یک سال چيزی نبود که هميشه ميخواستم

 . اما در حال حاضر راضی بودم: دستت درد نکنه همه چی عالی بود . فقط کاش می گفتی یکی ميومد کمکت

 . دوشت . الاقل به من می گفتی کمک می کردم همه کارا افتاده رو

 . از کنارم گذشت : من خوبم مرصاد

 .ليوان اب را سر کشيدم

 . ایدا با لبخند نگاهم می کرد . سر به زیر از کنارش گذشتم . با فکر اینکه از بارداری شکوفه خبر دارد سرخ شدم

 م . اخرین باری که اینطور خجالت زده بودم راخود را به سيامک رساندم . حتی از تصورش هم خجالت زده ميشد

 اصال به یاد نمی اوردم. ذوق داشتم. از فکر کردن به این موضوع دلم غنج می رفت اما هيچکدام از این اتفاقات

 .نمی توانست احساس خجالتم را از بين ببرد

 برای شکوفه دست تکان داد با خداحافظی سيامک و ایدا بلند شدم . تا درب خروجی همراهی شان کردیم . آیدا

و من سعی کردم به روی سيامک لبخند بزنم. طول حياط را که طی می کردیم دست شکوفه را در دست گرفتم 

 و
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 فشردم . لبخند زد . خود را نزدیک تر کشيد و سر به بازویم تکيه زد . چادرش روی شانه هایش رها شد . قدم

 برگشت به داخل ساختمانمان را به هدر دادیم. فکر کردن به اینکه هایم را ارامتر برداشتم. دقایق طوالنی تا

 

 کودک من در شکمش است دلم را به لرز می انداخت. ناخودآگاه دوست داشتم بين دستانم پنهانش کنم تا

 .مبادا آسيبی ببينند

 حاجيه خانم بلند شد . شکوفه از اشپزخانه بيرون امد : مامان داری ميری ؟

 ... ر به سر بست : برم دیگه مادرحاجيه خانم چاد

 . سر به زیر انداختم و ارام زمزمه کردم : بمونيد . اینجا که خونه غریبه نيست . حاج خانم هم هست

 . حاجيه خانم نگاهش را دوخت به صورتم و باعث شد نگاهش کنم : حاجی نگران ميشه

 . یر وقتهدوباره به تلویزیون چشم دوختم : با حاج اقا تماس ميگيریم . د

 . شکوفه پا درميانی کرد : مامان خونه غریبه که نيست . خونه دخترته ... بمون االن بری چه معنی ميده

 . حاج خانم هم دخالت کرد : بمون رفيق من و تنها نذار

 . حاجيه خانم خندید و کنار حاج خانم نشست . لبخند زدم . شکوفه با شوق چرخيد و به سمت اشپزخانه رفت

 را باال برد : مرصاد با بابا تماس ميگيری ؟ صدایش

 ...حاج خانم و حاجيه خانم متوجه نشده بودند نامم را بر زبان آورده است. آن هم این چنين بلند

 بلند شدم . با هيجان پرسيد : چایی بيارم ؟

 ... حاج خانم گفت : دست درد نکنه مادر

 بود . خوشحال بودم . شماره گرفتم : فکر کنم ساوان خوابشساوان نق نق می کرد . تلفن را برداشتم . خوشحال 

 . مياد شکوفه

 . االن ميام:-

 صدای خواب الود داریوش خان در گوشی پيچيد . فکر کردم من بدون حضور شکوفه خواب به چشمانم نمی اید

 . انم هم گفتمداریوش خان خواب بود . برای صحبت در مورد حجره ها روز بعد قرار گذاشتم . از حاجيه خ .

 . قرار برای دیدارش انقدر ذهنش را مشغول می کرد که از حضور حاجيه خانم در منزل ما چشم بپوشد

 حاجيه خانم که به دنبال شکوفه به اتاق ساوان رفت کنار حاج خانم نشستم . فنجان چای را به دستم داد و گفت

 همه چی رو به راهه مادر ؟ :

 . . اگه شما هم ميومدید خيالم راحت تر بودخوبه . فقط نگران شمام ..:-
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نه مادر ... جای من اینجا خوبه . تمام کسایی که ميشناسم اینجان . چندین ساله اینجا زندگی کردم . نمی :-

 تونم

 . ول کنم و برم . شما هم هر وقت تونستين بياین سر بزنين

 . پلک زدم : هر هفته ميام حاج خانم خيالت راحت

 . ته مادر ... تو که خوش باشی خيالم راحتهخيالم راح:-

لبخند زدم . فنجان را به دهان می بردم که گفت : حاال دیگه خودت داری پدر ميشی ... ميفهمی خوشبختی 

 اوالد

 ... یعنی چی

 چای به گلویم پرید . به سرفه افتادم . متعجب نگاهش کردم که خندید و گفت : فکر کردی من این موها رو تو

 سفيد کردم ؟ اسياب

 . به تندی رو برگرداندم . همچنان سرفه می کردم

 « چی شدی مرصاد» صدای شکوفه باعث شد بلند شوم 

 . به سمت سرویس رفتم و به سختی زمزمه کردم : خوبم

 . حاج خانم خندید : از بابا شدنش خجالت کشيده

 به این سادگی بر زبان اورند . مطمئن بودم در را به روی خانم های بيرون بستم . عالقه ای نداشتم این بحث را

 .شکوفه از این موضوع چيزی نگفته است . هر چه بود برمی گشت به حاج خانم و حاجيه خانم

* * * 

 !در برابر داریوش خان علوی نشستم . تسبيحش را ما بين انگشتانش گرداند و گفت : چته پسر ؟

 . حاجی زحمتی برات دارم:-

 !بگو ...چی شده ؟ خدای نکرده اتفاقی افتاده ؟ ساوان خوبه ؟ شکوفه چی ؟مشکوک نگاهم کرد : 

 لبخند زدم . از اینکه نگران نوه و دخترش بود خوشم امد . از احساس داریوش خان علوی نااميد شده بودم . اما

 . حتی این واکنش کوتاه هم دلم را پر از اميد کرد

 . شی می کنيم تبریز ... می خوام کار و بار جدید راه بندازمحاجی همونطور که می دونيد داریم اسباب ک:-

 . چهره در هم کشيد : خبر دارم

 

 اومدم اگه لطف کنيد حواستون به دکونای حاجی باشه . من دورادور نمی تونم زیاد بهشون برسم . ولی اگه:-

 . شما حواستون بهشون باشه خيالم راحت ميشه
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 و گفت : برای کار جدیدت سرمایه الزم نداری ؟ چند لحظه ای خيره خيره نگاهم کرد

 یه چيزایی تو دست و بالم هست . با همون می خوام کار و راه بندازم . دکونا یادگار حاجيه . دلم راست نيست:-

 . دست بهشون بزنم . اینطوری خيالم تخته دست شماست

 مهربان گفت : باشه ... هرچی می خوایسر بلند کردم . صحبت هایم روی داریوش خان علوی تاثير گذار بود . 

 . بهم بگو انجامش ميدم

 . شاگرد مغازه وارد شد . فنجان چای را کنارم روی تخته فرش گذاشت و گفت : بفرمایيد

 فنجان بعدی را در برابر داریوش خان قرار داد . تشکر کردم و فنجان را بلند کردم : اگه بتونم یه کارگاه هنرهای

 . زنم کار و بارمون ميگيرهدستی هم اونجا ب

 ... پشتکار داری . موفق ميشی:-

 ! لبخند زدم : ممنون

 ساعتی دیگر کنار داریوش خان ماندم . اختيار حجره های حاجی را به او سپردم . در مورد حاج خانم هم سفارش

 یوش خان میکردم و داریوش خان قول داد در همه حال به حاج خانم توجه کند . می دانستم روی قول دار

 . توانم حساب جدا باز کنم . می دانستم ادم قابل اعتمادیست

برای شام دعوتمان کرد . برای شام مهمان منزل داریوش خان علوی شدیم . کنار داریوش خان علوی جا گرفتم 

 و

 . او تسبيحش را ميان انگشتان گرداند : مراقب زن و بچت باش

 و من چه خوب جنس این لبخند ها را درک می کردم . چه خوب بود که شکوفه لبخند زد . سر به زیر انداخت .

 . لبخند های همسرم شيرین بود . حاجيه خانم تمام مدت دور می گشت ... برای شام تدارک بسيار دیده بود

 شکوفه را از هر حرکتی منع می کرد و من می خندیدم . ساوان با هيجان ول می خورد . حاج خانم با مهربانی

 . هم می کردنگا

 زندگی شيرین بود . خوشبختی در این لحظه حضور داشت . در کنار همسرم . فرزندم ... در کنار مادرم . در کنار

 ! خانواده ام . خوشبختی را با تک تک سلول هایم لمس می کردم . زیر لب تکرار کردم : خدایا شکرت

 !... ریدنششکر خدایم ... شکر برای بودنت . برای افریدنم . برای اف

 پيشانی ام که سرمای مهر را لمس کرد چشم بستم . زیر لب کلماتی که به زبان می اوردم را معنی کردم . چه

 شيرین بود این لحظه . صدای جيغ ساوان در سکوت خانه پيچيد . لبخند زدم . سر بلند کردم . نگاهم از روی

 

 بود گذشت . پلک زدم و زمزمه کردم . ایات ارامشتسبيح دوست داشتنی که مدتها بود مهمان سجاده ام شده 
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 ... بخش وجودم را

 !... خدایم ... خدای من ... توبه ... خدایا ... خدایم ... ببخش بر من

 ... خدای من ببخش گناهم را

 ... خدایا ... خداوندا ببخش بر من اشتباهم را

 ... خداوندا ظلمم در حق امين را بر من ببخش

 . . خدایم ممنونم بخاطر حضور خوشبختی ... ممنونم برای ارامشم . برای ارامش وجودمخدای من ممنونم 

 . ارامش زندگی ام

خدا را برای تک تک لحظات زندگی ام شکر می کردم که وارد اتاق شد . گوشه ی تخت نشست . سنگينی 

 نگاهش

 . رد : قبول باشهباعث شد چشم از سجاده ام بگيرم . به سمتش برگشتم . لبخند زد و زمزمه ک

 . پلک زدم . موهایش را پشت گوش فرستاد و گفت : باالخره خوابيد

 لبخندم پررنگ تر شد : این یکی چطوره ؟

 ! دست روی شکمش گذاشت : خوبه

 اونا رو بيشتر دوست داری یا من و ؟:-

 ! سجاده ام را تا زدم و بلند شدم . چشم غره ای رفت و گفت : چه حرفا

 . ميز گذاشتم و کنارش نشستم و با شيطنت زمزمه کردم : بگو دیگهسجاده را روی 

 ... عصبانی اخم کرد : مرصاد سواالی چرت می پرسی

 !به سمتش خم شدم : ميگی یا گازت بگيرم ؟

 نگاهش را کامال به چشمانم دوخت و با لبخندی که سعی در فرو خوردنش داشت . ابروانش را باال انداخت و

 ! گفت : بچه هام و

 سر برگرداندم . چشم دوختم به درب ورود و زمزمه کردم : اونا رو بيشتر از من دوست داری ؟

 . اوهوم:-

 دندان هایم را روی هم فشردم . دستم را از کنارش روی تخت گذاشتم و به سمتش خم شدم : که بچه ها رو

 ... بيشتر دوست داری ! که اینطور

 

 . خندید

 . و به اغوش کشيدمش . سر به سينه ام گذاشت و خندیددستم را دور کمرش حلقه زدم 
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 . بيشتر در اغوشم فشردمش و تکرار کردم : دیوونه

 ارام ارام خنده اش را فرو خورد . دستش را فشردم و پرسيدم : خوبی ؟

 . خوبم:-

 چت شد ؟:-

 . هيچی ... خوبم مرصاد:-

 راضی هستی از اینجا ميریم ؟سوالی که مدتها در ذهنم تکرار می شد را بر زبان اوردم : 

 . سر بلند کرد . دستانم را در دست گرفت : هر جا تو باشی منم هستم . راضيم مرصاد

 . قول ميدم خوشبختت کنم:-

 . چشم روی هم گذاشت : من االنم خوشبختم عزیزدلم

* * * 

 ! رو به روی وحيد ایستادم . دستم را فشرد و گفت : داداش ما رو فراموش نکنی

 . لت به حال اینا بسوزه اتيش نسوزوند:-

 . بجان تو نميشه . حاال در موردش فکر می کنم:-

 چشم غره ای رفتم و به سمت کيا رفتم . قبل از هر عکس العملی دستانش را به دورم حلقه زد و سر به شانه ام

 . گذاشت : مراقب خودت باش رفيق

 ! لب زمزمه کردم : خدا چشم روی هم گذاشتم . نفس کشيدم . جان گرفتم و زیر

 دست روی شانه اش گذاشتم : تو هم همينطور ... مراقب خودت و زن و بچت باش . اینجا رو می سپارم دستت

 . هراز گاهی به حاج خانمم یه سر بزن .

 . به روی چشم برادر ... به روی چشم . هرکاری از دستم بربياد براش می کنم:-

 

 . دستش را فشردم : ممنونم

 ... لم کنحال:-

 . پلک زدم

مرصاد بزرگواری کن ... بخاطر زندگيمون . بخاطر بچه هامون . بخاطر خوشبختی خودمون بزرگواری کن و  »

 ببخش

». 

 .حاللی سيا . حاللی ... موفق باشی . کار و بار و ميسپارم دست تو:-
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 . حاج یوسف دست به شانه ام گذاشت و گفت : برات ارزوی موفقيت می کنم

 . د زدم : ممنونم حاجی ... برای همه چيز ازتون ممنونملبخن

 . مطمئنم هرجا که باشی موفق خواهی بود:-

 دستش را به دست گرفتم و خم شدم تا بوسه ای بر دستش زنم که دستش را پس کشيد و گفت : خدا به

 ! همراهت

 .نبودم رفتن ساده هست... ماندن سخت. من آدم ماندن نبودم. آدم ماندن و تحمل کردن

 شاید اگر اتفاقات سالها بعد می افتاد چنين تصميمی نمی گرفتم. شاید می ماندم و برای اثبات خود تالش می

 ...کردم اما

 آن روزها آدم ماندن نبودم. من به تبریز گریختم. فرار کردم. نتوانستم بمانم و برای اثبات خود تالش کنم. از

 دیگر نبود. از سفارشی که سيامک آماده و طبق گفته اش به عنوان آخرینواحد خالی امين گریختم. از بارانی که 

 .کار با امين، ارسال کرد

 .نتوانستم بمانم و به محمدرضا و دیگران اثبات کنم من، من آنی نيستم که آنها ميگویند

 من ميپرسيدهيچ فکر نميکردم روزی آرزو کنم کاش می ماندم. ميماندم و بی توجه به خواسته ی شکوفه از امي

 .دليلش برای انتقام چه بود. کاش می ماندم و اجازه نمی دادم شکوفه این چنين تباه شود

* * * 

 : فصل پنجم

 

 کيفم را در دستم جا به جا کردم و با سرعت از پله ها باال رفتم . در ورودی شيشه ای را به جلو هل دادم و وارد

 یم را باال بردم : شکوفه خانم کجایی ؟ساختمان شدم . نگاهی به اطراف انداختم و صدا

 دستم را روی دست گيره درب اتاق مدیریت گذاشتم و آن را پایين کشيدم : شکوفه؟

در چهار چوب در که ایستادم نگاهم روی دختر جوابی که سر تا پایم را بر انداز می کرد ثابت ماند . دختر با 

 لبخند

 . عقب گذاشتمژکوندی بر اندازم کرد و من با خجالت قدمی 

 ... صدای شکوفه از پشت سرم زمزمه زد : مرصاد

 نگاهم را به سختی از لبخند ژکوند دختر گرفتم و به سمت شکوفه برگشتم . اب دهانم را فرو دادم و خيره خيره

 . نگاهش کردم

 پرسيد : خوبی ؟
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 . داز بيان هر چيزی قاصر بوبه سختی سرتکان دادم . می توانستم سنگينی نگاه دخترک را احساس کنم . زبانم 

 . شکوفه به جلو قدم برداشت و من تکانی نخوردم . متعجب گفت : مرصاد چرا نميشينی ؟ خسته نباشی

به سختی برگشتم . بدون حتی نگاه کوتاهی به دختر به سمت مبل ها رفتم . روی کاناپه ی چرم مشکی نشستم 

 و

 . سر به زیر انداختم

 . اب درونم دامن می زدصدای خندان دختر به اضطر

 . گفت : متاسفم خانم علوی ... فکر می کنم برادرتون فکر کردن تنهایيد

 سر بلند کردم . متعجب نگاهم را به دختر و بعد به شکوفه دوختم که با ابروان باال رفته نگاهش بين من و دختر

 سفم . من فکر کردم خانم علوی تنهادر حال حرکت بود . اب دهانم را فرو دادم و به ارامی زمزمه کردم : متا

 . هستن

 به سمتم برگشت . نگاهم که به چشمان خيره اش افتاد به تندی چشم چرخاندم و با سرفه ای گفتم : من تو

 . ماشين منتظرت می مونم

 . شکوفه به تندی گفت : نه ... تا یه سر به باال بزنی و از کارا دیدن کنی منم کار ایشون و راه می ندازم

 با هيجان لبخندی به رویش زدم و بلند شدم . به تندی پله های اموزشگاه را باال رفتم و با ورود به قسمت

 ... نمایشگاه نفس عميقی کشيدم . خدای من

زیر لب اعوذ باهلل من الشيطان رجيم را تکرار کردم . کيفم را روی یکی از ميز ها گذاشتم و به سمت تابلوهای 

 نيمه

برداشتم . به تصویر دو کودک در حال بازی لبخند زدم . روی صورت ساوان که حال با چوب کاره معرق قدم 

 کنده

 . کاری شده بود لبخند زدم . صورت نيمه کاره سوین را هم با انگشت لمس کردم

 

 . هنوز نصف صورت سوین مونده:-

 ایين چی شد ؟به طرفش برگشتم و لبخند زدم . به طرفم قدم برداشت و با کنجکاوی پرسيد : پ

 چهره در هم کشيدم : عين نفهما فکر کردم تنهایی صدام و انداخته بودم رو سرم . ابروم رفت .اونقدر صدات زدم

 ... در اتاق و که باز کردم .

 ! خندید و دستش را در برابر صورتم گرفت : بسه بسه فهميدم بقيه اش و

 ! چشمکی زد و گفت : چشش بدجور گرفته بودت
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 ! فتم و غریدم : چه غلطاچشم غره ر

 ابروانش را باال انداخت و گفت : بدت اومد ؟

 ... صدایم را باال بردم : بدم اومد شکوفه . تمومش کن . دیگه عمرا پام و بزارم اینجا

 . حرف زیادی نزن . راه بيفت بریم کالسم دیر شد . نمایشگاه و که من تنهایی نمی تونم برپا کنم:-

 . موهای بيرون زده از زیر شال ابی رنگش را زیر شال فرستادم : وقت نداری باهام نهار دستم را جلوتر بردم

 بخوری ؟

 دست روی دستم گذاشت و گفت : مهمون تو ؟

 ! خندیدم : مهمون من

 لبهایش را روی هم فشرد و متفکر گفت : خوب حاال که فکر می کنم شاید بشه یه نيم ساعتی وقت بزارم برای

 ! ولی هرجا من بگم ناهار خوردن .

 . دستم را دور کمرش حلقه زدم : شرط داره

 دستانش را روی سينه ام گذاشت و خودش را عقب کشيد : باز ميخوای شرطای مشکوک بزاری . راه بيفت بریم

 !!! دیر برسيم نيم ساعتم نمی مونه ها

 . و رو می کردم ساعتی بعد رو به روی شکوفه پشت ميز نشسته بودم و اخرین سود شرکت را زیر

 . برگه ها را از زیر دستم بيرون کشيد و گفت : یه دو دقيقه این کار و ول کن

 ! ... خودکار توی دستم را رها کردم و دست به زیر چانه زدم : بفرما خانم

 . با لبخند کمرنگی خودش را جلوتر کشيد و گفت : بدجور هوس کردم بعد از نمایشگاه یه سر بریم اورميه

 دم : دلتنگ وطن شدی ؟پلک ز

 

 . سرش را کمی به سمت پایين کشيد . گارسون غذاها را روی ميز چيد و من برگه هایم را درون کيف جا دادم

ليموی برش خورده را روی ماهی سرخ شده ی پيش رویم چکاند . با چشم حرکاتش را دنبال کردم و مطابق 

 مذاقم

 . زمزمه کردم : بسه

 رای نمایشگاه بياد . حضورش توی نمایشگاه خيلی خوبه . به همه سپردم کارا رو فردااستاد تمدن قول داد ب:-

 ... عصر بيارن اموزشگاه . یه نگاه بهشون بنداز که هرکدوم و تایيد کردی بزاریم بين کارا

 ... تکه ی ماهی را به دهان گذاشتم : چرا خودت تایيد نمی کنی

 انگشتانش را ما بين دستمال سفيد فشرد : تو سابقه بيشتری توی لبه های توری چادرش را به عقب فرستاد و
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 . این کار داری . بهتر می تونی نظر بدی

 . خندیدم : دیوونه

 . انگشتش را در برابرم گرفت : هی اقا ... دیوونه خودتی

 . دیوانه چو دیوانه ببيند خوشش اید . من دیوونه بودم که توی دیوونه رو دیدم و عاشقت شدم:-

 نگال را با تهدید تکان داد : قرار بریم خونه دیگه نه ؟چ

 تا دانشگاه رساندمش ... ! با سفارشات هميشگی اش پياده شد . با نگاهم تا پنهان شدنش از دیدم دنبالش

 کردم و به راه افتادم . مقصد بعدی ام مهد سر خيابان بود . سوین را در اغوش کشيدم و دستم را به سمت

 کيفش را که به نظر خودش سنگين بود به دستم داد و به سمت ماشين دوید . مربی جوان با ساوان گرفتم .

 . خنده رفتار ساوان را نظاره می کرد . خندیدم : ارومتر

 ساوان روی صندلی جلو جا گرفت . سوین انگشتش را به سمت چشمانم برد و من به سمت ماشين رفتم . ساوان

 . شتانش می فشرد و در نظر داشت سيستم جی پی اس ماشين را فعال کندعروسک روی داشبورد را بين انگ

 سوین را روی صندلی گذاشتم و بعد از مطمئن شدن از جایش پشت فرمان نشستم . ساوان با هيجان دستانش

 ! را به هم کوبيد : این و بزن بابایی

 داشت ان را به سمت دهانشنگاهی به سوین انداختم . انگشت شصت پایش را در دست گرفته بود و سعی 

 ! بکشد . ساوان را به سمت صندلی هل دادم : مامان بهت نگفته روی صندلی بشينی بابایی

 ... لب ورچيد . روی صندلی نشست و گفت : لوشن کن دیگه

 ! جی پی اس را روشن کردم و دستی به موهای پخش شده اش کشيدم : خوش گذشت

 . مهدیس زدم:-

 پسر قلدرم چشم دوختم : چيکار کردی ؟چشمانم گرد شد . به 

 

 ... می خواست بله با سوین بازی کنه . من زدم:-

 ... دستش را مشت کرد و بازویش را با هيجان به رخم کشيد : قوی شدم بابایی . ببين

 ... دستی به عضالت بازویش کشيد . خندیدم : خوب چی ميشه بازی کنه

 شده بود نق ميزد . ساوان با هيجان به او چشم دوخت : دوست سوین که از کشيدن پایش به دهان نااميد

 . ندالم

 ... خندیدم : تو دیگه بزرگ شدی بابایی

 . اخم کرد . دست به سينه سرجایش نشست و گفت : نخی َلم. مهدیس َقد منه
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 ا بهدر برابر ساختمان سفيد و سياه توقف کردم و پياده شدم . سوین را در اغوش کشيدم . کيف ساوان ر

 . سمتش گرفتم . با اخم کيف را از دستم بيرون کشيد و گفت : من َملد عنکبوتی دوست دالم . مامان نمی خله

 . در ورودی ساختمان را باز کردم : مرد عنکبوتی نه ملد ... یبار بگو

 . تکرار کرد : ملد عنکبوتی

 . ملد نه مرد:-

 . پاهایش را به زمين کوبيد : من ملد عنکبوتی ميخوام

 سوین را کنار اسباب بازی هایش رها کردم و به سمت ساوان برگشتم . به دنبالم امده بود . در اغوش کشيدمش

 ! کيفش در برابر ورودی خودنمایی می کرد . غریدم : االن مامان بياد دعوامون می کنه ها .

 . بی توجه به کلماتی که تکرار می کردم گفت : ميخوام ! ميخوام

 . ميخرم واست باباییلبخند زدم : 

 ! خندید : از اونا که اینطوریه

 . دستش را مشت کرد و به سمت باال نشانه رفت

 اره از همونا . االن بپر برو کيفت و بزار توی اتاقت . ناهار چی خوردی ؟:-

 !عدسييی:-

 . از اغوشم بيرون رفت . کيفش را به دنبال خود به سمت پله ها کشيد

 

 زی گوشه ی سالن می رفت . بلندش کردم و کش سر صورتی اش را که از روی موهایشسوین به سمت ميز برن

 اویزان شده بود را به ارامی از موهایش جدا کردم . شلوار راحتی به دست برگشت و رو در رویم ایستاد و دست

 . به کمربند ابی اش گرفت : باز کن

 !....نگاهش کرد و گفت : بوففف َ . ساس سوین با هيجان نشسته بود و نگاهش می کرد . سوین با اخم

 خندیدم : گشنته بابایی ؟

 منتظر نگاهم کرد . کم حرف بودنش شباهت زیادی به شکوفه داشت . درست مثل چشمانش ... کمربند باز شده

 ی ساوان را به دستش دادم و به سمت شيشه ی شير رفتم . شيشه را به دست سوین دادم . دراز کشيد و

دهان فرو برد . ساوان به طرف اتاقش رفت . بلند شدم . دکمه ی روی چای ساز را فشردم و به  شيشه را در

 سمت

 اتاق رفتم . ساعتی بعد با کتابهایم کنار ساوان که بساط نقاشی اش را پهن کرده بود و سوین که به خواب رفته

 . بود درس می خواندم
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زد . دوباره چشم بستم . قدم برداشت . زمزمه کردم :  با سنگينی چيزی رویم چشم گشودم . لبخندی به رویم

 کی

 اومدی ؟

 . تازه رسيدم:-

 . چشم گشودم . ساوان روی بساط نقاشی اش خواب بود . سوین به اغوش به سمت اتاق رفت . نيم خيز شدم

 در حالی که شال و مانتویش را روی مبل می انداخت گفت : خيلی وقته خوابيدن ؟

 . م . دستم را روی صورتم کشيدم : اصال نفهميدم کی خوابم بردشانه باال انداخت

 . لبخند زد : بخواب

 . ساوان را بلند کرد

 صدایش را می شنيدم : ایدا زنگ زده بود سالم می رسوند . رفته بود پيش حاج خانم گفت حالش خوبه . شب

 . حتما بهش یه زنگ بزنيم . دو روزه زنگ نزدیم

 ساوان را مرتب کند . دستش را گرفتم و کنار خود نشاندم : ولش کن تازه رسيدی یکمخم شد تا وسایل نقاشی 

 . بخوابيم

 ... نگاهی به ساعت انداخت : پنجه مرصاد

 . دراز کشيدم و او را هم به طرف خودم کشيدم : فقط یه ساعت

 . سر به بازویم گذاشت و خودش را در اغوشم جا داد : امروز خسته شدم

 

 . لبهایش زدم : خسته نباشی بوسه ای روی

 . چشم روی هم گذاشتم

* * * 

 اخرین برگه های شرکت را درون کيفم جا دادم و بلند شدم . نگاهم کرد و پرسيد : کجا مرصاد ؟

 . یه سر باید برم شرکت زود برمی گردم:-

 پيشبند اشپزی که به تن داشت را بيرون کشيد و به سمتم امد : این وقت روز ؟

 . این برگه ها رو برای فردا الزم دارهبهزاد :-

 . خوب بگو بياد از اینجا بگيره:-

 . باید مهر شرکت و بزنم پاش خوشگل خانم . زود برمی گردم . تا چشم به هم بزنی برگشتم:-

 دنبالم به سمت درب خروجی امد : شام ميای ؟
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 . اره زود برمی گردم:-

 ای روی گونه ام زد . اخم کردم . خندید : بوی پياز داغ ميدم به سمتش خم شدم . خودش را باال کشيد و بوسه

. 

