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هایش برهم  ای را با قدم زندگی  است که به خیالش، هر فراز و نشیب  نارون، همان کالغ بدشگونی

 شود! اش می ، ناجیریزد و اما، کسی از جنس عشق، در قعر سیاهِی روزهایش می 

لغزش   بخشد و گاهی دیگر،اشان استحکام می زندگیشان، گاه به  ای از عشق های در هم پیچیده ریسمان 

 ها را. کند این ریسماناست که رها می 

 

 سخن نویسنده: 

زنن؛ چون به طور مثال  کنن کتابی حرف می های رمانی که تنها در روستا زندگی می شخصیت

زنن و خودم خواستم این نوع حرف  جور حرف می ان و تسلط کافی به زبان فارسی ندارن این روستایی 

ها و حتی حرف زدن نارون شخصیت اصلی رمان،  وگرنه تمامی دیالوگ زدن رو بهشون اختصاص بدم.  

 ها ادبیه. عامیانه هستش و فقط مونولوگ 

 

 

 

 

 

:خالصه
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 مقدمه:

 شهر را بگرد

 ها َسر بزنبه خانه

 ها را پیدا کنآدم

 نگاه کن!

 خوب نگاه کن

 اند ...همه عاشق

 گویی نه؟می

گذاری و  ات هر روز غذا میی کنار خانههدهی، برای گربات را هر روز آب میهای خانهگل

 شوی.ات میی آشپزخانهی کوچک کنار پنجرههای گرسنهجویای حال و احواِل گنجشک

 ای باشی!گونه آدِم عاطفیست این عشق، اگر که اینچه عشِق زیبایی

 ی عشقیم ...ها زادهما انسان

 به همسری که با او کامل ِعشق به خدا، عشق به مادر، عشق به پدر و شاید هم عشقِ 

 شویم.می

 حال چرخش باشد!امان در همه حال، درَو چه زیباست عشقی که بر مداِر زندگی

 

 ماهور: 

 دارم.سویت بر میهاِی متزلزم را با استواری بهکنم و قدمجا میمان را جابهمرِز عشق

 کنند.هایت را شکار میهایم حریصانه گرمِی گونهل*ب

 کند.ام جای خوش میدود و در س*ی*نههایم میِعشقت در رگ

 فشارد و کنی و به آنی بغض گلوگاهم را میروِی خاطراتم عبور میحواس از پیادهبی
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 کند.بنِد جانَم رسوخ میعطرت در بند

 ست!مان دریاها فاصله روحِ میان

 ...انگار که من در جهانی دیگر و تو نیز دورتر از جهاِن من 

 ی مخالف.از دو سیاره

 باری از غرب ...هایمان، یکی مسافر شرق و دیگری کولهستاره

های پاییز، میاِن برف و بوران زمستان در میان فصل غریب و برگ اما در میان رخوت

 هاگیِر ناامیدیدل

 ام را زنده کرد!ی زندگیی خشکیدهطلوع نگاهت بود که پیچید و ریشه

*** 

 نارون:

 

 

وار با خود هاِی شرم و حیا را به کناری زدم و زیر ل*ب زمزمهآنگاه که یافتمت، پرده

 تکرار کردم:

 در آغوشت باید که بارها ُمرد و سپس از نو متولد شد ... -

 من کالغم!

 بخت و نحس.قدر سیاهقدر شوم، همانهمان

کالغی فراری ماه را از   امان مانندسنگین اهالی درنده  شب، در میان خوابهنگام نیمهبه

 کنم.ها سفرم را آغاز میربایم و به دور دستآسمان می

*** 

های گرسنه در ی سگهای بیابان، یا شاید هم نالهی گرگ اند به زوزهروزهایم خو گرفته

 فرسا.سوز زمستانی طاقت

پیچد و مان قرار است بهای مردِن کسی در قومدهند و این یعنی، رگهصدا می هاکالغ

 کنند!ی جسمش را متالشی میکفتارها نخستین حاضرانی هستند که الشه

 تکه شدنش گیرد و هر لحظه امکان تکهام از فشار اندوهی دانسته، نبض میس*ی*نه
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 شود.بیشتر می

 سپارم.های آوازخوان کنار چادر گوش میبندم و به صدای جیرجیرک چشم می

 شود!تر میشان افزوده هم به تعداددهند و هر شب هماهنگ صدا می

 ست، پر از سیاهی و خاموشی.قراری شب پر از تکرار و بی

 ها ندارد. شاید هم زیادی شلوغ و دستمان دیگر جایی برای حضور ستارهآسمان روستای

 اند.و پاگیر شده

 کنم.سلطان برانداز می بیآلود بیی چرکام را در آیینهزنم و دوباره چهرهپلک می

 اند، یا بهتر است بگویم:ست که خداحافظی کرده پرستوهای چشمانم سالیان درازی

 اند!رحم، ترسیده دست به خودکشی زدههای شوم بیآنها از حضور کالغ -

 اند.با رفتن بانو همه بدون اتالف وقت، خداحافظی کرده و برای همیشه تنهایم گذاشته

گیرد، خالی کرده و هایم سرچشمه میغی که از بدبختیهای داآِه سنگینم را از میان نفس

 کنم.ی نحسم را در آیینه بررسی میبرای بار آخر، چهره 

 رسد.دود و تا به گلوگاهم میهای تنم میخوفی عمیق در استخوان

 .خانمان در نزده قصد وارد شدن به گلویم را دارد دانستم که دوباره بغِض بیخوب می

 آمد.های اطراف چادر میکشیده شدِن پای کسی روی خاک و گل آمد! صدایصدا می

های چوبی چادر سیاه رنگی که باعث ها روی گرفتم و به دندانهی شوم بدبختیاز آیینه

توانست برای یک حیوان هایش، نمیشد، چشم دوختم. صدای قدم بسته شدنش می

 ای باشد!وحشی

 شد. اش در ذهنمدش هویدای نشانیاش تا به داخل نقش بست و قامت بلنسایه

حرکت، منتظر ماندم. دستش را ام را با خیالی راحت خالی کرده و بینفس حبس شده

یقین رسیده بودم که سمت جلو کشاندش. دیگر بهشلش کرد و چند قدمی به متوصل به پای 

 خودش است، اسحاق!

 د. های تند و تیزش دوید و باری دیگر گلویم را فشرصداِی نفس

 شهیفه، شهیفه باز کن اومدم ببرمت. -

ام را با پای راستم جمع کردم و با دست چپ، خاکستری های بلند لباس سیاهحرصی، چین

 ها را ناگهانی گشودم.دندانه

 ها، آغازیکهای کبودش شد. نزدیکی به این ل*بها، نگاهم میخِ ل*ببا باز شدن دندانه
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 فاجعه بود برایم. آغاز یک مرگ، بدبختی، مصیبت! 

اش و موهای فرش همگی های پاره پورهپشتش، لباسبینی منقاری شکل و ابروهای کم

 دیدنی بودند.

 زنان گفت:شدند. کمی جلو آمد و نفساش با حرص باز و بسته میهای بینیحفره 

 نگاه، نگاه چشا سبزشو!کنی دختر. ام میباز ریختی بهم منو. تو آخر دیوانه -

 اش زل زدم. اش گرفتم و به چشمان سورمه کشیدههای سیاه و ترک خورده نگاه از ل*ب

اند. چشمان سیاه ست که تا این حد خوفناکها خانه کردهشک، شیطان در این چشمبی

 همراه داشت.حریصش، نگاه مشتاقش ، غثیان را برایم به

وقتا شه. شاید هم تا اون! بریم زیر یه چادر درست میزنی ها؟ باشه نزنحرف که نمی -

 دار شدیم ها؟ خدا رو چه دیدی.شد که خانه

تر از قبل شد. گرِگ چشمانش، اش کشید و کمی نزدیکهای منجمد زدهزبانش را روِی ل*ب

 قصد دارد که وحشیانه تنم را بدرد!

زد و اصیل حرف میی غلیظ حرف زدنش بیزار بودم، مانند یک روستایی از لهجه

 های فارسی را درست بیان کند.توانست کلمهنمی

جلو کشاند و هزاران هزار برابر از قبل، نزدیک شدنش، وزنی پاِی شلش را باری دیگر به

 سنگین از دگرگونی احوالم را به دوشم کشاند.

 حرف بزن، تو رو به ِسه ناقو حرف بزن. ِد دق مرگم نکن شهیفه! -

آلودم، بزدایَمش؛ اما این توانستم از رخِ غمگاه نمیهم، رنگی بود که هیچتفاوتی نگابی

 دفعه، جرئت به خرج دادم و با نفرت ل*ب زدم:

رم، خانه و چادر که بارها گفتم به من نگو شهیفه! بعد هم، من با تو به بهشت هم نمی -

 جای خود.

 برد.از عصبانیتم لذت می گرفت وهایم را به تمسخر مینیشخندی زد و هیچ نگفت. حرف

های زرد شد با خنده سر بلند کند و دندان صداِی غارغار کالغی شوم در باالی چادر، باعث

 یکی در میانش را به نمایش بگذارد.

 گی؟شود و تو هم عروس ما... ها چی میمیرد، پدرم جایگزین میپیر قوم می -

شان کردم. طعم ا حرص شروع به جوییدنام را به دندان کشیدم و بهای حنا گرفتهناخون

 حنای دیروزی
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الی بزاق دهانم کشید، در البههایم میاش به روی ناخونسلطان با آواز همیشگی بیکه بی

 شود.گم می

ست و بس. تو دیگر مان ازدواجحرف از نخواستن و بهشت نیاور که صالح اما شهیفه، -

 ..جایی هستی، دختر شهری تمام شد .این

رویش، آورد تا حرفش را ادامه بدهد؛ اما با دیدِن نمایش روبهسرش را با لبخند پایین 

 آورد.تر شد و با ترس و تالش، مچِ دستم را از دهانم در هولناک نزدیک

 نکن نادان، نکن! -

 به پوست دستش چنگی زدم و با اکراه به چشمانش نگاه کردم:

گی؟! پدر من. نادان تویی، فهمی چی میمرگشه پدر منه. میگی وقت اون پیری که می -

 انگیِز.مرگ بهتر از ازدواج با توعه نفرت

 اش از درد، رنگ آزردگی به خود گرفت. آهی کشید و با ناله گفت:چهره 

ی هر کسی رو اش کنی. مگر من خبر آوردم ها؟! مرگ دِر خانهجوان نیست که آه و ناله -

 نگرون پدری هستی که تنها دو ساله کنارشی؟زند. بعد هم دلمی

 اش گرفت.با اخم روی برگرداند، دستش را باال آورد و مقابِل چشمان حرصی

 اش را به دهـان کشید و شروع به مک زدنش کرد. شده با خشم، پوست زخمی

نهایت قدر ابله و بیقدر نادان، هماناش بود. همانرفتارهایش مانند برادر دیوانه

 العقل!ناقص

 جایش من بودم، حساز نوع حرف زدنش، از بکار بردن کلماتش و از افکارش که جای

 بیزاری داشتم.

 عقب رفتم.چین لباسم را دست گرفتم و کمی به

 برو، از کنار چادرم دور شو. این کالغِ شوم هم تو با خودت آوردی! -

 بزاقش را از دهانش در آورد.  با حرفم، ناگهانی سر بلند کرد و با کمی تعلل، دست خیس از

ام را های سطحیداد، جای چنگی قرمز رنگی که نشان از خون مردگی پوستش را میحاله

 به خوبی پوشاند.

 موشکافانه چشم ریز کرد و با بدبینی گفت:

 ها به موهایت آویزان کردی؟!چرا پرش را سال ست، پسگویی که شوماگر می -
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 میل ل*ب زدم:نفسم را رها کردم و بی اش،های تکراریسوالخسته از 

 بارها پرسیدی و من هم گفتم، به تو ربطی نداره! -

 با نیشخند، سری تکان داد. دستش را دراز کرد و مقابل چشمانم کمی تکانش داد.

 ی مظلومی به خود گرفت و با گردن کجی نگاهم کرد.چهره 

 آی شهیفه، آی ... -

تر از قبل شد. به دستش نگاهی انداختم و جلو کشاند و نزدیکسختی دوباره بهپایش را با 

 چین لباسم را با آزمندی فشردم. 

به قلبم پنجه زدی تو، به جانم پنجه زدی. این دست، این پوست که ناقابل است برایت  -

 چش بارگوِی من.

 سمت چپ متمایل کردم و با درد چشم بستم.سرم را به

 داد!را می ایی حیوان فرسوده ی الشهت فاسد شده دهانش بوی گوش

هایش تمام حبس کردم تا حرف ام را در س*ی*نهاش، نفس خستهاز بوی تلخ و زننده

 شود.

 جانم، جانم باشی تو. -

اش به سرفه بخار نفسش، مانند یک شالق به صورتم برخورد کرد و باعث شد از نزدیکی

 های بد بویش.مان پُر شده بود از نفسو هوای اطراف سوختام میهای بینیبیفتم. رگ

 عقب رفتم خواست دستش را باال بیاورد و کمرم را مالش دهد که مانعش شدم. هراسان به

 و دستم را جلوی دهانم گرفتم.

 نه، نیا جلو. -

اش هم حرکت سر جایش ایستاد و نگران، مشغول بررسی اوضاعم شد. حتی نگرانیبی

 کرد.یحالم را بد م

 ای گرفتم.ی چشمانم را پاک کردم و نفس تازهام، نمناکی گوشهبا انگشت سبابه

اش پایش را دوباره تکان داد که دستانم را با ترس باال آوردم و دوباره مانع از نزدیکی

 شدم.

 خوبم، باور کن خوبم؛ پس نیا جلو. -

 دیگر بودیم.که مماس یکسمتم آمد، طوری ام بهتوجه به کالم ترسیدهاخمی کرد و بی

 تر از آن، نگرانی و اهمیت دادنش بود.تحمل کردنش سخت؛ اما سخت
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نگاهش  راست کج کرد، ل*ب زیرینش را کمی نمناک، سپس به دندان کشید.سرش را به

 قفل گردنم شد!

حواس، دستی به گردنم کشیدم. خواستم شالم را مرتب کنم تا دست از اخمی کردم و بی

 اش بردارد؛ اما انگار که فکرم را خواند و زودتر از من دست به کار شد.چرانیچشم 

 با هجوم، هر دو دوستش را باال آورد و قفل گردنم کرد. 

خندید و فشار دستش را هم هر اش جا خوردم و تسلیمش شدم. با حرص میاز کار ناگهانی

 کرد.لحظه بیشتر می

 لرزیدند. نفسی باز شده بود و مچ پاهایم میتوانستم حرکتی کنم. دهانم از بینمی

 کشید.سوخت و کف پایم تیر میپوست سرم می

 توانستم حس کنم.حتی بوی بد دهانش را هم نمی

 خبره؟ نارون؟!جا چهاون -

اش را الی موهایش پاچه، دستان آلودهکرد و دست بی سلطان، ترسیده رهایمبا صدای بی

 کشید.

 و شروع به سرفه کردم. با ولع هوا را بلعیدم

اش سرعت دهد. در دل، اش روی زمین نقش بست و سعی کرد به پاهای فرسودهسایه

آمد، اسحاق دیو صفت قاتلم های مبارکش رفتم. اگر کمی دیرتر میی قدم قربان صدقه

شد و گاهی هم قصد جانم را اش از حد گذشته بود دیگر. گاهی مهربان میشد. دیوانگیمی

 کرد.می

اش را از نظر گذراندم. وحشت چهار دست و پا در حال دستی به گردنم کشیدم و چهره

 مکیدن جانش بود.

 جا یا بری پایین و منتظر بمانی؟!اسحاق؟ گفته بودم بیایی این -

عقب رفت. نگاهم اش، تکانی به اندام درشت و لشش داد و بهبا گفتن: ))هی(( ترسیده

 یدنی بود!کرد، التماس نگاهش د

ای باال انداخت و با لکنت زبان، رو به اش را نمناک کرد. لرزان شانههای قاچ شدهل*ب

 زنان گفت:بی کرد و نفسبی

 خواستم، خواستم تا با، با خودم بیاید. -

 گونه نگاهم کرد. با نفرت روی برگرداندم و چشم بستم.دوباره التماس
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 خواهرش هست، تا پدرش هست، چرا تو؟!تا من هستم چرا تو؟ تا  -

 فقط خواستم که با خودم بی ... -

ام ترسیده باز شدند و حرف اسحاق روی زمین، چشمان بسته بیبا کوبیده شدن عصای بی

 هم نصفه ماند.

 شود. برو پایین، برو و منتظر بمان.بار آخر باشد، وگرنه جشنت عزا می -

که از ترس قوت بیشتری گرفته بود و تندتند روی زیرچشمی نگاهش کردم. پایش انگار 

 کشیدش.زمین می

ام رفتم، نزدیکش شدم و روسری بلند و سیاهش را بیسمت بینفِس عمیقی کشیدم و به

 دست گرفتم.

کرد از  اش پراکنده شده بودند و وزش باد، مشامم را پر میعطر موهایش روی روسری

 بویش!یاس خوش

 ی آرامی زد. به پایم ضربهعصایش را باال آورد و 

 کنی؟!جا چه میتو با این مردک دیوانه این وقت شب، این -

 گرد کردم و با دست جلوی دهانش را گرفتم. چشم

 بینی نرفته.موقع میبی! یهتر بیآروم -

اخمی کرد و با تعجبی که سعی در انکارش را داشت، دستم را پس زد. شالم را به کناری 

پیراهنم را گرفت و محکم به پایین کشید. نگاهش روی گردنم در حاِل  ی فرستاد، یقه

 کرد. اش میچرخش بود و با تیزبینی بررسی

اطراف نگاهی انداختم. با نبودش شجاعت به خرج دادم، آب دهانم را به سختی بلعیدم و به

 با انزجار گفتم:

 انه!بی، دیواس بیتو که نبودی اومد و قصد جونم رو کرد! دیوانه -

 مردمک چشمانش لغزید و روی چشمانم ثابت ماند.

 گم. ببین ...خدا راست میبه -

ی باالِی پیراهنم را تندتند باز کردم و گردنم را بیشتر از قبل در تیر رأس نگاهش سه دکمه

 قرار دادم. 

 کنه. خواست خفمگلوم رو! با اون دستای درشتش می ببین، ببین -

 جا بود دیگر.کردی. اشتباهت همینباز مینباید چادر به رویش  -

 ای زار نالیدم:حال دستی به موهایم کشیدم و با چهرهپریشان
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 تونم ...خوام برگردم. دیگه نمیمی -

 دستم را روی قلبش گذاشتم و بیشتر از قبل نزدیکش شدم.

و رفت؛ جا بمونم. گفتی بانتونم دیگه اینبه جون تن عزیزت، به جون قلب مریضت نمی -

ها و های درنده، صدای کالغاما تو بمون کنار خواهرت، گفتم چشم. ترس از سگ

هایی که خواب از چشمام رو گرفتن رو تحمل کردم؛ اما، اما ازم نخواه زن  جیرجیرک 

 اسحاق بشم.

 بخش نگاهم کرد.دستش را باال آورد، بازویم را نرم فشرد و اطمینان

 افتد. تحمل داشته باش، به صبح نرسیده راهیمیحتی تار مویت هم دست اسحاق ن -

 شوی.می

 جانی گفتم:نفسم را خسته رها کردم و با لبخند نیمه

 تر!تحملش سخته؛ اما تحمل حرفاش و رفتارش از خودش سخت -

راه  حرف دنبالشدنبال خود کشاند. بیوار تکان داد. دستم را گرفت و بهسرش را سرزنش 

 افتادم.

شد و اش هم چیز زیادی دستگیرم نمیبی خواندنی نبود؛ حتی از حالت چهرهبیفکر 

 دهد.دانستم کی مرا از این جهنم نجات مینمی

گردد؛ اما با این سلطان قول است و هرگز از حرفش باز نمی بیدانستم که قول بیاما می

ر بود از چادرهای خالی. اطرافم پ داد. ی رهایی از فکرهای پریشانم را نمیحال ترس اجازه 

همه به جشن رفته و چشم انتظار نامزدی من و اسحاق بودند. دست بردم و گلویم را 

شدت ی اسحاق بههای آلودهسوخت، از فشار بغضی سنگین و برخورد دستفشردم. می

 سوخت.می

 هاها شبشَون، حاال که باید از صدای جیرجیرکزودی ساخته میهای آبادی بهخانه -

 راحت سر به بالین بِنَهی، دلت هوای تهران کرده!

دانستم نه دلش راضی به رفتنم است و نه همسری تنگی بود. میحرفش پر از کنایه و دل

 برای اسحاق.

 از دل خوشی که نیست. -

ایستاد، دستانش را روی عصایش گذاشت و با سر به جشن و پایکوبی که تنها در چند 

 :امان بود اشاره کردقدمی
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ست این دختر! گویند فراری خوب نگاه کن! نامزدت کنن و بعد هم راهی تهران شوی. می -

کند ها! از پدرت هم که خوب شناخت ات جای خوش میدکاره تا آخر روی پیشانی*انگ ب

 نهد برای پیدا کردنت.وجب شهر به آن بزرگی را زیر پا می داری، وجب به

 ذارم پیدام کنن ...خوام برم! بعدش هم نمیمیاولین بار که نیست  -

 بازویم را گرفت، میان دستانش فشرد و محکم تکانش داد.

ها از ای که شبهای درندهی همان سگزنده، طعمهشه؟! زندهدانی بعدش چه میمی -

 کنن.شوی؛ پس نگو پیدایم نمیشان خواب نداری میصدای 

ی یک تلنگر دیگر ام آماده سوخت و س*ی*نههایم میکشید، پشت پلکام تیر میپوست کله

 هایش برای شکافتن بود.از جانب حرف

قدر ها برای ترست نیست، گفتم تا بدانی. واقعیت دور نیست؛ بلکه آناین حرف -

روی. خودم اندازد. نارون مادر، میست که هر حرکت اشتباهت به دام مرگ مینزدیکت

 ر آن دختر شانزده ساله نیستی!کنم؛ اما تو دیگات میراهی

 گوید.اش را با صداقت میدانستم که هر کلمههایش را قبول داشتم، میحرف

 فرار من، برایش یادآوری خاطرات تلخ دخترش بود.

 چشمان من توان دو اتفاق نحس دیگر را ندارن. -

کرد. اش شود. آه غلیظش را به بیرون رها های مرواریدیکمی پلک زد تا مانع اشک

 آستین پیراهنم را گرفت و دوباره به دنبال خود کشاند.

ای شد برای قطره توانستم نفس بکشم. دهانم مانند ماهی محتاج به آب، باز و بسته مینمی

 هوا.

 گیر.نهایت نفسگیر بودند، بیهایش نفسحرف

 مراعات کن امشب را، بخاطر پدر مریضت. -

ال اسیرم را از میان چنگال باد رها کردم و دوباره به تابعیت از حرفش سر تکان دادم. ش

مان به جشن نشده ی رسیدنام انداختم. چقدر فکرهایم طوالنی بودند که متوجهروی شانه

 بودیم!

شان پیوست. خواستم صدایش بزنم، بگویم تنهایم نگذارد، بگویم دلم رهایم کرد و به جمع

ای حرف بر زبان توانستم حتی کلمهمیبه رفتن بدون تو و خواهرم راضی نیست؛ اما ن

 بیاورم.

 جانش کردم. به جمع زنان پیوست و مشغولهای آرام و بیی قدمام را بدرقهزده نگاه ماتم
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 جمع کردن روسری بلندش شد. 

 اشان را هم با دنیا آمدههمه حضور داشتند. در این سرمای سوزناک حتی فرزندان تازه به 

 بودند. خود آورده 

 زدم:قدر جرئت داشتم که فریاد میای کاش آن

این همه دختر قربانی شد، بانوی عزیزم رو کشتید. بذارید من راحت باشم، بذارید آزادانه  -

 خوام برگردم شهر خودم ...زندگی کنم، این حق هر انسانیه. می

آغاز یک مرگ  توانستم بگویم و این نگفتن، خودشقدرها هم شهامت نداشتم. نمیاما آن

 بود برایم.

شان، حسرت کاشته های خندانزدند، دختران جمع هم روی ل*بچشم چرخاندم. لبخند می

 بودند.

 خواست زمین د*ه*ان باز کند و وجودم را ببلعد.دلم می

شان بود. تر از حسرتتحمل ام، قابلشان برای به مثال خوشبختیشاید مهربانی نگاه

 شکنند؟!ایش سر و پا میاسحاق چه دارد که بر

 های زرد و تعفن وجودش. غیر از این بود مگر؟!یک پای شل، دندان

های پیراهن بلندم شدم. زانوهای لرزانم آب دهانم را قورت دادم و دوباره متوصل به چین

 شدند و اظطراب در حال جویدن زبانم.مانع راه رفتنم می

محلی  یم را در هم قالب و به ر*ق*صهاجانم را تر کردم. دستهای خشک و بیل*ب

 شان چشم دوختم.مضحک

های دیگر هم آن وسط ها روی زمین نشسته و در حال حرف زدن بودند و خیلیخیلی

 مشغول جنب و جوش.

کرد نگاه کردم. به حال و روزم غبطه ای با خود حمل میهایی که هر پسر بچهبه هیزم

بخت سیاهم، عزا گرفتم. بخاطر شهیفه بودنم  خوردم و در دنیای درون و بیمارم برای

گریستم و ناله کردم. پیوند شهیفه و اسحاق. اصالً کدام شهیفه؟! بانو گفته بود نارون من، 

 پدر گفته بود نارون من.

سنگینی نگاهی باعث شد سرم را برگردانم و به چشمان سبزی که با حرص برایم خط و 

 روی پهلوی چپش گذاشته و دستانش را هم محافظشسپهر را  کشیدند نگاه کنم.نشان می
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 قرار داده بود.  

 ی عزا شوم نه جشن.با چشم و ابرو اشاره کرد تا وارد محوطه

خاطر چند قدم باقی مانده، بحث و دعوا راه بیندازم. سر  تر از آنی بودم که بهحوصلهبی

 جلو رفتم.تکان دادم و به

نرمک بلند ها، نرمی روی خاک و گلهای زرد پالسیدهبرگنهایت بود. وزش باد بی

 گرفت.شان میشدند و باد به بازیمی

های کوچک ثابت ریزهای کاش برگ بودم، ای کاش باد بودم، ای کاش مانند این سنگ

 بودم و نه نارون پدر.ی اسحاق میبودم؛ اما نه شهیفه

 سمتی دیگر کشیده و پراکنده شدند. هبا کشیده شدن دستم، افکار درب و داغونم هم ب

 ی خندانش را از نظر گذراندم. از دنیایم بیرون آمدم و چهره 

 ی غلیظش گفت:عقب هلم داد. چشمکی زد و با لهجهبه شوخی، با بازویش کمی به

ان؛ اما نه تا این حد آرام راه رفتن! ان عروس خانم ناز دارد ها؟ باشد، درست گفتهگفته -

 جلویت لنگ بیندازد ها؟!کبک باید 

 های خشکم نشاندم.رنگی روی ل*باجبار، لبخند کمبه

 ی چشمش را با نوک انگشتم پاک کردم.ی گوشهدست بردم و سورمه

 دوباره رسوندیش تا به ابروهات؟! -

 اش، متعجب چشم گرد کرد و گفت:با ادا و اصول همیشگی

دار باشد دارم، سورمه هم باید ادامه آ آ، مگه که بد شده؟ چون چشمان درشت و گردی -

 .دیگر

ی دمغم کرد. پس چرا من هیچ زیبایی در این حرفش را زد و چشمکی هم نثار چهره

 دیدم؟! چرا نه درشت بودند و نه گرد؟!ها نمیچشم

بار هم که شده چشمانت را سیاه کنی. نگاه کن خواهرت چطور دوست دارم برای یک -

 هایت هم رنگ و لعاب ندادی!لـب کند، یاد بگیر. حتی بهمی چشمان سبزش را سیاه

 چشم بستم و با خود تکرار کردم: 

 

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
16 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 شه.امشب تمام می -

شوم، از دست گردم و راحت میکند. بر میبی قول داد که راهی تهرانم میبی

 شوم.شان برای همیشه راحت میشان، خودشان، کارهایهایحرف

 فکر؟ چشم باز کن ببینم. بخاطر برادر جانمه؟!ری تو ها می -

 نفسم را با فشار خالی و با کمی درنگ چشم باز کردم. با کراهت ل*ب زدم:

 کم میام.تو برو، منم کم -

ام کرد. پاچینش را دست گرفت و چشم ریز کرد و مطمئنن در دلش، برو بابایی را هم حواله

 نازروان از کنارم گذشت.

ی خندان بانو در ذهنم نقش آویزان به موهایم کشیدم و دوباره چهره  دستی به پِر مشکی

 ها کجا بودند؟بست. به آسمان باالی سرم چشم دوختم. کالغ

زد در ذهنم جان گرفت. در باغ بزرگ های خندان بانو که نامم را صدا میدوباره ل*ب

 های باالی سرمان.های پرندهآقاجون، صدای پر زدن 

کردم تا هایشان را و با ذوق دیگران را دعوت میبال زدنم صدای بالشنیدتنها من می

شان گوش بدهند و لذت ببرند. با ُگر گرفتن آتش، تصویرش پرواز کرد و صدای دست زدن 

تر از قبل کرد. بدون نگاه به اطرافیانم جلو رفتم گوش فلک را کر و دِل بیمارم را هم آشوب

 ش بود، نشستم.و روی گلیم سرخی که نزدیک به آت

 خواست، رهایی.خواست عمویم را بیینم و نه پدرم را. دلم تنها یک چیز مینه دلم می

حس شده بودند. در دل دعا کردم طوفان شود، انگشتان دستم، از شدت سردی هوا بی

هایشان، خودشان بلعیده جاِی خانهدفعه بهدوباره زلزله بیاید، زمین د*ه*ان باز کند و این

 عقب برگشتم.ام، ترسیده بهبا قرار گرفتن دستی روی شانه شوند.

 نترس، نترس منم. -

 هایم را در هم گره کردم و سرم را پرسشی برایش تکان دادم.دست

 شوی!خواهم بگویم مبارک؛ اما کدام مبارکی که به اجبار عروس عمویت میمی -

 اش کشید.نفسی گرفت و دستی روی شکم بر آمده
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 ات گفت بعد از جشن با خودم ببرمت که اکبر راهی شهرت کند.بیبی -

 ام را نمناک کردم و با خوشحالی ل*ب زدم:زدههای یخل*ب

 ام، امشب؟! -

 آره. -

بی غافلگیرم کرده حرفش، سرمای وجودم را از بین برد و به تلخِی نگاهم، شیرینی داد. بی

رفای وجودم شروع به بال زدن کردند و های کوچکی در ژاش. پروانهبود با کار ناگهانی

هایم را روی هم فشردم و ناگهان، به هایم شدند. ل*بی پرواز بر فراِز ناامیدیآماده

 آغـ*وش کشیدمش.

 بینی بارم را؟!آرام دختر، آرام. نمی -

 چشم گرد کردم و ترسیده، سریع از خودم جدایش کردم و به شکمش نگاهی انداختم.

 بود اصالً.ببخشید حواسم ن -

دانم بانو عزیزتر از هر کسی بود دهم چون میروی به خدایت قسمت نمیحال که می -

 برایت. به بانو قسم، اگر پیدا شدی حرفی از اکبر نزنی.

 ای کرد:چادرش را به کناری زد و به شکمش اشاره

 شود ها!گیر تو میناش گریبااین بچه یتیم بشه آه و ناله -

 بخش نگاهش کردم.تندتند تکان دادم و اطمینانسرم را 

 خیالت از این بابت راحت باشه. -

شد، از صدای  نفسی گرفت و ))خدا کنِد(( آرامی زیر ل*ب زمزمه کرد. تمام می

 شدم.ها راحت میو غارغار کالغ هاها، سگجیرجیرک 

اشان را هم تا و اهالیجا آمدم؛ اما بعد از رفتنم هرگز نامی از روسخواست خودم به اینبه

 آوردم.بر زبان نمی

 قدر هم ترسناک بود.باورش برایم سخت و همان

 کرد باهات این زن؟!می پچچه پچ -

کدام قدر که شاد بودم، هیچبا صدایش برگشتم و برای آخرین بار به چشمانش زل زدم. آن 

 هایش برایم اهمیتی نداشت.از رفتارش و حرف 

 کردم. لبخندی زدم و در دل خدا را براِی رهایی از چنگال تش نگاه تک اجزای صوربه تک

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
18 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 این دیو صفت شکر کردم.

 های آتش مهمان چشمان سبزت شده است چش بارگوی من.شعله -

اش باشم. امشب پایان عشقش است. پایاِن بگذار چش بارگوی خطابم کند. بگذار شهیفه

 امان.جدایی

 پیوندمون.گفت مبارک باشه  -

 هایم ثابت ماند و زمزمه کرد:اش با اشتیاق روِی ل*بچشماِن سورمه کشیده

 مان باشد.اس، مبارکدرست گفته -

به اجبار لبخندی زدم، چشم چرخاندم و از نگاهش روی گرفتم. هوا سرد بود و اضطراب 

 کرد.رفتنم، سرمای درونم را بیشتر می

کردند و بعد هم دست به دعا برای هایشان را رو میهدیهآمدند، کم اهالی روستا نزدم میکم

 شدند.امان میآرزوی خوشبختی 

شدند، چشم دوختم. صالبت راه رفتنش، جلو کشیده میهای آرامی که با سختی بهقدمبه

 هنوز هم در پاهاِی فرسوده و پیرش تماشایی بود.

جایش بلند شد. برای اولین بار، زیرچشمی به اسحاق خندان نگاه کردم. به احترام پدرم از 

 به تابعیت از کارش من هم بلند شدم و سر به زیر کنارش ایستادم.

اش مانند تیری چشمانم را هدف داشت. لبخند موزیانهعمویم، پشت سر پدرم قدم بر می

 اش دیدنی بود.زده مان، نگاه غمگرفت. نزدیک آمد، درست مقابل

غلط؛ اما شک کرده بودم از همان ابتدا دلش رضا دانستم حسم درست است یا که نمی

 داد دخترش را به عقد پسر برادرش درآورد.نمی

 شوی ...دانم که با اسحاق خوشبخت مینشد برایت پدری کنم؛ اما می -

 خواست ادامه بدهد که سرفه امانش نداد.

ی برای گفتن ااش، اجازهی ناگهانیقدر مسخره و دور از واقعیت بود که سرفهحرفش آن 

 باقی حرفش را نداد. 
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 عمویم نزدیک آمد و بازوهایش را گرفت و کمرش را کمی مالش داد.

 شان کنم ها؟ اگر که حالت خوب نیست؟!ها را من دستحلقه -

 ی کوچک سیاه رنگی را در آورد. با تکان دادن سرش، دست برد و از جیب پیراهنش جعبه

 بابا جان بده من خود ... -

گویند خاصیت، تو حرف نزنی نمیی عمو، حرف اسحاق نصفه ماند. وزغِ بیشم غرهبا چ

 اللی.

مان را رویش حک کرده بودند. مطمئنن ایی رنگ که اسم و تاریخ نامزدی دو انگشتر نقره

مان ایستاد و مقتدرانه سرش را ها را از بازار روستا خریدند. کمی جلو آمد، مقابلانگشتر

 باال گرفت.

دانی که هیچ فرقی با حلیمه برایم نداری و ی ماست. مین ازدواج به صالح همهای -

 ست، بعد ازسر مادرت زده شده هایی که پشتقدر هم عزیزی؛ اما حرف و حدیثهمان

اند. عقدت با پسرم شاید باعث بسته شدن د*ه*ان مردم نشود؛ اما مرگش هم رهایش نکرده

 شود. شاید تا حدودی به فراموشی سپرده

های باز هم بحث را کشید تا به مادرم رسید. دستم را مشت کردم و جوابش را ندادم. ناخون

 ای برایم اهمیت نداشت.شدند و این موضوع ذره بلندم، باعث خراش کف دستم می

هایش را گفت و دوباره بانویم را بد خطاب کرد، دوباره رسوایش کرد میاِن اهالی و حرف

 یرم را رنجاند.دوباره قلب پدر پ

 ی من است.عموِی ظالم من، عموی بد ذات من، روز مرگت روز تولد دوباره

 شهیفه؟ شهیفه جانم حواست هست؟! -

 ای کردم. با خشم برگشتم و فریاد زدم:دندان قرچه 

 نگو شهیفه! من نارونم، نارون. -

 متعجب چشم گرد کرد و سرش را تکان داد:

 بیندازم. ،حلقه دستت بینفقط، فقط خواستم که  -

شدت باال و ام را هم به هیجان انداخته بود و بهی س*ی*نههای تند و تیزم، قفسهنفس

 شد.پایین می

 ست نامت که دخترم.شهیفه، به این قشنگی -
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زد هنوز عادت کرده های بانو که صدایش میباشد برادرجان، دخترمان به نارون گفتن -

 ت نگیر.رود، سخاست. یادش می

توانستم د*ه*ان خواست هر دو دستم را تا آرنج در دهانش فرو ببرم و تا میدلم می

داغ  ربط حرف نزند و باعث رنجش دلتا دیگر دخالت نکند، بی گشادش را جرواجر کنم 

 معطلی جلو بردم، حلقه را نزدیک آورد و آرام ل*ب زد:ام نشود. دست لرزانم را بیدیده 

 !دستت بندازم؟ -

 میل، لبخند تمسخرآمیزی بر ل*ب نشاندم و سرم را برایش تکان دادم.بی

 تا خواست دستش را باال بیاورد، صدای حلیمه بلند شد:

 آ زن داداش جان، دست راست نه. ببین ... -

 نگاهش کردم، پشت چشمی نازک کرد و دست چپش را باال آورد. 

 با این دست، نگاه کن. باید چپ باشد! -

دندان کشیدم و طبق فرمایشش، دست چپم را جلو بردم و باالخره حلقه  زیرینم را بهل*ب 

شان بودند. صدای دست و هایم در حاِل جوییدنسوخت و دندانرا دستم کرد. پوست لبم می

کردند. دستم گفتند و آرزوی خوشبختی میکرد. تبریک میشان، حالم را دگرگون میهایکل

حقیقت هایم بهای رنگ، کابوس شبی نقرهروی چشمانم. حلقهروبه را باال گرفتم، درست

گفت؟ اگر شد که بروم؟ یعنی زن اکبر حقیقت را میپیوست، پس کدام رهایی؟ امشب می

 گفت چه بکردم؟!بی دروغ میبی

 اندازی خانم؟!دستم نمی -

نداخت و دوباره اش را شکار کردم. ابرویی باال ای ذوق زدههایم چهره از میاِن انگشت

 گفت:

 چه شد؟ منتظرت هستیم. -

شان، انگار که از ام، باعث شد چشم بندم و کمر خم کنم. نگرانی صدایدرِد ناگهانی معده

 رسید.های دور به گوشم میفرسخ

شان گوش هایخواستم به نگرانیشان را بشنوم، نمیخواستم صدایعقب چرخیدم. نمیبه

 شان را ببینم.بهم زنحالهای خنداِن بدهم و چهره

 آمد، صدای عمویم و اسحاق.صدای پدرم می 

 بی.صدای ))بذارید طفلم به حال خودش باشِد(( بی



www.taakroman.ir  

 
  

 
21 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

های ناری که چرا تا این حد پچ تمام دختران حاظر در جمع و بد و بیراه گفتنشاید هم پچ

 ام.سر از خود شده 

کنم و هیچوقتم وقت زاییدنش ه حمل میهاست با خود، مانند زنانی پا به ماسوالی که سال

 ای در حال خوردن جانم است.رسد مانند خورهنمی

نامیدند؟! ناری، زدند و ناری را، همان ناری میچرا منی که نارون بودم را شهیفه صدا می

 ناری؟!

 ام کشیدم و موهایم را به کناری زدم.عرق گرفته دستی به پیشانی

کردم. اسحاق چشم انتظار است تا بروم و حلقه را گاه میاطرافم نگیج و سرگردان به

 دستش کنم؟!

جا حس نشوم. تا این حد دور و جایی که حتی خوِد من هم در آنبدوم و فرار کنم، به آن

 غریب.

 خواهم. چرا دیگر به دیدنم نیامد؟دلم باغِ بزرگ آقاجانم را می

 نارون؟ -

 هایم ناگهانی منجمد شد.ی که خون در رگ قدر نزدیک و به یاد مانقدر آشنا، آنآن

کردم. خوبی حس میهای درونم را بهرا پاهایم حس کردند. حِس شکستن آیینه لرزش زمین

شدند. صداِی بانویم افتادند و هزار تکه میهای بلند چندین طبقه میانگار که از ساختمان

 بود که نامم را تازه خواند.

 چرخی زدم و با صدای لرزانی گفتم: جلو رفتم، پریشان حالکمی به

 جایی؟مامان، مامان تو این -

 ای آمد و رفت.صدایی نیامد، تنها برای لحظه

 تکرار کردم:

 بانو! -

 باز هم صدایی نیامد. آمد و رفت. چه تضاد زشتی دارند. 

 ام زدم تا اشک نریزم. قول داده بودم هرگز برایش گریه نکنم.چنگی به گلوی بغض گرفته

 ای خسته.زدم، مانند گرگی گرسنه، مانند پرندهس مینف

 قلبم نبض گرفته بود، مانند گنجشگکی ترسیده.
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هایش شدم. عصایش را با قدم قدمجلو رفتم و همبا کشیده شدن بازویم، تلو خوران به

نفسی گرفتم و سعی کردم تا از حال و هوای  .کردکوباند و حرکت میحرص روی زمین می

 صدای بانو در بیایم.

 رم؟بی چرا نگفتی امشب میبی -

 صبر و قرار نداشتی که! -

 من از ناری هم خداحافظی نگرفتم.  -

 ی نسبتاً آرامی زد.ایستاد، با خشم نگاهم کرد و به سرم ضربه

فهمیدن ها؟! آن هم در این شب. خواهرت کردی تا کل ایل خبر رفتنت را میخداحافظی می -

 شناسی.را که می

 گرفتم. کردم. با نگاهم ازش خداحافظی میحداقل نگاهش می -

 پس پدرت چه؟ خوب نگاهش کردی؟! -

سمت پاییِن تپه ای باال انداختم. دستش را دراز کرد و بهآب دهانم را قورت دادم و شانه

 گرفت.

 زیاد حرف زدی، برو منتظرشان نذار. -

 م که!شبی اگه من و اکبر نباشیم بدبخت میبی -

اش انداخت. اجزای صورتم را با دقت از نظر گذراند  اش را جمع کرد و روی شانهروسری

و سرش را آهسته تکان داد. خواستم به آغوشش بکشم که عصایش را جلو آورد و مانعم 

 حرف نگاهش کردم.عقب رفتم و بیشد. بدون تکرار کارم، به

 گشت و دوباره راه جشن را در پیش چشم بست تا دوباره اشکش راهی چشمانش نشود. بر

 گرفت.

خواست خودش را فردی قوی  خواست خودداری کند، میجلوی نارونش میجلوی من، 

 دانستم تمام کارهایش برای کمتر اذیت شدن هر دوی ماست.جلوه بدهد؛ اما خوب می

 اسحاق از دور حواسش بهم هست. -

نتوانستم تاب بیاورم، قبل از دور شدنش جلو شاید صدایم را نشنید، شاید آمیخته با باد شد. 

 آغـ*وش کشیدمش.رفتم و از پشت به

 ام شوند.های داغم ُسر بخورند و مهمان گونههایش باعث شد اشکلرزش شانه

 یام تو رو همبی. امشب که برم، یه روزی میاین اکبر و زنش نذار تو دردسر بیفتن بی -
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 برم.می 

 هایش زد و با ناراحتی گفت:ام دور شانههای حلقه شدهانگشتی آرامی روی ضربه

 خوش خیالی بسه! برو، منتظرشان نذار. -

منتظر است، پا تند کرد  هایم را پاک کردم. تا خواستم بپرسم چه کسیبا دست، خیسی گونه

و در تاریکی شب گم شد. شاید هم کسانی منتظرم هستند که دو سال تمام از یادم غافل 

 دند.ش

شاید ده الی پانزده قدم بین من و اسحاق، بیِن رفتنم به جشن، فاصله بود و اگر امشب 

رفتم، برای همیشه دور توانستم ببینم؛ اما میرفتم دیگر هرگز روی آرامش را نمینمی

 شدم.می

 پایین رفتم. های کوتاه کنار چادر اکبر آقا، آرام بهوقت را تلف نکردم و از تپه

 های کوچک روشن نگاه کردم.به چراغ برگشتم و

بی گفته کشی کنند را خوب به یاد دارم. روزی که بیروزی که خواستند برای روستا برق

 بود:

جا بمانیم و هایمان بر سرمان آوار شده است. یا باید به بازار روستا برویم یا همینخانه -

 شَون!ها ساخته میزودی خانهبهچادر بزنیم. 

کردم و بخاطر ناری، بخاطر خودش، می اش، خیره نگاهشی زیبا و کتابیهجهبا همان ل

پدربزرگم جدایم کرده بودند و مرا از شهرم به  یرضایت داده بودم به ماندنم. تازه از خانه

 ها؟!دلروستایشان آوردند. با بانوِی من چه کردند این سنگ

شدند و من هم اجازه را صادر کرده  سرازیر میام زدهمهابا از چشمان غمهایم بیاشک

 بودم.

ای نداشت و دوباره هایم را پاک کردم؛ اما فایدههای شالم را دست گرفتم و خیسی گونهلبه

 شدند.خیس می

 عقب نگاهی بیندازم، راهم را پیش گرفتم.که بهدر تاریکی قدم برداشتم، بدون آن

هایم را تند کردم. حتی چندباری نزدیک بود دمبا دیدن چراغ ماشینی از دور، خوشحال ق

نهایت دست و پا گیر بودند. از های لباسم بیپایم پیچ بخورد و نقش بر زمین شوم. چین

هایشان دور شان و از صدای دست و کلمضحک چادر اکبر آقا دور شده بودم، از جشن

 شده بودم.
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را اعالم وزید و حضورم تندتر از قبل می دادند و بادصدا می های زیر پایمجلو رفتم. برگ

 کرد.می

 خواست برگردد و نگاهم کند؛ اما شک و شبه داشت.هایش تکانی داد. میبه شانه

تر رفتم. با دست هر دو طرف پیراهن بلندم را گرفتم و سعی جلودوباره قدم برداشتم و به

 داشتم شناساییش کنم. خودش بود، ماهور.

آور شده بود و در دل دعا کردم تا باد نگذارد کوبشش به قرارم خجالتبیصدای قلب 

 گوشش برسد.

کرد و شاید هم کمی مان قفل هم شد. او با تعجب نگاهم میعقب، نگاهبا برگشتش به

 گرش شده بودم.حالی نظارهکرده بود، و اما من با خوش شگفتی را چاشنِی نگاهش

توانست و دوباره دهانش رد تا حرفی بزند؛ اما انگار که نمیتغییر کرده بود. د*ه*ان باز ک

 شد.بسته می

های هیجان سمتم آمد. صدای نفسدیگر نتوانست تاب بیاورد، ماشین را دور زد و به

 اش لبخند به لبم آورد.زده 

 کرد.می چرخاند و با شگفتی نگاهمتک اجزای صورتم میاش را روی تکچشمان ذوق زده

 ای مشکی رنگی به پا داشت و پیراهن سفیدش را هم زیر شلوارش برده بود.چهشلوار پار

عقب فرستاده بود. صورتش را اصالح موهای مشکی براقش را جمع کرده و همگی را به

 تر از هر آسمان شبی شده بودند.نکرده و چشمانش مشکی

توانستم از شد. نمی طوالنی گذشت، بسته ای که برایمدر ماشین باز و بعد از چند ثانیه

های پهن و بلندش چیزی را ببینم برای همین صبر کردم تا هر که هست خودش باالی شانه

 خور از نبودشان در تمام این مدت.خور بودم، دلبه پیشوازم بیاید. دل

 با کشیده شدن دستم، در آغـ*وش بزرگی جا شدم.

 من، خدایا تو واقعاً نارونی؟! نارون من، عزیز -

های سرخ و درشت را از باغ ام است. سیبیقین رسیدم که خاله سودابهبا صدایش به

خاله هم گفت.چیدیم و بانو هر از گاهی ))مواظب باش(( بلندی میمی آقاجانم بزرگ 

 شی، ناری رو هم بیاور.کرد: حاال که جدا میکنان جوری که من نشنوم نصیحتش میپچپچ

 د:زبانو هم با غم ل*ب می
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 خوان بدنش به پسرعموش!ذارن. مینمی -

هایم را به دندان کشیدم. بیشتر از قبل به خودش فشردم قلبم تیر کشید، چشم بستم و ل*ب

 کرد.و عطرم را بو کشید و زیر ل*ب نامم را، حاال با گریه زمزمه می

کنم؛ اما  خواستم دست بندازم دور کمرش، محکم بغلش کنم و یاد بانو را در ذهنم تداعی

 هایم را مشت کردم و تکانی نخوردم.دست

کرد. صورتم را با دستانش قاب  اش جدایمبعد از چند دقیقه، از آغـ*وش گرم و مادرانه

تنگی در سختی چشم چرخاندم و ماهوری را که دلزد. بهجایش ب*وسه گرفت و به جای

 کرد شکار کردم.اش هویدا میچهره 

به پایین سوق داده شد، دستش را مشت کرده بود و  زد. نگاهم های بلندش چنگیبه ریش

 کرد.خیره نگاهم می

 دونی بعد از رفتنت چیا کشیدیم ما؟!نارون مادر، عزیز من. می -

 توانستم بگویم درست است، من دوباره چشمانم روی صورت مهربانش ثابت ماندند. نمی

خواستم از رنج این دو سه سال . نمیتان تب کردمام و از دوری تان شدههم دلتنگ

ایی تغییر در حالت عقب رفتم و بدون ذرههایش که تمام، بهشان بگویم. ب*وسهبرای

 ام، ل*ب زدم:چهره 

 ممکنه بفهمن نیستم و بیان پایین. جا بریم؟تر از اینشه هر چه سریعمی -

 با دست، به صورِت گردش زد و به ماهور اشاره کرد: 

 گه! زود باشید، زود باشید سوار بشیم تا نیومدن.سرم، راست میبهخاک  -

 هللا گفتن ماهور، ماشین روشن شد.با بسم خاله جلو نشست و من هم عقب.

اشان را در روستا با باد و سوز های بلندی که حکومت چند سالهبرای بار آخر، به درخت

جا هایم که باید همینتک خاطرهز تکگرفتند، نگاه کردم و با ناراحتی ازمستانی جشن می

بی کردم وداع کردم. هنوز هم باورش برایم سخت بود که بیشان میبرای همیشه دفن

هایشان راحت از دست طعنه ی کارها را کرده است و امشب هم راهی تهرانم کرد.همه

 شدم، از دست اسحاق و پدرش و شاید هم از دست ناری.می

 حال شده است برایتا به حالی و ترس داشتم.ن دور شدن، حس خوششدیم و از ایدور می
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 حال باشی و هم ترسیده؟ هم دلت رضا باشد و هم ناراحت و ناالن؟کاری، هم خوش 

 حال و ترسیده، ناراحت و ناالن.. خوشاالن، من همان حسم

 نارون مادر؟! -

شدم و با صدای آرامی که انگار با صدای خاله، از فکر و خیال بیرون آمدم. در خود جمع 

 آمد، جواب دادم:از ته چاه در می

 بله؟ -

سمتم برگشت. اخم تصنعی کرد با کمی تالش، اندام درشتش را روی صندلی تکانی داد و به

 و دوباره گفت:

 ذاریم برگردی. جا منتظرتن. دیگه نمیزنیم. همه اونریم خونه آقاجون حرف میمی -

 ی حق ج رفت، دیگر برگشتی در کار نبود؛ اما با این حال چهرهدلم از حرف آخرش غن

 ای گفتم:. سرم را تکان دادم و با لحِن مسخرهجانبی به خود گرفتم

 مونن! البته ممکنه تا االن یادشون رفته باشهموقع سختشون نباشه منتظر میجدی؟ یه -

 نارونی هم هست ...

 کسی یادش نرفته. -

کرد و دوختم. رانندگی میِی حرف در دهانم ماسید. به نیم رخش چشمبا صدای ماهور، باق

 .ی جلویش بودحواسش به جاده

خوِن خودش رو تونه هممیگه، مگه کسی ماهور راست می این چه حرفیه خاله جان؟! -

 فراموش کنه؟

 که نگاه از نیم رخش بردارم، گفتم:بدون این

اومدین دیدنم، جا رها کردین. فقط همون اوایل میینشما تونستید. سه سال تموم من رو ا -

 بعدش چی؟ نگفتید من مثل ناری نیستم؟!

 نفسی گرفتم و دوباره ادامه دادم:

خوام بشم زن یه دیوونه ام یا مرده؟ تا فهمیدین میتو این دو_سه سال کی گفت من زنده -

 اومدین یهو شدین ناجی من!

 خوام بمونم اومدیم.تی بیاین دنبالم دیگه نمیخودت نخواستی مادر. ببین تا گف -

 متعجب نگاهش کردم. پرسشی سرم را برایش تکان دادم:

 من گفتم؟! -
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 آقاجونت رو ندید ... -

 خاله! -

ی کوتاهی گونهنگاه التماس اش بود که در فضای ماشین خط انداخت.هم صدای مردانه باز

 به خاله سودابه انداخت و تند گفت:

 ر برسیم بعد.بذا -

دوخت. خاله هم به تابعیت از حرفش، سرش را تکان داد و  ی مقابلش چشمدوباره به جاده

خواستم حرف بزنم و خواستم بگویم، میناراحت، صاف سر جایش نشست؛ اما من می

 گالیه کنم از نبودشان.

وقت نگفتم هیچ کردید. من دوسال تنها بودم! با رفتن بانو، شما هم رفتید.نباید باور می -

وقت نشد فراموشتون کنم؛ اما شما تونستید، خیلی خوب هم ببینمتون، هیچ خوامنمی

 تونستید.

کسی فراموشت نکرد نارونم. از دور همیشه هواسمون بهت بود. بذار برسیم مادر، بذار  -

 زنیم حاال.تو. حرف می

ی دودی را تکیه به شیشهاش برای خودش. سرم پوزخندی به مادر گفتنش زدم. مهربانی

 ماشین دادم و چشم بستم.

زدیم. ها مینشستیم در باغ به آن بزرگی حرف شناختم پر حرف بود، میماهوری که من می

گفت و کالفه شده بود از این همه خاطرخواه. شان میاز دخترهای خوشگل دانشگاه

 گفتم:هایش، من هم با پرویی میکردم و در قبال حرفحسادت می

 ترن؟یعنی از من خوشگل -

 داد. های درخت را فراری میهای کوچک روی شاخهخندید و گنجشکبا صدای بلند می

 گفتم:انداختم و با بدجنسی میداد و هوار راه می 

 دن.های خوشگلم رو فراری میقدر زشتن که پرندههات اونصدای خنده  -

شوم، به ای میوارد هر زندگی ی بدشوم کهبرگشتهمن همان کالغ نحسم. همان بخت

 رسانمش.نابودی می

 رخش چشم دوختم.باز کردم، پِر روی موهایم را لمس کردم و دوباره به نیم چشم

 توانستی مردانگی را در  سال رسیده بود، زیبا نبود؛ اما تا دلت بخواست می شاید به سی
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 ام!سالهزد که من یک مرد سی اش داد میاش ببینی. چهرهچهره 

 تموم؟ -

 هایم را در هم قالب کردم.با صدایش جا خوردم و دست

 چی تموم؟ -

 به فرمان ماشین پیچ و تابی داد و سرعتش را کم کرد.

 نگاه کردنت! -

 با حرفش، ناگهان گرمم شد. قلبم دوباره نبض گرفت و گلویم سوخت. حس کردم به کمی 

 هوا احتیاج دارم.

 کردم. نمیمن که به تو نگاه  -

اش آمد. سرم را جلو بردم که با چشماِن بستهکنار جاده ایستاد، صدای خاله سودابه نمی

 عقب بردم.مواجه شدم. به خواب رفته بود. لبخندی زدم و دوباره سرم را به

 سنگینی نگاهت رو حس کردم. -

ی شعله هایش گذاشت و باهایش گرفت، نزدیک برد و میان ل*بسیگاری را میاِن انگشت

 تیز فندک، روشنش کرد.

 کشی!دونستم سیگار مینمی -

اش را کمی پایین آورد. ماشین را دوباره به حرکت درآورد و با خستگی که صدایش شیشه

 کرد، ل*ب زد:را دورگه می

 بعد از رفتن تو، آره! -

صدایش ام. اگر لرزیدند. دوباره صدای قلبم و خجالت چهره های دستم به وضوح میانگشت

 شدم.شنید رسوا میرا می

 دستم را روی قلبم گذاشتم و با صدای ضعیفی گفتم:

 االن، االن که دیگه هستم. -

 حجِم عظیمی از دودی که در دهانش بود را به بیرون رها کرد و سر تکان داد.

 پس باید بیشترش کنم. -

 متعجب پرسیدم:

 حاال چرا؟! -

 دادند. ی ریز، زیر چشمانش، نشان از لبخندش را میهاهایش کمی باال رفتند و چروکگونه
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 حالیم رو بروز بدم.دونم از ذوِق وجودت چجور خوشچون االن دیگه نمی -

 کشید.ام تیر میسوختند و کلهمی های پایمنوِک انگشت

 ام کافی بود.یک شب، فقط یک شب براِی تغییر زندگی

 قدیم.هایش را دوست داشتم، درست مثل حرف

 دست گذشته سپردمش، حال کنارم است و ماهوری را که بعد از آمدنم به روستا به

 ای کردم. دهد. خواستم بحث را عوض کنم، مصلحتی سرفههایش بوی دلتنگی میحرف

 شم ...دارم اذیت می -

 بخاطر سیگار؟ -

 دفعه با بدجنسی گفتم:ای کردم و ایندوباره سرفه

 شم.ن دارم خفه میکنم االآره. حس می -

 های آرامی حواله کردم.ام ضربههایم را مشت کردم و به س*ی*نهدست

 نگاهش کردم، سیگارش کوفتش شده بود.زیرچشمی 

کشید و سیگارش را به بیرون پرت دوباره کنار خیابان ترمز آرامی گرفت، شیشه را پایین 

 چرخید و نگران گفت: سمتمکرد. به

 وبی؟خوام. خمعذرت می -

 مان خوب بود.چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم. کمی هم نگرانی برای این همه دورِی بین

 هایم برای آینده کردم. ذهنم را خالی از خاطرات گذشته و نگرانی

 آلرژی پیدا کردی؟ -

ی باز کردم و مستقیم به قرنیهچشمانم را نیمهآمد؛ اما با این حال، خسته بودم و خوابم می

 چشمانش زل زدم. چقدر تغییر کرده بود این مرد!

 دلیل لبخندی زدم. لبخندی به نگاِه نگرانش.بی

 مگه باید حتماً آلرژی داشته باشم؟ -

 دستی به موهایش کشید و ل*ب زیرینش را با زبانش، کمی تر کرد.

 مدت به دود سیگار آلرژی پیدا کرده باشی. دیدم اذیت شدی، گفتم ممکنه تو این -

دانستم باید چه بگویم و چه رفتار نگفتم. در واقع نمی ابروهایم را باال انداختم و هیچ

 برکرد و حاال عالوهام میهایش دستپاچهای از خود، در برابرش نشان بدهم. حرفپسندیده
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 مان اضافه شده بود.های تند و تیزم هم به جمعصداِی بلند قلبم، نفس 

 خوام جبرانش کنم.دور موندیم، مینارون، ما خیلی از هم  -

دست بردم و چنگی به راِن پایم زدم، ناگهانی فکری به سرم خطور کرد. لبخندی زدم و 

 ذوق زده گفتم:

 شه آهنگ بذاری؟می -

های خشکش رسید. باالخره روی ل*بهایم به گوشش نمیطور دیگر صدای نفسشاید این

 لبخند ملیحی نشاند.

 .ذاریممی آهنگ هم -

زمان با حرکت ماشین، آهنگ مالیمی هم در فضای پر سکوت ام روی گرفت. هماز چهره 

 مان پخش شد.بین

 ی بزرگدانستم. تنها با یک فاجعهام را به خوبی میعادت خوابیدن خاله سودابه

ای که در روستایمان رخ داد و شاید هم انفجاری توانستی بیدارش کنی. مانند زلزلهمی

 مهیب.بزرگ و 

 بخش یک پیانو.زد، آهنگش همین بود. صدای نواختن آرام پیانو می

 بخش پیانو، به خواب رفتم.ام دادم و با صداِی لذترا تکیه به بالشتِک کوچک صندلی سرم

*** 

 وای مامان بیدارش کن دیگه! یعنی خودشه؟! -

 نظرت هنوزم چشماش سبزن؟به -

 جا شدم.کمی جابههایشان در جایم با صداِی بلند خنده

 کردند.زدند و با خنده، از خودشان پذیرایی میدر رویایم بودند، حرف می

 قسمت دیگری از خوابم بروم تا از دست صداهایشان راحت بشوم.خواست بهدلم می

 سال و رنگ چشماش پریده باشن؟!آخه مگه نوزاده که تازه رفته باشه تو یک -

 شان بود که در گوشم پیچید.نامفهوم هایحرفدوباره صدای خنده و 

 های روستا بود.آمد و نه خبری از سگنه صدای غارغار کالغی باالی سر چادرم می

 رفت،ام را پیدا کنم؛ اما هر چقدر دستم جلو میبیدستم را کمی جلو بردم تا گرمای تِن بی
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 شد.فضای خالی هم بیشتر حس می

 بینه.م داره خواب میبیدارش کنیم؟ فکر کن -

 ای بود که دوباره در گوشم نجوا کرد.پچ مردانهصدای پچ

 ای کشیدم و زیر ل*ب نالیدم:خمیازه

 بی؟بی -

 بینه!دیدین گفتم داره خواب می -

اش را مرور کردم و ترسیده چشم باز کردم و سیخ دیشب را به یاد آوردم، مرحله به مرحله

 شین چنگی زدم و بیشتر در جایم فرو رفتم.سر جایم نشستم. به صندلی ما

 کردند. زل نگاهم میدرهای ماشین باز و سرهایشان را داخل آورده بودند و زل

 سالم عزیزم، خوش اومدی. -

 های کوچکش لبخند نشانده بود، نگاه کردم.چرخیدم و به دختِر مو طالیِی که روِی ل*ب

ها توانسته بودم دوباره بعد از مدتخودش بود، مری من. باورش برایم سخت بود که 

 ببینمش. هیجان زده ل*ب زدم:

 مری؟ -

 جان مری! -

 هایم را روی هم فشردم و با ذوق گفتم:ل*ب

 شه، خودتی؟!نمی باورم -

سمت در ماشین ای گفت. دلم برایش ضعف رفت. بهی(( بامزهی ریزی کرد و ))آره خنده 

 ن در را باز نکرده بودند. با خوشحالی پیاده شدم.هجوم بردم و بازش کردم. الحمدهللا ای

 خوایم!پس ما چی؟ ما هم ب*غل می -

هایش را از هایشان، ماشین را دور زدم و نزدیکش شدم، دستاطرافم و حرفبی اهمیت به

 سمتش پرواز کردم.هم باز کرد و مشتاق به

 کردم.  کمرشهایش را محکم فشردم و دستانم را قفل عطرش را بو کشیدم، شانه

تنش، گوشت  حس کردم کمی ورم کرده باشد، شاید هم از حالت استخوانی در آمده و کمی

 گرفته بود.
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 گفت:نشاند و با مهربانی میمی های ریزی روی موهایمب*وسه

 اگه بدونی چقدر دلتنگت بودیم. -

 نتوانستم تاب بیاورم، از خودم جدایش کردم که نگاهم به روی شکمش افتاد.

ام گرد، نگاهی به شکمش انداختم و بعد هم به صورِت خندانش. انگشت سبابه با چشمانی

 گفتم:بردم و با تعجب  را نزدیک شکمش

 بزرگ شده! -

شان کردم. همه بودند. خاله سودابه و مریم دخترش. آقا هایشان بلند شد، نگاهصدای خنده 

 ی و زنداییم.محسن شوهر خاله سودابه. آریا برادر ماهور و دای

 شناختم!خاله مهربان به همراه دو دخترش و سه نفر دیگری که نمی

 اس نارون جان.خانم حامله -

جا خوش کرد. دستم را جلوی دهانم گرفتم و با نگاهم چرخید و روِی چشمان شیطنِک مریم 

 کردم.شان میزدگی بررسیذوق

است. مریالِی تنبل  ک زندگی دادهکرده و برای خودش تشکیل یحامله بود، یعنی ازدواج 

 من.

اش تنگیکشید. کارهای مری را تکرار کرد و از دل  سمتم آمد و محکم در آغوشممریم به

 گفت.

 کردند.همه آمدند، خوشحال بودند و نوبتی بغلم می

آریا کمی پیر شده بود؛ اما هنوز جذابیتش را حفظ کرده و از صالبت خاصی برخوردار  

 بود.

ام را محکم در آغ*و*ش  داشتنیا ندیدم؛ اما در قبالش دایی و زندایی دوستهمسرش ر

 شد؟!ام رفع میتنگیکشیدم؛ اما مگر دل

شان تبریک گفت. هنوز هم سر و سنگین بود، آقا محسن، برای دوباره آمدنم به جمع

 نظیر و متین.قدر بیقدر خوب، همانهمان

ها هم در کردم و آنحالی بررسی میا خوشهایشان را بعطرشان را بو کشیدم، چهره 

، جز سه نفر... خاله کردند. همه را در آغ*و*ش کشیدم را غرق ب*وسه می جواب، صورتم

مهربان و دو دخترش، نرگس و نرجس دوقلویی که همسن خودم بودند و آن سه نفری که 

 ر همسر مری!از آنها، همسر مری است و دو نفد دیگر خواهر و براد بعد فهمیدم یکی

 خاله مهربان هنوز هم همان اخالق را داشت، اخالقی که دو دخترش هم از خودش به ارث 
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 برده بودند. 

تر شده است. دستی به امان هم اضافام و به تعداد خانوادهگیج شدهکمی  حس کردم 

 ای، وضعیتم را جمع و جور کردم.کشیدم و با لبخند درمانده  امپیشانی

ام هایم، شروع به جوانه زدن در بن و ریشهکاشدوباره در دل غصه خوردم و با آمدنم ای

 کردند. 

پیچید و هایش در باغ میای کاش باز هم مانند قدیم بانو بود، ای کاش باز هم صدای خنده 

ام به کرد. با کشیده شدن دستم، از دنیای بیمارگونهمریِم همیشه بازیگوش را نصیحت می

 ان کشیده شدم.شجمع

 ی ازدواج انداختی دستت؟این چیه؟! حلقه -

 انداختم، مثل خواهرش زیبا بود، شاید هنوز هم زیباتر.اش نگاهیبه چهره

دانستم باید چه بگویم و این هایم را از میاِن دستش خارج کردم. نمیبا اخم ظریفی انگشت

 ن دو خواهر، شروع شدند.های ایداد. دوباره دخالتبیشتر از هر چیزی آزارم می

 بهتره بریم داخل. آقا بزرگ منتظر دخترمونه. -

 موقعش تشکر کردم.به آقا محسن نگاهی انداختم و با لبخند، از حرِف به

 های این دو خواهر نفس راحتی کشید؟!شد از دست حرفاما مگر می

سرشان  کردند و پشتخاله سودابه و زندایی کنار هم ایستاده بودند و با مهربانی نگاهم می

تابعیت از هم، دایی نوید مشغول حرف زدن با موبایلش بود. صدای مریم بلند شد و به

 حرف پدرش گفت:

 گه، بریم دیگه. تازه خیلی هم دیر شده!بابا راست می -

 با تعجب ل*ب زدم:

 مگه ساعت چنده؟! -

آسمان باالی  اش دستش را متوصل به کمرش کرد و با اشاره بهطبق عادت همیشگی

 سرش، خندان گفت:

 

 

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
34 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 سه صبح. -

مری دستی به شکمش کشید و با خنده چشمکی برایم زد. دست همسرش را گرفت و 

 سمت خانه قدم برداشت.به

 شد بیدارت کنیم.نارونم بیا بریم. خوش خواب بودی ماهور هم راضی نمی -

ای داشت. از قامت بلندش بینِی کشیدهبه قامت بلند کیارش نگاهی انداختم، پوستی سبزه و 

توجه به مری رو ام سر به زیر انداخت. بیمشخص بود که ورزشکار است. از نگاِه خیره

 کردم و پرسیدم:

 سه صبح؟! خواب رفتم پس، االن کجاست؟ -

 بیمارستان. -

 با صدای نرجس ابرویی باال انداختم و دوباره به کیارشی که کمِر مری را گرفته بود و

کرد خیره شدم. خواهر و برادرش را هم به پیشوازم آورده بود.  سمت خانه هدایتش میبه

ی خواهرش هم نتوانستم تری داشت و به چهرهی خامبرادرش مانند خودش بود؛ اما چهره

 خوب دقت کنم.

 سال بعد از رفتنت با کیارش عقد کرد.یک -

ن دادم. موهایش هنوز هم بلند بودند، سمتش برگشتم و سرم را مفهومی تکابا صدایش، به

چشمان مشکی و پوست روشنش در تاریکی شب، بسیار زیبایش کرده بودند؛ اما باز هم 

 گفتم: نرگس هنوز زیباتر بود!می

از کنارم رد شد و کنار خواهرش ایستاد. خاله مهربان دستی به زانوهایش کشید و با گفتن 

 ت خانه رفتند. سمیشان بهای کوتاه، هر سهبا اجازه

 ، زیر گوشم زمزمه کرد:آریا هم نزدیک آمد و دستش را دور گردنم حلقه کرد و با خنده

 به! خانم قراره ازدواج کنن؟ آقا مهندسن یا دکتر.به -

 ایستادم، از حرف آخرش چشم گرد کردم! 

 اسحاق؟! دکتر باشد یا مهندس. بلند زیر خنده زدم و دست جلوی دهانم گرفتم.

 آثار غم روی صورتم، آنچنان  ام.حالیام بود و شاید هم اولین خوشین اولین خندهشاید ا

 

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
35 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 هایم کنده و رها شوند.ی شوم بدبختیخندیدم تا سایهپخش شده بود که باید نصف روز می

 ی دخترمون هم دیدیم.خدارو شکر خنده  -

ام را بگیرم؛ اما جلوی خنده هایم کشیدم. سعی کردم با حرف آقا محسن دستی به گونه

 شد.نمی

 کنان گفت: پچسمتم آمد و به بازویم چنگی زد. با خباثت پچمریم به

 خندی؟غش میچی گفت زیر گوشت که غش -

 مریم؟ -

 با صدای تذکِر خاله سودابه، رهایم کرد و معترضانه گفت:

 مامان! -

 م.سمت باغ قدم برداشتیلبخندی زدم و دستش را گرفتم. به

 عه، مریم بردیش؟ -

 تر از قبل چسبید.ای گفت و بازویم را محکمبا صدای آریا، مریم ببخشید مسخره

رفتیم. انگار که به سکوت نیاز داشتیم و این موضوع را بدون حرف کنار هم راه می

 مان فهمیده بودیم.جفت

هایم و هر روز هایم، برای رفع غمدلتنگ بودم، َو چقدر محروم بودم برای رفع دلتنگی

 یمان.هاحالی کردنخوش

 زد:زد و انگار که صدایم میی آقا بزرگ، در این تاریکی شب برق میدر سفید خانه

 وارد شو! -

کاری، چند روز پیش در را لمس شوی که بُرس رنگ توانستی متوجهاز بوی رنگش، می

 آمیزی کرده است.و رنگ

ام را کنار آقا بزرگ شروع سال، دوباره زندگی نفس عمیقی کشیدم. بعد از گذشت سه 

ی طالیی در را لمس دست مریم را رها کردم و دستگیره دفعه بدون بانو.کردم؛ اما اینمی

ی در را هم روزی بانو کردم. هنوز هم طالیی رنگ بود. محکم فشردمش، این دستیگره

 هایم هم رسید.لرزیدند و این لرزش، تا به پاهایم میلمس کرده است. دست

 گرفت.این روزها، تپش قلبم به اوج رسیده بود و با تلنگری کوچک نبض می

اش مانند بازی را که بلندیهای خشکم را تر کردم و دوباره نفسی گرفتم. در نیمهل*ب

 ی نبستاً بلندش پایین رفتم. فضای باغ، ماند را کامل باز کردم و از روی سه پلهدروازه می 
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 نم را هدف گرفت.مرکز چشما

 چین پیراهنم را دست گرفتم و آب دهانم را به سختی قورت دادم.

شان نمانده بود و اگر سالی بودند. در این زمستان، برگی برایهایم دیگر رو به کهندرخت

 دیدی.رفتند را می کم رو به زردی میهم خوب دقت بکردی، شاید چند برگ نارنجی که کم

گذشت و ها میهای خشک پاییزی، از میان درختبود از برگ ی طویل که پریک جاده

 پوشاندند.شد حصارهای چوبِی بلندی که دور تا دور فضای باغ را میانتهایش می

 فشارد کشید. بغض گلویم را میام تیر میلرزید و معدهفکم می

 سوزدنگاهم می

 شودچشمانم بارانی می

 زند و شب ...خورشید دلم پر می

 اش را دوباره سقِف تیره َو شب

 گستراند.آورم میروی دل رنج

 ی قلبمهای باقی ماندهستاره

 کنندبا انفجاری مهیب خودکشی می

 میریم.َو من، دوباره از نو می

هایم که تا این حد گویم به اشکگرفتند. تحسین می شان را در پیش های اشک راهقطره 

ام اند و دیگر نیازی به اجازهرا به خوبی یاد گرفته امشعور و کماالت دارند. مسیر گونه

 برای ریختن ندارند. 

سمت دو نیمکتی که کنار درخت توت هنوز هم مثل قدیم چشمانم را باز و بسته کردم و به 

 کشیدند قدم برداشتم. شان را به رخ میِ زشتی

به باغ زیبایم های کهنه شان کنم، این نیمکتچقدر آقابزرگ گفته بود بگذارید تعویض

شان باغ را قشنگ و انداختیم که همین زشت بودنخورند و ما هم جنگ و جدال راه مینمی

 قدیمی کرده است.

 هایاش دستی کشیدم و با لبخندی غمگین، برگهای چروک و نَم گرفتهروی چوب

 شان را روی زمین ریختم.ی روی صندلیپالسیده

 کند، روحت را بیمار و وجودت شود، بنِد دلت را پاره میای که دیگر تکرار نمییاد گذشته
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 اندازد. می را در قعر خفگی

 خالی شود.که ذهنم خالیِ  قدر عق بزنمخواهد سنگینی خاطراتم را باال بیاورم؛ آنمی دلم

شدیم و شان آوار میویای رنگی که به هم چسبیده بودند و هفت نفری رهای قهوهنیکمت

 اند.کردیم، چقدر تنها شده سختی خودمان را جا میبه

 ها فاصله گرفتم.با درد چشم بستم، نفس سنگینم را خالی و از نیمکت

 ی سنگی آقابزرگ پا تند کردم.سمت خانهام گذاشتم و بهی س*ی*نهدستم را روی قفسه

اش. همه به داخل رفته و مرا به قدیمی خواستم دور بشوم، دور از این باغ و خاطراتمی

 حال خود رها کرده بودند.

کردم وزنی سنگین روی سرم قرار  شد و حس میام به خانه بیشتر میبا هر قدم، نزدیکی

 گرفته است و هر لحظه امکان دارد نقش بر زمین شوم.