 ... برو

 . قدم برداشتم

 تا بيرون امدن از درب حياط نگاهم کرد . پشت فرمان نشستم و شماره بهزاد را گرفتم . به تندی پاسخ داد : پنج

 . دقيقه دیگه اونجام

 ... لبخند زدم : من یکم دیر ميام . منتظرم باش

 . ن و ببين فکر کردم االن اونجایی . باشه جناب شما رئيسی . ميبينمتاوف م:-

 دستم را تکيه گاه سرم کردم و چشم دوختم به خيابان ها ... دو سال از ان روزها می گذشت . دو سالی که گاه

 برای .شيرین و گاه تلخ اما سپری شد . دو سالی که برای بودنش شکر می کنم . زیر لب خدایم را شکر می کنم 

 بودن شکوفه ... برای بودن فرزندانم . شکر می کنم از بودنشان ... شکر می کنم از معجزه ای که دکتر به زبان می

 اورد و من مسخ کلماتش شده بودم . روزی که رو در رویم نشسته بود و از انتخاب سخن می گفت . انتخاب

 

 روزهای اینده فکرکنم . تمام هشت ماه گذشته را با بين همسرم یا فرزندم . چطور می توانستم بدون شکوفه به

جان و دل کنارش بودم . تک تک کلمات دکتر را به جان ميسپردم مبادا شکوفه ام را از دست دهم . ان لحظه 

 که

 خودم را در پيشگاه خدایم قراردادم . ان لحظه که همسرم را از او خواستم اميدم فقط به او بود . ان لحظه فقط

 ا می خواستم . شکوفه ی زندگی ام را می خواستم نه به دنبال ارامی بودم که فقط صدای حرکت هایشکوفه ر

 نامفهومش را شنيده بودم . ارام در ان لحظه برایم شيرین بود اما من به دنبال همسرم بودم . ساوان هم فرزند

 ه دنيا نيامده بود . برای من شکوفهمن بود . ساوان هم عزیزدل من بود . چه تفاوتی داشت با ارامی که هنوز ب

 مهم بود . مادر فرزندانم . همراه زندگی ام . شکوفه ی جان گرفته ام . صورت لغزانش در لحظه ای که به سمت

 اتاق عمل می رفت در برابر چشمانم بود . تمام زندگی ام را واسطه ی بودن او قرار دادم . تمام وجودم را در

 ... برای بودن اوپيشگاه خدایم قرار دادم 

 « خدایا هرچی صالحم باشه» با دیدن دکتر زیر لب خدایم را زمزمه کردم . با تک تک سلول هایم ناليدم 

 خدا برایم بخشيد ... همسرم را ... فرزندم را . دکتر با شادی از معجزه سخن می گفت و من با بغض به صورتش

اج خانم می خندید و من با دهان باز دکتر را می خيره بودم . حاجيه خانم از خوشی اشک می ریخت . ح
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 نگریستم

 . دست دکتر که بر روی شانه ام نشست سر بلند کردم : خدایا ممنونم

 طول کشيد کنارش قرار بگيرم اما ساعتی بعد زمانی که کنارش نشستم دستش را به دست گرفتم و سر به ان

 اشد ... من برای بودن او زندگی می کردم . تک تکتکيه زدم . اشکهایم سرازیر شد . چطور می توانست نب

 لحظات زندگی ام در بودن شکوفه بود . ثانيه هایم با بودن شکوفه معنا پيدا می کرد . چطور می توانست به

 ... سادگی تنهایم بگذارد . این حق نبود . نبودنش

 حاج خانم پرسيده بود، نمی خواهم دخترکم را ببينم ؟

 استم صورت دخترکم را ببينم . چشمان بسته اش ... صورت سرخ و سفيدش ... دستانمی خواستم . می خو

 کوچک بی جانش را ... پرستار از زیبایی اش می گفت و من از حضورش می لرزیدم . از کودکی که ميان دستانم

 » شش نجوا زدمبود . مبادا زندگی تازه شروع شده اش را وداع می گفت . مبادا ترک می کرد ... خم شدم زیر گو

 « . به زندگی خوش اومدی دخترکم

 بهزاد از ماشين پياده شد و گفت : دیر کردی ؟

 به سمتش برگشتم : هان ؟

 خوبی مرصاد ؟:-

 بریم تو ... چرا نرفتی تو ؟ . سرتکان دادم : اره اره خوبم

 

 رسيدم . بازویش را گرفتم و برگشت . اشاره ای به ان طرف خيابان زد . نگاهش را دنبال کردم و به دختر جوانی

 به جلو هلش دادم : تو ادم نميشی ... زشته ... خوشت مياد یکی هم بياد به ناموس تو اینطوری نگاه کنه ؟

 ! جون مرصاد بد تيکه ایه:-

 . چشم غره رفتم . خندید و جلوتر از من به سمت اسانسور رفت

 ... به جای این چيزا یکم به فکر کارات باش:-

 در دست جا به جا کرد : به جان مرصاد من از زندگيم راضيم . خونه ماشين ... شغل مناسب . همه چيز کيفش را

 رو به راهه دیگه دنبال چی باشم ؟ باید خوش بگذرونم ؟

 ! زن ... زن بگير:-

 . ول کن مرصاد . زن گرفتن یعنی دردسر ... خودت و نگاه کن ؛ مگه چند سالته ؟ پدر دو تا بچه ای:-

 ی صندلی مدیریت نشستم : من از زندگيم راضيم . من دارم با وجود زن و بچه ام طعم خوشبختی رو ميچشمرو

. 
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 تا وقتی زن نگيری نميفهمی چی ميگم . وقتی زن بگيری ... وقتی لذت ارامش و حس کنی . وقتی لذت بودن

 می چی ميگم . اینکه بدونیکنار کسی رو که مطمئن تا ته تهش مال تو رو حس کنی اون موقع هست که ميفه

 اون مال هيچکس جز تو نيست . فقط و فقط به تو تعلق داره . بدونی تا اخرش باهاته . هر اتفاقی بيفته فقط به

 تو اعتماد داره اون موقع ميفهمی خوشبختی یعنی چی . خوشبختی چيزیه که من ميگم نه اونی که تو ادعا می

 . کنی داریش

 ردادم و به نگاه دوخته شده اش به پایه ميز خيره شدم . نفس عميقی کشيدم : وقتی اونبرگه ها را روی ميز قرا

 بچه ای که فقط چند ماهه هست برات زمزمه می کنه بابا وجودت پر از شادی ميشه . لذت ميشه . اون موقع

 . هست که ميفهمی اوج خوشبختی توی یه کلمه ایه که تو دهن اون بچه چرخيده

 . بی جانی زد : تو دیوونه ایلبخند کمرنگ و 

 به کلماتش عادت داشتم . در دو ساله گذشته خوب می شناختمش ... وکيل شرکتم را خوب می شناختم . از

 همان بدو ورودش ... از روزی که بساط دوستی را بينمان پهن کرده بود . زمانی که در عين مشکالت شوخی

 قت دیگر مرا به این دوستی ترغيب می کرد اعتمادش بود . چههایش پا برجا بود . و چيزی که بيشتر از هر و

 . شيرین بود در بدترین حالت ها اعتماد رفيقت را داشته باشی

 بهزاد سربلند از این امتحان بيرون امده بود . زمانی که همه مرا مجرم می دانستند . زمانی که اوضاع شرکت به

 . اه می شدم هم، بهزاد با اطمينان کامل رو در روی همه ایستادهم ریخته بود و به جرم اختالس راهی بازداشتگ

 ایستاد و از بی گناهی ام گفت . شب تا صبحی که در بازداشتگاه سپری کردم خيلی زود با تالش های او به پایان

 تمامرسيد و راهی خانه شدم . اما برایم یاداور لحظاتی بود که سيا اعتمادش را برایم شکسته بود . بهزاد با 

 

 اشنایی های جدیدش از اطمينانش به من می گفت . رو در روی افسر پرونده ایستاده بود و از پاک بودن من می

 ... گفت . حاضر بود تمام تجربه ی کاری اش را روی پاک بودن من شرط ببندد

 ... پر از لذت می شدم از این حس شيرین اعتمادش

 های سيخ شده اش ... با وجود شوخ و خندان بودنش ... با وجود چشمبهزاد با تمام بهزاد بودنش ... با ان مو

 چرانی اش در رفاقت بهتر از سيامک بود . بهزاد در رفاقت سنگ تمام می گذاشت . ميدیدم در نبودم چطور به

 شکوفه و بچه ها می رسد . ساوان چطور از ته دل او را عمو صدا می زند . خواهر گفتن هایش به شکوفه پاک

 د و من به حرمت رفاقتمان هرگز به خودم اجازه نمی دادم به نگاه هایش به شکوفه شک کنم . چنان پاک او رابو

 . خواهرم صدا می زد حسرت می خوردم به این خواهر و برادری که ساده شکل گرفته بود

 . بهزاد رفيق بود . رفيقی که برایش جان می دادم
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 ور خاطرات گذشته سير می کردم . ساق پایش را به پایم کوبيد و گفتبهزاد در مورد سفر می گفت و من در مر

: 

 کجایی ؟

 ... همينجا:-

 . نيشخندی تمسخر اميز تحویلم داد : خوب شد گفتی نميدونستم . االن شبيه هرچيزی هستی الی اینجا بودن

 داری به سفر فکر می کنی ؟

به دست گرفتم . خودش را روی ميز کشيد . شماره شانه باال انداختم و به سمت ميز منشی رفتم . تلفن را 

 گرفتم

 و پرسيدم : همه چيز برای نمایشگاه رو به راهه ؟

 اره همه چی درسته . ولی من همچنان روی حرفم هستم . این دوره کار بچه های اموزشگاه و نذارید توی:-

 . نمایشگاه . همون کارای خودتون کافيه

درگير این کارا نمی کنم . کارای اموزشگاه سنگينه برو شکوفه رو راضی کن . من بيخيال بهزاد ... من خودم و :-

 و

 . قاطی این ماجرا ها نکن

 ... سرش را به طرفين تکان داد : زن ذليل

 نيشخندی زدم و وقتی تلفن بی جواب ماند ان را روی دستگاه گذاشتم و به سمتش برگشتم : این اصالنی

 . برنميداره

 . ت : البد باز رفته َدی . َدیشانه باال انداخ

 . ادامه داد : پاش و جمع کن بریم ... ميخوام برم خونه معلوم نيست باز این ننه من چه خوابی واسم دیده

 ! خندیدم : تو فکر زن دادنته

 

 . یه عتيقه هایی واسم تدارک ميبينی که باید بيای و ببينی ... قبلی دماغش از عمالی متمادی کج شده بود:-

 . حقته ... وقتی بهت ميگن خودت یکی رو انتخاب کن تو ميری سراغ رفاقت . مادرت خودش پيش قدم ميشه:-

 ... عوضی:-

 .چپ چپ نگاهش کردم . با ارامش رو برگرداند و به سمت ميز منشی رفت

* * * 

 ین با صدایروی تخت دراز کشيده بودم و کتابی که در دست داشتم را ورق می زدم . سر و صدای گریه ی سو
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 ارام الالیی شکوفه در هم اميخته بود . کتاب را ورق زدم . می توانستم صدای شيرین الالیی اش را واضح تر

 بشنوم . الالیی شيرینی که حس حسادتم را غلغلک می داد . چرخی زدم . پاهایم را به سمت شکم جمع کردم و

 . یجاد شده روی برگه های سفيدچشم دوختم به کلمات کنار هم ردیف شده ... خطوط سياه ا

 . کالفه باز هم چرخی زدم . تا اخر صفحه خواندم و هيچ نفهميدم . صدای سوین قطع شده بود . بلند شدم

 . پاهایم را به طرفين باز کردم و خم شده روی تخت نشستم . کتاب را روی تخت انداختم و صدایش زدم

 ميان چهار چوب در ایستاد و پرسيد : چی شده ؟

 داری چيکار می کنی ؟:-

 . خونه رو مرتب می کنم:-

 انگشتانم را ما بين موهایم کشيدم . نزدیک تر شد : چت شده مرصاد ؟

 . نميدونم چه مرگمه . کالفه ام:-

 لبخند زد : اخی پسرم ... ! مگه چی شده ؟ عصری اتفاقی افتاده بود ؟ بهزاد خوبه ؟

 . سرتکان دادم : چيزی نيست

 . . خم شدم . سر روی پایش گذاشتم : الالیی بخونکنارم نشست 

 خندید : باز بچه شدی ؟

 لبهایم را جمع کردم : نميخوای بخونی ؟

 . خندید . انگشتانش را ما بين موهایم به حرکت در اورد و لب گشود

 

 قدم هایم را نگاه ارامم را از چشمان به خواب رفته اش گرفتم. خواب از سرم پریده بود. نمی توانستم بخوابم.

 به سمت درب اتاق برداشتم . تيشرت سفيد رنگم را به تن کشيدم و به سمت کاناپه رفتم . حس ارامش وجودم

 . را در بر گرفته بود . دنيایم در ميان تک تک لحظه ها خالصه می شد . زندگی ام در ارامش بود

 . م . دستم را ميان انگشتانش کشيدکنارم نشست . خم شدم . سر به شانه اش گذاشتم و خودم را رها کرد

 پرسيد : خوبی ؟

 سرم را بی معنی تکان دادم ... سکوت کردم . ذهنم توان تحليل نداشت . بی هدف خوابم را نيمه رها کرده بودم

 . روی این کاناپه جا خشک کرده بودم و چشم دوخته بودم به صورتش .

 ... چه زود گذشت:-

 . چشم روی هم گذاشتم

 . ه سال ميشهداره س:-
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 . نفس کشيدم

 پشيمونی ؟:-

 . پشيمانی ، نا مفهوم بود . در ميان ارامش این لحظه ها پشيمانی بی معنی بود

 . اون روز که با هم تا محضر رفتيم هيچ وقت فکر نمی کردم بتونم تو رو کنارم داشته باشم:-

 اذیتت کردم ؟:-

 خوردم . اون روز چشات درست شبيه بچگيامون شده من نگران چشمایی بودم که از بچگی حسرتشون و می:-

 . بود . درست مثل اون روز که عروسکم و پاره کردی و بعد نگام کردی

 . متاسفم که نفهميدم:-

 . تقصير دختر بچه ای بود که هيچوقت نتونست فراموش کنه دو تا چشم چطور زل زده بودن بهش:-

 ...نفسم را پر اه بيرون فرستادم

 ونست؟مهدی ميد:-

 !سر بلند کرد. لبهایش آویزان شد. نگاه خيره اش را به روبرو دوخت: نه

 هيچوقت فکر کردی بهش بگی؟:-

 !نه:-

 

 .حس بدی دارم:-

 .من هيچوقت به مهدی خيانت نکردم:-

 .تو بخاطر من باهاش ازدواج کردی:-

 دی ازدواج ميکردم. تو برای منسر چرخاند: بخاطر تو نبود. من حق انتخابی نداشتم. در همه حال باید با مه

 عشق نبودی اون موقع یه حس خاص بود. برام رویا بودی... یه رویای دست نيافتنی. وقتی گفتن قراره خانواده

 شما بيان خواستگاری یه لحظه حس کردم این رویای خاص ميتونه واقعی بشه. ولی بعدش فهميدم اشتباه

 .ميکردم

 .فکر ميکردم هميشه دوسم داشتی:-

 .لبخند تلخی زد: نميدونم. این روزا ميدونم حسی که داشتم دوست داشتن نبود. یه رویای دست نيافتنی بود

 ...همين

 . سکوت کردم و او هم به سکوتش ادامه داد. دقایقی بعد به حرف آمد: ساوان داره بزرگ ميشه

 . الزم نيست چيزی بدونه:-
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 !اگه بفهمه:-

 . به موقعش بهش ميگيم:-

 ... سم مرصادمی تر:-

 چيزی برای ترس نيست ! برای همين ارام و سوین صدا می زنيم . ساوان با سوین هيچ فرقی برای من نداره:-

 . شکوفه

 ... اشکهایش سرازیر شد : خيلی بزرگی

 . سر بلند کردم . در اغوش کشيدمش . نوازشش دادم : پاش و برو بخواب . منم نمازم و بخونم

 شد . دستش را کشيدم . سست شدن قدم هایش بلندم کرد . با فاصله ای کوتاه پشت سرشبه ارامی از جا بلند 

 . ایستادم : برو اروم بخواب ... ساوان درکمون خواهد کرد

 رفت . اسمان رعد زد . به سوی باران رفتم . پشت پنجره ایستادم و چشم دوختم به قطرات پر سرعتش . از

 را خط خطی می کرد . اعصابم را برای از بين رفتن تحریک می کرد . انچه به فرداها گفتن ... تصور فرداها ذهنم

 صالح ساوان می توانست باشد ... انچه که باید به ساوان می گفتم یا از او پنهان می کردم ؟ کاش کودکی

 

 تمتوانسخردسال نبود . کاش بياد می اورد پدرش را ... کاش مسئوليتی در قبال این کلمات نداشتم . کاش می 

 . به همه ی دنيا بفهمانم ... بفهمانم ساوان فرزندم است . فرزندم نه برادر زاده ام

 ک * * *

یفم را در دست جا به جا کردم و وارد شرکت شدم . منشی شرکت اخرین رویداد ها را یاداوری کرد . سراغ 

 محمد

 ز جا بلند شد . بروشوری که در دسترا گرفتم . از حضورش در اتاقم گفت . در را به رویش بستم و محمد ا

 داشت را روی ميز گذاشت . پشت ميزم نشستم و پرسيدم : چه خبرا ؟

خبر خاصی نيست . جنسای جدید تایيد شدن . همه چيز کامال رو به راهه ... ! به زودی اجناسمون از گمرک :-

 رد

 . ميشه . به محض رد شدن چک هم وصول خواهد شد

 محصوليه که برای اونا صادر می کنيم . باید مطمئن باشيم راضيشون می کنه . این محصولهعاليه . این اولين :-

 . تضمين اینده ی قرارداد ما با اوناست . حواست کامال به اوضاع باشه

 . سرتکان داد : مطمئن ميشم همه چيز مرتب باشه

 . ممنونم:-
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 د کنی می فرستم برای سيامک ... انگار سفارشاتبوروشور را به طرفم گرفت : اینا طرح های جدیده . اگه تایي

 . قبلی اماده هست گفت به زودی می فرستتشون ... بعد کار جدید و شروع می کنن

 ... خيلی خوبه ... بعد از کارای نمایشگاه خودمم یه سر ميرم اورميه ... هم از کارای جدید یه دیدن می کنم:-

 . ه ميزنیبا خنده اضافه کرد : هم یه سر به خانواد

 ! چرخی به صندليم دادم : بله

سری به طرفين تکان داد و بلند شد : اینا رو رو به راه کن ميام می برم . برم یه زنگ به سيامک بزنم ... باید 

 زودتر

 . ترتيب کارا رو بدیم

 ... دليلش جای محمد توی اتاق خالی شد . به جای خالی اش نگاه می کنم . منتظر واکنشی از بيرون اتاق هستم

را نمی دانم . با گذشت دقایق بلند شدم . به سمت پنجره بزرگ رفتم و چشم دوختم به دو ساختمان سر به 

 فلک

 کشيده ... هوای بيرون را به ریه هایم کشيدم . روزها به سادگی می گذشت ... با ارامش ... ارامشی که می

 نم. اما نا آرام بودم... نمی دانم چرا... این روزها این آرامشتوانستم در کنار همسرم ... در کنار فرزندانم تجربه ک

 .دلم را به درد می آورد

 

 تلفن روی ميز زنگ خورد . به ارامی فاصله دو سه قدمی را طی کردم . صدای منشی درون گوشی پيچيد : اقا

 . بهزاد اومدن

 ی نشستم و پرسيدم : از این طرفا ؟اجازه ی ورودم با باز شدن در همراه شد . بهزاد پيش امد . روی صندل

 . اومدم خودم و پالس کنم خونتون:-

 لبهایم باز شد : خونه ی ما ؟

 . جان تو مامان بدجور گير داده بود امشب بعد شام بریم خواستگاری چاخان کردم خونه ی شما مهمونم:-

 ی رفتن اینقدر سخته ؟خندیدم . خم شدم . دکمه پاور لپ تاپ را زدم و به سمتش برگشتم : خواستگار

 . من نمی خوام زن بگيرم:-

 ... راست و حسينی به حاج خانم بگو:-

 برو بابا ... انگاری مامان گوش ميده . ميگم مرصاد شکوفه خانم ناراحت نشه ؟:-

 . سرم را عقب کشيدم : نه . ولی خودتم بهش یه زنگ بزن

 . موبایلش را در دست چرخاند : به روی چشم
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 ه گرفت و من مشغول گشت و گذار درون سایت فروشگاهيمان شدم . بهزاد به سمتم برگشت : سالمبهزاد شمار

 . می رسونه اونم

 سر بلند کردم . چشم چرخاند . لبخند زدم . اخرین سفارشات فروشگاه را تایيد کردم . به ترتيب تاریخ سفارشات

 . م ميریمشماره گذاری کردم . بهزاد تماس را قطع کرد و گفت : شب باه

 . باشه:-

 . پاشم برم . باید برم دادگاه:-

 . طرفای عصر زود بيا باید برم دنبال بچه ها:-

 . نمی خواد تو برو دنبال شکوفه خانم من خودم بچه ها رو هم برمی دارم ميام:-

 . نگاهش کردم : ایول برادر ... امروز اصال حوصله نداشتم . کار بزرگی در حقم می کنی

 . ز اتاق بيرون رفتخندید و ا

 شماره گرفتم . شاید صدایش مرهمی شود بر تکه های شکسته ی ارامشم . با سرخوشی حالم را پرسيد . صدایش

 زدم . با مکثی طوالنی زمزمه کرد : جانم ؟

 

 ناراحت که نشدی از اومدن بهزاد ؟:-

گه بخواد هميشه هم کنارمون بمونه مرصاد ؟ عزیزم این چه حرفيه . من تا اخر عمر مدیون بهزادم ... حتی ا:-

 من

 . مشکلی ندارم

 باشه . بکارت برس:-

 مراقب خودت باش:-

 ممنون . فعال:-

 تلفن را روی ميز رها کردم . چرخی به صندلی ام دادم . گفت تا اخر عمر مدیون بهزاد است . دليلش واضح بود

 وجود سوین چقدر سخت است برای من تالش کندبرای ازادی من . برای بودن من . ان روزها می دانستم با  ...

. 

 ... برای کنار من بودن . برای ازاد بودن من

 برای اینکه شرکت کوچک تازه تاسيس را از شر اختالسی که به اسمش زده شده بود رها کند. برای اینکه مرا از

 .حبسی که متهم می شدم بيرون کشيده بود! حق با شکوفه بود ما مدیون بهزاد بودیم

 تمام روز خودم را درون اتاق حبس کردم . حساب ها را زیر و رو کردم و طرح های جدید را تایيدیه زدم . عقربه
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 های ساعت که به پنج نزدیک شد خودم را به جلوی دانشگاه رساندم . مشغول صحبت با چند دختر از درب

 د روی لبهایش نشست . به تندیورودی بيرون امد . نگاهش کردم . چشم گرداند و با دیدن ماشين لبخن

 . خداحافظی کرد و به سمت ماشين امد . شيشه را باال دادم

 ... کنارم نشست و گفت : سالم عزیزدل من

 . خنده تمام صورتم را در بر گرفت . به درب تکيه زدم و کامال به سمتش برگشتم : خسته نباشی

 !ابروانش را باال انداخت : شما هم همينطور اقا

 بود کالس ؟ خوب:-

 ... سرش راکمی خم کرد : عالی . جات خالی

 . نه دیگه من همون مهندسی رو بچسبم راضيم ... شما دکتر بشی کافيه:-

 . خندید : حساب تک تک دندونات و خواهم رسيد

 مثال داری درس می خونی بيشتر بهشون برسی یا بزنی ناکارشون کنی ؟:-

 . کاری بيشتر از این از دستم بر نمياد . چرا راه نمی افتی ؟شانه باال انداخت : چه کنيم دیگه ..

 . ماشين را روشن کردم : داشتم با خانومم گپ می زدم

 

 . خوش بحال خانمت:-

 ... بهش حسودی نکن:-

 خم شد و پرسيد : دوسش داری ؟

 ... یکمی:-

 چقدر از یکمی ؟:-

 . لبهایش اویزان شده بود

 . تم . دست خودم را هم رویش قرار دادم : یه مقدار کمی از یکمیدستش را گرفتم و روی پایم گذاش

 اخم کرد و لب ورچيد . پشت چراغ قرمز توقف کردم به سمتش برگشتم . به ارامی انگشتانش را نوازش می دادم

 لبخندی روی لبهایش نشسته بود . دوباره که راه افتادم گفت : کی بریم اورميه ؟ .

 . داریم ... جمع و جورشون کنم ميریم کلی برنامه عقب افتاده:-

 ... من کارا رو برای بعد از نمایشگاه رو به راه کردم . دلم تنگ شده مرصاد:-

 لبخند مهربانی زدم : باشه خانم ميریم . خيالت راحت هر طور باشه بعد از نمایشگاه ميبرمت اورميه . خودمم

 . نتونم بيام شما رو می فرستم برید
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 . اهم بریممن ميخوام ب :-

 لبخند تلخی زدم از یاداوری اتفاقات سال قبل ... وقتی تنهایی فرستاده بودمش اورميه و با برخورد تند حاج

 ... علوی رو به رو شده بودم . صدای داد حاج علوی پشت تلفن همچنان در گوشم بود

 ی گریه اش را از پشت تلفنفریادش که تنم را به رعشه انداخته بود چه برسد به شکوفه که می توانستم صدا

 بشنوم . صدای دادش برای تنها فرستادن دختر و نوه هایش ... برای بی غيرتی ام . برای مرد نبودنم . برای مرد

 . خانواده نبودنم

 چک چند ميليونی را فراموش کرده بودم و به دنبال شکوفه راهی اورميه شده بودم . تمام ساعتی که به سمت

م لرزیده بود از اشک های شکوفه ! مسير طوالنی خيلی دیرتر از هميشه به پایان رسيد . مقصد می راندم تن

 خيلی

 . سخت تر از انکه انتظار داشتم ماشين را جلوی خانه ی حاج علوی متوقف کرده بودم

 با باز شدن در ساختمان ، با پدیدار شدن حاجيه خانم و خوش امد گویی اش . چشمان سرخش بيشتر وجودم را

 لرزانده بود . داریوش خان علوی با غضب نگاهم کرده بود و من فقط یک سوال پرسيده بودم : شکوفه کجاست

 ؟

 

 ! داریوش خان علوی غریده بود : هاشا به غيرتت

 بی توجه به فریادش چرخيده بودم به سمت حاجيه خانم : شکوفه کو ؟

 بود چرخيده بودم . به تندی به سمت اتاق قدم با نگاه حاجيه خانم که به سمت اتاق خواب پشت سرم برگشته

 برداشته و در را باز کرده بودم . با دیدنش در گوشه ی اتاق ... با دیدنش کز کرده و سوین به بغل به سمتش

 ... خيز برداشته بودم . خودش را در اغوشم رها کرده بود . هق زده بود : مرصاد من و ببر

 وهای اشفته ی ساوان . صورت گریان سوین وسرخی روی صورتش کهچشمان سرخ به اشک نشسته اش ... م

 نشان از برخورد انگشتان سختی به صورتش داشت به سختی نفسم را کنترل کرده بودم . نفس هایم سخت شده

 بود . قدمی که به سمت در برداشته بودم با چنگی که به بازویم زده بود مهار شده بود . ایستاده بودم و قسمم

 « تو رو به ارواح خاک حاجی کاری نکن مرصاد . فقط بریم از اینجا بریم» ود داده ب

 قبل از خروج از ساختمان چشم دوخته بودم به چشمان متعجب داریوش خان ... پوزخندم صدا دار بود که

 ! نتزمزمه زده بودم : اشتباه کردم حاجی که بهت اعتماد کردم . اشتباه کردم زن و بچم و امانت فرستادم خو

 . حاال فهميدم به هرکی اعتماد کنم به شما نميتونم اعتماد کنم

 ! حاجيه خانم اشک ریخته بود : پسرم تو رو خدا نرین
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 خم شده بودم در برابرش : حاللم کنيد حاج خانم . هر اتفاقی بيفته شما تاج سرمایين ! بعد وقتی ارومتر شدیم

 . برمی گردیم

 شده بود . ساوان را به اتاق برده بود . کنار شکوفه نشسته بودم و دستش را حاج خانم با روی باز پذیرایمان

 نوازش می کردم . اشکهایش سرازیر شده بود . زمزمه زده بودم : قول داده بودم نذارم کسی اذیتت کنه ولی

 . انگار موفق نيستم . تقصير من بود

 ...ببخشيد مرصاد:-

 ر کار دلت بخواد می تونی بکنی چون من بهت اعتماد دارم . مهمدیگه نگو . فراموشش کن . تو زن منی ه:-

نيست پدرت بخاطر تنها سفر کردنت اینطوری عصبانی بود . مهم نيست من اسم بی غيرت و یدک می کشم . 

 هر

 . اتفاقی بيفته من بيشتر از چشمام به تو اعتماد دارم

 . سر به شانه ام گذاشته بود : ممنونم مرصاد

 ن ... به حاج خانم می سپارم بخوای امشب برمی گردیم یا شما بمونيد هفته دیگه خودم مياماستراحت ک:-

 . دنبالتون

 !... اشک ریخته بود : هر چی تو بگی

 

 دستم را فشرد و به زمان حال برم گرداند : مرصاد کجایی ؟

 ! نگاهش کردم . چشمانش را کاویدم : همين جا

 ش رویم گرفت و گفت : این و برای نمایشگاه برات گرفتم . مطمئنم بهتکت و شلوار خاکستری و سياه را پي

 مياد . چشم دوختم به کت و شلوار ... یقه ی مشکی رنگش برعکس انتظار تضاد زیبایی با رنگ خاکستری ایجاد

 ... کرده بود . کنترل را روی ميز رها کردم . دست به کمر زد : پاش و بپوش

 . بلند شدم

 خوشت اومد ؟:-

 . پيراهن خاکستری را به تن کردم : اگه اجازه بدی به جای کت جليقه بپوشم اره خيلی خوشم اومده

 متفکر ابروانش را باال انداخت . رو به رویش که ایستادم بر اندازم کرد و گفت : تيپش اسپرته . کتم بپوشی

 . مشکلی پيش نمياد

 جلوی اینه ایستادم : زیادی رسمی نيست ؟

 ! بهت مياد . اگه خوشت نمياد بریم عوضش کنيم نه عاليه !:-
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 . همين خوبه:-

 ! از اتاق بيرون رفت : پس زود لباس عوض کن االن بچه ها ميان

 با پيراهنی که دستانش را درون یقه اش فرو برده بود به دنبال ساوان می دوید . بهزاد پشت سر هم اخبار بازی

 ز اینکه ساوان به روی کاناپه بدود در اغوش کشيدمش . بهزاددیشب را تعریف می کرد . بلند شدم و قبل ا

 ! خندید و ساوان را ميان بازوانم حبس کردم . شکوفه پيراهن را تنش کرد و گفت : کشتيم بچه

 شانه ام که بين دندان های ساوان گير افتاد غریدم . از اغوشم بيرون فرستادمش . قبل از دور شدن شکوفه

 ! . بهزاد خندید و گفت : خسته شدی کشيدمش . کنارم نشست

 با مهربانی نگاهی به ساوان که حال روی سيستم قدیمی که مخصوص ساوان تدارک دیده بودیم خم شده بود و

 به روش خودش بازی تام و جری را اجرا می کرد انداخت و گفت : بعضی وقتا که مرصاد نيست اصال از پسش

 ! برنميام

 و به مبل تکيه زدم . پا روی پا انداختم . بهزاد نگاهش کرد و گفت : تو هم با دستم را پشت سرش قرار دادم

 چيزی که مرصاد ميخواد موافقی ؟

 

نگاهم را به لبهای صورتی شکوفه دوختم . اعتراف کردم هنوز هم مزه ی توت فرنگی رژ لب صورتی اش را 

 دوست

 ؟ رو برگرداند و با ارامش گفت : هر چی من و دارم . به چشمانم خيره شد . به دنبال اطمينان چشمانم بود

 مرصاد داریم مال بچه هاست . اینکه نصف اموال به اسم ساوان باشه و بقيه به اسم سوین هيچ مشکلی به

 ! وجود نمياره

 ! اگه اتفاقی واسه مرصاد بيفته تو هيچی نمی تونی بدست بياری:-

 بيفته . هر چی قسمت باشه اون ميشه . انشاا... بچه هاملبخند مهربانی زد : خدا نکنه اتفاقی واسه مرصاد 

 ! اونقدر بد نخواهند شد که من و از خودشون دور کنن

 دستم را از روی مبل جدا کردم و به شانه اش گرفتم . فشاری که به بازویش دادم نگاه اطمينان بخشی را از

 . سویش به چشمانم ریخت

 مام اموالش و به اسم تو زده ... ! اونی که می تونه این اموال و بين بچهبهزاد با ارامش نگاهمان کرد : مرصاد ت

 ! ها تقسيم کنه تویی نه اون

 ! چشمان گرد شده ی شکوفه باعث شد با ارامش نگاهش کنم . نگاه شکوفه خيره بود . مات

 . بهزاد بلند شد و گفت : ساوان عمو بيا بریم بستنی بخریم
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 تکان داد . ساوان را همراه خود برد و تنهایمان گذاشت . نگاهم به صورت و کتش را برداشت و با نگاه سر

 . چشمان بارانی شکوفه افتاد . با سرخوردن قطره اشکی که از چشمانش سرریز شده بود خودم را جلوتر کشيدم

 . خودش را در اغوشم جا داد و هق زد

 ! از ميان هق هق هایش ناليد : نباید این کار و می کردی

 ! شتر به خودم فشردمش : این بهترین راه حله برای ارامش تو و بچه هابي

 ... مرصاد اینکارت:-

 انگشت روی لبهایش گذاشتم : سسسس! حرف نزن ... من بهت بيشتر از اینا اطمينان دارم . مطمئنم این بهترین

 . راهه ! اگه یه روز نباشم

 . ی که به روی چشمانم زد نفس حبس شده ام را رها کردخم شد . دستانش را به دور گردنم حلقه زد . بوسه ا

 . سرش را زیر گوشم خم کرد : این چشما هميشه باید باشن . باشن و ببينن . من بدون اینا ميميرم

 نفس کشيدم و ارام رهایش کردم . نفس هایش را زیر گوشم رها کرد : من بدون نفس هات می ميرم . من بدون

 ن فکر کنم . زندگيم به صدای نفس هات بنده . ارامشم تو اغوشته ! هيجانم بهتو حتی نمی خوام به بود

 . چشمات بنده . حق نداری تنهام بزاری

 

 با تمام شيطنت هایش مردانگی هایم را به بازی گرفته بود . تمام لذت های زندگی ام را به بازی گرفته بود . دلم

 ها تبدیل شود و من با تمام مردانگی هایم نازهایش رامی خواست ثانيه های بيرون بودن بهزاد به ساعت 

 خریدار شوم . خودم را به اغوش گرمش بسپارم و ميان بوسه هایش غرق شوم . دلم می خواست اتشی که با

 . تک تک حرکاتش در وجودم شعله ور می کرد را با حضورش خاموش کنم

 سویش بند بود و با هر حرکتش شعله ور می شد دلم می خواست این جرقه ی وجودم را که به ذره ای عشوه از

 . را به دستهای ارامبخشش بسپارم . روحم را به وجودش تسليم کنم

 با حرکت ارامش چون تشنه ای می شدم که هر لحظه بيشتر منتظر قطره ای اب بود . اما می دانستم به قطره

 . وجودشهای اب که برسم تشنگی ام شدت خواهد گرفت . برای بليعدن دریای 

با قرار گرفتن سرش به روی سينه ام چشمانم را روی هم فشردم . لب هایم به روی سرش گذاشتم و عطر تنش 

 را

 . به ریه هایم فرستادم . باید ارام می شدم . خودش را در اغوشم جا به جا کرد : هميشه همراهم باش

 . هرگز تنهات نميزارم . این و بهت قول ميدم:-

 . رم حلقه زد و بوسه ای روی سينه ام گذاشتدستانش را به دو
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 اما امدنشان دو ساعتی بود عقب می افتاد« داریم ميایم » برای دومين بار با بهزاد تماس گرفتم . تکرار می کرد 

. 

 سوین ميان اسباب بازی هایش بود . کنارش که نشستم . سر بلند کرد . شکالتی که ميان دستانش بود و

 هایش باقی مانده بود به هوسم انداخت . خم شدم و لپ شکالتی اش را بوسيدم : چيکارقسمتی از ان روی لب

 کردی شيطون بابا ؟

 از بوسه ای که روی بينی اش گذاشتم خندید . دستش را برای گرفتن موهایم پيش کشيد . سرم را عقب کشيدم

 ... نکن ارام بابا :

 . : دیر کردن شکوفه نگاهی به ميز چيده شده ی شام انداخت و گفت

 ! معلوم نيست کجا رفتن:-

 سوین صورت شکالتی اش را خيلی غير منتظره به صورتم کشيد . از جا پریدم و خندیدم : اخ اخ ... صورتم و به

 ! گند کشيدی بابایی

 ! شکوفه پيش امد . از اغوشم بيرونش کشيد : برعکس اسمش خيلی شيطونه

 . خندیدم و به سمت سرویس راه افتادم

 اج خانم کنارش نشسته و پرسيده بود : اسمش و چی ميزارین ؟ح

 ! شکوفه با خجالت خندیده بود : مرصاد ميگه ارام

 

 حاج خانم با مهربانی نگاهمان کرده بود . از لبخند مهربان و چشمان نگرانش متعجب شده بودم . ساعتی بعد که

 م ارام خوشت نيومد ؟کنارم توی ماشين نشسته بود پرسيده بودم : حاج خانم از اس

 چرا پسرم . اسم قشنگيه ... خيلی هم به صورتش مياد . عين ماه می مونه بچم ! چشماش به خودت رفته:-

 ! موهاش مثل شکوفه هست

 پس چرا نگرانيد ؟:-

 وقتی قرار شد اسم انتخاب کنيد مدام به ساوان هم گفتيد . همش می گفت اسمش و بزاریم سوین ... مثل:-

 .مهد بهش گفتن اسم سوین به اسمش خيلی مياد اینکه تو

 .گفته بودم: حاج خانم بچه هست چيزی یادش نميمونه که. اون حتی نميتونه اسم سوین و تلفظ کنه

 ...حاج خانم گفته بود: خودتون ميدونين مادر

 ! چشم روی هم گذاشته بودم اما تمام روز بعد فکر کرده بودم: سوین ! ساوان

 بسته اش دوخته شده بود که در اغوش شکوفه ارامش داشت . نگاه سنگين شکوفه همنگاهم به چشمان 
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 . نتوانسته بود از ميان افکارم بيرونم بکشد

 دستی ميان موهایم کشيده بود : چی شده مرصاد ؟

 برایش در به زبان اوردن کالمم تردید داشتم . نگاه ارامش باعث شد تمام نگرانی هایم را بر زبان اورم . از ترسم

 بگویم . از وجود سوینی که ساوان ساخته بود و شکوفه با تردید نگاهم کند و من زمزمه کنم : بيا اسمش و

 بزاریم سوین شکوفه . نمی خوام ساوان هيچوقت فکر کنه فرقی بينشون گذاشتيم . وقتی این اسم و دوست

 لش اینطور رضاست چرا ما راضی نباشيم . منداره چرا نذاریم ؟ چرا نباشه ؟! ساوان برادرشه. پسرمونه. وقتی د

 !برای شادی بچه ها و تو زندگی می کنم . وقتی پسرم اینطور ميخواد چرا ما نخوایم ؟

 کودک تازه پيوسته به خانواده مان برای ساوان شد سوین و برای من و شکوفه ارامی که زندگيمان را ارامش

 . بخشيده بود

 امدم . شکوفه به سمت ایفون رفت و من دستهایم را خشک کردم . بهزادبا صدای اف اف از سرویس بيرون 

 ساوان به بغل وارد شد . اسباب بازی هایی که در دست داشت باعث خنده ام شد . ساوان را زمين گذاشت و

 . گفت : ببخشيد ببخشيد رفتيم خير سرمون بستنی بخریم از اسباب بازی فروشی سر در اوردیم

 . وان کرد . ساوان اسباب بازی ها را از دست بهزاد بيرون کشيد و به سمت سوین رفتشکوفه اخمی به سا

 . عروسک را در برابر سوین گذاشت

 ! شکوفه به سمت بهزاد برگشت : زحمت کشيدی . الزم نبود اینا

 

 ز که دارهبهزاد خندید . نگاهی به ميز غذاها انداخت و گفت : اگه اجازه بدین من همين االن برم سمت اون مي

 . بهم چشمک ميزنه اصال یادم ميره دو ساعت دنبال ساوان خيابون گز کردم

 دست روی شانه اش گذاشتم . پشت ميز نشستيم . به سمت شکوفه برگشت : ساوان و سوین برای من مثل

 . نينبرادر زاده هام ميمونن . یه عمو برای خریدن همچين چيزایی دریغ نمی کنه . لطفا بعدا حرفی بهش نز

 . شکوفه لبخند زد : ممنون بهزاد

 . بهزاد با نيش باز خندید : چاکریم . همشون خرج اون دسته گلی بود که قرار بود مامان ببنده به ریشم

 . خندیدم : بخور کم حرف بزن

* * * 

 هطرح بررسی شده را روی ميز گذاشتم و رو به پسر جوان گفتم : کار خيلی خوبی شده . فقط یکم توی سای

 مشکل
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 . داری . بتونی برطرفش کنی کار فوق العاده ای از اب در مياد

 سرتکان داد و من قبل از اینکه تابلوی بعدی را جلوتر بکشم تاکيد کردم : قلمتم عوض کن شاید مشکل داشته

 . باشه

 . با هيجان لبخند زد و تشکر کرد

 . ه ای بودروی طرح کنده کاری شده از سيمرغ دست کشيدم . کار فوق العاد

 انگشتم را روی سایه های کار شده در قسمت بال های سيمرغ کشيدم و کمی تابلو را باال دادم تا در باز خورد نور

 هم حرکاتش را بازیابی کنم . می شد از دقت هنرمند بر روی تابلو با خبر شد . هنرمند با دقت تمام تک تک

 . حرکات تابلو را بررسی کرده بود

 را روی خودم حس کردم . سر بلند کردم . دختر اشنا تر از ان بود که فراموشش کنم . با فاصلهسنگينی نگاهی 

 اندکی رو به رویم ایستاده بود . با نگاهم قدمی به جلو برداشت و گفت : چطوره ؟

 ! ابروانم را باال انداختم و چشم دزدیدم : کار شماست

 . بله:-

 ... کمی تمرین بهتر هم ميشه . استعداد داریدبا جدیت ادامه دادم : کار خوبيه . با 

 . ممنونم:-

 

 . تابلو را به سمتش گرفتم : اجازه ندین قلم اینقدر از دستتون در بره

 . فکر نمی کردم شما هم از هنر سر در بيارید:-

 . اتفاقا استاد من هم ایشون بودن:-

 . ی مثل ایشون کمتر پيدا ميشهاین صدای شکوفه بود . کنار دختر ایستاد و ادامه داد : استاد

 . دختر با شوق گفت : این عاليه . کاش می شد از توانایی هاتون استفاده کنيم

 با چشم لبخند روی لبهای شکوفه را دنبال می کردم . دختر ادامه داد : استاد من و به شاگردی قبول می کنيد ؟

 . از جا بلند شدم : من خيلی وقته اموزش و کنار گذاشتم

 ! ... تر با اخم نگاهم کرد : خواهش می کنم . یه اینبار ودخ

 . نگاهم را به سيمرغ دوختم و به سمت شکوفه برگشتم . با لبخند نگاهم می کرد . رو برگرداندم : متاسفم

 قبل از اینکه دختر باز هم سر صحبت را باز کند از ان ها دور شدم . اما تمام مدت سنگينی نگاهش را حس می

 برای شکوفه اخم کردم . تندی کردم . به ارامش دعوتم کرد . تاکيدش برای کاراموز بودن دختر ادامهکردم . 

 داشت . تمام طول روز را در نمایشگاه گذراندیم . گشت و گذار ما بين اثرات هنری ... زیر و رو کردن کارهای
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 . دستی ... هرگز خسته ام نمی کرد

* * * 

 کردم تا عصر خرید های ليست شده ی حاج خانم را تحویل دهد . روز اول کهبا وحيد تماس گرفتم و سفارش 

 اینکار را به دست وحيد سپرده بودم سيا تندی کرده بود اما من کار را بهانه کرده بودم . به قول شکوفه خودم را

 بطم با سيا را بهگول می زدم . کامال هدفم از اینکار مشخص بود . به هر طریقی سعی داشتم خواه یا ناخواه روا

 حداقل برسانم . شکوفه معتقد بود هر ادمی الیق پخشش هست اما سيامک برای من بخشيده شده بود فقط

 الیق اعتمادی که به او داشتم نبود . سيامک اصل مهم رفاقت را زیر پا گذاشته بود . من برای سيامک از اعتماد

 تک قدم هایش شکسته بود . قدم هایی که بر عليه من و رفاقت گفته بودم و سيامک اعتمادش به مرا زیر تک

 ! برداشته شده بود

 ساعتی بعد وحيد تماس گرفت و از خرید های حاج خانم گفت که تحویل داده است . از سوپرایزی که حاج خانم

 تصميم داشت انجام دهد و همينطور بليطی که حاج خانم درخواست کرده بود بدون اطالع ما بگيرد . به قول

 . معروف حاج خانم ترتيب سوپرایز می داد

 

 با شکوفه تماس گرفتم . از حاج خانم و حضورش گفتم . از تالش حاج خانم برای غافلگيریمان ! با سرخوشی

 . خندید . شاد از حضور حاج خانم دستور خرید صادر کرد و من برای عصر و کنار هم بودنمان منتقلش کردم

 رای اینکار بود . از وحيد خواسته بودم ساعت حرکت حاج خانم را اطالع دهد و اوکارهای شرکت بهانه ی خوبی ب

 . سپرده بود هيچ حرفی از اطالعم در مورد این سفر به زبان نياورم

 . سوئيچ را ميان انگشتانم چرخاندم . نگاه خسته ام را تا چراغ های نيمه روشن خانه باال کشيدم و قدم برداشتم

 ه خود فشردم . سرمای نيمه شب برنده به جانم نشسته بود . قدمی دیگر پيش رفتم . درپالتوی سياهم را ب

ورودی را به عقب هل دادم . با تمام تالشم صدای عذاب اور حرکات در بلند شد . چشمانم را برای خواب 

 سنگينی

 ! کنشیاماده می کردم . می توانستم تا دو روز لذت شيرین خواب را بچشم . بدون کوچکترین وا

 در را پشت سرم بستم و به سمت اتاق خواب راه افتادم . پالتویم را از تن بيرون کشيدم . نور اندکی که از چراغ

 های گوشه ی سالن بلند می شد هم نمی توانست افکارم را از خوابی که در این ساعت بشدت نياز داشتم دور

 .کند

 ت و نرمی ان ... از اندیشيدن به خوابی که تا دقایقی دیگر مرابه در نيمه باز اتاق خواب رسيدم . از یاداوری تخ

 . در اغوش می کشيد غرق لذت شدم . در را به ارامی باز کردم . پالتویم را روی پایه تخت رها کردم و خم شدم
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 خودم را روی تخت رها کردم . کالفه دستم را به جای خالی اش کشيدم. در اغوش کشيدنش... در اغوشش

 .فتنبخواب ر

 چشم گشودم و کالفه روی تخت نشستم . انگشتانم را درون موهایم فرو بردم . دکمه ی باالی یقه ام را باز کردم

 و بلند شدم . لعنت به من ... این امکان نداشت . وابستگی ام به شکوفه هر روز بيشتر از روز قبل می شد و من

 . غرق در این وابستگی بودم

اشتم . ليوان سرد را از روی سبد نقره ای گرد چسبيده به کانتر برداشتم و زیر اب به سمت اشپزخانه قدم برد

 سرد

 کن گرفتم . سرمای اب توی ليوان به انگشتانم که منتقل شد عقب کشيدم . تن خسته ام را روی کانتر رها کردم

 هتالش چشمانم برای بست و چشم بسته ليوان را به لب هایم چسباندم . با تمام خستگی ام برای خواب . با تمام

 شدن، تخت دو نفره ی توی اتاق امشب پذیرایم نبود . امشب ارامشی که می خواستم را به وجودم نمی بخشيد

 . چشمانم بسته می شد و نمی شد .

 ليوان را نيمه پر روی ميز رها کردم . چشمان نيمه بازم را به سختی روی هم فشردم . خانه ام سرد بود بدون

 ... لعنتی را زیر لب بلند ادا کردم و چشم بسته پيش رفتم . مسيرم کاناپه ی جلوی تلویزیون بود شایدحضور او 

که خواب را مهمان چشمانم کند . با برخورد به چيزی به سختی قدمی عقب گرد کردم . ذهنم هوشيار شده بود 

 از

 . برخورد با منبع گرما ! به سختی چشم گشودم

 دل های کرم باال امد . برق خوشرنگ پوست تنش ميان نور کمرنگ چراغ ها ... پيراهننگاهم چرخيد ... از صن

توری ابی رنگ و موهای حالت دارش که با خم شدن سرش کمی به راست عطرشان را در ریه هایم پخش 

 . کردند

 

سياه  عطر تنش را بو کشيدم . عطر شيرین تنش را که در ميان لذت عطر جدیدش پنهان شده بود . چشمان

 شده

 اش به رویم می خندید . برق می زد . چشمانم را روی هم فشردم . به دیده هایم شک داشتم ؟ از بودنش در

 خانه ؟

 انچه در برابرم قرار داشت واقعی تر از خيالی بود . واقعی تر از هر لحظه ای که امروز گذرانده بودم . قدمی جلوتر

 ال امد و در نزدیکی هایش متوقف شد . ترسی در وجودم نشست برایرفتم . انگشتانم برای لمس گونه هایش با

 . از بين رفتن این رویا ... برای لمس شدنش و نبودنش
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 لبخند روی لبهایش پر رنگ تر شد . گوش واره های حلقه ای اش تاب خورد . دستانش باال امد و من با چشم

 سنگينی اش که از گردنم اویزان شد باور کردمدستبند طالیی ست شده با گوشواره هایش را دنبال کردم . 

 ! بودنش را . رویا نبودنش را

 بدون فکر به خوابی که لحظاتی پيش طلب می کردم زمزمه کردم : مگه نرفتی خونه مهرناز خانم ؟

 ابروانش را باال کشيد . لبخند شيطون روی لبهایش کنجکاوم کرد . سرم را پيش کشيدم . به پيشانی اش تکيه

 ... : دلم برات تنگ شد زدم

 . خودش را باال تر کشيد . پاهایش را جلوتر اورد و در اغوشم جا گرفت

 خندیدم : زبونت و موش خورده ؟

 . چشمکی زد

 . یه لنگه ابرویم را باال کشيدم . چشمانم را باریک تر کردم : خيلی شيطون شدی

 : ربودم . رژ لب کرم رنگش را چشيدم و خندیدم خندید . ارام ... شيرین . خم شدم . خنده ی روی لبهایش را

 ! خوشمزه هست

 چشمانش را گرد کرد . اخم مصنوعی روی صورتش باعث شد بار دیگر به سمتش خم شوم . خود را عقب کشيد

. 

 از ميان بازوانم بيرون رفت . چرخی به تنش داد و من برای تک تک قدم هایش نفس کشيدم . برای حرکت دامن

 هنش نفس رها کردم . با مالیمت دست زیر موهای پراکنده اش برد . انگشتانش را ميان ان ها تابکوتاه پيرا

 داد و به سمتم برگشت . نگاه خيره اش قدم هایم را به ان سمت کشيد . روی کاناپه نشست . پا روی پا انداخت

روی کيک کوچک روی ميز و جفت پاهایش را کنار هم قرار داد . کنارش نشستم . مایل به سمتش . نگاهم 

 خيره

 ماند . صورتم را چرخاندم و با دقت تماشایش کردم . به روی ميز خم شد . کيک را چرخی داد و من به دنبال

 . کلمات حک شده روی کيک چشم گرداندم

 آهی که سينه سوزانه از دهانم خارج شد . اخم هایش را در هم کشيد و باالخره لب گشود : خوشحال نشدی ؟

 . یدم از بی حواسی ام و زمزمه کردم : من یادم رفتلرز

 

 . لبخند زد

 می بخشی ؟:-

 خم شد . پاهایش را روی پاهایم گذاشت . روی پاهایم که نشست . دستانش که دور گردنم حلقه شد سر به
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 ! گردنم فرو برد : همين که هستی مهمه

 . ون و از این به بعد فراموش نمی کنمکادوت جاش امنه ... قول می ميدم . هيچوقت سالگرد ازدواجم:-

 . سرش را عقب کشيد . با فشاری که به گردنم می اورد کمی به جلو خم شدم : من یه چيز ميخوام

 ابروانم را در هم گره زدم : چی ؟

 .خودش را جلو کشيد و راه هرگونه صحبتی را بست

* * * 

 !صدایم را باال بردم : نه... یعنی نه

 . ت می کنیمرصاد داری اذی:-

 دستم را درون جيب شلوار گرمکنم فرو بردم : شکوفه بيخيال ... این دختره همينطوریش تو چشای من راست

 ... راست نگاه می کنه من نمی تونم . خودت از پسش برميای

خشمگين دست به کمر زد : داری لج می کنيا مرصاد خان . خودتم خوب می دونی من اونقدری حرفه ای 

 نيستم

 . بخوام اشکاالت اون و برطرف کنم . بابا حيف استعدادشه مرصاد . بخدا دختر خوبيهکه 

 روی کاناپه جلوی تلویزیون ولو شدم : خوبه داره درسته من و قورت ميده ؟ ندیدی چطوری نگاه می کنه ؟

 ... این خوشت مياد بياد گند بزنه تو زندگيمون . من ارامش زندگيم و نميدم دست همچين ادمایی . بابا

ال اله اهلل ی ! زیر لب زمزمه کردم و چشم دوختم به صفحه تلویزیون . کنارم نشست : مرصاد جان ! اقا مرصاد 

 من

 بهت اعتماد دارم . باور کن دلم واسه استعدادش می سوزه . تازه بياد اینجا خونه زندگيمون و ببينه که ميفهمه

 . اوضاع از چه قراره

 ... شن همينم مونده دختره بياد تو خونه زندگيمونبا خشم غریدم : چشمم رو

 . با شيطنت گفت : پس تو ميای کارگاه

 

 ... دستش را که با یقه ی تيشرتم بازی می کرد عقب زدم : نخير

 ... مرصاد:-

 . پاسخی ندادم

 اخمی که با اخم بلند شد و به اشپزخانه رفت . لبخندی زدم . می دانستم باالخره تسليم خواهم شد . با این

 : تحویلم داده بود تا اخر شب بيشتر طاقت نمی اوردم . سر ميز شام چشم دوختم به لبهای اویزانش و گفتم
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 . خيلی خوب ... بگو بياد . ولی قبلش باید بگی بخواد دور و بر من زیاد بپلکه واسش بد ميشه . حوصله ندارم

 . بهش حالی کن من زن و بچم و خيلی دوست دارم

 ... به روی چشم اقاییخندید : 

 . چشمت بی باال خانومی . دیگه نبينم سر چيزای بيخودی اخم کنيا:-

 . ليوان نوشابه را پيش رویم قرار داد و گفت : باور کن دختر خوبيه . اون فکر می کنه تو برادرمی

 من خودم بهشدندان هایم را روی هم سایيدم : پس چرا سعی نمی کنی از این اشتباه درش بياری ؟ ميخوای 

 ! بگم

 ساوان قاشق را درون بشقاب گذاشت و گفت : بابایی تو بالدل مامانی ؟

 لبخند زدم . قاشق را درون بشقاب رها کردم : کی گفته ؟

 . ساوان دستش را محکم تر دور قاشق گرفت : تو گفتی

 . نه بابایی ... دوست مامانت اینطوری فکر می کنه:-

 یعنی بالدل مامان ؟:-

 . غره ای به شکوفه رفتم . ليوان اب را به دست ساوان داد : نه مامانی ... اون دوست من اشتباه کردهچشم 

 . برادر من فقط دایی شهرامه . من برادر دیگه ای ندارم

 . خانم معلم گفت من بالدل سوینم . من گفتم من داداش سوینم . خانم معلم گفت بالدل مثل داداشه:-

 . م : حق با خانم معلمته . داداش همون برادره . تو هم برادر سوینی هم داداششاب دهانم را فرو داد

 . سرتکان داد و متفکر مشغول خوردن شد

 از اینکه بيش تر از سنش می فهميد حرص ميخوردم. چرا باید بيشتر از سنش می فهميد؟

 

 ه اش هراس داشتم . تمایلیحس خوبی نسبت به حضور ان دختر در خانه ام نداشتم . از وجودش و نگاه خير

 هم برای حضورش نداشتم . اما شکوفه را خوب می شناختم . می دانستم دليلی برای کارهایش دارد . اما توانی

برای وادار کردنش به سخن گفتن نداشتم . تا زمانی که لب به صحبت نمی گشود کاری از من بر نمی امد . 

 زندگی

 . اشتم . احساس ارامش را دوست داشتمام را ... ارامش خانه ام را دوست د

 روزهای بعد به درگيری درباره ی نمایشگاه گذشت . به کنار شکوفه بودن . به تهيه پوستر های بزرگ برای

 ... تبليغات ... به تهيه بنر های مورد نياز برای ارسال به مشتریان خارج از کشور

 ی گذشته هشت ساعت روزانه شان برای در مهد ماندنبچه ها را اول صبح در مهد می گذاشتيم . برعکس روزها
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 . به دوازده ساعت تبدیل شده بود . چاره ای هم نداشتيم . برای چيدن این برنامه مدت زیادی صبر کرده بودیم

 . نتيجه گرفتيم

 تمام کارهای موجود در نمایشگاه به فروش رفت . این موفقيت بزرگی بود . موفقيت بزرگی برای شرکت و

 . زشگاه بود . و من در تمام ان روز رو در روی ان نگاه خيره قرار گرفتمامو

 در کمال ارامش مشغول صحبت با یکی از مشتریان بودم که می دانستم حضورش و جلب شدن نظرش مساوی

 . خواهد بود با بستن قرارداد ی بزرگ

 اشت به اینکه مخاطبش من بودم یا نهصدایش باعث شد کالمم را نيمه کاره رها کنم . اگر رو در رویم قرار ند

 . شک می کردم

 مرد ميانسال هم به سمتش برگشت . نزدیک شد و بعد از سالمی کوتاه گفت : ميبخشيد می خواستم در مورد

 . یکی از کارها توضيحات بيشتری بدید و اگه مایل باشيد اون و بررسی کنيد

 . ش . منم دوری این اطراف ميزنم و از کارها لذت ميبرمنگاهم را به مرد دوختم . با لبخند گفت : مشغول با

 . با عذرخواهی فراوان از مرد همراهش شدم

 کنارم ... شانه به شانه ام قدم برمی داشت . از سرعت قدم هایم کاستم . به سمتم برگشت و نگاهم کرد . نگاهی

 به او انداختم : خوب خانم منظورتون کدوم تابلو بود ؟

 . فت : شما حتی اسم من و نميدونيدلبخندی زد و گ

 . بی توجه به نگاهش سرم را به اطراف چرخاندم : نيازی ندارم بدونم

 . می دونيد خيلی خشک هستيد:-

 . جدی پاسخ دادم : ميدونم

 

 ! می دونيد این چقدر بده:-

 ایستادم . ایستاد . پرسيدم : کدوم تابلو ؟

 در چند قدم جلوتر رفت . رو در روی تابلو ایستادم و به تصویر عصبانی شده بود . برگشت و به سمت تابلویی

حکاکی شده ی مهدی نگاه کردم . دستش را روی چشمان تصویر به حرکت در اورد و گفت : این تصویر 

 شماست

 . کسی که اینکار و کرده قطعا استاد ماهری بوده که تونسته اینطور با دقت کار کنه .