اش اولین پلهی مرمرِی شد که روزهای تابستانی با بانو روی نگاهم زوم سه پله

 بافت.نشستیم و موهایم را میمی

ها فرار کرده بودند و ابرها در دریای به آسمان تاریک باالی سرم نگاه کردم. ستاره

 کردند. سیاهش، دریانوردی می

ام گرفتم و به مری مو طالییم خیره شدم. غِم ستارهبا صدای تیِک در، نگاه از سقف بی

 اش برای نفهمیدنم را.از آن، الپوشونی کردم و بیشترنگاهش را حس می

 خوای بیای باال؟ چشماش به در خشک شدن نارون!نمی -

 نامید.مرا شهیفه نمیمن نارون بودم. دیگر کسی 

 ام کمتر شود.پایم را روی اولین پله گذاشتم. چشمانم را باز و بسته کردم تا سرگیجه

 حِس، حِس بدی دارم. -

 ی در گرفت تا پایین بیاید.اشت و دست دیگرش را به لبهیک دستش را روی شکمش گذ

 نیا پایین ... -

 ترسم پس بیفتی. رنگ به رو هم نداری!شه؟ میمگه می -

 زد که مبتال به غم است.ام فریاد میدستی به صورتم کشیدم. از دور هم، چهره

 ی تر از دفعهپله گذاشتم که سنگینی سرم شدت گرفت و چشمانم بیش پایم را روی دومین
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 قبل، شروع به سوختن کردند. 

 ))آخِ(( آرامی زیر ل*ب گفتم که ترسیده داد زد:

 شد؟!چی -

سختی سر بلند توانستم پلک بزنم؛ اما با این حال بهسمت چپ سرم نبض گرفته بود و نمی

 کردم تا نگران نشود.

 کیارش؟ -

 عصبی نگاهش کردم و با اخم گفتم:

 صداش نزن. -

 ها نگاهی انداخت و مظلوم گفت:نثارم کرد. به پله تر شد و حسودی را همخنده، نزدیکبا 

 تونم. تازه خیلی هم لیزن!بدون کیارش نمی -

اش بخندم، اما جوابش شد یک آِخ دیگر از میان گانهخواستم به مظلومیت و لحن بچه

 ام.های ترک خورده ل*ب

کردم و از دردش، سرم در  ه درستی حس میهای سرم را بکردم، سوختن مویرگحس می

 حال ترکیدن بود.

 شدم، شاید کمی داد و فریاد، کمی گریه و ناله برایم خوب بود.باید خالی می

 بخشید.هایم به وضعیت حالم بهبود میشاید هم گرفتِن ماهور زیر مشت و لگد

د و سعی در آرام  شک کیارش کنارش ایستاده بونگاهی به مری انداختم، تنها نبود و بی

 کردنش را داشت.

 

 هایمان ایستاده بود.ای شک کردم شاید فالگوش حرفقدر سریع به بیرون آمد که لحظهآن

 شد.پیچید و در آخر، باعث تیر کشیدن سرم میشان مانند زنگی در گوشم میصدای 

ودم و با شان را واضح ببینم. انگار که در دریای وسیعی غرق شده بیتوانستم چهرهنمی

گرفت و سوزشش، دنیایم را ویران هایم، شدت آب مرکز چشمانم را هدف میباز کردن پلک

 کرد.می

 ترین قسمت از دگرگونی حالم بود.های پایم، زجرآور حس سوزش کف دستم و درد انگشت

 توانستم با حجم درد استخوان سوزی که در این چند ثانیه به جانم دیگر تاب نیاوردم. نمی
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افتاده بود مقابله کنم. چشم بستم و بدون ترس از سقوطم، جسمم را به دست باد گوش 

 کشید، سپردم.خراشی که در دل شب نعره می

*** 

هایم را پر کنم از این بو. جایم گرم و خواست ریهبوی تازگی گچ را دوست داشتم. دلم می

 بکشم. خواست چشم باز کنم و دوباره سردرد نرم بود. دلم نمی

 سردرد؟!

گشتم. در جایم غلتی دنبال یک سرنخ میالی افکارم بهسرعت باز کردم و البهچشمانم را به

 سمتم هجوم آورند.های پیش آمده بهزدم که ناگهانی، اتفاق

 ام.ی دیگر تا دیدن آقابزرگ مانده بود، مری و کیارش و بعد هم سرگیجهیک پله

ر پتوی ضخیمی که رویم انداخته بودند، کمی باال آمدم و نفسم را خسته رها کردم و از زی

 ام را به دیوار پشت سرم دادم. سربرگردانم که دهانم از تعجب باز ماند! خودش بود؟!تکیه

 سمتش رفتم.پتو را به کناری زدم و آرام به

سمت وقت بهماند، هیچاش تنگ شده بود؛ اگر زمان مرگ بانو کنارم میدلم برای چهره 

 افتادم.رفتم و در دام اسحاق نمیدرم نمیپ

ای از  با فکری خبیثانه، بیشتر از قبل نزدیکش شدم. شالم را از روی سرم در آوردم، طره 

 شان، شروع به اذیت کردنش کردم.موهایم را دست گرفتم و با تیزی

 هایش تیزی موهایم را به حرکت درسمت چشمانش رفتم و آرام روی پلکاول از همه به

 .آوردممی

 اخمی کرد و به سرش تکانی داد.

دادم، هایش را هدف گرفتم و با دقت روی صورتش، موهایم را پیچ و تاب میدفعه گونهاین

 خاراند.آورد و صورتش را می او هم دستش را باال می

اش، زیِر دستم زد و با ی بینیی ریزی کردم و با وارد کردن نوِک موهایم به حفرهخنده 

 ای بلند، عصبی چشم باز کرد و سر جایش نشست.هعطس

 خوابی کشیده است.چشمانش قرمز بودند و این یعنی، بی

اش خیره ماندم. چشم بست و با رها ی عصبیهایم را جمع کردم و مظلوم به چهرهل*ب

 کردن نفسش، 
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مهربانی هایش را از هم باز کرد. رنگ نگاهش تغییر کرده بود و حال به دوباره پلک

 زد.می

 سمتم آمد و چترهای بلندم را پشت گوشم زد. گرمای دستش خوِد آرامش بود.به

 خیلی نگرانتم ... -

 نگاهش را مستقیم به چشمانم دوخت و ادامه داد:

 خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد! -

های گونهسمت های گرمش بهقدر نزدیک که پرتاب نفسآورد، آن صورتش را نزدیک

 شدند.پی شلیک میدرداغم، پی

 که دیر نیومدم.حالم از اینخوش -

 .عقب رفتم ای کردم و کمی ببا حرفش، تک خنده

 دیر نیامده بود.

 تفاوت گفتم:وار از حرفش تکان دادم و بیسرم را مسخره 

روزایی که کنی؟ ُمرد، آره دیر نیومدی. اصالً تو چرا گذشته رو داری با اآلن قاطی می -

 داشتیم دیگه مردن.

اش در هم گره خوردند و عصبی شستش را روی نزدیک آمد، دوباره ابروهای کشیده

 اش کشید.های گوشتیل*ب

 اش کنیم. ما ...تونیم دوباره زندهزنی که اگه بخوایم میای حرف میاز گذشته -

 لبخند عصبی زد. پشت پلکش را خاراند و با حرص ادامه داد:

تونیم مثل گذشته و شاید هم بهتر های رفتمون دوباره راه بریم، میتونیم روی قدممی ما -

 از گذشته زندگیمون رو بسازیم.

 زنی؟!زندگیمون؟ از کدوم زندگی حرف می -

 هایش را با زبان، کمی تر کرد.نزدیک آمد، هر دو بازویم را دست گرفت و ل*ب

تونی حرفم رو درک  ن از تو خیلی دور بودم، میآره، آره زندگیمون! نارون من نبوم، م -

 گم دور یعنی یه کشور دیگه!کنی؟ وقتی می

پیراهن سفیدش را با گرمکن طوسی رنگی عوض کرده بود و  نگاهی به گردنش انداختم.

 کشید.اش را به رخ میگردنبند طالیی رنگی که در گردنش بود بیشتر از هر وقتی زیبایی
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 حواست هست؟! -

 اش، دست بردم و گردنبندش را لمس کردم.توجه به کالم عصبیبی

 تفاوتی گفتم:لبخندی زدم و با بی

 هنوز هم داریش؟ -

 هایم هم در حال سوراخ شدن.هایش تند شده بودند و گونهنفس

 سیگار، زود عصبی شدن، خب دیگه چیا مونده که هنوز رو نکردی؟ -

 دستش نرم فشرد.  های دستم را ناگهانی گرفت و میانانگشت

وقت نتونستم از خودم دورت کنم. همیشه بودی. موقع راه رفتن، غذا خوردن، من هیچ -

کار کردن، همیشه تو بودی! کنارم نه، تو وجودم ریشه زده بودی و با دور  درس خوندن،

قدر بزرگ، که درونم پر هو رشد کرد. اونای که تو وجودم زدی یکشدنمون از هم، ریشه

 از تو!شد 

زدند باورم کن، سوق دادم و با لبخنِد کجی از نگاهم را از گردنش به چشمانش که فریاد می

 قصد گفتم:

 گی رو باور کنم.هایی که میتونستم حرفای کاش می -

ی نفسی هم که برایش مانده بود، با فشاری که ناشی از حرصش بود را  همان ته مانده

 .را روی هم فشرد  هایشروی صورتم خالی کرد و ل*ب

 هایم در حال گر گرفتن.سوختند و گونههایم میل*ب

 باورم نداری؟ -

های گذاشتم و قهقهخواست کمی اذیتش کنم، درست مثل قدیم که سر به سرش میدلم می

 انداخت.اش دلم را به هاللوش میخنده 

 ابرویی باال انداختم و با لجاجت گفتم:

 نوچ. -

 ه پرسید:چشم ریز کرد و دوبار

 مطمئنی دیگه؟ -

 عقب رفتم و با شک گفتم:بارید. ترسیده، کمی بهشرارت از نگاهش می

 خب آره. -

 های سفید یک دستش را به نمایش ی متحیرم داد و دندانلبخند ژکوندی تحویل چهره
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 سمت صورتم یورش آورد!گذاشت و ناگهانی به

 در نهایت، هر دو روی زمین افتادیم.عقب خم شد و با جیغ کوتاهی ترسیده کمرم به

ی چپم را کامل در د*ه*ان فرو برد و با گازی محکم، صدای جیغم بلندتر شد. گونه

 .کردم ی کمرش میدرپی حوالههایم را مشت کرده و پیدست

دانستم بخندم یا جیغ کردند. نمیحسی از قلقلک و سوختن در صورتم جنب و جوش می

 بزنم.

 د و خندان گفت:سرش را بلند کر

 عجب چیزی شد! -

ام گذاشتم و محکم فشردمش. از درد چشم بستم و ابروهایم را در هم دستم را روی گونه

 کشیدم.

 سوزه ...خیلی می -

های تیزش را در گوشتم فرو برده  آشامی درنده، دندانسوخت. مانند خونواقعاً هم خیلی می

 بود.

ی با اخم چشم باز کردم و به قفسه با لمس شدن ابروهایم توسط شست دستش،

 ای زدم. اش ضربهس*ی*نه

 شم.شه بری عقب؟ دارم خفه میمی -

 لبخند غمگینی زد و نگاهش را به چشمانم دوخت.

 گذراند.هایش را دو طرف سرم گذاشته بود و اجزای صورتم را از نظر میدست

 ان!قدر سبز و خواستنیهنوز، همون -

 گفتم:و با دهن کجی ابرویی باال انداختم 

 مبارک صاحبشون. -

ی کوتاهی کرد و سریع، اندام درشتش را به عقب کشید. نفس راحتی کشیدم که با خنده 

 حرفش، دوباره نفسم در س*ی*نه حبس شد.

 منظورت منم دیگه؟! -

توانستم نه، نمی گفتمگویم، اوج پررو بودن بود و اگر هم میاگر بگفتم آره خودت را می

 بینی کنم.ب بعدش را پیشعواق

 شدم. دستم را تکیه هایش رها میکردم. باید از اسارت حرفباید دوباره بحث را عوض می



www.taakroman.ir  

 
  

 
43 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 بر زمین کردم و آهسته بلند شدم.

 ساعت چنده؟ -

 .تفاوت از سرجایش بلند شدبه ساعت مچی روی دستش نگاهی انداخت و بی

 ده و نیم. -

. عقب راندمبلند کردم و موهایم را با دست کمی به شالم را از روی پتوی پیچ خورده

 دست کردم تا پرم را پیدا کنم؛ اما نبود.دست

 رم بیرون تا بیای آقا جو ...می -

 پر موهام؟! -

 کدوم پر؟ -

 دادم؛ اما نبود، نبود.شان میعصبی دست بردم الِی موهایم و تکان

 تعجب گفت:دستپاچه از سرجایم بلند شدم، نزدیک آمد و با 

 کدوم پر؟! نارون به من نگاه کن. -

 ام را به چشمانش دوختم و با عجز سرم را میان دستانم گرفت.نگاه شوکه

 شه!گمش کردم، گمش کردم باورم نمی -

 مچ دستم را گرفت، در اتاق را باز کرد و به بیرون کشاندم.

 ها کرد و عصبی گفت:ای به پلهاشاره

ره یا غش . از دیشب که اومدیم منتظرته و خانم هم یا خواب میاون پایین آقاجون هست -

ور بودی شینی سر میز. فکر کردی دوسال اونری پایین و میکنه! همین اآلن میمی

 خبرایی شده؟! تموم ...

 دستانش را به هم کوباند و دوباره گفت:

 ببین، تموم شد. -

خودش بود؟! این همه تندخویی برای چه توانستم باور کنم. یعنی اخالق جدید ماهور را نمی

 بود دیگر؟

دانست با رفتارش چه بالیی کرد و خودش هم نمیتکه مینگاه پر خشمش، قلبم را تکه

 آورد.سرم می

 سوختند و های سرکشم را بگیرم. باز هم میدستی به چشمانم کشیدم تا جلوی ریزش اشک
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 ام.گونهکردند برای رها شدن روی دل میدل

 این چیه؟ چرا هنوز دستته؟ -

کرد. ابرویی باال انداخت و پوزخند دستم را کشید و انگشتی که حلقه داشت را بررسی 

 صداداری زد. 

 اگه دلت هوایِی واسش، هنوز هم دیر نشده. -

 هایش را با زبان تر کرد، انگشتم را فشرد و تالش کرد تا حلقه را از دستم در بیاورد.ل*ب

 د اخمی کردم و با بغض ل*ب زدم:از در

 خودم در می ... -

 شو!خفه -

 حس کرد.صدای دادش مانند تیری به قلبم شلیک شد و درد شکسته شدنش تمام تنم را بی

 ای که از آب گرفته شدهمانند ماهی

 های آخرم در لحظه به پایان رسیدند ونفس

 مانند شاپرکی که از مقصدش منحرف شده،

 ودش گم شدم.آلدر نگاه غضب

 ماهور؟! -

 باالخره حلقه را از دستم درآورد و جواب دایی را که تذکرانه صدایش زد، پاسخ داد:

 یایم پایین.االن می -

 ی اسحاق را جلوی چشمانم گرفت:زنان حلقهسرش را تکان داد و نفس

 بینی.ی زشت و بدرد نخور هم میپشت گوشت رو دیدی، این حلقه -

 شدند.هجوم، از چشمانم سرازیر می های اشک باقطره 

 شو!توانستم در جوابش بگویم: خودت خفهمی

ی همچین دانستم که قلبم اجازهکردم؛ اما میدار نوش جانش مییا شاید هم چند سیلی آب

 دهد.کاری را نمی

 معطلی جلو آمد.هایم نگاهی انداخت و با بیشوکه به اشک

 هایم شود.ته بود و سعی داشت مانعِ گریهکف دستش را روی دو طرف صورتم گذاش
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 بگذار فریاد بزند 

 خانه را بر سرم خراب کند

 بد و بیراه بگوید و عصبی شود

 خواهد بگویدهر چه می

دانستم، امنیتی که در آغوشش داشتم خواهد بکند؛ اما یک چیز را خوب میهر کاری که می

 بانو خودش بود و تمام.توانستم پیدا کنم، بعد از جا میرا فقط یک

 خور، از گرمای وجودش فاصله گرفتم و با ناراحتی گفتم:دل

کردم همیشه کنارم از وقتی رفتی، دلم دیگه برات تنگ نشد. دلم برای کسی که فکر می -

 اس!تونم دیگه بشناسمت و این بیشتر از هر چیزی آزاردهنده شد. نمیهست تنگ می

 هنم جمع کردم و ادامه دادم:ام را با آستین پیراآب بینی

 تونم درک کنم تا این حد بد شده باشی.نمی -

 اش کرده بود. نهایت خواستنیاش بیهای پهنش چشم دوختم، گرمکن طوسیبه شانه

 یک پزشک بداخالق سیگاری!

در دل به شخصیتی که برایش ساختم خندیدم که با دوباره کشیدنم به آغوشش، غم و غصه 

 مهمان دلم شد.

ها هام نه بیمارِی و نه تفاوتم با گذشته. تمام این اتفاقدلیل بداخالقیا و زود عصبی شدن -

 ی بینمون بود. من فقط دلتنگم همین!تقصیر فاصله

 ها قدم برداشتم. سمت پلهجوابش را ندادم و به فینی کردم و از آغوشش جدا شدم. 

 .ها برای گفتن زیاد بود؛ اما االن موقعش نبودحرف

 ها پایین رفتیم.زمان با هم از پلهحرف دنبالم راه افتاد. نفس عمیقی کشیدم و همبی

 روی طویلی که کنار آشپزخانه بود پا تند کردم.سمت راهبه

چرخید و نه دل هللا بخوانم، صلوات بفرستم؛ اما نه زبانم میهوخواستم در دل قلمی

 قرارم توانایی کاری را داشت.بی

ام را ها دوری، دوباره خانهکردم حاال بعد از سالها کنارش زندگی می پدربزرگی که سال

 گسترانم.روی قلب مهربانش می

 نارون! -

 سمتش برگشتم. بُهت چشمانش ثابت کرد که با صدای فیروزه خانم، سر جایم ایستادم. به



www.taakroman.ir  

 
  

 
46 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 دانست قرار است بازگردم. نمی

 زدند. سفیدی میشکسته شده بود و موهایش رو به 

زده، دیگر بانویی نبود تا ظرف رنگ را دست بگیرد و سفیدی موهایش را بپوشاند. ذوق

رسید. یا من زیادی بلند هایم میسمتش رفتم و محکم در آغوشم کشیدمش. قدش تا شانهبه

 بودم یا او زیادی کوتاه بود.

 ده، دخترکم.عزیزم، عزیِزدلم بوی بانو رو می -

 های خانه.داد. دلتنگ بودم، حتی دلتنگ مورچههایش را میهایش نشان از گریهتکان شانه

 ای زدم.اش ب*وسهاز خودم جدایش کردم و به گونه

 حالم که دوباره ببینمت خاله فیروزه. خیلی خوش -

 چشمانش را روی هم فشرد و با بغض گفت:

 ما بیشتر دخترم. -

زده و نگران آقابزرگ مواجه نگاِه متعجب، غم اش روی گرفتم که بابا لبخند از مهربانی

 زد.شدم. او دیگر موهایش کامالً به سفیدی می

 آخ بانو، کجایی ببینی که همه به تو نیاز دارند.

 ی خانواده دورش جمع شده و در حال صبحانه خوردن بودند.میزی بیضی شکل که همه

الی فید شده بودند و البهدست ساش یکهای تازه نوک زدهدلم برایش پر کشید، ریش

اش شاید که چند تار موی مشکی پیدا بکردی. با برخورد دستی به کمرم موهای برفی

 اش در گوشم پیچید:خواستم برگردم که زمزمه

 منتظرش نذار. -

سر تکان دادم، فشار دستش را ، نباید بیشتر از این چشم انتظار بگذاشتمش.گفتدرست می

 لو هلم داد.سمت جبیشتر کرد و به

ی میز بگیرد که فنجان پر از چایش اش بلند شد، خواست دستش را به لبهاز روی صندلی 

 پخش زمین شد.

 آقاجون ... -

هایشان تنها زدند، ل*بسمتش رفتم. حرف میبا صدای بلند مری به خود آمدم و سریع به

 ماندند.کردند و با نگرانی، خیره به رفتارمان نام ))آقاجون((را نجوا می
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 سمتم بیاید.های بلند سعی کرد بهاش گذاشت و با سرفهی س*ی*نهدستش را روی قفسه

 معطلی، در آغوشش جا شدم و عطرش را بو کشیدم.بی

داشتنی پدربزرگ من بود، پدر بانو. این مرد شکست خورده را دوست این مرد دوست

 داشتم.

 شدند.هایش بودند که روی موهایم کاشته میب*وسهدستانش را قفل کمرم کرد و 

 کجا بودی؟ روله من، کجا بودی تو؟! -

 کردم.وقت رهایش نمیشکست و هیچای کاش پاهایم می

روی نوک پا ایستادم و سرم را کمی باال گرفتم، دست انداختم دور گردن خوش بویش و 

 گلویش را غرق ب*وسه کردم.

 جوری نبوسیدی؟ایننارون خانم پس چرا ما رو  -

اش زدم و از آغوشش جدا شدم. برگشتم و به ای روی چانهبرای بار آخر، با خنده ب*وسه

 دایی نوید نگاهی انداختم.

 بوسم؛ اما به نوبت.چشم می -

 بره. که خوابش میکنه یا اینبذار بهت بگم بابا، اآلن دوباره یا غش می -

داختم که آقابزرگ دستانش را قفل صورتم کرد و زده از حرف آریا، سر به زیر انخجالت

 نگاِه مهربانش را به نگاهم دوخت.

 سر دخترم نذارید، آقاجونش به فداش.سربه -

 اش ب*وسه زدم.های کشیدههایش را از دور صورتم جدا کردم و به انگشتدست

 شه؟دونم چرا آقاجونش فدای ما نمینمی -

 چون تو نارون نیستی! -

ام کرد. شاید حس قشنگی باشد، کسی زدهبیشتر از آن، حرف ماهور شگفت حرف نرگس و

حسادت کند و کسی دیگر دفاع. کسی باشد از جنس تنفر و کسی دیگر از جنس محبت. 

 هایش پر باشد از جنس آرامش. های طوفانی و دیگری واژه حرف

 هایش خوب بود.بودن ماهور، با تمام بداخالقی 

 عقب کشید و با مهربانی گفت:به کنارش را کمی ِ صندلی

 های حسود به کشتنمون ندادن.بشین باباجان تا این نوه -
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 با لبخند، تشکری کردم و سرجایم نشستم.

 دستت دردنکنه آقاجون! حاال ما شدیم حسود؟ -

 زمان با برداشتن زیتونی از ظرف مقابلم، گفتم:با خنده به آریا نگاهی انداختم و هم

 حسود نبودی!تو که  -

 های دختری، اشتباه شد بابا.خواستم بگم فقط نوه -

ها را دوست داشتم. دفعه صدای اعتراض دخترها بود که بلند شد. طعم زیتونبا حرفش، این

 پخت فیروزه خانم حرف نداشت.طعم غذاهای این خانه را دوست داشتم. دست

 دوباره زیتونی برداشتم و با خنده به آقابزرگ گفتم:

 البته باز هم به جز من. -

 ای زد.بلند خندید، نزدیک آمد و دوباره روی سرم ب*وسه

هایش، نشان از سن زیادش را زیر چشمانش پر از چروک شده بودند و پف پشت پلک

اش را های کوچک و ابروهای کم پشت سفیدش چهره داد؛ اما با این حال، ل*بمی

 کردند.خواستنی می

 ؟خیلی بهت سخت گذشت -

 با حرف نرگس، از آقابزرگ روی گرفتم و گیج پرسیدم:

 چه سختی؟! -

 های روی میز داد.تفاوت نگاهش را به زیتونای باال انداخت و بیشانه

 چپونی دهنت!آخه داری تندتند می -

زد و کمی دیگر مانده بود تا جوییدن کامل زیتون در دهانم؛ اما بغض سنگین پسش می

 رفتند.شدن می چشمانم رو به بارانی

 خواست زمین د*ه*ان باز کند و ببلعدم.دلم می

رفتند و قلبم هم نبضش به سقف رسیده کم رو به سرخی میهایم کمشک نداشتم که گونه

 بود.

 های روستا اصالً قابل قیاس با شهر نیستن که.اتفاقاً مواد غذایی -

 شدم.یشتر از این شرمنده نمیگفت تا بمریم خواست دفاع کند؛ اما بدتر کرد. نباید می

 کرد.ای کاش حداقل جلوی کیارش و خواهر برادرش آبروداری می 
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 های سر میز، سعی کن اول حرف زدن یاد بگیری!به جایی که حواست و بدی به خوراکی -

اش را شدم. موهای طالییهایشان در برابر حرف نرگس، بیشتر معذب میکردن از دفاع 

 پایید.هایش رها کرده بود و عصبی نرگس را میشانهروی 

 کردند.سوزی میهمه از حرفش معذب شده بودند و شاید هم برایم دل

 اینا همسنن، خودشون با هم کنار میان نیازی ... -

 با کوبیده شدن فنجان آقابزرگ روی میز، خاله مهربان هم حرفش نصفه کاره ماند.

ساختند؟! مری و خاله سودابه و اهر بودند که با هم نمیبعد از رفتن بانو مگر چند خو

 مهربان.

 شان.سر و تههای بیخسته بودم از این بگومگو

 پاشو نرگس. -

 بابا حاال یچی ... -

 تو ساکت سودابه! -

ها شروع شدند. باز هم آمدی بخت. باز هم آمدی و جنگ و جدالای نارون شوم، ای سیاه

 ندی.جا را به نحسی کشاو همه

ها هم بلند ای کرد تا آناش بلند شد، به نرگس و نرجس اشاره خاله مهربان از روی صندلی

 بشوند.

 کرد، گفت:را وارد روسری بلندش می در حالی که حلقه

هات داشتی. حاال هم دخترش ی بچهتا وقتی بانو بود همیشه همین برخورد رو با بقیه -

 اومده!

ای گفت و شروع به صلوات فرستادن ت و زیرلب استغفرهللاآقابزرگ نفسی گرفت، چشم بس

 کرد. 

 شان شود.خواهد حرفی بزند که سبب ناراحتیدانستم نمیمی

 مهربان جان سخت نگیر ... -

 داداش! پس دخالت هم جایز نیست.دونی زنشما که نمی -

البته همیشه بد شد تا این حد بد شده باشد؛ متعجب به خاله مهربان نگاه کردم، باورم نمی

 بود و اخالق درست حسابی نداشت، حاال که دیگر به سیم آخر زده بود.
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 شان.اندام درشتش، فتوکپی خاله سودابه بود، مخصوصاً نوع پوشش و حجاب

 شان اصالً به بانو و مری نرفته بود.یچهره 

 گیرا. آنها با چشم و ابروی مشکی، مری و بانو هم موهای طالیی با چشمانی روشن و

 دایی نوید، دست زندایی را گرفت و با لبخند بهش فهماند اهمیت ندهد.

 توانست سرزنشش کند؛ اما بحث را ِکش نداد.می

 دلم به حالش سوخت. بخاطر یک زیتون؟!

 اش را جمع و جور کرد و با اخم رو به جمع گفت:روسری

 و دوستی.بار همو ببینیم. از قدیم گفتن دوری همون بهتر که سالی یک -

ی بحث کردن را کس از حاظران جمع حال و حوصلهکس جوابش را نداد. در واقع هیچهیچ

 نداشتند.

ام. اهمیت به اطرافم فکر کردم که پر موهایم را کجا گم کرده سرم را روی میز گذاشتم و بی

 ها و بعدش هم اتاقم.بار سر پلهآخرین

 .رو بپرونهاش ادب. باید حتماً تیکه، بینزاکتبی -

 مریم؟! -

محسن زدم. ای کاش من هم محسن رنگی از جنس  ی آقالبخندی به مریم گفتن تذکرانه

ای که در حال حرف زدن با کیارش بود ام داشتم. سر بلند کردم و به مریپدر، در زندگی 

داد. اش پیچ و تابی میانداخت و به چشمان سبز کشیدهنگریستم. ابروهایش را باال می

هایش را، اداها و کارهایش را با جان و دل یارش هم اختیار از دست داده، با ولع حرفک

های کوچکی از عشِق مری در حال ریشه بلعید. شک نداشتم که در عمق وجودش نهالمی

 زدنند.

خواست برگردم و به ماهوری که در حال حرف زدن با آریا بود نگاهی بیندازدم؛ اما دلم می

و به جایش نگاهم را به برادر کیارشی که  آمدهم از بحث چند لحظه پیشزده بودخجالت

 کرد سوق دادم.خیره نگاهم می

شان هم روی ِ نهایت مشکی و موهای ل*خت و بلندش که مقداریچشم و ابروی بی

 کرد.اش را خواستنی میاش پخش و پال شده بودند، چهره پیشانی

 نهایت خام و جذاب بود.ماهور، او بیی ی مردانهبرخالف قیافه

 اش را جلو آمد، دستانش را در هم قالب کرد و روی میز گذاشت و بعدهم چانهکمی به
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 شان کرد.گاهتکیه

 ام شد. زل خیرهشد، زلبا لذت و شاید هم لبخند ملیح و کوچکی که به سختی دیده می

هایم را لمس کرد و نرم تی شانهپروایش، چشم چرخاندم که دسمعذب از نگاه خیره و بی

 فشرد. 

 داد.ی خوردن را نمیسوخت؛ اما معذب بودنم اجازهام میگرسنه بودم و معده

 دید؟قدم شدن در باغ رو به من میافتخار هم -

 ام بلند شدم.با لبخند برگشتم، دستش را گرفتم و از روی صندلی

 شد.داشتنی میعاً هم دوستداشتنی. در برخی از مواقع، واقمریم همیشه دوست

 قدم شدن باهاتون.مفتخرم به هم -

 اش را محکم ب*وسیدم.قبل از رفتن به بیرون، سمت آقابزرگ رفتم و گونه

 دستم را گرفت، نگاهش شرمنده بود و این موضوع.

شه بست؛ اما در قول خودت، در دروازه رو می ات رو آقاجون. بهنبینم آزردگی چهره -

 دل نگیر.دل نگرفتم تو هم بهو نه! من بهدهن مردم ر

حالم از بودن بانوی ای زد و با گفتن: خوشاز سر جایش بلند شد، به صورتم ب*وسه

 ام.دوباره در خانه

 میز را ترک کرد و به اتاقش پناه برد.

 رید حیاط ...حاال که می -

 پاکت سیگارش را درآورد و در هوا تکانی داد:

 های باغ، سرمایه جاویدمون بشه.ظ واسه درختچند کام دود غلی -

دانستم خواست تا جو سنگین را عوض کند؛ اما جلوی دایی و زندایی خراب کرد؛ البته، می

 اش زد و تاکیدوار گفت:ماهور روی شانه کشد، تعجبی نداشت.آریا هم سیگار می

 موافقم. بریم که هوا رو آلوده کنیم.-

 اشان روی برگرداند و رو به خاله سودابه گفت:ارهای مسخرهزندایی با اخمی تصنعی از ک

 شدم.پسردار می ببین پسرارو! حاال هی بگو کاش منم -

 هایم شد.ی دایی نوید، لبخند مهمان ل*ببا صدای خنده 

 عاشق شوخیاشونم. -
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بیرون، جایی سمت ی گوشم را نمناک کرد. با خنده دستش را گرفتم و بهبخار نفسش، الله

 ها پرواز کردیم.میان درخت

ای را به های کوچک باغ، چشمان هر ببینده، انارهای سرخ و نارنگیهای رسیدهپرتقال

 آورد. وجد می

خراش، ای گوشهایمان با نالههای خشِک زرد و نارنجی زیر کفشرفتیم و برگ راه می

 شدند. خورد می

 ا در خود جا کرده است.آسمان، خورشید را پس زده و ابرهایش ر

 باران در راه است و شاید هم بارش برف.

گاه فرود باران را بر سرت دیدی، بدان آسمان باری دیگر دست به خودکشی زده و هر آن

 گرید ...گرید و میگرید و میناراحت از دوباره زنده ماندنش، می

یی از هاریزند، تکهفرو میها های سپیدی که با کرشمه بر سر بام خانهشاید هم فرود برف

 ابرهای مرده باشند.

ای را  ای از امید و خوشِی دوبارههای گوش خراش مریم، روزنههایشان و جیغصدای خنده 

 کرد. در دلم پخش می

 شوم.بندم و کمی از اطرافم دور می چشم می

ریا و ی سیگار آهای تازه و بوی زنندهها، عطر میوهی درختبوی چوب خیس خورده

 ماهور.

 سوزد.بی و پدرم نشد. دلم برای قلب عاشق اسحاق میخبری نشد، هیچ خبری از بی

های زیادی در راه پر دردش داده  شک قربانیی دنیا، عشق است. بیترین کلمهرحمبی

 است.

 یاد؟!از فکر کردن خوشت می -

ین مرد از جنس چه ؟ ادواندهایم میاین مرد چه داشت که صدایش هم آرامش را در رگ 

 بود؟

 زیاد. -

 خور گفتم:داد. چشم باز کردم و دلتر شدنش را میهایش نشان از نزدیکصدای قدم 

 های اطرافم که سعی دارن طور از آدم شم. همینکنم از واقعیت دور میوقتی فکر می -
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 هاشون رو با داد و بداخالقی بروز ب*دن.دلتنگی

 ی دلم را لرزاند.لبخندی زد، لبخندی که خانه

 جویی گفت:جلو برداشت و با دلقدمی به

 کنن.آدما وقتی کسی رو خیلی دوست داشته باشن، اذیت می -

 خوام بدون اذیت شدن دوست داشته بشم.من می -

 انداخت.شد و جانم را به هاللوش میتر میجلو آمد، هر لحظه نزدیکقدمی دیگر به

 تر از هر چیزیه.همیشه تو بودی، همیشه تو هستی. این موضوع اذیت کننده -

 وار گفتم:عصبی، چترهایم را به داخل شال هدایت کردم و سرزنش

رفتی اآلن این وضعیت رو تونستی دور نشی، اگه از ایران نمیتونستی نری، میمی -

 کردیم!تجربه نمی

کرد. نارون یعنی تا جا میهایش بود که مرز تنم را جابهقدم آخر را هم برداشت و نفس

 جا بود؟!همین

 قسم خورده بودی دیگر اسمش را هم نیاوری، فراموشش کنی؛ اما نتوانستی.

گردم؛ پس نباید سر از خود روزی بر میدونستی که یهدلیل نبود. بعد هم میبی رفتنم -

 ات اومدم دنبالت؟!بیرفتی. فکر کردی من با حرف بیمی

هایش را بشنوم، دوباره دست و پایم را گم کرده و به دنبال راهی برای خواستم حرفنمی

 .فرار بودم 

خوام یه زندگی جدید بسازم، بدون ن هم میها، اآلمن خیلی وقته سپردمت دست فاصله -

 تو!

 خبره؟جا چهاین -

هایمان؛ اما او عقب کشیده شدم و فاصله شد مهمان قلببا صدای آریا، ناخودآگاه کمی به

 حرکت، نگاهش هنوز زوم صورتم بود.بی

لبخند توجه به سنگینِی چشمانی که سعی در تصرفم را داشتند، رو به آریا کردم و با بی

 گفتم:

 زدیم. راستی، چرا سپیده رو با خودت نیوردی؟داشتیم حرف می -

 سیگاری دیگر از پاکت سفید رنگش درآورد و در حالی که سعی بر روشن کردنش را 
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 میل گفت:داشت، بی

 دونم!خودمم نمی -

اش همانند اش به دایی رفته بود، برعکس ماهور که موهای پرکالغیموهای جوگندمی

 دایی بود.زن

دانِم(( جوابش مشخص بود که مشکلش رسید که از موضوعی خسته و از ))نمیبنظر می

 .است با سپیده

 الی افکارم ِمهی سنگین انداخت و نگاهم را معطوف ماهور کرد.دود غلیظ سیگارش، البه

 نزدیک آمد و دستم را کشید. رو به آریا کرد و با عذرخواهی گفت:

 رژی داره، تو هم کم بکش واسه سنت ضرر داره.نارون به دود آل -

 کشی؟تویی که پزشک مملکتی، چرا می -

 نگاهم کرد و با سرخوشی گفت:

 بماند! -

فشردم و از آریایی که خبیثانه  زده و شاید هم از خدا خواسته دستش را محکمخجالت

 خندید دور شدیم.می

 زد:صدای مریم که فریاد می

 م!من براتون میوه آورد -

 ی باد هم آمیخته شد و ماهور هم کنار گوشم زمزمه کرد:با زوزه

 ای.تو خودت میوه -

 ل*ب به دندان کشیدم و با حرفش سر به زیر انداختم.

 آورد.زدود و بهار را به ارمغان میبوی عطرش، پاییز دلم را می

کردم از هوای  هایم را پر بویش را نفس کشیدم و ریهنفس کشیدم. با جان و دل عطر خوش 

 اش.خوِب بهاری

 زدیم.فشرد و کنار هم قدم مینرمک میدستم را نرم

 شد.ام میحالیرسید و این موضوع باعث خوشهایش میقدم تا با شانه

 خوای بریم بیرون؟می -

 کجا مثالً؟ -
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 نگاهی کوتاهی که دوباره جانم را به ل*ب رساند، گفت:اش را خاراند و با نیمچانه

گردی، بریم بام و چند دست لباس بخریم و بعد هم بریم یه دونم، مثالً بریم تهراننمی -

ی دنج و من بشینم نگاهت کنم یه دل سیر تا چشمام خسته بشن و بعد هم از پشت کافه

 ام زوم صورتت بشم!های به خواب رفتهپلک

 را سوزاند.ام های بینینفس عمیقی کشیدم که حجمی عظیم از هوای سرد، مویرگ

 راستش ... -

 ای باال انداختم و دوباره گفتم:شانه

 دونم.راستش نمی -

 ریم خرید و بعد هم هرجایی که تو گفتی. خوبه؟این لباس تنت، بدجور رو مخمه! می -

 مریم رو همراه خودمون بیاریم؟ -

 نه! -

اش ه گفتن قاطعانهسال دیده بودمش معذب بودم و ن از تنها بودن با ماهوری که بعد از سه

 گذاشت.ی درخواست دیگری را باقی نمیهم اجازه

 شناختم.حاالنه، سر از پا نمیمان را صادر کرد و من خوشی رفتن آقابزرگ اجازه 

گذراندیم و کردیم. مانند قدیم خوش میگردی میقول خود ماهور، تهرانرفتیم و بهمی

ام، دانستم این آشوب درونیپیچید؛ اما ای کاش میمیالی دیوارهای شهر هایمان البهخنده 

 گیرد؟!از کجا سرچشمه می

هایی که بعد از رفتنم رخ داد هم از  طرف و ندانستن اتفاقبی و پدرم از یکخبری از بیبی

 ی جانم کنند.طرفی دیگر، دست به دست هم داده بودند تا اضطراب را روانه

رفتم؛ اما با ماهور جدیدی که تازگیا کشفش کرده بودم از  گنگران بودم و باید خبری میدل

 پدرم بگیرم. بی ودانستم که سراغی از بیمحاالتی می

داد  اش را قرض گرفتم و مریِم کنجکاو هم وعدههای قبل از دوران بارداری از مری لباس

اس و خستهگفتن: )) که شب را کنارمان سپری کند. بماند که آقا محسن و خاله سودابه با

های بعدی(( چقدر سرزنشش کردند و اما من با خنده و مریم هم غرولندکنان، بگذار شب

 شان کنیم و باالخره هم توانستیم.سعی داشتیم راضی

 ی سر میز صبحانه، از اتاقش بیرون نیامد و تنها برای آقابزرگ هم بعد از اتفاق پیش آمده
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 ام کرد. غمگین راهی اجازه گرفتنم نزدش رفتم که با نگاهی

هایم را رفتم و دلتنگیغم نگاهش را دوست نداشتم و باید بعد از برگشتم، حتماً نزدش می

 ریختم.ای چرکین در قلبم جای خوش کرده بودند، بیرون میکه مانند عقده

بلندی که پشتش پر از گیپورهای ضربی شکل بود و شلوار چسبانی که تا  مانتوی مشکی

 شد خاکستری رنگ را تن کردم.اش میانو نارنجی و ادامهنرسیده به ز

 ای و سویشرت کوتاه چرمی، از شهیفههای قهوهروسری حریر سفیدمشکی به همراه بوت

ی دوباره را ساختند؛ اما موهای فر و بلندم را ساده از پشت همان نارون شانزده ساله

 بستم و از زیر روسری، روی کمرم رهایشان کردم.

رنگ و روحم لعاب بدهد ی بقول خودش بیبساطش را کف اتاق چیده بود تا به چهرهمریم 

چپاند، سرش را تکان های تازه چیده از باغ را د*ه*ان میو مری هم در حالی که میوه

 گفت:داد و میمی

 و زیبا پسنده، مگه همه مثل تو جلفن؟! ماهور ساده -

 خندیدیم.غش به حرفش میمن و مریم هم غش

*** 

 خوِد جدیدم را دوست داشتم.

تر از ماهوری که در آشپزخانه مشغول خوردن قهوه با آریا بود از خانه بیرون زدم سریع

 ام کمی شوکه شود.ی جدید و تازهو کنار ماشینش ایستادم تا بیرون بیاید و با چهره 

یبا و بزرگ هایم را در هم قالب کرده و منتظر، سرگرم بررسی ماشین سفیدش شدم. زدست

 ی یک دکتر تحصیل کرده بود.خورد و درست براندازه بود، به سنش می

آید چند سال پیش دانستم نام ماشینش چیست؟! یادم میشاید مسخره به نظر برسد؛ اما نمی

ها را اش بود؛ اما اگر ردیفی از اسبپرادو داشت و حال این زیباتر از پرادوی قبلی

ها شناخت ها از اسبیلی خوب نه؛ اما بهتر از دانستن نام ماشینگذاشتند خمی رویمبهرو

 داشتم. زندگی در روستا و چادرنشینی هم همین چیزها را دارد دیگر. 

گستراندیم و های بزرگی که میناگهانی دلم پر کشید برای ناری و سپهر، برای خیمه

شان برای هم شوق و ذوقهایشان و بعد ای که رخ داد و آوار خانهوحشت ناری از زلزله

 بازسازِی دوباره.

 دادند و از  هایی که تنها چهارنفر را در خود جای میسخت است که تا دو سال در خیمه
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 ها زندگی کنی و َدم نزنی.های درنده و صدای کالغصدای سگ

خاطر خواهرت و قوِل بانویی که گفت هرگز رهایش نکنم؛ اما امروز عهدشکنی کردم با به

 ام.چیز را بخاطر اسحاق رها کرده و دوباره پا به تهران گذاشتهبانویم. همه

 نارون؟! -

 عقب برگشتم.ترسیده، هی بلندی کشیدم و به

 گرد کرد و عصبی گفت:ام چشم از نگاه ترسیده

 کردی؟!دونی چقدر صدات زدم؟ تو عالم هپروت داشتی سیر میمی -

 د.ی حرفش باز هم دلم را رنجانکنایه

 منتظر بودم که بیای ... -

 نزدیک آمد و با بدبینی چشم ریز کرد. 

 های فوالدینش فشرد. بازویم را گرفت و میان پنجه

 این موها چرا آویزونن؟ -

 تر از قبل رهایم کرد.با بسته شدن درب خانه، ل*ب گزید و عصبی

تم. لبخندی زد و ام نگاهی انداخ ناجیِ نفس سنگینم را رها کردم و به موهای جوگندمی

 نزدیک آمد.

 رفت.ای کاش اخالق ماهور هم کمی، تنها کمی به تو می

ای زد و با مهربانی که سعی داشت تلخِی حرفش را الپوشونی ام ب*وسهپدرانه، به گونه

 کند گفت:

 یایم خونه آقاجون دیدنت.راه که شد میمن باید برم، سپیده حالش خوب نیست، روبه -

 دادم و با لبخند گفتم:سر تکان 

 شم.حال میخوش -

 یعنی این مرد با وقار مرز چهل سال را رد کرده بود؟!

ای روی موهایم نشاند و به دفعه ب*وسهگفت. ایناش که همین را میشکستگی چهره

 سمت ماشینش رفت.

صبی چنان عای براندازم کرد و رو به ماهوِر همقبل از سوار شدنش، با نگاه مفتخرانه

 گفت:
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 زنه!باش، آخه بد تو چشم می مواظب دخترعمم -

 چبسش، لبخند گشادی زدم.از حرف دل 

ای که ای کرد و حرصی سوار شد؛ اما آریا به منظرهحرف، دندان قرچهماهور هم بی

اش، او هم سوار شد و با زدن تک بوقی کوتاه، فریبانهخندید. با چشمک دلساخته بود می

 . خداحافظی کرد

جنگ و جدال آماده کردم؛  هللا سوار شدم و خود را برای کشیدم و با گفتن بسمنفس عمیقی 

 اما برخالف تصورم هیچ نگفت.

ی دوختم و سعی کردم تا حدودی با روشن شدن ماشین، نگاهم را به دنیای بیرون از پنجره 

 هایم.قدر آزاد که رها شوم از اسارت سختیفکرم را آزاد بگذارم. آن

ها را ببینی، آن ای که اگر هر روز همهمیشه چیزی هست به نام مرزها، مرزهای ناشناخته

ایم و حقیقت را خورند که هرگز چنین چیزهایی را ندیده هللا میباز هم چشمانت بینی و بین

 پندارند.دروغ می

 مانند دنیای من!

ها فکر کنم، بعد از تاریکی هایدنیای تلخ و تاریکم که اگر هر روز هم بنشینم و به روشنی

کنند که نه تاریکی را چنان در وجودم شروع به فصل عوض کردن میحسی از نشدن آن

 کنم و نه روشنایی را.باور می

ی این شوند که ایمانت را نسبت به فرداهایی که اتمام همهقدر بزرگ میهایت، آنگاه سختی

رسد و نورهای ا ناگهانی از راه میدهی و در این میان، خدهاست، از دست میسختی

 افکند.خوشی را در قلبت می

 بانِی بودِن اآلنم است.نباید خدایم را گم کنم. نور او، باعث

های روشنش، محفوظ ها و کهکشانخدایی که اگر در درونم گم شود، مرا در اعماق ستاره

 دنبالش بگردم.دارد تا روزی دوباره، در ژرفای وجودم به می

 کند.شوم و ناگهانی دلم هوای مرضیه را میسمان آبی تهران خیره میبه آ

ها، الی آن آدمکردند و من هم البهمی های زیادی زندگیدر آن روستای نسبتاً کوچک، آدم

 زدیم.رفتیم و تا غروب حرف میشد، به کنار آب میدوستی داشتم. ظهر که می

 اش، شب و روز کار کردن برادرش در شهر و گفت، از ندارِی خانواده هایش میاز سختی
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 پدری که رهایشان کرد.

خندید. دردش را با گفتن: اگر امروز خوشی نباشد، فردای دیگر شدم؛ اما او میغمگین می

کند؛ اما اگر هرگز خوشی نباشد، مثل چیزی تا روز مرگت، چشمانت را کور می روشنی

ها حالیکنی، وسعتی از خوشر آن زندگی میی دنیایی که حال دجهان بعدت به اندازه

 شود!می

 کردم. هایش میای نثار حرفداد و من هم همیشه در دل، انشاهللتسکین می

 با توقف ماشین، افکارم را پس زدم و با تعجب به ماهور نگاهی انداختم.

 پیاده شو. -

 چیزی شده؟ -

 ماشین را از بین برد.در ماشین را که باز کرد هجوم باد سرد، گرمای 

 فهمی.پیاده بشی می -

 اش در حال کمرنگ شدن بود.آثار عصبانیت در چهره

 یام پایین.نمی من -

 ابرویی باال انداخت و قبل از پیاده شدنش با نگاهی مسخره لــ*ب زد:

 اونوقت چرا؟ -

ای کردم و  اش حتی در روز هم خفه کننده بود اشارهی باریک و تنگی که تاریکیبه کوچه

 با ترس گفتم:

 گفتی؟گردی که میاین بود تهران -

 حرف خارج شد؛ ماشین را دور زد و به سمتم آمد.لبخندی زد و بی

ام، لبخند تا خواست در را باز کند، قفل ماشین را زدم و خوشحال از کار کرده 

 ی اخمویش زدم. چشم ریز کرد و سر تکان داد.ای به چهرهمندانهپیروز

 هایی که یعنی: به وقتش برایت دارم!آن سر تکان دادناز 

 ای به شیشه زد و با حالتی تهدیدی گفت:های انگشتش، تقهبا استخوان

 شه.باز کن وگرنه بد می -

 لبخند کجی زدم و از قصد، برایش چشم چرخاندم.

 تر از قبل، به شیشه زد و با صدای بلندی گفت:محکم
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 نارون..گم باز کن می -

ی ماشین را کمی پایین آوردم که صورتم از سرما یخ بست. ای شیشهبا لبخند متکبرانه

 هایم را تر کردم و با غرور لــ*ب زدم:لــ*ب

 شنوم.می -

 شه.باید بیای پایین تا درست و حسابی بشنوی، اینجور که نمی -

دانم چه تغییری در وجودم  خواست بیشتر از این اذیتش کنم. نمیبا صدا خندیدم، دلم نمی

 ام!مرد، حساس و زودرنج شده رخ داده است که تا این حد نسبت به این

 کردم.با کمی مطعلی پیاده شدم و منتظر، نگاهش می

 شنوم؟خب، می -

 ام را ناگهانی از روی سرم کشید.روسری

 باید برگردی. -

ام را نبض گرفت و س*ی*نه دلیلاش متعجب شوم؛ قلبم بیبیشتر از اینکه، از کار ناگهانی

 سوزاند.

گذرد و ممکن است ی تنگ میدر آن لحظه برایم هیچ اهمیتی نداشت چه کسی از این کوچه

تنها یک چیز مهم بود، نگاِه نافذ و  ها بارمان کند؛ در آن لحظهشان، حرفبا قضاوت

 گیرایش!

توانستم اذیتش کنم. اما حیف می تا جایی که خواست مخالفت کنم وحرف برگشتم، دلم میبی

 شد.که نمی

 دهند.ها آخر مرا به کشتن میهمین نتوانستن

 شد انحنای کمرم کشید.شان که میموهایم را به آرامی باز کرد و دستش را تا امتداد 

هایم داد؛ منظم، دو طرف شانهصدای نفس عمیقش، نشان از بلعیدن عطر موهایم را می

 شان کرد!ه بافتنشان و شروع بریخت

 حیرت زده از کارش خواستم سر برگردانم که با تذکر گفت:

 ها، بهم بریزن کشتمت.برنگردی -

 حرکت سرجایم ایستادم.به حرفش خندیدم و بی
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موهایم را دوست داشتم، زیبا بودند و این زیبایی را از بانو به ارث برده بودند؛ اما حال، 

 شان دارم.بیشتر دوست

ای موهای فر و پیچ در پیچم را دهند که حرفههای ماهوری را میاالن دیگر بوی دست

دادم؛ اما ماهور هر کسی ی این کار را نمیبافد. اگر هر کسی دیگر بود، هرگز اجازهمی

 نبود.

زده تکانی ام را ذوقاو خوِد من، در جایی دیگر که نه، در جان من بود. ُدِم موهای بافته

 سمت خودش برگرداندم و با تحسین نگاهم کرد.هایم را گرفت و بهنهداد. شا

 حاال شدی همون دختر خوبمون. -

ام را با ام را هم خودش مطابق میلش، محجبانه روی سرم گذاشت و موهای بافتهروسری

 سعی و تالش، به داخل سویشرتم فرو برد.

 ر گرفتن بود.اش بدنم در حال گدیگر بودیم و از این نزدیکیمماس یک

 وقت سعی نکن موهات رو پخش و پال کنی.دیگه هیچ -

 یاد، مثل قبل.فکر کردم خوشت می -

هایمان دیگر قرار گرفته بودیم و صورتقدر پایین که موازی یکسرش را پایین آورد، آن

 اشان بود.تا یک بند انگشت فاصله

 قدر بلند نبودن نارون خانم!قبالًها، موهات آن -

ام را گرفت و گرفتم. با دو انگشتش، چانهی سوزناکش روی گزیدم و از نگاه خیرهل*ب 

ام توانستم نگاهش کنم و این نشانِی همان شرم دخترانهسمت خود کشاند. نمیدوباره به

 بود.

ی پیراهنش را دست گرفتم و ی لبم چشم بستم و معذب، یقهبا حسی از سوزِش گوشه

 محکم فشردم.

 کردند.می ت روی کمرم و باال نیامدن نفسم، همگی بیشتر از قبل معذبمهای درشعرق

سمتم تاخت اش و کمی به خود بیایم که با آزمندی بهخواستم نفسی تازه کنم از کاِر ناگهانی

 و حس خوبم را به غارت برد.

ک ی داشتن چند روح در ینفسی. تجربهام هوا جریان داشت و نفسم پر بود از بیدر معده 

 جسم را در آن لحظه شاهد شدم.

 ام نبض گرفته های شقیقهی پیراهنش از فشار دستم در حال جر خوردن بود و رگیقه
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 بودند.

 اش را رها کردم و به سختی خود را از دامش نجات دادم.با حس خفگی، یقه

ام گذاشتم و با معدهکشیدم. دست روی پی نفس میدربلعیدم و پیبا ولع، تندتند هوا را می

 حرف به آغوشم کشید.سمتم آمد و بیهایم را پر از هوای سرد کردم. بهنفسی عمیق، ریه

 ام و از کارش، تا چه حد شرمنده شدم.دانست که چقدر خجالتیمی

 ی رژلب نداد.که مزه حالم از اینخوش -

 جلوگیری کنم.موقعم ی بیل*ب زیرینم را به دندان کشیدم و سعی کردم از خنده 

 حال باشم یا که ناراحت.دانستم خوشنمی

 شان.نگران بعداًهایمان باشم یا نگران کسانی که با رفتنم، پشت سر گذاشتم

 ای از آغوشش جدایم کرد و با تعجب گفت:برای لحظه

 شه اولش فکر کردم مریم چیزی زده به لبات که صورتی شدن!باورت می -

هیچ حرفی سکوت کردم. دوباره در آغوشش جایم داد و با  سر به زیر انداختم و بدون

 حالی گفت:خوش

 خب خداروشکر که طعم واقعِی خودشون بود. -

 شه بریم؟می -

 هایم را نرم نوازش کرد.ای گفت و گونهی نجوا گونهبا کمی مکث، البته

 هب!کردم: نوازش نکن، نکن، نوازش نکن و جانم را به آتش نکش المذ در دل زمزمه

 گذشتیم. نفسی که بود، باالخره از آن کوچهای که بود، با هر بیبا هر سختی

مان به تابلوی آبی رنگ کوچکی که وصل دیوار بود نگاهی گذرا انداختم، هنگام رد شدن

 ی قاصدک.کوچه

 مان باشد قاصدک.ی عشاقپس کوچه

بود؛ اما با دو تفاوت بزرگ. نبود چیز مانند قدیم شده کردم، همهکنارش زمان را حس نمی

 بانو و تغییر اخالق و رفتار ماهور.

های ماشینش نواختن پیانویی بود که در شب اول برایم گذاشته بود. دوستش بیشتِر آهنگ

 کرد. کرد و مدام پخشش میداشتم و او هم از این موضوع سواستفاده می

 کردیم و یک ))آخی ان یادی از قدیم میهایمالی گفتهزدیم و در البهچرخیدیم، حرف میمی
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 ی روزگارمان.زود گذشتی(( هم حواله

های عجق حالی لباسفاجعه بود، افتصاح بود؛ اما او با خوش انتخابش در خرید لباس

گرفت و من هم در جواب تشکرش، وجق رنگی و گشادی که خریده بود را جلویم می

 زدم.ام میقهقهه

 شد.هایم هم عصبی نمیاز خنده شد، حتی ناراحت نمی

ی خرید را به شرطی که خودش نهایت بدی دارد و بقیهی بیخودش اعتراف کرد که سلیقه

چرخیدیم و با . پاساژ به پاساژ میهم همراهم باشد و نظر بدهد، به خودم واگذار کرد 

 کردم.هایم را سپری میاش لحظههای بامزهشوخی

اش هایش و ناباوریماندن در کشوری غریب. از دلتنگی هایاز نبودش گفت، از سختی

 هنگامی که شنید دیگر نیستم.

خواست بماند و حاالحاالها قصد آمدن را نداشت؛ اما نتوانست تاب بیاورد. سرانجام می

 راهی ایران شد و بعد هم حضوِر اآلنش در کنار من.

ام؛ اما با این حال راجع به شبی که ام و نامزدیی پیش آمدهخور بود از رفتنم، از فاجعهدل

 دنبالم آمد هیچ حرفی نزند و تنها جوابش شد:

 بماند. -

شان روییده بود را دور فنجان سفید اش که اندک موهای مشکی رویهای کشیدهانگشت

تک اجزای صورتم را با چشمان دلفریبش بهاش حلقه کرد و با لبخند، تکرنگ پر از قهوه 

 ام بودم.و کیک شکالتی چنان منتظر نسکافهد؛اما من همگذراناز نظر می

 متمایل شدم. سمتشهایم را در هم قالب و روی میز گذاشتم و کمی بهبا خنده، دست

 خسته نشدی؟ -

 نگاهم کرد.ابرو در هم کشید و پرسشی 

چرخاندم و ل*ب کج کردم و ابرو باال انداختم، انگشتم را باال آوردم و دور تا دور صورتم 

 با خنده ل*ب زدم:

 گم، این!این رو می -

جلو گذاشت و به گذاشت، او هم دستانش را در هم قالب و روی میز فنجانش را روی میز

 آمد.
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شه! تا کنم، دلم واسه لبات تنگ مییام به چشمات نگاه شاید باورت نشه نارون، تا می -

 شه ...می فرو رفتگِی کنار ابروت تنگیام به رنگ چشمات نگاه کنم، دلم برای می

 با ناباوری سرش را تکان داد و ابروهایش را حیرت زده باال انداخت.

 خط نفسبهحال که تو خط های منی. با ایننفس یتو همچین چیزی هستی! تو همسایه -

 هام شریکی؛ اما باز هم دلتنگتم.زدن

 ش شدم.آب دهانم را به سختی قورت دادم و محو چشمان

 رنگ نبود.داشتنش کمهایش پررنگ شده بودند و دیگر مانند قدیم، دوستزیبایی حرف

 به مهربانی و صداقت کالمش لبخند مهربانی زدم.

 کرد.نمی کرد و رهایممی هایش را رویکاش مانند گذشته، اعترافای

را هر لحظه باید که ای کاش، ای کاش نه اسحاقی در کار بود و نه پدری که بیم پیدا کردنم 

 به دوش بکشم.

 با گرمای دستش، چشم بستم و نفسم را با فشار خالی کردم.

دانستم یک ساعت دیگر چه اتفاقی شود، فردا که نه، من حتی نمیدانستم فردایم چه مینمی

کند، ماهور توانستم در برابر خطری که هر ثانیه تهدیدم میقرار است برایم بیافتند و نمی

 م شریک کنم.را ه

ام، سرم را زده های غمهایش جدا کردم و خسته از فکردستم را از میان گرمای انگشت

 گذاشتم. روی میز

 ام یخ بست.های پیشانیاش، رگاز سرمای شیشه

کردم. دنیایی که با مرگ بانو، شکل جواب در دنیای بیمارم سیر میصدایم زد؛ اما من بی

 کرد.یای رهایم نمگرفته و لحظه

اش های نشکستهخواست داد و هوار سر بدهم، گلویم را چنگ بزنم تا تمام بغضدلم می

ی جهان، سفر سر باز کنند و دست ماهور را بگیرم، دستش را بگیرم و به دورترین نقطه

 کنیم.

 من باشم و او، او باشد و من. همین.

رسیدن کیک شکالتی و  ی میز و تشکر ماهور، نشان ازها با شیشهصدای برخورد ظرف 

 دادند.ام را مینسکافه
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 شده؟ حرف بدی زدم؟!خوای بگی چینمی -

 نگران و پرسشی بود. سر بلند کردم، نگاهش

 ی شکست خوردهخسته بودم، یک خسته

 چیز. . همه چیز تغییر کرده ماهور، همهاز من انتظار نارون گذشته رو نداشته باش -

 محکم، روی میز کوباند.دستش را مشت کرد و 

 عصبی چشم بست و با حرص دندان سایید.

هایشان، ی حرف زدناطراف نگاهی انداختم. صدای آرام موزیک و زمزمهترسیده به

 توانست به خود معطوف کند.مشت کوبیده بر میز ماهور، نمی سمتها را بهحواس

 اینور اونورت رو دید نزن، به من نگاه کن. -

 آلودش نگاه کردم.ی غضبندم و به چهره چرخاچشم 

 زد گفت:ای که جدیداً در چشمانش زار میبا بدبینی

ای که خواست مثل ناری ترسی؟ پدری که واست پدری نکرد یا از اون مرتیکهاز کی می -

 بدبختت کنه؟

 خوام به تو آسیبی برسه.من فقط نمی -

 پوشاندم، ل*ب زدم:با دست میکالفه نفسم را رها کردم و در حالی که صورتم را 

 کنم!کار میدونم دارم چهخودمم نمی -

 ترسی.پس می -

 اش را طوری بیان کرد که انگار چیِز جدیدی کشف کرده است.جمله

 سریع بخور که بریم! -

 دهد. دوباره قلبم را ویران کرد. با اخم نگاهش کردم، حس کردم کالمش بوی منت می

 خوردن ندارم. رغبتی برای  -

ام بودند پوزخندی زدم و یک نحسِی دیگر در دل نثار به خریدهایی که روی صندلِی کناری

 بخت شومم کردم.

 چرا سعی داری عصبیم کنی؟ -

 ای که برایها و توجه به کیک و نسکافهبدون هیچ حرفی، بدون برداشتن خرید 

 مع عشاق را به خودش راه  ی شلوغی که جکردم، از کافهشماری می شان لحظهخوردن 

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
66 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 داده بود، خارج شدم و به فریادهای بلند ماهور هم اهمیتی ندادم.

داشتند، های دیگر تند قدم بر می یشان آرام و بعضیهابدون توجه به رهگذرانی که بعضی

 مسیرم را در پیش گرفتم.

 ها بود.اخالقش خسته کننده و صدایش، رفع تمام این خستگی

 کردم؟!این مرد تندخو چه میمن باید با 

 داد. رفتارهای اآلنش درک کردنی نبودند و این موضوع به شدت آزارم می

 نهایت حساس شده بود.گیر و بیشد. سختخندید و سریع عصبی میکم می

رفت، کم به بعد از ظهر زمستانی فرو میایستادم، سرم را باال گرفتم و به آسمانی که کم

 خیره شدم. 

 سمان بودمای کاش آ

 قدر وسیعهمین

 قدر آرامهمین

 گیرگاهی دل

 حوصله.گاهی بارانی و گاهی هم بی

 چیز.ای تنها و دور از همهیا تک ستاره

 یا شاید هم اشیاء.

 ای کاش هر چیزی بودم جز انسان بودن، جز روح و قلب داشتن و درد کشیدن.

نگران مرد ه چشمان دلگرفتم و ب با کشیده شدن بازویم، نگاه از سقف نیلگونم

 ام خیره شدم.داشتنیدوست

 هایش تند و مردمک چشمانش با لغزش روی صورتم در حال چرخش بودند. نفس

 خواست بداند بازوی کسی را گرفته است واقعاً خوِد نارون است یا که نه.می

و  با قورت دادن آب دهانش، سیب گلویش باال و پایین شد. به بازوی آزادم هم چنگی زد

 هایش قرار گرفتم.کامل در اسارت گرمای نفس

 یادته ... -

 هایش خشک شده بود.نفسی گرفت، از سوز سرما ل*ب

 رفتم، تازه بانو رو از دست داده بودیم؟یادته وقتی می -
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 باد وزید، بادی سرد و استخوان سوز.

 آرامی گفتم:سر تکان دادم و به

 یادمه. -

 هایش، گفت:هایش نرم فشرد و با دوباره تر کردن ل*بمیان پنجهام را بازوهاِی اسیر شده

مون رد و بدل شد رو چی؟ وقت رفتنم بهت گفتم منتظرم بمون. آخرین حرفی که بین -

 هنوز یادته؟!

هایش را به عنوان پسردایی، کارها و حرفی شناختش بهآخرین حرفش که سهله، از لحظه

 یاد دارم.

 ام.داشتهای از ذهنم زنده نگه هایش را گوشهتک حرفبهفراموش کنم، من تکشد مگر می

 گفت:سر تکان دادم که با لبخند مهربانی

 گفتم نارون؟ بهم بگو، بگو چی -

 شود در نگاهش گم شویمی

 اش غرق شوی.های دریاییدر حرف 

 تان؟!شود بخواهی او را و نباشد صالح و راه درستی بینمی

 ها ...داری، فراموشی هم نشود کارساز و دلت غم بزند از فاصلهدوستش ب

 داند و بس.، میدر دلم غوغایی به پا است که تنها یک کس

 شود دل مهربانش.خدایی که هر گاه دلش از بندگانش بگیرد، غوغا می

 ام.ها، یاِر جدانشدنِی چشمانم و غم، رفیق چندسالهاشک

تکه شک قلبم را تکهسال پیش، گفته بود را با اندوهی که بیبندم و حرفی که سه چشم می

 آورم:کند بر زبان میمی

 دوستت دارم. -

ام و حال از گفتهشود و اما او، خوشطوفانی میشود. نگاهم سوزد و دلم ریش میمی زبانم

 کشد.کند و ناگهانی به آغوشم مییادآورِی حرفش، با عطوفت نگاهم می

 ک با فضایی دنجی کوچیک کلبه

 ی کوچک وَ شومینه

 هاتروق سوختن چوبصدای ترق
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 های بهارِی آکنده در فضای کلبه.چسب و بوی خوش گلگرمای دل

 نَم باران

 هوای ابری

 ی دریایاندک فاصله

 قدر خوب و خوش.آغـ*وش یار همین است. همین

من، او  بهار من، گرمایداشتنی من، بوی ی دوستآغـ*وش ماهور همین است برایم، کلبه

 ست.خود زیبایی

های قطورش را شود و دستدارم. نزدیک میحرف دوباره قدم بر می کنم، بیرهایش می

 اندازد.می امروی شانه

 ))دوستت دارم((

 خواهد برای گفتتش و مرام برای شنیدنش.دل می

 تپد.قلبش برایم میکس نگفت که دوستم دارد و تا به حال کسی مرا نخواسته، هیچ

اش تنها ماهور بود که بعد از گفتنش فرار کرد و اسحاقی که حال من برای فرار از گفته 

 جایم.این

 کشیدند.اما ناری، خواستگار بود که در روستای به آن بزرگی برایش صف می

 بی را قبول داشتم.های بیمن نبودم؛ اما گفته

کرد و خودش را در دام عمویم وستا ازدواج میای کاش ناری همان موقع با پسر بزرگ ر

 انداخت.نمی

انگیز که غرق شوم و قدر سخت و وهمخواهد و بارش شدید باران، آندلم طوفان می

ام. سپس از آغاز زندگی را از سر بگیرم، مانند کهکشان گاه نبودهجوری که انگار هیچ

 ریا.پاک و بیقدر ای که از روشنایی بدرخشد، همینتازه متولد شده

 ایستاد، من هم به تابعیت از کارش ایستادم.

حسم حرکت ی بیاش را روی گونهزدهنگاهش را به چشمان محزونم دوخت و شست یخ

 داد و با لبخند گفت:

 اعتراف قشنگی بود، به دلم چسبید. -

 ام کشیدش.های پژمرده آرامی حرکتش داد و روی ل*بدوباره به
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 حرفا بزن، خب؟همیشه از این  -

آوری، شستش را به دندان کشیدم و تا موزیانه برایش چشم ریز کردم و با لبخند خباثت

 های تیزم فشردم. توانستم الی دندانمی

 چشم گرد کرد و با درد ناله کرد:

 آخ انگشتم! ولش کن، کندیش ول کن دیگه! -

 توانست.هایم نجاتش بدهد؛ اما نمیسعی داشت از میان دندان

هایش سوخت و با بدجنسی رهایش کردم. انگشتش را میان دست مشت لم به حال ضجهد

 اش گرفت و با درد چشم بست.شده

 های کنجکاو و متعجب.مان پر شده بود از چشماطراف 

 دور دهانم را پاک کردم و با حسی سرشار از پیروزی گفتم:

 این اعتراِف سه سال پیش تو بود، خب؟ -

 درد نگاهم کر.ـبا این حال کم نیاورد و با پرویِی تمام ل*ب زد:سر بلند کرد و با 

 یاد!حساب میاالن دیگه اعتراف تو هم به -

ام محتاج گرمای زده تفاوت از کنارش رد شدم. هوا سرد بود و تن یخچشم چرخاندم و بی

 .ماشین

 دستم رو ریش کردی نامرد! -

 دادم: انگشتم را تهدیدوار باال گرفتم و برایش تکان

 تا یاد بگیری دیگه با دم شیر بازی نکنی. -

مان چند برابر های متعجب اطرافای زد و چشمبه پاهایم سرعت دادم که با حرفم، قهقه

 شد.

 اش فشرد.هایش گرفت و میان آغـ*وِش بهارینزدیک آمد، سرم را با دست

 عزیزدلم، تو اآلن شیری؟! -

 زمستان را برایم گرم و نرم کرد. اش بود که َو دوباره صدای خنده 

 اش را به لطف حرفم جور کردم. قدر برایش مسخره بود که اسباب خندهآن

 اش نجات دادم. زیر دستش زدم و سرم را به سختی از میان آغـ*وش فشرده 

 ای کرد و از پشت سرم گفت:سمت ماشین رفتم. خندهبه حالت دو، به

 خانم شیِر سردش شده؟ -
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خواستم تن به خنده ام کند و نمی؛ اما جوابش را ندادم. سعی داشت مسخره گزیدم ل*ب

 بدهم.

 حالی، به سرعت سوار شدم.ریموت ماشین را زد و با حسی از خوش

 زیپ سویشرتم را باال کشیدم، خواستم بخاری ماشین را بزنم؛ اما هیچ آشنایی نداشتم.

 کار کنم!م باید چهدانستدر واقع برای روشن کردنش نابلد بودم و نمی

رویم گرفتم و به بیرون ی روبهبا صدای بسته شدن در ماشین، نگاه از سیستم پیشرفته

 خیره شدم. 

هللا گفتن ماهور، ماشین روشن شد و سرعت پخش شدن گرما در فضا، کمی آرامم با بسم

 کرد. 

 کرد. ام را نمناک چشم بستم، سرم را به شیشه تکیه دادم که رطوبتش پیشانی

دهد و چه زود دلتنگ شدیم، دور از کافه و خیابانی که بوی عطرمان را میدور می

 ام.های قبل شدهلحظه

 درد؟ات را مینفس و اندوهش س*ی*نههایت را بیدلتنگی چیست که نفس

 شود کنارت باشد و باز هم دلتنگش شوی؟می

 من همین حسم!

 پر از اندوه 

 نفس و خاموشبی

 رارقتنگ و بیدل

 بدحال و بیمار.

 .رخش نگاه کردمدستم را گرفت، برگشتم و به نیم

 اش به زندایی رفته بود.های گوشتیاش مانند آریا و ل*ب کشیدهِ بینی

 چشم بستم و عمیق، عطرش را بو کشیدم.

 حِس سرما از عطر تلخش، نفسم را به آتش کشاند.

 ه احتمال زیاد شب کار هستم.رسونمت خونه آقاجون، باید برم بیمارستان. بمی -

 اش دوختم.جای جواب، چشمانم را به نیم رخ مردانههیچ نگفتم و به
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 ای کوتاه.ای نگاهم کرد، لحظهبرای لحظه

 ی مقابلش شد.َو دوباره حواسش پرت جاده

 ی نگاِه من کن، نگاه من!حواست را پرت جاده

دفعه اگه خواستی ریم بیرون. اینیکم کارام رو جمع و جور کنم، تو اولین فرصت می -

 تونی مریم رو هم بیاری.می

 روی برگرداندم، به بیرون خیره شد و به آهستگی زمزمه کردم:

 فقط اخالقت رو با خودت نیار. -

 ای کرد و با شگفتی گفت:تک خنده

 تا این حد ازش بیزاری؟ -

 برای اصالح رفتارش گفتم:هایش بیزار کننده نبود؛ اما نه، نبودم. هیچ کدام از اخالق

 شه گفت آره.می -

 اخمی کرد و با جدیت گفت:

 ؛ چون تضمینی برای خوب شدنش نیست.پس رفتارت رو درست کن -

 ای کردم، برگشتم و به اخم عمیق میان ابروهایش خیره شدم.خنده 

 گفتم:آب دهانم را قورت دادم، ابرویی باال انداختم و با تعجب 

 خودرای شدی!خیلی  -

 پوزخند صداداری زد و وارد خیابان طویل و خلوتی شد.

. چقدر این خیابان را، مان شدمی رسیدنروی دِر سفید رنگ، متوجهبا توقف ماشین روبه

 اش را فراموش کرده بودم. این خلوتی

 ی زمان نشده بودم.چقدر سریع رسیده بودیم و متوجه

اند. هنوز اخم داشت. لبخندی زدم و منتظر نگاهش سمت خودش کشام را گرفت و بهچانه

 کردم.

 تر آمد.اش کشید و نزدیکشستش را روی ل*ب گوشتی

 لبخند پهنی زدم و با تردید پرسیدم:

 چیزی شده؟ -

 گردن کج کرد و با ترشرویی گفت:
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 چه خوشت بیاد چه بدت، هر چقدر هم آزاردهنده باشه واست؛ اما ... -

 اش را باال آورد و جلوی صورِت مات و مبهوتم تکان داد.اشارهانگشت 

 جا از این به بعد من هستم. فهمیدی؟اما باید تحملش کنی. همیشه و همه -

 دستم را مشت کردم و نفسم را در س*ی*نه حبس.

 اجبارهای شیرینش را دوست داشتم؛ اما دوست داشتنی که پر بود از ترس.

 کردم که صدای پر تحکمش در فضای ماشین خط انداخت. هایم را تربا زبان، ل*ب

 نکن! -

 هایم را خیس کردم. دفعه با حسی از لجاجت، ل*بهایم بیشتر شد و اینکشیدگی ل*ب

عقب رفت. ل*ب باز کردم تا صدایش بزنم، تا اسمش را بر زبان عصبی چشم بست و به

 بیاورم که داد زد:

 پیاده شو. -

 با حیرت گفتم:

 !ماهور؟ -

 هیچ نگفت و این هیچ یعنی، برو.

 اش شده بودم؟!های تلخ و زنندهبه کدامین اشتباه محکوم به حرف

اش القای یک توجهیکرد و این بیهایم شوم. نگاهم نمیچشم بستم تا مانع ریزش اشک

 حس خفگی بود برایم.

 م کردند.های تنم را چنگی زد و راهِی بیرونبویش لباسحرف پیاده شدم، عطر خوشبی

سمت درب ورودی رفتم که صدای باز شدن در ماشینش و بعد هم خریدهایش، همگی به

 مقابلم ظاهر شدند.

ای بعد صدای مریم ایی توجه، خریدها را جلوی پایم گذاشت و آیفون را زد. لحظهبدون ذره 

 اش در گوشم پیچید:بود که با ظرافات دخترانه

 بله؟ -

 گفت: ماهور هم در جوابش به سردی

 رم.بیا کمک نارون من دارم می -

 اش همین بود؟!همه
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 مانگردیبقول خودش تهران مانبا هم بودن طول رفت و آمدمان به بیرون

 دانستم؟!اش همین بود و من نمیهمه

 گویم، آمد و رفت چه تضاد زشتی دارند. هنوز هم می

 نباشد.رفتم، رفتنی که دیگر آمدنی در کارش باید که می

کنند و بعد هم با آغوشی باز، کنند، ویرانت میپناهت میدور از سرزمین مردگانی که بی

 خوانند.سویت فرا میمرگ را به

ها را فراری داد و  ی درختهای کوچک روی شاخههایش گنجشکصدای تیز الستیک

 ها پیچید.های خانههایشان بود که الِی دیوارهصدای بال زدن

 زیزم؟!نارون، ع -

زده سر کرده است، نگاهی انداختم و با لبخندی به روسرِی برعکسی که معلوم بود شتاب

 گیر وارد خانه شدم.دل

کشید و انگار که درک کرده بود حال ناخوشم نمی های مریمام برای پرسش و پاسخحوصله

 را.

 با آزمندی فشرد.  ور شد و گلویم راسمتم حملههای میوه با هجوم بهعطر بانو میان درخت

ای دیگر در ذهنم نقش اش مرتبههایش در گوشم پیچید و تصویر نقاشی شدهصدای خنده 

 بست.

سمت انتهای باغی که گذشته را در خودش جمع های متزلزم سرعت بخشیدم و بهبه قدم

 کرده بود، حرکت کردم.

ها گرفت که حتی کالغها را فرا میای خیمهچنان تاریکیهای روستا آنگاهی اوقات در شب

 کردند.شان را در گلو خفه میهای گوش خراش گریختند و صدای نالههم از ظلمتش می

گرفت به طلوع خورشید قدر عمیق که تردید ذهنم را فرا میرفتند، آنهمه به خواب می

 فردای دیگر. 

 گرفت.های شوم و جغدهای خیره را میَو اما من بودم، بیداری مطلقی که جای کالغ

گستراند. ها میجانش را روی خیمهشد و پرتوی بیهر شب، به وقت سیاهی، ماه بدحال می

 انگیز که گویی در یک چشم بهم زدنی قرار است به اتمام برسد.چنان وهمآن

 آورد. های سنگین زنی را میوزید و به همراه خودش، نالهباد می

 انداخت قدر زنده و نزدیک بود که رعشه میخاطر دارم. فریادش آن هنوز هم صدایش را به
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 تمام وجودم.به

 دواند؟!هایمان میهنگامش خوف را در رگاین شب چه داشت که به

سر رو  ، بهاش را خالی از هر گونه سیاهیکشید و معدهپیکر نحیفم را به آغـ*وش می

 کرد.رویم می

 انداخت.مان میشد و واهمه را به دلاش، طوفانی میبدیحالغثیاِن 

ای از روحم هایم نبوِد تکهآور و دردمند که استخوانچنان خوفقدر زنده و نزدیک، آنآن

هایم ترسیده پا به فرار کردند. امیدواری شماردند و شروع به سوختن میرا فرصت می

 رسانند.گذاشتند و خود را به قتل میمی

دانم؛ اما یک روز صبح، هنگام طلوع خورشید، جسمم را میان یر یا زود، زمانش را نمید

 کنم.مان در روستا پیدا میاهالِی درنده

 ام شود.تواند ناجیروزی که دیگر هیچ فریادرسی نمی

رسد که بغض و دلتنگی نظر میداشتنی بهقدر برایم دور و دوستمنظر مقابلم آنباغ خوش

 تازد تا روحم را بدرد. سمتم میوحشیانه به

 زند:فشارد و با عجز فریاد میپایان، گلویم را میاین درد سه حرفی بی 

 ات!رها شو از خاطرات آلوده -

دهم و مانند شوهر کنم، شیون و صیحه سر میو اما من در خود، شروع به گریستن می

 کنم.ای سیاه بخت، موی میمرده 

 ای مرگ چیست؟کرده فکر 

هر زمان که صدای شکستن قلبت به گوش رسید، شادمان شو و به خودت تهنیت بگو، 

ای به جانت آفت مرگ تو از همین ابتدا در بندبند وجودت ریشه دوانده و مانند موریانه

 زند.می

های خیس خورده از بارش  ی چوبکنم از عطر آکندههایم را پر میبندم و ریهچشم می

 ران.با

شود از یاد ببرم کل خاطر صدای هولناک باد دوست دارم، باعث میام را بهآشوب درونی

 ام را.های روزمرهیادآوری

 اش را.های مادرانهنگرانیهای مدام و دلخواهد، سرزنشدلم بانو را می
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 حوصله چشم باز کردم.ام، بیبا قرار گرفتن دستی روی شانه

 های تکراری.ز شنیدن و ذهنم آلوده بود به حرفهایم خسته بودند اگوش

 ام را نرم فشرد و زمزمه کرد:شانه

 گرفته شده؟باز هم نارون آقاجونش دل -

 ها...گرمیها و دلآخ از طعم این صدای شیرین، آخ از این حرف

زد برگشتم و به چشمان مهربانش نگاه کردم. یک مالحت خاصی در چشمانش سوسو می

 شد به صداقت کالمش ایمان بیاورم.که باعث می

 تر کردم و با غم نالیدم: ل*ب

 ام آقاجون.ام، خیلی خستهخسته -

کشاند. غم لبخندی زد، لبخندی که چین و شکن زیر چشمانش را بیشتر از قبل به رخ می

 نگاهم بیشتر شد؛ اما دم نزدم.

ی ای برای ادامههانهها باعث شدن زندگی کنیم، اگر خسته نبودیم چه بهمین خستگی -

موند نیاز از هر چیز. دیگه نه هدفی میچیز مهیا بود و ما هم بیکردیم؟ همهزندگی پیدا می

 و نه مقصدی.

 ای به نام غم وجود نداشت.ای کاش اصالً واژه -

ای آرام سر داد. شروع به راه رفتن کرد و من دستم را میان دستان نرمش گرفت و خنده

 های آرامش شدم.قدم قدم هم، هم

تر تنگ بانو شدی یا دلتنگ کسی که دل مجروحت رو مجروحخوب حاال به من بگو دل -

 کرده؟

 ایستادم، آب دهانم را قورت دادم و با بغض نالیدم:

 تنگ خودم شدم.دل -

 سوخت. به گلویم چنگی زدم و ادامه دادم:لرزید و چشمانم میفکم می

کشم ی و گرفتاری نداشت. خروار، خروار غم به دوش میتنگ نارونی که هیچ مصیبتدل -

 زنم ...و ل*ب نمی

 ام رها شد و بغضم تبدیل به گریه.ام ناگهانی از س*ی*نهنفس حبس شده
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 کسزنم از دردام. هیچکنم و دم نمیمی ای که هنوز دامن گیرمه کمر خمدارم زیر گذشته -

قراره؟ ازم نخواستن که بگم، نخواستن تا خالی بشم از نپرسید نارون، حال دلت از چه 

 هام. اومدن، گفتن و بعد هم رفتن!هایی که شدن کابوس شبعقده

 با دست صورت غرق در اشکم را پوشاندم و از ژرفای وجود هق زدم.

 با درماندگی نالیدم:

 آقاجون من خیلی تنهام، خیلی تنها. -

مرد پدر بانو بود و پدربزرگ من، آقابزرگ ، اینبه آغ*و*ش کشید تن خسته و تنهایم را

 ایل و آقاجان دلم.

 انداخت.ام میاش و تمامش مرا یاد مادر نداشتهعطر تنش، گرمای آغوشش، مهربانی

سار شد ماند، مادری که سنگاش میها تا آخر روی پیشانیگناهی که انگ بدکاره مادر بی

 اش.بخاطر آزادی 

هایم فشردم، از مرور خاطرات بیزار بودم، بیزار بودم از تمام پیراهنش را میان پنجه

 ام.های زندگینحسی

خراش که اگر خاله مهربان و قدر ترسناک و دلای بلند تبدیل شد، آنام به هقهقهگریه

 کردند. ام ترحم میدرمانده جا بودند، شاید به حال و اوضاعدخترانش هم این

 با گریه گفتم:ام را باال کشیدم و آب بینی

خدا های متفاوت، مغایر، متضاد. بهزنن، با لحن و حالتهر شب باهام حرف می -

 کنن.شینن ور دلم و یه ریز واسم ناله میهام هر روز میبدبختی

 ای کرد، روی سرم را بوسید و بیشتر از قبل در آغوشش فرو رفتم.خنده 

دونم سخته. تو مادرت رو از دست دادی و من میعزیز دل آقاجونش باید فراموش کنه،  -

 شه و قرار نیست برگردی و دور بشی از تهران.دخترم؛ اما بدون دیگه گذشته تکرار نمی

 رفتم، بد کردم به حرفت گوش ندادم.وقت نمیشکستن و هیچجفت پاهام می کاش -

 ای روی موهایم نشاند.آِه پرسوزی کشید و دوباره ب*وسه

ها و ون من، این حرف رو نزن. هر چه شد تجربه بود و بس؛ اما بدون با گریهنگو نار -

 گرده. کنه و بانو هرگز بر نمیهات چیزی تغییر نمیناله

 توانستم درک کنم؛ اما باور نه.هایش را میحرف

 هایم را با کف درک و باور من مخالف هم بودند. با اخم از آغوشش در آمدم و خیسی گونه



www.taakroman.ir  

 
  

 
77 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 اک کردم.دست پ

 زنید که من باورش ندارم؟شما دیگه چرا آقاجون؟! چرا از هرگزی حرف می -

ای کرد، خواستم نزدیک شوم که با دست مانعم شد. تا خواست جوابم بدهد ناگهانی سرفه

 اش خیره شدم. های خشک و طوالنیل*ب گزیدم و با اندوه به سرفه

 تر؟دم یا که بدبختششد؟ تنهاتر میدادم چه میمی اگر از دستش 

 اش شد.ی س*ی*نهنفسی گرفت و مشغول مالش دادن قفسه

 نفسی گفت:اش از درد در هم مچاله شد؛ اما برای نگران نکردنم لبخندی زد و با بیچهره 

 هرگز، چون هرگز خودش واقعیته ...گممی -

 سختی گفت:ای کرد و بهدوباره سرفه

 شه.همین، باعث نابودی انسان می تونیم بپذیریمش وواقعیتی که نمی -

 هایم شروع شدند.دوباره و دوباره، ریزش اشک

 انگیخت؟این هرگز چه داشت که تنفرم را نسبت به خودش بر می

شد کنار درخت سرو اشاره انتهای باغ که میی غمگینی بهنفسم را رها کردم و با خنده 

 کردم:

درخت نارون؛ حتی وقتی بانو هر روز هم وقت اون دونه نشد وقت رشد نکرد، هیچهیچ -

 کرد، بازم نشد.اش میآبیاری

 شد با غم ل*ب زد:لبخندی زد، در حالی که از کنارم دور می

 کاریم.پس یه نارون دیگه می -

ام هم هر لحظه دورتر و این خودش حس بدی بود داشتنیشد، ناجی دوستهوا تاریک می

 کرد از دلهره. و وجودم را پر می

امان بود؛ اما دویدم تا رهایم نکند، دور نشود سمتش دویدم، شاید ده قدم فاصلهقرار بهبی

 و دوباره تنها نشوم.

 هایم را خیس کردم و از پشت سرش به آرامی ل*ب زدم:زنان ل*بنفس

 خوام پیشه شما بخوابم.آقاجون امشب می -

یم را نرم گرفت و با محبت هایش را شکار کردم. بازونزدیکش شدم که لبخند روی ل*ب

 اش گفت:همیشگی
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خواستم که نارون خانم شب رو کنار آقاجونش گفتی؛ اما من ازت میاگر خودت هم نمی -

 .سپری کنه

اش ای محکم روی گونهنمایی زدم، صورتش را میان دستانم گرفتم و ب*وسهلبخند دندان

 کاشتم.

 ای کرد و بازویم را کمی فشرد. خنده 

خواهم، تنها تو مان حرکت کردیم. من زنده ماندنت را میی سفیدسمت آشیانهبه حرفبی

 ای برایم و بس.مانده

 ایست برای فرار.دنبال بهانهزند بهتنگی میداشتن و دلحتی آن مردی که َدم از دوست

های هیچ زندگی کردن و ترس از لحظهها و بیکاری کشند، این ندانماین فکرها آخر مرا می

 .رسانندام آخر مرا به پایان میزندگی

 خداحافظی. های دیگر بیها با خداحافظی و بعضیروند، بعضیهمه می

 آور است برایم.قدر این موضوع وحشترسد و چهچیز به پایان میهمه

توجه وارد خانه شدم؛ اما با گرمای لذت بخشی که عقب هل داد. بیدر چوبی سفید را به

ی مهربانش را باری اطراف نگاهی انداختم که چهرهحواس بهدر بر گرفت، بیوجودم را 

 دیگر مقابل چشمان سرگردانم قرار گرفت.

 رم استراحت، تو هم به مغزت استراحت بده.می -

 رفت با غم گفت:سمت اتاقش میای کوتاه کرد. در حالی که بهنفسی گرفت و سرفه

 جای فکر کردن، زندگی کن.به -

گوید. به هفتاد سال رسیده بود و هر لحظه منتظر پایان دانستم که خودش را میمیخوب 

 اش بود.یافتن زندگی

ی ماهور، شمارش، طاقتش را گرفته بودند و به گفتههای بیاش و بیماریکهولت سنی

شدم؟ باز هم ؛ اما من چه میهایشامانش تشدیدی است بر بیماریهای خشک و بیسرفه

 .شدندام چند برابر میهای شبانهکشیدم و کابوسراوانی را باید به دوش میهای فغم

نفسم را رها کردم، خواستم وارد آشپزخانه بشوم که صدای آخ و اوخ کسی باعث شد سر 

 حرکت بایستم.جایم بی

 ها پایین بیاید نگاه کردم. تا حدود متعجب سربرگرداندم و به مری که سعی داشت از پله
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 شد، یک مادر مهربان و زیبا.. مادر میکردسختی حرکت میزیادی وا رفته بود و به

 جلو رفتم و با خنده گفتم:

 خواد؟مری خانم کمک نمی -

 سرعت سرش را باال گرفت. ترس و حیرت در چشمانش دلم را لرزاند.به

 داد زد: اش گذاشت وی س*ی*نههایش نامنظم و تند شده بود، دستش را روی قفسهنفس

نگرونی مردم و دونی چقدر منتظرت موندم؟! کجا موندی که خبری ازت نشد؟ از دلمی -

 زنده شدم. آقاجون رو فرستادم دنبالت بازم خبری نشد.

 اش بود که در خانه پیچید.با دست صورتش را پوشاند و صدای گریه

 شد.اش هم بلندتر میخوردند و صدای گریههایش تندتند تکان میشانه

تر از او تنها از فشار دستش، صورتش در حال مچاله شدن بود و اما من، شوکه و ترسیده

 کردم.نگاهش می

 فکر کردم دوباره بردنت! -

 .هق تبدیل شدندهایش به هقبا حرفی که زد، دلم یخ بست و گریه

 شی!دونستم نگران میمن، من نمی -

ای که داشت و با چشمان پف کردهشوکه، دستش را از روی صورت غرق در اشکش بر

 رفتند، نگاهم کرد و گفت:حال رو به سرخی می

 ببین، ببین منو به چه حالی انداختی نارون! -

 به آرامی روی پایش زد و دوباره گفت:

 گفتم رفتی، اومدن بازم بردنت! نارون رو دوباره بردن.  -

 اش اوج گرفت.حرفش را گفت و گریه

کرد. هنگام عصبانیت و ناراحتی یا انگشتش را به دندان بانو میاین کار را همیشه 

 زد.پایش می کشید یا مانند مری رویمی

 اش را در گلو خفه کند.صدای سرزنش وار نسبتاً بلند آقاجون، باعث شد گریه

و اما من، تک و تنها مانند کودکی که کار اشتباهی ازش سر زده است ترسیده نگاهش 

 کردم.می

 اش را داشتم و نه توان راه رفتن.ان حرف زدن و دلداری نه تو

 خواست بروم، رها شوم در باد و کردم که دلم میقدر خود را غریب و درمانده حس میآن
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 آشیانه به هر کجا که چشمانم توان دید دارد، پرواز کنم.ای بیمانند پرنده

 و خجالت.ها شده بود، حس غریبی بانی این اتفاقدورِی زیاد باعث

 خاله؟! -

گرشان شدم. از روی عقب برداشتم و نظارهی مریم، قدمی بهبا صدای متعجب و ترسیده

 ها پایین آمد و به آغـ*وش کشیدش.پله

جاست، ماشینش را در حیاط پشتی دیده بودم. ای کاش دانستم که کیارش هنوز اینمی

 برادر کنجکاو و خواهرش نباشند.

 حرکت درآورد و زمزمه کرد:ی کمرش بهوار رودستش را دایره 

 ی عزیزم من که گفتم حالش خوبه. گفتم رفته باغ.عزیزم، خاله -

دانم در چشمانم چه ی سردرگمم انداخت و نامفهوم نگاهم کرد. نمینگاه کوتاهی به چهره

 دید که باعث تعجبش شد.

 کرد ادامه داد:در حالی که با تعجب نگاهم می

 جاست دیگه.ینببین نارون هم ا -

داد. بارداری به شدت حساسش کرده بود و های مریم گوش میگفت و به حرفچیزی نمی

 ای هفت ساله ساخته بود.این حساسیت از او دختربچه

سمت در جای رفتن، بهشان بروم که کلید در قفل چرخید و من هم بهسمتخواستم به

 دم.چرخیدم که با چشمان مات و مبهوت کیارش مواجه ش

های خرید سمت مری سوق داد. پالستیکای نگاهم کرد و بعد هم با اخم نگاهش را بهلحظه

 ها رفت.سمت پلهرا ترسیده روی زمین رها کرد و بدون بستن در و حتی نادیده گرفتنم، به

 ام حلقه شد.داشتنیی کیارش بود که دور مری دوستمریم به کناری رفت و بازوان مردانه

روی دلم برای ماهور و عطر تنش پر کشید. خاله فیروزه سراسیمه از راه ناگهانی، 

 .سمتم آمدآشپزخانه خارج شد و به

کند  تنها کسی که بیرون نیامد و با صدای بلندش سعی کرد فضای متشنج را کمی آرام 

 آقاجون بود.

 .به بازویم چنگی زد که نگاهم روی اندام گرد و قد کوتاهش افتاد

 ور ببینم.رت بگردم بیا اینمادر دو -
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 بست گفت:سمت خودش کشاندم و در حالی که در را میبه

 خوری دخترم. بینی سرما میسوز هوای بیرون رو نمی -

 اش زد.گونه ای کردم، با تعجب سر بلند کرد و نرم رویخنده 

 عه نارون؟! -

 زیر چادر تاب آورده است.دانست که نارون، چه گرماها و سرماهایی را در روستا نمی

های خرید را از روی زمین بلند کرد، من هم کمکش کردم که دست مریم روی پالستیک

 .ها جا خوش کرد پالستیک میوه

 با غم نگاهم کرد و گفت:

 منم اومدم کمک. -

دنبال جانی زدم و کمر صاف کردم که دوباره خاله فیروزه بازویم را گرفت و بهلبخند بی

 د.خود کشان

 به کیارشی که هنوز مری را در آغـ*وش گرفته بود، نگاهی انداخت و با محبت گفت:

 .فرستادم خریدذاشتی خودم مسعود و میزحمت کشیدی پسرم، می -

 لبخندی زد و در جواب گفت:

 کنم، انجام وظیفه است.خواهش می -

 سرش.ی کوتاهی وارد آشپزخانه شد، من و مریم هم پشت با بااجازه

خودی نگرانش کرده بودم؛ اما کیارش و اخم سوزد، بیی مهربانم میدلم به حال خاله

 دادند. اش را میاش همه و همه نشان از ناراحتیعمیقش، نگاه سرد و زننده

 .دانددانستم که نگران همسر باردارش است و آمدنم را خطری تهدیدکننده میمی

ی تازه بود با گرسنگی نگاهی کردم. دلم کمی میوهبه میزی که بساط عصرانه رویش 

 ای نان گرم با پنیر.خواست و لقمه

 سوزی گفت:ام را دید که با دلانگار خاله فیروزه نگاه گرسنه

 مادر برو یه لقمه بذار دهنت ضعف رفتی، از صبح چیزی نخوردی. -

ا از دستم گرفت و داخل ها رسمت جلو هلم داد. با لبخند تشکری کردم که مریم پالستیکبه

 آشپزخانه گذاشت.

 سمت میز رفت.هایش کشید و سراسیمه بهزبانش را روی ل*ب
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 آخ گفتی فیروزه جونم، من که عطش گشنگی سلوالی مغزم رو از کار انداخته. -

 خوردن کرد. ای بیرون کشید و با ولع شروع بهصندلی

 نوش جونت دخترم. -

 رفت، پیشبندش را مرتب کرد و دوباره گفت:میسمت آشپزخانه در حالی که به

 ای درست کنم.ناروِن مادر تو هم برو تا واستون نیمروی عصرونه -

 سری تکان دادم و کنار مریم نشستم. با د*ه*ان پر از غذا رو به خاله فیروزه گفت:

 تورو خدا با قارچ باشه. -

سوزی در این مهربانی که دلخواستم. نیمرو و قارچ، غذای محبوب من و مریم؛ اما نمی

 خواستم.کرد را نمیهایشان بیداد میکلمه

ها و رفتارهایشان چیِز کردم؛ اما نگاهگرسنه نبود، شاید هم بود و من زیادی بزرگش می

 گفت.دیگر را می

 ای نان و پنیر گرفتم.نفسم را رها کردم و لقمه

 گردو هم بذار.-

 ر گفت:چیزی نگفتم که دوباره با د*ه*ان پ

 ها! گردوهای مامان جونم هست -

 های در حال جنبشش زل زدم. سرعت برگشتم و به ل*ببه

 .شد بیزار بودم هایی که آخرش به )ها( گفتن ختم میگفته بود ها؟! من از جمله

 ام کشید و خندان گفت:دستی به موهای بافته

 قبل از رفتن که بافته نبودن. -

 میل ل*ب زدم:ی باال انداختم و بیامشکوک چشم ریز کرد، شانه

 ماهور بافت. -

ی پنیر و گردو را جلویم گرفت، از دستش گرفتم که ی خندانش روی گرفتم، لقمهاز چهره 

 گفت:

از خاله ناراحت نشو، از موقعی که باردار شده حساسیتش خیلی زیادتر شده و االن هم  -

قدر دونی چهذارن. نمیبه الالش می لیاش خیلی لیعالوه بر آقاجون، کیارش و خانواده

 چیز بهم خورد!که همهیومدیم دیدنت تا اینها خوب بود میتنگ بودیم بعد از رفتنت، اولدل
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 کردم، نفسی گرفت و ادامه داد:گوش می هایشبا دقت به حرف

دایی کرد بعد از رفتنش بذاری بری، ما بهش چیزی نگفتیم، در واقع ماهور فکر نمی -

 نوید گفته بود حرفی از رفتن نارون نزنید تا موقعش که اومد.

 ای کردم و پرتقال درشتی از سبد چوبِی گرد روی میز برداشتم.تک خنده

شه با یه من ماهور؟! آره، ماهوری که بعد از مرگ بانو رفت و حاال هم که برگشته نمی -

 کشه.رخ میجای جبران گذشته، اخالق تندش رو به عسل خوردش! به

آهی کشید، آهی پرسوز. دلم به حالش سوخت و بدتر از آن دلم به حال خوِد تنهایم 

 سوخت.می

 پرتقال را دو نیم کردم و نصفش را به مریم دادم.

چیز سیاه شد و با رفتن تو بدتر از سیاهی! دونی نارون، بعد از مرگ خاله بانو همهمی -

ن بدبختم که آفتاب عمرش ل*ب بومه و خاله ستاره. اون آقاجوشدیم مثل آسمون بی

 چکه، منتظره ارث و میراثه.مهربانی که آب از دستش نمی

 نصفی از پرتقالش را د*ه*ان گذاشت و با غم ل*ب زد:

همه بد شدن، تنها کسی که خوب مونده خاله مریه؛ حتی مامان منم دنباله ارث و میراثه!  -

 کار آقاجونم دارید؟!ه چهربگو شما که پولتون از پارو باال می

 سمتش رفتم و محکم به آغـ*وش کشیدمش.هایم را پاک کردم و بهدستمالی برداشتم، دست

 های ظریفش در آغوشم لرزید و با گریه نالید:بغضش ترکید، شانه

نارون توروخدا دیگه نرو، بمون. بذار دلمون حداقل به بودن تو خوش باشه، مخصوصاً  -

 آقاجون.

 اش را ب*وسیدم.دم و روی شانهلبخندی ز

 اومدم که بمونم، دیگه رفتنی در کار نیست. -

  خیسش را پاک کرد و نگران ل*ب زد:ِ با تعجب از آغوشم جدا شد، چشمان بادامی

 چیز خیلی مهم!چیزی بهت بگم، یهباید یه -

 فیروزه پیدا شد.ی خاله سوالی نگاهش کردم. خواست ل*ب باز کند و بگوید که سر و کله

های خوش رنگ سرخ شده و ظرفی که دستش بود را پایین گذاشت. چشمانم با دیدن قارچ

 مرغ به هاللوش افتاد و به کل حرف مهم مریم را از یاد بردم.زردی تخم 
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 طعم شده بود.با تشکری کوتاه مشغول خوردن شدیم، مثل همیشه خوش

 اش هم غیرقابل تحمل شده بود.ده و سنگینیام از درد ورم کر قدر خوردم که معدهآن

کرد و یک ها را در حلقش جای میخاطر من، با ولع لقمهاش نبود بهگرسنهمریم هم اگر 

 ای هم تنگش.بهبه

ی باورنکردنی مری و کیارش هایی سنگین خارج شدیم که با صحنهاز آشپزخانه با معده

 روبرو شدیم.

 ختم که با دست روی چشمانش را پوشاند و بلند گفت:خجالت زده به مریم نگاهی اندا

 اوه اوه خاله جان! -

 .ام شدت نگیردبا خنده از اوه اوه مریم، دستم را روی دهانم گذاشتم و ل*ب گزیدم تا خنده 

 گفت: پچی کیارش، مریم به بازویم چنگی زد و با پچبا سرفه

 فکر کنم از هم جدا شدن. -

 مری بلند شد.دوباره خندیدم که صدای 

 مریم شنیدم چی گفتی! -

 دستش را از روی چشمانش برداشت و از قصد رو به کیارش گفت:

 خب خاله مگه اتاق نیست؟ -

ی بلندی کردم و بازوی مریم را ای کرد و سر به زیر انداخت. خندهدوباره کیارش سرفه

 محکم چسباندم.

 مریم؟! -

یپ روی دهانش کشید و بعد هم دست روی با فریاد حرصی مری، مریم دستش را مانند ز

 اش گذاشت و کمی خم شد.س*ی*نه

اش را داشت گرفت، با غمی که سعی بر الپوشونیپشت چشمی نازک کرد و از مریم روی

 نگاهم کرد وگفت:

 خواستیم بریم دکتر.من و کیارش می -

 دستی روی شکمش کشید و با ذوق گفت:

 امون؟نی کوچولو، میای باهبرای این نی -

 سمتش رفتم که کیارش گفت:به
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 شیم.حال میبله، اگه بیاید خوش -

 .اش را ب*وسیدملبخند اجباری زدم و سر تکان دادم. کنارش نشستم و گونه

 البته که میام مرِی من. -

 ای به من کرد و گفت:با ذوق خندید و به کیارش نگاهی انداخت، اشاره 

. چون موهای طالیی و چشمای سبزی اسم عروسکش بودببین مثل بانو میگه مری!  -

 جای مروارید شد مری!داشت، از اون موقع اسم من به

 های تلخ و حسرت.باز هم غم، باز هم یادآوری گذشته

رفتم، با صدایی که سعی داشتم تا به ها میسمت پلهاز سرجایم بلند شدم، در حالی که به

 گریه تبدیل نشود گفتم:

 هام رو عوض کنم.ال لباسرم بامی -

 گذاشتم اتاقی که دیشب خواب بودی. -

 مریم بود، مریم مهربان من. تشکری کردم و وارد اتاق شدم.

چیز را از یاد بردم های تنم را تعویض کنم؛ اما با اتفاق ناگهانی که افتاد، همهخواستم لباس

 ها پایین آمدم و وارد اتاقش شدم.و دوباره سراسیمه از پله

های خشکش در رفت و سرفهقدر بد که صورتش رو به کبودی میحالش بد شده بود، آن

 اش بودند.حال شکافتن س*ی*نه

اش زبانزد عام و خاص بود حال در بستر بیماری چهبه و چهآقابزرگ، آن آقابزرگی که به

 .بردسر میبه

هایم از نشان بدهم. اشکالعملی از خود دانستم باید چه عکسبدترینش آن بود که نمی

 هایم را خیس کردند. فریاد نهفته در گلویم پیشی گرفتند و دوباره مسیر گونه

ی اتاقش را باز کرد و کیارش هم کرد. مریم پنجرهقرار به پدر بیمارش نگاه میمری، بی

 های پیراهنش را.دکمه

 عقب رفتم.زد، ترسیده هی کشیدم و بهبا فریادش که خاله فیروزه را صدا می 

 .سختی بیرون از اتاق کشاندممریم سراسیمه نزدیکم آمد، دستم را گرفت و به

 کشاند.این ترس ناشناخته، عجیب دلم را به آشوب می

 کرد.وضعیت بدی بودی و ترس من بدترش می
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 نارون! -

 اش گذاشت، نفسی تازه کرد و دوباره گفت:دستش را روی س*ی*نه

حالت قبلش بر ره و دوباره بههاش تا مرز مردن میبا سرفهآقاجون گاهی اوقات  -

 گرده! نیازی به ترس نیست.می

 های خشکم را کمی نمناک کردم و سرم را مفهومی برایش تکان دادم. ل*ب

شود، اش روز به روز بیشتر میهای خشک و بلند برای مردی که کهولت سنیاین سرفه

 یم، از دست دادن یک عزیز دیگر.آور بود براباورکردنی نبود و خوف

*** 

شد. نگران تر میجای بهتر شدن، وخیمگذشتند و حال آقابزرگ هم بهپی میدرروزها پی

ها ذره آب شدن پدربزرگی که سالتوانستم دست روی دست بگذارم و شاهد ذرهبودم، نمی

 با بانو در خانه و باغش خاطره داشتیم، باشم.

 بردم.کردم و تا به اتاقش میاش را خودم آماده میصبحانهسحرخیز شده بودم، 

گفتیم. از هایمان میکردیم و از دلتنگیابتدا و انتهای باغ را هر روز بعد از صبحانه طی می

 زدم. کردیم و گاهی هم برایش از روستایمان حرف میای که زود گذشت یاد میگذشته

حال از این همه توجه، داد و من هم خوشهایم گوش میکرد و با دقت به حرفسکوت می

 کردم.قّصه بود که برایش سر هم می

 هایم به جریان درها در رگاحساس خوبی داشتم. یک حس زنده و پر طراوت که این روز

 شد.آمده بود و این طروات هر روز هم بیشتر می

ی نارونم را با و دانهکاریم( َو همان هم شد داده بود: )یک نارون دیگر می آقابزرگ، وعده 

 قراری منتظر رشد کردنش بودم.چنان با بیمریم باالخره کاشتیم و من هم

شدت استقبال از مهم بودن این حرف، به مریم حرف مهمش را گفت و من هم با خنده

 کردم.

گفت: ازت انتظار داشتم از خجالت سرخ و سفید اش دیدنی بود وقتی که میتعجب چهره

 نده.بشی نه از خ

حرفی که خود آقاجون هم گفته بود. تشکیل زندگی بدهم تا دیگر خبری از رفتنم به روستا 

 هم پیوند من و ماهور.ی اسحاق نباشد، آنو وجود آزاردهنده 
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 توانست خوب باشد که در وصفش ناتوان بودم.قدر میزندگی با ماهور، آن

توانست گذراند، میر بیمارستان میو وقتش را د داشتنی که بیشتر زندگیاین مرد دوست

 کند.هایم و خودش بارها گفته بود که گذشته را برایم جبران میمرهمی باشد برای زخم

 حالِی دیگر.و من دوباره ایمان آوردم به یک زندگی پر از خوش

شان دلم را شاد و خاله مهربان هم با خاله سودابه و آقا محسن گاهی با سر زدن

کردند. نرگس اسمی جدید برایم انتخاب کرده بود، دخترک  م را پر از غم میدوقلوهایش، دل

 روستایی.

هایشان اهمیت از طعنهکرد؛ اما من بیهایش تشویقش میگفت و نرجس هم با خندهاو می

 ام بودم تا سر و سامانش بدهم.به فکر زندگی

حالی و خوشبختی ششد، حسی از خوتر میمری و آن شکم گردش که روز به روز هم گرد

 آورد.وجود میام بهرا در زندگی 

 حال خواستنی بود برایم.ازدواج با ماهور، ترسناک و در عین 

باشی؟ هم بخواهی و هم  حال و هم ترسیدهست برای موضوعی، هم خوشتا به حال شده

 نخواهی؟

 من همین حسم.

داشتم و این دلهره برای نبود  . دلهرهحالی و ترس، پر از خواستن و نخواستنپر از خوش 

 خبری از اهالی روستا بود.

توانست کمی، تنها خیلی کم به دلم و اما کیارشی که شاید زود قضاوتش کرده بودم، می

 بنشیند.

صبرانه انتظارش را آقابزرگ برای باغش، باغبانی را استخدام کرده بود و من هم بی

گرفت، از بس که گفته مریم سرچشمه میهای مری و کشیدم. این انتظار از تعریفمی

 بودند: )خوشتیپی رو قورت داده این بشر.(

که از اضطراب دادم تا بلبه ساعت روی دیوار نگاهی انداختم. آب دهانم را تندتند قورت می

 ام کاسته شود؛ اما دریغ از کمی آرامش.درونی

فیروزه شروع به  خالهزد، از صبح که خورشید طلوع کرده بود من و خانه برق می

 تمیزکاری کرده بودیم.

 مریم تا غروب دانشگاه بود و مری و کیارش هم برای خرید سیسمونی به بازار رفته 
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 .بودند

کرد و هیچ خطری از جانب اسحاق دیگر طور رسمی تغییر میچیز بهامشب، همه

 توانست تهدیدم کند.نمی

ها باال فیروزه در حال تدارکات شام بود. از پلهزد و خاله آقاجون از ظهر در باغ قدم می

 رفتم و بلند داد زدم: 

 کمک خواستی صدام بزن بیام. -

 بعد از صدای برخورد مالقه با قابلمه او هم صدایش را باال برد و گفت:

 نه نارون مادر، تو برو آماده شو. -

اش رفتم. با سمت پنجرهبهها برای من و بانو بود، شدم و با خیالی راحت وارد اتاقی که قبل

 سرعت زیر پوستم دوید.که با خنکی هوا، حسی از خوشی به شوق بازش کردم

 ها، حسی بود از جنس زندگی. ها و بوی خوش میوهقامت درخت

ام را از تن های عرق گرفتهسمت حمام کوچکی که از قبل در اتاق بود رفتم و لباسبه

 .خارج کردم 

سرعت آب سرد و گرم را باز کردم و  حمام تن عریانم را لرزاند. به با وارد شدنم، سرمای

 زیر دوش ایستادم.

 ی آقابزرگم. ی سادههایش دوست دارم، قلعهی بزرگ را با همین سادگیاین خانه

داد به خواب برود تا کرد و دلم ترجیح میبرخورد آب گرم به کمرم، چشمانم را سنگین می

واستگاری حاظر شود. همین هم شد واقعاً کف حمام چهارزانو که شب برای مراسم خاین

 نشستم و چشم بستم. کمرم را به دیوار حمام تکیه دادم که سرمایش لرز را به دلم انداخت.

رفت و این خوب بودن، طعم گس زندگی را  چیز خوب پیش میخوب بود. این روزها همه

 کرد.برایم شکالتی می

هایی است که با فهمیدنش است، غیر ممکن و از آن اتفاقخواهم بگویم باورش سخت می

شحال از شوی؛ اما این وصلت خود واقعیت است و من هم خوروی و گیج میبه اغما می

 شناختم.این واقعیت سر از پا نمی

 آور است.اندوه، خسته

 شود.باعث تکراری شدن روزها می
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 ام.حال شناختهبهست که تا رحمیترین بیَو گذشته، کشنده

 چیز اشتباه نیست.های زندگی دل خوش کرد. هیچشودها را باید رها کرد و به لحظهنمی

 های به اشتباه تو.های توست و تجربه همان انتخاباشتباه، انتخاب نکردن

 کرد.قرارتر می تنگم را هم بیخواهمش. فراموشی که کارساز نبود هیچ، دِل دلپروا میبی

 انم به دیگران دروغ بگویم؛ اما خود سرکشم را چه کنم؟شاید بتو

ی حمام فاصله دادم و دست زیر آب بردم با صدای در، ترسیده کمرم را از دیوار بخارگرفته

 تا از بودن ماهور، مطمئن بشوم که دوباره گفت:

 شنوی؟نارون؟! صدام رو می -

سمت در رفتم و با خنده شدم. بهلبخندی از روی شگفتی زدم و با ذوق از سرجایم بلند 

 گفتم:

 آممم، آره. -

 دستی به پیشانی کشیدم و نفسی گرفتم.

 شنوم.آره می -

ایی باال انداختم و دوباره کردم شانهی در خودم را سرگرم میطور که با دستگیرههمان

 گفتم:

 قدر زود بیای!کردم که، که آنفکر نمی -

 دید.لت چشم بستم. انگار که حرکاتم را میدست جلوی دهانم و گرفتم و از خجا

 ایی به در زد و متعجب گفت:تقه

 تو خوبی؟ -

 کنم خوب باشم.خوبم، یعنی، سعی می -

مان ادامه پیدا نکند و بیشتر از این گلویم را کمی فشردم و دوباره زیر آب رفتم تا حرف

 دانستم این شرم و حیا برای چه بود؟!شرمنده نشوم؛ اما نمی

 کرد.نهایت سردرگمم میکنم و این موضوع بیدانستم باید چهبدتر از آن، نمیو 

ی ساده و عقب راندم و حولهبعد از یک دوش سرهمی، موهای بلندم را از دور گردنم به

 ایی رنگی را هم دور تنم پیچ دادم.کوتاِه قهوه

 قطره از موهایم تا به رهاز کوتاهِی حوله، پاهایم در معرض دید قرار گرفته بودند و آب، قط
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 چکید.های عریانم میروی شانه

 ی بشاش و خرمم در آیینه کوچکی که به دیوار وصل شده بود نگاهی انداختم.به چهره

 ام با اسحاق انداخت.بی سلطان در شب نامزدیی کدر بیاش ناگهانی، مرا یاد آیینهآیینه

ام را های شبانهامانی که کابوسهای بینگیتگیر شود از دلتا خواست دلم غم بزند و دل

چپ و راست تکان دادم تا افکار آلوده و بیمارم از ذهنم رها بودند، سرم را به تر کرده زیاد

 شوند و قلبم را از درد مچاله نکنند.

های سرخ و پرالتهابم را اش، گونههایم جاخوش کرد و کشیدگیتبسمی ملیح روی ل*ب

 و چشمان سبزم، برقی پررنگ زدند از این همه تازگی و شکوفایی. کمی به باال کشاند

هایم کشیدم و بعد هم روی ابروهای پرپشت و سیاهم. نیازی ام را روی ل*بانگشت سبابه

به رنگ و لعاب دادن نبود. همین سادگی را دوست داشتم و قرار هم نبود به حرف مریم 

 گوش بدهم.

حالی روی ت زمان کم، رنگ و رو گرفته بود، با خوشچسبی که در این مدی دلاز چهره 

 هایم را در آوردم و از حمام خارج شدم.گرفتم. دمپایی

های درختان باغ و ی باد و تکان خوردن برگاتاق در تاریکی فرو رفته بود. صدای زوزه 

ی سیگار ماهور، تنها چیزی بود که در آن لحظه افکارم را مشغول شاید هم بوی زننده

 کرد.می

 حرکت ماند.سمت چراغ اتاق رفتم که با صدایش دستم بیدر حمام را مردد بستم و به

 نکن! -

 چشم ریز کردم، متعجب سرم را جلو بردم که با سرخِی سیگارش مواجه شدم.

 به جای زل زدن به من، بیا بشین کنارم. -

 کمی جلو رفتم که دستش را باال برد و به آرامی روی تخت زد.

 جا.درست این -

بال زدن کردند و ام شروع به بالهای کوچکی در معده از حس خوب حرف زدنش، پروانه

 ناگهانی دلم ضعف رفت.

 گرفتم و نزدیکش شدم. با لبخند، نفسی

 سمتم آمد.کنارش نشستم که با باال و پایین شدن تخت، کمی به
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 ام را گرفتم.های بر*هنهشانه هایی لرزان جلویسختی بلعیدم و با دستآب دهانم را به

 تاریکه، چیزی هم معلوم نیست! -

 چشم گرد کردم و با گردن کجی، متعجب گفتم:

 چطور دیدی؟! پس -

فریب، از سرجایش بلند شد و با زدن آخرین پک به سیگار بد بویش، از ای دلبا خنده

 پنجره به بیرون انداختش.

 .ها ..شن؛ اما اصلیها دیده میفرعی -

 رنگ از روشنایی قرار گرفته بود.ای کماش در حالهبرگشت، چهره

 با خنده نگاهم کرد و چشمکی زد:

 ها نه!اما اصلی -

هایم هایم را دور شانهجای خجالت و سرخ و سفید شدن، با صدای بلند خندیدم و دستبه

 تر کردم.تنگ

 سوخت.تنم میهای دست و پایم ِسر شده بودند و پوست از سوز سرما انگشت

ای تابم قرار داده بود و چشمانم لحظهرخش را در معرض دید دل بیی بدحال ماه، نیمچهره 

 کردند.رهایش نمی

شان ی کوچک بینی برادر کیارش، در ذهنم نقش بست و یک مقایسهناگهانی تصویر چهره

 رد و بدل شد.

جدیداً مانند آریا موهایش رو به نهایت صاف؛ اما ماهور هر دو موهای مشکی و بی

 جوگندمی رفتن بود.

 نهایت مردانه بود.اش خام و ماهور بیهای کشیده و استخوانی؛ اما او چهرهبینی

 ام!سالهزند که من یک مرد سیمی اش فریاد گویم: چهرهباز هم می

 و شاید هم فریاد بزند: من یک پزشک ماهرم.

 ی خشک از سرمایم را کمی تر کردم.هابه افکارم لبخندی زدم و ل*ب

کرد و هر رویم هر سرمایی را تبدیل به گرما مینهایت سرد؛ اما مرد روبهسرد بود، بی

 زمستانی را تابستان.

 نظر برسد؟!تواند برای معشوقش دوست داشتنی بهیک مرد، تا چه حد می
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 ه نظر برسه.داشتنی بتونه برای مردش دوستقدری که همون معشوق، میهمون -

گرد کردم و با دست جلوی دهانم را گرفتم. بلند خواندن افکارم همچین عواقبی هم  چشم

 دارد. 

هایم را دستش را از جیب شلوارش درآورد، نزدیکم آمد و دوباره کنارم نشست. دست

هایش گرفت و ای از موهای خیس بلندم را میان انگشتسمت خود کشاند. طرهگرفت و به

 پیچ داد و زمزمه کرد: به آرامی

 اند،ای عجب خوب دو دیوانه بهم ساخته-

 ی تو، با دل سودایی ما!زلف آشفته

های آب از موهایم روی تنم، با لبخند چشم بستم و با یادآوری تک بیتی با چکیدن قطره 

 زیبا از موالنا ل*ب زدم:

 گر ب*وسه دهد بر ل*ب پوسیدٔه من -

 گر زنده شوم عجب مدارید شما!

 هایش بود که مرا به دنیایی دگر کشاند.ای کرد و نرمی ل*بخنده 

 کردم.نگاهش می نفس، با چشمانی از حدقه در آمده صدا و حتی بیحرکت، بیبی

 خواست ریتمای فاصله گرفت. نفس عمیقی کشیدم، انگار که خودش هم میبرای لحظه

 دوباره به غارتم برد.ای زد و هایش را منظم کند. لبخنِد موذیانهنفس

دفعه بدون هیچ تعجب و شوکه بودنی، دست دور گردنش انداختم که با گازی ریز، این

 ام کرد.همراهی

رسید و من هایمان، در آن لحظه تنها صدایی بود که به گوش میی باد و نفسصدای زوزه 

 حالی بودم.حال از این یکی شدن، غرق در خوشخوش

دار که در رش را لمس کردم که ناگهانی جدا شد و با لبخندی معنیریش زبدست بردم و ته

ای هایم ب*وسهدیدم، به انگشتهایش میها اولین باری بود که به روی ل*بتمام این سال

 موهایم را غرِق ب*وسه کرد. های نم گرفته از خیسیزد و بعد هم شانه

 جان خریدم.چشم بستم و لذتش را به

 اس!ن کنندهعطر تنت، ویرا -

 لبم کشاندم؟ امان از این نگاِه گیرایش که جان بهنگاه این مرد چه داشت که تا مرگ می
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 کرد.می

 قدر دیوونه که تونستم سه سال ازت دور بمونم!بودم، اون من دیوونه -

 گونه روی صورتش به حرکت در آوردم.تبسم به ل*ب، نزدیکش شدم و شستم را نوازش

من فراموش کردم، بدون هیچ ترسی. همین که هستی خوبه، همین که مهم نیست،  -

که دارمت و قرار نیست از دستت بدم خیلی حالم، از اینری. خوشکنارمی و دیگه نمی

 حالم!خوش

 داد. ام تکیهاش را به پیشانینزدیک آمد، چشم بست و پیشانی

 نفسی گرفت و خسته ل*ب زد:

 خوامت.می -

 نی از هم پاشیدم.فرو ریختم و به آ

 گر گرفتم، نبض گرفتم

 مردم و دوباره زنده شدم.

 به تکاپو افتادم و از هیجان، لرزیدم.

 دوباره دست انداختم دور گردنش، چشم بستم و مانند خودش با خستگی ل*ب زدم:

 َو تو همان جهنمی هستی که تنها در جان من آرام گرفته است! -

 مان.ا بدهد، صدای در بود که از جا پراندتا خواست ل*ب باز کند و جوابم ر

سمت در اتاق خیز برداشتم که صدای ماهور سرعت از سر جایم بلند شدم و ترسیده بهبه

 سمتش برگردم.باعث شد چشم گرد کنم و به

 مریم؟ مروارید؟ -

 ام گذاشتم و برایش عصبی چشم گرد کردم. دست روی بینی

 ماهور؟! -

جلوی دهانم را گرفتم و با بدختی به ماهوِر بیخیالی که پاهای عریانم دفعه با دو دست این

 زد خیره شدم. را دید می

 وار گفتم:در هوا، برایش بشکنی زدم و زمزمه

 جاست!ماهور؟ دایی نوید این -

 سمتم آمد.از سر جایش بلند شد، ابرویی باال انداخت و با خنده به
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 خبر شده؟!ماهور؟ چه -

های پایم حال از شدت سعی کردم ضربان قلبم را نادیده بگیرم، نوک انگشت ل*ب گزیدم و

 هایم، دگرگون کننده بود.ترس یخ بسته بودند و لرزش دست

پچ اش گذاشت و پچبه بازویم چنگی زد و به داخل حمام فرستادم. دستش را روی بینی

 کنان ل*ب زد:

 فقط آب و باز کن و از خودت صدایی در نیار. -

 را مطیعانه تکان دادم و در حمام را قفل و سپس آب را باز کردم. سرم

از صدای برخورد آب به کف حمام، کمی فاصله گرفتم و گوشم را به در حمام چسباندم. 

 رسید و عصبی از این وضعیت، چنگی به گلویم زدم.گوش میصدایشان ضعیف به

 سعی کردم خالی شوم.

 خالی از هر گونه دلهره و ترس،

 ها،شوم از تمام دگرگونی رها

 ها.ها و نا به حقیاز حرف 

هایش، عطر تنش، هایش، هوایش، نفسچند دقیقه پیش را مرور کردم، ب*وسه

 هایش.حرف

خواستم که من بخوانم، مانند کتابی که خواندش با تکرار خط به خط این مرد را می

 چسب است.دل

 من ماهور را، پر از نیاز، پر از تکرار

 خواهم.خواهش، می پر از

 زند.جای ذهنم پرسه میی در، رها شدم از اویی که به تازگی، در جایبا صدای تقه

 هاِی خشک از اضطرابم را با زبان تر کردم و در را به آرامی باز کردم.ل*ب

 هایم جا خوش کرد.ی خندانش مقابلم نمایان شد، ناخودآگاه تبسمی ملیح روی ل*بچهره 

 ای کردم و مسخره گفتم:ی تنم اشارهحولهبه 

 نظرت چیه با این بیام پایین؟ -

 ای کرد و با گرفتن دستم از حمام خارجم کرد. تک خنده

 سمت کمد چوبِی کوچکی که قبالً برای مری بود، کشاندم و با جدیت گفت:به
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 که ...فقط بیست دقیقه فرصت داری تا آماده شدن، و این -

 شش کشید و متفکر ادامه داد:دستی به ته ری

 سر و سنگین، متشخصانه و چیزی در حد همسر یک آقای دکتر، متوجه شدی عزیزم؟ -

 حرف به چشمانش خیره شدم.مطیعانه سرم را برایش تکان دادم و بی

ام از اتاق خارج شد و مرا با فکرهای درهمم تنها لبخند مهربانی زد و با بوسیدن گونه

 گذاشت.

 گشتم.شان میتریندنبال مناسبکردم و بهها را زیر رو میلباس

 قول ماهور، چیزی در حد همسر یک آقای دکتر.به

 زدم.الی خریدهای ماهور گشت میالبه گردم و کالفهدنبال چه میدانستم بهنمی

 زیاد نبودند؛ اما حساسیت حرف ماهور باعث شده بود در یک انتخاب خوب پافشاری کنم.

ی نم گرفته را از تنم خارج کردم و به پیراهن سبز بلندی که در آن وسط با عصبانیت حوله

 کرد چنگی زدم.خودنمایی می

شان رفتند پیچ و تابی دادم و باالی سرم جمعکم رو به فر شدن میموهای خیسم را که کم

 کردم.

 ای که پر بود از ترس و شگفتی.حالیحال بودم، یک خوشخوش

ای که انتظار دیدارم ام، از آیینهسفیدم را هم سر کردم و بدون نگاه کردن به چهره روسری

هایم را خیس کردم و ای گرفتم و قدم به بیرون گذاشتم. ل*بکشید خداحافظی را می

 هایم را در هم قفل کردم.انگشت

 ها پایین رفتم. زیرلبی، از پلهِ هللانفس عمیقی کشیدم و با بسم

 حتی خاله مهربان و دوقلوهایش. همه بودند،

 زدند. حتی برادر کیارش و یک فرد مسن دیگری که کنار آریا نشته بود و حرف می

 جلو رفتم، آب دهانم را قورت دادم و به آرامی گفتم: کمی

 سالم. -

 سمتم.شان بههای متعجبیک سالم کافی بود برای برگشتن سر

 جا ...سالم نارون بابا، بیا این -

 ای کرد و با صدای خش دارش گفت:هسرف
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 کنار من. -

شان رنگ غم به خود گرفت، اخمی کردم و بدون حرفی دیگر کنار آقابزرگ متعجب نگاه

 نشستم. روی مبل دو نفره

خواست در چنین ترین نقطه ضعف من در زندگی بود و هرگز دلم نمیبزرگ  سوزیدل

 وضعیت دشواری قرار بگیرم.

 ای زدم.پشت دستش ب*وسهو نرم فشرد. با افتخار نگاهش کردم و بهدستم را گرفت 

 اش هم برایم یک افتخار بود.این مرد سن باال، حتی بیماری

 به جمع نگاهی انداختم، ساکت شده بودند.

 خوبی نارون دایی؟ -

 خوبم دایی جان، شما خوب هستین؟ -

 ریب زندایی زدم و گفتم:ی دلفلبخندی به چهره

 وب هستین زندایی جان؟شما خ -

 ای برایم فرستاد.چشمانش را برایم باز و بسته کرد و ب*وسه

 شه در همچین شب زیبایی خوب نبود؟مگه می -

 سر تکان دادم که آقابزرگ گفت:

 کنی؟تر نمیعروس خانم، خشکی دهن مهمونا رو با چایِی خوش رنگت -

 ش.هایها و بریده حرف زدندلم گرفت از این نفس تنگی

 خواستم بلند بشوم که خاله فیروزه با یک سینی پر از چای وارد سالن شد.

 از قدیم گفتن این کارا برای عروسه نه برای کارکنای خونه! -

 ی عصبی کرد، مری زیر ل*ب غرید و من با اخم به تماشایش نشستم.آقا بزرگ سرفه 

 کرد. مهربانش پخش میها را با لبخند اعتنا به حرفش، چایخاله فیروزه بی

 ی کوچکی که کنار دایی نشسته بود شد، بلند گفت:نوبت به پسربچه

 خورن ...مردا همه چایی -

 گذاشت ادامه داد:هایش میای قند میان ل*باستکانی برداشت و در حالی که حبه

 دستتون درد نکنه عروس خانم. -

 زده خیره شدم.گرد کردم و به ماهور شگفت چشم

 ی خاله مهربان، دوباره هایشان تعجبم را تبدیل به خنده و حرف بدجنسانهریز خنده صدای 



www.taakroman.ir  

 
  

 
97 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 هایمان کرد.سکوت را مهمان ل*ب

 یاد عروس این عمارت باشه؟!پسر خوب، به این خانم سن باال می -

 ای احمقانه رو به دایی نوید گفت:سری تکان داد و با خنده

 عروست بشه.خوره واال نارون هم بهش نمی -

کس چیزی نگفت. زندایی با اخم روی برگرداند، دایی نوید به ماهور عصبی نگریست هیچ

 داد.و آقابزرگ خودش را با استغفرهللا گفتن تسکین می

 هایم را مشت کردم و در قبال این سکوت با گستاخی تمام ل*ب زدم:دست

 ها بمونه برای بعد مراسم.ها و تیکه بار کردنحرف -

 یغه رو بخونم بین این دو تا جوون.*ها تموم من صگه، اگه حرفخترمون حق مید -

ای که قصدش از آمدن، خواندن نگاهم گره خورد به نگاِه همان مرد مسن خوش خنده 

 ی محرمیت بین من و ماهور بود.صیغه

 کرد.مینگاهم را متعجب در جمع چرخاندم. مری نگران لبخندی زد و کیارش دقیق نگاهم 

همراه آریا چنان اخم را شریک ابروهایش کرده بود. دایی و زندایی، بهخاله مهربان هم

 کردند.حال نگاهم میخوش

 نارون؟! -

ام تکانی دادم و سعی کردم بهت چشمانم را با صدای عصبی ماهور، به ابروهای باال پریده

 جمع و جور کنم.

 شروع کنیم؟ای عزیزم همه منتظرت هستن، اگه آماده -

خوردند و صدای زنگی کر ل*ب باز کردم تا چیزی بگویم؛ اما فکرهایم مدام خط قرمز می 

 هایم را به بازی گرفته بود.کننده گوش

 افزود. عصبی بود و شوکه بودنم، بیشتر از هر چیز دیگری بر عصبانیتش می

 وم.سمتش برفکر و پریشان حال برایش سری تکان دادم که اشاره کرد بهبی

 توانستم بشنوم. در واقع هوشیارِی کاملی نداشتم.صدایشان را در آن لحظه نمی

حالی کردند از خوش ها فکر میقرار بودم. و اما حاظران جمع، آنهیجان زده و کمی هم بی

 ام.است که تا این حد هیجان زده شده 

 یا شاید هم نگران های کنجکاو تنها کسی که به خرابی حالم پی برده بود، ماهور و نگاه
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 برادرش کیارش بود. 

خواستم و هرگز از این های خوب را کنار ماهور میی اتفاقخواستم، لحظه به لحظهمی

 شدم.خواستن، خسته نمی

 ام شد صد گل رز.خطبه را خواندند و مهریه یک ماهه

 ها چیست؟!آورم و معانی آیهدانستم چه بر زبان مینمی

حال به جمع نگاهی کوتاه های سید را و خوشکردم خط به خط گفتهیاما با لذت تکرار م

 گرفتم.انداختم و سپس ماهور را هدف میمی

 .آورد های سید را بر زبان میحال و شاید هم کمی ناراحت، گفتهاو هم خوش

 هایشان را حوالِی صورت ملتهبم کردند. دست زدند، شادی سر دادند و ب*وسه

کردم. زیبا و ساده بود. این زد با ذوق نگاه میداری که در انگشتم برق مینگینی به حلقه

 سادگی ماهور را دوست داشتم.

 .دونستم دوست نداری زیادی تو چشم بزنهمی -

 اش که در اخم خفه شده بود نگاهی کردم.سر بلند کردم و به چهره

 خوبه که هنوز یادت مونده. -

 ام شدم.ختم و مشغول دید زدن حلقهو دوباره سر به زیر اندا

 ناراحتی؟ -

ام برد و باعث شد نفسی گرفتم و به معنای نه، برایش سری تکان دادم. دست زیر چانه

 دوباره نگاهم قفل چشمانش شود.

 پس اون همه تعجب، برای چی بود؟ -

 ای باال انداختم و آرام ل*ب زدم:شانه

 خبرت.من فقط شوکه شدم از کار بی -

 هایش کشید، چشم ریز کرد و با بدجنسِی تمام گفت:ش را روی ل*بشست

 خواد رو انجام بدم؟تونم هر کاری که دلم میدونستی االن میمی -

درستی درک کرده بودم؛ اما جا نزدم و یک تای ابرویم را باال انداختم. منظور حرفش را به

 با اخمی مصلحتی گفتم:

 این حرف یعنی چی؟! -
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 د و با کمی تعلل، از جیب کتش دو بلیط در آورد. نیشخندی ز

ام را به کناری زد و زیر گوشم با زمزمه ی روسریشان داد، نزدیکم آمد و لبهدر هوا تکان

 گفت:

 یعنی تا دو ساعت دیگه پرواز داریم. -

 هایش.اش و گرمای نفسها و رفتن به مسافرت؛ بلکه از نزدیکیدلم لرزید، نه از بلیط

 سختی بلعیدم.تم و آب دهانم را بهچشم بس

ام تکیه دادم ام زد. دستم را به دیوار کناریای به گوِش بخار گرفتهتر شد و ب*وسهنزدیک

 تا پس نیفتم.

 ی روحم بود.هایش به پوستم، اغما کنندهبرخورد نفس

 این بازی پر از خباثته! -

 چشم گشودم.هایم را به هم فشردم و با سختی ای کردم، ل*بخنده 

اش زدم تا به عقب برود. ل*ب زیرینم را به دندان کشیدم که با کف دست به تخت س*ی*نه

 هایم شد.حواسش معطوف ل*ب

 اش بردم و به اجبار سرش را باال گرفتم.دست زیر چانه

 ها چی هستن؟خوبی باش و بگو این بلیط پسر- 

 عقب رفت.میل بهبا کمی درنگ، سری تکان داد و بی

قدر نزدیک که در هم آمیخته شویم. چیزی بود که خودم خواست نزدیکم شود، آندلش می

 کشیدم.صبرانه انتظارش را میبی

رنگی ها را در جیب کتش گذاشت و با لبخندی کمکه نگاه از چشمانم بردارد بلیطبدون این

 گفت:

 ریم کیش.می -

 ای کردم.ابروهایم متعجب باال پریدند و با حیرت تک خنده 

 هایم را تر کردم و گیج پرسیدم:ل*ب

 نه! یعنی ... -

 ام کشیدم و دوباره گفتم:دستی به پیشانی

 کیش؟! -
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 یادم باشه بعد از برگشتنمون از دوستم یه نوبتی واست بگیرم. -

 بدجنسی نثارش کردم.مشت ریزی به بازویش زدم و با خنده 

 رسید.نظر میدور نبود؛ اما این رفتن برایم دور به

 گذره! من، بانو، مری و آقاجون.موقع تا حاال ده سال میاز اون -

 شد.کرد دیگر هرگز تکرار نمینمی وقت رهایمای که هیچگذشته بود، گذشته

 . عقب فرستاد و جدی شدام را کمی بهدوباره نزدیک آمد. روسری

 موهات خیسن! -

 وقت خشک کردنشون رو ازم گرفتی.  -

 ولی ارزشش رو داشت. -

 جایش در دل زمزمه کردم: صد البته که داشت.هیچ نگفتم و به

 دستی به ابروهایم کشید و با ناراحتی گفت:

 خوای محرم بشیم و قراره جا بزنی.فکر کردم نمی -

 هایش را حس کنند.جای خالی انگشت مچ دستش را ناگهانی گرفتم که باعث شد ابروهایم

خوام که راجع به من فکر اشتباهی شن، ازت میفکرهای اشتباه به قضاوت تبدیل می -

 نکنی ...

 هایم ادامه دادم:نفسم را رها کردم و با باال انداختن شانه

 شد؟!زده شدم. نمیشاید خیلی متعجب و هیجان -

کاری در حال بلعیدن ذهنم بود و ن سادگی فراموشماه تولدش را از یاد برده بودم. به همی

 هیچ فکری.کردم بیاش میمن هم یاری

عقب چرخاندم و برای ای سرم را بهشدیم برای لحظهدر حالی که از راهرو خارج می

 ماهور لبخند به ل*ب، آرام زمزمه کردم:

 دوستت دارم! -

 اخمی ریز به چپ و راست تکان داد.دانم متوجه شد یا که نه. سرش را متعجب و با نمی

 ای بابا دل بکن از آقاتون. -

 اش نگاهی انداختم و سرخوش گفتم:و صورت خسته های ورچیدهبه ل*ب

 تا شیرین نشوی درک نکنی دل فرهاد را. -
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 ابروهایش شگفت زده باال پریدند و ناباور گفت:

 به عروس خانم!به، بهبه -

 دگی گفت:اش متفکر شد و با لوچهره 

 پس چرا من خواستگار ندارم؟ -

 چرخاندم گفتم:عقب میحوصله چشم چرخاندم و در حالی که سرم را بهبی

 که من خیلی داشتم.نه این -

 چشم کردم؛ اما دیگر در راهرو ندیدمش.قدر چشمنبود، آن

 جلو رفتم.با کشیده شدن بازویم تلو خوران به

 ها کجان؟!گن این نوشکفتهیم تو جمع االن میهمش برای تو؛ اما فعالً بیا بر -

 ام کرد و با صدای بلندش به جمع پیوست.چشمکی نثار چهره

ی مشکی کنجکاو مت ماهور بروم و به دنبالش بگردم که چشمانم قفل دو تیلهخواستم به 

 ها جز کنجکاوی، قطعاً هیچ هدف دیگری نداشتند.شد. این چشم

ای ی قندی که در دستش بود را به همان پسربچهذاشت و حبهاستکان چایش را روی میز گ

بارید، داد. کنار گوش کیارش حرفی را زمزمه کرد که نگاهش اش میکه شیطنت از چهره

 افتاد به من.

داد. چشم چرخاندم و سعی ای نمیخواستم اخم را مهمان ابروهایم کنم؛ اما تعجب اجازه 

ای که کنار هم نشسته بودند کنم. حرف ودابهکردم حواسم را معطوف مری و خاله س

خندیدند؛ اما نتواستم و نگاه سنگینش باعث شد دوباره چشم بدوزم به زدند و با لذت میمی

جلو رفتم و مسیرم را آید. برای همین کمی بهسمتم میهای کنجکاوش. حس کردم بهتیله

 هایش کرد.یر پنجهتغییر دادم که به پاهایش سرعت داد و در آخر، دستم را اس

با اخم برگشتم و زیر دستش زدم. این مرد به تمام معنا گستاخ و ترسناک بود. آب دهانم را 

 مزه و سپس شتاب زده بلعیدم.مزه

 گم نارون خانم.تبریک می -

حرف و با اخم سرم را برگرداندم؛ اما باز هم ماهور را پیدا نکردم. خواستم به دنبالش بی

 رفتنم با نیشخند نگاهش کردم و با تمسخر گفتم:بروم که قبل از 

 امیدوارم روزی برسه که بشه روزِی شما. -
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 ای کرد و با حالتی بامزه، چشمانش را باز و بسته کرد.تک خنده

 اما من منظورم نامزدیتون نبود! -

 ای کرد:گرفت و به باغ اشاره سمت پنجرهاش را بهانگشت سبابه

 ی نارونی که کاشتید و جوانه زده بود.دانهمنظورم  -

ی درهمی که وجودم را از حالت تعادل خارج کرده  خجالت، ترس و اضطراب. سه واژه

 کرد.بودند و حضور این مرد جوان هم بدترش می

 با لبخندی کج و معوج سر تکان دادم و دستی به پیراهنم کشیدم.

 شه به نارونی کامل.دیل میلطف باغبونی که آقاجون قراره بیاره تببه -

ی اش را دوست داشتم، خام و جذاب. مهربان و دوست داشتنی. برعکس پوست سبزهچهره 

 گون بود.کیارش، گندم

 نارون خانم؟ -

 ای چشم بستم.زده برای چند ثانیهرگ زانویم زد، پایم لغزید و خجالت

 حالتون خوبه؟! -

 ن نگاه کردن به چشمانش ل*ب زدم:ام را هول زده به جلو کشاندم و بدوروسری

 بفرمایید؟ صدام زدید. -

 عقب بروم.اش باعث شد کمی بهنفسش را پر صدا رها کرد و کمی نزدیکم شد. نزدیکی

 اس در واقع بیست و شش سالشه.کنید بچهاون آقایی که فکر می -

 اشاره کردم:گفت در واقع بچه نیست ای که میمتعجب سر بلند کردم و به همان بچه

 کنید.اون، نه! شوخی می -

 پزشک خوبی هستن.گم. تو یک دانشگاه بودیم و االن هم رواننه اتفاقاً جدی می -

 دادم.آب دهانم را دستپاچه قورت دادم و ناباور سر تکان می

 پس اون حرفای وسط جمع ... -

 هایم را تر کردم و با خنده ادامه دادم:ل*ب

 ؟! خب، خب این وصلت چه ربطی به ایشون داره؟!جاناصالً چرا این -

 ی چشمش را خاراند.رنگی زد و گوشهلبخند کم

 خواست مزه بپرونه و چون من خواستم اومد. -
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 ام را بگیرم. سر به زیر انداختم و ل*ب گزیدم.سعی کردم جلوی خنده 

 ها شده بود.ی قند رو دادید دستش واقعاً مثل بچهوقتی حبه -

 ندید و بامزه گفت:مالیم خ

 ای هست، درست مثل خودم.اما از حق نگذریم روانپزشک خبره -

خواست نامش را بپرسم؛ اما سر بلند کردم و چشمان خندانش را از نظر گذراندم. دلم می

 شد.خجالت مانع پرسشم می

 تفاوتی پر کرد.اش محو شد و جایش را بیخنده 

 بهش اعتماد نکنید، لطفاً! -

 خواند.کرد. انگار که بندبند وجودم را میام میتپاچهنگاهش دس

 منظورتون کیه؟! -

 آقای تهامی. -

شد. در کسری از ثانیه دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم؛ اما جز هوا چیزی خارج نمی

 ی خندانم را عصبانیت پوشاند.چهره 

 بهش اعتماد نکنید. -

 جلوی صورت حق به جانبش گرفتم.ام را باال آوردم و حرصی انگشت سبابه

گید بهش اعتماد نکنم االن محرم من، و تا چند وقت دیگه همسر اون شخصی که می -

 یاد.رسمی من به حساب می

 کرد.ام میدانستم چه بگویم و این بیشتر از هر چیز دیگری عصبینمی

 خوام.من فقط خوبی شما رو می -

 دم و ناباور نگاهش کردم.با اخم، سرم را به چپ و راست تکان دا

 این خوبی کردن نیست، خود دشمنیه. -

 ای کرد و جوری که انگار از هیچ چیز خبر ندارم گفت:ی احمقانهخنده 

اگر خوبی کردن شده دشمنی، پس بهتون بابت این عزا، نه که محرمیت و عقد، تسلیت  -

 گم.می

 داد. از عصبی بودنم را میام نشان هایش را درک کنم و خشم چهرهتوانستم حرفنمی

 ی نیمه باز سالن نگاهی انداختم؛ اما ماهور را ندیدم.به پنجره
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 هایم تند شده بودند.از شدت حرص و عصبانیت نفس

قرار سر تکان دادم. خواست نزدیکم شود که با صدای ل*ب زیرینم را به دندان کشیدم و بی

 مرتعشی گفتم:

 لطفاً، لطفاً از من دوری کن.-

ای در حال خوردن جانم بود. از ام نبض گرفته بود و نداستن، مانند خوره گ پیشانیر

خبر بودم و هشدار دانست که من بیها رفتم. او یک چیز میسمت پلهکنارش گذشتم و به

 ام به ماهور.داد از نزدیکی می

 خوای دهنت و شیرین کنی؟عروس خانم نمی -

ایش را به بازی دندانش گرفته بود، نگاهی هبرگشتم و به نرجس سرخوشی که ل*ب

 انداختم که نرگس از پشت سرش گفت:

 خوای با سپیده و آریا بری کیش؟شنیدیم می -

 کردم که نرجس گفت:شان میحرف و با عصبانیت نگاهبی

 فکرش و کن بعد از اومدنش حامله باشه! -

 .دادمشان را میچشم بستم و نفسم را خالی کردم. نباید جواب

ها باال رفتم داد. بدون هیچ اهمیتی از پلههایم را زجر میشان گوشی احمقانهصدای خنده 

 که نرگس گفت:

 ذاشتی آموزشت بدیم!می -

 شان.های مزخرفو دوباره شلیک خنده

هایم را در چمدان کوچک کرم رنگی که برای مری بود نظم لباسوارد اتاقم شدم و بی

های تنم، تنها یک رو مانتویی ساده انداختم و دوباره با همان لباسگذاشتم و روی 

 عصبانیت پر حرصم از اتاق خارج شدم.

های تندم را منظم کنم. دست روی ی اتاق نگاهی انداختم و سعی کردم نفسبه در بسته

 دادم.ام گذاشتم و آب دهانم را پشت سر هم قورت میی س*ی*نهقفسه

 ست، تنها یک حرف.رای فروپاشی انسان و دگرگونی حالش کافیگاهی اوقات یک حرف، ب

شود که تا به مرز خودکشی رفت و اآلن من حس همان فرد شکست ها میبا حرف

 جا و زننده،های نابهخواهد. نفرین به حرفای را دارم که دلم یک خودکشی میخورده 
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 نفرین.

کشاندم و دنبال خود میم و چمدان را هم بهتر از قبل، پایین رفتها رفتم و آرامسمت پلهبه

 کشیدم.هر از گاهی دستی به گردنم می

 حاظر و آماده و البته کمی هم عصبی! -

ی باقی مانده را هم پایین آمدم و سر بلند کردم و به آریای خندان نگاه کردم. دو پله

 حوصله و شاید هم کمی عصبی گفتم:بی

 مرموزش متنفرم.از کیارش و اون برادر کنجکاو  -

 ای کرد و متعجب ابرو باال انداخت. نزدیکم آمد و در آغوشم گرفت.خنده 

 کی دخترم و اذیت کرده؟ -

 ای از آغوشش جدا شدم و با تندخویی گفتم:برای لحظه

 خودش و برادرش.  -

اش چسباند و آهسته اش بلندتر شد. دوباره سرم را به س*ی*نهدفعه صدای خنده این

 زمزمه کرد:

 ماهور تو حیاط، زیر درخت آلبالو منتظرته. -

 ای هم نثارش.ی آرامی کردم و دیوانهخنده 

 ای زد. ام ب*وسهصورتم را میان دستانش گرفت و با مهربانی به پیشانی

 قبل از رفتنت از آقاجون خداحافظی بگیر. -

 سر تکان دادم و بدون برداشتن چمدانم در حال را، باز کردم.

 نارون؟ -

 ای کرد.شتم که به سالن پر از مهمان و چمدانم اشاره برگ

 ای باال انداختم که گفت:تفاوت شانهبی

 دل نگیر.زنه. تو بهمنظور حرف میکاوه بی -

 پس نامش کاوه بود، کاوه.

سمت باغ حرکت کردم. حرف دیگری از خانه خارج شدم و بهسر تکان دادم و بدون هیچ

ام به ماهور بانی شک و شبهه تازگی کشف کرده بودم باعثاین مرد مرموز که نامش را ب

 بود.

 قدرها هم تاریک نبود. چند رفتم. آنبه پاهایم سرعت بخشیدم و در تاریکی باغ به جلو می
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 اش شده بودند.پایه برقی که در خیابان بودند تا حدودی باعث روشنایی

جالبی بود که تا حدودی اضطرابم را کم  ی ی باد، صحنههای عریان اطرافم و زوزهدرخت

 کرد.می

ی نیمکت نشسته بود و در حال حرف زدن با کسی، اطراف نگاهی انداختم، روی دستهبه

 کرد.مدام دستش را باال و پایین می

شان باعث های زیر پایم و خوردشدنخش برگداشتم؛ اما خشسمتش قدم بر میآهسته به

 هم بریزد.شد آهستگِی راه رفتنم بمی

دانستم که کارم اشتباه است؛ اما حس شکی که نسبت به ماهور پیدا کرده بودم هیچ می

 شد.جوره رفع نمی

عقب برگشت که با دیدنم متعجب سر جایش با نزدیک شدنم به تماسش پایان داد و به

 ایستاد.

 نارون؟! -

عصبانیتم را کنترل  های تند شده ازل*ب زیرینم را به دندان کشیدم و در حالی که نفس

 کردم مشکوک گفتم:می

 زدی؟نجا، دور از همه، داشتی با کی حرف میای -

 سردی چهره و کالمم را حفظ کنم.کردم خونسمتم آمد؛ اما من سعی میاخمی کرد و به

 از این اخالقا نداشتیم! -

بتاً بلندی گیر، پای چپم را بر زمین کوباندم و با صدای نسمانند کودکی عصبی و بهانه

 گفتم:

 زدی؟از اآلن به بعد داریم. با کی حرف می -

 های تند او بدتر از برخورد باد به صورتم بود.نزدیک آمده بود و حال نفس

 تر شدن بود گفت:موبایلش را در جیب کتش گذاشت و با همان اخمی که رو به غلیظ

 ایی؟یک ساعت دیگه پروازه، آماده -

 زدی کی بود؟اونی که باهاش حرف میاول باید بگی  -

هایش نشاند. ابرویی باال انداخت و در حالی که سعی اخمش باز شد و لبخند ملیحی بر ل*ب

 کرد لبخندش را قورت بدهد گفت:می
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 که شکاک؟!تو االن حساس شدی نسبت به من، یا این -

 .یامکدوم و باید بهت بگم که من کیش نمیهیچ -

 فهمونم.اآلن بهت می -

اهمیت به حرفش، خواستم برگردم که ناگهانی دست پشت چشمی برایش نازک کردم و بی

 هایش انداختم.زیر پاهایم برد و روی شانه

 گونه گفتم:با جیغی که زدم تکانی به خودش داد که بازوانش را محکم گرفتم و التماس

 یفتیم!بذارم پایین. اآلن می -

 ای کشیدم.ش داد که دوباره جیغ ترسیدهاز قصد دوباره تکانی به خود

 ماهور! ماهور بذارم پایین االن می ... -

هایش حرفم نصفه ماند و تنهای صدای فریادم بود که با باد هم با سرعت بخشیدن به قدم

 های ماهوری که از ته دل بود.شد و خندهآمیخته می

خواهد پایین آلن، دلم نمیخوشم آمده بود. همان اوایلش کمی ترسناک شده بود و اما ا

 .بیایم

ی کوچک باال رفت و در آخر وارد خیابان همیشه در حیاط را باز کرد و از روی سه پله

 خلوت شدیم.

 کرد که با خنده گفت:سمت ماشینش حرکت میبه

 یاد!که خوشت اومده دیگه صدات در نمیمثل این -

 .ام بلند نشوددست جلوی دهانم گرفتم تا صدای خنده 

 بینه.نه اصالً کارت درست نیست. بذارم پایین کسی می -

چون شبش زل چشمان هم گذاشت. لباسم را مرتب کردم و بهآرامی پایینم نفسی گرفت و به

 زدم. 

 زدی؟با کی حرف می -

 زد به سردی گفت:اخمی کرد و در حالی که ریموت ماشین را می

 سوار شو. -

سمتم ای چشم بست و با سرعت بهباال انداختم. برای لحظهدست به س*ی*نه شدم و ابرو 

 سمت ماشین کشاندم.آمد. بازویم را گرفت و با زور به
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 کدوِم حاظرای جمع خداحافظی نگرفتم! چمدونم ...این کارت درست نیست، من از هیچ -

 کرد گفت:در حالی که در را باز می

 .رو هم خودم میارمی کافی خوش و بش کردی، چمدونت به اندازه -

ی مانتویم را گرفتم که لبهی حق به جانبش رویحالت قهر از چهره با اخم سوار شدم و به

 گرفت و با جمع کردنش به زیر پایم فرستادش.