 . تصویر من نيست:-

 ... يخوام تصویر کارمنم م:-
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 جمله اش را نيمه رها کرد و کامال به سمتم برگشت و با تعجب گفت : نيست ؟

 . صدایش بلند بود و باعث شد تعدادی از بازدید کنندگان به سمتم برگردند

 ... چشم چرخاندم و غریدم : ارومتر

 . اینبار ارامتر پرسيد : ولی این خود شمایيد

 « برادرمه» و و تکرار کردم چشم دوختم به چشمان تابل

 چشمانش گرد شد و من رو برگرداندم . قبل از اینکه قدمی به سمت مرد ميانسال بردارم زمزمه کردم : تابلو کار

 .خودمه . انتظار نداشته باشيد دو روزه تمام فوت و فن کار و یاد بگيرید

خيره به تابلو نگاه می کرد . گره ميان  مرد ميانسال صحبت می کرد . شکوفه کنار دختر ایستاده بود . خيره

 ابروانم

 ... از بين رفتنی نبود . قلبم تير می کشيد . حسادت !!! برای برادر مرده ام ؟! نه

 .حسادت برای شوهر سابق همسرم

 چشم روی هم گذاشتم . تحمل تصویر پيش رو برایم زیادی سخت بود . نفس کشيدم . ذهنم را برای فراموشی

 بی توجه شدم به قامت پيش رویم . فراموش کردم مرد ميانسال برایم بيشتر از انکه انتظار می دعوت کردم .

 .رفت مهم است

 غمی که در وجودم بود به سادگی قصد ترکم را نداشت . نه تا پایان نمایشگاه ... ! نه تا زمانی که توی ماشين

 . او بگوید من فکر کنم هيچ عالقه ای ندارمبنشيند و از خوب بودن نمایشگاه بگوید و من فقط سرتکان دهم 

 حتی این صحبت ها را متعلق به کسی جز خود بدانم . او نفس بکشد و من نفس هایش را به سينه بکشم و از

 . اینکه روزی مردی دیگر ... هر چند برادرم ... ان را استشمام کرده خشمگين شوم

 . از افکارم بلرزم و سکوت کنم

 

 . د . روی تخت دراز کشيدم . بازویم را روی چشمانم گذاشتم و پاهایم را روی هم انداختمبچه ها خواب بودن

 . کنارم نشست . دکمه ی باالی پيراهنم را باز کرد و گفت : اذیت ميشی اینطوری می خوابی

 ملرزیدم از صدایش . دستم را از روی چشمانم عقب کشيدم . کمربندم را هم باز کرد و گفت : صد بار گفت

 . اینطوری نخواب ... بعدا که تنت درد گرفت ميفهمی چی ميگم

 تکان نخوردم . بلند شد . به سمت کمد لباس ها رفت . پيراهن صورتی که در دست داشت برایم اشنا بود . نرم

 . بود درست مثل تنش ! دستم را زیر سرم بردم و به پهلو شدم . چشم دوختم به همسرم

 د و گفت : چيزی نمی خوری ؟دستش را ميان موهایم کشي
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 . چشم بستم : خسته ام

 . پاش و یه چی بخور بعد . گشنه می مونی امروزم که چيزی نخوردی از صبح:-

 . ميل ندارم:-

 قهری ؟:-

 ! پلکهایم را محکم تر روی هم فشردم . تلخ شدم : نه

 اسماء چيزی بهت گفت ؟:-

 چشم باز کردم : اسماء ؟

 . ظورم اون دختره هستپرسشگر نگاهش کردم : من

 ! پشت به او دراز کشيدم : نه

 دستانش را روی شانه هایم گذاشت : پس چت شد یکدفعه ای ؟

 . برو شامت و بخور می خوام تنها باشم:-

 . غرید : چه حرفا ... تنها واسه چی ؟! مگه چی شده تنهات بزارم . فقط مرگه که می تونه باعث بشه تنهات بذارم

 . م . مچ دستانش را بين انگشتانم گرفتم و فشردم : حتی اونم نباید باعث بشه تنهام بذاریبه سمتش برگشت

 . لبخند زد . دستانش را تکان داد و با خم کردن سرش گفت : درد می کنه

 به تندی دستانش را رها کردم . از روی تخت بلند شد : پاش و بيا بخور ... اگه می خوای تنهات نذارم باید شام

 ی وگرنه قول نميدم تنهات نذارم . تو شام نخوری منم نمی خورم . بعد من چون االن از گشنگی ضعف دارمبخور

 . ميافتم می ميرم

 

 بلند شدم . با قدم های بلند خودم را به او رساندم و دراغوش کشيدمش . خندید و دستانش را به دور گردنم

 ایلی برای از یاد بردنشان نداشتم . چطور توانسته بودم اوحلقه زد . درست مثل گذشته ها . مثل روزهایی که تم

 . را نخواهم ... چطور روزی تمام این محبت ها را پس زده بودم

 . خندید . زیر گوشم زمزمه زد : دوست دارم

خو ِن توی رگهایم جان گرفت . قلب توی سينه ام کوبيد . تک تک حروفش را برای ذهنم ، برای قلبم تکرار 

 . کردم

 .ر به سينه ام گذاشتس

 لبخند زدم . قدم برداشتم به سوی اشپزخانه ... صندلی را عقب کشيد و نشستم . چرخيد ... اجاق را روشن کرد و

 به سمت یخچال رفت . ميز را می چيد و لبخند ميزد . کلماتش هيچ ارتباطی به نمایشگاه نداشت . حس و حالم
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 بوط به نمایشگاه دوری می کنم و دوری ميکرد . گفت و گفت ... ازرا درک می کرد . می دانست از بحث های مر

 . کارآموز های خوش فکر آموزشگاه ، از خستگی اش ، از سنگينی درسهایش

 انگشتانش دستم را به بازی گرفت . به چشمانش خيره شدم . سرش را به جانب شانهی راستش کج کرد . موهای

 . خوشحالتش پخش شد

 کنه ؟چيه که اذیتت می :-

 . سرم را عصبی تکان دادم : چيزی نيست

 زمزمه زد : مطمئن باشم ؟

 .چشم روی هم گذاشتم

 بلند شد . الزانيای گرم شده را روی ميزگذاشت . دستانم را ستون چانه ام کردم . مهدی نبود ... مهدی اهميتی

 ... نداشت . نباید به حضور ش فکرميکردم . برادر من ، شوهر شکوفه

 .روزها حسادت ميکردماما این 

 .ترس به وجودم چنگ می انداخت و نمی دانستم این ترس چه دليلی دارد

 حتی به این فکر کرده بودم ممکن است امين حمد باز هم در برابرمان ظاهر شود؟

 شکوفه سعی داشت آرامم کند اما... من آرامش را هر روز بيشتر در این ترس غرق ميکردم. نمی توانستم مانع

 ...حس ترس توی وجودم شوم. دلم آشوب بوداین 

 ...حاج خانم آمد. اما باز هم چيزی از ترس من کم نشد. فکر ميکرد سوپرایزمان کرده است... اما

 

 شکوفه از بودن حاج خانم خوشحال بود. با آمدن حاج خانم سفر به اورميه را فراموش کرد. حالت های این

 .از سفر به اورميه نمی زد روزهای من هم آرامش کرده بود که حرفی

 اما من... دست و دلم می لرزید. به بهزاد گفته از خير این سفر بگذرد. چشم غره رفت و من از ترسی که به جانم

 .افتاده بود نگفتم

 حاج خانم گفت مراقب بچه ها خواهد بود. گفت شکوفه می تواند با آرامش بيشتری به کارهایش برسد اما می

 .ج خانم شکوفه بيشتر وقتش را در خانه می گذرانددانستم بخاطر حا

 سنگينی نگاه های شکوفه را احساس می کردم. لبخند های سوین و ساوان را هم همينطور... اما... من درد گرفته

 .بودم

 حاج خانم با اخم گفت: دردی بی دردی گرفتی مادر؟

 .گرفته بودم خندیدم به حرفش اما... گویا حق با حاج خانم بود. درد بی دردی
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 .شکوفه با غصه نگاهم کرد و من نمی خواستم ناراحت باشد. گویا به هر چيزی حساس شده بودم

 .بهزاد به شوخی گفت: شبيه زنای حامله شدی. به هرچيزی گير ميدن

 .خودکار را به سمتش پرت کردم و او جای خالی داد

 .اما باز هم حق با تمام آنها بود. من لوس شده بودم

 .انم، دو روز بيشتر نماند. مانعش نشدم... نميخواستم در مورد تنها ماندن شکوفه و بچه ها مطلع شودحاج خ

 .می ترسيدم از اینکه واکنشی در برابر این موضوع نشان دهد

* * * 

 اسماء آمد. اسماءیی که بدجور در دل شکوفه جا خوش کرده بود. با دیدن ساوان دلش ضعف رفت و ساوان را

 .م تماشایش می کرد در آغوش کشيدکه با اخ

 دست در جيب شلوارم فرو بردم و نگاهش کردم. شکوفه دعوتش کرد به نشستن و او وسایلی را که همراه آورده

 .بود روی ميز گذاشت و به سمت شکوفه برگشت: ببخشيد مزاحم شدم

 !شکوفه لبخندی به رویش زد: این چه حرفيه عزیزم؟

 

 مزاحم است چرا آمده بود؟ من بارها ردش کرده بودم. اما این دختر با اصرار رویاخم کردم. وقتی می دانست 

 .تصميمش پافشاری می کرد

 جایی نشستم که دید چندانی به او نداشته باشم. ساوان خود را از آغوشش بيرون کشيد و به سمتم آمد. خود

 ی گرفتن ساوان پيش آمد و گفت: بهترهرا از پاهایم باال کشيد و با آرامش نشست. شکوفه پذیرایی کرد و برا

 ...شما کارتون و شروع کنين

 اسماء کارهایش را روی ميز چيد و کار نيمه کاره ای را به سمتم گرفت: این و خودم کار کردم ولی با کارایی که

 ...توی نمایشگاه دیدم فهميدم اینا به درد نميخورن

 .... به طرح اخم کردم: مثل بقيه کارهاتون نيستنگاهی به صورت بی حالت و خشک حکاکی شده انداختم

 شکوفه ساوان را مشغول کرده بود تا مزاحممان نشود. کمی خم شدم. سعی ميکردم نگاهش نکنم. قلم ها را از

 روی ميز برداشتم و در حال بررسی شان گفتم: این قلما به درد نميخوره... درسته قلمای اصلی هميناست اما

برای اینکار به کار ميبریم. تصویری که روی صورت کار ميکنيم خيلی حساس تر از کارهای قلماهای ظریف تر و 

 گل

 .و ظریف کاری هاست

 سر تکان داد و از جا بلند شدم. برای آوردن قلم های کار خودم رفتم. با قلم ها که برگشتم شکوفه لبخندی به
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 ی ميز گذاشتم. مداد را به دستش دادم و تصویری رارویم زد. اشاره ای به اسماء زدم و او خندید. قلم ها را رو

 .که در نظر داشت روبرویش و اعالم کردم تا برگشتم تصویر را روی مس پياده کند

 وارد آشپزخانه شدم و به شکوفه اشاره زدم به دنبالم بياید. ساوان را رها کرد و به طرفم آمد: چی شده؟

 این دختره ميدونه برادرت نيستم؟:-

 د. اخم کردم: نگفتی بهش؟لب ورچي

 ...سعی کردم بهش بگم ولی:-

 ابروانم را در هم گره زدم: ولی چی؟

 .خب، نميفهمه بدجور چشمش گرفتت:-

 !دستم را فشردم و با خشم غریدم: داری چيکار ميکنی شکوفه؟

 ...بگم ابروانش را با شيطنت باال انداخت و گفت: شاید یه کاری که خيلی بهتر از اینکه رک تو صورتش

 یعنی چی؟:-

 .بازویم را گرفت و به سمت خروجی آشپزخانه فرستاد: برو آموزشت و تموم کن به این چيزا کار نداشته باش

 

 .در حال بيرون رفتن از آشپزخانه با اخم گفتم: خدا بخير کنه

 با فاصله خندید و دنبالم آمد. ساوان ماشينش را روی زمين انداخت و به سمتم آمد. در آغوش کشيدمش و

 .روی مبل نشستم. شکوفه هم روبرویمان نشست و نگاهش را به نقاشی دوخت و گفت: نقاشيت خوبه

 .اسماء لبخندی زد و من اخم کردم

 .کاش این جلسه سریعتر تمام می شد

 ساوان در آغوشم وول خورد و من برای اسماء سریع هر چيزی که می توانستم را توضيح دادم. ميخواستم تمام

 .س را در یک جلسه تمام کنمکال

 با تمام دقت گوش می داد و گاه بين توضيحاتم با شيطنت توضيحی را که مطمئن بودم کامال یاد گرفته است

 .دوباره می پرسيد. به این سوالهایش اخم ميکردم اما نمی توانستم به مهمان خانه ام بی احترامی کنم

 ب بازی هایش را از اتاق به وسط سالن پذیرایی آورده بود باساوان که در طول خانه قدم می زد و تمام اسبا

 ...ماشين به سمتم آمد: بابایی

 با بابا گفتنش به سمتش برگشتم. همزمان حرکت سریع سر اسماء را هم دیدم. ساوان ماشينش را در آغوشم

 نش را بهمگذاشت و ميدانستم ميخواهد روشنش کنم. ماشين روشن را روی زمين گذاشتم و ساوان دستا

 کوبيد و دنبال ماشين دوید. ماشين را گرفت و دوباره به سراغم آمد. سرم چرخيد و به اسماءیی که با تعجب
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 .نگاهش بين من و شکوفه و ساوان می چرخيد، نگاه کردم. متعجب بود

 !ه بود؟م... شکوفنگاهی به شکوفه انداختم. با لبخند و نگاه شيطنت آميز اسماء را برانداز ميکرد. سرم را کج کرد

 شکوفه به اسماء در مورد اینکه من همسرش هستم چيزی نگفته بود و حال... اجازه داده بود ساوان مرا بابا

 !صدا بزند

 سعی کردم بحث را به دست بگيرم. ادامه درس را توضيح دادم... اما اسماء شوک زده تر از آنی بود که بتواند

 را دیدم. بحث را چنان ادامه ندادم. او هم ربع ساعتی بعد عزم رفتن توضيحاتم را درک کند. وقتی گيجی اش

 کرد. شکوفه تا در خروجی همراهی اش کرد. دعوت کرد برای شام بماند اما او از ماندن سر باز زد. وقتی شکوفه

 برگشت خود را روی کاناپه رها کردم: از کی تصميم گرفته بودی اینکار و بکنی؟

صدای گریه اش بلند شده بود را از اتاق آورد و گفت: اون روز صدات و توی آموزشگاه لبخندی زد. سوینی که 

 می

 شنيدم. وقتی اونطوری صدا می زدی معلوم بود نسبتت خيلی نزدیکتر از یه برادره اما اون خواست تو رو برادرم

 اینکه برای خودش فکرایبدونه. چند باری هم این موضوع رو پيش کشيد. دختر بدی نبود اما ميخواستم قبل از 

زیادی بکنه و شيطون گولش بزنه و بخواد تصميمات عجيب غریب بگيره خودم یکاری بکنم که خجالت زده 

 .بشه

 .پس برای همين بهش نگفتی برادرت نيستم :-

 

 شانه باال انداخت. سوینی که حال در آغوشش آرام گرفته بود را روی زمين گذاشت: من یاد گرفتم چطوری از

 .دگيم مراقبت کنمزن

 .لبخند زدم. براندازش کردم... شکوفه بزرگ شده بود. فهميده تر شده بود

 ...دلش شکست:-

 من هيچوقت چيزی نگفتم که دلش بشکنه. اونم هيچوقت اینطوری مستقيم اشاره نکرده بود. من فقط کاری:-

 .کردم که نه اون به اشتباه بيفته نه برای ما مشکلی پيش بياد

 همين خواستی قبول کنم بهش درس بدم؟برای :-

 .لبخند زد: فکر کنم

* * * 

 اسماء یکبار دیگر هم برای ادامه بحث آمد. اما اینبار دیگر خبری از شيطنت هایش نبود. فکر کردم شاید این

 جلسه را هم برای حفظ غرورش آمده است. تمام مدت در سکوت و با دقت به توضيحاتم گوش داد. دیگر خبری
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 .الهای بی جا نبود. وقتی جلسه به پایان رسيد بلند شد. از شکوفه خواست دقایقی در تنهایی صحبت کننداز سو

 شکوفه تا دم در همراهی اش کرد و خندان برگشت. در برابر سواالتم تنها لبخند زد و سکوت کرد. در برابر تمام

 شکوفه ای شدم که حال می توانست از احساسات بدم اسماء به راحتی، از زندگيمان حذف شد و من درگير ذهن

 .زندگی اش محافظت کند. اما باز هم دلشوره ی عجيبی داشتم که نمی توانستم به فراموشی بسپارمش

 .شکوفه به دنبالم آمده بود. شب قبل در حال پایين آمدن از پله ها بخاطر حواس پرتی ام پایم پيچ خورده بود

 مسئوليت رساندنم را بر عهده گرفته بود. آخر شب به دنبالم آمد. تمام روز از رانندگی سر باز زده بودم و شکوفه

 در شرکت ذهنم مشغول بود... نمی توانستم تمرکز کنم. این حس هر روز قوی تر می شد و تمام افکارم را به

 .چالش می کشيد

 حساساتم را پشتصدایم زد .دست روی دستش گذاشتم . رنگ نگرانی چشمانش برایم دل نشين بود . تمام ا

پرده ی لبخندم پنهان کردم . در برابر چيزی نيستی که بر زبان آوردم غمگين نگاهم کرد . تلخ رو گرداند و 

 : گفت

 . این روزا غریبه شدم . باهام صحبت نمی کنی

 هانگشتانش سرد شده اش را ُسر داد و از بين دستم بيرون کشيد . روی صندلی جا به جا شد . نگاهم را دوخت

 بودم به لب های لرزانش . انگشتان کشيده اش دور فرمان محکم تر شد . لبهایش روی هم فشرده شد . دستم را

 . روی فرمان گذاشتم و ناليدم : نگه دار شکوفه

 

 .ترس گاه ادمی را به قعر جهنم می کشد

 . ترس اتشی می شود و همه ی وجودت را می سوزاند

 . ترس من از دست دادن او بود

 . من نبودن نفس هایم بود . ترس من تپش قلبم بود که مرا به اوج تلخی ها می کشيد ترس

 با تکرارهایم ماشين را به کنار خيابان کشيد . نگاه غمناکش به رو برو بود . دست و دلم می لرزید برای به اغوش

 . شمانش غمناک بودکشيدنش . دست که روی بازویش ُسر دادم . با خشم خود را دور کرد . سر چرخاند . چ

 چشمانش ترس داشت . همچون روزهای بودن باران ... چشمانش وحشت داشت . سرخی چشمانش از فرو

 . دادن بغضش می گفت . دوباره بازویش را گرفتم

نگاهمان در هم گره خورد . اشکهایش فرو ریخت و ناليد : داری باهام چيکار می کنی مرصاد ؟ گناهم چيه 

 ! مرصاد

 ا داری اینطوری نابودم می کنی . اگه بهم بگی بميرم می ميرم ولی طاقت این و ندارم . طاقت ندارمچرا ؟ چر
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نگاهت که می کنم نگاه بدزدی . طاقت ندارم چشم بچرخونی و حرف دلت و ازم پنهون کنی . مگه نگفتی هر 

 چی

 را داری پنهون کاری می کنی ؟تو دلته مال منه ؟ خودت گفتی دار و ندار دلت باید تو دل منم باشه . پس چ

 . داری اینطوری هر روز می کشيم . شکنجه ميشم لعنتی ... دارم ميميرم

 . انگشتانم رها شد . حق با او بود . شکوفه می گفت نابودش می کنم . من نابودش می کردم . لعنت به من

 . خدای من چه مرگم شده که نابودش می کنم

 . اینطور نيست با خشم غریدم : بسه شکوفه بخدا

 از جا پرید : نيست ؟

 چشمهایش غم گرفت و پوزخند روی لبهایش جا خشک کرد . رو برگرداند : دروغ نگو ... بهت گفتم از دروغات

 . بيزارم . تقصير منه . داری دیوونم می کنی مرصاد

 وزهای اخير ازارشصدایش از هميشه باالتر رفته بود . صدایش تن فریاد داشت و من می دانستم چقدر این ر

 . داده ام . می دانستم تک تک سلول های وجودش را لرزانده ام . چه تلخ باعث ازارش شده بودم

 در ماشين را گشود و صدای بوق ممتد ماشين های در حال عبور بلند شد . گيج نگاهش کردم . طول کشيد تا

 ون آید به راه افتاد . به قدم های دور شده اشافکارش را درک کنم . قبل از اینکه کلمه ای از ميان لبهایم بير

 . خيره بودم . شکوفه را آزرده بودم . موبایلم زنگ خورد و من رو گرفتم . سيامک پشت خط بود

 بی توجه سر برداشتم . به تندی از ماشين پایين پریدم . سویيچ را برداشتم و به دنبال شکوفه دویدم . در چند

 توجه به صداهایم به راه رفتن ادامه می داد . قدم تند کردم . رو برویش کهقدمی اش صدایش زدم اما بی 

 . ایستادم تلخ نگاهم کرد . نگاهش سرد بود و تلخ ... همچون روزهایی که قدم در خانه ام گذاشته بود

 

 . سر به زیر انداختم : بيا حرف بزنيم . ميریم خونه و حرف می زنيم

 . چشم چرخاند . سر به زیر انداختنگاهش رنگ گرفت . اما به تندی 

 . خواهش می کنم:-

 . چرخيد و به سمت ماشين حرکت کرد

ماشين را در حياط پارک کردم و وارد ساختمان شدم . روی کاناپه نشسته بود . چادر از سر برداشته و منتظر 

 . بود

 . سویيچ را روی ميز رها کردم . رو در رویش نشستم

 . حرفی برای ادامه بحث نمی زد نگاهش انتظار می کشيد اما
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 نگاهم را به گل های ریز قالی دوختم : خودمم نمی دونم چه مرگمه . کاش می دونستم و بهت می گفتم دردم

چيه . این سفر هم تو این هيری ویری شده دردسر بدتر . نگرانم چطور تنهات بزارم و برم . همه چيز خوبه اما 

 من

 . رو براه نيستم

 . خيره شدم در چشمانش : بخداوندی خدا نميدونم شکوفه دردم چيه . حالم دست خودم نيست سر برداشتم و

 یه جور ترس تو دلم لونه کرده . گاهی می ترسم برای ساوان کم بزارم و گاهی می ترسم نتونم اونطور که باید از

 . پس تربيتش بر بيام . اونقدری که نگران ساوان هستم نگران سوین نيستم

 ... د . به سمتم آمد . دست بين موهایم کشيد : متاسفمبلند ش

 در اغوشم کشيد : تو بهترین پدر واسه ساوان هستی ... مطمئنم ساوان این و درک خواهد کرد . الزم نيست به

 این زودی بفهمه تو پدرش نيستی . وقتش که شد خودم بهش ميگم . مطمئنم اون روز ساوان برای پدرش بودن

 د کرد . این و بهت قول ميدم . قرار نيست هيچ اتفاقی بيفته عزیزدلم . من نميزارم چيزی ازرتازت تشکر خواه

 ! بده

گاه به اسمان و زمين چنگ می زنی برای از بين بردن ترسی که توی وجودت لونه کرده . برای ارام شدن . برای 

 از

 د دردهایت در اغوشيست که ارامش رابين رفتن دردی که توی سينه ات جا خشک کرده اما نمی دانی ... کلي

 هدیه ی وجودت می کند . اغوش شکوفه هميشه مرهمی بود بر دردهایم . ارامش نوازش هایش دردهایم را

 ! تسکين می داد . انرژی دوباره ام برای ادامه ی زندگی را از وجود او می گرفتم . از حضور عشقم

 . که دقایقی پيش ارامشم سجده بر ان گذارده بودقامت بستم برای نماز شب ... به روی سجاده ای 

 چادر به سر روی کاناپه نشست و چشم بست . می دانستم صدای تکرار کلماتم را گوش خواهد داد . صدای راز و

 ! ... نيازم با خدایم را

 . چشمانش خندان ، درخشان ... پر از محبت های شيرین خيره ام بود

 

 ان گرفتم . در برابر خدایم سجده زدم ارام گرفتم . در برابر خدایم سجده زدمدر برابر خدایم سجده کردم . ج

 چشمانم به روی زندگی لبخند زد . سجده زدم در برابر خدایم . شکر گذار خدایم شدم برای رحمت هایش . برای

 .سپردمبودن عزیزانی که می پرستيدمشان. ترسم را برای خدایم فریاد زدم و خودم و عزیزانم را به او 

* * * 

 . کت و دامن زرشکی همسرم را زیبا به تصویر می کشيد . دستم که پشت سرش قرار گرفت به سمتم برگشت
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گوشه ی شال سياهش را کمی باال کشيد خود را بيشتر نزدیکم کرد. بهزاد سرخوش از این حضور دختران جوان 

 در

 چرخيدند و شيرین زبانی هایشان بيش تر ازمهمانی ميانشان می چرخيد . ساوان و سوین در اغوش جمع می 

 . هميشه جلب توجه می کرد

 خاله ای که برایمان در این مدت عزیز شده بود کنارمان ایستاد و در حال گپ و گفتگو با شکوفه گفت : شنيدم

 . داری ميری سفر پسرم

 . سر به زیر انداختم : مجبورم برم خاله دلم رضا نيست بچه ها رو تنها بزارم

 ... مگه من مردم:-

 . ميان حرفش رفتم : خدا نکنه

 رو چشام جا دارن . شکوفه و بچه ها تا هر وقت بخوان می تونن اینجا بمونن . کم از بهزاد خودم ندارین شما:-

 . واسم . این بهزاد که حسرت عروس به دل من ميزاره . می ترسم بميرم و بچه هاش و نبينم

 . اله . اقا بهزادم کم کم عاشق ميشه . حاال ميبينيدشکوفه ناليد : این چه حرفيه خ

 اميدوارم . دخترم وسایلتون و جمع کن بيا اینجا . من و منوچهرم تنهایيم . چشممون به این در خشک ميشه:-

 . این پسره یه سر بهمون بزنه . این چند وقته خيلی روحيمون عوض ميشه تو و بچه ها اینجا باشيد

 . ميشيم خاله اخه اینطوری مزاحم:-

 . خاله چپ چپ نگاهم کرد : بچه های من مزاحم نيستن . تا بری و برگردی زن و بچت همينجا ميمونن

 لبخند زدم . بودن شکوفه و بچه ها در خانه ی پدری بهزاد ارامش داشت . اطمينان داشت . شکوفه با شوق ميان

شکی مثل او افتخاری بود که بيشتر حاضرین جمع دختران می چرخيد . هم نشينی جمع با دانشجوی دندان پز

 با

 شوق برای بدست اوردنش می جنگيدند . با افتخار چشم دوخته بودم به حرکاتش ... بيشتر ازسن و سالش

 خوب بود . حرکاتش با سن و سالش هماهنگ نبود با زندگی اش هماهنگ بود . برای مادر دو بچه بودن

 

 اشت و لبخندی به رویم می پاشيد و نگاه نگرانش را دنبال ساوان و سوینهماهنگ بود . هر از گاهی سر برمی د

 .می کشيد

 این دخترا اب نميبينن وگرنه شناگرای ماهرین : بهزاد فارغ از بحث با دختران جمع خود را روی کاناپه رها کرد

. 