 کرد.الی در گیر میالبه -

 ای دادم و با نازک کردن صدایم گفتم:ام حالت مسخرهبه چهره

 وای ممنون آقامون! -

 و با چشمک گفت: مالیم خندید

 کنم ضعیفه.خواهش می -

ی اخیر، چشم های پیش آمدهی سرد ماشین تکیه دادم و فارغ از اتفاقسرم را به شیشه

 بستم.

بود تا بتوانستم خریدهای مری را ببینم و با خواست که پروازمان برای فردا می دلم می

 مریم کمی حرف بزنم.

تنگ خواهد. دلاش را میهای دوست داشتنینصیحتدلم آغ*و*ش گرم آقابزرگ را با آن 

 هایمان بودم.بی و شببی

مان و صبحش را با نگاه به صورتش گرد و مهربانش شروع کردن. شب کنار هم خوابیدن

 تنگ ناری و اخالق بدش بودم.شاید هم دل

 های سرخ و چشمان سبزش.ام با آن لپسپهر خوردنی

گیر شوم. دلکند خیره میی که در انگشت چپم خودنمایی میاکنم و به حلقهچشم باز می

 زنم.کنم و لبخندی از روی دوست داشتن به سادگی و زیباییش میتماشایش می

ای کشید تا حلقه را دستش کنم. خندهشوم، شبی که اسحاق انتظار میبه گذشته پرتاب می

 کردم و به خیابان خلوت چشم دوختم.

 نت به خودت و دوست داشتن نحست بچه کالغ بدشوم!لعنت بهت اسحاق. لع -

با باز شدن در ماشین، برگشتم و به ماهور نگاهی انداختم. موبایلش را به همراه پاکت 

 سمتم آمد. سعی کردم سیگار و کیف پولش، جلوی ماشین گذاشت و بدون بستن در به
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 نگاهش نکنم؛ اما ناموفق بودم.

سمت آریا رفت و چمدانم را از دستش رسیدم که، بله به چشم کردم تا به نتیجهکمی چشم

 گرفت.

سمت ماشینش آمد. ی کوتاه دوباره بهجا شدم. بعد از چند لحظهمعذب در جایم کمی جابه

هام عطر آکنده روی پیراهنش دیوانه کننده بود. چشم بستم و با عطش سرمایش را به ریه

 کشیدم.

 عقب گذاشت.دان را بهجلو کشاند و چماش را کمی بهصندلی

 هللا، ماشین را به حرکت در آورد. بعد از اتمام کارش سوار شد و با گفتن بسم

 کم حرف بودی یا کم حرف شدی؟ -

 .مان بود، تک بوقی زدجوابش را ندادم. از خیابان خارج شد و برای ماشین آریا که جلوی

 گیری.م که باهاشون تماس میمن از آقاجون و اهالی خونه خداحافظی گرفتم و قول داد -

 ای برگشت و نگاهم کرد.دوباره جوابش را ندادم که برای ثانیه

 نارون خانم؟! -

 دار کردم: حوصله و کشصدایم را بی

 بله؟ -

 ای کرد و با همان لحن گفت:خنده 

 دید حاج خانم؟رخصت سیگار کشیدن رو می -

 نه گفت:ای باال انداختم که با لحنی موزیاتفاوت شانهبی

 شما که حساسیت داشتی! -

 ل*ب گزیدم و بدون نگاه کردنش گفتم:

 خب آره. -

 )هوِم( آرامی گفت و قطعاً در دل)خر خودتی( را هم حواله کرد.

 خوای بگی؟!نمی -

 های پایم را در کفش فشردم و با تردید گفتم:انگشت

 ای که با خودم ...حلقه -

 سمتش برگشتم.ترسیده چشم گرد کردم و بهبا کوباندن دستش روی فرمان ماشین، 
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 به تندی کنار خیابان نگه داشت و با خشم به چشمانم زل زد.

 پرسی کجاست؟!ی کوفتِی بدردنخور واست مهمه که میقدر اون حلقهان -

 سرم را به چپ و راست تکان دادم که صدایش را باال برد:

ی دوهزاری و اون گم از اون مرتیکهنمیکارش کردم؟! مگه پرسی که چهپس چرا می -

 حرف نزن؟ اهالی به گند کشیده

 متعجب، ترسیده و ناباور به چشمانش خیره مانده بودم.

 ی پدری تو خط قرمز منن نارون!خانواده -

دری گرفت و با صدای بلندی که بیشتر شبیه حالت ضربدستانش را باال آورد و در هوا به

 به فریاد بود گفت:

خوای بگو؛ اما رو خوای انجام بده، هر چی میتونی بفهمی؟! هر کاری میخط قرمز! می -

 خط قرمز من دست نذار،نذار!

ام هم چیزی توانستم از پر موهای گمشدهحتی قدرت سر تکان دادن را هم نداشتم، حتی نمی

 بگویم.

 توانستم درک کنم.اش را نمیحرکات تند و رفتارهای تندخویانه

شد بیشتر شد. این رفتارش باعث میای میای خوب و بعد از دقایقی بدتر از هر بدیلحظه

 ببرم. های کاوه پیبه درستی حرف

شاید هم این محرمیت باعث شده بود تا این حد احساس راحتی کند و هر چه بخواهد بارم 

 کند.

ی چهره هایم را بگیرم. از قدر سخت که سعی کردم جلوی ریزش اشکبه سختی، آن

 ی دودی خیره شدم. ی بخار گرفتهغضبناکش روی گرفتم و به شیشه

قدر بد که از هیچ کداِم حاظران جمع خواست، من هم بد شده بودم آندلم خواب می

 سوی کیش.ها دست ماهور را گرفتم و پیش بهخداحافظی نگرفتم و مانند این هول زده

به حرکت در آورد؛ اما در همان کمِی کوتاه، کمی صبر کرد، کمی کوتاه و سپس ماشین را 

 کند و شاید هم با پشیمانی.کردم که با خشم نگاهم میسنگینی نگاهش را حس می

 خواستم داد بزنم.نمی -

 سپیده خیلی خوشبخته و قدر ندون! -
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 رویش چشم دوخت.ای به نیم رخم نگاهی انداخت و دوباره به مسیر روبهبرای لحظه

 گه به همه و از مامان بابام بیزاره؟!خیلی بد و بیراه میچرا؟ چون  -

ام روی بخار شیشه نقشی کشیدم و به نیش کالمش را نادیده گرفتم و با انگشت سبابه

 آرامی ل*ب زدم:

 نه. چون آریا رو داره. -

 ای سر ندادم. چشم بستم و دستم را مشت کردم؛ اما برخالف انتظارم هیچ گریه

 به جایش سرعت ماشین را بیشتر کرد.جوابم را نداد و 

 کنی!تونی جواب حرفام رو بدی ازشون فرار میوقتی نمی -

 کند.داشتنی که رهایم نمیدوست برگشتم و نگاهش کردم. لعنت به

الی موهایش قرارانه البههایش روی فرمان ماشین ضرب گرفته بود و به حالتی بیانگشت

 زد. ای میهای سفیدی که به نقرهرگهاش با کشید. موهای مشکیدست می

 ای به جانم رخنه کرد.ام را لمس کردم که اضطراب ناشناختهحلقه

انداختم که با توقف ها کنجکاو نگاهی میبه خیابان وسیعی که پر بود از انواع مغازه

نگاهم را از اطراف به سفیدی  ی سفید رنگ،روی ساختمانی چند طبقهماشین روبه

 اش دادم.سنگی دیوارهای

 اش کرده بودند.چراغانیزیبا بود و انگار که چل

 اس.ی پدر مادر سپیده خونه -

 ی ماشین آریا شدم.ابرویی باال انداختم و با کمی دقت متوجه

 قشنگه. -

 ی باغ آقاجون و عمارتش.نه به اندازه -

 هایم را قفل دستانش کرد.نگاهش کردم، لبخند غمگینی زد و انگشت

 گفتم!نظورم خونشون نبود. ماشین آریا رو میم -

عقب ام کشید که با اخم بهبا شگفتی نگاهم کرد و از خنده انگشت شستش را روی گونه

 رفتم.

 اش را جمع و جور کرد و با سر به ماشینش اشاره کرد:خنده 

 قشنگ باشه. . باید همکادنزاست -
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 اش روی گرفتم.ی سرخورده چهره حرِف دیگری از سر تکان دادم و بی

شد و گرمای شستش را پشت دستم به نوازش در آورد، سعی کردم مقابله کنم؛ اما نمی

 کشاند.را به نابودی می همان انگشتش، دنیایم

 داشتنش، امان. امان از این مرد و دوست

 وقت.دم. هیچذارم بری، از دستت نمینمی -

 خواهد از دستم بدهد.ذارد بروم و نمیمزه کردم. نمیهچشم بستم و حرفش را در ذهنم مز

 تلخ خندیدم و بدون باز کردن چشمانم، به آرامی گفتم:

 دوستم داشته باش. -

هایم خسته چشم سمت خودش کشاندم. با تکان شانهفشار دستش را بیشتر کرد و کمی به

 باز کردم.

 نارون؟!-

 نفسم را با فشار رها کردم و محزون گفتم:

 هوم؟ -

 به من نگاه کن. -

 سمتش برگشتم. اخم داشت، اخمی عمیق.سرم را تکیه به پشتی صندلی دادم و به

 قدر که از داد و فریادهایش هراس داشتم.ترسیدم، همانهایش میاز اخم 

مانند من، خسته نفسش را از د*ه*ان خارج  ل*ب باالییش را با دندان کمی خاراند و او هم 

 کرد. 

قدر کم که دیگر توانی برای مقابله خسته بودم، کمی هم شکست خورده.، کمی. آنحال و بی

 کس را نداشتم.با هیچ چیز و هیچ

هایم ملتهب شده بودند. سعی کردم بگویم. حرف دلم را رو کنم جوشیدند و گونهچشمانم می

 های سنگین شود.تا درونم خالی از حرف

 کنی!یه چیزی رو مخفی می -

 ای باال انداختم و با قورت دادن آب دهانم ادامه دادم:شانه آلودبغض

 جوری با من رفتار کنی.یه چیزی که باعث شده این -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و دمغ گفت:
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 نه، نه نارون همچین چیزی نیست. اگر، اگر هم باشه ... -

تش را محکم به روی پایش هایش به هم، مشهایش را به هم فشرد و با ساییدن دندانل*ب

 کوباند و لعنتِی بلندی نثار خود کرد. 

اهمیت به الی دستش خارج کردم. دوباره چشم بستم و بیهایم را آهسته از البهانگشت

 اش به دنیای خود رفتم. رفتار بعدی 

گذرد که توان بازگو کردنش را  خواهد و زیر زبانش چه میدانستم چی میای کاش می

 ندارد. 

 بخواهی.لنهایت خودرای شده بود و تمام کارهایش هم دگفته بودم، ماهور بی درست

با پخش شدن موزیکی مالیم در فضای ماشین که تنها نواختن پیانو بود، بیشتر در جایم 

 فرو رفتم و چشمانم برای خواب، سنگین شدند.

د، پشت بندش بعد از حمام، آن هم یک دوش آب گرم که پوست تنت را به جلز ولز بینداز

 چسبد.یک خواب عمیق هم می

*** 

های ام، تنها به پیراهن سرخ رنگی که پر بود از گلدانستم چه شده و حتی به کجا رفتهنمی

ریز سفید چشم دوخته بودم و به جای عطر مانده بر پیراهنش، خون بود که مشامم را پر 

 کرد.می

کشاندنم. سعی سوزانه به آغ*و*ش میلگرفتند و د فشردند، دستم را میهایم را میشانه

اش را از میان چنگالم آزاد داشتند تا از حال و هوای بانو درم بیاورند و پیراهن جا مانده

 کنند.

گریه و زاری سر دادنم باعث  هایم و به خصوص مری، به جایهای خالهصدای آه و ناله

 شد هر لحظه احساس خفگی کنم.می

گشتم و می ی آقاجانم به دنبال مادرمی خانهبه گوشه گوشه گشتم، دربه دنبالش می

هایش، غرق در حال به جای صدای خنده  توانستم پیدایش کنم. اتاقش خالی بود و خانهنمی

 گریه و زاری بود.

 لباسش را بیشتر از قبل به چنگ کشیدم و با فریاد نامش را صدا زدم.

 نارون عزیزم؟ نارون؟! -
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 هایم و تکرار اسمم، به سختی چشم باز کردم.های آرامی به گونهبرخورد سیلیبا 

 نارون جان؟ خانمم؟! -

های خشکم را تر کردم و دستم را باال آوردم. با صدایی که از خواب خشن شده بود ل*ب

 ل*ب زدم:

 خوابم برد. -

 دیدی؟کابوس می -

 عقب کشاند و در آخر از ماشینش را بهسرم را تکان دادم که پشت دستم را بوسید و اندام

 .پیاده شد

 کرد. شدت سنگینی میهای چسبناک و سرم بهگردنم پر شده بود از عرق

دانستم که دنبال بانو بگردم؛ اما میی خواب بهخواست دوباره بخوابم و در ادامهدلم می

 شود.نمی

هجوم باد سرد به سر و رویم، چشم ای زد و بعد هم در را باز کرد. با ی سمتم تقهبه شیشه

 ام خنک شود.عقب فرستادم تا گردن عرق گرفتهام را هول زده بهبستم و روسری

 نهایت بود.گرمم بود و احتیاجم به هوای سرد بی

 کنی نارون؟!چکار می-

جلو ام را بهبا صدای بلندش ترسیده چشم باز کردم که ناگهانی زیر دستم زد و روسری

 کشاند.

 کردم. ناباور به انجام رفتارش گفتم:بهت زدم نگاهش می

 من، من فقط گرمم بود! -

آمد و این خواب، هر لحظه گیج و ام کرد. خوابم میبازویم را گرفت و از ماشین پیاده

 کرد.ترم میمنگ

ات رو بدی هوا شه روسریجور که نمیخوری. اینبیای پایین درست و حسابی باد می -

 جا اروپا نیست، ایرانه منم یه مرد ایرانی ... گردنت رو دید بزنن که چی؟! اینهمه 

 ماهور؟! -

 با عصبانیت نامش را صدا زدم و بازویم را حرصی از دستش خارج کردم.

 متعجب و شاید هم کمی عصبی گفتم:
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اری بدتر ؛ اما انگار با کوتاه اومدن من دگمنمیکنی، هیچی از سر شب داری بدخلقی می -

 شی!می

هایش به داخل دهانش در ماشین را بست. متاسف سری نفسی گرفت و با کشیدن ل*ب

 تکان داد که دوباره گفتم:

 تونی .... اگر نمیتمومش کن. باور کن خوب بودن کار سختی نیست -

 ل*ب گزیدم و استغفرهللا آرامی به زبان آوردم.

 تونم چی؟! بگو دیگه؟اگر نمی -

 آید.مان میسمتی دوباره حق به جانبش با اخم چشم گرفتم که دیدم آریا بهاز چهره 

 .ره های دلش طفره میکنه و از بازگو کردن حرف ببین، خوب نگاه کن کی داره فرار می  -

دار شود و مان ادامهخواستم بحثکشیدم. نمی تر از قبل چشم بستم و دستی به گردنمعصبی

 ای پیش بیاید.ناراحتی

عجله کردن به نارون چرا  جایجا جای بحثه؟! نیم ساعت دیگه پروازه. بهماهور؟ این -

 دی؟گیر می

 نگاهش کردم که عصبی چشم بست و به موهایش چنگی زد.

 سمتم آمد و بازویم را گرفت.نگفت. آریا بهدر مقابل حرفش هیچ

 یاد.بریم، خودش می -

 اش کردم.هور، همراهیی( آرامی گفتم و بدون نگاه به ما)باشه

 صبرانه منتظر دیدنته.سپیده داخل منتظرمونه و بی -

لبخندی زدم و هیج نگفتم. در واقع ماهور دیگر حس و حالی برای حرف زدنم باقی 

 نگذاشته بود.

جزیئ روی صندلی انتظار  سمت گیت ورودی فرودگاه حرکت کردیم و بعد چند بررسی به

 نشستیم.

 متعجب گفتم:رو به آریا کردم و 

دیر نشده؟ ماهور که سر شب گفت دو ساعت دیگه پروازه و االن هم تو گفتی نیم ساعت  -

 دیگه!

 مالیم گفت: ام به داخل روسری ای از چتریلبخند مهربانی زد و با فرستادن نصفه
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 االن شد بیست دقیقه دیگه. -

 حوصله گفتم:به چشمانم چرخی دادم و بی

شه؟! اصالً خودش اس. حتی سپیده رو هم نیست! ماشین ماهور چی میکنندهخیلی خسته  -

 کجاست؟

 از سرجایم بلند که شدم که به کسی که پشت سرم بود برخورد کردم. 

اش بیشتر از هر نقاط ای رنگ و موهای چتری شده به روی پیشانیچشمان درشت قهوه

 خوردند.می دیگری در صورتش به چشم

توانستم از درشتِی چشمانش نگاه کرد. نمیل*ب داشت و بانمک نگاهم میلبخند ملیحی بر 

 بردارم. 

 ام کرد.ام، وارد بهت زدگیاش روی گونهتر شد و در نهایت با ب*وسهلبخندش پررنگ

 اس نارون جان.سپیده -

 ابرو باال انداختم و سعی کردم بر تعجب بیش از حدم غلبه کنم.

 بینمت.الم میحنارون خانِم محبوب، خوش -

های سرخ رنگش، تضادی را در ذهنم به وجود آورده بودند و به صدای ظریف و ل*ب

 انگیخت.طرز عجیبی حسادتم نسبت به این زن خوش برو رو را بر می

 گفتم:به اجبار لبخندی زدم و با تکان دادن سرم 

 آمم بله، بله. خوب هستین؟! -

 نگفت. بسته کرد و دیگر هیچبا لبخند چشمانش را برایم باز و 

 با پیج شدن اسم پروازمان و زمانش، نفسی گرفتم که آریا گفت:

 باید بریم دیگه دخترا. -

ام کردم. دستی به پیشانیها حرکت میتر از آناش کردیم؛ اما من کمی آهستههمراهی

 کردم.کشیدم و گنگ به هر دویشان نگاه می

 ریا شاید چهل و یک و شاید هم ...زد و آنهایت سنش کم میسپیده بی

 نوزده و چهل و دو. -

 با چشمانی گرد برگشتم و به پشت سرم نگاهی انداختم.

 کرد.مانند کودکی که کاری خطا کرده است و حال از اشتباهش پشیمان شده است نگاهم می
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 چشمی برایش نازک کردم و به راهم ادامه دادم. پشت

 دستت رو بده من. -

 رفش، لبخند مرموزی زدم و دستانم را در جیب سویشرتم فرو بردم.با این ح

 کنی؟داری اذیتم می -

 هی! -

 به گوشم دستی کشیدم و متعجب گفتم:

 ترسیدم. -

دانستم باید از های متفاوت و نمیتر از قبل شد. ذهنم پر شده بود از سواللبخندش پررنگ

 شان شروع کنم.کدام

 گفته بودی؟زمان پرواز رو بهم دروغ  -

چرخاندم و به دست آریا که دور کمر سپیده حلقه نه نگاهم کرد و نه جوابم را داد. چشم  

 شده بود زل زدم. 

ای از او گذاشت؛ اما من هیچ بدیهایش را کنار میخوشبخت بودند، اگر که سپیده بدخلقی

 کردم تا به موقعش.ندیده بودم. شاید هم باید صبر می

کردم. همه چیزش اهمیتی میرنگی شدیم و من همچنان به ماهور بیسوار اتوبوس سفید 

 شده بود دروغ. 

ام با زمان پرواز و حرف زدن مشکوک در باغش و حتی فرصت ندادن خدانگهداری

 خانواده را. 

 گذشت.امان زود میگذشت، لحظه به لحظهزود می

 چنان کنارش نشسته بودم و آریا و سپیده هم کنار هم.هم

فشردش و اما من با بدجنسی تمام، گرفت و به حالتی عذرخواهانه میستم را میگاهی د

 ها رفتیم.ی هواپیماسمت محیط مستقر شدهمان، بهکشاندم. با پیاده شدنعقب میدستم را به

هم انجام دادند  ها راهای پروازمان به مسئول گیت، آخرین سرشماریماهور با دادن کارت

داران به یت پرواز وارد تونل متصل به هواپیما شدیم و توسط مهمانو پس از عبور از گ

 های خود هدایت شدیم.صندلی

 ام. وارد شدم و کنار به چهار صندلی که کنار هم بودند نگاهی انداختم و بعد هم به شماره
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 کنارم.پنجره نشستم و ماهور هم 

باالی سرمان گذاشت و بعد هم کنار ی های دستی کوچکش را در محفظهاما سپیده ساک

 ماهور نشست.

 ای خسته به خود گرفت و رو به آریا گفت:متعجب نگاهش کردم که چهره

 بشین دیگه عزیزم -

اخمی کردم و دستم را دور بازوی ماهور حلقه کردم. خندان چشمانم را از نظر گذراند که با 

 حسادت گفتم:

 سمت راست برنگرده.فقط به من نگاه کن. سعی کن گردنت به -

 هایش، آهسته گفت:ابروی چپش را با حالتی خاص باال انداخت و با تر کردن ل*ب

 یاد.بوی حسادت می -

ای که در حال بستن کمربندش بود انداختم و دوباره نگاهم را به نیم نگاهی به سپیده

 ماهوری که صورتش پر شده بود از خنده دادم.

 خوای من ببندم واست؟می -

 ر تکان دادم. لبخند مهربانی زد و به آرامی گفت:س

 چشم نارون خانم. -

 ای که جز تعجب دیگر برایم هیچ نگذشت کمربندم را بست.کمی جلو آمد و بعد از چند ثانیه

بارید به چشمانم زل ای که شیطنت از سر و رویش میسرش را باال گرفت و مانند پسربچه

 زد. 

 ممنون، ممنون ماهور! -

 بار بد.شد و یکبار خوب میمتعجب به چشمانم چرخی دادم. یک

تریِن من بود و خودش زدم. نگاهش کشندهام تندتند به خودم باد میی روسریبا لبه

 دانست.نمی

 صاف نشست، خواست سرش را برگرداند که فکش را محکم چسباندم.

 عه! گفتم برنگرد. -

 ای پر شگفتی به خود گرفت.چهره  هایش کشید و با خندهشستش را روی ل*ب

 ی )برنگرد( به چپ و راست تکان دادم. دستش را گرفتم و سرم را به نشانه

 هایش روی ای از تیلهخواست لحظهدانم در نگاهش چه جای داده بود که دلم نمینمی
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 بردارم. 

مان خارجهای آریا از حالتی که داشتیم شان و نه بشکندادن نه صداهای اطراف و آموزش

 نکرد.

ای که اولین ها را. مانند پرنده پرواز کردیم، به آسمان رفتیم و لمس کردیم عمق خوبی

 شود.کند و در پهنای آسمان گم میپروازش را تجربه می

 االن باالییم. -

 نفسی گرفتم و به اضطراب شیرینی که در دلم رخنه کرده بود لبخندی زدم. 

 بخوابیم؟ -

 ترسی؟می -

 های خشکم را به دندان کشیدم.ای باال انداختم و ل*بشانه

 اولین بارم که نیست. -

 ام را به نوازش در آورد و با عطوفت گفت:گونه

 پس بخوابیم. -

هایشان قفل هم بودند نگاهی انداختم و به تقلید از برای بار آخر به سپیده و آریایی که دست

هایم پیچ دادم. با همان اضطرابی که برایم های ماهور را به دور انگشتکارشان، انگشت

 رسید چشم بستم و دست ماهور را بیشتر از قبل فشردم. نظر میشیرین به

هایش، همه و همه خوب هایش، مهربانیتوانم بگویم بداخالقیخوب بود، به جرئت می

صبی مند محترمی که گاهی بداخالق و عست برایم، یک همسر قانونبودند. مانند یک ناجی

 شودمی

 چنانی که در دل آسمان گم بشوم.شوم تا پرتاب به غم نشوم؛ آنبه کمک کشیده می

 به گذشته بخندم یا که برایش بگریم؟!

 هایم را خالی کنم؟!به کدامین سو بنگرم تا تازگی را بینم و بار شانه

در من هر بار کند و کسی اش میام که فراموشی بیشتر از قبل یادآوریگرفتار مبتالیی شده

 زند.دست به خودکشی می

 شوم.نفس میخشکد و بیقدر که ذهنم میکند، آنهوایم میبی

 شوم. بخشد به ظلمات وجودم، به بهشت کشیده میکنم و با دستانی که نور میسقوط می
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 وری در خوشی هیچ نیست.بهشتی که در آن جز غوطه

شوند از هایم خسته میشوم. نفسهیچی کشیده میمیرم، به ظلمت و اندک هر بار می

 هوایِی تویی که در هوایم نیستی.بی

زنند و داشتنت چرخ میهایم آمده است که مانند مداری به دور دوستچه بر سر واژه 

 اند؟!دعاگویت شده

 ام.افسوس و هزار افسوس از این همه بهم ریختگی در بن و ریشه

همراه خود عجیب که ردپایی از عاشقانه و تراژدی را به ام، یک حالتیمن یک دگرگونی

 دارم. 

سوی گمراهی و باتالق، تنها راه نجاتم برای رفتن ام بهام که منحرف شده راههمن یک بی

 گیرم از این روزهای زودگذر. گذرد و عجیب دلچیز زود میسوی مرگ است. همهبه

خواهد هر روز یک آغاز ست دارم و دلم میخواهم تمام بشود، روزهایم با ماهور را دونمی

 مان باشد.ی زندگیجدیدی در صفحه 

با باز کردن چشمانم، هواپیما هم سقوط کرده بود به روی زمین و بعد هم در حال برداشتن 

جا اش را یکشد و گاهی بد؛ اما آریا تمام مهربانیوسایالمون بودیم. سپیده گاهی خوب می

 کشید.گیر را میتوانست ناز این دخترک کم سن و سال بهانهمیریخت و تا به پایش می

ترین همسن خودم بود؛ اما پر از تفاوت بودیم. او کم حوصله و من پر از صبر. با کوچک

کرد به صراط مستقیم هدایت هایش را خرجش نمیکرد و تا ب*وسهحرف آریا غیظ می

 شد.نمی

ای را به وجد  اش هر بینندههای دیدنیمکانچسبش، باد مالیم و آب و هوای خنک و دل

کشاند که با بانو ای میی زیبا در خلیج فارس مرا به یاد گذشتهجا، جزیرهآورد. اینمی

 ها سفرش کرده بودیم.قبل

دست بودند نگاهی انداختم. ماهور غرولند دستی به با خنده به آریا و ماهوری که چمدان به

زد. ماشین خودشان را ریا مدام به موهایش چنگ میکشید و آهای بلندش میریش

 خواستند و به تاکسی سواری عادت نداشتند.می

 خندید.ریز میکرد و بعد هم ریزسپیده هم با چشمانی گرد نگاهم می

 نزدیک ماهور شدم. دستش را گرفتم و با لبخند گفتم:
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 ریم کجا؟االن می -

 با گرفتن دستم گفت: هایش نقش بست وتبسمی دلنشین روی ل*ب

 ریم هتل.می -

سر تکان دادم و هیچ نگفتم. با عبور تاکسِی زرد رنگی ماهور سر برگرداند و رو به آریا 

 و سپیده گفت:

 ها. بریم دیگه.اومد بچه -

 هایمان، ماهور هم نام هتل را به راننده گفت.با سوار شدن و جا دادن چمدان

 ندارم!سواری اصالً عادت من به تاکسی -

 ی پیراهنش را باز کرد و بعد هم با حرص موهایش را به عقب راند.دکمه

 اصالً! -

 )اصالً( را عصبی و کمی هم با خشم گفت.

 سپیده دستش را گرفت و چشمانش را زوم گردنش کرد.

اش رو کرایه تونی مثالً با رانندهتونیم خودرو اجاره کنیم نهایتاً. حاال اگر خواستی میمی -

 .کنی

 نگاهم کرد و متفکر گفت:

 نظر تو چیه نارون جان؟ -

 تفاوت گفتم:ای باال انداختم. بیشانه

 کنم.دونم. راستش اآلن فقط به خواب فکر میمن نمی -

ام کرد که از نگاِه ی خستهی آریا، ماهور سر برگرداند و چشمکی نثار چهرهبا صدای خنده 

 پر حرف سپیده دور نماند.

 کرد گفت:اش را درست میهای ریخته روی پیشانیدر حالی که چتری ای کرد وخنده 

خاطر کارهای بابا یا با داداش و همسرش. دیگه کامل آخه من خیلی میام کیش، یا به -

 واردم.

 )اوهوم( آرامی گفتم و چشمانم را در حدقه برایش چرخی دادم. 

 کارهای بابا یا همراه با داداش و همسرش؟!

 تو االن مری یا مریم کنارم نشسته بود.جای ای کاش به
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 با خنده روی پایم زد و با ناز و غمزه ابرویی باال انداخت و آهسته کنار گوشم گفت:

 تونیم سرحال بیاریمشون.ها میبینی؟ فقط ما زناین آقایون بداخالق رو می -

کرده بود، به چشم گرد کردم و با نیمچه تعجبی که مانند نقابی روی صورتم جا خوش 

 تابعیت از حرفش سر تکان دادم.

 هایش را محتاطانه پاک کرد و دوباره گفت:با دستمالی که دستش بود، دور ل*ب

 خوبه؟ پخش و پال نشده که؟ -

 ای بود در رنگ و لعاب دادن به صورتش.با دقت دور لبش را بررسی کردم. حرفه 

 خوب شده. -

 تفکرانه به خود گرفت.هایش را کمی غنچه کرد و حالتی مل*ب

 کم حرفی یا ... -

اش کرد و با صدای آرامی که جذابیتش را چند برابر  ی چانهاش را تکیهانگشت سبابه

 کرد، ل*ب زد:می

 کشی؟!که از من خجالت مییا این -

جنس خودش بودم، قدر خواستنی که حتی برای َمنی که همادا و اطوارش خواستنی بود، آن

 قول مریم باحال بود.دت را در پیش داشت و شاید هم بهبرایم کمی حسا

ام را از برخورد تند باد به چشمانم هایم را پشت گوش انداختم و در حالی که چهرهچتری

 کردم گفتم:جمع می

 ام و به خواب احتیاج دارم.طور نیست واقعاً. فقط خستهنه این -

تر. انگار که شتی چشمانش را کشیدههای درشتش جمع شدند و درلبخند پهنی زد که گونه

 شد.تر میگشت و هر لحظه هم دقیقدر اجزای صورتم به دنبال چیزی می

 ام را دست گرفتم که گفت:ی روسریمعذب لبه

 من و تو، واسه این دو برادر خیلی زیادی هستیم. -

 ای کردم. زیادی بودیم؟!ناگهانی از حرفش خنده 

 قدر که بامزه گفته بود.بگیرم. آنام را توانستم جلو خندهنمی

کرد. این حرفش را با جان و دل مان میماهور به عقب برگشت و آریا هم کنجکاوانه نگاه

 قبول داشتم.
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 چیزی شده؟! -

چپش  یی خاصش به روی شانهاش را با همان ناز و کرشمهسپیده شال حریر مشکی

 :شان گفتزدگی چهره تفاوت به بهتانداخت و بی

 ذکر خیرتون بود آقایون. -

هایم هایم را به د*ه*ان کشیدم و با خنده دستی به گونهماهور برایم چشم ریز کرد که ل*ب

 زدم. 

 مثالً چه ذکر خیری؟ -

 آریا؟! عزیزم گفتم ذکر خیرتون بود و تمام ... -

 گفت:رو کرد به من و با انداختن ابروهایش به باال، با چشم غره به هر دویشان 

 دیدی گفتم. -

 موافقم. -

 مفتخرانه از قبولی حرفش، گردنی کج کرد و بعد هم چشمکی نثارم.

 خوبه. -

با تمام شدن حرف سپیده، راننده اعالم کرد که رسیدیم و نگاه من بود که مانند لیزری 

 گرفت.ی هتل را هدف میقوی، نقطه به نقطه

زده پیاده شدم و دست جلوی کردم. شتاباطراف نگاه میبا شگفتی و پر از ناباوری به

 دهانم گرفتم.

های ییالقِی زیبایی که روی دریا مستقر شده بودند. دیدی و خانهکرد آب میتا چشم کار می

 تر هم هتلی بزرگ که روی خشکی بود وطرف آن

 شد.خورد دیده می می پر از درخت، گل، گیاه و هر چیز دیگری که به چشم

 ی ماهور مواجه شدم.عقب برگشتم که با چهرهتی دور کمرم، ترسیده بهبا حلقه شدن دس

 پسندیدی؟ -

 با ذوق خندیدم و دستش را محکم فشردم. 

 جا عالیه، عالی!این -

 شه.تر هم میبا تو عالی -

 خب خب کبوترهای عاشق، بحثتون رو بذارید واسه رفتن به اتاقتون. اآلن نصفه شبه و  -
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 همه خسته.

ی پر شیطنتش سعی داشتم روی بگیرم؛ را محکم به دندان کشیدم و با خنده از چهرهلبم 

 شدم.اما موفق نمی

 سپیده دستش را گرفت و با اخمی تصنعی گفت:

 عزیزم بهتره بریم داخل که ما هم بحث داریم. -

م. ام را تحویلش دادجای خنده، چشمان گرد شدهدفعه از تعجب د*ه*ان باز کردم و بهاین

 سمت هتل حرکت کردند.ای باال انداخت و با آریا بهخیال شانهبی

 زنه؟!قدر راحت حرف میاین، این همیشه ان -

 زدگی گرفته بود، گفت:ای که بیشترش را بهتماهور گیج سری تکان داد و با خنده 

 زده شده.  دونم، شاید هم خیلی ذوقنمی -

 نگریستم، ناباور گفتم:شان میبه راه رفتنام کشیدم و در حالی که دستی به پیشانی

 دم.اآلن به دایی و زندایی حق می -

پروایی که بدون دادم با همچین عروس گستاخ و بیواقعاً به دایی نوید و زنداییم حق می

 پشتش. گرفت و یک خدانگهدار همزد و بعد هم راهش میهیچ رو دروایسی، حرفش را می

 جیغ کوتاهی کشیدم. عصبی غریدم: ام،با حسی از سوزش گونه

 ماهور؟! -

 .کرد  هایش کشید و با خنده نگاهمدستی به ریش

 گفتم گاز نگیر! -

 تر از قبل غریدم:خیسم را پاک کردم و عصبی یگونه

 اه اه، ماهور! -

عقب رفتم؛ اما با صدای دو شخصی که لباس سمتم بیاید که دوباره جیغ زدم و بهخواست به

تل را به تن داشتند با خجالت د*ه*ان بستم و پشت سر ماهور قرار گرفتم؛ اما مخصوص ه

 شود. شد که عصبانیتم کمنمی خجالتم باعث

 کنید.ها و باقی وسایل رو لطف میچمدون -

 البته. -

 شان رفت و جفت هم قرارشان داد.سمتبه
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 دوتا هستن.خب همین  -

 تشکری کرد و ما هم پشت سرشان حرکت کردیم.هایشان، ماهور با گرفتن دسته

 آریا فرستاده. -

 چرا انعام ندادی؟! -

 ام نگاهی کرد و بعد هم دوباره به مسیرش چشم دوخت.ای به گونهلحظه

 جا نه.دم؛ اما اینانعام هم می -

با آستین پیراهنم جای گازش را پاک کردم که نگاهم آمیخته شد با فضای  حرف، دوبارهبی

 رویم.وبهر

وجود آورده چسب را بهاش پر بود از روشنایی و یک فضای دلتماماً سنگ و شیشه، همه

 بود.

چراغانی کردنش در  دیوارهای بلندی که توانسته بودند همچین هتل زیبایی را بسازند و چل

 رسید.نظر میشب، زیباتر به

، حسی از خوشبختی را در  خوردند و صدای موج دریاگ درختان تکان میوزید. برباد می

 انداخت.جریان میزیر پوستم به

اش چشمانم را هدف قرار داد و کماالت و محبوبیتش، مرا به دنیایی دگر وارد شدیم، زیبایی

 کشاند.

ماهور دستم را گرفت و نزدیک به میز متصدی پذیرش هتل که دایره مانند و کمی طویل و 

 ای بود برد.شیشه

هایمان را رزرو کرده  آمد گویی کرد. انگار که از قبل اتاقاحترامی فراوان خوشبا ادب و 

 بود.

رنگی تکیه داده بودند و خوش و  ی زرشکیبرگشتم و به سپیده و آریایی که روی کاناپه

 کردند، نگریستم.بش می

وتاه سنگینی نگاهم را حس کرد، برایم بوسی فرستاد و بیشتر به آریا چسبید. به لبخندی ک

 دنبال خود کشاند.اکتفا کردم. بعد از دقایقی کوتاه، ماهور دوباره دستم را گرفت و به

 ی کارها رو کرده بودی؟!تو از قبل همه -

 نگاهی به چشمان پر تعجبم انداخت و لبخند مرموزی زد. نیم
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 آره. -

 مان بیایند.ای کرد تا دنبالبه آریا اشاره

 جا روی آب؟ی روی خشکی یا، یا که اونمونیم؟ یعنجا میما این -

 دستم را نرم فشرد و با شستش نوازشش کرد.

 جا، روی خشکی.این -

 فشرد، غرولند گفتم:ی آسانسور را میاخمی کردم و در حالی که دکمه

 اما من روی آب رو بیشتر دوست داشتم. -

 منتظر ماندیم تا پایین بیاید و داخل شویم.

 ریم.جا هم میاون -

 تر کردم و به آسانسور اشاره کردم.دست به س*ی*نه، اخمم را غلیظ

 هاش خیلی زیادن.طبقه -

 گیری دیگه نارون.داری بهونه می -

 روی برگرداندم که آریا و سپیده را پشت سرمان دیدم. هر دو لبخند به ل*ب داشتند.

 کرد. وارش میهایش را خرج ادا و اطخندیدند یا همسرش ب*وسهخوشبخت بودند، یا می

ای، بعد یک دقیقه با ایستادن آسانسور چهار نفرمان واردش شدیم و دوباره با زدن دکمه

 توقف کرد.

باز و با صفایی که دریا را در معرض دیدمان سپیده با ذوق در را باز کرد و به راهروی دل

 داد، قدم برداشت.قرار می 

ای مخفی های مربعیبُریالی گچر البهای که خود را دهای نامرعیسقفش پر بود از المپ

 کرد. رو پراکنده میکرده بودند و یک روشنایی خاصی را در محیط راه 

تابلوهای کوچک و بزرگ متصل به دیوار و کاغذ دیوارِی تماماً سفیدش که پر بود از نقش 

 های طالیی.گل

 جاست عزیزم!همین -

مدم و به چمدانم که هنوز دست همان فرد با گرفتن بازویم، از حال و هوای دید زدن در آ 

 بود نگاهی انداختم.

 ماهور تشکری کرد و با دادن انعامی خوب، در اتاق را باز و سپس به داخل هدایتم کرد.
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 کردند. سختی حرکت میپاهایم سنگین شده بودند و به

 مونیم؟جا تنها میما، ما این -

 جلو هلم داد.کمرم و بهجایش دست برد پشت جوابم را نداد و به

دانستم در این وضعیت باید چه بگویم که ماهور را مان و نمیبیم و هراس داشتم از تنهایی

 ناراحت نکند.

جلو ُسر داد که کنار پایم ایستاد. پشت سرم بود، بدون با صدای بسته شدن در، چمدان را به

جانب من بود. دهانم را باز  العملی ازجا ایستاده و منتظر عکسهیچ حرف و حرکتی همان

صدا، هوای کم درون اتاق را بلعیدم. سرد بود، شاید هم کمی گرم. صدای پایش، کردم و بی

ای بود تا رسیدن به من و در آخر هم به پشت سرم چسبید و باعث شد از حرارت یک قدمی

را ام ی روسریتنش چشم بندم و بی نفس، س*ی*نه بدرم از حجم این همه عشق. لبه

 روی زمین افتاد.گرفت که ناخودآگاه از روی سرم سر خورد و به

 انگار که منتظر تلنگری بود برای سقوط.

 خیسِی موهات کم شدن. -

ل*ب زیرینم را به د*ه*ان کشیدم و هیچ نگفتم. دست برد و سعی کرد کش دور موهایم را 

 تواند.دانستم که نمیباز کند؛ اما می

قرارم. سعی کردم هایش تپشی شد برای قلب بیه گرمای انگشتدستانم را باال بردم ک

الیشان رها حواسم را پرت کنم و موهای خیس و فرم را از اسارت کش گیر کرده در البه

 ای کرد و با حالتی بامزه گفت:کنم. خنده

 چقدر هم که زیادن! -

وهایم به پایین نمایی زدم و در حالی که کش را با موفقیت از مدر جوابش لبخند دندان 

 کشیدم، گفتم:می

 یاد؟بدت می -

)اوفیشی( از آزادی موهایم گفتم و سرم را تکان دادم. ناگهانی به آغوشم کشید و سرش را 

 در موهایم فرو برد و عمیق بو کشید.

 کشونه. انگار ...برم. نارون تو همه چیزت من رو به اتمام میاز این همه موج لذت می -

 خودش برم گرداند، سردرگم ابرویی باال انداخت و با تکان دستانش ادامه داد:سمت به

 ایی! پر از دیوانگی و جنون.انگار که تو همه -



www.taakroman.ir  

 
  

 
128 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

هایم پر قدر بگوید تا گوشخواست ادامه بدهد، بگوید. آنمی به چشمانش زل زده بودم، دلم

 قدر که پر شوم از او.هایش. آنشود از گفته

 ام داد و سرش را نزدیک گوشم آورد.یوار تکیهچشم بست، به د

 به پیراهنش چنگی زدم و ل*ب گزیدم از این همه دیوانگی و جنون.

 رنجور عشق به نشود، جز به بوی یار. -

 هایش، همه و همه را دوست دارم.صدایش، شعرهایش، گفته

 ی گوشم را بوسید و دوباره زمزمه کرد:الله

 دم و فهمیدمتازه بعد از تو به خود آم -

 تا چه اندازه به دنیای تو وابسته شدم.

کشاند. این مرد خوِد جنون گردن کج کردم و در خود فرو رفتم. این مرد مرا به دیوانگی می

 و شیفتگی بود و من شیدای او.

هایم را هدف گرفت. نگاهش ُسر خورد و ل*ب سرش را باال آورد و به چشمانم خیره ماند.

 شان داد.شان که دست برد و آهسته نجاتشیدمبیشتر به دندان ک

 اجازه دارم.  -

ی حرفش را کامل کند، دستانم را که ادامهدوباره نگاهش را به چشمانم دوخت و قبل از این

ها کردیم. حرفدیگر را نگاه میباال آوردم و قاب صورتش کردم. بدون هیچ لبخندی هم

 ان.مزدیم با هم، در سکوت و تنها با نگاهمی

جویی تشنه، خود ای که مانند جنگزدهدفعه من بودم غارتهایم را نزدیک بردم و اینل*ب

 کرد.را سیراب می

ای و به شکل دنیایی دگرگون در شاید جهان من تو باشی، تویی که در جان من رخنه کرده 

 ای. شاید تو، من باشی و من هم، تو.آمده

 تولدمان چه اتفاقی افتاده است برایمان؟!داند زمان بدو که چه می

دنیا آمدیم و مان دوید، آن زمان که بهمان در جسمآن زمان که چشم گشودیم و روح

 شناختیم هر شناختی را.

های مشکی رنگ همچو اولین باری که چشمانم تو را دید و نگاهم آغشته شد به مردمک

شان به دست من سپرده شده  مزه کردن ههایی که حال، مزشبت، یا شاید هم آغشته به ل*ب

 است.
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 ایم.دیگر شدهایم و پر عطش، مجبور به سیراب یکسوی هم تاختهپروا بهبی

ست پیکر ی کدام راهی که مقصدت شدهپرسم که تو گمشدهتو که هستی؟! از خود بارها می

 ای؟!من، روح من. چه داری که تا این حد مرا گرفتار کرده 

 خواهم کشفت کنم، مانند گنجیکشانند. میسوی تو میها مرا بهدانمین نمیدانم و انمی

 بها و شاید هم معمایی سخت.گران

ایم به بریم. حمله کردهدیگر را به غارت میاندازم و بیشتر از قبل همدست دور گردنش می

خوِد خوریم. این جنگ دیگر پیوند میست که چشم بسته به یکهم، و چه جنگ زیبایی

 کامل شدن و آغاز شدن ماست. مرا بخوان، مرا ب*ب*و*س، مرا بشنو. به تو محتاجم.

گذارم و پیشانِی عرق ام میکشم، دست روی س*ی*ن*هروم و تندتند نفس میبه کنار می

های تند و کند، او هم کم آورده بود. با نفسکنم. نگاهم میام را با پشت دستم پاک میگرفته

های سرخم، از گازهای کشد و لبخندی به ل*بمی امهای گر گرفتهگونه تیزش دستی به

 زند. ریزش می

بندم و چهره در هم سوزد. چشم میشود و حال کمرم از حجم گرما، میهایم بیشتر میعرق

 اندازد. اهمیت روی زمین میکند و بیکنم. سویشرتم را از تنم خارج میمچاله می

آلود ی لمس دستانش و خوابآمد و حال، خستهودم، خوابم میتا چند لحظه پیش خسته ب

 آ*غ*و*ش*ش*م. 

 گویم:گیرم و آهسته میاش را نرم مییقه

 سوزم.گرمه ماهور، دارم می -

 کند.اش شروع به باز کردن میهای پیراهنم را با مالیمت مردانهدکمه

 قراره بیشتر بسوزیم. -

رسد دوزم. به آخرین دکمه که میخندانش، چشم میکنم و به نگاه نه چندان چشم باز می

 .نشیندگیرم و با تردید اخمی ریز میان ابروهایم میمچ دستش را می

 به من اعتماد داری؟ -

به ماهوری که اآلن دیگر باالتر از پسردایی بود برایم، اعتماد کافی  داشتم، در هر لحظه

 خواهیم.است بگویم چه میخواهد یا بهتر دانستم امشب چه میداشتم و می

 نارون؟!-

 نفسی گرفتم و دوباره چشم بستم.

 دارم، اعتماد دارم بهت. -
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اش را ببینم؛ اما حس کردم که لبخند را مهمان توانستم با چشمان بسته چهرهنمی

 هایش کرده است.ل*ب

 وقت نرو.هیچ -

 را به هاللوش انداخت.قرارم های ریزش دل بیسرش را در گردنم فرو برد و با ب*و*س*ه

اش، کمی از خود جدایش کردم. دستی به ای کردم و با زدن به ت*خ*ت س*ی*ن*هخنده 

 گردنم کشیدم و با خنده گفتم:

 خاره! قلقلکم اومد.می -

 سمت تخت کشاند.هایش را تر کرد و او هم با خنده، دستم را گرفت و بهل*ب

 خوای بیشتر قلقلکت بدم؟می -

 سمتش گرفتم.عقب رفتم و انگشتم رو تهدیدوار بهزده بههول

 کنی.کارو نمینه! این -

کرد، نیشخندی زد و با تکان سر پیراهنش را باز میهایچشم ریز کرد و در حالی که دکمه

 گفت:

 چرا، اتفاقاً قراره همین کار و کنیم. -

اش که با ی مردانههای کشیدهت. چشمانم ثابت ماندند روی انگشلبخندی زدم و هیچ نگفتم

ی پهن و ستبرش، لبخند کردند. با دیدن س*ی*نههای پیراهنش را باز میحوصله دکمه

 ی رویشان خیره شدم.ای زدم و به اندک موهای روییدهناخواسته

 دستش ناگهانی ایستاد. لبخندم محو شد و نگاهم را به چشمانش دادم.

هایش پیچ و ام را میان انگشتای از موهای نم گرفتهه با کمی تعلل، دست دراز کرد و طر

 اش بشوم.تاب داد که باعث شد قفِل س*ی*نه

 نارون؟ -

 انداختم به آرامی ل*ب زدم:هایم را تر کردم و در حالی که دست دور گردنش میل*ب

 جان؟ -

 شد دلم بلرزد.تر کرد و باعث میاش را خواستنی هایش، چهرهل*ب کشیدگی

 ون؟نار -

 ل*ب گزیدم و با لبخند گفتم:

 جان؟ -
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 گونه روی صورتم به حرکت در آورد.شای کرد و دستش را نوازخنده 

 این بازی پر از خباثته. -

 چشم بستم از گرمای انگشتانش و دستانم را بیشتر قفل گردنش کردم. 

 من این بازی رو دوست دارم. -

 به هر بهایی؟! -

 قلب گفتم:تر از سر تکان دادم و آرام

 آره، به هر بهایی دوسش دارم. -

 تونی فرار کنی!بعد از اتمام بازی دیگه نمی -

 کنم.فرار نمی -

ی اش دوختم. با شیطنت لبخندی زدم و چند دکمهچشم باز کردم و نگاهم را به چشمان جدی

 ی پیراهنش را هم خودم باز کردم.باقی مانده

 دوستم داری؟ -

 کشیدنش، جوابش را دادم که دوباره گفت:با به ب*وسه 

 بگو، بگو دوستم داری؟ -

ی سر تکان دادم که نزدیک شد و دست انداخت دور کمرم و با انگشت شصتش، گوشه

 چشمانم را به بازی گرفت.

 هایم سنگین شدند و دوباره چشم بستم.پلک

 بگو نارون. بگو دوستم داری؟! -

 لی خندیدم.حاخندیدم، آهسته، مالیم و با خوش

 آره، آره دارم.  -

 پس حاضری یکی شدن رو باهام تجربه کنی؟ -

 ای روحم از جسمم فرار کرد. به آنی تیر کشید قلبم و برای لحظه

 حالی و ترس.خیس شدم، خیس از شرم و حیا. خیس از خوش

 های تندم را منظم کنم.آب دهانم را بلعیدم و سعی کردم نفس

 خوای بشیم ما؟می -

 خواهم!(خواستنی در کار نیست. تمامم شده بود یک چیز: )میهیچ ن

 توانستم بگویم و انگار که خودش فهمید.اما نمی

 برگرد. -
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با چشمانی بسته، مطیعانه حرفش را گوش دادم و برگشتم. انگشتش را آهسته و طوری که 

ظه قصدش اذیت کردن است روی کمرم به حرکت در آورد و من هم با دل ضعفه، هر لح

 کشیدم.انتظار سست شدن زانوهایم و پخش شدنم بر روی زمین را می

 تر از قبل.دفعه آهستهدوباره کارش را تکرار کرد، این

 گردنم خم شد و موهای بلندم صورتم را احاطه کردند. 

 صاف شو. -

 آورد. دانست دارد چه بالیی به سرم میتوانستم و نمینمی

 صاف شو نارون. -

 ام را صاف کردم.نم را بلعیدم و با کمی سعی، کمر خم و گردن افتاده دوباره آب دها

های لباسم را دست گرفت و از هم بازشان کرد و در آخر کمر عریانم در معرض دیدش بند

 قرار گرفت.

داشت که سعی در انکار کردنش  هایم و لرزش کمرم، مرا به خجالتی وا میقرارِی نفس بی

 را داشتم.

زمان شد با در ام، همی س*ی*نهگذاشتن روی قفسه هایم را پشت گوش زدم و دستچتری

به تندی چشم بستم و ل*ب  آمدن لباس از تنم و در نهایت، پخش شدنش بر روی زمین.

 ی ناخواسته.گزیدم از این صحنه

ید و پر سمت خودش برم برداند، به آغوشم کشدنبال خود کشاند. بهبازوانم را گرفت و به

فشردم. دست انداختم دور کمرش و در جواب کارش، من هم از خواستن، به خودش می

 برد وتر کردم. عطرش را دوست داشتم، این عطر مرا به بهار میی دستانم را سختحلقه

 کشاندم.میهای ریزش بر روی موهایم، به تالطم ب*وسه

 مونی ...نگی میکشونی نارون. مثل یه دیووتو من رو به اغما می -

اش جدا شود. نگاهش همیشگی نبود. پر از صورتم را قاب گرفت که باعث شد از س*ی*نه

 غم، پر از شکست و شرمندگی را در پی داشت.

 گر چشمانش بودم.هایم را هدف گرفت؛ اما من همچنان نظارهنگاهش ُسر خورد و لـب

 تکراره.مثل خواستنی، خواستنی که بی -

 ای زدم و آهسته گفتم:ش ب*وسهی لببه گوشه

 پس همیشه من و بخواه. -
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 شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی! -

 شد.لبخندی زدم، لبخندی به اشعارش که تماماً برای من صرف می

 کرد.های پر معنایش که عشق ازشان چکه میتک واژهلبخندی به تک

 کند.دوست داشتنت چکه می ی خونش، برای تو وهای من که قطره به قطره مانند رگ

شد، اش دیده میسختی در چهره دستانم را از دور کمرش رها کرد و با نیمچه لبخندی که به

 هایم را به دندان گرفت که ناگهانی به روی تخت پرتاب شدیم.ل*ب

هایی شد عاشقانههایمان خارج میخندیدیم و گاهی دیگر، تنها نجوایی که از ل*بگاه می

تر از من بود. از بس کردیم و صد البته ماهور در این کار خبرهه برای هم خرج میبودند ک

های شب در بیمارستان و روزهای دور از غربت، سعدی و حافظ مرا به گفت شیفتکه می

 کشاند دیگر از بر شده بودم بیشترشان را.دیار و تن و روح تو می

انگیز با هم یک خداحافظی تلخ و غم یکی شدن، دور شدن از دنیای تنهایی است و شاید

 هایت.تمام دخترانگی

 ام راکشد تن خستهبه بستر می

 برد.و مرا به دنیای خود می

 کندمانند پادشاهی که کشورگشایی می

 چه که هست و نیست.و تسلط دارد بر هر آن

دود در می جهان در حال پروازیم و خوشبختی ترین برجانگار که بر بال قو، بر باالی بلند

 هایمان.رگ

تازد و بودن در کنار یار، این نداستن و یا شاید هم سوار بر اسبی که به ناکجا آباد می

ای برویم که فتحش به دست ما است و بر بلندای سوی قلّهکند. بهتر میتاختن را جذاب

 ای زندگی کنیم که ظلمتش تنها شب باشد و دگر هیچ.سپیده

 خواهم.خواهم. با تو، یکی شدن را مییبا تو، ما شدن را م

یکی شدن را خوب بلدد و مرا  مان، عجبای و حال جسمای تو، با روح من یکی شده

 کشاند.سوی مرگ میبه

خاطر تو مرگی که خوشایند است و پر شده است از لذت. مرگی که در آغـ*وش تو و به

 باشد.

*** 

 شد تا چشمانم را درهم جمع کنم و های حریر و نازک باعث میالی پرده پرتاب نور، از البه
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توانستم و با خود بگیرم. سعی کردم به پهلوی چپ بخوابم؛ اما نمیی درهمی بهچهره 

 کردم. جسمی دیگر برخورد می

ق در خواب ی ماهور که غرسختی پلک گشودم. با دیدن چهرهدستی به چشمانم کشیدم و به

هایش هم در هم. اش افتاده بودند و اخمبود کمی جا خوردم. موهایش نامنظم روی پیشانی

را دور تن عریانم پیچاندم  هایم را تر کردم و با مرور دیشب، لبخند عمیقی زدم. مالفهل*ب

ی ای گوشهی سفید جمع شدهاش، نگاهم سر خورد به مالفهو با روی گرفتن از چهره 

سردی روی کمرم نشست و دوباره شرم را مهمان دلم  هایم، عرقبا گر گرفتن گونهتخت. 

 کرد. 

با تکان خوردن ت*خ*ت، سر برگرداندم و به ماهور نگاهی انداختم. دستانش را زیر 

 کرد. ترش میی ع*ر*ی*ا*ن*ش، خواستنیبالشت برده بود و برخورد نور به باال تنه

نم، در کمال تعجب از روی تخت پایین آمدم و با چشمانی ی سفید دور تبا پیچاندن مالفه

 گرد به سمت حمام رفتم.

شان از خواب بیدار پرسیدم که او هم آرام و سرخوش بعد از شب ازدواجباید از مری می

 ام؟!شده و محتمل هیچ دردی نشده است یا که فقط من خلق عجیب این دوره 

 کرد.کرد، شاید هم که نه، درک میسرزنشم میگفتم شاید هم دعوا و کمی اگر می

اهمیت وارد حمام شدم. زندگِی خودم است و حال هم محرم ماهور ای باال انداختم و بیشانه

 هستم و طی آینده، قرار است ازدواج کنیم و تشکیل خانواده بدهیم.

زدند برق میاش از تمیزی های سفید و طالییحمام این هتل برای خودش دنیایی بود. کاشی

ای رنگش و وان نسبتاً بزرگ کنار دیوار و سرویسش، با حمام آقاجون و و دوش نقره

 اش کامالً متفاوت بود.قدیمی

مالفه را از دور تنم باز کردم و به کناری انداختم. آب سرد را باز کردم و با هیجان زیرش 

 ام حبس شد و سپس با آهی غلیظ خارج شد.رفتم. نفس در س*ی*ن*ه

کردم تا گرمای تنم به آب سرد عادت کند و خود را در آغـ*وش گرفتم و با لرز، سعی می

بعد از دقایقی هم همین شد و تا حدودی از لرزم کاسته شد. بعد از یک حمام سرسری و با 

ی سفید رنگ تمیزی را که در حمام بود تن کردم و هول یک شست و شوی ساده، حوله

 سمت چمدانم رفتم.بهزده از سرما خارج شدم و 

 کردم ام را محکمسمتش رفتم. بند حولهنزدیکِی در اتاق گذاشته شده بود. لبخندی زدم و به
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های نوام چشمکی زدم. با ذوقی خاص سمتش خم شدم، بازش کردم و به لباسو به 

 کردم.شان مینگاه

ای زرد رنگی را به همراه پیراهن کوتاه سفید رنگی برداشتم و از بین دو رو شلوار پارچه

 کردم دچار شک و تردید شدم. مانتویی گلبهی و طوسی رنگی که باید انتخاب می

عقب برگشتم تا از خواب ماهور مطمئن شوم. از سرجایم بلند شدم و بهبیخیال و سرخوش 

 توانست بیدارش کند.قدر عمیق که هیچ چیز نمیخواب بود، آن

 هایم را تن کنم.ام را باز کردم تا لباسام را باال کشیدم و بند حولهبینی

 شکارم نکند. کردم تا ماهور بیدار نشود و در این وضعیت، آن هم کنار درچشم میچشم

با پوشیدن شلوار و پیراهنم، نگاهی به خود انداختم و باالخره تصمیم بر آن شد که رو 

دانست سپیده چه رنگ خودش بردارم. خدا می مانتوی طوسی رنگم را به همراه شال هم

 خبرم.هایی قرار است بپوشد و من بیلباس

روی پیشانی سفیدش و چشمان  اش را با آن موهای چتری شده دست به کمر زدم و چهره 

مشکی درشتش را در ذهن تداعی کردم. اخمی کردم با حرص، چمدانم را بستم. اصالً هم 

 رسید.زیبا به نظر نمی

نفسی گرفتم و چمدان هر دویمان را به آرامی کنار تخت گذاشتم. نگاهی به سر و وضعم در 

روح و ی بیخوب بود جز چهره چیز  ی قدی که کنار کنسول تخت بود انداختم. همهآیینه

 ام.آرایش نکرده 

ها خیسم تکانی خوردند. چشمانم را در کاسه چرخی دادم و کِل هوفی کردم که چتری

ی موهای خیسم را باالی سرم بستم و دوباره شالم را سر کردم. دمغ از این چهره

 اختم.رو نگاهی اندطول راهپاورچین از اتاق خارج شدم. بهروحم، پاورچینبی

 آخیش! -

 داری زدم و بلندتر از قبل گفتم:لبخند جان

 آخیش ... -

 کشیدم. یعنی اتاق سپیده و آریا کدام یکی از آنها بود؟!کنجکاو به اطراف سرک می

 اصالً ساعت چند است؟!

سمت آسانسور رفتم که درش باز شد و دو خانم مسن با دستانی رو خارج شدم و بهاز راه 

 خارج شدند.پر از نایلون، 



www.taakroman.ir  

 
  

 
136 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

ی همکف، شان را دادم. وارد شدم و با زدن دکمهلبخندی زدند و من هم با لبخند، جواب

 دست به س*ی*ن*ه منتظر توقفش شدم.

گیج و منگ دستی به شکمم کشیدم و از نبود هیچ گونه دردی متعجب در آیینه به خود 

 نگاهی انداختم.

ای ی آسانسور، ب*وسهبرای خود در آیینهی متعجبم لبخندی زدم و بعد هم به چهره

 زمان شد با متوقف شدنش.فرستادم که هم

هایم پهن کردم و دو طرف مانتویم را با دست چپ گرفتم و با دست شالم را روی شانه

 آزادم در را باز کردم. 

رد با دیدن دو مرد نبستاً جوانی که منتظر ایستاده بودند، سر به زیر انداختم و از کنارشان 

تر بود به نگاِه که جوانی آخر نگاه آنشدم؛ اما کنجکاو برگشتم. وارد شدند و لحظه

کنجکاوم برخورد کرد که به تندی سر برگرداندم و مسیرم را در پیش گرفتم. چقدر  

 رسید.نظر میاش آشنا بهچهره 

در هم هایم زد. با صدای شکمم، اخمیک ثانیه هم نشد که دیدمش؛ اما باز هم آشنا می

 شدت.رفتند. گرسنه بودم، آن هم به

 رسید.دور و برم تا حدودی شلوغ بود و سر و صداهای کمی به گوش می

 ام، هراسیده به عقب برگشتم.با برخورد دستی به روی شانه

 چته دختر منم. -

 نفسی گرفتم و با تکان سر گفتم:

 ترسوندیم! -

 ی گفت:دستش را طلبکارانه به کمر زد و با اخمی مصلحت

 جای ترسیدن بیا بریم صبحانه. من که ضعف کردم از گرسنگی.به -

-  ً  کردم.همین فکر میمن هم داشتم به دقیقا

 کشاند گفت:دنبال خود میدستم را گرفت و در حالی که به

 به چی؟ -

 گرسنگی دیگه! به -

 به گردنش تابی داد و اطراف را از نظر گذراند.

 گردی؟میدنبال کسی  -
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 نگاهم کرد و با اخم گفت:

 .آره. آریا قرار بود با ماهور بیان پایین بریم صبحانه -

 .اوهو. اون که االن خوابه! حاال تا بیدار بشه -

های ورودِی سالن رسیدیم که ناگهانی ایستاد و اخمش هایش پیچ و تابی داد. به پلهبه ل*ب

 تر شد.غلیظ

قت پدر مادرش از دست من شاکین که آره با پسرمون وببین همیشه همینه. اون -

 دونن که پسرشون چه آب زیرکاهیه.سازی. نمینمی

 ها پایین رفتیم.گرد کردم که دوباره دستم را گرفت و از پلهچشم 

 گفت.جلوی من، علناً از دایی نوید و زندایی بد می

 گن پسرم و بس.جور هم نگاهم نکن. فقط میواال! این -

ی باقی مانده را هم پایین آمدیم و شمانم چرخی دادم و دستم را عقب بردم. دو پلهبه چ

 دفعه من با اخم گفتم:این

 لطفاً جلوی من از دایی و زنداییم بد نگو! -

 اش کمی پاک کرد و دوباره دستم را گرفت.هایش را با انگشت سبابهدور ل*ب

 دار ناحق!رفدار حقی یا طخیلی خب تو هم! معلوم نیست طرف -

 دار هیچکدوم.طرف -

 ای کرد و با تاسف سری تکان داد.خنده 

 .سوزهاتون میی آیندهماهور بداخالق و تو هم که بدتر از اونی. دلم به حال بچه -

 زنی.ات. از بس که غر میسوزه واسه بچهمنم دلم می -

عقب هلش داد. وارد بهای را گرفت و ی در شیشهبا صدا خندید و هیچ نگفت. دستیگره

کس مشغول خوردن بود شدیم. یک های نبستاً شلوغی که هرسالن بزرگی که پر بود از میز

 خورد.شدت به چشم میکرد بهست سفید و طالیِی زیبایی که روحت را نوازش می

 جا.بریم اون -

ه میزها تر از بقیی انگشتش به میزی که کنج دیوار بود و اطرافش کمی خلوتبا اشاره

 ای کرد و من هم با تکان سر موافقت کردم.بود، اشاره

 جاییم؟دونن اینآریا و ماهور می -

 ای هم هست؟جا، جای دیگهجز این مگه -
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 ای باال انداختم که زیرچشمی نگاهم کرد و لبخند معناداری زد.شانه

کرده بودند.  احاطه های طالیی دورش راپایه یک میز گرد بزرگی که پنج صندلی سفید با

داخل ی خورشید بهها و شاید هم پرتاب خستهها و عطر خوش گلصدای قاشق چنگال

 بودند. رستوران هتل، تنها بازیگران در صحنه

ای باور نکردنی رویش نشستم. سپیده هم و با خستگی عقب کشیدمها را بهیکی از صندلی

 کرد.می ل نگاهمزرو به رویم نشست و با آن چشمان درشتش زل

ای کردم و کمی در خود جمع شدم که دستانش را در هم قالب و سپس روی میز سرفه

 گذاشت.

 با گیجی سری تکان دادم و نامطمئن پرسیدم:

 چیزی شده؟! -

 جلو کشاند و با ریز کردن چشمانش گفت:کمی خودش را به

 تغییر کردی! -

 به دو طرف دوباره گفت: هایشلبخند معنادار دیگری زد و با کشیدن ل*ب

 تر شدی.تر و سرحالمثالً بشاش -

هایم کشیدم که با چشمانی از حدقه در آمده و دهانی نیمه باز زل زدم به دستی به گونه

 چشمان پر از شیطنتش.

 شاید، شاید چون حمام بودم. -

 کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. نوچ نوچی

 پایم را در کفش جمع کردم.های خجالت انگشتدستی به پای چپم کشیدم و از 

 کنه؛ اما ...اییه که باالخره هر کسی تجربش مینیازی به خجالت نیست. دوره -

 انگشتش را به طرفم گرفت و با صورتی پر از خنده گفت:

 اما نارون خانم واسه شما خیلی زود بود ها! -

داشتم از این دختر بازیگوِش  دانستم چه بگویم و بیشتر از هر چیز دیگری، شرمنمی

 زرنگ.

 اش را به صندلی داد. ل*ب ورچید و غم آلود نگاهم کرد.عقب رفت و تکیهبه

حاال خوبه شما محرم همین. من و آریا که اصال محرمیت هم نداشتیم و اتفاقاً هم تو کیش  -

 این اتفاق واسمون افتاد!

 ی متفکر گفت:به اطراف نگاهی انداخت و با چهرا
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 البته این هتل نبود. -

 حال دیده بودم.ترین خلقی بود که تا بهکردم. این دختر عجیبمات و مبهوت نگاهش می

 تو خیلی ... -

 ای باال انداختم و گیج پلک زدم.گنگ و نامفهوم شانه

 خیلی چی؟ خیلی شجاعم یا خیلی گستاخ؟ -

 نفسم را رها کردم و با خنده گفتم:

 !خیلی باحالی -

 ای کرد و چشمکی هم نثارم.خنده 

های مان خاتمه پیدا کرد و من هم راحت شدم از بازگو کردن اتفاقبا آمدن گارسون، بحث

 کردم، با مری و مریم باید که چه بکردم؟!دیشب؛ اما سپیده را رد می

قول خودش ایرانِی تمام عیاری که بساط املت و نیمرو و آن پنیرهای ی بهیک صبحانه

گفت سفارش داد و هر دو منتظر آریا و شان میگیفی که مدام از خوشمزمحلی معرو

 ماهور ماندیم.

 ان.جا معرکههای اینچایی -

 اش با ناز گفت:میزهدر هوا بشکنی زد و با تکان دادن ا*ن*د*ا*م ریزه

 ده. ده، قند ل*ب تو به من امون میچایی چایی با ب*و*س*ه جون می -

 به شور و شیطنتش خیره ماندم.ل*ب گزیدم و با خنده 

 !شهخدا که آریا با تو پیر نمیبه -

 دستش در هوا خشک شد. پشت چشمی برایم نازک کرد و با نازک کردن صدایش گفت:

 اس برا همون.که پسر بیست سالهنه این -

هایش یک ضرب، ریتم گرفتند روی میز و هایش ناپدید شد و انگشتلبخند از روی ل*ب

 رسید.نظر میبه کمی عصبی

 حوصله گفت:هایش را به د*ه*ان کشید و سپس با خالی کردن نفسش بیل*ب

 ریم کیش گردی تا خود شب.پیچونن، ما هم بعد از صبحانه میجوری میحاال که این -

 لبخندی به این عصبانیت کودکانه و لحن حرف زدن پر حرصش زدم. 

بیدار بشه و دوش بگیره مطمئنن طول وقتی من اومدم خب ماهور خواب بود. تا  -

 کشه!می
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 ل*ب ورچید و با تکان سر، حرفم را قبول کرد. 

 دنیا نیومدی؟تو احیاناً شش ماهه به -

 اش به دستش گفت:حالی کرد و با تکیه دادن چانهی بیخنده 

 اتفاقاً از نه ماه هم چند روز گذشت. -

اف کرد و با چشمانی از حدقه در آمده  ل*ب زیرینم را به دندان کشیدم که متعجب کمر ص

 کرد.براندازم  

 از کارش، با بهت به خودم نگاه کردم که با صدای بلندی گفت:

 تو شب اولت نبود مگه نه؟! -

 تر از قبل گفتم:د*ه*ان باز کردم و متعجب

 سپیده آروم! -

 ا خوردن.کس حواسش نبود. یا مشغول حرف زدن بودند و یطراف نگاهی انداختم. هیچبه

 شه ...نارون باورم نمی -

 داد.دهانش را با دستانش پوشاند و ناباور سر تکان می

 گذارد. که هوش و حواس برای آدم باقی نمی عصبی بودم از دست این دختر نادان کم عقل

 قدر آروم و راحتی؟!تو چرا ان -

 ام گذاشتم و عصبی غریدم:انگشتم را روی بینی

 ه کیش رو با خبر کنی.تونی کلببینم می -

 ل*ب گزید و به چشمانم زل زد. با خنده

شد از چشمان این آهوی وحشی روی سعی کردم از نگاهش روی بگیرم؛ اما مگر می

 گرفت؟!

 دونی نه، نه ببین بذار واست جا بندازم.می -

 .گلویش را صاف کرد و با باال آوردن دستانش سعی داشت جو بهم ریخته را درست کند

 ی پلک زد تا توانست جلوی تعجبش را بگیرد.کم

شه! تو که اصالً درد سست نیستی؛ اما خب باز هم نمیتو یا شب اولت نبوده یا این -

 دونم ...جور آدمی هستی؟! نکنه از بس که موندی روستا و نمیچه

 ای ادامه داد:ای باال انداخت و با حالت ندانستهشانه

 ر کوفت و زهرمار دیگه خوردی قوی شدی.از این چیزهای مقوی و هزا -

 خواستم ببینم تا کیکردم. میکردم. بدون هیچ اخم و تعجبی، تنها نگاهش مینگاهش می
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 قرار است این اراجیف را ببافد و تحویلم بدهد. 

 آب دهانم را بلعیدم، دست بردم و گردنم را فشردم.

 نارون من، من منظوری ... -

 نیستم.من روستایی  -

ها و اهمیت به حرف)ببخشید( کوتاهی گفت و از نگاهم روی گرفت. نفسی گرفتم و بی

 اش، نگاهم را به در ورودی سال دوختم.رفتار زننده 

کدام از این بستم. پر از درد بود، پر از بغض. هیچ های اطرافیانم چشمخسته از نیش زدن

 زدم، در یک برهه.هیچی دست و پا میخواستم و انگار که در یک بیها را نمیاتفاق

بار خاله مهربان و دخترانش و باری دیگر برادر کیارش، حال هم سپیده. یک

 شان خالی از لطف نیست برایم.هایحرف

 عزیزم؟! -

های بلندش ی سرحال ماهور که کنارم نشسته بود نگاه کردم. ریشچشم گشودم و به چهره

 آمد.گونش مین یشمی رنگش عجیب به پوست گندمرسیدند و گرمکنظر میآراسته به

 آرامی نجوا کرد:ام گذاشت و بهکف دستش را روی گونه

 نارون من چیزیش شده؟ -

 شه.لی به الالش نذار لوس میانقدر لی -

 اهمیت به حرف سپیده دوباره تکرار کرد:اما ماهور همچنان بی

 چیزی شده؟ نارون؟! -

چپ و راست تکان دادم. کف دستش را ب*و*س*یدم و سپس با لبخندی زدم و سرم را به 

 سمت آریا و سپیده گرفتم.گرفتن دستش، سرم را به

یک پیراهن سفید به تن داشت و با سویشرت سپیده ست کرده بود. دست به س*ی*ن*ه و 

 کرد.مان میبا لبخند نگاه

 خوایم بعد از صبحانه بریم کیش گردی.ما می -

 مان داد.نمایی تحویلباند و لبخند دنداندستانش را بهم کو

شنیدم ها و دنیایشان فاصله گرفتم. نمیبا آمدن گارسون، میز چیده شد و من هم از حرف

رسید. یعنی یک حرف تا این هایشان بود که به گوش میگفتند و تنها صدای خنده چه می

 عیفی.تواند خرابت کند نارون؟! به خودت تهنیت بگو که انقدر ضحد می
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 نارون؟! -

هایش سخت در هم سمت دنیایشان کشیده شدم. سگرمهبا صدای آرام و عصبی ماهور، به

 بود.

خواست هر لحظه شاد و مهربان های بیخود ماهور را دوست نداشتم. دلم میعصبانیت

 .ببینمش

 من خوبم، اگه مدام نگی نارون نارون. -

 برش پنیر برداشتم.به چشمانم چرخی دادم و کارد را برای 

 االن این حرف یعنی چی؟! -

 ای کردم و با سرخوشی گفتم:ی روی میز اشارهبه صبحانه

 یعنی بخور و کمتر بگو. -

 کردم، دوباره گفتم:اش انداختم و در حالی که لقمه را وارد دهانم مینیم نگاهی به چهره

 قول آقاجون.البته به -

 جا ببینم.بیا این -

 سمت خودش کشاندم.ام انداخت و بهانهدست دور ش

 تری که!توخوردنی -

 ی مشغول حرف زدن نگریستم.با آرنج به پهلویش کوباندم و به آریا و سپیده

 تر شدی.جای ضعیف شدن، قویبینم بهآخ، می -

 کارد پنیر را برداشتم و جلویش گرفتم.

 اگه اذیت کنی با این طرفی.  -

و با نوک دندان، پنیر روی کارد را به د*ه*ان کشید و با باز  ام زدای روی بینیب*و*س*ه

 وار گردن کج کرد.و بسته کردن چشمانش، مطیع

مان و از این چیز خوب بود. از دیشب و شب خوبخوب بود. در کنار ماهور همه

گذشت. سعی های سپیده میها و مسخره بازیاش با حرفای که همهی چهار نفرهصبحانه

هایش عذرخواهی کند؛ اما جواب تمام کارهایش دلم را رام کند و با شوخی کردنکرد می

 ی من.های کوچک و سادهشد لبخندمی

هایی شد و با آوردن بهانهآریا اجازه داد تا با سپیده به گردش برویم؛ اما ماهور راضی نمی

 گیرد و سپیده هم باخواست بمان را میشوم، جلوی رفتنآورد، نگران میکه دلم تاب نمی
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 کرد.ام دفاع میزبانیهایش مانند وکیالنی زبر و رنگ از بیبلبل زبانی 

خواهم بخرم و در کرد که هر چه می کارتش را دستم داد و با گفتن رمزش، اطمینان خاطرم

 آخر هم با گفتن لباس شب یادت نرود، دوباره آرنجم مهمان پهلوی نازنینش شد.

 رم.من موبایل ندا -

 کردم و با لبانی ورچیده دوباره گفتم:یشان نگاه میمظلوم به هر سه

 کار کنم حاال؟چه -

 از همراِه من استفاده کن. هوم؟ -

 ای باال انداختم که دوباره گفت:شانه

 البته نه. سپیده که موبایل داره. -

 گه ...راست می -

 نمایی در هوا تکانش داد.دندانموبایلش را از جیبش در آورد و با لبخند 

 از ماله من استفاده کن. -

 هایم، سر تکان دادم و چیز دیگری نگفتم.با تر کردن ل*ب

 رسونیمتون.خب شما خانما برید باال آماده بشید، من و ماهور هم تا مقصد مورد نظر می -

ی بازویش وار رواش را نوازشلبخندی زدم که سپیده با ذوق دستش را چسبید و گونه

 های لوس داشت.. شباهت زیادی به گربهکشیدمی

 تر اینه که همسر منی.خیلی خوبه که هستی و از اون خوب -

 ای کردم که ماهور دستم را گرفت و باعث شد از روی صندلی بلند شوم.خنده 

 کجا؟ -

 خوای آماده بشی؟مگه نمی -

 اهمیتی گفتم:هایم نگاهی انداختم و با بیبه لباس

 ان و هم مناسب.نه همینا خوبن دیگه. هم پوشیده -

ها بهم و ها رد شدیم و با باز کردن در، از صدای برخورد کارد و چنگالاز کنار میز

 ی همگانی نجات پیدا کردیم.همهمه

 چرا روی میز اخمات تو هم بودن؟ -

 حوصله ل*ب زدم:هایم پهن کردم و بیشالم را روی شانه

 ی نیست!من که گفتم چیز -
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 خوای بگی.هست، هست و نمی -

 هایم را فشردم و با خستگی نالیدم:شقیقه

 گفتم.اس! اگر چیزی بود بهت می. اخالقت خیلی بچگانهماهور بس کن -

اِی در معرض دید، ای که کمی فاصله داشت از در شیشهبازویم را چسبید و به گوشه

 کشاند.

 خاطر دیشبه؟خاطر، بهبه -

نظر برسم. نگاهش کردم، این مرد ماهور ا باز و بسته کردم و سعی کردم آرام بهچشمانم ر

 قبلی نبود دیگر.

 ایه. گفتم که حالم خوبه.خاطر دیشبه و نه چیز دیگهعزیزم، نه به -

هایش برای همین نگاه پر دردش نگاهم کرد، نگاهش پر بود از درد. شاید هم تمام اخالق

 کرد.اش میین راز، بیشتر عصبانیبود. رازی داشت و نگفتن ا

 ای گفت و با رها کردن بازویم، به موهای مرطوبش چنگی زد.زیرلبی استغفرهللا

 اش، حس گرما و لذت زیر پوستم دوید.نزدیکش شدم و با گذاشتن دستانم روی س*ی*ن*ه

 ی.شقدر عصبی نباش. هر اتفاقی که بیفته اولین نفر تویی که با خبر میماهور، ان -

 بلعد.سختی میبا باال و پایین شدن سیب گلویش، متوجه شدم آب دهانش را به

 گن، من لیاقت تو رو ندارم.شاید راست می -

 گن؟کیا؟! کیا راست می -

خواست حرف بزند و من هم اجباری نداشتم به هایش را بهم فشرد. نمیچشم بست و پلک

 ادامه دادن.

هایش نشاندم ای روی ل*باطراف، به تندی ب*و*س*هانداختن بهنفسی گرفتم و با نگاه 

 اش را به نمایش گذاشت.که چشمان گرد شده

ی مات و مبهوتش با ناز و غمزه کارتش نمایی زدم و با زدن چشمکی به چهره لبخند دندان

 را جلوی چشمانش تکان دادم.

 هر چی که خواستم بگیرم دیگه آره؟ -

 کرد.می به لبخند داد. مهربان و پر معنا نگاهمتعجب نگاهش، جایش را 

 شدم با خنده گفتم:ای باال انداختم و در حالی که از کنارش رد میخیال شانهبی

 بینمت.ی رضایت. شب میسکوت نشانه -

*** 
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ها و صدای تیراندازی ی باد، فریاد کودکان، ناله و زاری زنها و زوزه ی اسبصدای شیهه

 کرد.مان میی قلبوحشت را روانه

 ، "مانندی" در کار نیست.کنن و دیگر هیچشود، موی میناله و زاری زنان بیشتر می

کنند؛ اما دخترکی هفده کنند و شیون به پا میاند که موی میای شدهها واقعاً شوهر مردهآن

ترس ای سیاه، در ظلمت شب پنهان شده است و از ی خیمهی تنها، در گوشهساله

بی و اسحاق، تنهایِی خودش پناه برده است. صدای بیشکارچیان بیرون از خیمه، به

 صدای ناری و نامم را با فریاد خواندن.

 نارون؟! -

کند و به گرد می درشت و سیاه شده از آرایشش را برایمچشمان  امبا )هی( بلند و ترسیده

 گذارد.اش میتندی دستش را روی س*ی*ن*ه 

 ندیم!ترسو -

 آرامی گفتم:چشم بستم و با خالی کردن نفسم، به

 ببخشید. -

 ام، چشم باز کردم که با لبخند مهربانش مواجه شدم.با نوازش گونه

 عزیزدلم. -

 من هم به لبخند کوچکی اکتفا کردم. از گذشته بیزار بودم، بیزار.

 بعد از خوردن کجا بریم؟ -

. گرسنه نبودم و حتی میل خوردن هم نداشتم. نگاهی انداختم های روی میزبه خوراکی

 کافی سنگین بود.یاش به اندازهصبحانه

 اوهو دخترخانم؟! حداقل یکم ناخونک بزن بهشون. همشون رو که من خوردم. -

 ای از کیکش را برید.ای کرد و با چنگال نصفهی بامزهخنده 

 اس، امتحان کن.مزهخوش -

ای از کیک مثلثی پر از شکالتم را برش دادم.  اشتم. تکهسر تکان دادم و چنگالم را برد

 مزه و لذید بود.گفت، خوشدرست می

 کنیم.جارو ول نمیکیش این یایممن و زن داداش وقتی می -

 گفتم:هایم بردنش به لـب فنجانم را دست گرفتم و با نزدیک

 زن داداشت چند سالشه؟ -
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 سی. -

 و داداشت؟ -

 سی و یک. -

 هایم دوباره گفتم:دی زدم و با تر کردن ل*بلبخن

 مثل ماهور. سی و یک سالشه! -

 ندازه.این اسم، این سن، اصال همه چیز تو رو یاد ماهور می -

ی خاص جای تلخ بودن، یک مزهای کردم که بهجایش دهانم را پر از قهوههیچ نگفتم و به

 داد. دیگری را می

 کنم.ر حس میجوتو خیلی مغروری. من که این -

 چشم ریز کردم و با خنده گفتم:

 من مغرور نیستم؛ اما تو خیلی دختر رکی هستی. -

 خاطر همینه که اقوام آریا دوستم ندارن.شاید به -

رسیدم؛ اما واقعاً با نظر میرنگ غم نگاهش، لبخند به ل*ب*م آورد. کمی بدجنسانه به

 داد. های رکش، هر کسی را آزار می حرف

اش را داشتم، ل*ب ای که سعی در الپوشونیفنجان را به بازی گرفتم و با لبخند مرموزانه

 زدم:

 شی.کم بهتر میشه گفت یههای قلبمه سلمبت کم کنی، میاگر که از حرف -

 را به چشمانش دوختم. هایم را بهم فشردم و نگاهمل*ب

 قلمبه سلمبه؟! -

 بلند کافه دادم.  یسر تکان دادم و نگاهم را به پنجره

 اوهوم. -

خواست کرد. دلم میجان خورشید، مالیمتی از جنس خواب را مهمان چشمانم میپرتوی بی

اش که ماهرانه نقطه به های مردانهچشم ببندم و به دیشب فکر کنم. به ماهور و دست

 کردند. نقطه بدنم را لمس می

 نارون جان؟! -

 دم که دوباره گفت:که نگاهش کنم، سر تکان دابدون این
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 من نگاه کنی؟شه بهمی -

ی ل*ب*ش شکالتی شده بود که زبانش را در گوشه نگاهش کردم، لبخند به ل*ب داشت و

 آورد و با یک حرکت، تمیزش کرد.

 کردم. خودم داشتم سنگینی کاکائوش رو حس می -

سر جایش بلند هایش را روی چشم گذاشت و از نرم خندید و با درست کردن شالش، عینک

 شد.

 بریم؟ -

 کیفم را از روی صندلی بلند کردم و با پوشاندن موهایم، از سر جایم بلند شدم.

 قدرها هم تیز نیست که بخوای عینک بزنی!آفتابش اون -

 بازویم را گرفت و در حالی که لبخند پر غروری به ل*ب داشت، گفت:

 که من عادت کردم بهش.نیازه عزیزم و این -

 ی کج و معوجی به خود گرفتم.)عادت کردم بهش!(رخاندم و چهره چشم چ

ها گذشتیم. رفت تا حساب کند. دستانم را در هم قفل کردم و کنار در خروجی کافه  از میز

 ایستادم تا بیاید. هر چه زیبایی و خوشی است را کیش در خود جای داده. 

گذارد. میز و یت را به نمایش میهای بلندی که شهر زیر پای نسبتاً شلوغی با پنجرهکافه

ای که بیشترشان را پسر و دخترهای جوان، اشغال کرده است و های گرد و چوبیصندلی

های کند از میوهشود که مشامت را پر میهای بزرگی میاندک بوی دودی که شامل قلیان

 اند.گوناگونی که انگار بویی دیگر به خود گرفته

شان را و لبخند ملیح پسرانی که سعی در جذاب داشتن چهره ها های با ناز دخترخنده 

 داشتند واقعاً که دیدنی بود.

 خب بریم؟ -

بابت دعوتش و حساب کردن میزمان، تشکر کردم و با هم از کافه خارج شدیم. خرید با 

شد. از تر هم میگرفتی خوبهایش را نادیده میسپیده خوب بود؛ البته اگر که حرف

آورد. چنانی، روحم را به وجد میهای آنآورد و با رفتن به پاساژسر در میجای کیش همه

ایم و باید به گفتم کافی است و اصرار داشت که کم خرید کرده کردیم، من میخرید می

 های دیگر هم سر بزنیم.پاساژ

 ر ازآورد. ههای اضافه را نداشتند و باز هم او، کم نمیهایمان دیگر جایی برای خرید دست
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هایم را آویزان زنند، ل*بها در تنت زار میگاهی با گفتن خیلی نحیف و خشکی و لباس 

کند اشکم دانم ماهور استخوانی مثل تو را چگونه تحمل میکرد. در آخر هم با گفتن نمیمی

 آورد.را در می 

گین شده های خرید و سرم از درد، سنهایم پر از نایلونتوان راه رفتن را نداشتم. دست

که حواسش باشد، راهش را در پیش گرفته بود. بود. ایستادم؛ اما او سرخوشانه بدون این

های گوناگون بیشتر از هر چیز های باز و رفت و آمد آدماطراف نگاهی انداختم. مغازهبه

 خوردند.می چشمدیگری به

 ای زار به خود گرفتم و با فریاد صدایم را کشیدم:چهره 

 تونم!تونم، نمییدیگه نم -

های کنجکاو کنارش نگاه پر خجالتی سمتم برگشت. سرش را چرخاند و به چشمبا تعجب به

کردم جلوی لرزش پاهایم را بگیرم و پس سمتم آمد. سعی میانداخت و سپس با دو به

 نیفتم؛ اما در این کار ناموفق بودم.

 شناسن.ما رو میجا! همه نارون؟! دختر نکن زشته، من آبرو دارم این -

 هایم را روی زمین انداختم و با کوباندن پایم روی زمین، صورتم را با دست پوشاندم.خرید 

 دم.دارم از خستگی جون می -

 اندیشیدم، خواب.دادم و تنها به یک چیز میها اهمیتی نمیبه زمزمه

 دستانم را گرفت که باعث شد صورتش را ببینم.

 جا کمک.جای نگاه کردن بیا اینمصطفی بهاوف از دست تو.  -

ای که تمامش را استخوان پوشانده بود نگریستم. د*ه*ان باز کردم و بهت زده به مصطفی

 باریک و دراز، صفت مناسبی بود برایش.

 سمتم آمد. خواستم بازویم را بگیرد که بلند داد زدم:به

 به من دست نزن. -

 را باال آورد. چشم آرامی گفت و با تسلیم دستانش 

 ، زیرلبی گفت:سپیده ل*ب گزید و با چشم غره

 زشته دوست باباایناس. -

 تو هم که همه دوست و آشناهاتونن. بریم! -

 کردم خریدها را از روی زمین بردارمدستم را در هوا تکان دادم و در حالی که سعی می
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 تر از قبل گفتم:خسته 

 فقط بریم. زود، زود باش. -

 کنیم.ذار ما کمک میآبجی ب -

های کنجکاو اطراف عقب رفتم. نه چشماز خدا خواسته کمر صاف کردم و با تکان سر، به

کردند برایم مهم نبودند. تنها آ*غ*و*ش گرم هایی که با خنده نگاهم میو نه صاحب مغازه

 و نرم ماهور و کمی خواب برایم اهمیت داشت و بس.

 گفت: شدیم زیر گوشمالی که از پاساژ خارج میسپیده به بازویم چنگی زد و در ح

 ذوق و لوسی. تازه قرار بود بعد از خرید ببرمت استخر و جکوزی.خیلی بی -

 ام را تهدیدوار جلویش تکان دادم.ایستادم و با چشمانی از حدقه در آمده، انگشت اشاره

 ریم. یه راست هتل ترنج.نه! هیچ جا نمی -

 دوباره چسباندن بازویم گفت:ای کرد و با خنده 

 خیلی خب حاال. -

 اش را.مان، نفس کشیدم هوای خنک کیش و ظهر زمستانهبا خارج شدن

 .جا بو بکشدم پایین، از اونبیا بریم تاکسی منتظره. من شیشه رو می -

های پایم را در کفش چشم ریز کردم و با دهن کجی سوار تاکسی زرد رنگی شدیم. انگشت

 ای کشیدم.ی طوالنیم و خمیازه ورز داد

کرد که برگشتم. در حال بررسی خریدها بود و با خودش یه یکی دوتا می سمت سپیدهبه

اش زدم که با اخم تکانش داد. هوفی کردم و خسته چیزی را جا نگذاشته باشد. به شانه

 گفتم:

 کجا؟ ریماالن می -

 شحال گفت:بعد از چند لحظه، دستانش را به هم کوباند و خو

 که آبروی بنده رو تو پاساژ بردی و جلوی مصطفی سنگ رو یخم کردی.ممنون از این -

 جویانه گفتم:نفسم را خسته رها کردم و با حالتی دل

 ریم؟تونستم راه برم. اآلن کجا میخیلی خب دیگه خسته بودم نمی -

، پشت سر هم شروع کرد آوردگردن کج کرد و با همان ادا اطوارهایی که برای آریا در می

 به پلک زدن.

 کنی اآلن؟!چکار می -
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 تر.تر کرد و لبخندش را هم وسیعهایش را تندپلک زدن

 ای کردم و متعجب گفتم:خنده 

 من آریا نیستم. -

 ونم.دمی -

وقت این انگ را به من نهیچ چیز کم نداشت، آ این دختر خودش در لوس بودن و بچگی

 چسباند.می

ی ماشین تکیه ستم که قرار نیست به هتل برویم. چیزی نگفتم و سرم را به شیشهدانمی

 دادم. 

 نوچی کردم و )هوم( زیر لبی گفتم.ام، نوچبا برخورد انگشتی به شانه

 خوام کاری کنم که تمام خستگیت از تنت در بره. می -

کوتاهی بزنم؛ اما مگر که برود و بگذارد چرت ام را تکان دادم تا بلسر تکیه داده به شیشه

 آورد؟!رفت و از حرف کم میمی

 این لباس شبی که گرفتیم واست خیلی تو تنت شیک بود ها! -

 جوابش گذاشته بودم.خواست سر حرف را باز کند و من هم از خستگی و خواب زیاد بیمی

 خوره.موبایلم زنگ می -

رود؛ اما با حرفی که زد مانند برق میشود و اآلن در دل خدا را شکر کردم که بیخیال می

 نگاه کردم. ها، سرم را از شیشه فاصله دادم و با چشمانی گرد به سپیدهگرفته

 جاست!آ، آره اونم این -

اش که در گوشم پیچید تمام دست دراز کردم و موبایلش را گرفتم. صدای بم و مردانه

 هایم را زدود.خستگی

 ؟ تو خوبی؟راههنارونم؟ همه چیز روبه -

 گفتم: توانستم پنهانش کنمل*ب تر کردم و با لبخندی که نمی

 خوبه. همه چیز خوبه جز منی که دلتنگ توام. -

 ل*ب ورچیدم، نفسش را خالی کرد و بعد از چند ثانیه گفت:

 گذره. بعد از گشت زدن یک راست هتلید. خیلی خب؟کنار سپیده بهت خوش می -

کردن. جز باشه  داد، نه با نصیحتکه با من هم دلتنگ توام میام را باید جواب دلتنگی

ای که به بیرون خیره شده دیگر هیچ نگفتم. تماس را پایان دادم و با دادن موبایل به سپیده

 دفعه دیگر چشم نبستم تا غرقی ماشین کردم. اینی شیشهبود، دوباره سرم را تکیه
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شد. با این مرد را درک کنم، همه چیز درست می توانستمگذشته نشوم. کمی، اگر کمی می 

افتم که عزا را به من تبریک گفت نه جشن های کاوه میهر تغییر رفتار ماهور، یاد حرف

 را.

 سمت سپیده برگشتم و با گرفتن مچ دستش، ملتمسانه نگاهش کردم.به

 ام برای گردش و تفریح بهتره برگردیم هتل.خوام هیچ جا برم. خستهنمی -

 لبخند مالیمی زد و با شستش پشت دستم را نوازش کرد. 

 باشه عزیزم. هر جور تو راحتی. -

با تغییر آدرس، در کمترین زمان به هتل رسیدیم. آریا منتظرمان بود و با روی باز به 

اش به که با چند نفر از دوستان قدیمیپیشوازمان آمد؛ اما خبری از ماهور نبود و مثل این

 ودند.استخر رفته ب

تر کردم و عصبی روی تخت نشستم. دستی به موهایم کشیدم تا از ام را محکمبند حوله

پاهایم  ی پشت گردنم تر و فر شده بودند. شان مطمئن شوم. تنها موهای ریزه خیس نبودن

که با  جویدمشقرار میدادم. ناخونم را با حرص به دندان کشیدم و بیرا تندتند تکان می

 هایم را در هم گره زدم. رسیده از روی تخت بلند شدم و دستصدای در، ت

ی باالی پیراهنش باز شده بود و گردنبند داد. سه دکمهپایش را روی زمین ُسر می

 خورد.اش شدیداً به چشم میطالیی

 وار گفتم:هایم را با زبان تر کردم و زمزمهنزدیکش شدم، ل*ب

 ماهور، خوبی؟ -

تعادلی نداشت. چشمانش سرخ و انگار که هوشیاری کاملی نداشت. کتش در راه رفتن هیچ 

را روی زمین انداخت، نزدیکش شدم و نگران بازویش را گرفتم. بوی تیز الکل باعث شد 

 چشم ببندم و نفسم را در س*ی*نه حبس کنم.

 تو امشب استخر نبودی مگه نه؟! -

ای سرخورده  تاد و با چهره عقب فرسبه کناری رفت، موهایش را با هر دو دستش به

 نگاهش را به چشمانم دوخت.

 رفتن یا، یا که نرفتن من، واسه تو، فرقی هم داره؟ -

 اخمی کردم و دوباره بازویش را گرفتم. 

 بافی بهم.جا نیست داری چرت میحالت به -
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 بگو. -

 هست، واسم مهمه. کافیه دیگه! -

 دستش را پس کشید و با صدای بلندی گفت:

 ی نیست نارون!کاف -

 .اطراف نگاهی انداخت، دستی به صورتش کشید و چشمانش را محکم بهم فشردبه

 کار کردم؟!من با تو چه -

دانستم این رازی را که با ها میتردانستم که یک چیز شده است. از قبلدانستم، خوب میمی

قرار  د و بیکنشدت روی دوشش سنگینی میکند بهخودش مانند زنانی آبستن حمل می

 گفتنش است.

مان هم خانجوشید و بغض بیدستی به گردنم کشیدم، دوباره نزدیکش شدم. چشمانم می

های بدی در راه است و شک نداشتم زد که اتفاقراِه گلویم را سد کرده بود. دلم شور می

 این حس بدی که در جانم رخنه کرده، درست است.

 .بگو کنه روحرفی که تو دلت سنگینی می -

های پیراهنش را از هم باز کرد و به کناری پرتش ی دکمهبدون جواب دادن به حرفم، بقیه

 کرد. 

 سمتم برداشت و با همان حال خرابش گفت:تلوخوران قدمی به

 حتی اگه باعث بشه از دستت بدم؟ -

 آره. حتی اگه باعث بشه از دستم بدی. -

با سنگینی وزنش و بوی تیز الکلش، چشم  به بازویم چنگی زد و به روی تخت پرتم کرد.

 بستم و گردنم را به سمت چپ کج کردم.

 چرا، چرا تو؟! -

های تخت اش را در گودی گردنم فرو برد که باعث شد به مالفهسرش را پایین برد و بینی

 چنگ بزنم.

 بهت نیاز دارم، همین امشب. -

 مئن گفتم:ام رفت که مچش را گرفتم و نامطسمت بند حولهدستش به

 نه ماهور. تو اآلن هوشیار نیستی. -
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 ای؟خوامت! چه موقع سرخوشی، چه موقع هوشیاری، متوجهی حاالت میتو همه-

دارد به سکوت و تسلیم شدن در برابر این نگاه، این صدا، این گرما چه دارد که مرا وا می

 هایش؟!خواسته

تر از هر اشتباهِی! اما من عاشق باهات، اشتباهی بودن دوست داشتنت اشتباه و تجربه-

 این اشتباهم.

 دست برد و موهایم را از حصار کش آزاد کرد و آبشاری شد و تخت را در بر گرفت. 

داد به هر سویی که ها را تکان میوزید و پرده ی اتاق تا به داخل میبادی که از پنجره

 هایش.نند حرفکشاند. مانند ماهور، ماخواست میخودش دلش می

 ازم نگذر نارون، حتی اگه اشتباهت باشم و نتونی خطات رو جبران کنی!-

سوختند مانند چشمانم که نیاز به اشک داشتند. هایم میهایش را و گوشبلعید حرفباد، می

 اش.های پر صداقتش و چشمانم، از نگاِه سوزانده هایم از شنیدن حرفگوش

کند. ور در اتاق را همیاری میلش بخواهد و باران باد غوطهکند، هر جایی را که دلمس می

ریزد؛ مانند منی که فرو قطره فرو می  تابم را. قطرهقرار و بی کشد جان بیبه جوالن می

 مان.ریزم با هر بار لمس شدنم، با هر بار یکی شدنمی

دانم که . میدکنترش هم میچسبشود که باد و طوفان دلای میبودنمان با هم، عصرانه

ام و تنها به دل اشتباه است و این مسیر برای من نیست؛ اما باز هم عقل را نادیده گرفته

 سپارم.گوش می

 هات رو روی خطاهام ببندی.قدر دوستم داشته باش که چشماون-

عقب برود؛ اما نفسی گرفتم و با گره خوردن ابروهایم بهم، با دست به کتفش زدم تا کمی به

 کرد.، بیشتر اذیتم میرفت و این سنگینی وزنش و خستگی طوالنی از رابـ*ـطهنمی

 شم!ماهور، دارم اذیت می-

 عقب نرفت.هایم را، نفس کشید؛ اما بهعطر مو

 ذارم بری. وقت نمیوقت، هیچهیچ-

 کرد.دردی عجیب، این تیر کشیدن را بیشتر میام و دلی س*ی*ن*ه کشید قفسهتیر می

م را به دندان کشیدم و چشم بستم از درد عظیمی که در همین چند لحظه، به جانم هایل*ب

عقب رفت و باعث شد نفسم را تر از قبل به کتفش زدم که باالخره بهافتاده بود. محکم

 سختی از روی تـ*ـخت بلند شدم. شدپیچ دادم و به آسوده خالی کنم. مالفه را به دور تنم
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 دوبار. 

دوم این هم آ*غو*شی را تجربه و لمس کرده بودم. مالفه را بیشتر دور تنم پیچ برای بار 

داشتم که با سمت حمام قدم بر میکشید. بهشان، تیر میکردند و تا کفدادم. پاهایم درد می

 هدف ایستادم.حرفش، بی

 من زن دارم!-

 کردم؟!وزید؟ یا که من دیگر حسش نمیباد می

هایم در حال پیچیدن بود و چشمانم، هر بار سیاهی آور، در گوش دلهرهصدای سوت قطاری 

ترین کار ممکن بود. دو فایدهرفتند. د*ه*ان باز کردم و هوای اتاق را بلعیدم؛ اما بیمی

 کشاند.گاهم، نبض گرفته و تا پشت سرم را به چالشی از درد میطرف گیج

 سمت حمام رفتم. ) زن دارد؟! (بهاهمیت به حرفش را محکم چسباندم و بی مالفه

ای توانستم واضح ببینم و انگار که پردهاش را از نم چشمانم نمیهایم را گرفت، چهره شانه

 بود. مانبین

 بلند خندیدم و با انداختن ابروهایم به هوا مسخره گفتم:

 زن... زن داری؟!-

 تر شد.ام بلندکرد. خنده نگاهم میهایم بلندتر شده بودند. نگران ریختند و خنده هایم میاشک

 صورتم را پاک کردم و با خنده گفتم:

 ان ها! نگران نباش.ها از روی خندهاین اشک-

 نارون نکن.-

قدر بلند که خندیدم، آنزانوهایم خم شدند و در آخر به روی زمین سقوط کردم. بلند می

 کنم.دانم چه حالی نمیانگار بانو برگشته است و از فرط خوش 

دادم و باز سرم را به زیر انداختم و موهایم را با دستانم گرفتم. با خنده سرم را تکان می

 شدن مالفه و عریانِی تنم دیگر برایم مهم نبود. پاهایم را لمس کرد که جیغ زدم:

 نکن، نکن به من دست نزن. -

 که به حرفم اهمیتی بدهد، دستش را باال برد و کمرم را گرفت.بدون این

 نکن. گفتم دست نزن. وقتی عصبیم لمسم -

 راندم.عقب میبا دست جلوی دهانم را گرفتم و با خنده موهایم را به

 بی سلطان و ناری که سپهر را در حصار دستانش گرفته بودآمد، صدای بیصدای اسب می
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 خوابید. صدای اسحاق و پدر.کرد و نمیو او هم گریه می 

جان گرفت. لـ*ـبخند و فرو رفتگی کنار ابرویش، موهای فِر  تصویر بانو جلوی چشمانم

 بلند و طالیی رنگش، چشمان سبزش.

 خواهد.یمان را میدیدی. دلم روستاای کاش بودی و حال روزم را می

ی روستا با آن پسرهایی داد. مدرسهشان میی بادی که هر از گاهی تکانها و زوزهخیمه

کردند. هنوز هم به یاد دارم مان میمسیر رفت و آمدمان، اذیتشان در طول کدامکه هر 

گذاشتند. با شان میآوردند و کنار گوشهایشان را وقتی که ادای زنگ زدن را در میدست

 کردند که منتظر هستند.یک چشمک هم اعالم می

اتاق  ام بود که در فضایهقهی ریختن دادم و هقهایم اجازهصورتم را پوشاندم، به اشک

غروب رفته را  رساندند و نقش آسمان بهکردند، خبر میهای باز فرار می پیچید، از پنجره

 کردند.چو باران خزانی، ثبت میبر پهنای پیکرم هم

هایم، هوا شدم، به ناامیدی کشیده شدم و نهایت در هیچی فرو رفتم. گریهزده شدم، بی نم

نو در کنارم، همه و همه دست به دست هم مرور خاطرات تلخ و شیرین، حضور گرم با

 بودند تا مرا دیوانه کنند. داده 

 قدر داغون شدم. بانو، بانو من رو ببین چه-

 با گریه به خود اشاره کردم و جیغ زدم:

 کنن. ببین نارونت رو چقدر له کردن.کار میببین، ببین دارن باهام چه-

در تن نداشتم برای مقابله با زندان  سمت خود کشاند. رمقیمچ دستانم را گرفت و به

 هایش.دست

خوامت. مهم تونی این رو بفهمی؟! میخدا من دوست دارم. من عاشقتم. مینارون به-

 نیست من زن داشته باشم یا ...

 نگو!-

ی دورم را دست ی پیچیده شدهعقب کشاندم. مالفههایم را پوشاندم و خودم را بهگوش

آمد و ملتمسانه زمان با عقب رفتن من، او جلو میکشیدم. هم عقبگرفتم و بدنم را به

 با نفرتی که در چشمانم خانه کرده بود، غریدم: کرد.نگاهم می

 ده.دستات بوی گند خ*ی*ا*نت می-

 حرصی به زمین چنگ زدم. دست دراز کرد تا دوباره در حصار دستانش بگیرد. به تندی
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خواستم که فرار کنم و رها شوم از اتاق دوییدم. میسمت در از سر جایم بلند شدم و به 

را در بر گرفته بود. پیچ خوردن دلم و تیر کشیدن کمرم،  کثافتی که بوی نجاستش تمامم

شد چشمانم سیاهی برود و تعادلم را از دست بدهم. از پشت در حصار دستانش باعث می

 اش کنم.هایم را حوالهها و دست و پا زدنگرفت که باعث شد جیغ

 زنیم.یکم آروم بگیر، حرف می-

 به من دست نزن، نزن!-

هایش را نشنوم، تا کردم تا حرفگفت و من هم قدرت صدایم را چندین برابر میاو می

خامش نشوم و یک هم آ*غو*شی دیگری را تجربه نکنم. نفس کم آوردم، دست از تقال 

سمتش برگشتم، نگاهم را . بهودکردن برداشتم که باعث شد دستانش از دور کمرم ُشل ش

 به تـ*ـخت دوختم. حس نفرت و بیزاری ناگهانی در وجودم ریشه زد. 

 هایش را زیر مشت و لگدهایم گرفتم.سمتش رفتم و تمام مالفهمانند یک دیوانه به

 نارون نکن، عزیزم.-

 ی بی پوشش چنگی زدم و با فریاد گفتم:به سـ*ـینه

 به من نگو عزیزم! -

 .را باال آورد، تسلیم شده بود در برابرم دستانش

 رسونی.خیلی خب، هر چی تو بگی، فقط آروم باش. داری به خودت آسیب می-

 گرفتم و با صدایی بلند شروع به خنده کردم.با تعجب نگاهش کردم. دست جلوی دهانم 

 تعجبم، حال به او هم سرایت کرده بود.

 ن اتفاقات شدی.تو، تو خودت آسیبی. تو خودت باعث ای-

 و زمزمه کردم: عصبی خندیدم

 رسونی!گه به خودت آسیب میبه من می-

هایش بیشتر از قبل کند و این کمک کردن خواست کمکمتوانستم آرام بگیرم، مینمی

 کرد.ام میعصبی

 چرخید.نمیجیغ زدم، موی کندم، ناله و زاری کردم، فحاشی کردم؛ اما زبانم برای نفرین 

اش را به تـ*ـخت داده بود و سیگار پشت حال روی زمین دراز کشیدم. او هم تکیهبی

 کردم تا که آرام شوم؟!کشید تا آرام شود؛ اما من باید چه میکرد. سیگار میسیگار دود می
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 ذارم.ذارم بری، نمینمی-

 شتر کنم.هایم را بیخستگی و مظلومیت صدایش باعث شد چشم ببندم و گریه

 خوام برگردم تهران.می-

 تا فردا.-

 االن.-

 .شدم از این جزیره رفتم، دور میباید می

 شه.نمی-

 قدر دوستش داشتم.قدر برایش ذوق داشتم، چهی دستم نگاهی انداختم. چهبه حلقه

انداختم. ای که بود، حلقه را از دستم در آوردم و جلوی پایش با درد، با اندوه، با هر سختی

 انگشتم دوباره خالی ماند. سردرگم و گیج بودم.

 ات؟!حل... حلقه-

ی زیادی سختی از سر جایم بلند شدم، چشمانم از گریهنادیده گرفتم حرفش را. به

 تر از قبل شده بودند.سوختند و پاهایم ناتوانمی

 کجا؟-

یم را تن کنم؛ اما مگر این هاسمت حمام بروم و لباساش گرفتم. خواستم بهدوباره نادیده

 تن را ندیده بود؟!

 مگر ل*م*س*ش نکرده بود و به بازیش نگرفته بود؟!

حال، توانست واضح باشد. بیقدرها هم نمیرفت. آنهوای اتاق رو به تاریکی می

حوصله، خسته و پر از مرگ بودم. مالفه را رها کردم، ُسر خورد و به روی زمین افتاد. بی

 شد.صدایش بلند 

 نارون؟-

 هایم را از کنار کنسول برداشتم و به تن کردم.سمتم بیاید، لباسکه بهقبل از این

کردم. نه زد، خواهش داشت دوباره حلقه را بندازم دستم؛ اما من توجهی نمیصدایم می

که از قصد باشد، حس و حالی برای حرف زدن نداشتم. گیج و منگ بودم. خواب آلود و این

 سمت در رفتم که موبایلش زنگ خورد و حواسش هم پرت.اور و حیران. بهخسته، ناب

 بذار بعد آریا.-

 مان کند.خواست دعوتی ناب و خاص میآریا بود. البد به یک عصرانه
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 یایم.میچی؟ الزم نکرده شما برید پایین ما هم -

ی به لبه اش دو طرف سرش را گرفته بود ودر را باز کردم، با انگشت شست و سبابه

 ی اشکم را هم برایش ریختم و از اتاق خارج شدم.زد. آخرین قطره تخت عصبی لگد می

ها را در پیش گرفتم. نباید زده مسیر پلهرو گذاشتم که صدای باز شدن دری آمد. هولاز راه 

ه دانستم برای کدام طبقهایی که نمیکرد. زیاد بودند و من هم خسته. از آخرین پلهپیدایم می

 ی آسانسور، مضطرب منتظر ماندم.است پایین رفتم و با فشردن دکمه

 شمردن تا کردم.چشم بستم و شروع به

 یک، دو، سه.... ده! -

همان مرد جوان برخورد کردم. از  زمان شد با توقفش. وارد شدم که بهده گفتنم هم

ام نشود. بوی رسواییام را نبیند و باعث اش نگاه گرفتم تا چشمان پف کرده از گریهچهره 

ای که حقیقت را گفته بود و من هم ناسزا بارش انداخت. کاوهعطر تلخش مرا یاد کاوه می

 کردم.

اش دادم که صدایش در فضا  ی آیینهچرخد. ترسیده دستم را تکیهحس کردم آسانسور می

 خط انداخت.

 خانم، خانم شما حالتون خوبه؟-

 کمی خواب. خواستم ونبودم، خوب نبودم. آب می

 خوام؛ اما مجبورم.معذرت می-

اش شدم. فارغ از هر گونه شرم و حیا در حصار  ی عذرخواهیهایم، متوجهبا گرفتن شانه

 دستانش رها شدم و بدون باز کردن چشمانم آهسته ل*ب زدم:

 نذار ببینتم، نذار پیدام کنن. -

*** 

 ات هست؟ببین اندازه-

کند. هر از گاهی مچ کردیم و آقاجون برایمان میوه پوست میمیبا مریم اسم و فامیل بازی 

انداختم و او گرفتم و با خودکار قرمز روی صورتش یک نقش میمریم را هنگام تقلب می

 کرد.هم داد قال می

 نارون خانم با شما هستم!-

 گفتم:هایی باد کرده گذاشتم، با لپدر حالی که پرتقال نارنجِی پررنگ را در د*ه*ان می
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 .یاد ازشاندازه هم باشه من خوشم نمی-

 کالفه لباس را سر جایش گرفت و خسته گفت:

 گیری.آخه دختر چرا این همه ایراد می-

 زند.ی آرامی میکند و به پهلویم ضربهای میمریم خنده

 جای من، خواستگاری اینکنید که انگار بهجور واسه نارون لباس انتخاب میخاله بانو یه-

 شلغمه!

 گردد برایم. کند و دوباره به دنبال لباس میمامان هوفی می

های سرخ را قاچ دست دارد، سیبکند و در حالی که چاقوی زردی بهای میآقاجون خنده 

 .کندمی

 بیا بابا جان بذار دهنت وله این دخترای سر به هوا کن.-

 کنم.کنم و چشمانم را برایش ریز میرو به مریم می

 ها! م؟! نمردیم و یه خواستگار واست اومده پزش رو دادی به عالم و آدممری-

 شود.هایشان بلند و بلندتر میصدای خنده 

پوشانند. همه گیرد و ابرهای سیاه، باغ آقابزرگ را میریزد، باران میهمه چیز بر هم می

 مانم در آن ظلمت.روند و تنها من میمی

شود و در اش از میان انبوهی مه مشخص میم کند، چهرهشود تا کمکدستی برایم دراز می 

زنم تا نزدیکم نیاید؛ اما او اصرار دارد که دستم را بگیرد و زنم، فریاد مینهایت فریاد می

 دنبالم آمده.برای نجاتم آمده. اسحاق به

ای شود. اشارهتر میهای اسحاق، ترسناککنند، در آن سیاهی و خندهها پرواز میکالغ

شود و با فریاد اندازد. خشمگین میشان و سپس به موهایم نگاهی میکند به پروازمی

 ام؟!گوید که پر را چه کرده می

 ایم.زادهما کالغ

اند که حال به ما رسیده است و همراه داشتهجد بر جدمان، یک شومی را با خودشان به

 زاده.ایم یک کالغشده

*** 

 کافیه؟پنج تا -

 زنم:کنم و با نگاه به بانو داد میمیاخمی 

 بگو بس کنه. پیر پسر!-
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 گوید:خندد و خاله مهربان میمری می

 حاال اون پسره، تو که دختری باید مواظب سن و سالت باشی.-

 اندازد.کند و خاله سودابه با خنده به بانوی اخم کرده نگاهی میای میآقا محسن سرفه

 رسه.شه و بعد به من میون از من بیشتره شروع میاول از دخترای شما که سنش-

زند و خاله مهربان و حالی برایم چشمکی میزنم که مریم با خوشلبخند پر غروری می

 کنند.دخترانش هم گستاخی را نثارم می

 بچه کافیه؟ نگفتی پنج تا-

 عه بس کن دیگه ماهور بچه شدی.-

 گوید:که دوباره میکنم خود را در حصار دستاِن زندایی جای می

 جوجه اردک زشت. -

 گوید:زند، خندان میها را سیخ میآریا هم در حالی که کباب

 جوجه اردک زشِت لوس. -

شود و پشت بندش آقاجون با آن سبد پر از میوه دفعه صدای معترض دایی نوید بلند میاین

 .آید در دستش می

بینم، گیرم که کسی را پشت سرش میشوم تا کمکش کنم، سبد را از دستش میبلند می

 زنم.سمتم و اما من جیغ میکند بهاسحاق. دست دراز می

 نارون؟ نارون جان؟!-

کنم و از سختی چشم باز میرسد، بهای که انگار از ته چاه به گوش میبا صدای بم مردانه

 فشارم.هایم را به روی هم میبندم و پلکیک نور شدید، دوباره چشم می

زنم، تو تکون نخوری هوش اومدی. اآلن دکتر رو صدا میداروشکر، خداروشکر که بهخ-

 .کافیه

 کرد.کرد و پیچ خوردن دلم، این سر درد را بیشتر میتشنه بودم، سرم درد می

 دستم را روی شکمم گذاشتم و از درد در خود مچاله شدم.

 کنه.درد، درد می -

کم دردم آرام و  کردند. کمسوزن بود که وارد دستم میزدند و رفتند، حرف میآمدند، میمی

 چشمانم دوباره بسته شد.
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 جا تیره و تاره است.آید و همهام. هیچ صدایی نمیدر یک خال گیر کرده 

جای بدنم را و چشمانم ناامیدانه کنم جایبینم، تنها با دست ل*م*س میخود را نمی

شوند و هایی که زیر پای کسی خورد میبرگخش چرخند. صدای خش اطراف میبه

ی لباس کشم که متوجهشود. به لباسم دستی میتر میهای تندش که هر لحظه نزدیکنفس

 شوم.ام مینامزدی

های بلند و پیچ در پیچش، اسحاق از بازار روستا برایم خریده بود. دستم همان لباس، چین

 بندم تا سیاهی بیشتر از این چشمانم را نبلعد.دارم و با کراهت چشم میسرعت بر میرا به

خورد و من از ترس، هایش به صورتم میشود، نفسشآمد و صدایش در باد گم میباد می

 شوم.در خود مچاله می

 نارون، منم، ماهور. -

جایی دیگر شوم و انگار بهگذارم. در صدایم گم میهایم میکشم و دست روی گوشجیغ می

 شوم.روشنایی پرتاب می که پر بود از

پیچد. صدای ماهور شان کنم؛ اما دردی سخت در گردنم میدهم تا بازهایم تکانی میبه پلک

سختی نیمه باز هایم را بهخورد. با گرمای دستی پلکو جیغم هنوز در گوشم زنگ می

 دیدم. دستم را باال آوردم که آخم بلند شد.کردم. تار می

 زخمی شده. نکن فدات بشم. دستت -

اندازم. خاله سودابه چادرش را جلوی اطراف نگاهی میکنم و بهچشمانم را بیشتر باز می

ی لرزیدند. چشمانم را به پایین سوق دادم که متوجههایش میصورتش گرفته بود و شانه

 دانستم کجایم، بیمارستان و شاید هم تهران.ام شدم. میکبودی دست چپم و آنژیو

 ت بگردم. قربونت برم چه کردی با خودت تو آخه دختر!الهی دور -

خوبی توانستم بهآمد و نمیچشمانم را سنگین باز و بسته کردم، هنوز هم خوابم می

 هایشان را ببینم.چهره 

 .دونی چند روزه که منتظریم تا بیدار بشینارون دیگه چشمات رو نبند! می -

م که مریم است. سعی کردم چشمانم را باز دانستدلم سوخت برای صدای اشک آلودش. می

اش لبخندی بزنم و از این همه تشویش و نگرانی نجاتش بدهم؛ خواستم به چهرهکنم، می

 توانستم به عضالت صورتم تکانی بدهم.اما نمی

 ام را غرق ب*و*س*ه کرد. هایم دستی کشید و دست آنژیو زده نزدیک شد، به گونه
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 آب! ،آ -

 حال شده باشد، بلند گفت:جایش بلند شد و انگار که از حرف زدنم خوش سراسیمه از سر 

 خواه.چشم، چشم تو جون به -

صدای ریختن آب در لیوان را دوست داشتم، مانند صدای بارانی بود که در کیش به 

 خورد. اصالً ماهور کجا بود؟!ی اتاق من و ماهور میپنجره

 شر گفت:هایم کرد و با تلیوان را نزدیک به ل*ب

 خوای همین جوری آب غوره بگیری برو بیرون!مامان اگر می -

خورد به ها باران میهای آب به دهانم، حس کویری را داشتم که بعد از سالبا ورود قطره 

 که تمام آب را ببلعم. خواستمزدم و میخاکش. از تشنگی زیاد به لیوان گاز می

 سمتم آمد و دستم را گرفت.رش. بهفین خاله سودابه آمد و تکان سصدای فین 

 تر. مریم دوباره لیوان رو پر کن.کم آروممادر یه -

توانستم اطراف را ببینم. من، مریم و خاله سودابه چشمانم حال، کامل باز شده بودند و می

تنها کسان حاظر در اتاق بودیم که ناگهانی در باز شد و پرستاری تماماً سفید پوش وارد 

 شد.

 هوش اومدی و خداروشکر حالت هم خیلی خوبه.بینم که بهخب، می خب -

 کردم.خواستند بسته شوند و اما من مقابله میچشمانم می

 گردنم، گردنم اذیته. -

ای در خاطرم  با نزدیک آمدنش، بوی الکل مشامم را پر کرد. یاد آن شب و ماهور در لحظه

ن چند مسکن و چیزی را تزریق کردن، از تداعی شد. تخت را باال آورد و بعد هم با داد

 اتاق خارج شد.

 نرمی گرفت و رو به خاله سودابه گفت:دوباره مریم آمد و کنارم نشست، دستم را به

 بابا پایین منتظرته، تازه پیامک زد. -

 زود رسید! -

رخم سوق داد. با جمع کردن چادرش، ای باال انداخت و نگاهش را به نیممریم شانه

 سختی لبخندی تحویلش دادم.ام زد که بهای به گونههب*و*س*

 گردیم. مریم کنارته.ریم و دوباره بر مینارون، مادر ما می -

 آرامی گفتم:چشمانم را برایش باز و بسته کردم و به

 راحت باشید. -
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خواست دوباره گریه کند که مریم دوباره با هایش سرخ شدند و چشمانش نمناک. میگونه

 تشر گفت:

 مامان! -

 تندتند سر تکان داد و از اتاق خارج شد. آب دهانم را بلعیدم و کمی گردنم را باال آوردم. 

 دهنت رو باز کن. -

گذاشت، لیوان پر آب را یک نفس سر کشیدم و با خیالی آسوده قرصی بزرگ را در دهانم 

هایم مانند ر در گوشای چشم بستم که حرف ماهوسرم را روی بالشت گذاشتم. برای لحظه

 زنگی به صدا در آمد.

 من زن دارم... من زن دارم... من زن دارم... 

 سرعت گردنم را بلند کردم.ی تخت چنگی زدم و بهبه مالفه

 شدی؟!نارون؟ چی -

 آوردم.گشت و خاطرات را بیشتر به یاد میچیز بر میهایم تند شده بودند، همهنفس

 جا نیست؟جا، ایناین -

 پاچه شده بود، دستانم را گرفت و سعی داشت آرامم کند.تدس

 گی؟کی نارون؟ کی رو می -

 ماهور. -

 سرش را باال و پایین کرد با لحنی آرام گفت:

 خدا، نه. ماهور مونده کیش.نه به -

 ام را با دست پوشاندم و با درد زیر گریه زدم. ناله کردم:چهره 

 مریم. -

 ریخت.میاو هم پا به پای من اشک 

 جانم؟ -

 به من دروغ گفت، ازم استفاده کرد. -

هایم بلندتر کردیم. صدای گریههایی لرزان، گریه میبه آ*غ*و*ش*م کشید و هر دو با شانه

 انداخت.شدند و در فضای خالی اتاق خط می

 دروغ بود، دروغ! -

 زد. کرد و به کتف چپم ب*و*س*ه میپشت کمرم را نوازش می
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 اآلن راجبش حرف نزنیم. هوم؟بیا  -

 به مانتوی تنش چنگی زدم و با درد نالیدم:

 جا ببر. ببرم عمارت آقاجون.تو رو خدا من رو از این -

 گردیم. باشه نارونم؟باید شب رو بمونی، فردا بر می -

 نه نه، همین االن. -

 گم کارای ترخصیت رو انجام بده.باشه، چشم. به بابا می -

اش حال روی بالشت گذاشتم. به چشمان پف کردهجدا شدم. سرم را بی از آ*غ*و*ش*ش

 نگاهی انداختم که لبخند گرمش را مهمان صورتم کرد.

 دونم مریم.دونم، هیچی نمیهیچی نمی -

شان گیرد و خیسیکنم که با کف هر دو دستش پهنای صورتم را هدف میدوباره گریه می

 کند.را پاک می

 قربونت برم.دیگه گریه نکن  -

 دونستین؟!شما، شما می -

 چی رو؟ -

 چرخید برای گفتنش، نفسم را رها کردم و با درد چشم بستم.زبانم نمی

 که زن داره.که، ایناین -

 شد.ل*ب گزیدم تا گریه نکنم؛ اما نمی

 بعد از اومدن تو فهمیدیم. -

 به من دروغ گفت، ازم استفاده کرد، بازیم داد. -

 ریزی داشتی.ت خونوقتی آوردن -

کشد برای گفتن حرفی که زیر زبانش وول سر به زیر انداخت، حس کردم خجالت می

 هایش را در هم گره زد. خورد. انگشتمی

 گفتن که باید، باید همون بار اول ... -

 نفسی گرفت و دوباره گفت:

 کردی.کارو مینارون نباید این -

 گریه گفتم:با پشت دست جلوی دهانم را گرفتم و با 

 بهش اعتماد داشتم، مثل چند سال پیش، مثل قبل. -

 .ماهور بعد رفتنش از ایران، دیگه ماهور قبلی نشد -
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هم به تن. موهای فرش را به داخل   یی مشکیرنگی به سر داشت و مانتو روسرِی فیروزه 

 اش فرستاد و با لبخند گفت:روسری

 دونه. از این بابت خیالت راحت باشه.نمیکس جز من و مامان هیچ -

 ی اتاق چشم دوختم.سرم را مخالفش گرفتم و به پنجره

 .واسم مهم نیست. خالف شرع نبود کارم. محرم بودیم و من هم عاشق -

 حال بهم کوباند و سرخوش گفت:خواست تا بحث را عوض کند، دستانش را خوش

 خاله مروارید فارغ شد. -

 ی کیارش و مری.جواب گذاشتمش. بچهیلبخندی زدم و ب

 تونیم.فردا مرخصه. اگه ما هم امشب بریم خونه میتا پس -

 خوامم ببینم.خوام بشنوم، حتی نمیمریم کافیه! نمی -

 ای زد و با گفتن:ام ب*و*س*هآهی کشید و دیگر هیچ نگفت. به پیشانی

 رم به بابا زنگ بزنم.می -

 تنهایم گذاشت.

دانست و قطعاً برادرش را  ام کردم. کاوه میفکرم را خالی از روزهای گذشتهچشم بستم و 

 هم از این قضیه با خبر گذاشته بود.

تر شده بود و رفت و گرفت. بیمارستان شلوغرفت و جایش را تاریکی فرا میروشنایی می

دادند. همراه با آمدها هم بیشتر. مریم کمک کرد تا لباس تن کنم. کارهای ترخصیم را انجام 

رفتم زیر  آقا محسن و خاله سودابه از بیمارستان خارج شدیم. هنوز هم وقتی که راه می

 رسید.کشید و تا به کمرم میشکمم تیر می

ام بود، حکم یک پدر  دوست داشتنی، آقا محسنی که شوهر خالهِ این مرد خوب، این حاجی

قدر که مهربان و دریا دل کرد، آندگی میداد و رسیقدر که اهمیت میرا برایم داشت. آن

 بود.

کرد و وجودم یخ خود لرزی عجیب در دلم خانه میگذشتیم، بیهای تهران که میاز خیابان

 بست از این همه شلوغی.می

انداخت که حاظر نشده بود یاد ماهوری میاش مرا بهگوشهسرمای باغ دلم را لرزاند، گوشه

 از آن بدتر، هنوز هم از آن کیش لعنتی دل نکنده بود.حتی به مالقاتم بیاید و 

 برد. از آن لحظه کهباری به سر میبا برگشتم، آقابزرگم را دیدم. در حالتی وخیم و مرگ
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های محرمیت من و ماهور تمام شده بود و راهی کیش شدیم، حالش بد شده و سرفه 

ای یی که هر کدام وظیفههاخشک امانش را بریده بودند. روی ت*خ*ت*ش، با دستگاه

شان را داشتند به خواب رفته بود. مثل یک خوابی که حاال حاالها برای زنده نگه داشتن

قرار نیست بیدار شود و باید دست به دعا شویم تا دوباره به دنیایمان برگردد. در دل خود  

ذاشته بودم و را لعنت فرستادم، نفرین کردم و ناسزا گفتم. برای بار دوم باز هم تنهایش گ

گذشتند و خبری از ماهور حتی یک تلفن ساده هم نزدم برای جویای احوالش. روزها می

دانستم چه کسی راهی تهرانم کرده است و حتی از آن گذشتند و من نمیشد. روزها مینمی

ها کنار مرد جوانی هم که برای بار آخر در آسانسور دیده بودمش نام و نشانی نداشتم. شب

خواندم. گذاشتم و برایش حافظ میی اتاقش را نیمه باز مینشستم، پنجرهقاجانم میتخت آ

گفتم، از تنهاییم در روستا و حس دوست داشتن به ماهوری مان میاز خاطرات دور و قدیم 

 شود.وقت تمام نمیکه هیچ

یمان اضاف کرده بود. کیارش  مری مرخص شده بود و یک پسر کوچک را به خانواده

چرخید و مانند سربازی گوش به فرمان از دستوراتش بی برو وار به دورش میانهپرو

 کرد. مری حال دیگر آن مروارید سابق نبود.برگشت اطاعت می

 صاحب فرزند شده بود و نامش را با انتخاب کیارش و آقابزرگ، اهورا گذاشته بودند.

تازه فارغ شده است و  از هیچ چیز خبر نداشت. مریم گفته بود نگوییم بهتر است.

روی چیز آگاه بود و تنها بهماند؛ اما کیارش از همهاضطراب برایش مثل یک سم می

 آورد. خودش نمی

رفتیم ها با مسعود به خرید میکردم و آخر هفتهدر کارهای خانه به خاله فیروزه کمک می

ها اهورا را روی پایم کردیم. شبهای مورد نیاز آشپزخانه را تهیه میو برای خانه، وسایل

 کردم تا کمکم کند.هایش کیارش را از خواب بیدار میگذاشتم و با گریهمی

نشستم و زار زار با این هایش که خودم هم میشدم در گریهقدر دستپاچه میگاهی اوقات آن

نشاند ای روی موهایم میکردم؛ اما در کمال تعجب کیارش با خنده ب*و*س*هبچه گریه می

رفتیم. او شدم. گاهی اوقات با مریم به دانشگاهش میدر این هنگام کمی آرام می و

زدم تا ی به آن بزرگی گشت میکرد و من هم در محوطههایش را سپری میها کالسساعت

قرار من. هنوز که رفت جز دل بیمان را چید. همه چیز خوب پیش میکه حراست دماین

 دانست در آن جریزه چه به سرم گذشت، حتی مریم.شان نمیکدامهنوز بود هیچ
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گذاشتیم تا کیارش و مری آسوده بخوابند و من مسعود و ها اهورا را کنارمان میگاهی شب

کردیم. باغبانی را که استخدام کرده  نشستیم و با هم اسم و فامیل بازی میمریم در سالن می

شد این همان وکه شده بودم که باورم نمیقدر شبودند فقط سه بار دیده بودمش. بار اول آن

 زدند.اش میباغبانی باشد که دم از خوشتیپی

خصوص موهای های گرد روی صورتش و بهاندامی الغر و نحیف با قدی کوتاه و عینک

شان شده بودم و مریم و مری هم ی دستاش واقعاً دیدنی بودند. مسخره ژولیده پولیده

 عقلم.در ساده و کم قخندیدند که چهغش میغش

ای بیش نیست و در واقع بیست و شش سالش بود، در کردم پسر بچهآن مردی که فکر می

رو شد و از بار به دیدن کیارش و مری آمده بود که با استقبال باز ما روبهاین مدت یک

 .جا بود که همراه با کاوه نیامدقضا شب هم برای شام نگهش داشتیم؛ اما نهایت تعجبش آن

زد و قدش شاید که با زور و سختی به یک و پنجاه نهایت بچگونه میاش بیچهره 

 رسید.می

های خاله سودابه و مری را برای من و مریم در طول شب کنارش نشسته بودیم و سرزنش

زد، دل ای میهای شیرین و بامزهگرفتیم از بس که حرفکمک به خاله فیروزه نادیده می

 برایمان سخت بود. نه خبری از دایی نوید و زندایی بود و نه از سپیده و آریا.کندن ازش 

کردم تمام رفت و سعی میماه گذشته بود، یک ماهی که برایم خوب پیش می شاید یک

خورد و یک گداری دلم پیچ میهای تلخ را نادیده بگیرم؛ اما در این چند روز گهاتفاق

قدر پیچ خوردن دلم کرد. گاهی اوقات آنرا خراب می ی عجیب و غریب روزهایمسرگیجه

جا رساندم و همانزدم و سراسیمه خود را به سرویس بهداشتی میشد که ُعق میشدید می

 شدم.هم پخش زمین می

لرزیدند و انگار ماند که خارج بشوم و زانواهایم عجیب میدیگر توانی برایم باقی نمی

 نشو، راه نرو، هنوز هم درد داریم. اصرار بر این داشتند که بلند 

هایش را باالی سرم گره زدم. یک پیراهن گشاد تر کردم و لبه دور سرم را محکمِ روسری

تر از زانوهایم بود را پوشیده بودم و در آشپزخانه به خاله فیروزه زرد رنگی که کمی پایین

 کردم.ها کمک میدر خوردن کردن پیاز

 شان، ل*ب زدم:شدند از سوزش هایم سرازیر میشکچشم بستم و در حالی که ا

 ام سوخت از این پیازهای تند!تونم خورد کنم تا بن و ریشهوای خاله فیروزه؟! دیگه نمی -
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 کرد گفت:ریخت و قاطی میای میها را در کاسهای کرد و در حالی که ادویهخنده 

تا واست آشی بپزم انگشت  غر نزن دختر. تا تهش رو باید پوست بکنی و خورد کنی -

 بخوری.

 ای زار به خود گرفتم و به سبد پیازها با درد خیره شدم.چهره 

 کنم.من کمک می -

به قامت کیارشی که در چارچوب در آشپزخانه ایستاده بود نگاه خدا خیرت بدهی انداختم 

 که خاله فیروزه گفت:

 خترم؟کنه، مگه نه دعه پسرم تو چرا؟! نارون خودش خورد می  -

 ای رفت و با تکان سر خواست که جواب مثبتی بدهم.چشم غره

 کشیدم، غرولند گفتم:ام را باال میچاقو را در سبد انداختم و در حالی که آب بینی

 اش با پدر اهورا.نخیر، من کور شدم. بقیه -

 ای کرد و چشم آرامی گفت.از سر جایم بلند شدم. کیارش خنده

 خواد خودم هستم.پسرم نمینارون! مادر زشته.  -

 این چه حرفیه آخه. پیاز خورد کردن رو دوست دارم. -

ای مسخره رو خارج شدم و دیگر صدایشان را نشنیدم. ادایش را در آوردم و با قیافهاز راه 

 گفتم:

 پیاز خورد کردن رو دوست دارم. خاله! -

 چرا بدت میاد ازش؟ -

م به نگاهش. باالخره آمد و خود را نشان داد. شوکه از جایم پریدم و ترسیده چشم دوخت

 کشاندم.سوی خودش میدانم چه نیرویی دارد که بهنمی

 من، من با کیارش نبودم. -

شد به اش را به دیواری که وصل میی ل*ب*ش را باال فرستاد. تکیهپوزخندی زد و گوشه

انداخت که خجالت زده پاهای تا روی آشپزخانه و سالن داده بود. به سر تا پایم نگاهی راه 

 نصفه ع*ر*ی*ا*نم را پشت هم مخفی کردم.

 بینمت.حالم که زنده میخوش -

کرد و ها را برایم رو میحال شدم. واقعیتی حرفش ناراحتم نکرد و برعکس خوشطعنه

 خواستم فرار کنم.دیگر نمی
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 چرا همون شب بهم نگفتید؟ -

 چون خودت نخواستی. -

هایم را جمع به این خودمانی بودنش. ل*ب کج کردم و از عمد دوباره حرفاخمی کردم 

 بستم.

 ها با من رفتار کردید. مثل ابله -

 رسی!نظر میشاید چون ابله به -

 پروا حرف بارم کند.قدر صریح و بیاز حرفش جا خوردم. انتظار نداشتم آن

 قدر گستاخید؟شما همیشه آن -

از دیوار گرفت، نزدیک آمد؛ اما نه آن نزدیک شدنی که یک بند اش را نیشخندی زد و تکیه

 مان باشد.انگشت فاصله

 قدر گستاخم.در مواقع ضروری، بله. همیشه همین -

 ابرو باال انداختم و به چشمانم چرخی دادم. یک روانپزشک گستاخ، جالب است.

ند. پشت چشمی برایش خوانگاهش تا عمقم را در بر گرفت و انگار که بندبند وجودم را می

اش از کنارش رد شدم که با حرفش، دهانم را باز و اهمیت به نگاه خیرهناز کردم و بی

 زدم.پشت سر هم پلک می

 یعن ... یعنی چی؟! -

شان. همان نصفه آبرویی را هم که داشتم بر دستانم را پشتم پنهان کردم و در هم فشردم 

 باد رفت.

 اید بدید. کامالً واضح بود حرفم!که تست بارداری بیعنی این -

ام. همیشه کسل و خواب های غیرمعمولیام افتادم. سردرد پیچهها و دلناگهان یاد عق زدن

 آلود بودنم. سرم را به چپ و راست تکان دادم و ناباور گفتم:

 نه! -

 پس عالئمش رو داری. -

 عقب راندشان.بهپوزخند صدا داری زد و به موهای مشکی و صافش چنگ محکمی زد و 

 با حالت بدی نگاهم کرد و با کراهت ل*ب زد:

 ارزش و ...قدر بیقدر پست و خوار شدی، چهچه -

توانستم درکش کنم و بدتر از آن دستی به صورتش کشید و عصبی چشم بست. نمی

 نگاهش ثابت ماند روی حرکت دستم. دانستم باید چه بگویم. دستی به شکمم کشیدم کهنمی
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 مکان نداره، شما حق ندارید به من توهین کنید!ا -

 سمتم آمد.ی مسخره و عصبی کرد و بهتک خنده

 شاید از این به بعد داشته باشم. -

های چند لحظه قبلش بودم و دستم را گرفت و به دنبال خود کشاند. هنوز گیج حرف

. دوباره با دست گفتممینحرف دنبالش راه افتاده بودم و هیچ شان کنم. بیتوانستم هضمنمی

هایش باعث شد از ام میان انگشتچپ شکمم را نوازش کردم که با کشیدن دست قفل شده

 اند.هایش پیازی شده دادم و شک نداشتم دستها باال برویم. بوی پیاز میپله

کرد با صدایی که سعی داشت کنترلش سمتم اتاقم کشاندم و در حالی که درش را باز میبه

 گفت: کند

 ریم بیمارستان.آماده شو. می -

زدند و  ها برای خودشان چرخ میتوانستم. واژهد*ه*ان باز کردم تا چیزی بگویم؛ اما نمی

های قلبمه سلبمه شان و حرفام، کنار هم بچینمتوانستم در آن آشوب ذهنیمِن نابلد نمی

 بارش کنم.

هاتون رو بفرمایید داخل اتاقتون، لباسوقت واسه دید زدن زیاد هست نارون خانم!  -

 عوض کنید تا بریم بیمارستان و از وضعیتتون مطمئن بشیم.

فهمیدم. سر تکان خواستم مخالفت کنم. باید این موضوع را میآب دهانم را بلعیدم. نمی

هایم کشیدم. یعنی من حامله ام رفتم و دستی به گونهسمت آیینهدادم و داخل اتاق شدم. به

شدم؟! ل*ب زیرینم را به دندان کشیدم و در آیینه ادای زنان باردار را در  دم و مادر میبو

دانستم توانست باشد و بس. نمیترین اتفاق دنیا همین مادر شدن میآوردم. لذت بخشمی

 حال باشم یا ناراحت. گریه کنم یا بخندم. من زن دارم ...خوش

 دستم را مشت کردم و با درد چشم بستم.

 کنم.تنهایی بزرگش میای هم در کار باشه، خودم بهحتی اگه بچه -

هایم را کر کرد. تنهایی بچه به آنی چیزی در قلبم فرو ریخت و صدای شکستنش گوش

 بزرگ کردن؟

دست از فکر و خیال برداشتم. روسری را از دور سرم باز کردم و روی موهایم انداختم. 

رسید را تن کردم و از اتاق خارج شدم. تکیه داده بود به یمانتویی بلند که تا قوزک پایم م

 های سفید کنار در و عمیقاً در فکر بود. گلویم را صاف کردم و از قصد گفتم:نرده 

 .من حاضرم آقا کاوه -
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 ها کرد.سری تکان داد و رو به پله

 اول شما. -

صحبت رسمی بودن را خواستم صمیمی شویم و ها پایین رفتم. نمیقبول کردم و از پله

دادم به زود پسرخاله شدن. ناگهانی یاد خاله فیروزه افتادم که باید کمکش ترجیح می

 کردم؛ اما کیارش هم کارش را خوب بلد بود.می

ها مرا یاد ماهور جور ماشینسمت ماشینش رفتیم. ایناز عمارت خارج شدیم و به

و دستی به سرم که پر بود از نام ماهور کشیدم. ای در دل نثار خود کردم . لعنتیانداختندمی

 سوار شدیم و با حرکت ماشین مضطرب شدم.

 دانستم چه سودی برایش دارد که تا این حد نگران است برایم؟!نمی

 انداخت. برای همین گفتم:نیاز به بیمارستان نبود. یک داروخانه هم کارمان را راه می 

 بریم داروخانه لطفاً. -

 اد که دوباره پرسیدم:جوابم را ند

 حال شما داره؟چه فرقی به -

 ام انداخت و او هم با اخم گفت:ی سوالینیم نگاهی به چهره

 چی؟ -

 انداخت به وجودم.نفسی گرفتم و چشمانم را باز و بسته کردم. حتی گفتنش هم رعش می

 باردار بودن یا نبودن من؟ -

 تفاوت گفت:تر کرد و بیاخمش را پررنگ

 گری.بذار به پای فامیل -

 ذارم.نمی -

 اخمش باز شد و کنجکاو پرسید:

 چرا؟! -

 چون شما فامیل من نیستید. -

لبخند پر غروری زدم و دوباره نگاهم را به بیرون دوختم. فکر کرده بود اآلن حرف 

کنم. چیزی نگفت، شاید هم جوابی نداشت زنم و برایش پسته و گردو خورد میدیگری می

 فتن.برای گ

 .های متفاوتهای گران و ارزان، پر از آدم های گوناگون، پر از ماشینبیرون، پر از مغازه
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گردد و شاید هم مهتاب شاهد ع*شاق دو دنبال یارش میها بهشاید کسی در این خیابان

دنبال دنبال ردپای دگری و کسی دیگر بهگردند، کسی بهدنبال هم میعاشق باشند. همه به

 ها.اش در خیابانت پراکندهخاطرا

ی شبانه روزی ایستاد و با باز کردن کمربندش از ماشین پیاده شد. یعنی کنار داروخانه

 ممکن بود که باردار باشم؟ صاحب فرزند شوم آن هم از ماهور؟!

وقت هر شب به خیابان بزنم و دلتنگش شوم، برای خودم راه بروم و مهتاب را شاهد آن

کنم که تمامش خواب باشد. دعا شود و دعا میهنوز هم حرفش باورم نمی تنهاییم بگیرم.

خواب رفته باشیم. با کنم بیدار شوم و کنارش روی تخت باشم و در آ*غ*و*ش هم بهمی

صدای موبایلی، سرم را نزدیک بردم که با دیدن عکس دختری که انگار در حال گرفتن  

 هم از این کارها بلد بود.تماس تصویری بود شوکه زومش شدم. پس کاوه 

 ام کوباند و حرصی زیر ل*ب گفتم:به پیشانی

ست. اصالً قابل مقایسه با آخه چرا بلد نباشه! هم خوش بر و روعه، هم تحصیل کرده -

 دردنخور سست عنصر نیست.اون به

 چشم ریز کردم و بیشتر روی عکسش زوم شد.

 اس!نگاه کن چه پیله -

 گی؟داری به کی می -

 هی! -

 ی اومدنم نشدی؟! خوبی؟متوجه -

 ان! زهر ترک شدم.قدر کارات یواش و آهستهخوبم. چه -

هایش کاشت. نیم رخ چه لبخندی را روی ل*ببا بستن در، ابرویی باال انداخت و نیم

اش که اندک موهای های کشیده و مردانهانداخت. انگشتاش مرا یاد ماهور میمردانه

وییده بود. چشم بستم و نفسم را خسته رها کردم. باید که ازش مشکی رنگی رویشان ر

 کردم؛ هوایم را همه جوره دارد و کمک حالم است.تشکر می

 هایش.ها و بداخالقیخواهد، صدایش، نگاهش، سرزنشدلم ماهور را می

قدر تلخ است که هر چیزی تو را یاد او اش، ماشین را روشن کرد. چهبعد از بررسی گوشی

 دازد.بین

 دلتنگشی؟ -

 هایم را در گوشتش فرو بردم. دستم را مشت کردم و ناخون
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 نه! -

 کنی.کم عادت مینگران نباش، کم -

ی سمتش برگشتم، با یک دست فرمان ماشین را گرفته بود و دست دیگرش را تکیهبه

 هایش را جلوی دهانش گرفته بود.کرده و انگشت شیشه

 کنم؟میبه چی عادت  -

تر تفاوتعقب راند و بیاش را بهاش، چتری بلند و رها شده روی پیشانیبا انگشت سبابه

 از همیشه گفت:

 به نبودش. -

گیره کردم و با های خشکم را تر کردم که ماشین سرعت گرفت. دستم را بند دستل*ب

 لحنی نسبتاً متعجب گفتم:

 !دلتنگش نیستم که بخوام به نبودش عادت کنم -

 اش رو داشته باشی.زنی که واقعاً بچهمی بینم. داری بالطور نمیاما من این -

 صدایم را باال بردم و با لحنی بد جوابش را دادم:

 جا هم کمک حالم بودی بقی ...دیِد شما اصالً مهم نیست. ممنون که تا این -

 شما؟! -

 ای شلوغ شد.کوچه ابروهایم باال پریدند. به فرمان ماشین تابی داد و وارد

 همتون دیوونه شدین. -

 ل*ب زیرینم را به دندان کشیدم و حرصی به تماشایش نشستم.

هایش را به سمتم برگشت. دستپارک کرد و با خاموش کردنش بهماشینش را به کناری 

 اش نشاند.س*ی*ن*ه زد و اخمی را وسط ابروهای کشیده

 تونی؟، میی باشقدر رسمی حرف بزنی. عادنیازی نیست ان -

 خوام با شما عادی برخورد کنم!نمی من -

 "شما" را بلند و کشیده گفتم که ابروی چپش به هوا رفت.

 ذاری.خوام کمکت کنم؛ اما خودت نمیمی -

 جور رفتارها اسمشون کمک نیست.این -

 ی نبستاً شلوغ را از نظر گذراندم.به بیرون از ماشین نگاهی انداختم و محله

 جاییم؟چرا این -
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 اش نگاه کردم.جوابم را نداد که دوباره به چشمان مشکی وحشی

 نفسم را پر حرص خالی کردم و شمرده شمرده ل*ب زدم:

 جاییم؟چرا، این -

 کار کوچیکی داشتم.جا یهچون این -

 مانند خودش دست به س*ی*نه شدم و با تکان سر، نگاهم را به بیرون دادم.

 نارون خانم؟ -

 بود.ارون گفتنش چقدر قشنگ ن

 بله؟ -

 حالتون خوبه؟ -

 بله. -

 منتظر بمون تا ده دقیقه دیگه پیشتم. پس -

 ای صبر کردم، نفسم را خسته بیرون فرستادم و آهسته گفتم:لحظه

 مونم.منتظر می -

که  طور هم مطمئن بودمگذاشت. کنجکاو و همینبا اتمام حرفم از ماشین پیاده شد و تنهایم 

جا آمده و خواست پیاده بشوم و ببینم برای چه ایناش باشد. دلم میتوانست خانهجا نمیاین

 ماندم.باید تا ده دقیقه منتظر می

 نه نارون نه! نکن زشته. -

 کشیدم و به جان پوست ل*ب*م افتادم. امدستی به پیشانی

 یعنی پیاده بشم؟ -

شد که: ) پیاده شو بابا. زم مدام تکرار میی در رفت. صدایی در مغدستم سمت دستگیره

 بیخیال عواقبش. (

*ا*م را جلو دادم و از ماشین پیاده شدم. سرمای بیرون دلم را مانند یک پهلوان س*ی*ن*ه

 لرزاند و چشمانم را سوزاند.

ایی را جلوی درش  کردند و یک بقالی که مهتابیی کوچک فوتبال بازی میچند تا پسر بچه

 شدند. د تنها چیزهایی بودند که در کوچه دیده میگذاشته بو

 ناگهانی نگاهم به در سبز رنگ کوچکی که از قضا نیمه باز هم بود، خورد. 

کاوه واردش شد. به مانتویم چنگی زدم ای که حس کردم که باید خودش باشد، همان خانه

 ی انداختم تا مطمئناطراف نگاهسمت خانه رفتم. بهتر کردم. بهام را جمع و جورو روسری
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عقب هول دادم که صدای شوم کسی حواسش نیست و اتفاقاً کسی هم نبود. در را کمی به 

 عقب بروم.جیر جیر کردنش باعث شد دستم را پس بکشم و هول زده به

از ترس دست روی دهانم گذاشتم و با چشمانی گشاد شده منتظر بودم تا کسی بیرون بیاید 

 واقعاً هم همین شد.و دمم را بچیند و 

 دختری که سنش بیشتر از من بود، با چادری طوسی رنگ بیرون زد و با تعجب پرسید:

 کار شما بود؟ -

 روحش را از نظر گذراندم و با تته پته ل*ب زدم:ی بیچهره 

 نه، یعنی آره، من دنبال ... -

 گشت.دنبال من می -

سمت کاوه رو کرد و تر شد. بهبا آمدن کاوه که پشت سرش بود، ترس و خجالتم بیش

 متعجب گفت:

 شناسی؟خانم رو می -

 کاوه با تکان سر، حرفش را تایید کرد.

 ... رم تو ماشینپس من می -

ی سنگی برخورد کرد و سمتش بروم پایم به لبهای کردم و تا خواستم بهبه ماشین اشاره

ای آخم، بلندترین صدایی بود تعادلم را از دست دادم و پخش زمین خیس از باران شدم. صد

 ها شد.که در کوچه پیچید و باعث توقف بازی بچه

 هایم را گرفت.سمتم آمد و شانهکاوه سراسیمه به

 نارون؟! خوبی؟ -

 توانستم تکانی بخورم.صورتم از درد در هم مچاله شده بود و نمی

 به من نگاه کن! -

 گرفته از عصبانیتش دوختم.با فریادش، بهت زده چشمانم را به صورت عرق 

 چشم بست و با گرفتن نفسی، بازوانم را گرفت و از روی زمین بلندم کردم. 

 کنه.آخ، درد می -

 کاوه بیارش داخل تا یخ بذارم رو پاش. -

 خواد آزاده، مرسی واسه دعوتت.ات رو بده به من. نمیتکیه -

 کشیدم که به بازویم تکانی داد و دوباره گفت:خجالت می
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 ِد تکیه بده تا سوارت کنم. -

روی پای راستم ایستادم و پای چپم را کمی باال گرفتم. پیراهنش را دست گرفتم و به 

 کمرش تکیه دادم.