 . هن کرده بودندخندیدم و کنارش نشستم . منوچهر خان با هم سن و سالهایش بساط شطرنج گوشه ی سالن پ
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 ميگم مرصاد اون خوشگل نيست ؟:-

 سر بلند کردم و اشاره ی چشمان بهزاد را دنبال کردم . به دختری با پيراهن قرمز کوتاه رسيدم . به تندی چشم

 . چرخاندم : نميدونم

 . نگاش نکردی که:-

 . همينم مونده به نامحرمم نگاه کنم:-

 . اد نگاش کنی دیگهوقتی اینطوری لباس پوشيده خوب ميخو:-

 شاید اون ميخواد ازاد باشه چرا باید با نگاهت این ازادی رو ازش بگيری ؟ اگه ازش خوشت مياد خریدارانه:-

 . نگاش کن . اما نگاه پر هوس بهش ننداز . گناه نکن بهزاد

 . باز تو نکير و منکرت شروع شد:-

 . سری به تاسف تکون دادم : تو ادم نميشی

 رد و کودکانه سر تکان داد : داشتم فکر می کردم این خوشگالی عمو دارن ميان اینجا منم بساطلب روی هم فش

 . پهن کنم

 چشم غره ام را دید و اشاره ای به ساوان زد . ساوان که در اغوشش فرو رفت گفت : حاال که بابا داره ميره

 مسافرت ميخوای من و تو هم دوتایی بریم خوش بگذرونيم ؟

 . بهزاد:-

 . صدایم تند و جدی بود . خنده اش به هوا رفت : بابات غيرتی شده واست عزیزدل عمو

 به کنارم تکيه زد : چته ؟

 . خسته شدم هرکی می رسه ميپرسه چمه:-

 خوب این درد خودته . اگه مثل بچه ادم بنالی چه مرضی گرفتی این همه ادمم اسير این نميشه که از زیر:-

 یا مردنی هستی یا موندنی ... اینقدر عذاب کشيدن نداره . یبار اون فکت و تکون زبونت بکشن چرا جنی شدی

 . بده بریز بيرون ببينم چی تو اون کله ی قد نخودت ميگذره که این همه ادم و اسير کردی

 

 . چيزی نيست:-

 . بلند شد و در حالی که به سمت دختر قرمز پوش می رفت گفت : لياقت نداری

 خان کنارش جا گرفتم . دست به شانه ام گذاشت و گفت : بيا کمک پسر ... دارم دار و ندارم و با اشاره منوچهر

 . می بازم

 !به حجم شيطنت پشت کالمش لبخند زدم : شما و باخت ؟
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 من که خيلی وقت پيش باختم . کل این زندگی و دل و ایمونم و باختم به یه نگاه نسرین خانم . نگاه سنگينی:-

 را به سوی خود کشيد . خاله با لبخند نگاهش به همسرش بود . به این نگاهشان حسادت کردم وتمام نگاهم 

 چشم چرخاندم . نگاه عزیزانه ای هم به روی من بود . خودم را تصور کردم . جای منوچهر خان! و شکوفه ام را به

ن خودش را روی پاهایم پرت جای خاله قراردادم . تصورش هم لبخند از بين نرفتنی روی لبهایم کاشت. ساوا

 کرد

 و خندید . دختر بچه ای سفيد رو با موهای خرگوشی شده ی خرمایی و چشمان ابی کمی عقب تر ایستاده بود و

 . چشمان دریایی اش در گردش ما بين من و پسرم بود . ساوان دزدکی نگاهش را دوخته بود به صورت دخترک

 ردید دست توی دستم گذاشت و جلوتر امد . روی پاهایمدستم را پيش کشيدم به سوی دخترک . با ت

 ! نشاندمش . منوچهرخان خم شد : نوه ی خواهر زنمه ! انگاری چشم پسرت بد گرفتتش

 موهای نرم دخترک را نوازش کردم : اسمت چيه خوشگل عمو ؟

 ! گفت : مهتيشانگشت به صورت ساوان که همچنان به شلوارم چنگ می زد و از پاهایم اویزان بود برد و 

 از مهتيش گفتنش خندیدم . منوچهرخان و رفقایش هم قهقهه زدند . ساوان با اخم های در هم دخترک را بر

 انداز می کرد . می دانستم پسرم چقدر حسادت می کند به مهدیسی که روی پاهایم نشسته است . روی پایم

 کشيد . رفقای منوچهرخان با قهقهه هایگذاشتمش و اینبار خندید . خم شد و موهای خرگوشی مهدیس را 

 . بلندشان سالن را لرزاندند . خاله جان و شکوفه باالی سرمان ایستادند

 . منوچهرخان به سمت شکوفه برگشت : فکر کنم پسرت عروسش و پيدا کرده دخترم

ی شکوفه سرخوش از دخترمی که از محبت های پدرانه منوچهرخان سرچشمه می گرفت خندید : من حرف

 . ندارم

 خاله جان کسی را صدا زد . زن و مرد جوانی کنارمان ایستادند . مردی با چشمان ابی که مطمئنا دختر ميان

 . اغوشم چشمان ابی اش را از او به ارث برده بود و زنی با بوی عطری تند که در نگاه کوتاه من برازنده مرد بود

 ! ان زن پيش قدم شد و غرید : مهدیس, مامانمهدیس با مشت به صورت ساوان کوبيد و با داد ساو

 . شکوفه خندید : تقصير پسر منه . کاریش نداشته باشين

 

 زن با لبخند به شکوفه نزدیک شد . ساوان با خشم به مهدیس چشم دوخته بود و می دانستم چقدر دوست

 ت ميز بلند شد . دستانشدارد مهدیس را به باد کتک بگيرد . خنده های جمع ادامه داشت و منوچهرخان ازپش

 . را باال برد : من باختم

 . بهزاد بجای منوچهر خان نشست و گفت : عموجان با من بازی کنيد . روشهای منوچهرخان دیگه قدیمی شده
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 . منوچهرخان پشت سرش ایستاد . گوشش را پيچاند و با خنده گفت : بيا برو پسر ... واسه من بزرگ شده

 . ی اوردن نوشابه ها به حياط رفتيمخندان همراه بهزاد برا

سبد بزرگ پر از نوشابه را بلند کرد و گفت : ميبينی زن گرفتن این عواقب و داره ... حاال هی بگو زن بگير زن 

 بگير

! ... 

 با دیدن نيشخندی که تحویلش می دادم . جلوتر از من راه افتاد : کی ميری خالص شم از دستت ؟

 . چشم غره رفتم و خندید

 !مراقب بچه ها باش:-

 جعبه نوشابه ها را در برابرم گذاشت: بردار بریم که داری حرف مفت ميزنی. مگه ميشه مراقبشون نباشم؟! بيشتر

 از هر کسی حواسم بهشون هست تا برگردی. با این استرسی که تو داری منم دارم کم کم استرس ميگيرم. اگه

 .می شد خودم به جات می رفتم

 .اش کوبيدم: ميدونم اگه می شد می رفتیدست روی شانه 

 .چشم غره رفت: راه بيفت که االن منوچهر خان سرم و ميبره

* * * 

 زمان زیادی به سفرم نمانده بود و من خوش بين نبودم به این سفر که می دانستم همه چيز موفقيت این سفر

 ... دل من را برایم رقم می زند. هيچ مشکلی در این موفقيت وجود نداشت جز هراس

 کارهای سفر برعهده بهزاد و شکوفه بود و من روز آخرم را به کنار بچه ها بودن اختصاص داده بودم. ساوان و

 سوین را به پارک بردم . ساوان با لذت بازی می کرد و سوین بستنی اب شده را ملچ و ملوچ می کرد. پيراهن

 ی را بيشتر به چشم می کشيد . تمام لباسهایشصورتی اش با ربان دوزی سفيد لکه های خشک شده ی بستن

 ... کثيف بود و می دانستم شکوفه اخم خواهد کرد .اما روز ، روز من و دخترم بود و کثيفی ها

 

 .این کثيفی ها هم چندان اهميتی نداشت هر چند با اخم کوچکی از سمت شکوفه همراه می شد

 رویش نشسته بودم به سمت ساوان می چرخيد که سعی نگاهم هر از چند گاهی از روی نيمکت قرمز رنگی که

داشت از سرسره ی بزرگ باال رود و من نگران قدم های باال رفته اش را می نگریستم. سوین به انگشتم لب می 

 زد

 . و طلب بستنی داشت

 چسباندم وینو من نگران ساوانی بودم که از باالی سرسره پالستيکی رها شده بود ... قاشق بستنی را به لبهای س
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 .و به تندی رو برگرداندم .ساوان با آرامش پایين آمد و باز هم برای باال رفتن برخاست

 ...سوین جيغ زد و من از جيغ او چشم گرفتم و ناليدم :چی ميکشی شکوفه

 شسوین آرام نمی گرفت و ساوان صدایم می زد. بابا ، بابا گفتن های ساوان در سرم تکرار می شد و سوین پاهای

 را روی سينه ام می کوبيد. به تندی بلند شدم . سوین گریان را در اغوشم فشردم و به سمت ساوان به راه

 افتادم. خود را روی تاب آویزان کرده بود و سعی داشت روی آن بنشيند.جلوتر رفتم . بند تاب را محکم تر گرفتم

 .ا دقت به حرکت ساوان خيره بودتا ساوان روی نشيمنگاه تاب بنشيند. سوین آرامتر شده بود و ب

 دستی به تنه ی تاب آویزان زدم و با به حرکت در آمدن ساوان قدمی عقب گذاشتم. ساوان خندان گفت : بابایی

 دالی کجا ميلی؟

 .به تلفظ هایش اشتباهش لبخند زدم: ميرم مسافرت بابایی

 ما لو نميبلی؟:-

 ده بود پسرک ... می اندیشيدم به درستی یا نادرستی کلماتسرچرخاند و لبخند زد به رویم . پلک زدم . حرف ز

 ادا شده پسرم. تنهایشان ميگذاشتم . حق با او بود آنها را تنها ميگذاشتم. برای بستن قراردادی که می

 اندیشيدم برایم ثروتی هنگفت را در راه خواهد داشت؟! کدام یک مهم تر بود ثروتی که می توانست آینده

 !ضمين کند یا در کنار آنها ماندن؟فرزندانم را ت

 :نگاهی از آینه به سوین بخواب رفته انداختم و گازی به ساندویچ زدم. به در تکيه زده و کامال به سمتم برگشت

 !ميخواستم امشب و خودم برات شام درست کنم

 .ترسيدم اگه شام درست کنی از رفتن پشيمون بشم:-

را به رخ « آبی » ها و خط قرمز رنگ نورانی روی شيشه که کلمه ی با محبت خندید. چراغ های روشن مغازه 

 می

کشيد. سرش را به سمت شانه اش کج کرد. نور اندکی از تير چراغ برق می تاپيد و از شيشه های بسته ی 

 ماشين

 .عبور می کرد و چشمان براقش را به تصویر می کشيد

 ود و سرحال اما می دانستم رفتم غمی در دلش راهنگاهم چشمان دوست داشتنی اش را می کاوید . سرخوش ب

 . انداخته است

 

 . دست پيش بردم و سيستم ماشين را روشن کردم . صدای اهنگی در ماشين پيچيد

 به تندی رو برگرداند و نگاه کوتاهی به ساوان و سوین بخواب رفته انداخت و خندید : صداش و کم کن االن
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 .بيدار ميشن

 . این پدر سوخته ها یه اهنگم نمی تونيم گوش بدیملب ورچيدم : بخاطر 

 . اخم کرد و تند تند پلک زدم

 آن شب حوالی پنج صبح ... پشت شيشه های ماشين به گرگ و ميش آسمان خيره شده بودم . نگاهم از روی

 لبخند کشيده شده بر صورت بخواب رفته اش می گذشت و من خانواده ی دوست داشتنی ام را بيش از پيش

 می پرستيدم . با بودن در اوج جوانی ، با وجود زنی که زمانی حس می کردم تمام احساسم به او چيزی کمتر از

 تنفر نيست ؛ من حس خوشبختی می کردم. من برای داشتنش برای بودنشان تمام سرمای شبانه را بجان می

 .خریدم

 ه ی دور شده مان ... تمام شبانه ای که تا صبح دربه آرامی ماشين را روشن کردم و راه افتادم . این شهر ... فاصل

 . شهر چرخ زده بودیم

 ... شبانه ی امشبمان خاطره می شد. خاطره ای دوست داشتنی در تاریخ سالهای زندگيمان

 سالها بعد ، زمانی که پسرم دست در دست عشقش رو در رویمان می نشست . زمانی که دخترم با قد کشيده

 . اپه می انداخت من زل می زدم به چشمان دوست داشتنی شکوفه و از امشب می گفتماش خودش را روی کان

 امشبی که کودکانمان در آن حضور داشتند اما در ساختنش فقط منبع آرامشی بودند که باعث می شد صدایمان

 . را برای خواب ماندنشان به کمترین حد خود برسانيم

 تی کلماتش هم به سختی شنيده می شد اما ما سعی در تکرارسالها بعد از همراهی آهنگی می گفتم که ح

 .داشتيم

 سالها خواهند گذشت و من در کنار شکوفه با عشق از گرمای وجودش خواهم گفت . از قدم زدن شبانه ی

 . کوتاهمان در پارکی که نمی دانستم روزی حسرت زندگيمان خواهد شد

 خوشبختی ام را شکر می گویم برای وجود شکوفه ای که سالها بعد من همسرم را دوست می دارم . باز هم

 ! داشتنش را مدیونم

 سالها بعد من از چنين شبی خواهم گفت که روی نيمکت سرد رو در روی استخر بزرگ ائل گلی سر به شانه ام

 . گذاشت و من عاشق بودنم را فریاد کشيدم

 ... اما

 

 . سنجش عشق در نظر گرفته است افسوس آدمی هيچ نمی داند از آزمونی که خدا برای

 .افسوس هيچ نمی دانستم عشق به سادگی عشق نخواهد بود و به درد نياز دارد
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 . هيچ نمی دانستم از دردی که پنج روز بعد از رفتنم مرا هراسان بازخواهد گرداند

 اریست کهکاش می دانستم لحظه ای که از پشت شيشه های فرودگاه زل زده بودم به چشمان خيسش آخرین ب

 .او را قد کشيده و سوین به آغوش می بينم . کاش می فهميدم هراس دلم برای نرفتنم بود

 کاش می دانستم اگر قدم از قدم برندارم شکوفه ی من همچنان رو در رویم خواهد بود نه همچون لحظه ای که

 ن بزرگ هتل اليت ویران شدم . تاصدای بهزاد در گوشی پيچيده و فقط اسم او را بر زبان رانده بود و من در سال

 ... زمانی که متصدی هتل هميارم شد و بليط برگشتم را اوکی کرد هيچ نمی دانستم از فضای موجود

این فضای گنگ اطرافم تا زمانی که در فرودگاه ایران رو در روی بهزاد ایستادم تمام دیدم را در بر گرفته بود و 

 من

 ! وفه خوبه بهزاد ! بگو خوبهبه سرعت تکرار می کردم : بگو شک

 . آسمان می بارید همچون دل من که می بارید

 و بهزاد سکوت کرده بود در تمام ترس های ریخته به وجودم . صدایم در هجوم ترس هایم گم شده بود . من

 . صدایی که فریاد می زد از شکوفه بگوید را در ميان هراس از دست دادنش هایش گم کرده بودم

 . حواله ی صورت بهزاد کرده بودم هم تاثيری در آرامش وجودم نداشتمشتی که 

 ... برای من شکوفه ای مهم بود که هيچ نمی دانستم از او

 ... برای من کلمه ای مهم بود تا هراس دلم را خاموشی زند اما بهزاد فقط سر به زیر می انداخت و من

« ه خوب» بودند . بهزاد بر زبان بی زبانی زمزمه می کرد و من فراموش کرده بودم کودکانی را که منتظر حضورم 

 اما

هراس دل من همچنان پا برجا بود و باالخره بهزاد زبان گشود از راننده ای که شکوفه ام را با تمام کوری اش 

 اسير

 . بيمارستان کرده بود

و سرعتی طی کرده بودم  طول فاصله ی کوتاه ماشين بهزاد تا ساختمان سفيد رنگ بيمارستان را با چه توان

 هيچ

نمی دانستم . هيچ نمی دانستم چطور رو در روی آی سی یو ایستادم . طول کشيد تا بهزاد همراه پرستاری 

 رسيد

 و پرستار زبان گشود و من هيچ نفهميدم . اصرارم برای دیدنش را با دل سوزی پذیرفت و با دادن لباس هایی

 . راهی بخش مراقبت های ویژه شدم



www.taakroman.ir  

 

  

 
297 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 سفيد رنگ و صدای گوش خراش دستگاه هایی که دور تا دور تخت را احاطه کرده بودند هيچ کدام نمی تخت

توانست افکار متمرکز شده ی مرا از تن بی جان روی تخت دور کند . اینکه چه زمانی باالی سر عشقم ایستادم 

 را

 شد در چشمانم و فرو ریخت . خم شدنم هم بياد نمی آورم . غرور مردانه ام در برابرش از بين رفت و قطره اشکی

 

 روی صورت دوست داشتنی اش ... لب های خشک شده ی چسبيده به پيشانی اش را به آرامی جدا کردم مبادا

 !ترک بردارد چينی جسم بی جانش

 نفس کشيدن هایش کند بود و من از تصور فراموشی اش برای نفس کشيدن لرزیدم . لحظه ای که او را به

 وعده می دادم هيچ نمی دانستم از لحظه ای که اینگونه به استقبالم آید . دل کندن از شکوفه امبازگشتم 

 سخت بود در لحظاتی که حتی به بودنش هم شک داشتم . تکرار های مکرر پرستار وادارم کرد ودا گویم و دور

 یدنم از رویش برخاسته بود رهاشوم از او ... قدمی به سمت خروجی بردارم و خود را روی نيمکتی که بهزاد با د

 . کنم

 رفاقت های بهزاد رفاقت بود حتی در لحظاتی که از بودنش خشمگين بودم . سایه سياهش زیر نور چراغ های

سفيد رنگ راهرو بيمارستان روی سرم افتاد و دست سنگينش روی شانه ام قرار گرفت . دست سردم را به 

 صورت

 . ا از بين برده و سر بلند کردمداغ شده ام کشيدم . تری چشمانم ر

 بهزاد به آرامی پلک زد و در برابر نگاه من چشمان زیبای همسرم جان گرفت . سوال پرسيدن از بهزاد در این

 لحظات پاسخ داشت . پاسخی که باید می دانستم . بهزاد از برابر دانشگاه گفت . از مسيری که شکوفه ی من

گاه طی کرده بود و هرگز به درب ورودی دانشگاه نرسيده بود . از راننده ای بعد از پارک ماشين تا ورودی دانش

 که

 .تن همسرم را ندیده بود و او را با حرکتی ناگهانی به زیر کشيده بود

 تمام وجودم عالقه مند بود تن راننده را به باد کتک بگيرد اما ... در آن لحظه پرسيدم : حال شکوفه چطوره ؟

 ! حبت کنیباید با دکترش ص:-

دکتر جوان با لبخندی پذیرایم شد . درب اتاقش را به روی سر و صدای بيرون بست و خود پشت ميز سياه 

 رنگش

 نشست . دستانش را در هم گره زد و چشم در چشمم گفت : متاسفانه تا به هوش اومدن خانمتون کاری از

 ... ر شدن حالشون ایجاد کنيم امادستمون برنمياد . ما سعی کردیم تا جای ممکن شرایط و برای بهت
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 کلمات تير می شد؟ کلمات چگونه می توانستند تيری شوند و در قلب فرو روند ؟ شاید قبل از این اتفاق هرگز

درک نمی کردم تير شدن کلمات را اما در آن لحظات من بخوبی می توانستم تک تک کلماتی را که از ميان 

 لبهای

 ری ببينم که نه تنها قلبم تمام وجودم را نشانه می رفتند و تير اندازشان بهدکتر خارج می شد را همچون تي

 . سادگی می توانست برنده مدال طالی مسابقات المپيکی باشد

بعد از بهوش اومدن مشکالت جدی تری در پيش خواهد بود . در طی برخورد شدید ماشين با کمر همسرتون :-

 و

 . برگشتشون باعث شد قسمت هایی از نخاع اسيب ببينه همينطور پرتاب شدید ایشون به باال و

 ... لبهای به هم چسبيده ام به سختی از هم جدا شدند و پرسيدم : این

 دکتر گویی سختی سخن گفتن را از حالم دریافته باشد ادامه داد : اميدواریم این صدمات در کمترین حد خود

 . اهد شدباشن اما در بدترین حالت از کمر به پایين فلج خو

 

 زمان ایستاد . فلج شدن ... هرگز این لغت نمی توانست در دایره لغات ذهن من جایی داشته باشد و حال به

سادگی از زبان مرد پيش رویم تکرار می شد. چه ساده این مرد با چشمان درشت آبی رنگش جانم را آتش می 

 زد

 . و این کلمه ی سخت را به شکوفه ام نسبت می داد

توانستم شکوفه ام را این چنين تصور کنم ؟ شکوفه ی من زندگی می کرد . زندگی را تازه آغاز کرده  چطور می

 بود

 چطور باید این کلمه را به او نسبت می دادم؟

 پرسشم برای درمانش لبخندی بود شاید اميدوار کننده ... و من چه ساده در این ساعت ها خدایم را فراموش

 . خدایم می گفت کرده بودم او از اميد به

 خدای من ... خدا ... این چه سرنوشتی ست ...؟ چرا خدایم؟ خدایم شکوفه ام اکنون بال پرواز داشت. خدای

 من بالهای شکوفه ام تازه جوانه زده بود برای پرواز ... خدایم بالهای پروازش را این چنين از او ميگيری؟ خدا این

 سزای کدامين گناهم است؟

 راهروی سفيد پر سر و صدا سخت تر از هر زمانی می گذشت و من به سادگی فراموش کردهساعت ها در آن 

 بودم کودکانم را ... هر آنچه در ذهن من می گذشت شامل گفته های دکترجوان بود و صورت رنگ پریده شکوفه

 . ام
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 را از او طلب می کردم خدایم می بخشيد گناهم را ... خدایم بخشنده بود . خدایم بخشنده رحيم بود. معجزه ها

. 

 خدای شکوفه این چنين بی رحم نبود . خدای شکوفه من گناه کار را بخشيده بود . تقاص گناهم شکوفه ی من

 . نبود

 . شکوفه ام خدایی داشت به وسعت آسمان ها ... خدای شکوفه ام رحم داشت و رحم می کرد به من بی پناه

 . فرزندانم را نمی گرفت از من پناه زندگی ام. سرزندگی خانه ام . مادر

حاج علوی با خشم رو در رویم ایستاده بود و دم از دخترش می زد دختری که حتی روزی سراغش را نمی 

 . گرفت

 حاجيه خانم با تمام مریض احوالی اش خود را روی نيمکت ها رها کرده بود و اشک می ریخت. حاج خانم نمی

 ند یا حواسش به من باشد . اما من چشم بسته بودم به تمام بود ودانست برای آرامش حاجيه خانم تالش ک

 نبود های خانواده ها ... یک ساعتی که برای دیدن بچه ها همراه بهزاد شده بودم هم نتوانسته بودم از شکوفه

 مادری روی تخت خوابيده ام دل بکنم .ساوان را به سينه فشرده بودم . خود را در اغوشم رها کرده بود و سراغ 

 . می گرفت . ساوانی که با تمام کودکی اش نبود مادر را حس کرده بود . با گریه هایش ، غرور مردانه ام شکست

اشکهایم سرازیر شد . مادر بهزاد رو برگرداند و سر به زیر دور شد . بهزاد کنارم ایستاد و زمزمه کرد: درست 

 ميشه

 ... مرصاد

 

و کنار مادر نشست . ساوان در آغوشم بخواب رفته بود . دخترکم در بهزاد فنجان چای را روی ميز گذاشت 

 خواب

 شيرینی به سر می برد . بهزاد و مادر از بهانه گيری هایش می گفتند و من سر به زیر می انداختم . سوینم به

 . دنبال مادر می گشت

 . و به اتاق برد بهزاد حال دگرگونم را درک کرده بود که ساوان بخواب رفته را از آغوشم گرفت

 خاله چای تعارف زد و من سر بلند کردم . در چشمان مهربان مادرانه اش خيره شدم : این مدت براتون زحمت

 ... شدن بچه ها ... مادرم اینجاست . شب ميام دنبال بچه ها

 نميگیخاله گوشه ی چشمش را از اشکی که می امد تا سرازیر شود پاک کرد و گفت: مگه نميگی خاله؟ مگه 

جای مادرتم؟ بچه هاتم بچه های خودمن ... اینجا جاشون امنه. خانمتم خيلی زود سرحال و سالم برمی گرده 

 سر
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 خونه زندگيش . هر وقت دخترم اومد بچه ها رو هم ميبری. موقع رفتن سپردشون دستم تا جون دارم از امانتش

 . مراقبت می کنم

 بلند شدم: شما مادری رو در حقم تموم کردین. تا جون دارم نوکریتون و سر به زیر انداختم . بغضم را فرو داده و

 .می کنم

 بهزاد گفت دکترا چی گفتن . ولی پسرم اميدت به خدا باشه . حرف حرف این دکترا نيست هرچی اون خدای:-

 ! باالی سرمون صالح بدونه همونه. شفاعتش و از آقا امام حسين بخواه

 اختم: حق با شماست. اميدم به خدا و بعد به عزیزاشه! مطمئنم شکوفه هم بندهلب گزیدم و سر به زیر اند

 !عزیزشه. راضيم به رضای خدا

خاله با لبخند سرتکان داد : برو پسرم می دونم دلت پيش زنته ! برو پيشش باش تا چشم باز کرد باال سرش 

 باشی

 . نگران بچه هاتم نباش رو جفت چشمام جا دارن .

 ی قدردانی کفایت می کرد؟ مطمئنا نه ! می دانستم بر زبان آوردن تشکرات نمی تواند لطفی را کهتشکرهایم برا

 . این خانواده در حقم کرده بودند جبران کند . همراهی های بهزاد همچون تمام روزهای بودنش ادامه داشت

 م و بيشتر از آنها پرستار هاهمراهم بود ... بعد از گذشت دو روز برای دکترهای بخش کمی تا قسمتی آشنا بود

 .می دانستند دليل حضورم برای فرشته ای زمينيست که اسير تخت بيمارستان شده است

 حاجيه خانم اشکهایش بند نيامده بود . حاج خانم گوشه ی نيمکت چشم به دیوار دوخته بود و داریوش خان

داشتم و کنارش نشستم . حاجيه خانم علوی تسبيح توی دستش را چرخ می داد . قدمی به سمت حاج خانم بر

 با

 لبخند مهربانی پذیرایم شد . طوری که هم حاج خانم و هم حاجيه خانم بشنوند گفتم : بهتره برین خونه. یه

 ... استراحتی بکنيد . دوش بگيرید بعد بازم بياین

 .حاجيه خانم اشک هایش فرو ریخت: دخترم و تنها ول کنم

 

 دادم : چرا تنها؟ من که نمردم. حتی بميرمم شکوفه رو تنها نميزارم. بهزاداب دهانم را به سختی فرو 

 ... ميرسونتتون. خودشم مياد دنبالتون هر وقت بخواین

 به سمت داریوش خان علوی برگشتم . با تمام آزار هایش برای شکوفه پدر بود . احترام پدر شکوفه برای من

 ی شما بفرمایيد خونه استراحت کنيد . حاجيه خانم و حاج خانومواجب. بلند شدم . در برابرش ایستادم : حاج

 .هم خسته هستن . بهزاد می رسونتتون
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سر بلند کرد و چشمان قرمزش غافلگيرم کرد. داریوش خان علوی از بی خوابی چشمانش به قرمزی می زد؟ 

 مطمئنا

 . ی برای دخترش اشک می ریختدليل چشمان قرمزش که نم دار هم بودند بی خوابی نبود . داریوش خان علو

 .اشک به چشمانم هجوم آورد اما با تمام توانم مانع فرو ریختن اشک هایم شدم

 .تسبيحش بين انگشتانش متوقف شد و تکانی بخودش داد

 بهزاد همراه حاج خانم و حاجيه خانم شد . داریوش خان علوی بلند شد و به دنبال آن ها قدم برداشت . چند

 بود که به سمتم برگشت . چشمانش را به چشمانم دوخت : مراقب دخترم هستی؟ قدمی دور نشده

 تمام وجودم لرزید. پدرانه ها را درک می کردم . همچون زمانی که سوین را به دست مربی مهد می سپردم و دل

 خانشوره ی مراقبت هایشان را داشتم . پدرانه ای که خرج دخترم می شد را خوب درک می کردم . داریوش 

 علوی هم پدر بود . همچون منی که پدر بودم . شکوفه دختر این پدر بود همچون سوین من . چه کلمه ای در

توانم بود برای آرام کردن پدرانه های این پدر... چه می توانستم بر زبان آورم برای آرام کردن پدرانه های 

 داریوش

 کلمه ای بود تا بر زبان آورم برای چشمان به اشک خان علوی که امروز در برابرم برای دخترش شکسته بود .