 مواظب خودتون باشید. -

 شد.رفتیم، صدای آخ و اوخ من هم بلندتر میسمت ماشین میطور که بههمان

 نمون.. برو داخل دیگه تو کوچه تو بیشتر -

کرد رو انداختم که با دست سرم را ای برگشتم و به دختری که با نگرانی نگاهم میلحظه

سمت خودش برگرداند و با باز کردن در ماشینش به آهستگی روی صندلی نشاندم. به

 اش کرده بودم.ای که تا این حد شرمنده کشیدم از کاوهخجالت می

. دستی به پای چپم کشیدم و با لحنی شرمنده با سوار شدنش ماشین را به حرکت در آورد

 گفتم:

 ببخشید. -

 جوابم را نداد که دوباره گفتم:

 قدر تو دردسر بندازمت ...خواستم اننمی -

 دردسر نیستی. -

رسید. در خود فرو رفتم و سعی نظر مینگاهش کردم، اخم داشت و هنوز هم عصبی به

 هایش نشوم.کردم دیگر دردسرساز لحظه

طور که کیارش را قضاوت کردم و گمان داشتم پسر خوبی نیست، برای کاوه هم همان

بست فکری برخورد کردم و   ها را هم داشتم؛ اما شدیداً به یک بمبهمین حدس و گمان

 قدر شرمنده کننده است.جا بد است. چهشان شدم. چقدر قضاوت نابهی خوب بودنمتوجه

یم. خواستم پیاده بشوم که او زودتر دست به کار شد و یمان شدباالخره وارد خیابان خانه

 سمتم آمد. محتاطانه خارجم کرد و تا به داخل بردم. تشکری کردم و خجالت زده گفتم:به

 رم باال.ها رو خودم میکنه. پلهقدرا هم درد نمیاون -

 ش نگاه کنم.توانستم به چشمانی ورودی هم باال بردتم. نمیتوجه به حرفم، از چند پلهبی

 فردا از جواب تست مطلعم کن. -

 ای را در آورد و دستم داد. بیشتر خجالت کشیدم و سرم را به زیر انداختم.از کتش بسته

کرد که با کشیدن دستی به موهایش از کنارم طور خیره نگاهم میبرای مدت کوتاهی همان

 را باال بردم و قدردان گفتم:ها پایین رفت. قبل از دور شدنش کمی صدایم رد شد و از پله
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 ممنون. -

ای بعد صدای دانم شنید یا که نه؛ اما بعد از گفتن حرفم صدای بسته شدن در و لحظهنمی

 های ماشینش روی کف خیابان به گوشم رسید.کشیده شدن الستیک

 بود.جای تو اآلن ماهور کنارم میممنون که هوام رو داری؛ اما، اما ای کاش به -

 گی با خودت؟!میچی  -

 هی! -

 رویم ایستاده بود، با ترس نگاه کردم.ای که آماده و حاظر روبهبرگشتم و به مری

 ترسوندمت؟ -

 ای به ل*ب داشت. صورتش را جلو آورد و با کج کردن گردنش دوباره گفت:لبخند بامزه

 هوم؟ -

 آ، آره. چی شنیدی؟ -

به صورتش حالتی داد که مثالً دارد فکر   هایش را غنچه کرد و با باال بردن چشمانشل*ب

 کند. غریدم:می

 مری! -

 گردی. آهان آره. این که با برادر شوهرم می -

 .ای گفتچشم ریز کرد و با شیطنتی خاص )هوِم( کشیده

 شدم داد زدم: اخمی کردم و در حالی که از کنارش رد می

 نخیر! -

 او هم داد زد:

 آره. -

 دفعه جیغ زدم:اینایستادم و 

 نخیر، نه! -

ای پر صدا. های تند و عصبانیتم در آخر تبدیل به بغض شدند و بغضم شد، گریهنفس

 صورتم را با هر دو دستم پوشاندم و از عمق وجود زار زدم. 

 کردم.خدا شوخی مینارونم؟ به -

 ام گذاشت که با خشم پسش زدم. دستش را روی شانه

 ها دویدم و خود را به اتاقم رساندم.سمت پلهبه اش،بدون نگاه به چهره
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 کردم:اند مدام تکرار میشان را گم کرده زدم و مانند کودکانی که اسباب بازیبلند داد می

 خوام.من ماهور رو می -

ها کس نیامد و شک نداشتم همه در سالن چشم به پلهکس وارد اتاقم نشد، هیچهیچ

ریزد. ای سوزانند و مری هم پا به پای من اشک میهایم دل میضجهاند و به حال دوخته

 کردم. کاش آقاجانم خوب بود، ای کاش بانو بود و دردهایم را برایش خالی می

خواهم حتی به شوخی و خنده. او تمام من است. کس را به جز ماهور نمیخواهم، هیچنمی

روغ گفتنش، باز هم دوستش دارم. او خوِد من در جان من است. با تمام اشتباهات و د

تر کرده است دوست داشتنم را. با صدای در، چشمانم را خواهمش و این دوری شدیدمی

های گوناگون، حدس زدم بستم تا هر که هست فکر کند خوابم؛ اما با بوی پیاز داغ و ادویه

از درد به هم هایم را گونه به موهایم خورد، پلککه خاله فیروزه باشد. دستش که نوازش

 فشردم. 

دونی یاد چی افتادم؟ شب محرمیتت با ماهور، خاله مهربان چطور زد تو نارون مادر می -

 یاد عروس عمارت باشی!ذوقم و گفت به تو نمی

خواست خنده به ل*ب*م بیاورد و فکرم را تغییر بدهد؛ اما در این کار ناتوان بود، چرا می

 ود.ها بتر از این حرفکه ماهور قوی

 زنم؟!قدر جوون میفکر کردن عروس منم، یعنی ان -

 از سرم نوازشش را بیشتر کرد. ای کرد و با کشیدن روسریدوباره خنده 

 فردا حنا بزنم سرت؟ -

 گرفت. سمتم آمد و در آ*غ*و*ش*مزیر گریه زدم که به

 ی من اشک نریزه الهی به دورت بگردم.روله، روله -

 م:هق زدم و با درد نالید

 بیم میفتم.یاد بی -

 کرد.هایش آرامم میبود و با حرفای کاش اآلن کنارم می

 خوام خاله فیروزه.بیم رو میبی! بیبی -

 لرزاند. کردم که دل هر دشمنی را میقدر خسته و درد آور گریه میآن

در  داد که او هم پا به پای منخوردند و سکوتش نشان از این را میهایش تکان میشانه

 قدر کهام؟! چهکرده هایش را ببینم. من با آمدنم چهآمد اشکحال گریستن است. دلم نمی
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 شوم بودم من. 

رویش زانو زدم و با لبخند از آ*غ*وش*م جدایش کردم و از روی تخت بلند شدم. روبه

 گفتم:

 فردا تو حیاط، هم موهام رو حنا بزن هم دستام، خب؟ -

. سرش را به تایید حرفم تکان هایم را پاک کردی زد و گونهابه چشمان خیسم ب*و*س*ه

 ام را با شستش پاک کرد.های نم زدهداد و پلک

 دهند.ام را میبیها بوی بیشان کردم. این دستدستانش را گرفتم و ب*و*س*ه باران

از ام و این در به دری در دوست داشتنم. خسته های زندگیخسته بودم. خسته از نشدن

 هایشان.های اطرافم و حرف آدم

خاله فیروزه که از اتاق بیرون رفت، پاکت را باز کردم و بیبی چک را خارج. شاید پنج 

انتظار آن دو خط صورتی رنگی  دقیقه طول کشید برای انجام مراحلش و حال من چشم

، سوسوی ریختمقدر که این روزها اشک میبودم که قرار بود دنیایم را تغییر بدهد. آن

 جا ببینم.ها را جابهترسیدم خطچشمانم ضعیف شده بودند و می

 با صدای در، ترسیده برگشتم و پشت سرم قایمش کردم.

 تونم بیام داخل؟می -

 بیا. -

گریه کرده است.  دانستم کهی سرخ مری در چارچوب در ظاهر شد. میدر باز شد و چهره 

 م. از بعد زایمانش کمی وا رفته بود.تندی خالی کرد چشم بستم و نفسم را به

 خواستم ناراحتت کنم.خوام نارون. نمیمعذرت می -

سرعت رهایش کردم که لبخند پر اضطرابی زدم که نزدیک آمد و به آ*غ*و*ش*م کشید. به

 متعجب گفت:

 قدر ناراحتی از دستم؟یعنی اون -

 نه، نه همچین چیزی نیست. -

 اش کاشتم.ونهای روی گسمتش رفتم و ب*و*س*ه

 کم ...شم. اون لحظه یهوقت از دستت ناراحت نمیمن هیچ -

دانستم باید چه بگویم و چه چرت و پرتی سر هم کنم. هوفی کشید و بازوانم را نرم نمی

 گرفت.
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ها نیستین که با بین تمام زن و شوهرهای دنیا دعوا هست. تو و ماهور که از اون اولین -

 اش بگیری!تهران و نادیده ی بیاییه بحث کوچیک جمع کن

 خواستم، جواب تستم.شدم و تنها یک چیز میهایش نمیی حرفمتوجه

 هایش، ل*ب زدم:سرم را تکان دادم و بدون درک درستی از حرف

 گی. من بچگی کردم.درست می -

رفت نگاهش را به چشمانم ای زد و در حالی که از اتاق بیرون میام ب*و*س*هبه چانه

 دوخت.

 تا پنج دقیقه دیگه پایین منتظرتیم. خاله مهربان و دخترها هم دارن میان. -

 خواست در را ببند که دوباره گفت:

 پیازها در رفتی ... خوب از خوردن کردن -

 ای کرد و تا خواست دهانش را باز کند، سریع گفتم:خنده 

 آره، کیارش زحمتش رو کشید. -

 د سری تکان داد. برو بیرون، لطفاً.دستی به شکمش کشید و با لبخن

رفت؛ اما در را نبست. از رفتنش که مطمئن شدم بیبی چک را باال آوردم که با دیدن دو 

 حال باشم یا که ناراحت؟!دانستم خوشخط صورتی شوکه، دست روی دهانم گذاشتم. نمی

بر بدهم یا نه؟ دانستم باید در آن وضعیت به کاوه خبین دو حالت قرار گرفته بودم و نمی

کند و برایم کارها را میاگر قصدش کمک و خیر خواهی نباشد؟! یا شاید هم از قصد این

 ای دارد.نقشه

حالی، ترس و نگرانی به تست را در کشوی میزم گذاشتم و با حسی که پر بود از خوش 

 حیاط پشتی عمارت رفتم.

هایش که مریم تنها و اعتراضهمه بودند. مری و کیارش، خاله سودابه خودش تک و 

 داد.ی آمدن را نمیدانشگاه داشت و آقا محسن هم کار و بارش اجازه 

دایی نوید و زندایی و یک دختر آرام و ساکتی که کنار مری نشسته بود و همان خواهر 

 کیارش بود.

هایی که دور میز چوبی را احاطه کرده بودند نشستم نگران و خسته، روی یکی از صندلی

 و از آن دور به باغ خیره شدم. 

کند و این شود، رشد میتوانم باور کنم که کسی از جنس خودم در وجودم بزرگ مینمی

 طرف باغی من و ماهور است. با صدای بوق ماشینی، مسعود سریع بهموجود کوچک بچه
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 رفت. 

 نارون؟ -

سمتش بروم. ره کرد بهبه دایی نوید نگاهی انداختم که لبخند مهربانی زد و با دست اشا

تر از آنی بودم که از سرجایم بلند شوم، برای همین نشسته روی صندلی به جلو حوصلهبی

 کشاندمش که صدای خاله فیروزه بلند شد.

 نارون؟ مادر این چه کاریه؟! -

 هایم را به دو طرف کشیدم و هیچ نگفتم.ل*ب

دار بشه و تشکیل خانواده نه، بچهخواد ازدواج کفردا چطور میدونم فردا پسمن نمی -

 .بده

 نوید دستم را گرفت و نرم فشرد. رو کردم به مری با خنده گفتم:دایی

 گیره؟ شبا کی تا صبح باهاش بیداره؟آی مری، شبا کی اهورا رو می -

 کرد چسباند.ی در دستش را مزه میخودش را به کیارش خندانی که قهوه

 ریزه؟پا به پاش اشک می کنهکی وقتی اهورا گریه می -

ی جمع مرا هم به خنده وا داشت. برایم زبان در آورد و نگاهش را به کیارش صدای خنده 

 داد. 

 کیارش این خیلی تلخه ... -

 نارون جان؟ -

 خواهد بگوید. حرفی که زندایی برای گفتنش خجالت داشت.دانستم دایی نوید چه میمی

 بدون نگاه به چشمانش آهسته گفتم:

 دونستید؟شما می -

 ی مری و کیارش چقدر قشنگ و خواستنی بود.تر فشرد. ر*ا*ب*طهدستم را کمی محکم

 تازگیا فهمیدم. -

 اش شرمنده بود.، چهرهسمتش برگشتمپوزخندی زدم و حرصی دستم را پس کشیدم. به

 دایی، چرا دروغ؟! چرا سعی دارید الپوشونی کنید؟ -

 ست. با برگشتت به تهران ماهور تماس گرفت و ...نه نارون، همچین چیزی نی -

 با باال آوردن دستم سکوت کرد. داد زدم:

 زندایی؟ -
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نگاهم کرد. ابرو  زد روی گرفت و با اخمای که یک بند برایش حرف میاز خاله سودابه

 ای گفتم:باال انداختم و با تک خنده 

 شه؟تخماتون نصیب من میکنه و اخم و جالبه. پسر شما خطا می -

ای که نگران نگاهم سمت خاله سودابهکه جوابم را بدهد سرش را دوباره بهبدون این

 کرد انداخت.می

 نارون زشته. -

 هیچ هم زشت نیست مری ... -

 سمتش برگشتم و شمرده شمرده گفتم:به

 نامزدِی، من با ماهور، تمامه! -

ایی نوید مهم بود و نه زندایی برایم مهم نبود. برگشتم و دوباره سر جایم نشستم. نه د

ام گونه مضحک، دست خانوادهکردم که اینزودی راز ن*ج*س*ت ماهور را بر مال میبه

 نکند.

 سالم بر همگی.-

شان در ظهر زمستانی عمارت آقابزرگ زیبا های پاییزینرگس و نرجس، با آن لباس

 رسیدند.نظر میبه

 شان را هم ندهم.و تصمیم گرفتم جوابشان را نداشتم یحوصله

 سالم دردونه.-

 وای خاله! اهورا کجاست؟-

 نگاهم را ازشان برگرداندم که کیارش با خنده گفت:

 سختی خوابوندیمش.باال. به-

 هی! خودش تنها؟!-

 از سر جایم بلند شدم، خواستم بروم که خاله فیروزه صدایم زد. 

 مادر نمیای کمک؟-

برگشت شدم که خاله مهربان هم وارد شد و به جمع سالم کرد. باز هم من بودم مجبور به 

 شان را ندادم.که جواب

ی ده برابر خودش شروع به هم زدنش به دیگ بزرگ آش نگاهی انداختم و با گرفتن مالقه

 هایش در یک ظهر زمستانی واقعاً لذیذ بود.کردم. عطر ادویه و سبزی
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 با سالم کردن قهری؟-

جان حیاط برق ای بلند کردم و به نرجسی که رژ قرمزش در آفتاب نیمهم را برای لحظهسر

 زد، نگاه کوتاهی انداختم که نرگس هم کنارش قرار گرفت.می

 حاال ما هیچی، به مامان هم سالم نکردی!-

هایشان، مسعود را صدا زدم تا زیر تک شعله ای اهمیت به حرفنفسی گرفتم و بدون ذره

 ی سرخ کردن پیازها روشن کند.را برا

 گیری؟ روستایی!چیه بابا قیافه می-

نرگس به حرفش خندید و هر دو با پشت چشمی نازک کردن از کنارم رد شدند. همین که 

دادم کافی بود. مسعود آمد، زیر تک شعله را روشن کرد و در حالی که شان را نمیجواب

 کرد گفت:اش را پاک میعرق روی پیشانی

 قدر کافیه.گیره. همینط آبجی، خیلی زیادش نکنی گر میفق-

 با لبخند جوابش را دادم:

 باشه، ممنون. -

طور که گفت کم کردم و من هم شروع به سرخ کردن پیازها کردم. زیر شعله را همان

زدند، نگاه کوتاهی به من سمت میز برگشتم. دایی نوید و خاله مهربان با هم حرف میبه

تواند بد کراهت سریع روی گرفت. یک زن، با این سن و سال، تا چه حد می انداخت و با

 نظر برسد؟!به

 سالم.-

سمتش برگشتم. نرگس بلند سالم داد و متعجب به با صدای کاوه، به سرعت و کمی هم

 سمتش رفت.ش با لبخند بلند شد و بهخواهر

ای به چیزی چوبی کشید و تقهمیلبخندی به قامت بلند باالیش زدم. اگر بانو بود گوشش را 

 زد و با گفتن:می

 اش حفظش کنه.ماشاهلل پسر جوونیه. خدا واسه خانواده -

بست که کمتر توجه کنید؛ اما امروز، من بدون بانو، به پسر یمان را مید*ه*ان همه

تفاوت . یک تیپ مردانه با این اندازد هایش مرا یاد ماهور میام. لباسرویم خیره شدهروبه

 که کاوه هنوز هم سرتر از ماهور من بود.

های اطرافم توجهی نکردم. دستم را خسته سرم را روی میز گذاشتم و به احوال پرسی

 روی شکمم کشیدم و به این فکر کردم پسر است یا که دختره؟!
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سپردم به همان خواب پریشانم و یک دوست داشتن را باید رها کرد. باید ماهور را می

 ساختم.ی جدیدی را برای خودم میزندگ

 خوبی؟-

 را نفس کشیدم. تلخ و خوب بود.بوی عطرش

 سرم را بلند کردم و نگاهش کردم.

نهایت صافش، دل هر دختری را  پیشانی بلند و روشنش، چشمان مشکی و موهای بی

 لرزید.لرزاند، جز منی که دلم هر لحظه برای ماهور میمی

 ری تو فکر.کنی میمیوقتی به من نگاه -

 افتم.کنم یاد ماهور میوقتی به تو نگاه می-

 هایش را آهسته روی هم سایید و پوزخندی زد. دندان

 پس دیگه نگام نکن.-

 حوصله گفتم:سر تکان دادم و بی

 این به خودم مربوطه.-

 چشم ریز کرد و دستش را روی میز گذاشت.

 ی نگاه کردن داری. وقت اجازهدی، اونی صورتم ندیهر موقع، دیگه ماهور رو تو-

 به چشمانم تابی دادم و با خنده گفتم:

 کنم ...من فقط با هم مقایستون می-

 مثالً؟!-

 به مری و کیارش نگاهی انداختم و آهسته ل*ب زدم:

گم تو نسبتی با من نداری؛ اما واست مهمم. مثل ماهوری نیستی که هنوز از کیش مثالً می-

 که ...گم اخالقت تند و وحشیانه نیست یا اینمثال میبرنگشته، یا 

 که چی؟یا این-

 سر برگرداندم و خیره به چشمانش گفتم:

 ریا و مهربون، چیزی که ماهور ازش کم داره. بی-

 قدر که دیدنی بود.لبخند روی ل*ب*ش در آن لحظه چه

 گید بهم؟چی می-

 سمت دیگری سوق دادم.را بههوفی کردم و از صدای زجرآور و فضول نرگس نگاهم 
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 ذکر خیرتون بود.-

 جدی می گید؟!-

زد در حضور  قدر ناز و کشیده حرف میسمت صدای نرگس برگشتم. چهبا خنده و تعجب به

 کاوه.

 سمت کیارش رفت.کاوه هم لبخندی زد و از سر جایش بلند شد و به

 هوم؟ خنده داره؟-

 نه، به تو نخندیدم.-

را  ای که آشام را بگیرم رو کردم به خاله سودابهتوانستم جلوی خندهنمیدر حالی که 

 ریخت.درون کاسه می

 خاله؟-

 نچسب!-

 به حرفش پوزخندی زدم. معلوم بود نچسب چه کسی است.

 جانم خاله؟-

 ی آشی کشید و بعد هم به د*ه*ان گذاشتش. با خنده گفتم:انگشتش را روی مالقه

 جا بیاد.نبه مریم بگو شب رو ای-

 باشه عزیزم.-

 گفتم.امشب همه چیز را به مری و مریم می

رسید. نظر میمزه بهخوردن کردیم. عجیب خوشهللا و کلی نذر و نیاز، شروع بهبا بسم

 کشک و پیاز آشم کمی کم بود. غر زدم:

 خاله فیروزه کشک آش من کمه.-

 پیاز ماله من هم کمه.-

 ج، امان.امان از دست این دو خواهر لجو

خاله مهربان از جایش بلند شد و کمی هم پیاز داغ برای دخترانش آورد؛ اما کشکی که من 

 خواستم را نیاورد.می

 اش گفت:کیارش بلند شد و با همان مهربانِی ذاتی

 ریزم واسه هر دومون.نارون کشک آش من هم کمه. می-

با ذوق به صمیمی بودن  سنگینی نگاهی باعث شد برگردم و مری خندان را نگاه کنم.

 کرد.ی من و کیارش نگاه میرابـ*ـطه
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 شه لطفاً پیاز هم بیاری؟می-

 ترش کنم، اما انگار پررویی کردم.خواستم صمیمی

تر خواستم صمیمیتر شد. خوب میهای مری وسیعخاله فیروزه چشم غره رفت و ل*ب

 بشوم.

ریخت و بعد هم پیازها را؛ اما ناگهانی نزدیک آمد، کمی از کشک درون کاسه را روی آشم 

افتاد و حالت تهوعی عجیب از بوی پیازها تا مغز استخوانم را اتفاقی افتاد که نباید می

 سوزاند. از عمق وجود ُعق زدم و با دست جلوی دهانم را گرفتم.

م سرعت از سر جایم بلند شدکردند. بهقلبم از ترس نبض گرفته بود. همه متعجب نگاهم می

دانم چرا حاال؟ در  کردم. نمیتا در معرض دیدشان نباشم. هنوز هم بوی پیازها را حس می

 شان که خوب بودم.شدم؟! برای خورد کردن و سرخ کردن طور میاین شرایط باید این

 سمت سرویس بهداشتی رفتم.وارد خانه شدم و مستقیم به

را باز کردم، مشتم را تندتند پر دور دهانم، دستم و کمی از لباسم کثیف شده بود. آب 

 ریختم.کردم و به صورتم میمی

. دوباره ُعق زدم که دار و ندار  شدام کمتر شود؛ اما نمیپیچهدستی به شکمم کشیدم تا دل

 ام در روشویی خالی شد.معده

ها نشستم و با بدبختی سرم را میان دستانم جا، روی پارکتنفسی و سر گیجه هماناز بی

 م.گرفت

 کردم.زدم و یک لعنتی بدشوم را نثار خود میبه موهایم چنگ می

 خوبی؟-

 خواستم صدایش را بشنوم.با صدای نرگس، عصبی چشم بستم. نمی

 لباست! وای کثیف شدی!-

 حرصی از سر جایم بلند شدم و سرش فریاد زدم:

 چیه؟ نگرانم شدی یا اومدی فضولی؟!-

 .عقب هلش دادمبازویش را گرفتم و به

 برو بیرون، زود.-

 ناباور چشم گرد کرد و متعجب گفت:

 کنی؟احترامی میی پدربزرگمه. به چه حقی به من بیجا خونهاین-

 راندم. از کنارش رد شدم کهعقب میوار موهایم را بهسرم را میان دستانم گرفتم و دیوانه
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 با حرفش مات و مبهوت ایستادم. 

 ی دوهزاری.تهمثل همون مادرتی! بانو؟! عفری-

ش چنگ زدم. او هم کم نیاورد و اسمتش رفتم و به موهای رها شده دور شانهبا خشم به

 گلویم را گرفت.

خواستم. برایم مهم نبود که باردارم و شاید آسیب ببینم، در آن لحظه تنها یک چیز را می

 کندن موهای نرگس و خراش دادن پوستش.

اما قد من هم بلندتر، به پوست دستش چنگی زدم که با جیغ تر بود و ی او کمی درشتجثه

گلویم را رها کرد. از فرصت استفاده کردم و حجم بیشتر موهایش را بین مشتم گرفتم و 

 دنبال خود کشاندم.به

 زد:جیغ 

 روانی، موهام!-

 عصبی فریاد زدم:

 ات رو در بیارم.باید گریه-

برد که این دفعه جیغ من در فضای خانه طنین  های بلندش را در گوشت بازویم فروناخون

 انداخت.

آورد. رهایش کردم و سیلِی محکمی مهمان دست بردم و محکم فکش را فشردم؛ اما کم نمی

سمتم یورش آورد. اش کردم. با این کارم بغض چشمانش را خیس کرد و با خشم بهگونه

 ی ل*ب*م را خراش داد. ناخونش گوشه

 حیوونک روستایی!-

 د ذات به درد نخور!ب-

کرد، شال افتاده روی زمینش را بلند داد و با نفرت نگاهم میی چپش را مالش میگونه

ای انداختم و بعد هم شالش را توی کردم و با یک پوزخند، به سر تا پایش نگاه حقیرانه

 صورتش پرت کردم.

 به سالمت ...-

 کوباندم و بلندتر گفتم: دستانم را بهم

 پالست رو جمع کن.زود جل و -

 زد، انگشتش را تهدیدوار جلویم گرفت و با حالتی ازمی در حالی که از خستگی نفس
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 جنون گفت: 

 دم!بهت نشون می-

ها رفتم، هر چه حرف بد بود را بارم کرد  سمت پلهاش سریع بهاهمیت به تهدید احمقانهبی

 اهمیت وارد اتاقم شدم.و من هم بی

سوخت. وضعیتم را که در آیینه بررسی کردم با ی ل*ب*م میگوشه کرد وگلویم درد می

 رو شدم. ی درب و داغان کتک خورده روبهیک قیافه

 گیر کردند.  هایمالی انگشتدستی به پشت سرم کشیدم که حجمی از موهایم البه

 خدا لعنتت کنه، آخ!-

شد به دیوار. بدون  شدت باز و سپس کوبیدهدر حال بررسی وضعم بودم که در اتاقم به

 ی عصبی خاله مهربان نگاهی انداختم.که برگردم در آیینه به چهرهاین

خدایا، باید اسم مرده رو بیاریم وسط بگیم چطور دخترش رو تربیت کرده؟ البته خواهر -

بدبخت من که تقصیری نداشته، وقتی که تو افتادی دست یه مشت اراذل و اوباش 

 روستایی ...

 اش دوختم.نفرت نگاهم را به چشمان عصبی برگشتم و با

 ی دخترت، آره؟کنی تو کلهها رو میتو این حرف-

سمتش رفتم و با گرفتن بازویش بیرون انداختمش و در را محکم بهم کوباندم. انگار که به

 خودش آمد و داد زد: ای بعد بههنوز در شوک کارم بود؛ اما لحظه

 شخصیت!تربیت، بیبی-

 خواهد بگو ای مهربان نامهربان.چه دل تنگت میبگو، هر 

 ام روی تخت دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم.های بیرونیبا در آوردن لباس

 شوهر بدبختش از دست همین اخالقش سکته کرد. 

 به پهلو چرخیدم و با بستن چشمانم، نفهمیدم چه شد که خواب به چشمانم رجوع کرد.

*** 

 آورد. ی اتاقم باز و هوای سرد به داخل هجوم میهای شب بود، پنجره نیمه

 های خاله فیروزه را کرده بود.شدت دلم ه*و*س املت قارچگرسنه بودم و به

از سر جایم بلند شدم که گردنم از درد تیری عمیق کشید.مالشش دادم؛ اما بی فایده بود و 

 ها بود.دردش بیشتر از این حرف
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م را از تخت آویزان کردم، گردنم را گرفتم و با صاف کردن سختی نیم خیز شدم و پاهایبه

 کمرم از سر جایم بلند شدم و پنجره را بستم.

 من ماندم و یک اتاق تاریک.

خواست به ها را در پیش گرفتم. دلم میبدون زدن المپ، از اتاق خارج شدم و مسیر پله

رفتم و دستم را بند امل پایین میها را با احتیاط کاتاق آقاجانم بروم و کنارش بخوابم. پله

سوز، باعث شده بود توانستم به گردنم حرکتی بدهم و این درد جانها کرده بودم. نمینرده 

سمت سالن رفتم و آباژورش را روشن کردم تا از این تاریکی رگش بگیرد. پاورچین به

 خفقان آور نجاتش بدهم.

دادم و با گاهم را بین هر دویشان چرخ میای که دیدم، شوکه سر جایم ایستادم. نبا صحنه

 هایم را بهم فشردم و با بهت گفتم:اش کنم، ل*بای که سعی داشتم مخفیخنده 

 اینجا...؟-

 سعی کردم آرومش کنم ...-

 ی شیرش دوباره گفت:ای سخت به خود گرفت و با تکان دادن شیشهچهره 

 بیدارت کردم؟-

 پیراهنش که کثیف شده بود، دوختم.لبخند ناباوری زدم و نگاهم را به 

 ی روی لباسش شد.ی لکهسرش را با کمی مکث پایین آورد که متوجه

 گرفتم، اومم، کار خرابی شد. این، داشتم آروغش رو می-

 شان شدم، روی مبل سه نفر نشسته بود و اهور را هم کنارش گذاشته بود.نزدیک

 هایم را پشت گوش زدم و با خنده گفتم:چتری

 کنم.بذار من کمک می-

 دستت درد نکنه نارون جان، تو رو هم بیدار کردم. -

 داشتم گفتم:ها را از روی مبل بر میلبخندی زدم و در حالی که دستمال کاغذی

 خواب شدم.طور نیست، امشب بینه این-

 .ی هر شبمون همینهمن و مروارید که برنامه-

 ها گذاشتم.یی کنار عسلیها را در سطل طالکمر صاف کردم و دستمال

 برو بخواب، من حواسم هست.-

 ای کشید.ی خستهکش و قوسی به تنش داد و خمیازه

 پس بذار شیرش رو درست کنم.-
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 .خواستم سرم را تکان بدهم که صدای آخم بلند شد

 شد؟چی-

 دستم را باال آوردم و دردمند گفتم:

 رگ گردنم گرفت.-

 باش!هوا سرده، بیشتر مراقب خودت -

 تر شد.با لبخند جوابش را دادم که نگران نگاهم کرد، لبخندم عمیق

 خوبم، فقط بد خوابیدم.-

ام را با سمت آشپزخانه رفت. حتی به رویم هم نیاورد دعوای عصریچیزی نگفت. به

 .نرگس

ی اخیر، روی مبل کنار اهورایی که خیره نگاهم پیش آمده هایآهی کشیدم و دمغ از اتفاق

های کوچکش را گرفتم و با عشق خیره شدم به صورت گرد و کرد نشستم. دستمی

 سفیدش.

های تنش بوی شیر های صورتی کوچکش را ببوسم، دهانش و لباسخواست لپدلم می

 دادند.می

اش اهمیتی کرد. ناخواسته یا خواستهدستی به شکمم کشیدم، کسی در من زندگی می

 اش.خودش و سالمتینداشت. تنها یک چیزش مهم بود، 

 اهورا کوچولو، عزیزم!-

کوچک بود، خیلی کوچک و ظریف. دهانش را کمی باز کرد و در جایش غلتی زد، به 

داد. قدر بوی خوبی میهای کوچکش ب*و*س*ه زدم و عطر تنش را بو کشیدم. چهانگشت

 کرد. عطر تنش حسی از زندگی را به وجودت القا می

 خاله جون، پسر قشنگم.-

لندش کردم، دستانش را جمع کرد و جلوی دهانش گرفت، به خودم چسباندمش و از روی ب

 لباس به تن کوچکش ب*و*س*ه زدم.

 خب، این هم از شیر آقا اهورا.-

 رویم ایستاد و با خستگی گفت:روبه

 کن.اگه اذیت کرد صدام -

 این دفعه نوبت مریه.-

 رسید.نظر میقدر دوست داشتنی بهکشیدم. چههای گرد و سرخ اهورا دستی به گونه
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 شه.نارون جان، بیدارش نکنی بد خواب می نه-

 ای کردم و ابرو باال انداختم از این همه محبت و عشق.خنده 

 هوم، چه زن دوست.-

سمت ها گذاشت، خواست بهی شیرش را روی پاف کنار مبلای کرد و شیشهاو هم خنده

 سمتم برگشت و جدی گفت:چیزی یادش آمد. به ها برود که انگارپله

 کرد کافیه فقط بیدارم کنی. اگر اهورا گریه-

 لبخندی زد و جوری که کسی نشود گفت:

 نشینی گریه کنی ها!-

بی و اسحاق افتادم. ناری و حلیمه، دستی به پایم کشیدم و با قورت دادن آب دهانم، یاد بی

 سختی گفتم:به

 زنم.باشه، باشه صدات می-

 ای، معذب گفت:ها کرد و با لبخند قدردانهدستش را بند پله

 رم باال.پس من دیگه می-

 اش به آرامی ل*ب زدم:کوسن روی مبل را برداشتم و با گرفتن نگاه از چهره 

 خوب بخوابی.-

دادم تا به خواب کوسن را روی پایم گذاشتم و اهورا را رویش خواباندم، آهسته تکانش می

 برود.

ی شد، به آرامی دستی روی کلهاش دیده میسرش کچل بود و فقط چند تار مو روی کله

 کچلش کشیدم و با خنده نگاهش کردم.

 ...عزیزدلم-

 های کوچکش را برایم باز و بسته کرد که دلم برایش ضعف رفت.او هم ل*ب

 کرده بود.های خاله فیروزه را ام، حال و هوای املت قارچگرسنه بودم و معده

شک دیر خوب ی لبم کشیدم که باعث شد بسوزد. زخمش تازه بود و بیدستی به گوشه

زمان با تکان پاهایم، خسته چشم بستم و با دست شروع به مالش شد. نفسی گرفتم و هممی

هایش با این سن دادن گردنم کردم تا کمی دردش آرام شود. صدای اهورا و بازیگوشی

 آورد.م میکمش، لبخند به ل*ب*

 ی خودم را روی پاهایم بگذارم و تکانششاید بعدها، اگر خدا بخواهد، روزی برسد که بچه
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 سرعت جایش را پر کرد. بدهم. با این فکر ته دلم غنج رفت؛ اما حس ترس به 

پناه؛ اما همیشه برای کس و بیقدر بیشدم. همانچاره و تنها، مانند بانویم مییک زن بی

 کند.هی هست و ایمان داشتم به خدایی که هرگز رهایم نمیهر کاری را

ی سالن، چشمانم وحشت زده باز شدند و به اهورا با صدای برخورد سنگی به پنجره

 نگاهی انداختم.

سفیدش گذاشتمش، قلبم از اضطراب ی کوچک آبیاز روی پایم بلندش کردم و در گهواره 

 در حال پس افتادن بود.

های حریر بود نگاهی ی بزرگ سالن که پوشیده از پردهدم و به پنجرهاز سر جایم بلند ش

 قدرها واضح نبود.توانستم چیزی را ببینم و برایم آنانداختم؛ اما نمی

 با صدای باز شدن در و سپس بسته شدنش، هِی آرامی کشیدم و با ترس سر جایم ایستادم.

 هم رسید. نقش بست که تا به دو پله روای بلند در راهسایه

کردم. نوک ام حس میهای سرد و درشت را به خوبی روی پوست کمر و پیشانیعرق

 دادم.ی بلند و اهورا چرخ می های پایم یخ بسته بودند و مدام نگاهم را بین سایهانگشت

هایم را در هم قالب کردم و با فکر به این که ممکن است دزد باشد، تماِم وجودم را انگشت

گرفت. دهانم را برای هر گونه تلنگری از جانب همان سایه برای فریاد و کمک ترس فرا 

اش بود که در معرض دیدم قرار خواستن باز کردم که جلو آمد و در نهایت قامت کشیده

 گرفت.

در آن لحظه چشمانم شاهد اتفاقی شده بودند که ناباوری را برایم در پی داشت. 

 جا و کنارم باور کنم.ها، اینهفتهتوانستم حضورش را بعد از نمی

 دیدم، خودش بود.چند بار پلک زدم تا دیدم درست شود؛ اما درست می

مان آغاز کرده بود و کوبش قلبم، در حال بند ِ اش را در آن لحظه بینسکوت، حکم فرمایی

 آوردن نفسم شده بود.

 ندیده بودمش؟ د*ه*ان باز کردم و حجمی عظیم از هوای اطرافم را بلعیدم. از کی

کردم و با خیالش روزهایم را می اش را فقط در ذهنم تجسمشد که چهره ای میسه هفته

 زد. آخرین بار، چه گفته بود؟گذراندم. صدایش در سرم چرخ میمی

 من زن دارم، من زن دارم نارون.-

 سمتمبه روی نیمه تاریک دل بکند وعقب رفتم که تلنگری شد برایش که از راه یک قدم به
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 بیاید. 

 سرمای درونم بیشتر شد و دهانم از یک آشوب درونی، طعمی گس به خود گرفت.

نبودش یک مصیبت و بودنش هم مصیبتی دیگر. آخ که من چه کنم با این مصیبتی که شده 

 است بالی جانم؟

، اش شدم و عطر تلخش را با هر قدرتی که داشتمزدهرویم قرار گرفت. مسخ نگاِه غمروبه

 نفس کشیدم و مشامم را پر کردم از بوی خوشش.

ام را نوازش دیدم. با نوک انگشتانش موهای آشفتهقرارش می دلتنگی را در چشمان بی

های تلخی را که پشت کرد و من از این حس خوب چشم بستم و به کل از یاد بردم اتفاق

 سر گذاشته بودم.

... خطا نکردیم؛ چون کارمون شرعی  من حتی اشتباه کردن با تو رو هم دوست دارم-

 بوده. ما محرمیم بهم، ولی اگر اشتباست، دوستش دارم.

زد. برق اشکی که سعی سو از آباژور، برق میچشم باز کردم، نگاهم در آن روشنایِی کم

 هایش بگیرم.داشتم جلوی چکیده شدنش را در برابر حرف

 ! من باعث شدم این بالها سرت بیان.یاد. تو پاک و معصومی؛ اما مناز خودم بدم می-

ام شد. با نوک انگشت، ی سمج اشکم، باالخره راهی گونههایم را بهم فشردم و قطره پلک

 ام کشید.اشکم را پاک کرد و شستش را به روی گونه

 زنم نارون.باید برم، باید ازت فاصله بگیرم. من به تو ضربه می-

 زد. صدایم میزد. مثل آقابزرگ مثل کاوه صدایم می

 خواند.ها نامم را میی آنهنوز هم زیباتر از صدای مردانه

اشکم چکید و چشمانش با غم بسته شد. انگشتانش تارهای بیشتری از موهایم را شکار 

 وار روی صورتم به حرکت در آورد. زمان شستش را نوازشکردند و هم

 یک نفس.یمان شده بود قدر نزدیک که فاصلهتر آمد، آننزدیک

حال دیدم و من در نهایت خودخواهی، باعث شدم واسه  ترین آدمی هستی که تا بهتو پاک-

 گن نامرد.خودم باشی. من مرد نیستم، به من می

های اشک بیشتری از چشمانم در حال ل*بم را به دندان کشیدم و محکم گازش گرفتم. قطره 

 .تر شدسرازیر شدن بودند و رنگ غم نگاهش، پر رنگ

 توانستیم از هم روی بگیریم.ی هم بود و نمیکرد، چشمانمان خیرهنگاهم می
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 بخشیم؟می-

ها شد، نشست. نفس کم آورده بودم و این اشکشدت باال و پایین میدستم روی قلبم که به

 امانم را بی امان کرده بودند.

 از من ...-

گهان یاد حرف کاوه افتادم که با دست جلوی دهانم را گرفتم و از عمق وجود هق زدم، نا

 ام.هارزش شدگفته بود چقدر بی

 نگاه سوزناکش هنوز زوم چشمانم بود.

 کنی، چرا؟از من طلب بخشش می-

توانستم جلویش را بگیرم ای که نمیسرم را با گریه به چپ و راست تکان دادم و با گریه

 نالیدم:

 خاطر دروغت؟ یا ...به-

 های پیراهنم پاک کردم.دم و عصبی صورت خیسم را با ل*بهام را باال کشیآب بینی

کردی ولی، ولی نامردانه انجامش دادی، طلب بخشش خاطر کاری که نباید باهام مییا به-

 کنی؟می

دانستم که عذاب وجدانی هایم نداشت. خوب میگفت، در واقع جوابی برای حرف هیچ نمی

 با فاصله گرفتن ازم، کمترش کند. کند که سعی داردسنگین را با خود حمل می

 خاطر کدوم حماقتت ببخشمت؟بگو، بگو به-

توانستم قبول گفت که باید برود؛ اما من نمیگفت که دوستم دارد و عقلش مینگاهش می

 خیال رفتنش َشَوم.طور بیتوانستم همینکنم، نمی

 ستبرش کوباندم. دستم را مشت کردم و به س*ی*نه

 داشتنش واقعی بود. تا مثل اسحاقی! حداقل اون دوستتو بدتر از صد -

 ام را رها کرد. نگاهش پر از حرف شد، پر از پشیمانی.دستش ُشل شد و موهای آشفته

 من الیق تو نیستم نارون، تو پاکی ...-

 مشتم را دوباره به او کوباندم و این دفعه با فریاد حرفش را قطع کردم:

 ستم! گول خوردم، گول حرفات رو خوردم.نیستم، دیگه پاک و معصوم نی-

 عقب راندم.هایم را بهم فشردم و با کف دست موهایم را بهپلک

جا که چی؟ با فاصله گرفتن از من، خودت رو از عذاب وجدان نجات اآلن اومدی این-

 بدی؟!
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اهورا اش بگیرم و کنار ی دمغ و سر خوردهی اهورا باعث شد نگاه از چهرهصدای گریه

 کرد.زانو بزنم. او هم مانند من گریه می

 آید باعث رفتن ماهور شد.ها پایین میصدای پای کسی که از پله

 سر بلند کردم و قبل از خروجش از خانه با صدای لرزانی از گریه و عصبانیت گفتم:

 وقت نیا ...دیگه هیچ-

سمت اهورا ی و آمدنش بهرو نقش بست. صدای نگران مراش در راه ایستاد، دوباره سایه

 سمتش دوباره گفتم:باعث شد با خیالی راحت از سر جایم بلند شوم. بدون رفتن به

 تونی بری.بخشمت! حاال میوقت نمیایم. هیچاز اآلن به بعد من و تو دوتا غریبه-

ای کوتاه، صدای بسته شدن در آمد. رفت، به همین راحتی دوباره تنهایم بعد از لحظه

 ت.گذاش

ها که با مرگ بانو چهار سال تمام رهایم کرد و از ایران های قبل، مثل همان موقعمثل سال

 خارج شد.

گذاشتم،  ها که با رفتنش، من هم لج کردم و پا به آن روستای نفرین شدهمثل همان موقع

 داند که چه ها کشیدم و چه ها دیدم.فقط خدای من می

 شق و محبتش؟این بود دوست داشتنش؟ این بود ع

کرد. البد سمت مری نگران برگشتم، چشمانش نمناک شده بود و با غم نگاهم میبه

 صدایمان را شنیده بود.

 ها.ی زباننقل همه شدمبی آبرو شده بودم و از فردا می 

اش را باال کشید و ریخت. بینیی چشمانم، اشک میاهورا را در دستانش گرفته بود و خیره

 ن داد.ناباور سر تکا

 کار کردی با خودت؟نارون تو چه-

داد و ی ریختن دادم. نزدیکم آمد، اهورا را تکان میهایم اجازهچشم بستم و به اشک

 کشید.عصبی پوست ل*ب*ش را به دندان می

 نارونم، کیش چه اتفاقی افتاد واست؟-

 هایم را بهم فشردم و از نگاهش روی گرفتم.ل*ب

 وای به کی بگی درد دلت رو؟خنگی می بگ، اگه به من-

 مری ...-
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کرد د*ه*ان بستم و معذب سر به زیر نگاه می با صدای کیارش که نگران به هر دویمان

 انداختم.

 کیارش، اهورا رو بگیر ببر باال.-

 ی باال شد.مانند همیشه از حرفش اطاعت کرد و با گرفتن اهورا، دوباره راهِی طبقه

 اتاقم بروم که آرنجم را گرفت و عصبی غرید:خواستم من هم به 

 کجا؟ من و تو حرف داریم.-

های مری را خوب دنبال خود کشاند. عصبانیتچیزی نگفتم، آرنجم را گرفت و به

 شد.شناختم، در نهایت منجر به گریه و زاری میمی

 سمتم آمد.وارد آشپزخانه شدیم، درش را بست و به

 خوای دقم بدی؟نه؟ دختر تو میشینی سر جات تا نکشیم نمی-

 چشمان خیس از غمش دوختم. ام را بهنگاه اشکی

 ... مری-

 سر تکان داد و صورتم را قاب گرفت.

 بگو، به من بگو.-

 ماهور، ماهور زن داره.-

تر از توانست حرفم را باور کند، نفسی گرفت و با باز و بسته کردن چشمانش عصبینمی

 قبل گفت:

 جدی باش.-

 ام.دیج-

 کرد. زل نگاهم می دستش رها شد و با دهانی باز، زل

 که شنیدی. اش رو همبقیه-

 نشست. دستی به پشت گردنش کشید و با حالی دگرگون روی صندلی

 هایش نجات پیدا کنم.سوال ازش روی گرفتم و با پشت کردن بهش، سعی کردم از دست

های ها و اخالقهایشان، درک نکردنلسوا، از دست خواستم رها شومقدر که میچه

 یشان.زننده

 آبرو شدیم ...بدبخت شدیم، بی-

 زد، کارش درست مانند حرکت بانو بود.با دست روی پایش می
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 بگو تو اون خراب شده چه غلطی کردین؟-

 سمتش و با اخم ل*ب زدم:برگشتم به

 طوری حرف بزنی!حق نداری با من این-

 بلند شد، مقابلم ایستاد و حرصی گفت:از سر جایش 

 ات برم؟خوای قربون صدقهچطور حرف بزنم خوبه؟ می-

نیازی به قربون صدقه رفتنت نیست، بذارشون واسه کیارش خرجشون کن، ولی جوری -

 ارزشم.باهام حرف نزن که حس کنم بی

 داد زد: 

 یعنی نیستی؟-

 بود. به من گفته بود بی ارزش؟کردم؛ اما او اصالً برایش مهم نبا بهت نگاهش می

 صدایش را باالتر برد:

به آقاجون گفتم نذار برن، این دوتا جوونن، کم عقلن. گفت نه بذار راحت باشن! محرم هم -

 شدن و ماهور قول یک هفته رو داده.

 زد.دوباره روی صندلی نشست و با گریه روی ران پایش می

مردم. باید بشینی  پچشی پچاز فردا می آخ نارون، آخ تو چه کردی با خودت دختر؟ -

 ازشون نیش و کنایه بخوری، اولیش خواهر خودم ...

 اش زد و دوباره گفت:با دست به س*ی*ن*ه

 کنه!آبروت میاولیش مهربانه که بی-

توانستم کنار کسی بمانم که هیچ درکی از احساسات هایش را قبول داشتم؛ اما نمیحرف

باری از اندوه در آشپزخانه را باز کردم و قبل از خارج شدنم، بدون  دیگران ندارد. با کوله

 که نگاهش کنم به آرامی ل*ب زدم:این

 کردم دوستم داره اعتماد کردم!ارزش نیستم، فقط به کسی که فکر میمن بی-

 سمتم اتاقم رفتم.بدهم جوابم را بدهد، پا تند کردم و به که اجازهبدون این

آبرویی دارد و های اطرافم. برای منی که دخترم، زشت است، بیه از آدمخسته بودم، خست

 شوم؛ اما ماهور چه؟شان میی ننگمایه

 توانم آمدن و بعد هم رفتنش را باور کنم.هنوز هم نمی

 م از هر آمدن و رفتنی.ی پر تضاد زشت، بیزار آمد و رفت. همین دو کلمه

 وقت است هوش بیاید و از باردار بودنم مطلع شود، آنهایم بفهمند؟ اگر آقابزرگ باگر خاله
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 که باید راهِی روستا بشوم و به دست عمو یا پدرم کشته شوم.

اش دادم. پاهایم را در شکمم جمع کردم و سرم را ام را به در بستهوارد اتاقم شدم و تکیه

 کس شدم.روی زانوهایم گذاشتم، دوباره تنها و بی

 ها و احمق بودنم.این همه بدبختی، از ندانم کاریسوزد از قلبم می

ماندم که چه برایم نشستم و منتظر تقدیرم میکه میکردم یا اینکردم؟ فرار میباید چه می

 زند؟رقم می

 بافت.زد و موهایم را میهایم را حنا میبی کنارم بود. دستای کاش االن بی

دادم. ای کاش اآلن ناری و سپهر کنارم وش میگفت و من هم با جان و دل گبرایم قّصه می

 بودند.

شدیم و روزهای ابری سوار بر کردیم و به آسمان پر ستاره خیره میها را باز میِخیمه

 رفتیم.دشت می اسب به

ی اتاقم شدم و تا آخر بازش کردم. سوز  ی بستهاز سر جایم بلند شدم، نزدیک به پنجره

اش دادم و سرم را بیشتر دم. هر دو آرنجم را تکیه به لبهسرما و باد باعث شد چشم ببن

آورد. یاد کیش افتادم. یاد وزید و موهای پریشانم را به ر*ق*ص میبیرون بردم. باد می

 هایم.هایم برای خرید و حسادت کردنهای سپیده، غر زدندلبری

هایی شعر و غزل رفتم، یادیاد دو شبی که کنار ماهور بودم و روی بازویش به خواب می

 کرد.که برایم خرج می

چشم باز کردم و در تاریکی به حال خود گریستم. مهتاب نیمه کامل و انگار که رنگ 

 نگاهش بیمار بود، مانند من.

اش را روی پیکر و موهای رها شده در دانست که هر دو دردمندیم که نقش چهره شاید می

 دست بادم انداخت.

گذاشتن سرم روی بالشت چشم بستم  ی تختم دراز کشیدم و بدونبدون بستن در پنجره، رو

 و در خود مچاله شدم.

*** 

خوردم و بیشترش خواب بودم. حالت تهوعم از روزهای تکراری خسته شده بودم. کم می

های آن شب را از دلم در بیاورد، خواست که حرفبیشتر شده بود و مری به هر طریقی می

 گرفتم.اش مینادیده هایممحلی کمکم کند؛ اما من با کم
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بار تلفن کرده بود، آن هم مریم هر روزش شده بود دانشگاه و خاله مهربان هم فقط یک

زد و بعد آمد، به مری و اهورا سر میخاطر حال پدرش و نه کسی دیگر؛ اما نرجس میبه

 رفت.گفت و گویی با هم، می هم بدون هیچ

و دوباره  خواستم. خوب شدن آقاجانم، فقط یک چیز را مینبودندشان برایم مهم هیچ کدام

توانست حرفی بزند و فقط  هوش آمد؛ اما نمیرو به راه شدنش. طی این مدت چند باری به

کرد. زخم بستر گرفته بود و کیارش برایش پرستاری تمام وقت گرفته بود، تا می سرفه

 رسیدگی کند بهش.

قرار شد یک ماه را کنار مادر پیرش که از  ی تبریز شده بودند وخاله فیروزه و مسعود راه

 قضا بیمار هم بود سپری کنند.

هایش به بار آمد و با رسیدگیباغبانی را که استخدام کرده بودیم، در این دو هفته فقط یک

 دوباره به باغ داده بود. ها، انگار که جانی ها و گلدرخت

های ت*خ*ت و اش گرفته تا لبهخونهی کتاب، از قفسهکردمهر روز اتاقش را تمیز می

 اش. وارد اتاقش شدم، کنار ت*خ*ت*ش نشستم و قرآن را باز کردم.پنجره

اش ختمش کنم و از امروز شروع کرده بودم به نیت کرده بودم برای سالمتِی دوباره

ای شروع به گره زدم و با صدای آهسته امام را محجبانه زیر چانهخواندنش. روسری

 خواندنش کردم. 

 شد.اش آرامشی عجیب به قلبم سرازیر میبا هر کلمه

تر است و هرگز بردم که خدا از رگ گردن به ما نزدیکبا هر با خواندنش، به این پی می

کند، خدایی که رحیم است، غفار است، کریم است، رها کند. هرگز رهایم نمیرهایمان نمی

 ش خالقش بوده است.کند خلقی را که خودنمی

 خواندم:ها را میآخرین کلمه

 »ثُمَّ اَنتُم، َهُوال تَقتُلوَن اَنفَُسُکم ...-

 کشید«دیگر را میباز این شما هستید که یک

 که با حسی از سنگینِی نگاهی، سرم را باال آوردم.

ی خام و جذاب. ی مشکی رنگ شد. همان موهای صاف، همان چهرهنگاهم زوم دو تیله

 کرد.اش را به در داده بود و با اخم نگاهم میست به س*ی*نه، تکیهد

 آب دهانم را بلعیدم و دوباره شروع به خواندن قرآنم کردم. »باز این شما هستید که
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 کشید«دیگر را مییک 

 چقدر همین یک جمله حرف در خودش جای داده بود. 

 کرد.می چنان همان جا ایستاده نگاهمهمها؛ اما او ها گذشت، به دنبالش دقیقهلحظه

الکرسی و ام زدمش. با خواندن آیتقرآن را بستم، ب*و*س*ی*د*مش و به پیشانی

 صلوات، قرآن را کنار تخت آقاجانم گذاشتم و از سر جایم بلند شدم.

 کردم، آهسته گفتم:ام را باز میی روسری نزدیکش شدم و درحالی که گره

 سالم.-

 جوابم را با خوش رویی داد. لبخندی زد و

 علیک سالم حاج خانم.-

روسری را آزاد روی موهایم گذاشتم و از اتاق خارج شدم، او هم به دنبالم آمد و روی مبل 

 نشست. تک نفره

 کسی خونه نیست؟-

 تفاوت گفتم:ی باال انداختم و بینگاهی به طبقه

 .مری و اهورا باال تو اتاقشونن، کیارش هم شرکته-

 َو تو؟-

 ام را سوالی کردم و با کمترین فاصله، مقابلش نشستم.چهره 

 َو من چی؟-

 اش گفت:هایش را در هم گره زد و با نگاه انداختن به ساعت مچیدست

 فقط یک ساعت وقت داریم.-

 کنار ابرویم را خاراندم و متعجب گفتم:

 برای چی؟-

 خوام از وضعیتت مطمئن بشم.وقت گرفتم برات، می-

قدر مراقب و نسبتی نداشتیم؛ اما آن ام نبود، هیچتکان خورد. پدر بچه زی در دلم  چی

 خواست برای همیشه داشته باشمش.میکرد که دلم مهربان رفتار می

 من که گفتم، باردار نیستم.-

 هایم را در هم مچاله کردم.سر به زیر انداختم و انگشت

 گفت: نفسش را خالی کرد و بدون هیچ رو دروایسی
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 . و اگر بودی، باید با هم حرف بزنیم.شهامروز مشخص می-

 سر را بلند کردم، مردمک چشمانش لغزید و سیب گلویش باال و پایین شد.

 قدر براتون مهمم؟چرا ان-

 خوام کمکت کنم.فقط می-

خواست واقعاً کمک کند پس باید همه چیز را خواستم به بیمارستان بروم، اگر مینمی

 ام.گفتم. اصالً بگذار عالم و آدم بفهمند که من حاملهمی

 آقا کاوه؟-

 رنگی زد و با تکان سر گفت:لبخند کم

 بفرمایید؟-

 نفسی گرفتم و با این پا و آن پا کردن، جوری که کسی نشنود، باالخره حرفم را گفتم. 

 من، باردارم.-

ی اش، نگاهش را خیرههره ای تغییر در چل*ب باالیش را به دندان کشید و بدون ذره

 چشمانم کرد.

کرد، حتی در این مدت ازم نخواسته بود ام میگفت و این نگفتنش بدجور کالفهچیزی نمی

 ی تست را بهش بگویم.نتیجه

 خواید چیزی بگید؟نمی-

 نه.-

 گفتم: با اخم

 چرا؟-

 کنی؟خوای جمع ببندی و شما خطابم تا کی می -

 های مشکی رنگش.تیلهنگاه دزدیدم از 

 ندازی دور؟کی دیگه این پسوند آقا رو از زبونت می-

دانستم باید چه کنم. معذب بودم، واقعاً در حضور  قرار بودم و نمیاز سر جایم بلند شدم، بی

ارزش خاطر اِهانتش که بیخوری عجیب به؛ اما یک دلاین مرد مهربان و آرام معذب بودم

 د داشتم.و پست خطابم کرده بو

 هایش گفتم:خیال نسبت به حرفدستانم را در هوا تکان دادم و بی

 حاال که فهمیدید، پس دیگه نیازی هم به بیمارستان نیست.-
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 او هم بلند شد، با اخمی غلیظ مقابلم ایستاد و انگشتش را به سمتم گرفت.

 مونم.نتظرت میاهمیت نباش. حاظر شو، من بیرون تو ماشین مقدر بینخیر خانم! ان-

هایم را بهم فشردم. حس گرما داشتم، حس برای چند ثانیه خیره ماند به چشمانم، ل*ب

 نفس تنگی و عرق.

 ها دویدم که بلند گفت:سمت پلهاش دور شدم و بهسرعت از جلوی نگاِه کشندهبه

 تر!آروم-

 برایش مهم بودم؟ چرا؟

 ام جز بانو.هین حد برایش مهم و خاص نبودکس تا این حد به من ارزش نداده بود، تا اهیچ

گذاشته قلبم را به درد زمین تا آسمان با ماهور فرق دارد، حتی فکر به ماهوری که تنهایم 

آورد. در دل خدا را شکر کردم برای بودن مردی مانند کاوه و شاید هم کیارشی که همه می

 جوره هوایمان را دارد.

ی آخر پشیمان شدم. خواستم شان رفتم؛ اما در لحظهاتاق سمتدر اتاق مری باز بود. به

 برگردم که با صدایش ایستادم.

 ات رو دیدم، از من فرار نکن.سایه -

خواست بروم داخل اتاقش، به آ*غ*و*ش بکشمش و عطر تنش را با تمام وجود بو دلم می

کنار اتاقش دور شدم.  های دلم را و از خواستش؛ اما نادیده گرفتم بهانهکنم. چقدر دلم می

طور از زیر ام را همانهایم را هولکی پوشیدم و موهای آشفتهخواهم. لباسکس را نمیهیچ

قدر نیازمند شان نداشتم. چهشال رها کردم که تا انحنای کمرم رسیدند. دیگر دوست

 شان.بافتی هستند که ماهرانه میهای ماهوردست

کرد این خاطرات. قدر که درد میام چنگی زدم. چهی*نهدستم را روی قلبم گذاشتم و به س*

ها، حسی از خانه خارج شدم، سرما و بوی چوب درختان خیس خورده و عطر میوه

 کرد.انگیز را به وجودم القا میدل

اش بود جلوی در تر از ماشین قبلیای رنگ که کمی دراز وارد کوچه شدم، ماشینی سورمه

های دودی ببینم و مطمئن توانستم داخلش را با وجود شیشهخانه پارک شده بود. نمی

 نبودم خودش باشد که با زدن تک بوقی، ترسیده از جا پراندم. 

سمتش رفتم. در را برایم باز گذاشته بود. سوار شدم که بوی در حیاط را بستم و به

 سمتم هجوم بیاورد.عطرش، باعث شد حسی از تهوع به

 دهانم را گرفتم و شیشه را پایین دادم.با اولین ُعق زدنم، جلوی 
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 نارون؟ خوبی؟ -

عقب فرستادم تا بیشتر باد بخورم. ُعق آوردم، شالم را کمی بهبا دست هوا را به داخل می

خواستم در ماشینش کار خرابی کنم و به گند بعدی را هم زدم و با ترس چشم بستم. نمی

 بکشمش.

 ببینمت، نارون؟! -

 نگران بود.صدایش عصبی و 

 شه حرکت کنی؟می -

 ای توجه به حرفم، بطرِی آبی در آورد و از ماشین پیاده شد.بدون ذره 

 هایش در هم بودند، ل*ب زد:سمتم آمد و در را باز کرد. در حالی که اخم به

 صورتت رو بیار جلو. -

 به حرفش گوش دادم، شالم را پشت گوش زدم و سرم را جلو بردم.

شان را از گردنم گرفتند و  های آب راهآب کرد و به صورتم پاشید. قطره دستش را پر از 

 ام شدند.وارد یقه

 ام بکشم.حسی از قلقلک باعث شد با خجالت دستی به س*ی*نه

 کرد.قدر حالم بد بود که برخورد دستش به صورتم، هیچ حسی را منتقل نمیآن

کرد. دستی به ناک میرا نمهای داغم کرد و پشت پلکچشم بستم، دستش را خیس می

 گردنم کشیدم تا نفسم باال بیاید.

 حال گفتم:به ساعتش که خیس شده بود نگاهی انداختم و بی

 ساعتت خیس شد.-

 پاشید. مشتش را پر کرد و برای بار آخر به صورتم

 نگران اون نباش، ضد آبه.-

 م. های شالم، صورتم را خشک کردم و سرم را به داخل بردبا کناره

 خوام باد به صورتم بخوره.فقط حرکت کن. می-

هایش روی فرمان ماشین ضرب گرفته با کمی تعلل، باالخره سوار شد و راه افتاد. انگشت

 رسید. خواستم بحث را عوض کنم، من قدردانشم. نظر میبودند. انگار عصبی به

 ماشینت رو عوض کردی؟-

 نه، ماله کیارشه.-
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 متعجب گفتم:

 چرا من اصالً ندیدمش؟پس -

 نگاهی به صورتم انداخت و اجزایش را کامل، یک دور از نظر گذراند.نیم 

 چون تو اصالً نیستی که ببینیش.-

 کردم.گفت. این روزها هم که همش در اتاق، خودم را زندانی میراست می

 ناهار خوردی؟-

 یکم پیش صبحانه خوردم. -

 د.هایش روی فرمان بیشتر شدنضرب انگشت

 تو چرا نظم نداری؟-

 یک لحظه یادم افتاد که نزدیک به دو ماه است حالم دگرگون است.

 ل*ب گزیدم و با صدایی نگران گفتم:

 شه من و دکتر تنها باشیم؟می-

 شه.البته که همین می-

 سرم را به شیشه تکیه دادم که دوباره گفت:

 جواب سوالم رو ندادی!-

 ؟که نظم ندارمکدوم سوال؟ این-

 ی حرفم است.جواب نداد و این یعنی منتظر ادامه

 .تونم کنار بذارمشچون عادت کردم، وقتی هم به چیزی عادت کنم دیگه نمی-

 حتی به آدما؟-

 نفسی گرفتم، سر چرخواندم و به نیم رخش خیره شدم. 

 حتی آدما هم.-

 پس به منم عادت کن!-

کردم. این مرد را خیره نگاهش می ام خشک و جدی شد. بدون هیچ اخم و عصبانیتیچهره 

 فهمیدم.نمی

 ل*ب گزیدم و نامطمئن پرسیدم:

 به عنوان یک دوست؟-

 ی سمتش را کمی پایین داد.به فرمان پیچی داد و شیشه

 خوای.به عنوان چیزی که خودت می-
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 خواستم بحث را عوض کنم و موفق هم شدم.

 رسیم؟کی می-

 عجله داری؟-

 نگاهم را به بیرون دوختم.سر تکان دادم و 

طرف خیابان هم ردیفی کردند. آنهای کم و زیاد از کنارمان عبور میها با سرعتماشین

 ها.بود از درخت

 خوام برگردم خونه، آقاجون تنهاست.می-

 اش را پایین داد.شیشه

 مروارید که هست.-

 اون مواظب اهوراست.-

خواست ش را از شیشه بیرون برد، انگار که میدوباره نیم نگاهی به نیم رخم انداخت. دست

 باد را لمس و به چنگ گیرد.

 ی ما دعوتن؟شب، همه خونه-

 تفاوت به خود گرفتم. اصالً به من چه که دعوت بودند.ای بیشانه باال انداختم و چهره 

 ذارم.آقاجونم رو تنها نمی-

 هومم ...-

 ت و دوباره حواسش را به جاده داد. زیر چشمی نگاهش کردم که به ساعتش نگاهی انداخ

 تا االن باید رسیده باشه.-

 کنجکاو مهمان ابروهایم شد، گردن صاف کردم و متعجب پرسیدم:یک اخم 

 کی؟-

 ی متعجبم زد و با پیچیدن به خیابانی طویل، گفت:لـ*ـبخند مهربانی به چهره 

 پرستار آقاجونت.-

 جا کرده بودند. بهاین دو برادر، مرزهای محبت و اهمیت را جا

دانستم قرار است پرستار بیاید. به بیمارستان بزرگ مقابلم نگاهی انداختم. برای یک می

 لحظه، ترس و اضطرابی ناشناخته در جانم دوید و رخنه کرد.

 چرا نرفتیم مطب؟-

 جا آشنا دارم.این-
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 سمتم برگشت.بدون خاموش کردن ماشینش به

 بترسی، من کنارتم!نیازی نیست از چیزی -

 داند؟طور این همه میفهمد؟ چهمتعجب نگاهش کردم. از کجا همه چیز را می

 ناگهان صدایی در مغزم پیچید:

 ای است«»روان پزشِک خبره

 وم.خواست در ماشین بمانم و به بیمارستان نردلم می

 خوای پیاده بشی؟نمی-

 زشک.رسید، پر از بیمار و پنظر میبزرگ و ترسناک به

 سعی کردم بدون اهمیت دادن به افکار تلخ و بدم پیاده شوم.

 چرا اآلن یک غریبه باید کنارم باشد و جاِی خالی ماهور را با اعماق وجود حس کنم؟

 ی سمتم را پایین داد و سرش را نزدیک آورد تا صدایش را بشنوم.شیشه

 صبر کن ماشین رو پارک کنم، اآلن میام.-

 ضرب گرفتم و سعی داشتم نگاهم را تنها به زمین بدوزم. پایم روی زمین با

 کنی گل پسر!عه بابا جان، داری اذیت می-

 صدایی باعث شد سر بلند کنم.

 خوام.خوام، نمینمی-

 کرد. ی لجوج که از گوش دادن به حرف پدرش شانه خالی مییک پسر بچه

 دستت رو بده که بریم خونه! باشه؟-

 با داد گفت: با پایش روی زمین زد و

 خودت برو.-

داری بدهد؛ اما فایده نداشت و او سخت اشک  کرد. سعی داشت پسرش را دلگریه می

 ریخت.می

 ها!شیاگر به حرفم گوش ندی دیر خوب می-

 ای.دور سرش باند پیچی شده بود و زیر چشمانش قهوه

باغ از دست ماهور انداخت که برای بار آخر در پا کوبیدنش روی زمین مرا یاد روزی می

 کردم. او هم بلندم کرد و روی دوشش انداختم.عصبانی شده بودم و زمین را له می

 نارون؟-

 اش برقعقب برگشتم. چشمانم را کمی بهم فشردم و نفسی تازه گرفتم. چهرهبا ترس به
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 زد، از روشنایی.می 

 بلند و براقش ِ پیشانیر*ق*ص در آورده بود و روی اش را بهباد، موهای صاف و مشکی

 ی خام، یک زیبایی خاص و خواستنی.شان. یک چهرهِ ریختمی

شان برای کاوه دلبری کنند و ناز و ِ نرگس و نرجس حق داشتند با آن همه تخس بودن

 عشوه بیایند.

اش و او، او محو ی هم بودیم. من محو زیباییمان، خیرهتوجه به رفت و آمدهای اطرافبی

 ر؟چه بود دیگ

 زنن!چشمات برق می-

 هایم شد، فکرم را به خودم گفت.لبخند نامحسوسی مهمان ل*ب

 رنگ چشمات ...-

 تر شد، یعنی رنگ سبزشان را دوست دارد؟لبخندم پر رنگ

 ای کردم:به داخل اشاره

 بریم؟-

 او هم لبخندی زد و دستش را با فاصله از کمرم قرار داد تا به داخل هدایتم کند.

دلیل و مضحک سوخت. تپش قلبم و لرزش دستانم واقعاً بیلرزیدند، گلویم میمی زانوهایم

 بودند.

ام با وروِدمان بوی ضدعفونی و الکل مشامم را نوازش کرد که باعث پیچ خوردن معده

 شد.

 نهایت خراب بود.ام را گرفتم تا عق نزنم، حالم بیی شالم جلوی د*ه*ان و بینیبا لبه

 ها از سر جایم پریدم.رد که مانند برق گرفتهدستش به کمرم خو

 آروم، آروم باش، حالت بد شده؟-

 سرم را به چپ و راست تکان دادم. واقعاً دیگر رمق نداشتم.

 کنه.جا داره دیوونم میبوی این-

روی درازی که پر که به کسی اطالع بدهد از راه، بدون اینبازویم را نرم و با احتیاط گرفت

 های اِشغال شده توسط بیماران گذشتیم.لیبود از صند

 کرد.دیگر نتوانستم تاب بیاورم، وزنم روی زانوهایم سنگینی می

 جاست، تو برو داخل من اینج ...خب همین-
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 پس افتادم، داد زد:

 نارون!-

 و اما من هیچ حسی نداشتم.

توانستم نمیهایم را گرفت و به خودش چسباندم تا پخش زمین نشوم. به سرعت شانه

 سوخت.ام میحرکتی کنم و معده

 خواند.زد و مدام نامم را میبا مالیمت به صورتم می

 شنوی؟نارون جان؟ عزیزم، صدام رو می-

اش  کرد. به بازویش چنگی زدم و سرم را در س*ی*نهام درد می هوشیار بودم، فقط معده

 مخفی کردم، بوی عطرش را بو کشیدم.

 شه.ن! حالم، حالم داره بد میجا دورم کاز این-

سمت اتاقی که در خودش چسباندم و بهحتی قوایی هم برای حرف زدن نداشتم. بیشتر به

کردم صاف بایستم؛ ای به در، منتظر ماندیم. سعی می. با زدن تقهرو بود، بردتمانتهای راه

 تعادلی نداشتم.توانستم و هیچ اما نمی

مان قرار قد یک عمر گذشت در باز شد و زنی سفید پوش مقابلبعد از چند ثانیه که برایم 

 گرفت.

 نگران دستم را گرفت و به داخل کشاندم.

 ای وای! چی شدی تو دختر؟-

 بوی الکل بهش نساخته.-

 بذار دراز بکشه رو تخت ...-

 انداختم.که همه را در دردسر میمعذب بودم از این

 خوبه، پاهاش رو هم بذار باال.-

 ام کشیدم و نالیدم:ه معدهدستی ب

 درد دارم. -

 ی چشمانم گفت:دستم را گرفت و خیره 

 نارون! خیلی حالت بده، آره؟-

عقب رفت؛ اما نگاه نگرانش هنوز زوم اش کمی بهبا زدن دست دکتر به روی شانه

 چشمانم بود.

 ار برسم.بریا زیاد هست. برو بذار من به کای وای! برو ببینم پسر، وقت واسه این دل-
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 نگران گفت:

 فدایی! مواظبش باش.-

 ام نالیدم:ام کشیدم و با درد، خطاب به بچهدستی به پیشانی

 قدر بابا پیدا کردی تو!وای عزیزم چه-

اش زدم. او هم لبخند پر استرسی کرد که لبخندی اطمینان بخش به نگرانیمی هنوز نگاهم

 بیرون رفت.حالم زد و باالخره ی بیبه چهره

 اش نشست.اش، مقابل دستگاه سونوگرافینزدیک آمد، روی صندلی

اش عینک روی چشمانش را تنظیم کرد. موهای سرخ و پوست سفیدش، با چشمان مشکی

 نواز بود.ی زیبایش واقعاً چشمزد؛ اما چهره خوانی خاصی داشتند. سنش باال میهم

 اش چه شکلی بود؟یعنی این زن، در جوانی

 ام، لبخند مهربانی زد.ون نگاه به چهرهبد

 خب، خانم خوشگل من، چند سالشه؟-

در دل، )ای بابا خوشگل خودتی که!( نثارش کردم که ناگهانی یاد تولد ماهور افتادم، یک 

 شد.ماه دیگر سی و یک ساله می

 عزیزم؟ حواست رو به من بده.-

 .نوزده-

 برای بارداری سنت یه کوچولو ...-

 ای را نشونم داد و با همان لبخندش ادامه داد:، نقطهبا انگشت

 قدر کوچولو کمه.ان-

 حرفش را قبول داشتم، نوزده سنی نبود برای بچه دار شدن.

 خوام.من این بچه رو می-

 تر شد.لبخندش پر رنگ

 باید هم بخوای! فرزندته، مادرشی.-

 ف زدنش را دوست داشتم.قدر با درک و فهم بود، حرکرد.پ، چهقدر قشنگ محبت میچه

 غیر از اآلن، تا به حال درد داشتی؟-

 با کمی فکر، سر جایم نیم خیز شدم که گفت:

 طور خوابیده بمون.بلند نشو عزیزم، همون-
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ام بشم خ*و*ن*ر*ی*** داشتم و بعدش هم فقط دل درد و ی بارداری که متوجهقبل از این-

 ام، مثل االن.اذیت شدن معده

 زدی؟تست هم -

 .بله-

 چه زمانی؟-

 ی پیش.هفته-

 سر تکان داد و با گفتن:

 های مانتوت رو باز کن.دکمه-

 ام تنها گذاشت.های آشفتهمرا با فکر و خیال

چیز خوب پیش نرود، من این بچه را دوست دارم و که هیچ ترس داشتم، ترس از آن

 خواهمش.نهایت میبی

را روی شکمم چرخاند و با گذاشتن دستگاهی رویش، ای سرد پیراهنم را باال داد و ژله

 چشم بستم و خدا را صدا زدم. 

 خیلی کوچیکه!-

 رخش شدم. ی نیم نمایی خیرهچشم باز کردم و با لبخند دندان 

 خواد بدونم چند وقتشه، جنسیتش چیه؟ صدای ضربان قلبش رو بشنوم.میدلم -

 ای کرد و با مهربانی گفت:خنده 

ای، هم در سالمت واسه این مراحل هنوز زوده ... باید بگم که هم حامله مامان کوچولو،-

 کامله و خیلی هم کوچولوعه.

 ام که.های مهم بارداری نشده کوچک باشد، هنوز وارد ماهباید هم 

ضربان قلب جنین تو سونوگرافی، ماه اول یا اوایل بارداری ممکنه قابل مشاهده نباشه که -

 نداره.  البته جای نگرانی هم

 اما من نگران بودم.

 یعنی ممکنه مشکلی باشه؟-

، علتش اینه که بخاطر رشد فرایندهای قلبی هنوز کامل شکل نگرفته باشه. مشکل که نه-

 تونی بلند بشی.خب حاال می

 چند برگ دستمال از روی میز برداشتم و شکمم را تمیز کردم.

 ام در کمال ناباوری کمی آراممدم. معدههای مانتویم را بستم و از روی تخت پایین آدکمه
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 هایش بود.خاطر مهربانی و حرفتوانستم قسم بخورم تنها بهگرفته بود. می 

 دکتر، من هنوز نتونستم ...-

 کشیدم از بازگو کردنش.خجالت می

 دوباره لبخند زد، انگار که متوجه شده بود. این لبخندهایش خود آرامش بودند.

ی بارداری استفاده کنی رو نباش. داروهای مورد نیازت رو که باید دورهنگران چیزی -

 نویسم؛ حتماً تهیه بشه و سر وقت هم استفاده کنی.می

روی صندلی کنار میزش نشستم. قاب عکس، یک تلفن با کلی پرونده روی میزش به چشم 

 خورد.می

ی بیمارستان باز وطهاش رو به محسمت در اتاقش رفت تا کاوه را صدا کند، پنجره به

 اش را پر کرده بود از شمعدانی. شد و لبهمی

 زد.رو عصبی قدم میتوی راه-

 ام شد.ای زد که باعث خنده نگاهش کردم، لبخند موذیانه

 تر گفت:ام کرد و با لحنی موذیچشمکی نثار چهره

 ی ما چه کردی دختر؟با کاوه-

 سمتش برگشتم.ب بهاش پشت سرم، چشم گرد کردم و متعجبا سرفه

 هایش در هم بودند و زوم رو به رویش بود.کرد، سگرمهنگاهم نمی

 ها را بو نکنم و از حال نروم.ماسکی دستم داد و تا دوباره موقع خروجم ضدعفونی

 خب نارون جان، اآلن که مطلع شدی بارداری؟-

 سر تکان دادم که دوباره گفت:

چهار به طور مرتب انجام بدی، بعد ودو الی سیوه سیهات رو هر ماه، تا هفتباید معاینه-

بار آزمایش بدی و بعدش ای یکشش، باید هر دو هفتهوی سیاز این مراحل نهایتاً تا هفته

 .های هفتگی نیازههم که تا زمان زایمان، مراقبت و معاینه

کید، سرمان را هایش شده بودیم و با هربار تازدن مسخ حرف من و کاوه، بدون حتی پلک

 کردیم.وار باال و پایین میبرایش مطیع

گفت بگذار ام بود میام گرفته بود، اگر واقعاً پدر بچهحالت کاوه و آن همه دقتش خنده به

 جای تو نفس بکشم.من به

 نویسم و باید تهیه کنی. کاوه خیلی مواظبش باش و بهشداروها با تجویز دکترن که می-
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 رسیدگی کن. 

 مچاله کردم، خدا لعنتت نکند ماهور.هایم را در هم ل*ب گزیدم و دست

 شه، فقط هر چیزی که نیاز هست رو بنویس.طور میحتماً همین-

اش به هر سرش را باال گرفت و از باالی عینک با همان لـبخند و چشمان ریز شده 

 مان نگاهی انداخت که باعث شد سرم را جهتی دیگر بگیرم.ِ دوی

ای که بود های دکتر فدایی، باالخره از دستش خالص شدیم. با هر سختیاز اتمام حرفبعد 

 تر شد.از بیمارستان خارج شدیم و البته به کمک ماسکی که داده بود، کارم راحت

های کشیده و انواع گل و هایی با قامتبه دور تا دورم نگاهی انداختم. اطرافش را درخت

 گیاه فرا گرفته بود.

 به شکمم کشیدم و منتظر کاوه ماندم. دستی

 کردم؛ پس تو خیلی کوچکی آره؟با ذوقی خاص نوازشش می

 ای آشنا شد.با لبخند سر بلند کردم که نگاهم درگیر چهره 

 شد.فهمید، نباید خبردار میبه تندی دستم را از روی شکمم بر داشتم، نباید می

 نظمی.ش بلندتر از قبل؛ البته با کلی بیهایاند و ریشحس کردم موهای سفیدش بیشتر شده

 نامرتب و ژولیده بود.

به یاد نداشتم که تا این حد آشفته باشد. روپوش سفیدی به تن داشت و زیرش یک پیراهن 

دار پوشیده بود. غم نگاهش دلم را لرزاند. او پر بود از اندوه و من پر مشکی رنگ دکمه

 ا نیاز.کرد و من باز درد. با خواهش نگاهم می

 هایش کشید، پایش جلو آمد.دستی به ریش

خواست بیاید و نزدیکم شود؛ اما من گفته بودم که برای هم جز غریبه دیگر هیچ می

 نیستیم.

 شد، برای همیشه.مان هم تمام میتا یک ماه دیگر محرمیت

 شد. خودش خواست برود و تنهایم بگذارد.تر مینزدیک و نزدیک

اش روی ماشین کاوه، از بهت نگاهش در آمدم و با اخم از نگاه ملتمسانهبا صدای بوق 

 گرفتم. عصبی بودم و کمی هم ناراحت. به تندی سوار شدم و هول زده گفتم:

 فقط برو.-

 سمتشگیرد، حرکتی نکرد. عصبی بهکردم اآلن گازش را میبر خالف تصورم که فکر می
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 برگشتم. 

 شه حرکت کنی؟می-

 زدم.، با دست به صورتم باد میام پر شده بود از عرق، گرمم بود و پیشانیدر آن سرما

 جا بمونم.خوام ایننمی-

 ای کردم.رسید! ل*ب گزیدم و عصبی خندهنظر میچنان آرام بهاما او هم

ان و چیزی هم معلوم های ماشین دودیکنه با کیارشی چون شیشهنگران نباش، فکر می-

 نیست.

 سمتش برگشتم و داد زدم:صبی بهانگشتم را ع

 بینه.نگران نباشم؟ من اصالً واسم مهم نیست که من و با کی می-

کردم و او آرام. بدون برداشتن نگاهم از روی چشمانش، ماسک را من عصبی نگاهش می

 و دهانم بر داشتم. از روی بینی

 ای کردم و با تندخویی گفتم:دندان قرچه 

 تخاره بگیرم؟خوای واسه رفتنت اسمی-

 ام زدم. خندید، با مالیمت. هوفی کردم و به پیشانی

 قدر لجبازی!شه بس کنی؟ تو چهبری؟ میشهمی-

هایم ها و عصبانیتمان از بیمارستان تمام ترسبا کمی تعلل، باالخره راه افتاد. با دور شدن

 فروکش کردند. 

 زنی انتظار نداشته باش به حرفت گوش بدم.وقتی داد می-

 نیست. کنه، دست خودمشم خلق و خوم کالً تغییر میوقتی عصبی می-

 اش را پایین داد و دستش را بیرون برد.دوباره شیشه

ذارم به حساب حاملگی و بهم ریختگی هورمونات. ازت انتظار یک ببخشید دارم؛ اما می-

 وقت با صدای بلند و دستوری با من حرف نزن.دیگه هیچ

 کارانه گفتم:و طلب ابرو در هم کشیدم

 مجبور نیستی تحملم کنی.-

 پوزخندی زد و با گفتن:

 فعالً که مجبورم!-

 خواست که دیگرسمت سیستم رفت و آهنگی در فضای ماشین خط انداخت. میدستش به
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 بحث را کش ندهم. 

 شمتنگ میهوا دلشبونه بی

 یه بغض لعنتی درگیره بامن

 ها رویه جوری غم گرفته کوچه

 گیره یا مندونم هوا دلنمی

 نه دل بستم بهش از روی عادت

 نه دل کندم ازش از رو حسادت

 کم اوردم، نتونستم ببینم

 جلو چشمم بهم کردی خیانت ...

 مریدی()رضا

 دادم؟چند وقت بود که آهنگ گوش نمی

 م؟کنام و روزهایم را با گوشه گیر بودنم سر میخیال همه چیز شدهچند وقت شده که بی

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و تا رسیدن به خانه چشم بستم. از کجا به کجا کشیده 

 شدم.

ام با ماهور و حال هم از روستا و نجات یافتن از دست اسحاق، تا به تهران و نامزدی

 ام.بارداری 

 تنگقدر دل شود. چهام مانند بانو شده است، انگار که تاریخ دوباره تکرار میزندگی

های ناری و تنگ بداخالقیهایش، دلتنگ عطر حنای روی انگشتام، دلام شدهبیبی

 های سپهر.شیطنت

 شود.ای از جلوی چشمانم رد نمیاش برای لحظهنگاه غم زده

اش که تهی از هر گونه شادمانی بودند. خودش با آن روپوش سفید و چشمان مشکی

گفت تا آمد و همه چیز را میبگذارد. ای کاش میخواست دروغ بگوید، برود و تنهایم 

 آوردیم.دیگر این همه دوری را تاب نمی

روی رستوران کوچکی که سر درش نوشته بود: بال کبابی، جگری، با توقف ماشین روبه

 دل و قلوه، سیرابی و ... نگه داشت.

 و متعجب گفتم: ای که در حال باز کردن کمربندش بود نگاه کردمسر چر خاندم و به کاوه

 ی راه رو اشتباه اومدی حاجی.جا باغ آقاجون نیست! نقشهاین-
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سمتم آمد و در را ام آورد. بهاش لبخندی به چهرهای کرد و از ماشین پیاده شد. خندهخنده 

برایم باز کرد. بدون هیچ گونه اعتراضی پیاده شدم و کنارش ایستادم. ریموت ماشینش را 

 توران.زد و رو کرد به رس

 بار امتحانش کنی دیگه نتونی دل بکنی.بندم یکان، شرط میجگرِی عباسی، خوشمزه -

 هایم را بهم فشردم و با ابروهایی باال پریده سرم را به تاکید از حرفش تکان دادم.ل*ب

وار که انگشت بخوری. از این چیزا  کنه واست مشتیالبته اگر که کبابی نخوای، سرخ می-

 ری؟که دوست دا

هایی کش آمده هایم روی هم، با ل*بدندان دوباره نگاهی به سر در انداختم و با گذاشتن

 گفتم.

 جز اوم، سیرابی!آره، خیلی هم زیاد دوست دارم؛ البته به-

 .ایش قدم گذاشت که من هم دنبالش راه افتادمسمت در شیشهبه

 هاش با ترشی حرف ندارن. سیرابی-

 خوردم.گذاشتند را میکه جلویم میگرسنه بودم، هر چیزی 

 خورم.می اآلن اگر سنگ هم بذارن جلوم-

 لبخند پت و پهنی زد و هیچ نگفت.

ای پر از ماهی قرار داشت  ای که کنارمان حوضچهرو به روی هم، روی تخت چوبی

 نشسته بودیم.

 شد.آمد و شرشر آبی که به حوض ریخته میصدای بلبل می

مان نشسته بودند. اطراف تر از تختطرفه نفر دیگر هم کمی آنبه غیر از خودمان، س

 کرد.های همه رنگه بود که بوی عطرشان اغوایت میحوض پر از گل و گیاه

روحی ی ل*ب*ش اِنحنای بیی زیاد، کمی گوشهکردم و او هم با توجهبا لبخند نگاهش می

 داشت و زل زده بود به چشمانم.

 گونه باید برایش جبران کنم؟بت، چهاین همه لطف، این همه مح

های طاقتم از سنگینِی نگاهش طاق شد و سر به زیر انداختم و مشغول جمع کردن کرک

 گلی تخت شدم.ی قرمِز گلروی قالیچه

 تونیم خلوت کنیم؟امشب که اومدی، می-

 سر بلند کردم و با چشمانی گرد شده از حرفش با تعجب گفتم:

 خلوت؟چه خلوتی؟-



www.taakroman.ir  

 
  

 
216 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

سمتم های بد بهشد به یک لبخند. ناخودآگاه فکرکم تبدیل میتر و کمانحنای ل*ب*ش کشیده

 هجوم آوردند.

 کنن ...معموالً، وقتی دو نفر با هم خلوت می-

 صورتش را نزدیک آورد، آهسته ل*ب زد:

 کنن؟کار میچه-

 عیدم.خواست به دهانم بیاید، آب دهانم را ترسیده بلقلبم از تپش زیادی می

 دونم!نمی... نمی-

 عقب رفت و دست به س*ی*نه شد.نفسش را بیرون فرستاد، به

 زنن دیگه.ریز حرف میشینن َور دل هم و یکمی-

ای گفتم. سرم را مخالفش قرار دادم و در دل خدا را  هوفی کردم و با خنده، "آهان" ترسیده

 که فکرم اشتباه بود.شکر کردم. خیالم آسوده شد از این

 تنها باشیم لطفاً.-

 سمتش چرخیدم و با همان چشمان از حدقه در آمده گفتم:دوباره با سرعت به

 تنها چرا؟-

 خصوصی دارم باهات. چون حرف-

 در این کار موفق شد. کند و البته هم خواهد اذیتمحس کردم می

الغر اندامی که کاوه، مان، سرم را باال گرفتم و به مرد با گذاشتن سینی اِستیل گردی جلوی

 کرد، چشم دوختم.عباسی خطابش می

ای داشت. با موهای فر و صورت کامالً اصالح ی مشکی و بینی گوشتیچشمان پف کرده

 و اندامش. شده، نه به اسمش و نه به چهره

 نوش جون، گوارای ب*دن. آبجی مشتی پز درست کردم جون بگیری.-

 برگشتم.سمت کاوه به چشم گردم و با خنده

 هایم را معذب در هم قالب کردم.پاهایم را بیشتر جمع کرده و دست

 دست شما درد نکنه.-

 ها پارچ دوغ رو هم بیارن. کاوه جان امری، فرمایشی؟گم بچهاآلن می-

 کرد، گفت:گداری هم خرج من میاش که گهاش زد و با همان لبخند مردانهدستی به شانه

 گم.کسری بود میدستت درد نکنه، کم و -
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 با رفتنش نفسم را رها کردم و به سینی پر از خوراکی نگاهی انداختم که دلم ضعف رفت.

خندید؛ اما انگار خسته بود و چشمانش محتاج خواب بودند. با فکر به سر بلند کردم، می

 گرفت. امعباسی خنده

 خندی؟به چی می-

 ام بیشتر شد.دهیک تا از ابرویم را برایش باال انداختم که خن

 خندی؟خودت به چی می-

 کنن.که همه جفت خطابمون میبه این-

 پوست ل*ب*م را به دندان کشیدم و به تاکید از حرفش سر تکان دادم. 

 کردم از اون مردای پر سیبیل و شکم داره. فکر می-

جای الی نان پر از جگر و دل را باز کرد. عطر کبابش بهای کرد. البهی خستهتک خنده

 تم کرد.تهوع و عق زدن، سر مس

 ای؟خسته-

ای نان، سبزی و تربچه به همراه جگری بزرگ الی نان گذاشت و دستم داد. خجالت تکه

 زده از کارش، با شرمندگی گفتم:

 کردم.ممنون، خودم لقمه می-

 دیشب تا چهار مجبور شدم مطب بمونم! ساعت هشت تا یک ظهر هم آسایشگاه بودم.-

 ی داشت، گرم و لذید.طعم خوب

 آسایشگاه چرا؟-

 ای دیگر گرفت و دستم داد. واقعاً نیاز به این کارها نبود.لقمه

هر چیز که مربوط به کارم باشه جزئی از وظایفمه، از آسایشگاه و سالمندان گرفته تا -

 ها و مطبم.تیمارستان

های و از شیفت رفتبخواهی به بیمارستان میقدر متفاوت بود با ماهوری که دلچه

 کرد. اش شانه خالی میشبانه

 زنند.کنند و قید تحصیالت خارجش را هم میاگر ادامه بدهد اخراجش می

 شونی!پزشکحال اونایی که، تو روان پس خوش به-

خواستم دوباره برایم لقمه بگیرد، برای همین با مهربانی نگاهم کرد و چیزی نگفت. نمی

 دم دستم بود الی نانم گذاشتم و با ولع شروع به خوردن کردم.دست به کار شدم و هر چه 

 زدند، کاسه را سر کشیدمی تازه غلت خورده بودند برایم چشمک میپیازهایی که در لیمو
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 ای در هم به خود گرفتم. واقعا گرسنه بودم.اش چهره و از ترشی 

 گرفتم و با گفتن:هایم را بزرگتر میلقمه

 ان.ی عباسیی کلهاندازهنگاه کن -

 کرد.دادم؛ اما او خیره نگاهم میشان میبدون جوییدن قورت

گذاشت، دلتنگش شده بودم. با آوردن پارچ دوغ که پر جا بود آبرو برایم نمیاگر مریم این

 های آسمان هستم.بود از کرفس، حس کردم در حال چیدن ستاره 

 کرد انداخت.ست میبی درهایی که بیطعم دوغش مرا یاد دوغ

کردم؛ انگار که خودش هایم را فراموش میها و ناراحتیکنار کاوه، به طرز عجیبی نگرانی

 کرد.هم این موضوع را فهمیده بود که محبتش را چند برابر از قبل خرجم می

 شان نبود.جایی کردم که حقهای نابهراجع به خودش و کیارش، قضاوت

خواست به ریقی که بود قول امشب را ازم گرفت. دلش میبه خانه رساندم و به هر ط

 یشان بروم، گفته بود باید حرف بزنیم؛ اما چه حرفی؟خانه

 ی باال.سمت اتاق آقاجان رفتم و بعد هم به طبقهبا حسی خوب و انرژی کامل وارد شدم. به

زد. با می رو قدم جویید و در راههایش را میمری در حال حرف زدن با موبایلش، ناخون

 رو شدم.اش روبهی آشفتهسمتم برگشت که با چهرهصدای پایم به

 زنیم آقا کیارش، ببینم این کیه؟ نیازی به توضیح نیست.باشه، بعداً حرف می-

 دستش را باال آورد و در هوا تکانش داد، و این کارش یعنی که بدبخت شدیم.

 کنه.زنیم، باید برم اهورا گریه میگفتم شب حرف می-

 سمتم آمد، نگران شدم از حال و اوضاعش.تماسش را هول زده قطع کرد و به

 بازوانش را گرفتم و سعی داشتم آرامش کنم.

 شده مری؟ با کیارش دعوا کردی؟چی-

ُسر خورد و روی زمین نشست، با دست روی ران پایش زد و دوباره دستش را در هوا 

 تکان داد.

 بگو که چی نشده!-

 و زدم و دستانش را گرفتم.مقابلش زان

 ترسونیم.بگو ببینم، داری می-

 ی پایین نگاه کرد تا سر و گوشی آب بدهد، سالن را از نظر گذراند و من هماز باال به طبقه
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 کردم.متعجب به کارهایش، نگاهش می 

 سمتم برگشت.ناگهانی با چشمانی گرد شده به

 دیدیش؟-

 صدایم را باال بردم:

 گی مر ...میکی؟ چی -

 دهانم را گرفت و عصبی گفت:

 زنی تو هم!هیش! چته داد می-

 خدایا، چه بالیی سر مری آمده است که از حد نرمال و طبیعی خودش خارج شده است.

 گم، دیدیش؟پرستاری که کیارش آورده واسه آقاجون رو می-

 مشکوک شدم به حرفش، چشم ریز کردم و دستش را از روی دهانم پس زدم.

 طور؟نه، چه-

 ای را نشانم داد.حرصی با انگشتش نقطه

جور واسه خودش تو تره. برو ببین چهسال از تو بزرگسال نارون، فقط یکفقط یک -

 زنه و بزک کرده دختر ور پریده.خونه چرخ می

 چشمانش را با درد بست و موبایلش را عصبی در هوا تکان داد.

و از کجا اوردی؟ پرستار قحطی بوده رفتی واسه من گم این زنم میبه کیارش زنگ می-

 گه عزیزم سخت نگیر پیر نداشتیم.عروس اوردی؟ می

 با حرفش زیر خنده زدم و روی زمین ولو شدم، وای از این زن و شوهر سر به هوا.

 روی دستم زد و غرید: کرد و من با خنده. محکمبا عصبانیت نگاهم می

 زهرمار.-

، از روی زمین بلند شدم و دستانش را گرفتم تا از این حال نجاتش ام شدت گرفتخنده 

 بدهم.

دادم ماهور نگاهش کند. کردم و اجازه نمی یاد خودم افتادم که در کیش به سپیده حسادت می

 دلم از مرور خاطرات گرفت.

 کردم. اعتراف، من هم به سپیده حسادت میمری یه -

 با بدخلقی گفت:

 زنی انگار خودت َشلی یا کور!جور حرف مییک-
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 اش به خواب رفته بود.داخل اتاقش شدم، سپهر در گهواره 

 های اتاقش خیره ماند.اش نشست و با اخم به پارکتتخس روی تخت بهم ریخته

 کنی؟چین رفتار میپس خودت چرا هم-

 اش را دارد. ، هنوز هم اخالق بچگانهم را نداد جواب

 حرف کنارش نشستم و نگاهم را در اتاقش چرخاندم، تغییر کرده بود.بی

ای بزرگش که تاجش به دیوار های برگ برجسته و تخت نقرهکاغذ دیواری طالیی با نقش

را هم ی گردی با دور طالیی، یک میز سفید و صندلی چوبی طالیی چسبیده بود، آیینه

 جلویش قرار داده بود. واقعاً تغییراتش حرف نداشت.

 خیلی وقت بود نیومده بودم اتاقت.-

 بدون نگاه کردنم، هوم سرد و آرامی گفت.

مری بس کن دیگه! شب خونه مادر شوهرت دعوتی، پاشو به خودت برس. ترگل ورگل -

 کن.

 هایم گول بزنم.ای را با حرفخواستم بچهانگار که می

 من هم شب میام.-

 سرش را باال گرفت. برق نگاهش لبخند به ل*ب*م آورد.

 جدی جدی میای؟!-

اش که حس کردم از حالت خشک بودنش ای به چهره سرم را تکان دادم و لبخند مفتخرانه

 ، زدم.در آمده 

 پس بریم یه رنگ بزنیم به موهام.-

 انداخت.یاد بانوام میای کردم و شالم را از روی سرم برداشتم. کارهایش خنده 

 بینم شنگول شدی!می-

 چیه، بده مگه؟-

 ی هنوز درهمش چشمکی زدم.شدم، برای چهرهدر حالی که از اتاق خارج می

 تو آشپزخونه منتظرتم.-

کردیم، رنگ و رویی برایش نمانده بود رو هم تعویض میسمتم اتاقم رفتم. باید فرش راه به

 دیگر.

کردیم تا دوباره ها را هم عوض میها و مبلگذاشتیم، پردهشمعدانی می ها را همی پلهلبه

 خانه رنگ و رو بگیرد.
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خواست شان کردم. دلم میحوصله روی تخت پرتطور بیهایم را عوض کردم و همانلباس

ها کنم. موهای ش بدهم و وسایل جدیدی را جایگزین این فعلیبه اتاقم برسم، رنگ و لعاب

 سمت آشپزخانه رفتم.رها شده روی کمرم را با گیره باالی سرم جمع کردم و به

آبرویی و خار شدنم؛ اما ندای دستی به شکمم کشیدم. از بزرگ شدنش هراس داشتم، از بی

 گفت.درونم چیز دیگری می

اخم در را باز کردم که با دختر ظریفی که کنارش نشسته بود  در اتاق آقاجون بسته بود. با

سمتم برگشت، از سر جایش بلند شد و رو شدم. بهکرد روبهو پیراهنش را عوض می

 هایش را در هم گره زد. دست

 سالم. -

های اسحاق، دلش انداخت که در روستا با زورگوییمظلومیت نگاهش مرا یاد نارونی می

های ساده و مشکی به تن داشت به سر تا پایش نگاهی انداختم، لباس کرد.هوای مرگ می

اش را پشت گردنش گره زده بود. ترکیبات صورتش متناسب بهم بودند؛ اما به و روسری

 خورد.یک دختر نوزده ساله نمی

 .سالم، خسته نباشی-

که اینقدر آرام بود که متعجب شدم از غمگین نگاهم کرد، تشکر کرد؛ اما صدایش آن

 تشکرش را شنیدم.

 هوا گفت:کرد و بی سر به زیر نگاهم

 پدربزرگتون زخم ب*س*ت*ر گرفتن.-

 زخم ب*س*ت*ر گرفته بود؟ برای یک لحظه، قلبم نزد.

اش باز بود و ب*د*ن*ش گود های پیراهن آبیتر رفت. دکمهکمی جلو رفتم که او عقب

 رفته و پر از چرک شده بود.

توانستم تکانی بخورم. زمان و مکان را از یاده برده بودم و فقط به مردی که عزیزتر نمی

های درشت گردی که کردم. باندهای خونی کنار ت*خ*ت*ش و زخماز جانم بود نگاه می

 کردند، قلبم را به درد آورد. روی پوستش خودنمایی می

*** 

 طور بود؟عزیز آقاجونش، امروز درس و کالس چه-

 حالی روی مبل ولو شدم.ام را از سرم در آوردم و با بیقنعهم

 . بانو کجاست آقاجون؟خسته کننده-
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کیفم را کنار پایم انداختم و با خستگی چشم بستم. کنارم نشست، سرم را اسیر دستانش کرد 

 و به موهایم ب*و*س*ه زد. 

افته دنبال من و ات یا میهافته دنبال خاله فیروزاین مادر تو هر روز رنگ به دست، یا می-

 کشه آقاجون، آقاجون موهات سفید شدن بیا رنگ بزنم.هوار می

خندم که خاله فیروزه با لیوانی پر از شربت آورد با صدا می که ادای بانوام را در میاز این

 شود.وارد هال می

فی کند.  اش را مخایی به سر دارد و با خجالت سعی دارد موهای مشکی شدهروسری قهوه 

 شوم.ی آقاجون مواجه میدوزم که با چشمان به شیطنت کشیدهنگاهم را به باال می

 خاله فیروزه، تغییرات جدید مبارک.-

 زند و سعی دارد نگاهش را بدزدد. لبخند معذبی می

*** 

شکند، هنوز هم باورش سخت است. موها و گیرم و بغضم به آنی میدست جلوی دهانم می

 دست شده بودند.یک هایش سفیدریش

 ناباور نزدیکش شدم و کنارش نشستم. با مشت به خودم زدم و با گریه نالیدم:

ای که داره خونم رو کنم با گذشته. من چهکنه نفسی که به نفس تو بندهآقاجون درد می-

 مکه؟می

 ای زدم و با درد چشم بستم.هایش ب*و*س*هدستش را گرفتم، دیگر گرم نبود. به انگشت

 نفس شوم.جا کنارش بیهوش و بیقدر گریه کنم تا همانخواست آندلم می

 آقاجون من چه کنم؟ بدون تو چه کنم؟-

 کرد.ام در فضای اتاق پراکنده شده بود و میان دیوارها رسوخ میهقهق

دانستم که او هم مانند بانو رفتنی است. قرار است برود و برای همیشه تنهایم بگذارد. می

 کردم؟باید چه می پس من

اش، زخمی درشت و ی س*ی*ن*هبا بدبختی به صورت الغرش زل زدم. پایین قفسه

شان، طعم خون زبانم را به دندان کشیدم و با حرص فشردم چرکین شکل گرفته بود. ل*ب

 خیس کرد. 

کس هیچکند و ام درد میقدر گذشته. چهسر روی تختش گذاشتم و از عمق وجودم گریستم

 نیست که بفهمد و درکم کند.
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ام های شبانهشان کابوسکند و خاطراتام سنگینی میام، روی شانههای زندگیردپای آدم 

 شده است.

 گریه و ناراحتی براشون خوب نیست.-

 توانستم.توانستم خوددار باشم، نمیکردم؛ اما نمیگفت، نباید جلویش گریه میدرست می

 بمونید. شما بهتره بیرون-

 ی مری که پرستار را خطابش قرار داده بود، سر بلند کردم.با صدای به حرص کشیده 

ام برای کارهای از سر جایش بلند شد و با عذرخواهِی آرامی از اتاق خارج شد. حوصله

 خواستم باهاش بحث کنم.کشید و نمیمری نمی

 اآلن متوجه شدی؟-

 را دور بازویم حلقه کرد.سرم را تکان دادم. کنارم نشست و دستش 

تونه تکونی بخوره و همین باعث شده دن. نمیامونش نمی هابه هوش میاد؛ اما سرفه-

 زخم بستر بگیره.

خواستم از دستش بدهم و ام بلند شد و با درد صورتم را پوشاندم. نمیهقدوباره صدای هق

 توانستم هیچ کاری کنم.نمی

 وقت!کنم اونهم گریه مینارون، فدات بشم گریه نکن. من -

 ام شروع شد و سرم به دوران افتاد.ام سوخت و سوزشش تا به گلویم رسید. دلپیچهمعده

به تندی از سر جایم بلند شدم تا جلویش ُعق نزنم؛ اما قبل از خارج شدنم، حالت تهوع 

 ام را بهم ریخت و مساوی شد با استفراغم و پخش شدنش روی زمین.معده

ست شدند و روی زمین افتادم. صدای جیغ مری و کمک خواستنش از پرستار، زانوهایم س

 وقفه در مغزم به صدا در آمد.مانند زنگی بی

 خاک به سرم، وای نارونم!-

 گفت:هایم را گرفته بود و با صدای لرزان از بغضی میاز پشت سر شانه

 نکن، تو رو خدا نکن دختر، خودت رو کشتی! -

 رفت و دیدم تار شده بود.، خواستم بلند شوم/ اما سرم گیج میام که خالی شدمعده

 کنم.بذار من کمک می-

 نیازی نیست من گرفتمش.-

 ره!اما سرشون گیج می-

 یشان با پشت دست دور دهانم را تمیز کردم و دستم را بند دیوار کردم تا بلند شوم. صدا
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 سوخت.ام میلرزیدند و معدهآور بود برایم. هنوز پاهایم میعذاب

 کنید.جا رو تمیز لطفاً این-

 نهایت بد خلق و خو شده بود.ام رد شدم. مری بی از کنار ک*ث*ی*ف کاری

 رم دنبالش. شما کاری که گفتم رو انجام بدید.من خودم می-

 هایش نجات پیدا کنم.ها رفتم تا از دست غر زدنسمت توالت کنار پلهبه

 گذاشتم. داخل شدم و در را قفل کردم تا کسی نیاید.از درد، دست روی شکمم 

ای روحم در آیینه خیره شدم. ترسناک، رنگ پریده و زیر چشمانم به قهوهی بیبه چهره

 زد.می

ای درشت از استفراغم روی پیراهن سفیدم خودنمایی دور دهانم ک*ث*ی*ف و لکه

 کرد.می

ان عباسی انداختم. مشتم را تندتند ی رستورآب را باز کردم. صدای شرشرش یاد حوضچه

پاشیدم. گردنم خیس شد و تا به لباس زیرم کشید. کردم و به صورتم میپر از آب می

 سرمای آبش را دوست داشتم.

ی موهایم از توالت خارج شدم. روی ی روی پیراهنم را پاک کردم و با بستن دوبارهلکه

 کرد.م وجودم درد می نشستم و با دست سرم را گرفتم. تما اولین پله

 اش مواجه شدم.ای مقابلم، سر بلند کردم که با نگاه نگران و سوالیبا افتادن سایه

 او که خدمتکار خانه نبود. پرستار بود و بس. این رفتار مری اصالً درست نبود.

 ام گذاشتم و فشردمش.هایم را روی معده نفسی گرفتم. انگشت

بود. مدام حالت تهوع داشتم و با کوچکترین چیز عق  دانستم این عالئم بخاطر چینمی-

وقت بود که زدم. تست زدم، فهمیدم باردارم. رفتم بیمارستان و آزمایش دادم. اونمی

 فهمیدم بارداریم قطعی شده.

هایم تند شدند و ضربان قلبم شدت گرفت. پس همه های دستم یخ بستند. نفسنوک انگشت

 چیز را فهمیده بود. 

 مهربانی دستم را گرفت. د، کنارم روی اولین پله نشست و بانزدیک آم

ازش مواظبت کن. مثل بانو باش واسش. تا هر کجا که تو بگی، من کنارتم و ازت حمایت -

 کنم.می

 خواست زمین دهن باز کند وهایم را بهم فشردم و با بغض نگاهش کردم. دلم میل*ب
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 .ببلعدم 

 مری؟!-

صه چشم بستم که سرم را در آ*غ*و*ش گرفت و روی اشکم سرازیر شد. با غ

 کرد. انگار که واقعاً درکم کرده بود. اش فشرد. حاال او هم گریه میس*ی*ن*ه 

 بهش اعتماد کردم. ازم استفاده کرد. گفت زن داره مری! -

 ام شدت گرفت. به پیراهنش چنگ زدم و با گریه نالیدم:گریه

در که بیاد، وقتی نگرانش بودم اون، اون رفته بود  وقتی توی اتاق، چشم دوخته بودم به-

 سرخوش کرده بود، گفت زن داره.

 کرد.*ای زد و کمرم را نوازش میبه سرم ب*و*س*ه

 تنهام.-

 نرم به کمرم زد. حرفم برایش خطا بود.

 دیگه این حرف رو نزن. مگه من مردم که بذارم تنهایی بکشی و بالیی سرت بیاد.-

 هایم را پاک کردم و با ترس گفتم:آ*غ*و*ش*ش جدا شدم. اشکاز 

 کنم قراره برگردم روستا. همش حس می-

 گذاشت. "هِی" بلندی کشید و دست روی دهانم

 زنی تو؟!که می ها چیهزبونت رو گاز بگیر دختر! این حرف-

 ای به چوب پله زد.گوشش را کشید و تقه

 دور از جون.-

 کنیم؟ کارواسه آقاجون چه-

سمت شکمم سوقش صورتم را قاب گرفت. با لبخند به چشمانم نگاهی انداخت و سپس به

 داد. 

اول به این کوچولو فکر کن. آقاجون رو هم که پرستار گرفتیم. ماهور هم در هفته دو بار -

 کنه.میاد و وضعیتش رو بررسی می

 چشم گرد کردم که تند گفت:

 یم بیاد پیشت، خیلی خب عزیزم؟گم مرری پیش سودابه یا میتو می-

 از کجا فهمیدی که، که ...-

 کشیدم به زبان بیاورمش. عصبی از سر جایم بلند شدم و دستم را بندخجالت می
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 کردم.امپیشانی 

های اون شبم درست نبود، نتونستم قدر عذاب وجدان داری ... حرفتو گناه نکردی که ان-

شی بد خدا قسم فردا می بفهمه. باید یه راهی پیدا کنیم. نارون بهدرکت کنم؛ اما نباید کسی 

 و بیراهه فامیل.

مان شده. گفت بانو ب*د* *ک*ا*ر*ه است و باعث ننگیاد حرف عمویم افتادم وقتی که می

 وقتی گفتند که باید بمیرد و این لکه را پاک کند.

 اش بشم.شه شرمندهخوام شب بیام؛ اما قوِل به کاوه و نرفتنم باعث مینمی-

 هوفی کردم و با جویدن پوست ل*ب*م کمرم را گرفتم.

 هایش جا خوش کرد. ی نامحسوس روی ل*بای نگاهش برق زد و لبخندلحظه

 پلکه این آقا کاوه!خیلی دور و برت می-

 آب دهانم را بلعیدم. از فکرش ترسیدم.

 کنه.نه، نه فقط کمکه. آره کمک می-

 مثل لبخند دکتر فدایی. لبخندش مرموز شد، 

 پاچه گفتم:ها باال رفتم و دستاز مقابلش رد شدم. از روی پله

 رم واسه شب حاضر بشم.می -

 کردم؟!وارد اتاقم شدم و درش را محکم بستم. باید چه می

ای که قرار است باعث کردم یا بچهمان را کشیده بود فکر میها زحمتبه پدربزرگی که سال

 آبروییم شود؟!بیرسوایی و 

ام رفتم. پیراهنم را باال دادم و دستی به شکمم کشیدم. هنوز هم تخت و بدون سمت آیینهبه

 برآمدگی بود.

ای که وارد نه ی روی تختم را جمع کرم و زیر پیراهنم گذاشتمش. مانند زن حاملهمالفه

 رسیدم.نظر میماه شده است به

حمام شدم. هنوز هم شکمم از ژِل سونوگرافی لزج  هایم را در آوردم و واردعصبی لباس

 بود.

*** 

ی کوتاهم را دور کمرم گره زدم و  ای از حمام خارج شدم. حولهبا یک دوش ده دقیقه

 ی اتاقم رفتم.سمت پنجرهبه
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 تا آخر بازش کردم که هوای سرد بیرون، تن خیس و ع*ر*ی*ا*ن*م را لرزاند. 

 خوردند.نرمک تکان میهایشان نرمشده بودند و برگها در غروب آسمان تماشایی درخت

ای را به تن کردم. کمربند سفیدم را هم المپ اتاقم را زدم و یک پیراهن بلند تنگ فیروزه 

دور کمرم بستم و پالتوی خاکستری کوتاهی را که برای مریم بود روی پیراهنم انداختم. یاد 

 افتادم.هایی که در کیش با سپیده خریده بودیم لباس

طور رها کرده و شالم را رویش غمگین نفسم را رها کردم و موهای خیسم را همان

 انداختم.

سوتی کشید و رو به اهورا  .شانزمان شد با خروج مری و اهورا از اتاقخارج شدنم هم

 گفت:

 قدر ه*و*س*ن*ا*ک شده پسرم!ات چهببین خاله-

 هیچ چیزش پیدا نبود.الی آ*غ*و*ش*ش گذاشته بود. اورا البه

 نزدیک آمد و اجزای صورتم را از نظر گذراند. 

 چرا آرایش نکردی؟-

 ل*ب ورچیدم و شانه باال انداختم.

 نداشتم.-

 ها سرازیر شدیم که با خنده گفتم:"هوِم" آرامی گفت و با گرفتن دستم، از پله

 مری، اهورا تو بغلته!-

 روی مبل گذاشت و زیپ کیفش را باز کرد. سمت سالن برد. اهورا رادستم را کشید و به

 های مامانش عادت کرده.بازی به جنگولک-

 ای شیطانی گفت:کیف لوازم آرایشی کوچکش را در آورد و با خنده

 ی من.مواد منفجره-

 اش مرا هم به خنده وا داشت.لحن حرف زدنش و نگاه موذیانه

 امالً حواسم هست.. خیالتون از پدرتون راحت باشه من کخوش بگذره-

مری با پشت چشمی نازک کردن تشکری کرد و اما من، با لبخند نگاهش کردم و یک 

 خسته نباشید هم تنگش چسباندم.

کشد؛ اما مگر گفتم این همه زحمت میکنی و من میزد که چرا پرواش میمری غر می

 آمد؟!کوتاه می
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کند. اهورا که گریه  ش بودم تا آرایشمگیرد. ده دقیقه کامل زیر دستزد که پول میغر می

آورد تا آرامش کند. کیارش رسیده بود و  کرد، صداهای اجق وجقی از خودش در می می

ام زود باش بیا که بریم.« اما با گفتن نارون زیر دستم است زد »خانم، خستهمدام زنگ می

 زد تا خوشگلت نکنم ول کنت نیستم.کرد و غر میشانه خالی می

 خاطر چیست و به خیال خودش برای کاوه دلبری کنم.دانستم این کارهایش بهمی

گفت داد و میبماند که در ماشین چقدر به کیارش غر زد و او هم با خنده سر تکان می

 اتون؟!کشیم از دست خالهنارون خانم ببین ما چی می

. کِل آپارتمان از روی در مشکی رنگی که یک چشمِی گردی رویش بود ایستاده بودیمروبه

 گل پر بود.

خواستم دست خالی بروم، ام یک جعبه شکالت شیک و بزرگ هم خریده بودیم. نمیبه گفته

 آن هم برای اولین بار.

 با دومین تقه و زنگ زدن، در توسط خواهرش که قبالً هم دیده بودمش باز شد.

 عقب رفت.با رویی گشاده و مهربان در را باز کرد و به

 اومدید.خوش -

کیارش نگاهم کرد که اول من بروم، سرم را نامحسوس برایش تکان دادم که دستم را 

 گرفت.

گفت خاله ات یه بند میهسالم به روی ماهت خواهر شوهر گرامی. بگیر که برادر زاد -

 شهال.

 ام گرفته بود از دست کارهای مری.خنده 

ای به ل*ب داشت لبخند پیروزمندانهی مشکی. داخل شدیم که نگاهم گره خورد به دو تیله

 گرفت.ام نمیو نگاه از چهره

ام ی زوِم چهرهسمت کاوهکیارش خواهرش را بـ*ـغل کرد و با ب*و*س*ه باران کردنش به

 رفت.

 خوش آمدی مهربانوی خوشگلم.-

 برگشتم و به خانم مسنی که بازویم را گرفته بود نگاهی انداختم.

 تون هم شدیم.سالم، ممنونم. باعث زحمت-

 این چه حرفیه گل دختر. رحمتی شما.-

 لبخند ملیحی به ل*ب نشاندم و چیز دیگری نگفتم.
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 ات شد اسمش رحمت.فالت رو گرفتم. بابای بچه-

ام کرد و برشی از سیب بزرگ را وارد دهانش کرد. سعی کردم جلوی چشمکی نثار چهره

 ام را بگیرم.خنده 

کیارش هم کنارم. اهورا را در آ*غ*و*ش گرفته بود و مدام روی مبل نشستم و خواهر 

 کرد.نازش می

 خوش اومدی دخترم.-

 گره زدم.  هایم را در هماز سر جایم بلند شدم و با تشکر دست

شان کم؛ اما صمیمی و گرم بودند. مادرش های خانوادهپدر و مادر کیارش بودند. عضو

 رویم.کنارم نشست و پدرش روبه

های خواهرشوهرش برای اهورا کسی آورد و ناز کردنی که شلوغ بازی در می جز مربه

 کردند. خاطر حضور من بود که کمی معذب رفتار میزد. شاید هم بهحرفی نمی

ترین حد پایین انداختم که با های پیراهنم شدم و سرم را تا ممکنمشغول ور رفتن با آستین

 .جا شدمبهجاحرف آریا کمی سر جایم 

 ی آقابزرگ، دختر خدابیامرز بانو هستن.ایشون هم نارون خانم گل ما، نوه-

 نام بانو قلبم را خراشید وقتی که خدابیامرزی پسوندش شد.

 اش گذاشت.ای گفت و متفکر دست روی چانهمادرش کمی متعجب، "آهان" کشیده

سمت س بهکرد و سپبخش نگاهم مینگاهم را به کیارش دادم که با لبخندی آرامش

 فشردش، سوق دادم.سختی میی مبل که بهی کاوه دور دستههای حلقه شدهانگشت

ی جذاب و سردش را هدف گرفتم. سعی داشت آرام مردمک چشمانم را باال کشاندم و چهره

 نظر برسد.و مجذوب به

 عزیزم، نامزد ماهور جانه دیگه، درسته؟-

 .کف دستم پر شد از عرق

 ...امم، نه خب -

 هوفی کردم و به سختی ادامه دادم:

 اش تمام شد.مسئله-

برق نگاهی، باعث شد دلم یخ بزند. و برق این نگاه برای خواهر کیارش بود که دلم 

 گرفته است.خواست نامش را بدانم. حس کردم خیالش راحت شده و آرام می
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 چرا؟! چرا باید ذوق کند از جدایی من و ماهور؟!

ای کنار مادر شوهرش کز کرده بود  گوشه نپرسید. حاال هم مری غمگیندیگر کسی سوال 

کرد. حالم در حال دگرگون شده بودن بود و به هوا احتیاج داشتم. با صدای میو نگاهم 

 ی اهورا، کاوه هم از فرصت استفاده کرد و گفت:گریه

 نارون خانم، اگر به هوا احتیاج دارید اتاق من بالکن داره.-

کس حرف کاوه را  ه دست مری سپرده شد و من هم از سر جایم بلند شدم. هیچاهورا ب

 گرفت.خاطر روانپزشک بودنش به منظور نمیبه

 دست تخته نرد هستی؟ی یهخب آقا کیارش، پایه-

 ی کیارش باعث شد دوباره به خواهرش که زومم شده بود نگاه کنم.صدای خنده 

 خوام شکستت بدم پدر.بدجور می-

کرد، ی ل*ب دخترکی که با سردی کاملی نگاهم میی پدرش و باال رفتن گوشهخنده  صدای

 جانم را به هاللوش انداخت.

 پس یا علی.-

 حال است؟!شوم. این دختر برای چه خوشخدایا، دیوانه می

 خواهد روی زمین بنشینم و زار زار گریه کنم.دلم می

 م.اش روی گرفتی یخ زدهبا گرمای دستی از چهره

 راحت باش با کاوه. بهش اعتماد کن دخترم.-

 .خورم منظور حرفش را به خوبی حس کردم حس کردم، قسم می

 دانستم.شان شده بود که من نمیامشب همه یک چیزی

 کرد. گشتم؛ اما خالی بود، ذهنم از جست و جو درد میدر ذهنم به دنبال فامیلی کیارش می

ا گفتن "چشمی" آرام، از پدرش هم برای رفتنم اش زدم و بلبخند مضطربی به چهره

 عذرخواهی کردم که با مهربانی جوابم را داد.

 گم شراره میوه بیاره واستون.زنم. االن هم میبرای شام صداتون می-

 . پس نامش شراره بود.تشکری کردم و به دنبال کاوه راه افتادم

های ی که پر بود از قاب عکسروی باریک و درازداشتم. راه پشت سر کاوه قدم بر می

ای که نقش انداخته بود به و نور قرمز مخفی های عجیب و جالبکوچک و بزرگی با نقاشی

 سر تا سرش.

 سمتم برگشت. نگاهش جدی خشک و بود.ایستاد، با کمی مکث به
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 شن! به من اعتماد داری؟جا هم دفن میهای تو اتاقمون همونحرف-

رویم اعتماد داشتم. سر تکان دادم به این مرد مهربان و جسور روبهداشتم. خیلی زیاد هم 

 هایش بشوم.قدم قدمکه دستم را گرفت و باعث شد هم

 سوزاند.گنگ دنبالش راه افتادم. دستش داغ بود و این حرارت پوست دستم را می

که شوم سمت کسی متمایل میام که با کمی محبت و باارزش شدنم، بهقدر ضعیف شده چه

 خواهم از ماهوری که زمین زدم و شکستم داده بود، فاصله بگیرم.می

ماند، بازش کرد. اول من وارد شدم و بعد یشان مییک در چوبِی سیاه، درست مثل در خانه

 هم او.

ی صدا بست و برق لوستر آویزان به سقف اتاقش را زد. یک ت*خ*ت دو نفرهدر را بی 

 ه پر بود از از کتاب.ک خانهقرمز رنگ و یک کتاب

خورد. یک میز اش به چشم میهای برقیی وسیلهکنار ت*خ*ت*ش، لپ تاپ و تبلت و بقیه

 کوچک قرمزی که دورش را در بر گرفته بودند، ِ گرد چوبی نخودی شکل با دو صندلی

 وجود آورده بودند. ی زیبایی را بهمنظره

 پسندیدی؟-

 هنوز هم پشت سرم بود.

 ون جالبی داره اتاقت.خیلی دکوراسی-

 موهات خیلی بلندن!-

 ل*ب گزیدم از حِس حرفش.

 وقت کوتاهشون نکن.هیچ-

شان، وجودم پر شد از بافتشان کرده و گاهی هم میکه ماهور، لمس و بویبا فکر به این

 نفرت.

 زنمشون.یه روزی از ته می-

 اتاقش را به کناری زد.های ی درهمم انداخت و پردهسمتم آمد، نیم نگاهی به چهرهبه

 شن به ماهور؟چرا؟! چون مربوط می-

 فهمید و این اصالً خوب نیست، لعنتی.همه چیز را می

ی درش را پایین کشید و با باز شدنش، باد، گیرهتماماً شیشه بود و چوبش سفید. دست

 سمتم هجوم آورد. وحشیانه به
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 ز باورش کرده بودم.قدر در این چند روسمتم دراز کرد. چهدستش را به

بو های هزار رنگ و خوشدستش را گرفتم و با هم وارد بالکونش که پر بود از گلدان

 .شدیم

 حالم.که اتاقم همچین بالکنی داره خوشاز این-

 شه.ی اتاق من هم رو به باغ باز میپنجره-

داد.  اش را به دیوار کوتاه بالکنشلبخند عمیقی زد. دست به س*ی*ن*ه شد و تکیه

زدند و وزش باد خنکی که های روشنی که برایم چشمک میآسمان پر بود از ستاره

 .چسب بود. چشم بستم از لذت هوایشنهایت دلبی

 نارون؟-

 که چشم باز کنم آهسته ل*ب زدم:بدون این

 بله؟-

 تو زیبایی و برای ماهور زیادی.-

 برایش زیبا بودم؟!

 کرد؟! چرا دروغ گفت؟! زیبا بودم، پس چرا رهایمگفت. اگر ماهور هم همین را می

 اش سخت و ناخوانا شده بود.نگاهش کردم. چهره

که از راه اشتباهی  زنی که خودت رو تو دلم جا بدی؟! باید بگمداری برخالفش حرف می-

ها رو در گوشم زمزمه وارد شدی آقا کاوه، چون ماهور هم درست مثل تو همین حرف

 کرد.می

 هور نیستم.من ما-

کردم. نباید نسبت به این مرد منظم شدند. اشتباه میهایم نایک قدم نزدیکم شد که نفس

 شدم. نارون لطفاً، لطفاً خوددار باش.حساس می

 که من خیلی وقته تو دلت جا باز کردم.و این-

 توانستم حرفش را هضم کنم.. نمیاخم متعجبی کردم

خوای قبولش کنی، چون داری این رو به خودت ط نمیتونی به خودت دروغ بگی. فقنمی-

 قبولونی که ریزترین احساسی هم به من نداری.می

 خواند.کند و میفهمد، حس می. همه چیز را میلعنت به تو مرد

ام چرخید و آشوب درونیام. زبانم برای گفتن حرفی نمیخدایا، کمکم کن تا دیوانه نشده

 دگرگون کننده بود.
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 من اعتماد کن. پس به-

 پوزخندی زدم:

 .امهای ماهور خر شدم که اآلن حاملهبا همین حرف -

 ناباور سر تکان دادم. امکان ندارد که فکرم درست باشد.

 تو، تو به من عالق ...-

 نه! نه همچین چیزی نیست، فقط کمکه!-

 گفت و چشمانش چیز دیگری.زبانش یک چیز می

 گیج پرسیدم:

 تونم بفهممت.میشم، نمتوجه نمی-

 با من ازدواج کن.-

ی ناباوری کردم و زد. خندهدار مهتاب برق میگون و شفافش زیر نگاه تبپوست گندم

 عقب برداشتم.قدمی به

 گی. خدایا!تو دیوونه شدی! حواست نیست چی می-

 تر از قبل گفتم:دستی به صورتم کشیدم و متعجب

 کرده، من رسوام، بی آبروام. ام، از یه مردی که اآلن ولممن حامله-

 دوباره نزدیک آمد.

 اتون.از اولش دروغ بود رابطه-

 داد زدم: 

 گفتی!پس همون اول همه چیز رو می-

 او هم صدایش را باال برد. ترسیدم کسی بفهمد.

 کرد؟ ازدواجت با من یا حامله نشدنت؟!وقت چی تغییر میاون-

 .کردمای کردم و دستم را مشت دندان قرچه 

 گیر ازدواجم با خودتی؟!ای بهم نداری، پس چرا پیگی که عالقهاگه می-

 زوم چشمانم شد. گفته بود رنگ سبزشان را دوست دارد.

 به آرامی ل*ب زد:

 شی.آبرو نمیوقت واسه من بیتو الیق اون نیستی و هیچ-

 ای کردم و چشم چرخاندم.ی مسخرهخنده 

 البد تو الیقمی؟!-
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 اش با زمین موازی شد.. طوری که چانهباال گرفت گردنش را

 نگاه سرد و مغرورش را به چشمانم دوخت.

 خوای؟!کشم عقب. همین رو میاگر منتظر رسوا شدنتی من می-

 نه تا وقتی که بفهمم علت کمک کردنت به من چیه؟-

مان ب*دنهای بالکن ایستاده بودیم و باد به تن و مان پا ب*ر*ه*ن*ه روی کاشیهر دوی

 آید.دانستم چه بالیی دارد سرم میکرد. نمیاصابت می

خواهم. قسم دهد. من این را نمیام و فکر به ماهور امانم نمینسبت به کاوه حساس شده

خواهم درگیر دو مرد شوم؛ اما نیازهای زنانه و خورم به خدای احد و واحد که نمیمی

 سر سختی را.آورد هر زن های کاوه از پا در میاخالق

 بهم اعتماد کن.-

العملی هایش چه عکسدانستم در برابر حرف اعتماد داشتم و بدتر از آن این بود که نمی

 باید نشان بدهم. برای همین بیخیال گفتم:

 دوستم داری؟-

ها نگفت. سخت بود برایش گفتن حرفی که شاید ماه هایش را روی هم فشرد و چیزی دندان

 کند.کرده و سنگینی میپشت زبانش گیر 

 بگو، دوستم داری؟!-

 قدر مهم است برایم؟!خواهم بدانم. اصالً برای چه بدانم؟ برای چه آنمی

ام شده است فکر به ماهوری که گمان داشتم زندگی در  دهد. همهذهنم، قلبم را یاری نمی

 ه.ای که تمامم را بر هم ریخترسد و حاال هم کاوهکنارش به اوج زیبایی می

 رفت و در را باز کرد.  ای که به در خورد، کمی عقببا تقه

 شراره با ظرفی پر از میوه وارد شد.

 خوره.داداش تلفنت مدام زنگ می-

 نگاهم کرد و با گفتن "یک لحظه صبر کن" به داخل اتاقش رفت.

ی مرموز تنها مانده بودیم. دختر سر به زیری که یک جای کارش حاال، من و شراره

 لنگید.می

 ام زد و کمی نزدیکم شد.ای به چهرهلبخند بدجنسانه و در عین حال پیروزمندانه

 عادت داری مردا رو ا*غ*و*ا کنی؟-
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 ابرو باال انداختم و بهت زده نگاهش کردم. آرنجم از درد تیر کشید و قلبم نبض گرفت!

 چی، یعنی چی؟-

 یک خط. هایش را باریک کرد. درست مثلنزدیکم آمد و حرصی ل*ب

 اش را تهدیدوار برایم تکان داد.انگشت سبابه

 وقت نزدیکش نشو، نه برادرم و نه ماهور!دیگه هیچ-

ترسیدم و هر لحظه امکان داشت زد. میهایم خاموش شده بودند و حاال دیگر قلبم نمیتپش

 پس بیفتم.

دادم و کمرم  *ام کوباند که اختیار از دستسمتم آمد و با کف دست به تخت س*ی*ن*هبه

 محکم به دیوار پشت سرم برخورد کرد. 

ای که ازش  ای! از عشق من؟! از شوهر من؟! برو به همون خراب شدهتوعه لعنتی حامله-

 اومدی.

نه بلند و کوتاهش ی خوردند و موهای مشکِی بستههای کوچکش با حرص تکان میل*ب

اش به کاوه رفته بود و ابروهای و کشیده به ر*ق*ص باد در آمده بودند. چشمان مشکی

 ای بامزه از او ساخته بودند.اش چهره طالیی با پوست سبزه

اش تا خال کوچک کنار کردم. از فرم بینی عملی شدهتمام اجزای صورتش را ارزیابی می

 اش.چانه

 فهمیدم که این دختر چه دارد که من ندارم.کردم و میدیدم، باید باور میباید می

ام. قرار شده بودند، بر عکس من که انگار دوش آب یخ گرفتههایش تند و بینفس

هایم هر لحظه توانستم جوابش را بدهم و ل*بتوانستم از دیوار کنده بشوم، نمینمی

 شدند.تر از قبل میخشک

دونستم با اومدنت جا برو واسه همیشه. همون روز اولی که دیدمت میاز این فقط برو.-

 شی.*س*ی به بار میاری و باعث جدایی من و ماهور مین*ح

 او چه دارد که من ندارم؟!

سختی دستم را بلند کردم و با نوک انگشت صورتش را لمس کردم که محکم دستم را به

 پس زد و غرش کرد: 

 دیوونه شدی مگه؟! نکنه عقلت با حرفام پاره سنگ برداشته؟-

 واقعاً خون زیر پوستش جریان دارد و نفس خواستم بفهمم این دختر واقعی است.می
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 کشد.می 

 واقعاً زن و ه*م*خ*و*ا*ب ماهور شده بود؟!

 پاره سنگ بر ندارد. خدایا! کمکم کن، کمکم کن تا واقعاً دیوانه نشوم و عقلم 

 دادم. این اتفاق دور از واقعیت است.سرم را با بدبختی گرفتم و به چپ راست تکانش می

پا گذاشتم مریم گفت: »بعد از رفتن تو مری هم با کیارش آشنا شد یکسال وقتی به تهران 

 بعد هم حامله شد«

 کی وقت کردند به همه دروغ بگویند؟!

 اصالً ماهور کی به ایران آمد و با این دختر آشنا شد؟!

 عاشقش بود؟ عاشق شراره؟! نه، نه امکان ندارد. 

خواستم نگاهش کنم. شیطان در چشمان این بازویم را کشید؛ اما سرم را بلند نکردم. نمی

 دختر خانه کرده است.

حاال که فهمیدی ماجرا از چه قراره، برو بذار ما هم زندگیمون رو کنیم. وقتی قرار شد  -

 ماهور بیاد خواستگاری من، خانم دلش هوای تهران کرد و دِل ماهور هم هوایی شد.

 کند از حرف.داد. مغزم درد می ارم می . صدایش آزسمت خودش کشاندبازویم را بیشتر به

باور کن بود و نبودت واسش فرقی نداره. نه تنها اون بلکه همه! تو باعث مرگ بانو و -

 نبود اآلن خواهرت هستی نارون خانم!

هایم هایش را الی انگشتزدم و گیسکردم. باید حرف میچشم بستم. نباید گریه می

شد و ام از هیجان باال و پایین میی س*ی*ن*ه . قفسهدمکشیپیچاندم و با تمام توان میمی

 کشید.زیر شکمم تیر می

، ه*و*س گذشته که طعمت رو چشید و حاال ولت کرد. فکر تو واسش ه*و*س بودی-

ی تو شکمت رو بندازی گردن داداشم از ذهنت بنداز بیرون وگرنه رسوای آدم و که بچهاین

 کنم.عالمت می

 م و روی زمین سرد سقوط کردم. ه*و*س بودم برایش؟!باالخره پس افتاد

*** 

میز مستطیلی شکلی که با ساتن طالیی پوشیده شده بود را دیروز ظهر بانو سفارش داده 

 مان رسیده بود.و صبحی به دست

 ی شب دور میز جمع شده بودیم. خاله مهربان ودقیقه 9:51ی خانواده در ساعت همه
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سودابه، دایی نوید و زندایی، آقا محسن و آقا بزرگ، بانو و مری، مریم و نرگس و  

 نرجس.

زد که میز فالن است و بهمان. بانو هم با مالیمت سعی طبق معمول خاله مهربان غر می

اش کند. روی میز پر بود از غذاهایی که خاله فیروزه به کمک بانو و مری داشت راضی

گفت:» ای کشید و میبانو با هر بار نگاه به غذاها، آ*ِه سردی میدرست کرده بودند که 

 جا بود.«کاش ناری این

گرفت و با گفتن: "خدا بزرگ است" نور امید را به دلش آقا بزرگ هم دستش را می

 انداخت.می

ای که بیست و هفت سال ماهور درست رو به روی من نشسته بود. یک مرد جوان پخته

 اش بود.ه پایان رساندن دکترای عمومیداشت و در حال ب

شد و لبخند را از روی ی چشمانم میزل خیره خواند وقتی که با حرارت زلنگاهش را می

 کردم. ی سفیدش را بررسی میکرد. من هم جسورانه صورت شش تیغههایش پاک نمیل*ب

 کند:با لبخندی فریبنده دهن باز می

چیدی به سرم زده در آینده دو تا زن جفت و جور کنم خاله بانو؟! با این میز شامی که -

 ام.واسه خونه

مان آورد، جز منی که با حرص صدای اعتراض دخترها و بشکن آریا خنده به ل*ب

 کردم.نگاهش می

 یکیش چشم آهویی و اون یکی شهالیی.-

 ارم کف دستش.ذآخ اگر شوهر من دم از دو تا بودن زن بزنه چشماش رو می-

 ن که پولدار باشه کافیه.من همی-

 شود.صدای نرگس باعث سکوت جمع می

*** 

ای که ماهور امضای حرفش را حاال  کرد، از گذشتهبا صدای کاوه که شراره را سرزنش می 

 کنم.کنم و دستم را بند دیوار میبه نتیجه رسانده بود دل می

 خدا یهو پس افتاد.داداش به-

 و کجا بودی که نگرفتیش؟یعنی چه که یهو پس افتاد؟! پس ت-

 کردم. گریه نه نارون نه، تو ضعیف نیستی.نباید گریه می
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 ی اشکم مصادف شد با حلقه شدن دست کاوه دور بازویم.اولین قطره

دست سفید چنگی زدم و با های یکهای بلند و رنگ و رو رفته از حنایم، به کاشیبا ناخون

 یشان گریه کنم.خواستم جلودندان کشیدم. نمیهایم را به درد چشم بستم. ل*ب

با دست موهای ریخته شده جلوی صورتم را به کناری زد. نگاهش نگران و صدایش 

 واهمه داشت.

 شده؟بگو بهم نارون، بگو چی-

 بگویم. اصالً چه داشتم برای گفتن؟!توانستم چیزی اما من نمی

و همان کسی است که باعث وضع خواستمش را ربوده و اها میخواهرت کسی که سال

 االنم شده است؟!

 شده؟کنی! حرف بزن، بگو بهم! بگو چیداری دیوونم می-

 هایم بیشتر از قبل سرازیر شوند.صدای بلندش باعث شد اشک

جای ماهور تو کردم. ای کاش در موقع فرارم از روستا بهای کاش زودتر پیدایت می

 آمدی.می

چسباندم و با حلقه کردن دستانم دور کمرش به پیراهنش  ی ستبرشسرم را به س*ی*نه

 هایم در گوشتش هم فرو رفتند.چنگی زدم که شک نداشتم ناخون

کرد از تمام ی پهن و مردانه، این آرامش و ضربان قلب، رهایم میاین س*ی*نه

 ها. بدون هیچ منظوری، بدون هیچ دوست داشتنی، کاوه برایم خوب بود.ناامیدی

 اش فشرد. ریتم قلبش نامنظم شده بود و دستانش هم داغ.به س*ی*نهسرم را 

 آمد و این یعنی، من و کاوه در بالکن تنها مانده بودیم.صدایی نمی

 نگرانتم، خیلی نگرانتم دختر. -

 شود.ریختم و برایم مهم نبود که پیراهنش ک*ث*ی*ف میاشک می

 است.او بعد از آقا بزرگ تنها ناجِی دوست داشتنِی من 

انداختم وبه پیشنهاد ازدواج چند دقیقه قبلش کردم؟! داد و هوار راه می اآلن باید چه می

 کردم؟!فکر می

ارزشی که حتی کاوه هم به زبان آورده بود. من اصالً مگر من که هستم. یک دختر بی

ای که از جد بر جدش این شومی و نحسی برایش به زادهنحسم، شومم و بدبخت. مثل کالغ

 ارث رسیده است.
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 قدر از چشمات کار نکش.آروم باش. اآلن تو در حصار منی، جات امنه. گریه نکن، ان-

بیشتر از قبل در خودش فشردم. انگار که از این آ*غ*و*ش ل*ذ*ت*ی نایاب نصیبش 

 کرد.اش را پیدا نمیشد که هیچ کجا نمونهمی

 شوم.اگر از چشمانم کار نکشم، دیوانه می

 فهمم.چیز را نمیهیچ 

 شوم و بعد هم به حال.ای به گذشته پرتاب میلحظه

 جا ببرم، بریم.ببر، از این-

سوزد و طعم گس شود، میشکنمش هم تمام نمیگلویم از حجم بزرگِی بغضم که هر چه می

 اندازتم.زبانم، به حالت تهوع می

 خوای بریم؟می-

اندازم.  کند. سر به زیر میجدایم می سختی از حصار دستانشدهم که بهسر تکان می

 خواهم نگاهم آغشته به نگاهش شود.نمی

 فشرد دو طرفش را.گیرد صورتم را و کمی میقاب می

نظر برس؛ اما او عاشق من کنم. شاید احمقانه بهحس خواستنش را به خوبی درک می

 است.

 برمت؛ اما به یه شرط؟جا میاز این-

 گوید:دهم، دوباره مییچ شرط و شروطی. جواب که نمیکشد برای هام نمیحوصله

 .جا بریمگریه نکن، فقط گریه نکن تا از این-

 شان خارجم کرد.روی دراز خانهسختی از اتاق و بعد هم از آن راهبه

های مادرش و مری نجات پیدا کردیم؛ اما کیارش و ای که بود از دست سوالبا هر سختی

اکید داشتند قبل از رفتنم به خانه، به بیمارستان بروم؛ اما من جز پدرش، نگران بودند و ت

 خواستم.اتاق تاریکم هیچ چیز را نمی

گفت: هایم را ببینند؛ اما ندایی درونم میموهایم را در صورتم ریخته بودم تا مبادا اشک

 "کور که نیستند!"

ا کردم و سوار ماشین کاوه، شان باالخره رهایی پیداز آپارتمان چند طبقه و آسانسور لعنتی

و  با آخرین سرعت سعی داشت که به بیمارستان برویم؛ اما من با اشک و زاری 

 ام کند.اش کردم تا راهی خانههایم راضیالتماس
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قدر هم وسیع باشد، باز شوی. عقلت هر چهتوانی چیزی را باور کنی، گنگ میوقتی نمی

ات ماند که معدهگنجد. مثل غذایی میای نمیانتظارش را نداشتهچه که نهم برای هضم آ

 زند.تواِن پذیرفتنش را ندارد و مدام پسش می

 کردم؟!ی ماهور و شراره را، و نه خودم را. باید چه میتوانم باور کنم، نه ر*ا*ب*ط*ه نمی

! به باد بگویم یا ای به جانم افتاده است. از این به بعدم را چه کنم؟این سوال مانند خوره

 به باران؟!

 های زرد پالسیده بگویم یا به ابرها؟!به برگ

 خواهم.خواهمش، من این مرد بد را میکه می به که بگویم

کرد و بعد هم کنارم هایم را عوض میدادم لباسکاوه، دقیقاً تا اتاقم رساندم. اگر اجازه می 

 خوابید.می

فهمیدم. انگار که جسارت پیدا کرده بود، ی نافذش مینگرانم بود و این را از چشمان مشک

ای روی موهایم نشاند و با دفعه، ب*و*س*هچون دوباره به حصار دستانش کشید و این

 شه سهممون« رهایم کرد و رفت.گفتن: »یه روزی، یه روِز خوب می

 هایم را کامل درآوردم و یک پیراهن کوتاِه سفید شد نصیب تن ع*ر*ی*ا*نم. لباس

پنجره را تا آخر باز کردم و کنار ت*خ*ت، در تاریکی نشستم. صدای برخورد باد به 

کردم  کرد. ای کاش اصرار نمیی دلم میگین، وحشت را روانهدرختان و رعد و برق سهم

 که کاوه برود.

ی پنهانی . به او، شراره، به ر*ا*ب*ط*هسر روی زانوانم گذاشتم و به ماهور فکر کردم

 .شانبین

طور که خاله زار بودم. همانام بیهای شبانهطور که از کابوساز گریه خسته بودم، همان

من از  کشاندم تا کنارم بخوابد و دستش را بگیرم.فیروزه را با آن پا دردش به باال می

 ضعیف بودن بیزارم.

ش را هایم متوقف شدند و ترسی عظیم جایای باعث شد سر بلند کنم. اشکسنگینی سایه

 گرفت.

 من و آقابزرگ در خانه تنها بودیم و پرستارش هم خواب بود.

از سر جایم بلند شدم که باد سرد از ال به الی پاهای ع*ر*ی*ا*نم رد شد و لرز به تنم 

 انداخت. دِر اتاقم جیر جیری کرد و تا انتها باز شد.

 داد و فریاد کنم؛ اما توانستمرفتم، می دفعه را شک نداشتم که دزد باشد. کمی عقباین
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 کس نبود که به دادم برسد.هیچ 

 در تاریکی قدم به داخل گذاشت و اسم دزد را در ذهنم پس زدم.

 کرد.با هر قدمش به داخل، حسی از خواستن، دلتنگی، نیاز و ترس را به قلبم اضافه می

 داشت به خود ماهور.در آن گوشه کنارها هم شاید حسی باشد بنام نفرت که از اآلن متعلق 

ی باز خورد و باد، محکم شالقم زد. زیر دلم پیچ قدر عقب که کمرم به پنجرهعقب رفتم، آن

خورد؛ اما اهمیتی ندادم و نگاهم را هدف گرفته بودم روی اجزای صورتش که از دلتنگی 

 دوست داشتم کل به کلش را ب*ب*و*س*م. من چه مرگم شده است؟!

 شوم.ترش میاو و نفرینش کنم؛ اما هر بار دلتنگ و عاشقزار باشم از باید بی

دانست در برابرش شدند. میقرارش پرتاب صورتم میهای تند و بینزدیک آمد. نفس

 ضعیفم. او باعث بانی حال اآلن من است.

 صدایش در گوشم پیچید، مانند فریادی بلند.

 اش.صدای تلخ و بمش، صدای گرفته و مردانه

 کنه، حس خوبی داری؟!نارته، نزدیک شده بهت و لمست میکه کاز این-

 زد.ام میشکمم نبض گرفته بود و روی معده

 برو عقب.-

 قدر آرام بود که در گلویم خفه شد.صدایم آن

 هایم خارج شد.ام را گرفت و محکم میان دست تنومندش فشرد. "آخی" غلیظ از ل*بچانه

 اری؟!بگو، بهم بگو وقتی کنارته حس خوبی د-

 ام را نجات بدهم؛ اما مچ هر دو دستم را گرفت و پایین آورد.دست بردم و سعی داشتم چانه

 داد.کردم تا از زیر دستش در بروم؛ اما با در برگرفتنم این اجازه را نمیتقال می

 هوایی را.حس کردم در آن هوای عظیمی که در اتاقم جریان داشت، بی

 بره نه؟!هاش رسوندیش. ل*ذ*ت میش بودی و به خواستههر شب باهاشی. اآلن هم باها-

 هایش. زل زدم به چشمانش تا مطمئن شوم این خوِد ماهور است؟!جا خوردم از حرف 

 سرش را نزدیک گوشم برد و آهسته ل*ب زد:

 یه شب با اون، امشبم واسه من، هوم؟!-

ا قدرت توی صورتش نگاهم کرد، پوزخندش حالم را بد کرد. آب دهانم را جمع کردم و ب

 ام کرد. پرتابش کردم که سیلی محکمی را مهمان گونه
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 سمت ت*خ*ت کشاندم.از درد چشم بستم؛ اما گریه نکردم. به موهایم چنگی زد و به

 ای.کردم. تو،تو یه دیوونهنباید بهت اعتماد می-

سیب صورتم را محکم به ت*خ*ت کوباند و موهایم را به دست گرفت. دلم لرزید از آ

 رساندن به موجود کوچکی که در وجودم بود.

 ام، پس چرا با یه دیوونه بودی؟!آره من دیوونه-

 داد زدم: 

 چون باورت داشتم؛ اما توی ک*ث*ا*ف*ت ...-

 و حرف در دهانم ماسید.

 کشد؟دانی باور یک دختر چه زمانی ته میمی

. کشید، جنون عشقش راخیال میزمانی که ناامید شود از آن کسی که دوستش دارد و به 

اش را جلوی های اضافهتکه کند و الشهشوی که روحت را تکهزمانی در هم شکسته می

 های درنده بیندازد. گرگ

رقصیدند  زد و برگ درختان میدر آن شب، در آن تاریکی و باد، وقتی که آسمان نعره می

اش را از اتاقم برداشت و نخواست من برای چندمین بار شکستم. مهتاب، نگاه خجالت زده

 ی مردی را که سعی داشت در سکوت شب، یک زن را بدرد. های آلودهببیند نفس

داد، خواستم داد و هوار کنم، فریاد بزنم و کمک بخواهم؛ اما یک چیز بود که اجازه نمی

 آبرویی.بی

رتمند مردی که خاطرش بانویم کشته شد و امشب، من زیر تن قدی نحسی که بههمان کلمه

ها و ماند که گریهرحمی میشوم. مثل مردان بیی تنم است کشته میکردم پاره فکر می

گیرد و بیشتر هم مثل یک حیوان درنده، سعی دارد کارش را  هایم را نادیده میالتماس کردن

 تمام کند.

شکمم کشاند. دست روی سمت مرگ میهای ترسناکش، مرا بهشنید و غرشصدایم را نمی

گذاشتم و نالیدم برای موجود کوچکی که سعی داشتم از چنگال مرد ظالم رو به رویم 

 شد.تر مینجاتش بدهم؛ اما با تقالهای من او حریص

 شوم.کنم، نگران نمیدیگر گریه نمی

 بلند شد، دستش را الی موهایش کشید و پنجره را بست.

 د.نهایت سرد و عذاب آور بوسرد بود، هوای اتاق بی
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هایش را از روی زمین برداشت و به تن کرد. سنگینی نگاهش در خودم مچاله شدم. لباس

 کرد و بدنم کوفته بود.داد. سرم درد می قلبم را خراش می 

 خوابیدم.بستم و برای همیشه میکاش چشم میای

پسش  تر از آنی بودم که بخواهمجانقبل از رفتنش کنارم زانو زد، دستم را گرفت؛ اما بی

 بزنم.

 االن فهمیدی به کی تعلق داری؟-

 سوخت.اش میی لبم از سیلیاش را ببینم. گوشهخواستم چهره . نمیچشم بستم

 داد زد: 

 به من!-

 .کشید و حالم به طرز فجیعی بد بودسرم تیر می

 برو بهش بگو چه شبی داشتی باهام، باید بدوِن صاحب تو کِی!-

کاش سپیدی صبح را . ایگذاشترفت و تنهایم میباید می من سگ نیستم، من سگ نیستم!

 نبینم.

 خواهم بمیرم. ذره، ذره کشته شوم و بعد هم دفن شوم.می

 شه با تکرار همچین شبی!از این به بعد هر خطایی که کنی مساوی می-

 قدر نامرد شده است مردی را که روزی دست راستم بود.زند. چهقدر تلخ حرف میچه

 تر؟!کند. مردانهترش میای، مردانهکمربندش را از روی زمین برداشت. شلوار پارچه

خواهم حرف خواهم تن بدوِن پوششم را دید بزند. نمیآیند. نمیچرا مری و کیارش نمی

 کند.های افکارم درد میبزنم و ذهنم از انبوِه پرسه

هایم روی زد و حرفرفت. تیر میگجا بود که با اسحله مغزم را هدف میکاش کسی اینای

ی روی تخت را رویم انداخت و با گفتن )قبل شدند. قبل از رفتنش، مالفهدیوار پاشیده می

 از خواب لباس بپوش( از اتاق بیرون رفت.

هایم را کنترل کنم، نگرانم شده بود، نگران توانستم خندهبا صدای بلند خندیدم. نمی

 نارون؟!

 ام.های با گریهریختم. خندهن میان، اشک میزدم و در ایقهقه می

 به همین راحتی مرا خورد کرد و بعد هم رفت.

 شود.شوند به اتاقم و باعث لرز دلم میتر میهایی که هر لحظه نزدیکدوباره صدای قدم 
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های بنفش تا فردا اش. مطمئنم لکههای قوی و مردانهکنند از فشار دستهایم درد میمچ 

 اندازد.پوست سفیدم نقش می صبح روی

ای که به در اتاقم خورد. خدایا، این بار خودش رو زده شد و بعد هم صدای تقهالمپ راه

 نباشد.

خورد و سختی دست چپم را باال آوردم و مالفه را تا روی سرم کشیدم. زیر دلم پیچ میبه

ش کسی بیاید و لطفی کاخواهم بمیرم و دیگر صبح را نبینم. ایدهم. میمن اهمیتی نمی

 مردانه در حقم بکند و به قتل برساندم.جوان

ی باریک نور را که تا انتهای اتاقم راه باز کرده بود  ی سفیدم هالهدر باز شد، از زیر مالفه

 شود؟!دیدم. اگر خودش باشد یعنی چه میرا می

 اش!های زنندهدوباره تکرار کارش و حرف

 بستم و مالفه را در دستم فشردم. کمی جلو آمد که سریعاً چشم 

 نارون خانم؟!-

 صدای متعجب پرستار آقا بزرگ، ترس را از دلم زدود. 

های داغ خاطر راحت شدن خیالم، از وجودم بیرون زد و بعد هم هجوم اشکآهی غلیظ به

 روی صورتم.

 شید.پنجره رو باز گذاشتید. ای وای! خدایی نکرده مریض می-

 اموش شد و دیگر صدایی نیامد.پنجره را بست، باد خ

 ی باال صدا شنیدم. اوم مثل، مثل صدای جیغ شما و بعد هم بسته ش ...راستش از طبقه-

 برو بیرون!-

 ام، حتی باعث تعجب خودم هم شد.صدای خش دار و گرفته از گریه

 ای زدم:دستش که به مالفه خورد، جیغ گرفته

 بی ... بیرون، برو.-

سوخت و باعث هایش میگذاشت حرفم را کامل کنم. گلویم از فشار دستنمیهقم هق

 گرفتگی صدایم شده بود. چشم بستم و با درد به حال و روزم گریستم.

خواهند و حال من، خودش کس نیست که بفهمد. همه دلیل میکند و هیچتماِم من درد می

 جوابشان.های بیدلیلی است برای تمام سوال
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 عقب کشید و به تندی از اتاق خارج شد.دستش را به هراسیده

کردم. به خودم و ماهور لعن و دیگر هیچ خجالتی در کار نبود و با صدای بلند گریه می

 گفتم.وقت پدری نکردنش، ناسزا میخاطر هیچفرستادم و پدرم را، بهنفرین می

انست و تمام کارهایش وقت نتوپدری که همیشه سعی داشت خوب و مهربان باشد؛ اما هیچ

ها و بزرگ ایل بودنش دروغ بود و پشیزی هم شد. تمام خان بازیبه حکم عمویم انجام می

 ارزش نداشت.

تر نشود. یک حال بهم خوردگی، ی سرد و کلفت مالفه را به دندان کشیدم تا صدایم بلندلبه

بدون طلوع خورشید، خواهد ام که دلم مییک اکراه و انزجاری نسبت به خودم پیدا کرده

 ی کثیفم، پر از آلودگی و نحسی.تمام شوم. من یک لکه

سمت شود، چشم بستم و خواب را با تمام قدرت بهگاه تمام نمیدانم هیچبا دردی که می

 .چشمانم کشیدم

*** 

 نارون، عزیزم چت شده تو؟!-

هایم صدایش را گوشصدای متعجب مری، باعث نشد تکانی بخورم و حتی چشم باز کنم. 