 نشسته ی پدر شکوفه؟

 . زبان خشک شده در دهانم بی حرکت مانده بود . من هيچ کلمه ای در برابر عظمت پدرانه اش نداشتم

 . قطره اشک پنهان شده در وجودم فرو ریخت

 . پلک زدم . لبخند زد

 .مراقبش باش:-

 . خان علوی راهی شد چشم روی هم گذاشتم و داریوش

 . به دیوار سفيد رنگ تکيه زدم . پاهایم توان تحمل این درد را نداشت ... درد نبودن شکوفه

 !زندگی بی تو اخ که چه سخته بی تو می ميرم من بخداااا

 !زندگی بی تو اخ که چه سخته بی تو می ميرم من بخدااا

 

 جدااا؟ نميشه یه لحظه با تو نباشم کی می تونه باشه از تو

 .بی تو ميميرم

 .به تو وابسته ام

 .نمی خوام هيچوقت بری از دستم
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 ... جونم تو

 ... همه عمرم تو

 ... توی این دنيا فقط عشقم تو

 سالها پيش زمانی که کودکی بودم خردسال در بازی با پسران بزرگ سال همسایه زمين خوردم . آن روزی که از

 ر دادم هرگز نمی اندیشيدم روزی در پيش خواهد بود . روزی در پيشاعماق وجودم فریاد درد زدم و گریه س

خواهد بود که آن درد را احساس نخواهم کرد . دردی که امروز حس می کردم دردی از اعماق وجودم نه از 

 اعماق

 وجود تک تک سلول هایم بود و من توان فریاد زدن نداشتم . دردی که این روزها حس می کردم دردی بود

 گير ... این درد ضربان قلبم را به تپش وا می داشت و به راحتی نفس سينه ام را حبس می کرد . این دردنفس 

 توان فریاد نداشت ... این درد کشنده بود . درد از دست دادن عزیزم . درد نبودن بهانه ی جانم. این درد ناآشنا

ن آشنا تر می شد و آشنا تر... من این در ساعت هایی که می گذشت همچون سالهای در حال گذر بر وجود م

 درد

 .را باور نداشتم اما چه سخت این درد خود را در وجودم جا می داد

 . من درد را لمس می کردم و توان گریه نداشتم جز در برابر خدایم

 نفرشته ی دوست داشتنی من خوابی شيرین می دید . خواب کدامين رویا را می دید که از کنار من بودن شيری

 تر بود؟ خواب کدامين رویا از این دنيای حقيقی شيرین تر بود؟ زندگی در کنار من ... در کنار فرزندانش چقدر

 !شيرین بود؟ به شيرینی رویایی در خواب شيرین بود؟

 !مبادا شکوفه ی زندگی من رویای خواب هایش را به این زندگی ترجيح دهد

 ن ثانيه های روز های چشم انتظارحضور او را حس نمی کردم. ایای کاش زمان می ایستاد و من سردی تمام ای

 .کاش زمان می ایستاد و من شکوفه ام را هرگز این چنين غرق در رویایی دیگر نمی دیدم

 روزی که پا روی پدال گاز گذاشته بودم و تمام خشمم را روی پدال خالی می کردم و با عصبانيت از حضور او در

يدم نمی اندیشيدم روزی نه تنها در دل که با فریاد حضور او را از خدایم طلب خواهم دل برای خدایم می نال

 .کرد

 افسوس ... افسوس زمانی که روی صندلی سرد محضر نشسته بودم و چشم دوخته به لبهای عاقد آرزوی مرگ او

 اند خوشی روزهایمرا داشتم. حال با حسرت زندگی اش را طلب می کردم. چطور زمانی باور داشتم نبودش ميتو

 .باشد
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 حال که دست سردش را در ميان دستانم داشتم می دانستم حتی لحظه ای را بدون او نمی توانم تصور کنم. من

 .بدون وجود شکوفه ای که جانم به جانش بند بود چطور می توانستم حتی روزی را تصور کنم

 . لبخندی مهمانش کردم. به سمت تخت آمد. وضعيتپرستار باالی سرم ایستاده و با لبخند مهربانی سر تکان داد

 را کنترل کرد و من در مورد وضعيتش پرسيدم. سری با مهربانی به نفی تکان داد و به سمت در خروجی قدم

 .برداشت و در همان حال برای بيرون رفتن دعوتم کرد

 ام این روزها بوسه ای روی پيشانیبلند شدم. آخرین توانم را برای دوری از او به کار بستم. خم شدم. همچون تم

 .اش زدم و به عقب قدم برداشتم. صدای دستگاه ها که آرامش و سکوت اتاق را برهم می زد عذاب آور بود

 ...قدم هایم سنگين بود. ناخوداگاه بغض کردم. برای تمام نبودن های شکوفه... دلتنگش بودم. دلتنگ آغوشش

 .دلتنگ بودن هایش

 !به عقب برگشتم. زمزمه زدم: دلم تنگته لحظه ای ایستادم و

 از اتاق خارج شدم. کنار داریوش خان علوی روی نيمکت نشستم. سر بلند کرد و نااميدانه نگاهم کرد. با بغض سر

 .به زیر انداختم. دست روی دستم گذاشت: توکلت به خدا باشه

 شود. دلتنگ آغوشی بودم که میلب گزیدم. دلم آغوش می خواست. آغوش شکوفه ام را تا اشکهایم روان 

 توانستم در حضورش از دنيا شکایت کنم. دلم حضورش را می خواست تا تمام دردهایم را التيام بخشد.دلم

 ...نفس های پر محبتش را می خواست و خوب می دانستم کودکی شده ام بهانه گير

ت چشمانم بعد از روزها سنگين شب زمانی که روی تخت بهزاد دراز کشيدم و سوین روی سينه ام بخواب رف

 .شد

 شکوفه ام با لبخند هميشگی اش با کيکی بزرگ به استقبالم آمد. خودم را به او رساندم . بوسه ای مهمانش

کردم و اخم کرد و غر غر کنان خراب شدن کيک را تذکر داد. من بلندتر از هميشه تکرار کردم دل تنگم و او 

 .خندید

 برگشتم. ساوان قد کشيده بود. بزرگتر شده بود و دست دختر بچه ای را در دست کسی بابا گفت و من به عقب

 می فشرد که با شوق می خندید. دست از دست ساوان بيرون کشيده و به سمت شکوفه هجوم برد. از پاهایش

 .آویزان شد و مامان مامان گویان طلب کيک کرد

 . پسرکم قد کشيده بود. به اندازه ای که می توانستمساوان کنارم ایستاد و من دست دور شانه هایش انداختم

 مردانه دست دور شانه هایش حلقه کنم. تکه ی کيک که در برابر صورتم قرار گرفت نگاه از صورت مردانه پسرکم

 گرفتم. به کيکی که ميان انگشتان شکوفه ام اسير بود زبان زدم و شيرینی این خوشبختی را با تمام وجود حس
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 ه خندید و ساوان خود را از زیر دستم بيرون کشيد. شکوفه هم به دنبالش رفت. به خوشبختی امکردم. شکوف

 .لبخند زدم

 .با صدای اذان تمام رویای شبانه ام رنگ باخت. سوین را به آرامی روی تخت گذاشتم. به سمت ساوان برگشتم

 من شباهت دارد. پتو را رویش پاهایش را در آغوش کشيده بود. می دانستم این سبک خوابيدنش چقدر به

 

 مرتب کردم و سوین را بوسيدم. دستی ميان موهای ساوان کشيدم و به سمت در خروجی قدم برداشتم. منوچهر

 .خان وضو گرفته از سرویس بيرون آمد. سالم دادم

 !خدا سر نماز صبح دعاهات و مستجاب می کنه. دعای همه ی ما سالمتی همسرته:-

 .تشکر کردم

 .رش گذشتم. صدایم زداز کنا

 .خدا بنده های عزیزش و به امتحان دعوت می کنه. اینم یه امتحانه! مطمئنم خيلی خوب از پسش برميای:-

 .سکوت کردم. وضو گرفتم و در اتاق بهزاد قامت بستم. همچون روزی که شکوفه در اتاق هتل برای نماز ایستاد

که می دانستم شکوفه درد دارد و باز هم در برابر  روزی که من حضور خدای شکوفه را لمس کردم. روزی

 خدایش

 .سجده می کرد. شکوفه در ميان عذاب هایش هم معبودش را فراموش نمی کرد

 سجده کردم. ذکر گفتم و خدا را حس کردم. وجود معبودم را لمس کردم. این روزها هم می گذشت. من شکوفه

 .داشتم ام را بدست می آوردم. من اميد حضور معبودم را

 برای رکعت دوم به رکوع می رفتم که موبایلم روی ميز به حرکت در آمد. بی توجه به صدای موبایل به سجده

 .رفتم. صدای لرزشش روی ميز بلندتر شد. سجده ی دوم را بجا آوردم. صدای لرزش گوشی ادامه داشت

 وشی باز هم زنگ خورد. چشمانم راتشهد گفتم و زنگ گوشی قطع شد. اولين ذکر سالم را بر زبان آوردم و گ

فشردم. آخرین ذکر سالم را بر زبان آوردم و به تندی برخاستم. به گوشی چنگ زدم و با گفتن بله؟ صدای زنانه 

 ای

 .در گوشی پيچيد

 تمام لذت های دنيا در وجودم زنده شد. تمام آرامش زندگی بدون لحظه ای تردید در قلبم جا خشک کرد و من

ی تردید از اتاق خارج شدم. لحظه ای در چهارچوب در ایستادم و نگاهی به کودکانم انداختم. بدون لحظه ا

 لبخند

 .زدم. منوچهر خان با سر و صدایم از اتاق بيرون آمد. با شادی ساوان و سوین را به آنها سپردم وبه راه افتادم
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 .تمپشت فرمان نشستم و در طول مسير زمزمه زدم: خدایا شکرت. خدایا چاکر

 طول زمان رسيدنم به بيمارستان به سالها بدل شد. زمان به سختی گذشت... گنگی ام شدیدتر از زمانی بود که

 خبر این بدبختی را حس می کردم. برای من لحظه ها در چشمان شکوفه خالصه می شد که برای هر چه زودتر

 رسيده بود می توانست تمام روزهایدیدنشان دست و پا می زدم. خبری که در این وقت از روشن و خاموشی 

آینده ام را به روی خوشبختی بکشاند. تمام وجودم لرزش داشت. پاهایم بر روی زمين حرکت می کردند اما 

 گویی

 .بالی داشتم برای پرواز... اميدی که به سوی نااميدی می رفت را دوباره باز یافته بودم

 

ریدم. زمانی که در برابر پرستار ایستادم با تمام مهربانی تمام سختی های رسيدن تا بيمارستان را بجان خ

 روزهای

 گذشته اش تبریک گفت. راهنمایی ام کرد تا کنار شکوفه ام باشم. تنم می لرزید از حضورش... چشمانش بسته

 .بود اما خبری از دستگاه ها برای نفس کشيدنش نبود

 کر کردم. کنارش ایستادم و به صورتش چشمپرستار با محبت های هميشگی اش از خواب بودنش گفت. تش

 دوختم. صورتش حال رنگ باخته نبود. صورتش حال جان داشت. اشکهایم روان شد. قطره ای که بدون کنترل

 من روی صورتش نشست. دستش را ميان دستانم گرفتم. بوسيدمش. گرمای دستانش را بوسيدم. خدا را

 .سپاس گفتم برای بودن شکوفه ام

 اهی هایم را به جان خریدم و با کسی تماس نگرفتم. به داریوش خان و بقيه خبر ندادم. میتمام خودخو

 توانستم تا نزدیک های ظهر صبر کنم. می خواستم این دقایق را کنار شکوفه باشم. می خواستم فقط شکوفه ام

 .را لمس کنم

 زدم. حال می توانستم اشک خم شدم و سر به روی سينه اش گذاشتم. به صدای قلبش گوش سپردم و لبخند

 بریزم. حال ميتوانستم از تمام روزهای نبودن شکوفه گالیه کنم. دلتنگ بودنش بودم. چطور توانسته بودم این

 .روزها را بدون حضورش تحمل کنم

 با صدایی که به سختی زمزمه زد سر بلند کردم. به سرعت خم شدم به سمت صورتش و به چشمان بازش خيره

 مهمان لبهایم شد. چشمانش به اشک نشست. خم شدم. بوسيدمش. چشمانش را بوسيدم: دلم شدم. لبخند

 .برات تنگ شده بود

 اشکی از گوشه ی چشمش سرازیر شد. بو کشيدم عطر وجودش را. به سرعت قطره ی اشک را از روی صورتش

 .پاک کردم: گریه نکن عزیزم. گریه نکن عزیزدلم
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 !صحبت داشت. انگشت اشاره ام را روی لبهایش به حرکت در آوردم: االن نهلبهایش از هم جدا شد. سعی در 

 یکم دیگه هرچی بخوای صحبت می کنيم. االن نباید صحبت کنی. بدنت ضعيف شده. شکوفه من باید خيلی زود

 .خوب بشه

 .لبخند زد

 ش موهایشباز هم بوسيدمش و کنارش روی صندلی نشستم. دستش را در دست چپ گرفتم و در حال نواز

 زمزمه کردم: ُمردم تا به هوش بيای... اگه به هوش نميومدی چه بالیی سرم ميومد؟ می خواستی تنهام بذاری؟

 من بدون تو چطوری زندگی می کردم؟ زود خوب شو... ميخوام حسابی بغلت کنم. چطور دلت اومد بدون من

 !بری

 : بچه ها دلشون برات تنگ شده. سوین کهلبخند روی لبهایش پررنگ تر شد. سر به پيشانی اش چسباندم

 .صداش در نمياد. ساوان فقط بهونه ميگيره.باباشون بدتر بهونه ميگيره. اخه دلش تنگه. دلش بغل ميخواد

 

 .چشمانش را بست و با بيشترین صدایی که در این لحظه ها از گلویش خارج می شد خندید

 .م. کوتاه و زمزمه کردم: مرصاد فدای صورت خندونت بشهبعد از مدتها بخودم جرات دادم. لبهایش را بوسيد

 .انگشتانش را به آرامی دور انگشتانم فشرد

 .پرستار مهربان آمد.نگاهی به وضعيتش انداخت و گفت: زیاد اذیتش نکنين. باید استراحت کنه

 .لبخند زدم و چشم دوختم به چشمان باز شکوفه و صورت خندانش

 .ر بدمبلند شدم: ميرم به بقيه خب

 .چشمانش نگران شد

 لبخند زدم. دستش را فشردم. برای آرامشش... برای اطمينان بودنم. برای حضورم: همشون نگران بودن. اگه بگم

 بابات گریه می کرد باور ميکنی؟

چشمانش گرد شد. لبخندم پررنگ تر شد:همگی نگرانت هستن. ميان ميبيننت. بعد برم ببينم می تونم بچه ها 

 رو

 .ببينی بيارم

 با یادآوری کودکانمان لبخند روی صورتش نشست. نگرانی از وجودش پا به فرار گذاشت. از اتاق بيرون آمدم. به

 ...دیوار سفيد تکيه زدم و منتظر ماندم. طول کشيد تا پرستار کنارم بایستد. منتظر نگاهش کردم: دکتر

 .لبخند زد: توی اتاقشون هستن. منتظرتون هستن

 دم. نگاهی به ساعتم انداختم و قدم هایم را تند کردم. در برابر درب اتاق ایستادم و چند ضربه به آنبه راه افتا
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 نواختم. صدای خسته ی بفرمایيد و بعد صورت خسته تر از صدایش پذیرایم شد. رو در رویش نشستم و او

 .دستانش را در هم گره زد: تبریک ميگم

 او ادامه داد:همسرتون خيلی خوب با بيماری مبارزه کردن. حاال حالشونلبخند زدم. اینبار از روی خوشحالی و 

 .خيلی خوبه

 یعنی مشکلی نيست؟:-

 با ناراحتی سر به زیر انداخت: متاسفانه پای راستشون مشکل داره. البته فعال نظرمون قطعی نيست. باید صبر

 می تونيم نظر قطعی رو بدیم. اما با کنيم کمی حالشون بهتر بشه. بعد آزمایشات کامل تر و انجام ميدیم و

 آزمایشات اوليه پای راستشون واکنشی به حرکات نداد. البته با اوضاعی که داشتن به هوش اومدنشون یه

 معجزه هست. مطمينم ازپس این یکی هم برميان. ولی باید صبر داشته باشين. نااميدی شما می تونه به ایشون

 ی رفتار کنين که براتون مهم نيست سر پاش چه بالیی اومده. باید این وضربه سخت تری بزنه. شما باید طور

 

 بهش ثابت کنين براتون همون آدمه. بدون هيچ تغييری. باید بهش حس بودن بدین تا بتونه با این شرایط

 .مبارزه کنه

 نمی کردم. تمام وجودم تهی بود. از تمام چيزهای ممکن که می توانست ذهنم را درگير کند. اما من به هيچ فکر

 .افکارم به نابودی رفته بود

 .دکتر می گفت و من خالی بودم از تمام چيزهایی که دکتر برایم یاد آور می شد

 تا زمانی که دوباره بر بالين شکوفه بایستم به هيچ نمی اندیشيدم. زمانی که به چشمان به خواب رفته اش خيره

 .آواری از تلخی ها حبس شده بودم و راهی برای فرار نداشتم شدم تمام زجر های دنيا ویران شد. گویی زیر

 !بر سر شکوفه ام چه آمده بود که می توانست لبخندش را دور کند از من

 زمانی که به بخش منتقل شد. زمانی که ترتيب اتاقی داده شد و کنار پنجره ایستادم. به آسمان آفتابی که به

 ...م. زجر کشيدن های ما تا کی ادامه داشت؟ دليل این زجر هادرون اتاق خيره شده بود لبخند تلخی زد

 .زجر کشيدن ها بهای کدام گناه ما بود

 حاج علوی زودتر از حاجيه خانم و حاج خانم وارد اتاق شد. اما قدمی از قدم برنداشت. با دیدن شکوفه در حال

 دخترش. حاجيه خانم قربان صدقهخواب گوشه ای برای ایستادن انتخاب کرد و دست به سينه چشم دوخت به 

 شکوفه می رفت و حاج خانم خوشحال بود از بيداری عروسش. باالی تخت ایستاده بودم و داریوش خان علوی

 را زیر نظر داشتم. چشمانش بعد از روزها می درخشيد. لبخندش گرم بود اما هيچ عالقه ای برای نشان دادن

 ان علوی با تمام بدی هایش پدریست که عالقه ای به دخترشاحساساتش نداشت. حال می دانستم داریوش خ
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 دارد. هرچند این عالقه را هميشه ... به صورت مدام از دیده پنهان می کند. اما او نيز پدریست که دل در گرو

 .دخترکش دارد

 .درک آنچه از حاج داریوش علوی می دیدم برایم سخت بود

 کيدش می کردم پذیرای مادر و مادرم شد.دیدم لحظه ای سر بهشکوفه بيدار شد. در سکوتی که من مدام تا

 سختی چرخاند و چشم دوخت به پدر و چشمانش به اشک نشست. نگاهش که به صورتم برگشت سری تکان

 .دادم

 حاجيه خانم گفت می ماند و من اصرار داشتم خود بمانم اما اجازه ی ماندن نداشتم. باید می رفتم. دست به

 شدم و منعم کرد از ماندن. با تمام تالش هایم نتوانستم اجازه حضور بگيرم. پرستار حاجيه خانم رادامان پرستار 

 هم راهی کرد. داریوش خان قبل از خروج از در برگشت. نگاهی به شکوفه انداخت و زمزمه زد: سالمت باشی

 ...بابا

 

 رایش از نبودن هایش گفتم. دستش را دربابایی که دیدم شادی را به شکوفه هدیه کرد. کنار شکوفه ماندم و ب

 .دست گرفتم و از پرستار خواهش کردم مانع ماندنم نشود. لبخندی زد و با مهربانی اجازه ی ماندن داد

 برای شکوفه از سوین گفتم و از شيرین زبانی های ساوان. در چشمانش دلتنگی اش را برای فرزندانمان دیدم و

 .هيچ نگفتم

 ز خوشحالی اش گفت و تبریک های خود و خانواده اش را برایمان تکرار کرد. از وقت مالقاتبهزاد تماس گرفت. ا

 از دست رفته گفت و مالقاتش در اولين فرصت را تاکيد کرد. شکوفه با خوشحالی لب زد و من سالم شکوفه را

 .رساندم

 م. چشمانم خسته بود وبعد از روزها خسته دست در دست شکوفه سر به روی بازویش گذاشتم و بخواب رفت

 .گویی بعد از مدت ها آرامشی را که به دنبالش بودند به دست آورده بودند. به خواب رفتنم را حتی بياد نياوردم

 گویی ميان صحبت هایم چشمانم سنگين شده بود. همچون تشنه ای بودم که به دریا رسيده است و حال می

 ن حال ... روی صندلی سخت نشسته سر به بالين عشقم برایمتوانستم با خيال راحت بخوابم. خوابيدن در آ

 .راحت تر از خوابيدن بر روی تخت نرمی بود که شکوفه ای را کنارش نداشت

با صدای صحبت هایی خواب شيرینم به فنا رفت و من متعجب چشم دوختم به صورت دکتری که لبخند به لب 

 با

 د و گفت: باالخره بيدار شدی؟شکوفه مشغول صحبت بود. با بلند شدن سرم خندی

 .با خجالت دستی ميان موهایم کشيدم و بلند شدم
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 به سمت شکوفه برگشت: آروم آروم می تونيد صحبت کنيد. سعی کنيد برای شروع زیاد صحبت نکنيد که

 مشکلی داشته باشيد و بخودتون فشار نيارید. فردا صبح تعدادی از آزمایشات و انجام ميدیم تا از سالمت

 .املتون با خبر بشيمک

 با تکان سر شکوفه خودکارش را در دست تکانی داد و پایين تخت ایستاد. خودکار را روی پاهای شکوفه به

 حرکت در آورد و پرسيد: حسش می کنی؟

با برخورد خودکار به پای چپش انگشتانش حرکت کرد و این اتفاق با برخورد خودکار به پای راستش پيش 

 .نيامد

 ی سر به زیر انداختم. با جواب منفی شکوفه سری تکان داد: اشکالی نداره اینم به زودی حل ميشه. خدابا ناراحت

 .رو شکر از مرحله سختش عبور کردین... از این به بعد هم با گذشت زمان و درمان حل ميشه

 ات توضيحی ندارد اما باهمراه دکتر راه افتادم. در مورد درمان پرسيدم و او توضيح داد تا نرسيدن نتایج آزمایش

 .توجه به وضعيت شکوفه باید اميدوار باشم

 یاد آور شد همانطور که گفته برای شکوفه از خاطرات گذشته بگویم و خاطرات از دست رفته اش را کامال برایش

 .یادآور شوم

 

 راز یک نفر تغيي روزهای بعد خوب می گذشت اما نگرانی من افزایش یافت با نتایج آزمایش... دکتر ها به بيش

کرد و در جلسه ای که تشکيل دادند دستور عمل صادر شد. عملی که مرا نگران تر از قبل کرد. شرکت را به 

 محمد

 سپرده بودم و خود کنار شکوفه می ماندم. بچه ها باز هم در کنار خانواده ی بهزاد بودند و من می دانستم

 تند. اما اهميتی نمی دادم به این موضوع. شکوفه روز به روزحاجيه خانم و حاج خانم از این وضع ناراحت هس

 سرحال تر از قبل می شد. جز زمان مالقات که دوستان و آشنایان حضور داشتند در باقی زمان ها حاجيه خانم و

 حاج خانم در کنار شکوفه می ماندند. اما روزهای بيشتری آن ها را راهی می کردم و مدت طوالنی را کنار شکوفه

 سپری می کردم. با کمک بهزاد و آشنایی هایی که در بيمارستان داشت می توانستم زمان زیادی را کنار شکوفه

 باشم و از روزهای نبودنش صحبت کنم. از زندگی شيرین گذشتمان و بازگشت به زندگی شيرین تر و روزهای

 .خوبی که در آینده می توانيم کنار هم داشته باشيم

 دید. همچون روزهای گذشته. باز هم لبخند می زد اما زمانی که از عمل حرف به ميان آمدشکوفه باز هم ميخن

 دیدم نگرانی تمام وجودش را فرا گرفت. دکتر اميدوارانه صحبت ميکرد در برابر او ... اما زمانی که مرا به اتاقش

 د. گویی او هم به دنبال معجزه میفراخواند حرفهایش تماما متفاوت با آنی بود که کنار شکوفه بر زبان رانده بو
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 .گشت. دکتر هم معجزه می خواست برای این عمل

 حاج علوی پدر شده بود. جای حاجی گرفته بود؟ شاید هم بيشتر... مردانه کنارم قدم برمی داشت. سنگينی بار

 . پس ازروی شانه هایم را به دوش می کشيد و من می دیدم برایش آنچه اهميت دارد دخترش است نه من..

 سالها در ميان خانواده هایی همچون خانواده خودم و شکوفه پدری می دیدم که فرزندش اهميت دارد. غرورش

 .را به کنار گذاشته است و برای فرزندش تالش می کند

 حاج خانم و حاجيه خانم را به دیدار بچه ها بردم. در ميان صحبت هایشان برای زحمت بودن بچه ها برای

 زاد مهربانانه زمزمه کردم شيطنت هایشان آزار دهنده است و من به آرامش خانه برای آماده سازیخانواده به

 برگشت شکوفه نياز دارم. حاج خانم را قانع کردم اما اخم های در هم نشسته ی حاجيه خانم خبر از ناراحتی اش

 ی خواست از ناراحتی اش بگویدمی داد اما باز هم در برابر مردی که فرزندش حساب می شد سکوت کرد. دلم م

 .اما نگفت

زمانی که حاج خانم برای نماز برخواست کنارش نشستم. سر به زیر انداخته و از احوالت دل بازگو کردم برای 

 زنی

 که مادر بود. مادر می شد برایم اما سالها فاصله در ميان دل من و او نهفته بود. فاصله ی ميان من و حاجيه

 نمی شد. برای حاجيه خانم پسر مورد احترام بود. برای حاجيه خانم حرف روی حرف پسر خانم به آسانی پر

 نميرفت. برای حاجيه خانم پسر یعنی آقا... یعنی غرور و احترام... اما من در ميان احساسات حاجيه خانم هم به

 .دنبال مادرانه هایش می گشتم

 ام در خانه و جای خالی اش... جای خالی که با وجود بچه هابرایش از نگرانی هایم برای شکوفه گفتم. از دلتنگی 

 بيشتر به چشم می آمد. چشمانش به اشک نشست و با تردید زل زد در چشمانم. سه سال از داماد حاجيه خانم

 بودن می گذشت. سه سال از زمانی که حتی عرف و شرعی که او به آن پایبند بود مرا پسرش می خواند و اولين

 

که حاجيه خانم این چنين در چشمانم زل می زد تا من احساسش را که با یادآوری دخترش در بار بود 

 چشمانش

 .جوشيده بود ببينم. تا ببينم شکوفه برای حاجيه خانم دختریست که قلبش را می لرزاند

 ترم وتا حاجيه خانم شگفت زده ام کند و در حال رو برگرداندن و دور شدن از من زمزمه کند: خوشحالم دخ

 !اینقدر دوست داری

 ...من

 من شکوفه ام را دوست نه! من بدون شکوفه جان می دادم. شکوفه برای من هوایی بود که در آن نفس می
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 .کشيدم. شکوفه برای من آرامش جان بود. زندگی بی شکوفه معنا پيدا نمی کرد

 حال محلولی بودم برای ادامه من چون حل شونده ای بودم که در حالل محبت های شکوفه حل شده بودم. من

 .ی زندگی

 آنچه می گذشت چشمانم را به روی بسياری از واقعيت ها می گشود. واقعيت هایی از احساسات آدميانی که در

 .کنارمان ميزیستند. و من تمام احساسات زیبایی که لمس می کردم را با شکوفه شریک می شدم

 تنم می گفتم او ميان اشک هایش لبخند می زد. صورتبرایش از خوشحالی مادرش در مقابل دوست داش

 دوست داشتنی اش را ميان دستانم می گرفتم و اشک هایش را پاک می کردم. شکوفه ی من دليلی برای اشک

 ریختن نداشت. من می توانستم بجای او هم اشک بریزم. اما اشک نباید به چشمان او می آمد. با بياد آوردن

 .آزار او و اشک ریختن هایش می شدم تنم به لرز می افتادآنکه زمانی خود باعث 

زمانی از گناه چشم در چشم شدن با زن برادرم می هراسيدم اما حال نمی دانستم از گناه آزرده کردن دل او 

 باید

 به کدامين جایگاه توبه پناه برم. می اندیشيدم آیا شکوفه بخشيده ام بخاطر تک تک سخنانی که خواسته برای

 رش بر زبان رانده بودم؟ شکوفه چطور می توانست در کنارم باشد. چطور می توانست با تمام بدی هایمآزا

 آرامش را هدیه ی وجودم کند. او را به جرم کدامين گناه مجازات کرده بودم؟

 هبا شرمندگی زل می زدم به صورتش و او همچون هميشه با مهربانی صورتم را نوازش می داد و لبخند می زد ب

 .تمام شرمندگی هایم

 انگشتانش که صورت زبر شده ام را نوازش می کرد تمام خوشی های دنيا در سينه ام جمع می شد. حسی زیباتر

 از لمس شدن توسط او وجود داشت!؟

برای عوض کردن حالم از نمازهای عقب افتاده اش شکایت می کرد می گفتم من می خوانم و او می خندید: 

 مگه

 خودم مردم؟

ا خشم دندان هایم را روی هم می سایيدم و با قهر رو برمی گرداندم و آن زمان که صدای خنده اش بلند می ب

 شد

 .می فهميدم باز هم بازیچه اش شده ام

 

 و چه شيرین می شود در عشق این شيطنت های کودکانه... عاشق که می شوی تمام حرکات او برایت لذت

 .ین می شودبخش است. تمام حرکات او برایت شير
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 چشمانش خسته بخواب رفته بود. در ميان تاریکی اتاق پيش رفتم آرام صندلی کنار تخت را نزدیک تر کشيدم و

 .رویش نشستم. نگاهم به صورتش بود که با نور اندکی که از شيشه ی باالی اتاق می تابيد روشن شده بود

 ده بودند نگاه کردم و سرم را کمی خم کردم. رویانگشتانش را در دست گرفتم. به گچ پایش که حال باالتر کشي

 .بازویش قرار دادم و چشم بستم. بوی تنش را به مشام کشيدم. چقدر شيرین بود بوی تنش

 چشمانم کم کم گرم می گرفت که صدایش در گوشم طنين انداخت: فردا اگه زنده بيرون نيومدم مراقب بچه ها

 دت باش... جون تو و جون بچه ها. می دونم ساوان از سوین براتباش... اگه زنده بيرون نيومدم مراقب خو

 عزیز تره اما ساوانم مبادا برات تغيير کنه. با کسی دهن به دهن نشی اعصابت و خورد کنی. هميشه بعد جر و

 بحث سردرد می گيری و یه مدت ميری تو خودت مرصاد مبادا با خدات قهرت بگيره. هرچی اون صالح دونسته

 ...فتادهاتفاق ا

 بغض شتافته به گلویم را فرو دادم. چشمانم را روی هم فشردم و سعی کردم همچنان آرام نفس بکشم. نباید

 .شکوفه ام به بيدار بودنم شک می کرد

 .قطره اشکی از چشمانم سرازیر شد. بغض سنگين سينه ام در قطره اشکی فرو ریخت

 م نفس سنگين شده ام را رها کردم و آرام آرام بخوابحرکت نوازش بار انگشتانش روی دستم را که حس کرد

 .رفتم

* * * 

 دلم ميخواست زندگی سرنوشتی دیگر برایم رقم می زد. خسته بودم... از تمام این دردهایی که این روزها غریبانم

 .را گرفته بود خسته بودم

 .پشت در اتاق عمل جان می دادم

 و آمد نمی بود. دلم ميخواست خبری از داریوش خان علوی دلم ميخواست خبری از پرستارهای در حال رفت

 .روبرویم نمی بود تا همچون کودکی به زیر گریه بزنم

 .شاید می توانستم مثل تمام کودکی هایم به چيزی که ميخواستم برسم

 .شاید می توانستم شکوفه را بدست بياورم. شاید می شد زمان را به عقب برگردانم

 

 سال هنوز هم کودکی بودم که دلم گریه ميخواست. شاید هم خل شده بودم. اما با داشتن بيست و شش

 ...هرچه بود من توان مقابله نداشتم با این احساسات

 چشمانم را روی هم گذاشته بودم و سعی ميکردم به گذشت زمان فکر نکنم. به اینکه هر ثانيه به اندازه ی سالها

 .ی شوممی گذرد و من هر لحظه ميميرم و زنده م
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 .کاش بازوانی بود تا در این لحظات در آغوشم بگيرد

 ...نگاهم گاه به سمت تسبيح داریوش خان کشيده می شد و گاه به سمت در اتاق عمل

تا بيرون آمدن دکتر از درهای کشویی بارها جان دادم و با هر بار باز شدن درها از جا پریدم و آخرین بار با 

 سختی

 . لبخندی زد و از موفقيت عمل گفت... از اینکه باید منتظر باشيم که راهی طوالنی درخود را به دکتر رساندم

 .پيش است. گفت باید در فرصتی مناسب صحبت کنيم

 وقتی از خوب بودن همسرم اطمينان یافتم برای صحبت با دکتر به راه افتادم. اینبار داریوش خان علوی هم

 ستيم به سادگی به این جراحی اميد داشته باشيم. شاید مجبور بههمراهم شد. طبق گفته های دکتر نمی توان

 .جراحی های دیگری هم می شدیم. بعدها فيزیوتراپی ها می توانستند در طول زمانی طوالنی اميد بخش باشند

 در برابر دکتر لبخند می زدم. من به همين جراحی و به جراحی های بعد هم اميد داشتم. من به بودن شکوفه

 داشتم. وقتی هنوز می توانست نفس بکشد، یعنی شکوفه هنوز فرصت زندگی داشت. مطمئن بودم خدااميد 

 .بنده ی عزیزش را رها نمی کند

 .به سمت اتاق شکوفه می رفتيم که دست داریوش خان علوی روی شانه ام نشست: من شکوفه رو ميبرم

 يدم: منظورتون چيه؟متوقف شدم. لبخند روی لبم جان باخت و با اخم های درهم پرس

 الزم نيست از این به بعد کاری بکنی. تا همين جاهم حسابی زحمت کشيدی. دختر من دیگه نميتونه زنت:-

 .باشه. تو هم نميتونی یه زن چالق و تحمل کنی. بهتره همين جا تمومش کنيم

 . این مرد... این پدر... اینرنگ صورتم به قرمزی رفت. سوختم. از کلماتی که داریوش خان علوی بر زبان می آورد

 انسان چطور می توانست این کلمات را بر زبان بياورد؟ او چه فکری کرده بود که بخود اجازه می داد این کلمات

 را بر زبان جاری کند؟

دستانم را مشت کردم. سعی کردم بر خشمی که در وجودم شعله می کشيد غلبه کنم تا کلمه ای از خشم به 

 روی

 .علوی نياورم داریوش خان

 اما سخت بود. سخت بود بر سرش فریاد بزنم مگر وقتی دست دخترت را در دستم می گذاشتی، وقتی او را کنارم

 پای سفره عقد نشاندی عهد نکردیم که در همه حال کنار هم باشيم؟! حاج داریوش علوی که آوازه ی حاجی

 ...ی را بر زبان بياوریبودنت تمام شهر را پر می کند چطور می توانی چنين کلمات
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 دخترت... دختر تو و همسر من تا لحظه ای که نفس می کشد خانم خانه ی من است. حتی اگر روزی نفس هم

 !نکشد دخترت همسر من خواهد بود. چطور می توانی چنين کالمی را بر زبان بياوری

 توانستم، چطور همسرم را رها میشکوفه خواسته بود عصبانی نشوم. خواسته بود آرام باشم... اما چطور می 

 کردم؟ او در مورد من چه فکری ميکرد؟ شکوفه ای که مادر فرزندانم بود را رها ميکردم؟

 داریوش خان علوی تو چه منظوری از این کلماتی که بر زبان می آوری داری؟ ميخواهی مرا به امتحان بکشی؟

 خدایا... خدای من... این چه امتحانيست؟

 ی هم فشردم و از کنار داریوش خان علوی گذاشتم. با اخم های در هم در برابر نگاه پر از حرفچشمانم را رو

 .داریوش خان علوی سکوت کردم. می ترسيدم... از اینکه کلمه ای بر زبان بياورم و این سکوت را بشکنم

 .ساعت ها طول کشيد تا شکوفه را به اتاقش برگرداندند

 در آغوش کشيدم. داریوش خان علوی، به اتاق نيامد. من هم پيگير نبودم که روی صندلی نشستم و پاهایم را

 بدانم کجا رفته است. دلگير بودم از این آدم ها... از داریوش خانی که فکر ميکرد چون دخترش نمی تواند حال

 راه برود دیگر نمی تواند همسر من هم باشد. واقعا او چنين فکری ميکرد؟

 شتم... اگر روزی سوین چنين حالی می داشت من هم از همسرش ميخواستم سوین را رهاخود را به جای او گذا

 کند؟

 .چطور می توانست این را از من بخواهد

 شکوفه را آوردند... تمام مدتی که او را به روی تختش منتقل می کردند می لرزیدم. کاش بيدار بود کاش می

 .ردی که روی سينه ام سنگينی ميکرد بگویمتوانستم با او صحبت کنم. کاش می توانستم از د

 بهزاد تماس گرفت. از حال شکوفه پرسيد و نتيجه جراحی... در مورد موفقيت جراحی گفتم. پرسيد: چيزی شده

 مرصاد؟

 من آدم حرف زدن نبودم. من آدم بيرون ریختن دردهایم نبودم. من تنها دردهایم را برای شکوفه می گفتم. اما

 ...حال

 توانستم به شکوفه بگویم پدرش ميخواهد او را با خود ببرد!؟چطور می 

 .چيزی نيست بهزاد:-

 هر چند معلومه یه چيزی هست. انشاا... به خير ميگذره. کی وقت داری یه صحبتی کنيم با هم؟:-

 به شکوفه ای که آرام به خواب رفته بود نگاه کردم: چه صحبتی؟

 

 .شکوفه خانم تصادف کرده در مورد راننده... راننده ای که با :-
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 چشم روی تصویر تمام لحظات بستم. حتی به راننده فکر نکرده بودم. در این روزها به جز شکوفه به هيچ فکر

 نکرده بودم. روز اول از بهزاد سراغش را گرفته بودم و او گفته بود گریخته است. راننده ای که نمانده بود تا

 مده است. بهزاد مسئول پيگيری این موارد شده بود و من خود را وقفببيند بر سر شکوفه ی من چه بالیی آ

 .شکوفه کرده بودم

 پيداش کردن؟:-

 آره. باید با هم یه سر بزنيم. ميخواستن بيان سراغت ولی من جلوشون و گرفتم. آدرس ندادم که کسی مزاحم:-

 .نشه

 .بهزاد... مثل هميشه رفاقت ميکرد: ممنون

 .اد... نتونستم مراقب شکوفه خانم باشممن هنوز شرمندتم مرص:-

 .دست تو نبود:-

 .لحظاتی سکوت کرد و بعد ادامه داد: ميبينمت... شکوفه خانم که بهوش اومد ميام دنبالت

 ...بهزاد توضيحات الزم را گفت و تماس را قطع کرد. سرم را به سمت شانه کج کردم و چشم دوختم به شکوفه

 ...شکوفه

 .گی من شکفته بود. بهار زندگی من بود. قلبم برای او می زدشکوفه ای که در زند

 می شد این روزها هم تمام شوند؟ می شد از این شرایط خالص شوم؟

* * * 

سعی می کردم به زنی که با گریه نگاهم ميکرد و دست پسرکش را می کشيد، نگاه نکنم. مرد در تمام مدت 

 سعی

 دازد. از اینکه شکوفه حال در بيمارستان بود پشيمان نبود و با لحنکرده بود همه چيز را به گردن شکوفه بيان

 طلبکار یقه مرا گرفته بود و با داد و فریاد اضافه کرده بود: وقتی زنت نميتونه مراقب خودش باشه چرا ميزاری

 راه بيفته تو خيابون؟

 د تا شوهرش را آزاد کنم نگاهبه زنش که چادرش را دور خود پيچيده بود و برخالف شوهرش به پایم افتاده بو

 می کردم. مرد را به بازداشتگاه برده بودند. افسر مسئول پرونده شرایط را توضيح می داد. چيزی از آنچه بر زبان

 

 می آورد درک نمی کردم. تمام ذهنم در بيمارستان بود... بهزاد که گيجی ام را دریافته بود همه چيز را به جای

 .من برعهده گرفته بود

 من دلم به حال زنی می سوخت که بخاطر شوهرش به تکاپو افتاده بود. تصميم داشتم رضایت دهم. مطمئن
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 بودم شکوفه هم راضی به زجر کشيدن این زن نيست اما مرد که با لحن طلبکار در برابرم ایستاده بود تصميم را

 زیر انداخته باشد و طلب بخشش کند. ازتغيير داده بود. انتظار داشتم مرد پشيمان باشد. انتظار داشتم سر به 

 ...اینکه بجای ماندن و رساندن شکوفه به بيمارستان پا به فرار گذاشته بود طلب بخشش کند. اما او

 او هيچ پشيمان نبود از اینکه نزدیک به یک ماه بود که زندگی من به فنا رفته بود. من در برابر چنين انسانی

 اشم؟چطور می توانستم سازش داشته ب

 همراه بهزاد به بيمارستان رفتم. کارت همراهم را نشان دادم و وارد ساختمان بيمارستان شدم. بهزاد به خانه

 .رفت و گفت بهتر است استراحت کنم و سر فرصت با او صحبت کنيم

 صندلی رادر اتاق را آرام باز کردم و با دیدن چشمان بازش پيش رفتم. لبخندی زدم و او خيره خيره نگاهم کرد. 

 کنار تختش کشيدم و در حال نشستن پرسيدم: خوبی؟

 سر تکان داد. دستش را به دست گرفتم و نوازش دادم: درد که نداری؟

 پلک زد. لبخند زدم: سکوت کردی؟

 زل زد به چشمانم. از نگاه خيره اش دل گير شدم. چشمانش غم داشت... خم شدم: چی شده؟

 ...بابا:-

 علوی؟ داریوش خان علوی چه؟ دلم لرزید. داریوش خان

 .حق با باباست مرصاد:-

 ابروانم در هم کشيده شد. منظورش چه بود؟ داریوش خان علوی چی در گوش شکوفه خوانده بود که او می

 .گفت حق با داریوش خان علویست

 ...بهتره برم اینطوری فق:-

 ميری... بابات فکر کردم جوابش و گرفتهدست روی لبهایش گذاشتم. اجازه ندادم بحث را ادامه دهد: هيچ جا ن

 .که بحث و ادامه نداده اما گویا اشتباه ميکردم باید واقعا باهاش صحبت کنم. تو زن منی... هيچ جا نميری

 اینکه بخوای رهام کنی و بری بحثش جداست. برای اونم باید دليل منطقی بياری اما اینکه بخاطر حرف بابات

 .کاری بکنی اجازه نميدم

 .بخند تلخی زد. دستش را بين انگشتانم فشردم: نميزارم ترکم کنیل

 

 .چشمانش می خندید

 داریوش خان علوی منتظر واکنشی از سوی من بود؟ چرا این ماجرا را کش می داد؟ چرا بحث را ادامه می داد و

 وادارم می کرد واکنشی نشان دهم. چرا از سکوتم منظورم را متوجه نشده بود؟
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 ینکه در این لحظات مرهمی بر دردهایمان باشند، دردهایمان را افزایش می دادند؟! نمی توانستمچرا بجای ا

 .درکشان کنم

 تمام شب را کنار شکوفه ماندم. همان جا چشم بستم شاید کمی آرام شوم. شاید بتوانم برای مبارزه با انسانها

 .ی همراه بودند در مقابلمان می ایستادندجانی بگيرم. انسانهایی که نمی توانستند کنارمان باشند و بجا

* * * 

 ...ساوان از پاهایم آویزان شد: مامان

 .باال کشيدمش: مياد عزیزم. مامانم خيلی زود مياد

 با اخم نگاهم کرد. گویا او هم فهميده بود دیگر این جمله کفایت نمی کند. هر بار که ميدیدم همين سوال را می

 بود اما هنوز خبری از آمدن شکوفه نبود. طبق گفته های دکتر، جراحی چندانپرسيد و پاسخ من همين جمله 

 پاسخگو نبود و شرایط شکوفه هم برای جراحی دیگر نامساعد... به پيشنهاد دکتر مدتی بين جراحی ها فاصله می

 .انداختيم تا بنيه شکوفه قوی تر شود

 کند و او با شرط و شروط زیاد پذیرفته بود. نمی از دکتر خواسته بودم اگر شرایط مساعد است شکوفه را مرخص

 .توانستم بيش از این شکوفه را در بيمارستان ببينم

 داریوش خان علوی بار دیگر گفته بود که شکوفه را به اورميه می برد. اینبار برخالف دفعات قبل رودررویش،

 .مونجایی ميمونه که من هستمسينه به سينه اش ایستاده بودم: زن من هيچ جا نميره حاجی... زن من ه

 .شکوفه زن منه و نميخوام جایی بره

 :حاجيه خانم لبخند زده بود. حاج خانم نگاهم کرده بود و داریوش خان علوی دست روی شانه ام گذاشته بود

 .حاليت نيست پسر... نميتونی تحمل کنی. دو روز دیگه ازش خسته ميشی... این جا تمومش کنيم بهتره

 .ودم: اشتباه نکنين حاجی شکوفه زمين گيرم می شد من هيچوقت همچين کاری نمی کردماخم کرده ب

 

 داریوش خان در برابر سر و صدایم سکوت کرده بود و باالخره بحث خاتمه یافته بود. شکوفه را که به خانه

 سپند دود کرد و منبرگرداندم در برابر در ورودی اشکهایش سرازیر شد. ویلچر را به جلو هل دادم و حاج خانم ا

 .لبخند زدم. باالخره خانه جان گرفته بود. بعد از این مدت طوالنی شکوفه به خانه برگشته بود

 بهزاد و خانواده اش با ساوان و سوین رسيدند. ساوان خود را در آغوش شکوفه انداخت و من گرفتمش تا ضربه

 .کوفه جان گرفت و من رو برگرداندمای به پایش نخورد. سوین را که در آغوشش گذاشتم اشک های ش

 .نتوانستم شاهد این صحنه باشم

 خاله دست شکوفه را به دست گرفت و فشرد. شکوفه بين اشک هایش لب زد: ممنونم. این مدت بچه ها خيلی
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 .اذیتتون کردن

 حسرتخاله هم بين اشک های سرازیر شده اش گفت: نوه های خودمن... این پسره که نميخواد زن بگيره من 

 .به دل نوه ميمونم

 .لبخند زدم و بهزاد غرید: دستت درد نکنه مامان

 .خاله با اخم نگاهش کرد: مگه دروغ ميگم. این زبون من مو در آورد. نتونستم تو رو یه خواستگاری ببرم

 .بهزاد از جا پرید و نزدیک شکوفه و مادرش نشست: بزار برات بگم چه دختری مد نظرمه

 شکوفه با هيجان تمرکزشان را روی بهزاد گذاشتند. ساوان که دلتنگی اش برای شکوفه رفع خندیدم و خاله و

 .شده بود و با اسباب بازی هایش برگشت

 .سوین خواب رفته در آغوش شکوفه را گرفتم و به اتاق بردم. روی تخت گذاشتمش. نگاهی به ساعت انداختم

 .نزدیکی های ظهر سيامک و آیدا هم می رسيدند

 :حاج خانم رفتم تا ليست خرید وسایل مورد نياز را بگيرم. حاج خانم ليست کوتاهی به دستم داد و گفت پيش

 .شکر خدا همه چی هست

 در چهارچوب آشپزخانه ایستادم و به حضور همسرم به گرمای زندگی ام لبخند زدم. شکوفه بود با تمام

 .را گرما می بخشيدمشکالت... بودنش اهميت زیادی داشت. بودن شکوفه زندگی 

 زیر گوش شکوفه گفتم برای خرید ميروم و زود می آیم. لبخند به لب پلک زد. ساوان بازویم را گرفت و همراهم

 شد. از ساختمان خارج شدم و به سمت ماشين می رفتم که صدایی گفت: پس باالخره خدایی که باران می گفت

 .انتقام من و هم گرفت

 ی می افته که شاید هيچ ربطی به تو نداشته باشه. اون روز بدون اینکه بدونی تاثيریه روزی یه جایی یه اتفاق

 بزرگی روی اون اتفاق داری. حتی متوجه نشدی چی شده اما اونقدر روی زندگی ها تاثير گذاشتی که... باعث

 .ميشه بيفته به فکر انتقام. انتقامی که ممکنه زندگيت و به تباهی بکشونه

 

 روز به حرف شکوفه گوش نمی دادم و به دنبال امين می رفتم هرگز این اتفاق برای شکوفه نمیشاید اگه اون 

 .افتاد

 .شاید اینطوری می تونستم بفهمم چه تاثيری روی زندگی امين داشتم که اینطور دنبال انتقام بود

 من بود. رفيقی کهبه طرفش برگشتم و نگاهم روی امين حمد دو سال پيش ثابت ماند. او همان دوست قدیمی 

 .فکر می کردم می تواند رفاقت کند اما خنجر کشيده بود

 ساوانی را که متعجب به امين حمد نگاه ميکرد را در آغوشم باال کشيدم. دستش را به پشت گردنم انداخت و
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 .امين روی پاهایش جا به جا شد

 لب باز کردم: چرا؟

* * * 

 خرید های حاج خانم و تمام اتفاقات آینده می توانستند منتظر خریدهای حاج خانم می توانست منتظر بماند.

 .بمانند تا من از دليل انتقام امين حمد با خبر شوم

 انتقامی که او، حال این روزهای شکوفه را به آن نسبت می داد. ساوان از روی صندلی پایين پرید و نگاه من به

 .دنبالش رفت

 .اه تو رو پس داددلم می سوزه... شکوفه خانم تاوان گن:-

 نگاهم از ساوان به صورتش برگشت. کلماتی که بر زبان می آورد تمام وجودم را می لرزاند. چرا؟ شکوفه چرا باید

 تقاص گناه مرا پس می داد؟ کدامين گناه؟

 کدوم گناه؟:-

 اص بگيرهپوزخندی زد. پوزخندش خشمم را بر انگيخت. دندان روی هم سایيدم: حتی خدا هم قبل از اینکه تق

 بهش گناهش و یادآوری ميکنه. از خدا باالتر رفتی؟

 .دستانش را بهم چسباند و خود را نزدیک تر کشيد: تو و باران هنوز هم باید تقاص مرگ خواهرم و پس بدین

 چند لحظه طول کشيد تا این موضوع را در ذهنم حالجی کنم. مرگ خواهرش؟ من و باران؟ چطور می توانستند

 .باشند؟ چرا باید بهم مربوط می بودندبهم مربوط 

 

 سرم را به طرفين تکان دادم: ميشه واضح حرف بزنی منم متوجه بشم؟ من و باران چيکار کرده بودیم؟ اصال

 خواهر تو کی هست؟

 متفکر دستم را بين موهایم کشيدم. ذهنم کندوکاو می کردم تا کسی با نام حمد را بياد آورم. اما مطمئنا تنها

 ...ه می شناختم امين حمد بود و بس...: من کسی جز تو با اسم حمد نمی شناسمحمدی ک

 پرسشگر ادامه دادم: اسمت و عوض کردی؟

 .پوزخند زد: تو حتی خواهرم و یادت نمياد

 من نميدونم خواهرت کی هست! کسی به اسم حمد نمی شناسم. چرا باید تقاص چيزی و پس بدم که اصال:-

 گه خواهر داشتی؟ اگه خواهرت مرده چرا باید به من ربط داشته باشه؟نميدونم چی هست. تو م

 .اطمينان داشتم از این موضوع... من هرگز کاری نکرده بودم که بابت این موضوع مجبور به تقاص دادن باشم

 آغوشبا برخورد صدا دار ساوان به زمين از جا پریدم و به طرفش دویدم. ساوانی را که به گریه افتاده بود در 
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 گرفتم و به سينه فشردم. یعنی درد کشيدن شکوفه بخاطر من بود؟ آسيب دیدنش؟ به چه دليلی؟

 چرا؟

 خواهر امين حمد که بود؟

 من و باران چطور می توانستيم به این موضوع مربوط باشيم؟

 ف آمده بود. ازوقتی با خشم در برابر امين ایستاده و خواسته بودم کامال موضوع را توضيح دهد باالخره به حر

 .دختری گفته بود که در دانشگاه ما درس می خوانده است. از خواهرش... خواهری که همکالس من بوده است

 خواهری که از آشنایان باران بوده است و من حتی او را نمی شناختم. از دختری که دل به من بسته بود و با

 يگيرد به زندگی اش پایان دهد. من هرگز دختری به ناموجود باران و منی که دل به باران بسته بودم تصميم م

 اهو حمد را نمی شناختم. بياد نمی آوردم چنين دختری وجود دارد و آن دختر بخاطر من به زندگی اش پایان

 !داده بود. چطور می توانست این اتفاق بيفتد؟

 ت امين خيره ماندم. در آن لحظهچطور کسی می توانست بخاطر من به زندگی اش پایان دهد. ناباورانه به صور

 دنيا برایم متوقف شده بود. نه! چنين چيزی نمی توانست درست باشد. من چطور می توانستم باعث مرگ کسی

 .باشم که حتی او را نمی شناسم

 امين با تاسف نگاهم کرده بود. در حال دور شدن به بازویش چنگ انداخته بودم و او بازویش را از بين

 .يرون کشيده بود. و من به جای خالی اش می نگریستمانگشتانم ب

 

 به دنبالش رفتم. ساوان را در آغوش کشيدم و به دنبال امين حمد دویدم. در چند قدمی اش به حرف آمدم: من

 .خواهرت و نمی شناختم

 .ایستاد. به سمتم برگشت: ميدونم

 می دانست و از انتقام حرف می زد؟

 .. وقتی پيدات کردم. وقتی با باران ازدواج کردم فهميدم تو اونقدری تو دنيایبه طرفم برگشت: وقتی دیدمت.

 .خودت غرقی که هيشکی و نبينی. تو حتی دوستای خودتم نميدیدی چه برسه بخواهر من

 ساوان به گریه افتاد و امين ادامه داد: اتاق خواهرم پر بود از عکسای تو... کامپيوترش... زندگيش... تو برای

 ه بت بودی که می پرستيد. وقتی ازت حرف می زد... انگار توی یه دنيای دیگه بود. وقتی از اینکه حتیآهو ی

 .نگاهت به هيچکس نمی افته حرف ميزد انگار خدا رو ميپرستيد

 نزدیک شد. ساوان را تکان دادم و او ادامه داد: ولی یه روز، دیگه آهوی هميشگی نبود. لبخنداش... خنده

 زدناش... همه چی از بين رفت. آهو مرده بود. حرکت ميکرد تکون ميخورد ولی مثل یه مردههاش... حرف 
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 .متحرک شده بود

 .لبخند تلخی به لب آورد: چند روز... چند روز بعد خودم توی تختش بيجون پيداش کردم

 یبيفتد. دخترکپاهایم به لرز در آمد. قلبم در سينه متوقف شد. مگر می شد؟ مگر می توانست چنين اتفاقی 

 بخاطر او از جانش گذشته بود. دخترکی جانش را بخاطر او از دست داده بود. امين حق داشت انتقام بگيرد؟

 امين حق داشت مرا بخاطر مرگ خواهرش محکوم کند؟

 زمان گذشت... با خرید ها به خانه برگشتم. ساوانی را که گویا می دانست تمام احساساتم در حال جنگ است و

 ت مانده بود را زمين گذاشتم. سعی کردم به روی مهمانان خانه ام لبخند بزنم. نگاهم به روی شکوفه ی رویساک

 ویلچر که ثابت ماند چشم بستم. نتوانستم ببينمش... نتوانستم به این فکر نکنم که امين گفته بود به این حال

 .بودن شکوفه تقصير من است

 فه... شکوفه ای که به شيطنت های بهزاد می خندید. آهو حمد... اینگوشه ای نشستم و نگاه دوختم به شکو

 نام را برای خود تکرار می کردم و تکرار! اما من هيچ تصویری از این دختر به خاطر نداشتم. حتی نامش هم برایم

 .آشنا نبود

 خواست لباس عوضبا حرکت ویلچر شکوفه از جا بلند شدم. به سمتش رفتم و لبخند زد. به اتاق بردمش... مي

 .کند. لباسهای انتخابی اش را از کمد لباسها بيرون آوردم. دستانش که اسير لباسهایش شد پيش قدم شدم

 

 بلندش کردم و روی تخت گذاشتمش. کمکش کردم لباس عوض کند. وقتی دکمه های پيراهن سفيد رنگش را

 چشمان بارانی اش افتاد. دستم برای پاکمی بستم قطره اشکی روی دستم فرو ریخت. سر برداشتم. نگاهم به 

 کردن اشک هایش باال آمد و اخم کردم: چی شده؟

 .دیگه حتی نمی تونم لباسامم عوض کنم:-

 دست دور شانه هایش انداختم. در آغوش کشيدمش: مگه من مردم؟

 خدایا شکوفه امين گفته بود شکوفه بخاطر من به این حال افتاده است. من تقاص مرگ آهو حمد را می دادم؟

 بخاطر من چنين حالی داشت؟

 قراره هميشه همينطوری بمونم؟:-

 خدایا... خدای من. خداوندا... خدای شکوفه! شکوفه ی من حقش نيست. اگر این گناه من است. اگر آهو حمد

 بخاطر من به مرگ محکوم شد من باید تقاص پس دهم. من باید تقاص نبودن خواهر امين را پس دهم نه

 .ه... شکوفه ای که پاک تر از تمام آدم هایيست که می شناسمشکوف

 نه! چرا اینطوری بمونی؟! یکم تحمل کنی درست ميشه. همه چی درست ميشه. درست ميشه عزیزدلم. خدای:-
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 ما مگه فراموشمون ميکنه؟ ميتونه فراموشمون کنه؟

کوفه را بخاطر من تنبيه کند. خدایی که به پيراهنم چنگ زد. خدایی که من ميشناختم بزرگتر از آنی بود که ش

 می

 .شناختم حکيم تر از آنی بود که گناه مرا به پای شکوفه بنویسد. شکوفه خوب می شد... شکوفه راه می رفت

 .شکوفه می توانست دوباره به دنبال ساوان بدود و سوین را در آغوش بگيرد. شکوفه بخاطر من تباه نمی شد

* * * 

 ...حاجيه خانم به همراه سيامک و آیدا عزم رفتن کردند. حاج خانم هم به آنها پيوستداریوش خان علوی و 

 داریوش خان علوی در حال رفتن بحث بردن شکوفه را پيش کشيد. قبل از اینکه جمله اش تمام شود با بی ادبی

 نه... هيچوقتدست مشت کردم: حاجی اميدوارم این آخرین باری باشه، این و به زبون ميارین. شکوفه زن م

 .هم ترکش نميکنم. اگه شده باشه تا آخر عمرم نوکریش و ميکنم

 تسبيحش را چرخ داد و به راه افتاد. با رفتنشان، خانواده چهارنفریمان برگشت. خانواده ای که من دیوانه وار

 .دوستش داشتم

 

 با لبخند به تماشایم میسوینی که در آرامش به خواب می رفت. ساوانی که شيطنت می کرد و شکوفه ای که 

 .نشست. من عاشق این خانه بودم

 ...سوین بخواب رفته را بوسيدم و کنار شکوفه نشستم: اینم از این

 سر به سمت شانه کج کرد: خوبی؟

 .پلک زدم: خوبم

 نفس عميقی کشيد و می دانستم که می داند که خوب نيستم. ذهنم از چيزی پر بود. شکوفه در مورد دليل

 :امين خبر داشت؟ خبر داشت و مانعم شده بود؟ باران... چه بالیی بر سر باران آمده بود؟ امين گفته بودانتقام 

 .پس باالخره خدایی که باران می گفت انتقام من و هم گرفت

 باران چنين کلماتی را بر زبان آورده بود؟

 چه بر سر باران آمده بود؟ باران من چه شده بود؟

 اندم. سعی داشت ویلچر را به حرکت در آورد. از جا بلند شدم: چی شده؟با حرکت شکوفه سر چرخ

 .از حرکت ایستاد. نگاهش را تا نگاهم باال آورد و تلخ نگاهم کرد: حتی نميتونم کارای خودم و انجام بدم

 ...در برابرش خم شدم. بوسه ای به پای گچ گرفته اش زدم: درست ميشه. یکم تحمل کن

 !پرده اشک هایش زل زد به چشمانم: اگه درست نشهسر برداشت. از پشت 



www.taakroman.ir  

 

  

 
323 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 .ميشه. بهت قول ميدم درست ميشه. خيلی زود همه چی درست ميشه:-

 اشک هایش را پاک کردم: نکن شکوفه. گریه نکن داری جونم و ميگيری. درست ميشه. همه چيز درست ميشه و

 .اون وقت به این روزا می خندیم

رها کردم. آرام کردن شکوفه هر لحظه سخت تر و سخت تر می شد و آرام سرم را در آغوش کشيد. نفسم را 

 کردن

 ...خودم غير قابل کنترل

 رسيدگی به شکوفه طاقت فرسا بود با وجود اینکه تمام تالشم را می کردم بهترین ها را در پيش بگيرم اما هر بار

 .رازیر می شد و قلبم را می فشردبا گریه اش روبرو می شدم. کوچکترین کاری که برایش ميکردم، اشکش س

 بهزاد پيشنهاد داده بود در نبودن هایم پرستاری بگيرم و شکوفه در برابر این پيشنهادم با غم پرسيده بود: ازم

 خسته شدی؟

 با درد به چشمان دوست داشتنی اش زل زده بودم. چطور می توانستم از او خسته شوم؟! لبخند تلخی زده

 .ن تکان داده بودمبودم. سرم را به طرفي

 

 زندگی پيش می رفت... اما... اما... پر از درد... شکوفه کم تحمل تر شده بود. حساس تر بود. هر هفته تا دکتر

 می رفتيم. دکتر بجای جراحی پيشنهاد فيزیوتراپی داده بود. فيزیوتراپی های سنگين. می دانستم درد می کشد

 ...شمی دانستم و نمی توانستم کاری کنم برای

 شکوفه بی حوصله شده بود. می دیدم وقتی سوین گریه ميکند و توانی برای آرام کردنش ندارد چقدر زجر می

 .کشد. از اینکه باید مانع ساوان شود تا به پایش ضربه نزند چقدر دلگير می شود

 .همه چيز را می دیدم و نمی توانستم کاری انجام دهم

 ه بود که برای کوچکترین کارهایش به کسی نيازمند بود. وقتی تکراربه قول خودش کودک بی دست و پایی شد

می کردم، کمک کردن به او باعث آزارم نمی شود. وقتی تکرار ميکردم بودن در کنارش برای من لذت بخش 

 است

 ...اخم می کرد: باالخره تو هم یه روز خسته ميشی

 .وانستم وجودم را که نيازمند بودن او بود فراموش کنممن قرار نبود خسته شوم. قرار نبود ببرم از او... نمی ت

 !چطور می توانستم نسبت به شکوفه احساس بدی پيدا کنم

* * * 

 بهزاد کيفش را در آغوش کشيد و روی صندلی نشست. خواسته بودم در مورد باران اطالعاتی پيدا کند. در مورد
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 .بود به تهران و بعد هم اورميه سفر کندامين... و حتی در مورد آهو... برای اینکار مجبور شده 

 طبق گفته های بهزاد آهو و امين بخاطر قبولی آهو در دانشگاه اورميه، ساکن اورميه شده بودند. آهو از هم

 دانشگاهی های من بوده است. با توجه به اطالعاتی که بهزاد آورده بود، آهو عالقه ی زیادی به عکاسی داشته و

 .ش چند تصویر از من هم موجود بودهدر آخرین نمایشگاه ا

 اخم کردم. آهو حمد هرگز برای قراردادن عکسهای من در نمایشگاهش اجازه هم نگرفته بود. چطور می توانست

 .به این سادگی با من بازی کند

در مورد باران پرسيدم و بهزاد گفت یک سال پيش از امين حمد جدا شده است. در حال حاضر هم کشور را 

 برای

 .ميشه ترک کرده است. باران رفته بود. باران من در گذشته ها مانده بود. باران آن روزها متعلق به من بوده

 متعلق به من خاطراتم. حال با گذشت سه سال نه من مرصاد آن روزها بودم و نه باران، بارانی که فکر می کرد

 .تغيير کرده بود. همانطور که من تغيير کرده بودمایران بهترین جای تمام دنياست حال از ایران رفته بود. باران 

 .من باران را به خاطراتم سپرده بودم و شکوفه را در زندگی ام جا داده بودم

 لبخند تلخی به لب آوردم. بهزاد با خستگی پرسيد: چی شد؟

 

 .اميدوارم راهش و پيدا کنه:-

 تو راهت و پيدا کردی؟:-

. من کنار شکوفه خوشبختم. کنار بچه هام لذت می برم. من از این زندگی خودکار را روی ميز رها کردم: آره..

 راضی

 .ام

 ميخوای با امين حمد چيکار کنی؟:-

 اون فکر ميکنه انتقامش و گرفته. پس بزار به حال خودش باقی بمونه. تصميمی براش ندارم. شاید اینطوری:-

 ...ميدونم. شاید اگه می فهميدم آهویی هست بهتر باشه. نميدونم یه جورایی خودمم برای مرگ آهو مقصر

 اگه می فهميدی بهش اجازه ميدادی نزدیکت بشه؟:-

از یادآوری روزهای گذشته لبخند تلخی زدم: وقتی به گذشته فکر ميکنم ميبينم هيچکس جز شکوفه نمی 

 تونست

 .اون دردی که خانواده من به همسرم تحميل ميکردن و تحمل کنه

 ستی. در همه حال آهو یه عشق یه طرفه داشت. اون حتی به خودش جرات نداده بودهپس بدون مقصر ني:-
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 .بهت نزدیک بشه. پس حقی هم در این باره نداره

 .از جا بلند شدم و در حال رفتن به سمت پنجره لبخند تلخی زدم: اميدوارم حق با تو باشه

 قرارداد و امضا کن بعدم شکوفه خانم و بردار وبهزاد بی حوصله گفت: خيلی زانوی غم بغل گرفتی. پس فردا این 

 .برین پيش خانواده هاتون. یکم حال و هواتون عوض بشه. اینطوری شاید روحيه شکوفه خانمم کمی بهتر بشه

 .دست به جيب به سمتش برگشتم: باید با دکترش حرف بزنم. ببينم نظرش چيه

 که با شکوفه خانم حرف ميزدم مشخص بود حالشفکر نکنم مخالفت کنه. روحيه هردوتون داغونه. دیشب :-

 خوب نيست. افسرده شده... از وقتی من ميشناسمتون شکوفه خانم تو خونه بند نمی شد حاال همش تو خونه

 .هست

 .کاری از دستم برنمياد. دوست نداره بره بيرون فکر ميکنه همه ميبيننش و بهش می خندن:-

 ت چيه؟چطوره با یه روانپزشک حرف بزنی نظر:-

 .فکر نکنم قبول کنه:-

 .بهزاد متفکر گفت: یه فکری دارم

 روبرویش نشستم: چه فکری؟

 

 یکی و ميشناسم که روانپزشکه ميتونم شب به عنوان دوست دخترم بيارمش... فقط شما باید ترتيب یه:-

 .مهمونی رو بدین

 .خندیدم: تو که هر شب خونه مایيی حاال امشب یه نفرم با خودت بيار

 .قربون آدم چيز فهم:-

 لبخندی به رویش زدم. اميدوار بودم... دختری که همراه بهزاد می آمد بتواند روحيه شکوفه را تغيير دهد. بهزاد

 با دوستش صحبت کرد. روانشناسی که بهزاد بهار می خواندش خواست قبل از اینکه او با شکوفه صحبت نکرده

 رای شام گذاشتيم. با شکوفه تماس گرفتم. در نبودن های من مهرنازاست پيشنهاد سفر را مطرح نکنم. قرار را ب

 دوستش می آمد و کنار شکوفه می ماند. برایش گفتم بهزاد به همراه دوست دخترش ميخواهند مهمانمان

 باشند. دودلی اش را که دیدم افزودم سفارش خاله جان است. از دروغی که بر زبان آورده بودم شرمنده بودم اما

 .بهتر شدن شکوفه چاره ای نداشتم برای

 ترتيب هر چيزی را دادم. از مهرناز برای بودنش در کنار شکوفه تشکر کردم. ساوان و سوین را که حال زمان

 .بيشتری در مهد ميگذراندند همراه خودم به خانه آورده بودم. کنار شکوفه نشستم و ليست خرید تهيه کردم

 .دن شام تهيه ميکند و نيازی نيست من بچه ها را تنها بگذارمبهزاد تماس گرفت و گفت در حال آم



www.taakroman.ir  

 

  

 
326 

 

نبض یک مرد رمان    

  کاربر انجمن تک رمان سراز_

 

 سوین که بخواب رفت ویلچر شکوفه را به سمت آشپزخانه هل دادم: بریم ساالد درست کنيم؟

 خندید: من با این وضعم؟

 .من که بلد نيستم تو راهنمایی کن من درست ميکنم:-

 .کاهو و کلم را خرد کردم. برای برش های درشتم غر زد

با تمام غر زدن های شکوفه و گيج بازی های من ساالد ها را آماده کردیم. ساوان که از تلویزیون دل کنده بود 

 در

 .چهارچوب آشپزخانه ایستاد: موخوام

 کاهوی خورد شده را به دهانش گذاشتم. برش کاهو را گرفت و از دهانش بيرون کشيد. اخم کردم: بخور بابایی

 .خوشمزه هست

 ی کاهو را در دستش تاب داد و شکوفه خندید. برشی هم به دهان شکوفه گذاشتم: نخند پسرت دارهبرش نوار

 کثيف کاری ميکنه ميخندی؟

 .خندید: بتو رفته. تو هم کاهو دوست نداری

 .حق با او بود. من هم کاهو دوست نداشتم

 

 به خود بهزاد دارد. دستش را که به بهزاد به همراه بهار خانم آمد. از همان بدو ورود مشخص بود شباهت زیادی

 طرفم گرفت متعجب نگاهش کردم. بهزاد دست بهار را گرفته و پایين کشيد: مرصاد اهلش نيست بهار... همه

 .نگاش دنبال شکوفه خانمه و بس. تو دنيای مرصاد حتی نگاه کردن به کس دیگه هم خوب نيست

 صميمی بود که گویا ما رو سالهاست می شناسد. شکوفه هم بابهار خندید و شکوفه را بوسيد. برخورد بهار چنان 

 لبخند پذیرایش شده بود. به پيراهن صورتی و شال سفيد روی موهای شکوفه نگاه کردم. زیبا شده بود. دوست

 .داشتنی... و دیوانه کننده

 ربهزاد گفته بود: بهابهزاد با ساوان مشغول شد که با ترس به بهار نگاه ميکرد و از حتی نزدیکش هم نمی شد. 

 .این بچه هم فهميده تو چی هستی که ازت فرار ميکنه

 بهار تاکيد کرده بود با بهزاد بعدها صحبت خواهد کرد. کنار بهزاد نشستم و اجازه دادیم بهار با شکوفه مشغول

 و از آغوشش شود. ساعتی بعد صدای خنده های هر دو بلند شده بود. سوین بر خالف ساوان با بهار رفاقت کرد

 .جدا نمی شد. با بهزاد برای چيدن ميز شام رفتيم

 .غذاها را در بشقاب ها ميچيدم که بهزاد صندلی را عقب کشيد: خيلی شلوغش نکن.خودمونيم دیگه

 .شکوفه رو این چيزا حساسه.نميتونم بعدا جوابش و بدم:-
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 .من به گردن ميگيرم:-

 :و در شرایط مشابه مرا به شکوفه فروخته بود سری به طرفين تکان دادماز یادآوری اتفاقاتی که قبال افتاده بود 

 .ترجيح ميدم روی گفته هات حساب نکنم

 بهزاد و بهار تا آخر شب ماندند. وقتی تا دم در همراهيشان ميکردم شکوفه دستم را به دست گرفت. دستش را

 واقعا همه چيز با بهار خوب پيش رفته بود و فشردم. بهزاد لبخندی به رویمان زد و من پر از انرژی شدم. گویا

 .بهار توانسته بود افکار شکوفه را تغيير دهد

 بعد از خواباندن ساوانی که تا نيمه های شب از گردنم آویزان شده بود و تمایلی برای خواب نشان نمی داد

 .توانستم به اتاقمان بروم. در چهارچوب در ایستادم: حسابی خسته شدم

 .را روی تنش کشيد: خواب زده شده بودپتوی سوین 

 تيشرتی از دراور بيرون کشيدم: خواب زده گریه ميکنه نه بازی... دنبال بازی بود. نفسم دیگه باال نمياد اونقدر

 .دنبالش دویدم

 .خندید: عيب نداره

 ...خود را روی تخت انداختم. سر به روی پایش گذاشتم. دست نوازش بين موهایم کشيد: ميگم مرصاد

 

 جونم؟:-

 .کاش می شد بریم اورميه. خيلی وقته دلم ميخواد برم. قرار بود قبل این اتفاقات بریم:-

 امان از دست بهزاد. چرخی زدم: خيلی دوست داری بریم؟

 .دلتنگم:-

 .باشه. فردا با دکترت حرف ميزنم. اگه مشکلی نباشه ميریم:-

 صورتم را بين دستانش گرفت: واقعا؟

 شيدم و لبهایش را بوسيدم: مگه ميشه تو چيزی بخوای و نشه؟سرم را باال ک

 خندید. برای خنده هایش جان می دادم. مدتها بود دلتنگ خنده هایش بودم. مدت های طوالنی... مدتهایی که

 لبخند می زد اما این خنده ها با خنده های قبل متفاوت بود. من خنده های قبل از تمام این اتفاقات را

 .ميخواستم

* * * 

 .کنار بهزاد روی صندلی کمک راننده نشستم

 پرسيد: خب شکوفه خانم چی گفت؟
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 .بهار خانم جادو کرد. خودش خواست بریم اورميه:-

 .دست روی فرمان کوبيد: ميدونستم بهار از پسش برمياد

 ...اعتراف کن:-

 چی رو؟:-

 بهار خانم کيه؟:-

 .یکی از دوستام:-

 را پایين دادم: اون که مشخص بود. فقط مطمينم این ماجرا یه دوستی نيست سرم را متفکر تکان دادم. شيشه

 .بيشتر از دوستيه

 

 .تيز شدی:-

 ...رو نميکردم. حاال اعتراف کن:-

 نگاهش را به ماشين در حال گذر و دختر پشت فرمان دوخت و در حال افزایش سرعتش گفت: بهار عشق

 .قدیميمه

 .یعنی چی عشق قدیمی:-

 .اضح رفتم. دوسش داشتم ازش خواستگاری کردم و ردم کردبه طور و:-

 چرا؟:-

 .چون به نظرش من مرد زندگی نيستم:-

 .به خنده افتادم: خب این نظر منم هست

 تو رفيقمی یا دشمنم؟:-

 ...من فقط دارم حرف حق و ميزنم. خودتم خوب ميدونی چشمت اینقدر این طرف و اون طرف می چرخه که:-

 بر شرکت متوقف کرد: خيلی خب حق با توئه... ولی من حاضر بودم بخاطر بهار همه چيز و بزارمماشين را در برا

 .کنار

 .در حال پياده شدن گفتم: پس همين و بهش ثابت کن

 .محمد اشاره ای به اتاق جلسه زد: مهمونا رسيدن

 ...نگاهی به ساعت انداختم: زود اومدن

 اتاق جلسات شدیم. بستن قرارداد با طرفين ترک که بخاطر تصادف شانه باال انداخت و به همراه بهزاد وارد

 شکوفه نيمه کاره رها شده بود، یک تحول بزرگ بود. بعد از امضای قرارداد وقتی دست مرد طرف مقابلم را می
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 .فشردم بهزاد زیر گوشم گفت: اميدوارم این قرارداد از این به بعد برات کلی خوشی بياره

 .تم و در دل دعا کردم: خدایا هر چی صالحتهلبخند زدم. چشم بس

 بعد از راهی کردن مهمان ها، وارد اتاقم شدم. در حال تایيد ليست سفارشات جدید بودم که بهزاد وارد شد: با

 من کاری نداری؟

 .ممنون.بسالمت. به بهار خانمم فکر کن:-

 .دستش را باال آورد و بای بای کرد. این حرکت یعنی حرف زیادی موقوف

 

با محمد هماهنگ کردم در نبودم شرکت را اداره کند. آموزشگاه را چند وقت تعطيل کرده بودیم تا بتوانيم 

 شرایط

 را کنترل کنيم. در حال حاضر فرصتی برای آموزشگاه نبود. قرار بود امروز شکوفه را برای فيزیوتراپی ببرم. تماس

 تن به فيزیوتراپی ها پيش قدم می شد. از حضور بهار راضیگرفتم و اعالم آمادگی کرد. اولين بار بود برای رف

 بودم. از اینکه توانسته بود این چنين رفتار شکوفه را تغيير دهد خوشحال بودم. در فرصتی مناسب باید بابت

 .این محبتش تشکر می کردم

 .شکوفه باز هم به شکوفه ی قبل تبدیل می شد

 اجازه سفر را صادر کرد و من با خوشحالی بار سفر بستم. برنامه ایدکتر هم تغيير روحيه شکوفه را متوجه شد. 

 که برای سفر چيده بودم به اندازه سه روز بود. برای شکوفه از دانشگاه مرخصی گرفتم و باالخره راهی اورميه

 .شدیم. اورميه ای که کم پيش می آمد آنجا بودنمان بدون درد باشد

 سوین را در می آورد. سوین هم به صورتش چنگ می انداخت و باالخرهساوان تمام مدت وول ميخورد و صدای 

 توانست ساوان را به گریه بياندازد. شکوفه با اخم نگاهشان کرد و با این حرکتش گریه ساوان بلندتر شد. به

لبخند سوین خندیدم و ماشين را گوشه ای پارک کردم. به پيشنهاد شکوفه او روی صندلی عقب نشست و 

 ساوان

 .ا جلو نشاندیم تا مانع دعوای بينشان شویم. با غم نگاهی به شکوفه انداختم: اینطوری ازم دور شدیر

 .سوین را در آغوش کشيد: اینطوری شاید بشه کنترلشون کرد

 .لبخندی به روی ساوان زدم. داشبورد ماشين را خالی کرده بود... نمی توانستيم مانع شيطنت هایش شویم

 د مهدی می انداخت. مهدی هم به اندازه ی ساوان شيطنت داشت. کافی بود از کاریشيطنت هایش مرا یا

 منعش کنيم تا به سراغ همان کار برود. ساوان پسر من بود... اما نمی توانستم این را انکار کنم که پدرش

 واکنشی نشانمهدیست و او در همه حال برادر زاده ام. اگر روزی متوجه این موضوع می شد... نمی دانستم چه 
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 .می دهد

 اميدوار بودم روزی مرا ببخشد که او را به عنوان پسرم بزرگ کرده ام. اميدوار بودم روزی بخاطر تمام این اتفاقات

 .درک شوم. اما ميدانستم نسبت به این موضوع ترسی پنهان دارم

 .جعبه دستمال را به طرفم گرفت: بابا... کثيف شده

 .شت. مثل مهدی از اینکه دستانش کثيف باشد بيزار بود. لبخند تلخی زدموسواسش هم به مهدی شباهت دا

 روزی که حاجی مجبورم کرده بود شناسنامه ی ساوان را به نام خودم بگيرم هرگز فکر نمی کردم روزی به اینکه

 مهدی پدر ساوان است حسادت کنم. کاش ساوان واقعا پسر خودم می بود. کاش می توانستم از شر این حس

 .بدی که ممکن است روزی ساوان از این شرایط ناراضی باشد خالص شوم

* * 

 

* - 

 پسرت بهم ميگه بابا... اسمش تو شناسنامه منه. ولی می ترسم مهدی... ميترسم از روزی که بفهمه و طغيان:

 با اون صيغهکنه. از اینکه چرا اجازه ندادم اسم تو توی شناسنامه اش باشه ناراضی بشه. انتخابی نداشتم... 

 نامه ای که حاجی درست کرده بود و به دنيا اومدن ساوان... نمی تونستم جلوی حاجی بایستم. با اینکه چند ماه

 لفتش دادم شاید حاجی برای گرفتن شناسنامه براش اقدام کنه اما... کاش یه روز بتونم برای ساوان بگم اون

 .موقع تو چه شرایطی بودم

 ز نظر گذراندم: کاش خودت بودی... اگه بودی... هيچوقت هيچکدوم از این اتفاقاتسنگ قبر سياه رنگ را ا

 .نمی افتاد. هيچوقت به اینجا نمی رسيدیم. االن شکوفه روی ویلچر نبود و من نگران آینده نمی شدم

 ...چشم بستم: پوف

 .کشيدم چشمانم را به روی مزار سياه چرخاندم. دستم را روی کنده کاری های رنگ پریده اش

 .نفس هایم را آرام آرام بيرون فرستادم

 به تصویر حک شده بر روی سنگ که تصویری از خودم را به نمایش گذاشته بود چشم چرخاندم و زیر و رویش

 .کردم. تصویری که زمانی به آن زل می زدم همچون آینه ای از صورت خودم

 .برادر هم سلولی ام. برادر دوقلوی من به تصویر برادر خفته در خاکم. برادر نزدیک تر از جانم.

 .اول نامش فرو بردم و چرخاندم« م » انگشتم را روی 

 .سالها از زمانی که این تصویر را به زیر این خاک سپرده بودم می گذشت. زمانی که زندگی ام را گره زد در هم

 .زمانی که بازیچه ی زندگی شدم
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رفت. چه ساده در لحظه ای تمام آرزوهایم برباد رفت و من تمام سالها از زمانی که روزهایم در تاریکی فرو 

 زندگی

 .ام را در پی این تصویر خفته ميان خاک گم کردم

 مرکز پاهایم گز گز می کردند . از جا بلند شدم . تکانی به شلوار همرنگ سنگ سرد دادم و چرخيدم . دو قدم

 .پيش گذاشتم

 هم عبور کردم . راست مسير را در پيش گرفتم . باز هم رسيدم به قطعه پيچيدم ... به راست ... از قطعه ی بعدی

... 

 ... پيچيدم ... اینبار به چپ ... به مقصد پارکينگ

 . قطعه ی بعدی را رد کردم و با گذراندن قطعه ی هفتم قدم هایم را سرعت بخشيدم

 

 . خودم را به آزرای سياهم رساندم . انگشتانم روی ریموت لغزیدند

 ی گوش خراش ریموت بلند شد و باز شدن درهای ماشين موج صوتی سنگين در فضای خوف آور ایجاد کردصدا

 ایستادم . به انعکاس صدای بيب بيب و باز شدن درها گوش دادم . از خاموش شدنشان که مطمئن شدم .

 .چرخيدم . پشت فرمان نشستم و ماشين را روشن کردم

 .ن را به حرکت در آوردمدستم را روی فرمان گذاشتم و ماشي

گوشی جدید سياه رنگم روی صندلی چرم کرم بغل لرزید . سرم را کمی به راست کشيدم . فقط کمی ... به 

 اندازه

 ... ی یک صدم ... فقط نگاه کردم

 . به نام همسرم نگاه کردم . به صورت پر محبتش نگاه کردم و لبخند زدم

 .خيره شدم . لبخند زدم از آینه ی مستطيلی باالی سرم به پشت سر

 ... تلخ ... شيرین

 ... لبخند

 .لبخند زدم. به روی شکوفه ی عزیزم لبخند زدم

 دستم را روی دکمه ی روی فرمان لغزاندم و صدای شکوفه در ماشين پخش شد: کجایی مرصاد؟

 .دارم ميام عزیزم:-

 .زود بيا... بچه ها گشنشونه:-

 .ميرسم خونه نگاهی به ساعت انداختم: یه ربع دیگه
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 .سر راه بستنی یادت نره:-

 اونم به چشم. امری نيست خانم؟:-

 .مراقب خودت باش:-

تماس را قطع کردم روزی که این مسير را به سمت محضر می رفتم فکر نمی کردم روزی بتوانم به شکوفه به 

 چشم

 ...بودم. تسليم سرنوشتهمسرم نگاه کنم. آن روز به آینده اميدی نداشتم. خودم را تسليم زندگی کرده 

 اما در این لحظه برای آینده می جنگيدم. برای خوب شدن شکوفه... برای بزرگ شدن کودکانم. با تمام هراسم از

آینده ای که نميتوانستم پيش بينی اش کنم سعی ميکردم بهترین ها را رقم بزنم. سعی ميکردم ساوان را لبریز 

 از

 .یش کم گذاشته ام دلخور باشدمحبت کنم مبادا روزی از اینکه برا

 

 من هنوز هم به آینده اميد داشتم. اینبار با حال و هوایی متفاوت. اميدوار بودم باران مرا بخشيده باشد... برای

 ...رفيق نيمه راه بودنم برای حضور نامناسبم در زندگی اش

 .اميدوار بودم امين هم از این احساس انتقام گذشته باشد

 نميخواستم نه به باران بياندیشم نه به امين... من به دنبال زندگی خود بودم. زندگی که در آن من در این روزها

 .فقط من و خانواده ام حضور داشتيم

 اميدم به آینده بيش از آنی بود که بخواهم تالش را کنار بگذارم. تصميم داشتم تمام تالشم را برای شکوفه به

 رادرش که به زودی برگزار می شد، مثل هميشه باشد. می خواستم برایکار بگيرم. تا بتواند برای عروسی ب

 .درمانش تمام توانم را به کار بگيرم

 ميخواستم از پسرم مردی قوی بسازم تا مثل من از مشکالت فراری نباشد بلکه مشکالت را در آغوش بگيرد و آن

 .ها را از بين ببرد

 .د بدون تکيه به هيچ مردی زندگی کندتصميم داشتم از سوین زنی قوی بسازم که بتوان

 من برای آینده برنامه ریزی داشتم و اميدوار بودم سرنوشت مطابق خواسته ی ما پيش رود. زندگی با تمام

 دردهایش... با تمام مشکالتش می توانست به روی ما هم لبخند بزند. زندگی می توانست با تمام تلخی هایش

 ه بودم فقط ميخواستم زندگی را جور دیگری پيش ببرم. زمان میشيرین شود. من تسليم سرنوشت نشد

 .توانست بيشتر مشکالت ما را حل کند. نيازی نبود در این لحظه خود را با مشکالت درگير کنيم

 .اینبار فرار نميکردم. ميماندم و با مشکالت می جنگيدم
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 .ی کردمما خوشبخت می شدیم. من برای خوشبختی خانواده ام تمام تالشم را م

 شاید خوشبختی همانی نبود که هميشه انتظارش را می کشيدم اما در این لحظه خدا را برای تمام بودن ها شکر

 .می کردم

 .ماشين را در برابر خانه ی حاجی متوقف کردم و در حال پياده شدن لب زدم: خدایا شکرت

 .تلفنم زنگ خورد و اینبار گفتم: رسيدم خانم جلوی درم

 ...مرصاد:-

 جانم؟:-

 ...صدایش آرام بود: هيچی

 

 خندیدم و کليد را در قفل چرخاندم. وقتی دلتنگ بود اینگونه صدایم می زد. می دانستم این روزها بيشتر بهانه

 ميگيرد اما من بهانه گيری هایش را هم دوست داشتم. اميد داشتم به زودی می تواند راه برود. اميد داشتم به

م داشتم بعد از برگشت به راننده ای که این روزها را در زندان می گذراند رضایت زودی رها می شود. تصمي

 .دهم

 .این را شکوفه هم ميخواست و بارها بر زبان آورده بود

 :سر بلند کردم. دیدمش... روی ایوان... روی ویلچری که می دانستم چقدر از آن بيزار است. لبخند زدم و او گفت

 ...خوش اومدی

 :با عجله باال رفتم. نگاهی به اطراف انداختم و در برابرش خم شدم. در حين بوسيدن گونه اش لب زدمپله ها را 

 بهترین لحظه زندگی ميدونی کيه؟

 .سر عقب کشيد و پرسشگر نگاهم کرد

 .به چشمان دوست داشتنی اش زل زدم: وقتی وارد خونه ميشم و تو رو ميبينم

 آبان 

 بامداد:ساعت 

 ...پایان

*** 

 تهيه و منتشر شده است. برای خواندن رمان های بيشتر به سایت، تک رمانن فایل در انجمن و سایت ای

 .انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد
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