 کرد.شنید و مغزم درکش میمی

 چرا رو تخت نیستی تو دختر؟!-

 رود.خواستم. اگر جوابش را ندهم میکس را کنارم نمیهیچ

 هی! یا ابلفضل! نارون؟!-

ام بردمش. لعنت به مِن سمت خودش کشاند که به سرعت زیر مالفهمچ دستم را گرفت و به

 حواس پرت.

 ش به صورتش باعث شد بغض کنم.صدای برخورد دست

 ... دستت! نارون دستت؟! دس-

 های گوش خراشم.لرزید و بغض داشت. درست مثل من، مثل دیشب و نالهصدایش می

 دفعه صدای جیغ بلندش به گوشم رسید.با یک حرکت مالفه را از روی سرم کشید که این

 چرا، چرا بدون لباس؟! نارون دستت!-

ی بلند کردم و جلوی ب*دنم گرفتم. با گریه از سر جایش بلند شد و در سختهایم را بهدست

 هایم.اتاق را بست. نزدیکم آمد و دست برد زیر شانه
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 .سوختندی دیشب میهایم از شدت گریهپشت پلک

 ببین با یادگارِی بانو چه کردیم ما. خدا لعنتمون کنه!-

سر جایم بلندم کرد. حس کردم نفسش دیگر سختی از آورد. بههایش قلبم را به درد میگریه

 توانستم.اما نمیآید. خواستم بگویم خوبم، خواستم جوابش را بدهم؛ باال نمی

 یا علی!-

 با دست به صورتش زد و بلندتر از قبل گفت:

 یا حسین!-

چرخید. باید تمام بدنم را خواستم بگویم به حمام ببرتم؛ اما این زبان آتش گرفته نمیمی

 دهد.، موهایم بوی دستانش را میکشیدم و موهایم.میلیف 

 قد کبودی؟ چرا؟!گردنت، چرا ان-

یاد بانو افتادم. وقتی که با مریم روی درخت رفته بودیم و بعد هم پای من پیچ خورد و از 

 زد )بچم مرد!(خندید و بانو جیغ میبلندی افتادم. مریم می

گفت )دکتر شدم که گوِش . ماهور میودساعت بعدش پایم کوفته و بنفش شده بیک

 شیطونی مثل تو رو بپیچونم.(

 نارون تو رو قرآن بگو دیشب چی شده؟!-

 توانستم چیزی بگویم.دیدمش، نمیسختی پلک زدم. تار میبه

انگار متوجه شد توانی برای حرف زدن ندارم که مالفه را دور تنم پیچید و باعث شد از 

 سر جایم بلند شوم.

 خورد. کرد تمام بدنم و با راه رفتنم انگار که چیزی زیر شکمم تکان میدرد می 

خواست حمامم بدهد و من هم همین را سمت حمام بردتم و خودش هم داخل آمد. میبه

 خواستم.می

ریخت و خودش قدر با سوز دل، اشک میشد؛ اما آنکرد همه چیز خوب میاگر گریه نمی

 ی من هم شد.عث گریهکرد که بارا نفرین می

 آب سرد و گرم را باز کرد. مالفه را داخل سبد حمامی گذاشت و زیر دوش بردتم.

موهای بلندم را شست، خواست لیف بکشد که با حرص و درد از دستش گرفتم و شروع 

 به کشیدن روی بدنم کردم.

 دادند. هایم پوستم را خراش میقدر محکم که ناخونآن

 هایکرد بس کنم؛ اما فکر به دیشب و برخورد دستگریه التماس می زد و بامری جیغ می
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تر روی بدنم بکشم و به هیچ چیز شد لیف را محکمجای بدنم باعث میماهور به جای 

 دیگری اهمیتی ندهم.

 نارون، نکن فدات بشم! خودت رو زخمی کردی، نکن تورو خدا!-

دهید. خدا مرا همیشه بر خالف عقایدم نظر میفهمد. خدا لعنتتان کند که کس مرا نمیهیچ

 لعنت کند که به ماهور دل بستم.

وقت شد، هیچکردم، اگر پایم به تهران کشیده نمیماندم روستا و با اسحاق عقد میاگر می

 کردم.های تلخ را تجربه نمیاین اتفاق

 داغون ببینت، آره؟!جوری درب و خوای اینجا ها! میامروز نرگس و نرجس میان این-

خواست سرم را شیره بمالد که مثالً به خودم بیایم. این زن چرا تمام کارهایش به بانو می

 رفته بود؟!

 ام را دور بدنم پیچاند.لیف را از دستم کشید و با یک آب تنی دیگر، حوله

اد بیاد خواتفاقاً مریم هم زنگ زد گفت که این هفته فقط دو روزش رو دانشگاه داره، می-

 پیشمون بمونه.

هایم در حال ترکیدن بودند و سرم کردم. پشت پلکدادم و نه نگاهش مینه جوابش را می

 سنگین شده بود.

های دستم، بازوانم را گرفت و من رو به کنار خودش کشید. لباسش جای گرفتن مچبه

 لرزیدند. هایش از گریه میخیس از آب شده بود و شانه

 شم!دارم دیوونه مینارون، نارونم -

اگر او با دیدن وضع اآلنم در حال دیوانه شدن است؛ پس منی که دیشب هر چه تلخی بود 

 را تجربه کرده، باید چه کنم؟!

 که خودکشی کنم؟!سر به بیابان بزنم یا این

ای زد و صورتم را قاب گرفت. چشم بستم تا نگاهش نکنم. من هایم بو*سهبه سر شانه

 س.ام و نحآلوده

خاطر قدرت پاهای ماهوری بود که سعی داشت نگهم کرد و تمامش بهپشت پایم درد می

 هایم را بگیرد.دارد و جلوی تقال کردن

کرد که باعث سخت شدت سنگینی میتندتند نفس کشیدم تا گریه نکنم. چیزی روی قلبم به

 شد.هایم میشدن و تند کشیدن نفس
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بیرون زد و بعد از سه دقیقه با یک دست لباسی که  حرف از اتاقروی تخت نشاندم، بی

 پیراهنش زرد بود و شلوارش سفید، داخل آمد.

خواست. یک چاقوی تیز و موهای بلندم تمامم را در بر گرفته بودند. دلم یک چاقو می

 بریدم، با سیاهی و بدختی.برنده که موهایم را با شومی می

 کشیدم.پوششم خجالت نمیبرای دیدن ب*دن بیرمقی برای پوشیدن نداشتم و از مری هم 

ها را تنم کرد. وقتی که خواست موهایم را خشک کند زیر دستش زدم  با احتیاط کامل لباس

 حرف دیگری روی تختم دراز کشیدم.و بی

 شی.خوری بدتر میفدات بشم الهی، سرما می-

یز را نداشتم و ی هیچ چجا شدم و رویم را به دیوار کردم. حوصلهروی تخت جابه

 مخصوصاً موهایی که قرار است قاتلشان بشوم.

ی مری را ی نشستنش شدم. اهورا کجا بود که بهانهبا پایین رفتن تخت، متوجه

 گرفت؟!نمی

 اش رسیدگی کند و تنهایم بگذارد؟!رفت به بچهچرا نمی

صل از فینی که حااش را با فینانگشت شستش را نرم روی بازویم کشید و آب بینی

 هایش بود باال کشید.گریه

 جا بود؟دیشب، دیشب ماهور این-

دهد. بغض با درد چشم بستم و رو تختی را در دستم فشردم. اسمش را نیاور، عذابم می

 کردم؛ اما گریه نه.

ی دیشب را برایشان گفته دانست همه چیز را و قطعاً پرستار هم صداهای شنیدهمری می

 بود.

 دستش را از روی بازویم برداشت و جواب داد. موبایلش صدا داد.

 مریم، کجایی خاله؟-

سوزاند و بعد هم گریه بیند. او هم برایم دل میجا، حال و روزم را میآید اینمریم می

 کند.می

 چی؟! مگه مسعود اومده تهران؟!-

 فهمند.آیند و میآید. همه میمسعود هم می

 ؟!فیروزه هم باهاشه؟ تو از کجا دیدیش-

 یهای وحشیانهشد. خرناسههایم را پوشاندم تا صدایش را نشنوم؛ اما نمیبا دست گوش
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 خورند.ماهور هنوز هم در گوشم زنگ می 

 عه؟ آره فیروزه گفت حالش نامساعده، آخی!-

 توانم.خواهد گریه کنم و نمیدلم می

 جاست. صبحانه که نخوردی؟نارون هم همین-

 فشردم. حرف نزن. هایم را بیشتر گوش

 خیلی ُخب، منتظرتونم.-

پرسید و هایش را میبه یک خواب عمیق نیاز داشتم و مری دست بردار نبود. مدام سوال

 ریخت.گرفت، اشک میوقتی جوابی نمی

کرد که به آرامش احتیاج دارم، نه درد و دل کردن. با  خواستم حرف بزنم و درک نمینمی

 بست و تنهایم گذاشت.رفتنش در اتاقم را هم 

خواستم به دیشب فکر کنم؛ اما درد مرموز نخوابیدم؛ اما چشمانم را روی هم گذاشتم. نمی

 کرد.زیر شکمم، همه چیز را برایم تداعی می

ی زیبایش، حنا را روی خواند و با آن لهجهجا بود. برایم آواز میسلطانم این بیکاش بیای

ها به بافتشان. آخر هفتهزد و بعد هم میبلندم را شانه میگذاشت. موهای هایم میناخون

 خریدیم.رفتیم و پارچه میبازار روستا می

 کردیم. خاطر ترسو بودنش مسخره میکردیم و حلیمه را هم بهبا ناری اسب سواری می

 هایم ...حرفی تغییری نکرده بودم، همان وضع دل درد و همان بی

العملی از خودم نشان ندادم و ه هوش آمده است، عکسحتی وقتی گفتند آقا بزرگ ب

 جایش در دل خدا را شکر و سپاس کردم.به

آمدند و حاال عالوه بر مری، آه و گرفت. مری و مریم هر روز به اتاقم میسراغم را می

های مریم هم اضافه شده بود. به آقا بزرگ گفته بودند نارون کمی بد حال است و تب ناله

 ها باال بیاید.خواست چند باری را از روی پلهترش کرد و میاین حرف نگران دارد؛ اما

های تسکین بخشش، سعی داشت آرامش گرفت و با حرفکیارش هر بار جلویش را می

 کند.

ها هم آقا محسن به دنبالش گرفت و شبآمد و سراغمان را میخاله سودابه هم مدام می

گذارد؛ اما کدام ماند و نارون را با حال بدش تنها نمیمیآمد؛ اما مریم گفته بود فعال می

 حال بد؟! کدام تب و بیماری؟!
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گذرد. سه روزی که جز آب و سوپ، هیچ چیز از آن شب لعنتی و شوم، سه روز می

ای که دارم، مراعات کنم و به خودم خاطر بچهکرد بهخورم. مری التماس میدیگری نمی

 یم مهم نبود.چیز برا برسم؛ اما هیچ

کرد من هنوز همان دانست که باردارم و شاید هم بهتر است بگویم فکر میمریم هنوز نمی

 نارونم؛،یک دختر پاک و ساده.

اش نگاهم کرد؛ اما من نگاهم سمتم هدایت کرد و با چشمان غم زدهسینی استیل گرد را به

د از سوپ قرمز رنگ، بود. های سبز که حاال پر شده بوی سفید برجسته از گلروی کاسه

 سوپ جو را دوست دارم.

 خوای بخوری؟نمی-

سوخت و از امروز ام میکردم. معده  حرف، قاشق را برداشتم و کمی از سوپ را مزهبی

 صبح، درد شکمم بیشتر شده بود.

 خوای حرف بزنی؟!نمی-

 ای گفت:جوابش را ندادم که با صدای بغض کرده

 با هم داشتیم؟! که نگی و مخفی کنی؟ ها رونارون ما این حرف-

 مزه و لذیذ.پخت مری مثل بانویم است، خوشاش را دوست داشتم. دستمزه

خوای به خودت بیای؟ آقا جون با اون حال و وضعش هر روز داریم جلوش رو کی می-

 ، بعد تو ...گیریم نیاد باال ریخت و قیافت رو ببینهمی

کرد. نزدیک آمد، بازویم را جا قضاوتم میدانست و نابهدادم. نمیهایش حق میبه حرف

های سرخش از گرفت که قاشق از دستم افتاد. صورتم را قاب گرفت و در حالی که گونه

 های کوچکش زمزمه کرد:شدند، با ل*بگریه خیس می

رم و کنم نارون! به قران مجید میرم و دیگه هم پشت سرم رو نگاه نمیبه امام حسین می-

 ای داشتم. ببین ...گم دخترخالهدیگه نمی

 ای کرد. عقب رفت و با دست به سر و ریختم اشاره

ببین چی شدی آخه بد ذات! چته تو؟ انگار شدی یه زن پنجاه ساِل، نه یه دختر نوزده -

 ساِل!

 داد. دانست و این نداستنش زجرم میچیز نمی او هیچ

 رین تیرش را هم زد.با پشت دست، محکم صورتش را پاک کرد و آخ

 دم نارون، بگو بهم چی شده؟تو رو به ارواح خاک خاله بانو قسمت می-
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 دهد این دختر سرتق.مالحظه قسمم میقدر بیبا دست صورتش را پوشاند و هق زد. چه

ی اشک مسیری شوند تا به روی هاچشمانم جوشیدند و سوزششان باعث شد، قطره

 هایم بریزند.گونه

 مریم؟-

شد حرف ایستاد، با کمی درنگ دستش را بر داشت و حیران نگاهم کرد. انگار باورش نمی

 ام.هزد 

 دی؟یه آیینه می-

 قدر آهسته گفته بودم که شک داشتم صدایم را شنیده باشد.آن

 کرد.حرف نگاهم میچنان، بیاما او هم

سوپم شدم. باید هر چه زودتر  اش قاشقم را برداشتم و مشغول خوردنکالفه از نگاه خیره

های هایش که چرا گردن و مچکردم تا به بیرون برود. از دست سوالکاسه را خالی می

 اند خسته بودم دیگر.دستم کبود شده

 نار... نارون؟!-

 داد.ام را قلقلک میاش معدهچند قاشق دیگر تا به اتمام سوپم مانده بود. گرمی

 ی! فدات بشم، نارون تو حرف زد-

اهمیت ندادم. به صدای متعجبش اهمیتی ندادم و مشغول کار خودم شدم. با هر بار خم شدن 

ی دور سفیدی که آورد. با دیدن آیینهکشید که آخم را در میسرم، پشت گردنم تیر تیزی می

جلویم گرفته شد، با دو دلی و کمی تعلل از دستش گرفتم. چشم بستم و دستم روی شکمم 

 ای که بعد از سه روز قرار است ببینمش.سیدم از چهره ترگذاشتم. می

 با خارج کردن نفسم، چشم باز کردم و آیینه را جلوی صورتم گرفتم.

 سختی بلعیدم و قاشق را به کناری پرت کردم.آب دهانم را به

 من، من زشتم!-

 دستش را روی پایم گذاشت و تند گفت:

مایی، ِچشم زمّردِی ما! من فقط خواستم بگم که به نه نه، همچین چیزی نیست. تو نارون -

 خودت بیای.

ای شده بودند که رنگ سبزشان، دیگر هیچ زینت قدر گود رفته و قهوهزیر چشمانم آن

 بخشی نبود برایشان.
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ی زرد ام یک لکهشد که در حال خوب شدن بود و کنار گونهی لبم زخمی دیده میگوشه

 کوچک جای خودش کرده بود.

شدند که انگار قصد های یکی در میان بنفشی دیده میتر بردم، دور گردنم لکهیینه را پایینآ

 اش برگردد. داشتند دیگر زحمت را کم کنند و دوباره پوستم به حالت طبیعی

حاال که خودت رو دیدی، به خودت بیا. از الک افسردگیت بزن بیرون و بشو همون نارون -

 قبلی!

 هایم را آهسته در گوشتش فرو بردم. م و ناخوندستی به صورتم کشید

 ها، من ...ها، مثل بدبختمثل هفتاد ساله-

 هایم را بیشتر در گوشت پوستم فرو بردم.ناخون

 من کثیف و نحسم!-

آیینه را ناگهانی از دستم کشید. هنوز صورت درب و داغانم را خوب بررسی نکرده بودم.  

 کرد.نباید این کار را می

 لگدی زدم و با جیغ از سر جایم بلند شدم. به سینی

 ام!من زشتم، من نحسم، آلوده-

ها را روی خودش جای داده بود شدم و نزدیک به کنسولی که آیینه و لوازم آرایشی

 اشان را روی زمین ریختم.همه

 آمد. جیغ زدم:ام مینه بغضی داشتم و نه گریه

 خوام.کدوم رو نمیخوام، هیچنمی-

فهمیدم، کرد؛ اما من نمیسر بازوانم را در بر گرفت و با گریه التماسم می از پشت

 خواستم همه چیز را بر هم بریزم.شنیدم و مینمی

 ! خواهر و بردار کیارش پایینن.نارون نکن تو روخدا، زشته-

 وسایل اتاقم را هم، خورد کردم. یعقب ُهلش دادم و بقیهترم کرد. بهبا این حرفش، جری

 از همتون متنفرم، همتون برید به درک!-

 کس احتیاج نداشتم.؛ اما من به کمک هیچزدسمت در رفت و با داد مری را صدا می به

 زد.ی زارم پوزخند می ی قدی اتاقم رو به کدری بود و به چهرهآیینه

 زمزمه کردم:

 ام!من نحسم، کثیفم، آلوده-

 اش کوباندم.با تمام توان جیغ زدم و مشتم را به شیشه
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ی نیمه صدای جیغ مریم و کمک خواستنش باعث شد دوباره مشتم را پر کنم و به شیشه

 خوردش بکوبانم. داد زدم:

 به من نگاه نکن.-

 ام بودند. صدها نفر از جنس خودم.اما صدها نفر در آن آیینه، خیره به چهره

صدای بانو برای  کشیدم.تندتند نفس میاش دادم و های خوردهام را تکیه به شیشهپیشانی

 هایش.هایش، صدای خنده شوم. نارون گفتنکند. خدایا دارم دیوانه میای رهایم نمیلحظه

سرعت سرم را از روی آیینه برداشتم های آشنایی از دور، بهبا حسی از گرمای تنی و گریه

 و پسش زدم.

و سوزشش تا مغز استخوانم را سوزاند.  ای را لمس کردعقب رفتم که پایم تیزِی شیشهبه

 کاوه و شراره، مری و کیارش.

 خواستم.همه بودند و من این همه را نمی

 هاش! الهی خدا من رو ببره!کیارش تو روخدا، وای دست-

 کردم. کردند روی زمین را حس میهای خونی که از دستم چکه میکردم، قطره حس می

 لرزید.؛ اما صدای خودش هم از ترس میکیارش سعی داشت مری را آرام کند

ای شیشه از روی زمین بر سرعت تکهبه چشمان سیاهش زل زدم. خواست جلو بیاید که به

 .سمتش گرفتمداشتم و با تهدید به

 خیلی ُخب! آروم باش نیازی به این کارها نیست. شیشه رو روی زمین بذار.-

 ی گرفته از جیغم زمزمه کردم:که نگاه از چشمانش بردارم، با صدابدوِن این

 مانتوم، مانتو بهم بدین.-

 سمت مریم چرخاند و با گفتن:ای کوتاه بهسرش را برای لحظه 

 یه مانتو بهش بده.-

 دوباره نگاهش را به چشمانم دوخت.

 بذار پایین!-

 اش باعث خراش کف دستم شد.شیشه را در دستم فشردم که تیزی

 کاوه، یک کاری کن!-

 تر بروم.عقبی مری باعث شد کمی بهنالهصدای 

 ببین از دستت داره خون میاد.-
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 شد و ترس در چشمانش رسوخ کرده بود.قلبش به تندی باال و پایین می

های زخمی شده گرفتمش و با صدای لرزانی سمتم گرفته شد، با همان دستمانتویی به

 گفتم:

 برید، برید بیرون.-

امم کند؛ اما خودش مضطرب بود و حالش بدتر از من، خراب سر تکان داد. سعی داشت آر

 بود.

 کرد.انگار که خبر مرگ عزیزی را بهش داده بودند که با درد نگاهم می

 ها رو بیرون ببر.کیارش بچه-

 فهمد.ای است و همه چیز را مییعنی فهمیده بود؟! خودش گفته بود که روانپزشک خبره

 برید بیرون!-

تکانی بخورم و در خود مچاله بشوم. پایش را به جلو سر داد و تند فریادش باعث شد 

 گفت:

 تو نه، نارون تو نترس!-

زد و کیارش و مریم سعی داشتند آرامش کند. پس شراره چه؟! مری از گریه هق می

 بینتم؟حال است که در این وضع میخوش

کاوه داد تا به بیرون شد و در آخر قسمی که مری به هایشان دور و دورتر میصدای گریه

 میرم؟کرد میبیاورتم. فکر می

 چشم بستم و شیشه را در دستم فشردم که دوباره داد زد:

 نبند! به من نگاه کن.-

اش در درد پوشیده شده بود  قدر چهره آمد. نگاهش کردم. آنسوخت و نفسم باال نمیقلبم می

 که هر آن ممکن بود گریه کند.

 نارون!-

های شومی که در روستا باالی من پر از نحسی است، مثل کالغ صدایم نزن. اسم

 کردند.هایمان یک صدا غار غار میخیمه

 اش در حال ترکیدن بود، درست مانند من.*ینهی سقفسه

 نفسش را خالی کرد، آب دهانش را قورت داد که سیب گلویش باال و پایین شد.

 کنم، لطفاً، بندازش.ازت خواهش می-

 هش، درست مثل شب و پیشانی روشن و بلندش مثل روز روشن. بینی چشمان سیا
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 خواهد؟!اش. این مرد، این مرد از من چه میی مشکیاش و ابروهای کشیدهقلمی

 او همه چیز دارد، پر است از خوبی و زیبایی؛ اما من چه؟

 شیشه را روی زمین انداختم و با دست صورتم را پوشاندم. جیغ زدم:

 نگاه نکن.بهم -

کشیدم. او کجا ام. ازش خجالت میقدر زشت و ترسناک شدهانگار که تازه یادم آمده بود چه

 و من کجا؟!

خواستم تقال کنم و سرعت، من را به کنار خود کشاند. میهایش را دراز کرد و بهدست

ام را بر های زنانهاش، تمام معادلهعقب بروم؛ اما امنیت و گرمای حصار دستان مردانهبه

 ریخت.هم می

 ی پهنش کوباندم و جیغ زدم:*ینهبا مشت به س

 دونی من چقدر نحس ...ازم فاصله بگیر. تو نمی-

ی حرفم مساوی شد با گذاشتن دستش روی دهانم. صورتم را گرفت و به چشمانم زل ادامه

 زد. 

 وقت به خودت این حرف رو نزن.دیگه هیچ-

 دم که یعنی نه و این واقعیت است.سرم را به چپ و راست تکان دا

 ای عمیق زد، کمرم را گرفت و به خودش چسباندم.ام بـ*ـو*سهبه پیشانی

 سمتت رو قطع کنم.دم دستی که دراز شده بهاز این به بعدت رو بسپار دست من! قول می-

 مد.فهداند. این مرد مرموز همه چیز را میکه ماجرا را میبا این حرفش پی بردم به این

 خجالت زده چشم بستم که دوباره دستش را دورم گره زد. 

هایی که خودت را بخواهند ات را برای روز مبادا. آنهای خوب زندگیباید کنار بگذاری آدم

 و دوستت بدارند.

ای که حس آید. مانند کاوهباید دل بسپاری به کسی که جز تو، کسی دیگر به چشمش نمی

 ام را، تبدیل به صلحی کرده است که درونم به راه افتاده. جویانهبیزاری 

 بریم رو ت*خ*ت دستت رو پانسمان کنم؟-

 د. آهسته ل*ب زدم:کرخواستم جدا شوم، نباید رهایم مینمی

 نه!-

 تر کرد که باعث شد کامل به او بچسبم.ی دستش را دور کمرم تنگحلقه
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 کنی نارون خانم؟االن لج می-

 حبت آمیز و شوخ صدایش، گرمای وجودم را به اوج رساند.لحن م

 نه، فقط نرو!-

هایش و کوبش قلبش، آهنگی در گوشم شد. او برعکس هر مردی است که تند شدن نفس

 ام. یک برعکس شگفت انگیز.ام شناختهتا به حال در زندگی

 پس حداقل اجازه بده مریم خانم رو صدا بزنم کمکمون کنه.-

 ام نگاهی انداختم.های خونیویش برداشتم و به دستسرم را از ر

 سوزه!می-

های عرق هوای اتاق را با حرص بلعید. انگار سعی داشت آرام به نظر برسد؛ اما قطره 

 کردند که عصبی است.هایش به خوبی ثابت میاش و دندان قروچه کردن روی پیشانی

 بشین روی تخت تا بیام.-

 اش را چسبیدم که باعث شد دستم بیشتر بسوزد.شده سرعت پیراهن سفیِد خونیبه

 آخ!-

 باز کن دستت رو، باز کن بذار هوا بخوره. -

 خورد.سوخت و شکمم پیچ میام میهایم را باز کردم. معدهمشت

 جا بمون.نرو، همین-

ها ردم کرد. روی تخت نشستم و او هم کنارم نشست. دستش را الی خورده شیشهاز البه

 ام را در بر گرفت.های خمیدهرد و شانهدراز ک

هایش نرم بازویم را ای، با انگشتموبایلش را از جیب کتش در آورد و با گرفتن شماره

 فشرد. 

 مشت نکن!-

 صدای بلندش باعث شد به تندی دوباره دستانم را باز کنم. با بغض نالیدم:

 سوزن.خوره بدتر میهوا می-

 رد. مچ دستم را گرفت و به قلبش فش

 های اولیه رو بیاره باال!کیارش! به شراره بگو جعبه کمک-

 بگو مریم بیاد.-

 نگاهم کرد؛ اما کوتاه ...

 منتظرم. آره خوبه نگران نباشید. نیازی نیست، بگو مریم بیاره.-
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 گرفتم.زدم و بعد هم مغزش را هدف میمیشراره  گذاشتند چند تیر به قلباگر می

ای زد و با لبخندی غمگین نگاهم تماسش را که قطع کرد به هر دو کف دستم بـ*ـو*سه

 کرد. 

 سوزه؟دلت برام می-

 لبخند، جایش را به اخمی پر رنگ داد. 

 چرا باید دلم واست بسوزه؟!-

 روحم را به چشمان سیاهش دوختم.نگاِه بی

 بینم.میچون همیشه آسیب -

 تر شد.چیزی نگفت و به جایش اخمش غلیظ

 من ضعیفم.-

 دستی به شکمم کشیدم که بغضم بیشتر شد.

 الیق این بچه هم نیستم.-

 ام را نوازش کرد. صورتش را نزدیک آورد و با شستش، گونه

 ترین دختری هستی که تا به حال دیدم، و من مجذوب همین قوی بودنت شدم!تو قوی-

 هایم را از حصار دستانش آزاد کردم. ی گرفتم و مچاز نگاهش رو

 به من ترحم نکن. اعتماد به نفس الکی هم نده!-

 خواستن، اسمش ترحم نیست و واقعیت هم، اسمش اعتماد به نفس الکی نیست.-

 ام بیمارش و او هم روانپزشک مهربانی که سعی دارد قانعم کند.من شده

 نیاز داریم. ی ما گاهی اوقات به تخلیه شدنهمه-

 ی شکسته شده کرد. ای به آیینهای مالیم، اشارهبا خنده

 مثال تو از نوع دیوونگیشی!-

کردم. در مغز من چیزهایی دیگر هایش را درک نمینخندیدم، نگاهش نکردم و اصالً حرف

 کرد.عبور می

 کی بهت گفت؟-

پاهایم از روی تخت  عقب رفتم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم.صدایش در نیامد. به

 آویزان شدند.

 از چی خبر داری؟ مروارید بهت گفت؟!-

 اش را به دیوار داد. بلند شد. پنجره را کمی باز کرد و تکیه

https://roman98.com/


www.taakroman.ir  

 
  

 
258 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

شغلم رو درک کن. نیازی نیست کسی چیزی بگه! کافیه نگاهت کنم تا بفهمم دیروز رو -

 نارون، نه کسی دیگه!جور سر کردی؛ اما این استثنا فقط واسه توعه چه

 چیزی در دلم فرو ریخت، مثل یک ترس و خجالت.

کاش های ذهنش راجع به خودم دارم. ای تمام دانستهیک حس نفرت انگیزی نسبت به

 روانپزشک نبود.

 سر به زیر انداختم و سعی داشتم نگاهش نکنم.

 کار کنم!دونم باید چهمن نمی-

نحیفم سایه انداخت. دستش را بند تاج تخت کرد و محکم نزدیک آمد. قد بلندش روی تن 

 فشردش. 

 گذره نیست.کافیه کنارم باشی، دیگه نیازی به فکرهای هرج و مرجی که تو ذهنت می-

 به من کمک نکن.-

 رفتند.های دستش از فشار زیاد رو به سفیدی میانگشت

 که خون برگشته به مغزت، دوباره بلبل ز*بون شدی!مثل این-

 خی نبود و با جدیت حرفش را زد. آهی کشیدم، خواستم جوابش را بدهم که در زده شد. شو

 تونم بیام داخل؟می-

 به کاوه نگاهی انداختم که به آرامی گفت:

 نظرت راهش بدیم داخل؟کار کنیم؟ بهچه-

 رفت زمزمه کرد:سمت در میطور که بهنگفتم. همانای باال انداختم و چیزی شانه

 ی رضایته!سکوت نشانه-

 ای برای بیان کردنش نداری. ی »خیر« است و تو حوصلهگاهی اوقات هم نشانه

کرد. مریم را سر بلند کردم که با چشمان پف کرده و سرخش مواجه شدم. مظلوم نگاهم می

 در هر شرایطی دوست دارم، حتی بیشتر از خودم.

 جعبه را از دستش گرفت و متشکرانه ل*ب زد:

 زنم تا باال بیاید.نونم! شما برید پایین تا دستش رو پانسمان کنم، بعد صداتون میمم-

 با بغضی که سعی داشت قورتش بدهد رو به کاوه گفت:

 شه کنارش بمونم؟می-

 بهتره پایین بمونید. -
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اش ام بود و بقیهخاطر راحتیگفت مریم پایین بماند، بهکه کاوه میسی درصد از این 

 نهایمان.خاطر تبه

 سمتم برگشت.حال بهقبل از رفتن، صدایش زدم که خوش

 جان مریم؟-

 ده دقیقه دیگه بیا باال!-

 ام نشاند و با گفتن:ای روی گونهبه پاهایش سرعت داد. بـ*ـو*سه

 قربونت برم الهی، چشم!-

 از اتاق بیرون زد.

 از تنهایی با من بیزاری؟-

 د رویش حک شده بود را باز کرد.ی سفیاضافهکیف قرمز که یک عالمت به

 ات کنم.خوام دیگه خستهنه، فقط نمی-

 کالفه نفسش را فوت کرد. 

تونی درک کنی حرفم رو؟! تعارف که نداریم با هم دختر تو خستگی نیستی برای من. می-

 خوب!

 سمتم آمد.وسایل مورد نیازش را در آورد و به

 بریم حمام اتاقت بهتره، روشویی که داره؟-

هایم انداخت و گرمای دلم را ر تکان دادم و با هم وارد حمام شدیم. سرمایش لرز به شانهس

 زدود. 

قدرها عمیق خب این بتادین و این هم سرم فیزیولوژی. نیازی به بخیه نیست، زخمش اون-

 مونه خانم سرتق!نیست. پس جای نگرانی هم باقی نمی

 زوم شدم. اش که در حال جنبیدن بودنهای گوشتیبه ل*ب

 شوی؟!ای، اذیت نمیجا در قلبت جای دادهاین همه مهربانی را یک

 توانی راحت بخوابی؟!اش میها از درد سنگینیشب

 عقب بروم؛ اما او محکم گرفته بودم.هایم، جیغی زدم و سعی کردم بهبا سوزش دست

 کردی.کارت به عواقبش هم فکر میباید قبل از این-

 هایم پیچید.ته شد و در فضای حمام، صدای گریهباالخره بغضم شکس

 سعی کن تحمل کنی. خوبه، گریه کن یکم آروم بشی.-

 م.ل*ب گزیدم که باز هم سوزش و جیغ دیگر
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اش پر از عرق شده بود. هر وقت عصبی بشود، هایش سخت در هم بودند و پیشانیاخم

 شود.اش خیس میپیشانی

سوختند؛ اما نه دور دست راستم و بعد هم چپ پیچید. هنوز میگاز استریل را باز کرد. اول 

 ی بار اول.به اندازه

 دل درد دارم. -

 اش پراکنده شده بودند. هایش روی پیشانیسرش را بلند کرد. چتری

 حالت تحوع چی؟-

قدر رک و  سمتی دیگر گرفتم. الهی خدا بکشتم از دست این مرد که انمعذب سرم را به

 زند.می پوست کنده حرف

 تب هم داری؟-

 به سختی د*ه*ان باز کردم:

 کم!-

 پس باید قرص دیفنوکسیالت بخوری و البته هیوسین!-

 متعجب چشم گرد کردم.

 دینفوس، چی؟!-

 ای کرد و با گرفتن بازویم از حمام خارج شدیم.خنده 

 بینم بهتره بریم بیمارستان معاینه بشی.کنم، میاآلن که فکر می-

 تخت نشستم و عصبی غریدم: حوصله رویبی

 نزن! حرفشم-

 مسئولیت پذیر باش.-

 دست به سـ*ـینه شدم و ابرو در هم کشیدم.

 نیست. واسم مهم-

 این که به یه جسم کوچیک آسیب بزنی؟-

 با خشم نگاهش کردم و داد زدم: 

 تقصیره پدرشه!-

 هایش را بلند برداشت و در نهایت، باالی سرم قرار گرفت.قدم 

 کدوم پدر؟! همونی که خودت هم قبولش نداری؟-



www.taakroman.ir  

 
  

 
261 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 سرم را بلند کردم. وجودم از حرص و درد پر شده بود.

 آره، همون بد ذاتی که من رو به این حال و روز انداخته!-

 ی اشک سمج، کنج چشمم چکید که با پشت دست محکم پسش زدم. قطره 

هات رو خرج یکی دیگه کن، نیشه. نگراپس اآلن هم مهم نیست از این به بعدم چی می-

 نه من!

خواست درد دلم اش را روی چشمانم ثابت نگه داشته بود. انگار که میهای مشکیمردمک

 را بخواند.

 سمتم متمایل شد که موازی هم قرار گرفتیم.کمی به

 اش کوباندم.ام را محکم به سـ*ـینههایم را بهم فشردم و دست مشت شدهلـ*ـب

 برو!-

 .ی قبلتر از دفعهوباندم؛ اما ضعیفدوباره ک

 از من فاصله بگیر.-

 کرد. چشم بستم و با درد گریه کردم.حرف خیره نگاهم میکرد، بیهیچ حرکتی نمی

 من نحسم کاوه، از من فاصله بگیر.-

 ی خودم بکوبانم که مچم را گرفت.خواستم این بار مشتم را محکم به سـ*ـینه

 ام نبود.ی قلب مچاله شدهسوختند؛ اما سوزشش به اندازههای دستم به شدت میپارگی

 اش مخفی شدم.پای چپش را روی تخت گذاشت، جوری که زیر اندام ب*دن برجسته

 رفتن، کار ماهوِر نه من!-

 اش گرفت و آهسته فشردش.بازوی چپم را میان دست پهن و مردانه

 بگیر.وقت حرف از رفتن من نزن و نگو ازم فاصله دیگه هیچ-

ام را به حصار انگشت شست و دستش را از روی بازویم به باال کشید و در نهایت، چانه

 اش در آورد. اشاره

ی سنگین که مردی کنارت باشه، مطمئن باش سایهتر بشه، بدوِن اینوقتی شکمت بزرگ-

 .شه بست؛ اما دهن مردم ..پاشونه! در دروازه رو میمی آبرویی زندگیت رو از همبی

ی خیس نگاهم بهتر ببینم. جدی بود و از هر اش را از پشت پردهپلک زدم تا چهره

 بارید.اش صداقت میکلمه

خوای بگم اولین نفری که گم. میدونی دارم واقعیت رو میببین، جوابی نداری! چون می-

 ان؟کنه کِی؟! یا بهتره بگم چه کساییرسوای آدم و عالمت می
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جوابی هم  هایش را قبول داشتم و هیچکه سر به زیر انداختم. حرف ام را رها کردچانه

 برایشان نداشتم.

اش کشید و با لبخند، ل*ب پایش را برداشت و صاف ایستاد. دستی به پیراهن خاکستری

 زد:

 ی کافی هم آبیاری شدم.به اندازه-

سمت بود. بهی پیراهن خوش دوختش را خون گرفته با خجالت ل*ب گزیدم. نقطه به نقطه

 کمدم رفت، مانتو به همراه شالی انتخاب کرد و کنارم روی تخت انداخت.

 ایستم در اتاقت تا بپوشی با هم بیمارستان بریم.می-

 اما ...-

 ماسیده شود! صدای بلندش باعث شد حرف در دهانم

زور تنت یام به اما، بی اما نارون! تا یه ربع دیگه حاضر و آماده بیرون باش، وگرنه می-

 کنم.می

کارش را عملی  قدر جدی گفته بود که شک نداشتمحرفش را زد و بعد هم بیرون رفت. آن

 کند.می

ام چند بار هایی را که انتخاب کرده بود را تن کردم. موقع پوشیدن شلوار لیسختی لباسبه

 صدای آخ و اوخم بلند شد. مگر من جای سالمی هم داشتم؟!

 حوصله بیرون زدم.در، شالم را سر کردم و بیاش به با تقه

 !دکتر فدایی چشم انتظارته-

 ها رفتم.سمت پلهجوابش را ندادم و به

 تونی راه بری؟می-

دانست؛ اما انگار به چیز با چشمانی گرد شده نگاهش کردم. مو به موی قضایا را می

 کردم.کرد و من اشتباه میدیگری فکر می

 رو شد. بند مانتویم را دست گرفتم و ازخانه، نگاهم معطوف راه با صدای باز شدن در

 آمد.ها پایین رفتم. سرگیجه داشتم و خوابم میپله

ام به وحشت سه شب پیش دستی به سرم کشیدم که صدایی آشنا، مرا از دنیای بیمار گونه

 انداخت.

ن چهره برای خودش  ی ... ایشد و در آخر، چهره تر میاش نزدیک و نزدیکصدای مردانه

 است؟!



www.taakroman.ir  

 
  

 
263 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 مثل همیشه، همان قدر خوشتیپ و سر حال، با مسعود احوال پرسی کرد و به داخل آمد.

کاوه از فرصت استفاده کرد و دستش را دور کمرم حلقه کرد. کیارش از سر جایش بلند شد 

 و نزدیکمان آمد.

شد و سپس، ی کاوه دور کمرم سوق داده سمت دست حلقه شدهنگاهش از چشمانم به

 خورد.های دستم که کمرنگِی خون رویشان به چشم میپانسمان

های تند شده از عصبانیت و اندوهم. رویم و در حوالی نفسجا بود. درست روبهاین

فشرد. سعی داشتم با تندتند شود. بغض گلویم را میسمت چشمانم کشیده نگاهش دوباره به

 آب دهانم، سرکوبش کنم. بلعیدن

ند و انگار از اتفاق آن شب لعنتی خبر زد. سکوت پیشه کرده بودکس حرف نمیهیچ 

هایم کردم؟! به،سمتش حمله کنم و مشتبار، باید چه میداشتند. اآلن، در این وضع اسفناک

 اهمیت، از کنارش بگذرم؟!اش کنم؟ یا بیرا حوالی س*ی*نه

ام نبض گرفت و پشت هر دو پیشانیتر فشردند. رگ های کاوه کمرم را محکمانگشت

خودم آمدم و از نگاه تلخش روی سوختن کرد. بهبازویم با حسی از گر گرفتن، شروع به

 گرفتم.

 خوش اومدی ماهور جان.-

 خودش آمده بود. ماهور جوابش را نداد و کاوه را هدفش قرار داد. انگار کیارش هم به

سمت اره. لعنتی، او را فراموش کردم. بهصدایی از مری و مریم در نیامد و حتی از شر

. ل*ب زیرینم را با حسرتش را روی ماهور شکار کردم سالن رفتم که چشمان زل زده 

اهمیت به زخم و سوزشش، مشت کردم. دلم محکم به دندان کشیدم و دستم را بی

 خواست مشتم را به اندام ب*دن نحیف و کوچکش بکوبانم و با جیغ بگویم: »نگاهشمی

 نکن، او روزی تمام من بود!«

گرد کرد و با ِهِی بلندی دهانش را با دستانش پوشاند و بعد هم صدای جیغ مری و چشم 

 مریم.

عقب برداشتم. کیارش عقب برگشتم که ماهور و کاوه را گالویز هم دیدم. ترسیده قدمی بهبه

 شد.مشان نمیکدا سعی داشت جدایشان کند؛ اما حریف هیچ

 وسی تا چه حد؟!نامبی-

 اش نشست:کاوه گفت و مشت ماهور روی گونه
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 زنه!ببین کی از نا*موس حرف می-

عقب اش را گرفت و محکم بهای کرد و مسخره نگاهش را به شراره دوخت. کاوه یقهخنده 

زد و از کیارش هلش داد که باعث شد به دیوار کناری اتاق آقابزرگ بخورد. مری جیغ می

ی فرستاد. خانهد. مریم دستم را محکم گرفته بود و زیر ل*ب صلوات میکرطلب کمک می

 وحشت شده بود این جا.

 صلوات بفرستین. ماهور جان، شما کوتاه بیا.-

ی عصبی کیارش، باعث شد کاوه باری نگاه خندان و پر از تمسخر ماهور روی چهره

 در را بست.پرستار آقابزرگ وارد اتاقش شد و  سمتش یورش ببرد.دیگر به

نابودی کشاند. جا را بهای بانو، که با رفتنش همهنارون، با آمدنت آشوب به پا کردی. شده

 خاطر من آسیب نبیند.شدم تا کسی بهرفتم. دور میمن باید می

 سمتشان رفت و بین هر دویشان قرار گرفت. با التماس جیغ زد:مری با دو به

 روخدا ...خاطر نارون. توخاطر نارون، بهبه-

آورد. اش کم میخوبی حرف بزند و در برابر کامل کردن جملهتوانست بهزد. نمیمی نفس

 .عقب کشیدشسختی بهبازوان ماهور را گرفت و به

 مرگ مروارید، تو کوتاه بیا.-

ی تولد برایش خریده بودم، به گردن داشت. دستانش را هنوز هم گردنبند طالیی را که هدیه

عصبی چشم بست. کیارش دست کاوه را گرفت و به داخل سالن هدایتش کرد.  مشت کرد و

 سکوت کرده بودم، حرفی نداشتم برای گفتن.

ماهور مری را پس زد و نزدیکمان شد. نگاهم کرد. یک نگاه پر از تهدید که؛پ، برایت 

 دارم نارون!

ب برداشت. چرا عقهایش را به دندان کشید و قدمی بهنزدیک شراره شد. ترسیده ناخون

یشان بیرون بزنم و آن ترسد؟! مگر این دختر همانی نبود که باعث شده بود از خانهمی

 شب گند را تجربه کنم؟!

اش نشست و ی ل*ب خونیسمت خودش کشاند. پوزخندی گوشهمچش را گرفت و به

انداخت و تک افراد سالن را از نظر گذراند. نیم نگاهی به شراره  ی تکهای بهت زدهچهره 

 ی مضطربش کرد. چشمکی نثار چهره

 ی آریانفر!ی منه، شرارهشراره، زن عقد-

 های ماهور کردم. عقد؟!عقب تلو خوردم و نگاهم را زوم ل*ببه
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کرد. دوستش داشت؟! تمام داد و رخوت تنم، دستورش را سرکوب میمغزم فرمان فرار می 

 استفاده کرده بود؟!هایش به من دروغ بود و از من حرف

 دست مریم از دور بازویم شل شد و با ناباوری نجوا کرد:

 نه!-

حس خیسی پاهایم و تیر عمیق زیر شکمم، باعث شد کمر خم کنم و دوباره دست مریم را 

 بگیرم.

 کنی واسه خودت؟ هان؟!مرتیکه تو چی بلغور می-

ای از مقابل چشمانم گذر هسمت ماهور، مانند سایصدای فریاد کیارش و دویدن کاوه به

توانستم دردی که تمام بدنم را محاصره کرده بود، تحمل کنم. توان پاهایم از دست کرد. نمی

 رفت و در آخر زانو زدم.

دستی به  اطراف نگاه کنم.توانستم بهصدای بلند شکستنی به گوشم رسید؛ اما من، نمی

گرفت. خون! این خون بود؟! نه...  شلوارم کشیدم که پانسمان سفیدم رنگ سرخ به خود

 خواستم.من این بچه را می افتاد.نه! نباید این اتفاق می

 صدای ضعیف آقابزرگ آمیخته شد در داد و هوارهایشان.

خیال انگار در جایی دیگر بودم. با حسی از قلقلک ران پایم، پاهایم را جفت هم کردم، به

های ای که نداشت هیچ، تمام اندام ب*دنایدهشود؛ اما فام متوقف میکه خونریزیاین

 سمت نابودی کشاند.ام را هم بهداخلی

 نارون؟!-

زد و در توانستم تشخیص بدهم. پلک چپم تند میدیدم و صدایش را نمیاش را تار میچهره 

 هایم هوا جریان داشت.گوش

 جیغ زد:

 خون!-

*** 

داشته باشی، ها؟! نظرت چیست؟ به  دهم شب خوبیهمین یک بار به خیمه بیا، قولت می-

 ی ماهت بروم من!قربان چهره 

 طرفش گرفت.اش تابی داد و کف دستش را بهزن، به چشمان سورمه کشیده

 دهی تا بیایم؟چه قدر می-
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سرعت کمی نزدیکش شد و اطرافش را پایید تا مطمئن شود کسی جز خودشان نیست. به

 سرم را دزدیدم تا نبینتم.

 ام!ین چه پیدا کردهببین، بب-

 .کرد صدایش دوباره کنجکاوم

 کنی، ها؟اوه ها! طالست یا داری مرا خر می-

 چشمان زن برقی زد و صدای پر از لذت اسحاق، حالم را دگرگون کرد.

شوی با کنی امشب؟ همراهی میبردم مغازه حاج فیضی، خودش گفت طالست، ها؟ چه می-

 چانه بزنیم؟من، یا قرار است تا صبح 

دادم تا ام نشان میبیگرفتم و به بیاگر موبایل ناری همراهم بود، از این صحنه فیلم می

 اش، همان پدر به مثال خوبش است.بفهمد اسحاق چه پست فطرتی است که نمونه

 شوم.به یک شرط همراهت می-

رار داد و طال  ی بازش را در معرض دید چشمان آتشین اسحاق قشالش را به کنار زد، یقه

 را در مشتش فشرد. 

 هر چه تو بگویی! شرط هم بذاری، روی چشمان ما جا دارد!-

ای کرد و با گرفتن دستانش را محکم روی چشمانش زد و بعد هم سر خم کرد. زن خنده 

 پیراهنش، آهسته گفت:

 جا خلوت است!ی من، اینامشب در خیمه-

بلعیدم تا بغضم را قورت بدهم. از تند تند می حرفش را زد و به داخل کشاندش. آب دهانم را

 هایم را محکم فشردم و شروع به دویدن کردم.صداهایشان، گوش

*** 

 هق زد و با بدبختی سرش را گرفت.

 تونی بدون رضایت مادرش عقدش کنی!ناری دختر منم هست! نمییعقوب، -

ابه با لیوانی آب نزدیک بانو هایم را به دندان کشیدم و کنار دیوار نشستم. خاله سودناخون

 شد و کنارش روی تخت جای گرفت.

 اون بچه فقط سیزده سالشه! چرا متوجه نیستی؟!-

اش را چشم بست و با مشت روی پایش زد. مری دستش را گرفت و خاله سودابه، شانه

 فشرد. 
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 خبرت که باعث شد بیام تهران؟تهدیدم نکن. من؟ یا اون برادر از خدا بی-

 نشست و بغض کرده گفت: کنارممریم 

 ناری رو فقط چند بار دیدم. ای کاش بیاد تهران پیش خودمون.-

 های بیشتری را در دهانم فرو بردم. سر تکان دادم و ناخن

 خاله مهربان هم حاال به جمعمان اضافه شده بود. با بدخلقی گفت:

 دی که چی؟!قطع کن بره دیگه بانو! خودت رو اسیر این دو تا بچه کر-

 اخمی کردم و تند گفتم:

 چرا شما خودت رو اسیر نرگس و نرجس کردی؟ پس-

 غره رفت.مری با لبخند ل*ب گزید و خاله سودابه برایم چشم

 شه.توی دادگاه همه چیز مشخص می-

 چادرش را از روی سرش کشید و با اخم و تَخم گفت:

 همون مردی دیگه. یگن اللی دختر؟! ُت*خم و ترکهتو حرف نزنی، می-

 با عصبانیت از سر جایم بلند شدم که مریم دستم را چسبید.

 جا بشی مرهم دردهام؟ یا تو هم شدی نمک رو زخمم؟مهربان اومدی این-

 گفت و دست بانو را گرفت. ایاستغفرهللا

کنه؟ یا نارون رو ببین چه به روزت آوردی خواهر من. با غصه خوردن، ناری شوهر نمی-

 برن؟نمی

 عصبی غریدم:

 مملکت قانون نداره؟!مگه -

 ای دیگر از طرف خاله سودابه نثارم شد.غرهجوابم را نداد و چشم

سمتم دراز کرد. این زن سی و دو ساله، صاحب دو بانو با لبخند نگاهم کرد و دستش را به

تران بیست ی بانویم به دخفرزند دختر بود، ناری سیزده ساله و مِن نه ساله؛ اما چهره

تر و سنش اش را خیره کننده خورد که موهای طالیی و چشمان سبزش، زیباییای میساله

 کند. در آ*غو*شش جای گرفتم.را کمتر می

 شوهرشون بده! تونی از نرگس یا نرجس دل بکن و با این سنمهربان اگه می-

 تر کرد. حرف خاله سودابه لبخند روی لبم را عمیق

 من.فرق دارن عزیز -

 مری غرید:
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 مون بگذریم که چی؟!! از جگر گوشهزنی خواهر منها میحرف-

*** 

 هوش اومدی مامان کوچولو؟!باألخره به-

کرد. هایم را از هم باز کردم. انگشتم درد می ناخن شستم را روی تخت کشیدم و پلک

زده بودند و اش بیرون ی مشکیصورتش را نزدیک آورد، موهای قرمزش از زیر مقنعه

 عینک به چشم نداشت.

 اس؟زنده-

 حالی گفت:عقب برد و با خوشسرش را با لبخند به

 اس!البته که زنده-

ی من، به قول بکشم. بچه های خشکم به لبخند باز شدند. دهانم را باز کردم تا نفسل*ب

 خواستم.ام، زنده بود و دیگر هیچ چیز نمیمری، جگر گوشه

سوخت و تالشم می امکردم؛ اما باز هم س*ی*نها« مانند به بیرون رها میهایم را »هنفس

کرد. آرنجم را تکیه به تخت کردم تا بلند بشوم؛ اما گیج رفتن سرم باعث شد بدترش می

 .دوباره روی بالشتم رها شوم

 عزیزم!-

تم که دانسدیدمش؛ اما میرسد، تار میمثل یک خط یا صدای بوق ماشینی که از دور می

 دکتر فدایی است. موهای سرخش سرنخی بود برای شناختش.

 به خودت ... کاوه منتظرته ... تنبلی بسه.-

اش یک برش بود و همین برایم شنیدم و انگار که بین هر کلمههایش را نمیحرف

 کرد.نامفهومش می

ی روی دستم هایم تیری خفیف کشیدند. دوباره آنژیوسختی بلند کردم که انگشتدستم را به

 های پوستم.و کبودی

 نی کوچولوت.شه جنسیت نیصد و سی و پنج روز دیگه مشخص می-

ام را بیشتر کرد و حرفش، دلم را به تاالپ تولوپ انداخت. صد و سی و عطر تنش سرگیجه

 پنج روز دیگر تا مشخص شدن جنسیتش؟!

 :خندانش دوختمهای خشکم را با ذوق تَر کردم و نگاهم را به چشمان ل*ب

 صد و ... سی و ... پنج روز.-
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 ای کردم و ادامه دادم:سرفه

 فهمم؟ آره؟!می-

 چشمانش را با مهربانی برایم باز و بسته کرد و این یعنی؛ »آره.«

م را ای منجمد شدهگلویم خشک شده بود و محتاج یک لیوان آب خنک بود. انگشت سبابه

 رام شود. روی تـ*ـخت فشار دادم تا دردش آ

 آب، تشنمه.-

اش پر شده بود از اسحاق زدند. هر گوشههایی که دیده بودم هنوز در ذهنم پرسه میخواب

 و بانو. مثل یک سپیدی و سیاهِی درهم آمیخته شده.

 این هم آب.-

است و  مزهسمت باال کشاندم. طعم آب را دوست دارم، خوشدست برد زیر گردنم و کمی به

 طعمش بودم.تنگ چسب. دلدل

 کرد.تشنه بودم و دکتر فدایی هم با خنده لیوان را برایم پر می

شدند، دل از آب کندم و سر روی هایی که روی زمین کشیده میبا صدای در و سپس قدم

 بالشتم گذاشتم.

 خب، آقا کاوه هم اومدن نارون جان.-

 از سر جایش بلند شد، تـ*ـخت را دور زد و دوباره گفت:

 زنم.ی بیمارهام هم باید رسیدگی کنم. دوباره میام بهت سر میبه بقیه-

دانم فهمید یا که نه؛ اما من تمام تالشم را برای باز کردن دهانم کرده تشکر کردم. نمی

 بودم.

نزدیک شد. بوی عطر پخش شده روی لباسش را دوست داشتم. روی صندلی نشست و 

م فشرد. سر چرخاندم و نگاهش کردم. سمت تختم هلش داد. دستم را گرفت و نرکمی به

 رسید.نظر میروح بهاش بیچشمانش سرخ و چهره

 ببخشید!-

 اش در سکوت اتاق خط انداخت و الی دیوارها نفوذ کرد:صدای آهسته

 نارون ببخشم.-

 بخشیدم؟!بخشیدم؟! برای چه کسی که کاری نکرده بود را باید میمی

 شراره رو هم ببخش!-

 نج لبم خانه کرد.لبخندی غمگین ک
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 دونه؟می-

 مردمک چشمانش را روی اجزای صورتم چرخاند و نگران پرسید:

 کی؟-

 ماهور.-

 تر شد. نفسش را خسته رها کرد.نگاهش نگران

 ام؟!دونه، که من، حاملهمی-

 دانست.سکوت کرد و این یعنی، نه. نباید می

 اختیار اشک ریختم.چشمانم جوشیدند و بی

 دونه!میپس -

 گفتی بچم.ریزی داشتی و مدام میهوش شدی. خونوقتی بی-

 سرم را ناباور به چپ و راست تکان دادم و نالیدم:

 شم بانو!شه یعقوب دو، میمی-

گویم و این تاریخ است که دانستم که چه میدانست؛ اما من، میهایم را نمیمنظور حرف

 شود.دوباره تکرار می

 گیرتش!برتش، ازم میمی-

 با گریه نالیدم:

 کاوه نذار، نذار!-

انگشتانم را کرد. من هم دستم را محکم فشرد. چیزی نگفتم؛ چون آنژیو نداشت و درد نمی

 دور دستش پیچ دادم، جوری که قفل هم شدند.

 نارون؟-

هایم غلبه ام را باال کشیدم. سعی داشتم بر گریهپلکش زد و عصبی چشم بست. آب بینی

 توانستم.اما نمیکنم؛ 

 دونه که ...نمی-

دست آزادش را مشت کرد و روی تخت گذاشت. نگران شدم. عصبی بودن از کاوه بعید 

 بود.

 با پریشان حالی نگاهم کرد. 

 خوام!معذرت می-
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 کمرم را کمی به باال کشیدم. هنوز هم درد داشتم.

 دی، بگو چی شده؟!داری دقم می -

 خواست بحث را عوض کند:انداخت. میبه شکمم نگاهی 

 درد نداری؟-

 تر کردم.هایم را دور دستش محکمانگشت

 نه، ندارم. فقط بگو، چی شده؟-

 خوری؟آب می-

ای! فقط بگو ماهور فهمیده خوام و نه هیچ درد دیگهخواست جیغ بزنم: »نه آب میدلم می

 شم را به دست آوردم.یا نه!« اما با چند بار باز و بسته کردن چشمانم، آرام

 دونه؟ماهور می-

 غمگین، سر تکان داد که ناگهانی زیر گریه زدم و دستم را پس کشیدم.

 بدبخت شدم!-

 هق زدم و صورتم را با حسی از ناامیدی پوشاندم.

 ای خدا! من چه گناهی کردم؟ چرا؟!-

 گفتم من پدرشم!-

ی سفید ام روی مالفهان ُشل شدههایم کیپ شدند. دستای توقف کرد و گوشقلبم برای لحظه

 افتادند و ناباور نگاهش کردم.

 شه!دونست عاقبتت چی میگفتم من پدرشم، خدا مینارون؛ اگه نمیمجبور شدم -

هایش توانستم حرفسوزش انگشت شستم باعث شد ناخونم را در گوشتش فرو ببرم. نمی

 را باور کنم.

 دونی؟ نه!ماهور، می-

العملی از خود نشان بدهم. تنها یک چه بگویم، باید چه کنم و چه عکسدانستم باید نمی

کرد، یک زن بد، انداخت. شده بودم بد*کاره. او مرا بد خطاب میفکر در ذهنم خط می 

 شد، اعتمادی که نسبت به من داشت، از دست رفت.طور میبد!.نباید این

 تونی بگی دروغه!می-

 شد؟وقت چه میدروغ است، آنگفتم تند و تیز نگاهش کردم. می

 انگار ذهنم را خواند که گفت:

 و تو هم بانو! شه یعقوببره و میاون وقت بچت رو می-
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 اش و هم حرف زدنش. یعقوب و بانو ...جدی بود. هم حالت چهره 

 دوباره دستش را گرفتم. با التماس چشمانم را دوختم به نگاه پریشان و مشوشش.

 ه.برتش کاونفهمه، می-

 عصبی از سر جایش بلند شد و دستی به موهایش کشید.

 دونستی؟ اون شب برای همین حالت بد شد و رفتی خونه؟!تو جریان شراره رو می-

 سمتم برگشت و فریاد زد:جوابش را ندادم که به

 دونستی خواهرم گند آورده باال؟آره؟! می-

های آهنی تـ*ـخت دوختم. از تمام مردهای میلهمالفه را میان مشتم فشردم و نگاهم را به 

 کردند.شدند و داد و فریاد مییشان زود عصبی میترسیدم. همهکنارم می

سمتم آمد، بازوانم را دست گرفت و با صدایی که از درد و  های بلندش را برداشت و بهقدم 

 بغض دو رگه شده بود، ل*ب زد:

دونستی خواست شوهرت بشه؟! میی کسی که میدونستی شراره شده عقد آره نارون؟ می-

 و چیزی نگفتی؟

 هشان را پیش گرفتند.های اشک راچشم بستم و قطره

 شم نارون!خدایا! دارم دیوانه می-

اش پراکنده شده بودند روی های مشکیاش پر شده بود از عرق، و چتریپیشانی

 شان.خیسی

 وباند.کاش میهای آرام به پیشانیمشتش را با ضربه

 از تو معذرت بخوام یا لعنت بفرستم به خودم؟-

. این موهای صاف و مشکی، فقط برای عقب کشید که دلم لرزیدموهایش را حرصی به

 بودند، نه چنگ و کشیدن. کردن ساخته شده  نوازش

 مچش را گرفتم. نگاهم کرد، هوای چشمانش ابری بود.

پیچیم، شدیم ای که به خودمون میمرغ سر کندهاز دیشب نخوابیدم. نه من، نه کیار، شدیم -

 آبرو شدیم.غیرت که از پس خواهرشون برنیومدن. بیدو تا بی

 است. آبرویی حس تلخیفهمیدم. بیغم دلش را می

 آبر ...منم بی-

 ی حرفم را قورت دادم.با گذاشتن دستش روی دهانم، ادامه

 گم به خودت توهین نکن!می تو نه، تو نگو. برای دومین باره که دارم بهت-
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فهمیدم. هر دویمان محتاج یک لبریز بود از احساس و این را از چشمان غمگینش می

 بخش بودیم.های آرامآ*غو*ش گرم و حرف 

 ام را به تسلط گرمایش در آورد. آهسته نجوا کرد:دستش از روی دهانم کنار رفت و گونه

 خوام.معذرت می-

شد و اش برایم کلی ارزش داشت. همین که بیخیال غرورش میعذرخواهِی سادههمین 

 داد تا به دستم بیاورد.تکیه به دوست داشتنش می

 تونی؟!ببرم، دورم کن از همه. می-

ام را ناقص تحویلش دادم. لبخند سوخت و جملهعالوه بر چشمانم، حال گلویم هم می

کرد که حرفم را  می خوبی مطلعمنامساعد، بههایش، در این وضعیت روح روی ل*ببی

 دوست داشته.

 .اول باید خوب بشی-

 خوبم.-

 جا قورتش دادم.آب دهانم را جمع کردم و یک

از بوی الکل، بیزارم. از رنگ این تخت از، از همیشه مریض بودن و کبودی، کبودِی -

 روی دستم.

 هایم را تند کرد.ام، نفسسنگینی روی سـ*ـینه

 وقت دختری کنم، نتونستم ...فرار، از نبود آرامش. نتونستم هیچاز -

 ام را با فشار بلعیدم.هایم را بهم فشردم و نفس حبس شدهل*ب

 اس همه چی!قدر پیچیدهکاوه. من، تو! چه-

 مانند کودکانی دل آزرده، زیر گریه زدم.

 دنیا اومدنش، تاریخ نارون واسش تکرار بشه.خوام با بهنمی-

 را روی بالشتم گذاشتم، چشم بستم و گریستم. سرم

اش نشست. دستش را روی شکمم حلقه کرد که تـ*ـخت را دور زد و دوباره روی صندلی

 ی پاهایم هم رسید.حس منقبض شدنش تا به ماهیچه

 نگام کن!-

 زد.اش برق مینگاهش کردم. زیر نور المپ اتاق، چهره

 به قسم اعتقاد داری؟-



www.taakroman.ir  

 
  

 
274 

 

 )جلد اول(رمان کالغ زاده 

Noushin_salmanvandi رمان ککاربر انجمن ت 

 

 جانی زد.که لبخند بی سر تکان دادم

 باور چی؟ بهم باور داری؟-

 با کمی مکث، دوباره سر تکان دادم.

 خورم واست ...پس قسم می-

 نفسش را به بیرون فوت کرد و دستم را گرفت:

شم تا کنارم به آرامش برسی و بچت، نبود پدر خورم، واست پدری کنم. باورت میمی قسم-

 .م به خدای احد و واحد که نذارم درد بکشیخوررو حس نکنه. نارون، قسم می

ام تا به روی بالشتم سقوط کرد. هم ی بینیای اشک از چشمم چکید و روی لـ*ـبهقطره 

 ام.کرد و هم برای بچهبرای من پدری می

 فقط کمکه.-

این حرفش، دلم را آزرده کرد؛ اما به روی خودم نیاوردم و جوابش را با لبخند دادم. کمکم 

 سوخت.رد؟! و این یعنی دلش برایم میکمی

 ترح ...-

 نیست! ترحمی در کار نیست.-

 کنی؟ خوای کمکمپس چرا می-

 نگاهش را به شکمم دوخت و آهسته ل*ب زد:

 زودی به جمعمون اضافه بشه.خاطر کسی که قراره به شاید به-

 هایم پاک نکردم.رنجور شدم؛ اما لبخند را از روی ل*ب

 حالش!پس، خوش به -

داخل آمدند. شدت باز شد و مریم به همراه مری، سراسیمه بهخواست حرفی بزند که در به

ی مصلحتی، از روی کاوه به تندی دستش را از روی شکمم برداشت و با چند سرفه

 صندلی بلند شد و نزدیکشان رفت.

 مریم با بهت صورتش را گرفت و خودش را در حصار دستانم جای داد:

 خواهر کوچولوی من!نارونم، -

دانستم که حرکت در آورد و شروع به گریه کردن کرد. میدستش را َدوران روی شکمم به

 مریم هم فهمیده است و دیگر مخفی کاری، کار درستی نیست.

 با خنده دستش را گرفتم:

 ی ترسناکی!گه چه خالهترسوندیش! اآلن می-
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 پر آب را جلوی دهانم گرفت.سرفه کردم که دستش را برداشت و هولکی لیوان 

 تر!مریم آروم-

ام ی مریم تا حدودی کنترل شود. نفسی گرفتم و سـ*ـینهصدای مری باعث شد دست لرزیده

 را صاف کردم. 

خوام بفرستم خونه. شب من و نارون خاله، من با کاوه بیرونم. اهورا رو با کیارش می-

 مریم کنارتیم.

 را گرفت. نگاهش را به کاوه دوخت و بازویش

 ی کافی خسته شد.کاوه هم به اندازه-

 لبخند به اجباری زد و دستی به موهایش کشید.

 زنم تا مرخص بشی.اتفاقا بیمار دارم مطب. مواظب خودت باش، میام بهت سر می-

 مرسی.-

گفتم؛ اما من همین را گفتم و همراه با مری از اتاق بیرون رفتند. »مرسی؟« باید بیشتر می

 کردم. کوتاهی

زد که بهش بال و پر نده، سر حالم. مری غر میکنم، خیلی هم واست خوشسرزنشت نمی-

 شه؛ اما من اهمیتی ندادم.به هوا می

 اش را با دستمال دستش محکم چلوند و دوباره گفت:بینی

 فکرشون واسه عهد بوقه؛...-

 اش زد:ی سـ*ـینهحرصی به تخته

 ت نباشه!شم، تو اصالً غمخودم وکیلت می-

اش را روی دستم گذاشت که از حرارتش، آرامی فشردم و چشم بستم. پیشانیدستش را به

کردم، کنار بانو و خواست وقتی چشمانم را باز میهایم را تکان دادم. دلم میکمی انگشت

 بافتشان.زد و بعد هم می، موهایم را شانه میبودمآقابزرگ می 

ی قاصدک و ای که اولین بار ماهور بـ*ـو*سیدم، کوچهکوچهسمت ذهنم مسیری شد به

بافت و عطر خوِش تنش که تمام یمان. دستش که ماهرانه موهایم را میاولین بـ*ـو*سه

خاطرش گریه نکنم، غصه وقت بهدهم که هیچمشامم را پر کرده بود. به خودم قول می

دهم که نامش را از م قول میدست فراموشی بسپارمش. به خودنخورم و سعی کنم به

 ی ذهنم پاک کنم.گوشه به گوشه
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 خوابه؟-

 پچ مری باعث شد چشمانم را بسته نگه دارم. از حرف زدن بیزارم.صدای پچ

 فکر کنم آره.-

سمت چپ بچرخم تا باعث شد به اش،صدای بالشتک صندلی و در آخر عطر تیز همیشگی

 شان نباشم.در دید 

 ش روش.مالفه رو بیشتر بک-

 ام که با صدای خش دارم، لـ*ـب زدم:دست مریم لغزید روی مالفه

 خوام بخوابم.خوبه، می-

سمت چیزهایی که چیزی نگفتند و سعی کردم بخوابم، سعی کردم ذهنم را انحراف بدهم به

دوستشان داشتم و اآلن هم کنارم بودند. دستم را روی شکمم گذاشتم و در ذهنم مدام با 

 کردم: خود تکرار 

 دوستت دارم، دوستت دارم ...-

همیشه همین بود. چیزهایی را که دوست داشتیم، یا برای ما نبودند و یا از دستشان 

مان، کنارمان بمانند؛ اما من، تو های زندگیترینآمد مورد عالقهدادیم. به ندرت پیش میمی

رافم. باید دوستت ندارم تا های دوست داشتنی اطهای آدمبودم از رفتن  . خستهخواهمرا می

شوند و اگر تو تر میها نزدیکتر بروی، آنبمانی، باید بهایت ندهم تا بمانی. هر چه عقب

 شوند مسافر راه دور! بخواهی روزی نزدیکشان بشوی، می

 ماهور بیرونه؟-

 کردند خوابم.سوال مریم در گوشم پیچید و زنگ خورد. فکر می

 رو بود.تا چند دقیقه پیش، تو راه -

 نفس مریم، خسته رها شد.

 شه نارون همچین کاری کرده باشه!باورش نمی-

 ی چشم سفید چطور تونست همچین غلطی کنه؟ها به کنار! اون شراره حاال این-

 صدایش از عصبانیت اوج گرفت که مریم تند گفت:

 شه.هیش، بیدار می-

 د.داصدای کشیدن کف دستش روی پایش، نشان از اضطرابش می 

تونست سرش رو باال شورن. کیارش بیچاره حتی نمیمریم انگار دارن تو دلم رخت می-

 هام نگاه کنه!بگیره و تو چشم
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 طفلی! کاوه هم معذب بود.-

 ذارن ایران بمونه.اگر خانوادش بفهمن که همچین غلطی کرده، نمی-

 ردند.کگسارش میگذاشتند ایران بماند؟! به همین راحتی؟! باید سننمی

 اآلن فقط نارون مهمه.-

ی هایی را روانهای خاطرم اهمیت داشت که ماهور همچین مصیبتمن مهم نبودم. اگر ذره 

 کرد. ام نمیزندگی

هایم را تیز کردم. از اآلن هر با زنگ خوردن موبایل مری، مریم سکوت کرد و من گوش

 های پیش آمده بود.جریانافتاد، در محور اصلی این اتفاقی که می

 جانم عزیزم؟-

 ل*ب زیرینم را به دندان کشیدم و دسِت زیر سرم را مشت کردم.

 چی؟! مطمئنی کیارش؟!-

 با صدای نگرانش، قلبم تند زد و ترس مانند سیاهی شب، تمامم را فرا گرفت.

 ره مطب، صبر کن ببینم.واال به من گفت می-

 چی شده خاله؟-

 م را خیس و طعم دهانم را گس کرد. طعم خون، زبان خشک

 داخل حمله کردند. در اتاق باز شد و شلوغِی صداها به

 ام رو بده دست مامان، خودت برو دنبالش.نه نیستش! کیارش بچه-

شد. از سر جایم دیگر نتوانستم تاب بیاورم. هر چیز که بود، به کاوه و ماهور مربوط می

هش به مری بود و دو طرف صورتش را با دست گرفته نگاه کردم. نگابلند شدم و به مریم 

 بود.

 داخل آمد که پشت سرش هم یک پرستاِر لـ*ـبخند به ل*ب به چشمم خورد.مری تند به

 سمتم آمد:موبایلش را قطع کرد و به

 کنه؟چرا بلند شدی آخه دختر؟ خوبی؟ جاییت درد نمی-

 رسیدم:هایش را ندادم و به جایش پکدام از سوال جواب هیچ

 چی شده؟-

 سوزن داری، قرص باید بخوری و بعد هم ناهارت.-

 یاش با مقنعهی گرد و پوست سبزهمن ساعت یازده و نیم سوپ خورده بودم. چهره 
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 اش کرده بود.سفیدش، بامزه 

 ساعت چنده؟-

 مریم جواب داد:

 دو و نیم.-

 پس اآلن وقت ناهار نیست.-

 بودی.هوش وقتش نیست؛ چون شما بی-

 حوصله.اخم کردم. عصبی بودم و بی

 کنه!آنژیو اذیتم می-

 او هم تخس جوابم را داد:

 مجبوری تحملش کنی.-

 ترسیدم.های ترسناک نگاهی انداختم. همیشه میاز لحنش خوشم نیامد. به سوزن

 شم؟کی مرخص می-

 ها را در آورد و دوباره لبخند زد:سوزن

 صید.هر وقت دکتر فدایی گفتن، ترخی-

 نگاهم را به مرِی نگران دوختم:

 خواب نبودم، صدات رو شنیدم؛ پس دروغ بهم نگو، چی شده؟-

 نگاهی به مریم انداخت که حرصی گفتم: نیم

 مری به من نگاه کن، به من!-

 ی تختم نشست:نفسش را سنگین رها کرد و لبه

 ارستانه.کیارش زنگ زد، گفت که خبری از کاوه نیست، ببین ماهور هنوز بیم-

 تر شد. لعنت بهت نارون.اخمم عمیق

 جاست؟این-

 دوباره مریم را نگاه کند؛ اما پشیمان شد.لـ*ـب تَر کرد. خواست 

 فکر کنم، اوم، یکم پی ...-

 نیست!-

 سر تکان دادم و گلویم را فشردم. 

 ماهور نیست!-
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 جوری نکن با خودت.نارون این-

خواستم بروم پیدایش کنم. استرس گرفتم از نبود هر . مینبودمهم  یشان برایمهااصالً حرف

 دویشان.

 هات رو هم بخور تا ناهارت رو بیارن.خب خانمی، قرص-

جای ام را به بالشتم دادم. خانمی کوفت بخورد بهبرو بابایی در دل نثارش کردم و تکیه

 قرص و ناهار.

 که از در خارج بشود، جدی گفت:اینبعد از اتمام کارش، وضعیتم را بررسی کرد. قبل از 

 شه!افتی رو دور خونریزی و احتمال سقط بچت زیاد میها نیازن، وگرنه دوباره میقرص-

ام؟! ی دیگری از اتاق خارج شد. سقط شدن بچهناباور نگاهش کردم که بدون حرف اضافه

 توانست حقیقت داشته باشد.نمی

 نارش تا نیمه، باز.ی کمان خالی بود و پنجرهتخت بغلی

 ها رو بده بخورم.مریم، بده! قرص-

 با حرفش، ترس ریشه زد در جانم. 

 از هر کدوم یکی.-

 مری متعجب گفت:

 چند تاست؟! مگه-

 اوم، سه تا.-

جوشید و فهمیدم کاوه کجاست و بدتر از آن ماهور. دلم مثل سیر و سرکه میباید می

 آورد.روی خودش نمیبهمطمئن بودم مری هم همین حس را دارد و 

شدم. تر میحوصلهگذشت و من هر ثانیه بیساعت دو و نیم بود و من کالفه. دیر می

خورد. انـ*ـدام ام در حال متالشی بود و انگار پوست تنم چنگ میی سـ*ـینهقفسه

کرد. شبی که ای که با ماهور سپری شد، درد میام بعد از آن شب لعنتیهای داخلیب*دن

 اتش، تِن بیمارم روی تـ*ـخت بیمارستان شده بود.اثر

جویید و هایش را میمریم کنارم نشسته بود و عمیق در فکر فرو رفته بود. مری ناخن

داخل کرد؛ اما من، نگاهم به نور غلیظی بود که از پنجره تا بهدرپی طی میطول اتاق را پی

 کردم.میخیمه زده بود و برای سیاهی شب لحظه شماری 

 ی درد بودند. آور و تسکین دهندههایش خوابآمد. قرصخوابم می
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*** 

ها، پشت پایم را زد. از های درخت را به کناری زدم. تیزِی یکی از همان شاخهشاخه

 پایم نیامد. سوزشش چهره درهم کشیدم؛ اما در کمال تعجب، هیچ خونی از

 ند.سوزاام را مینور نبود و بوی رطوبت، بینی

شروع به دویدن کردم. یک لحظه ترسیدم. ایستادم و دست روی شکمم گذاشتم. ناگهان تیر 

 گرمی خون را حس کنند. جیغ زدم: کشید و باعث شد پاهایم

 .نه! نه! نرو ..-

 شدم.کس میگذاشت، دیگر برای همیشه بیرفت و تنهایم میاگر می

آمد و تا به زمین پوشیده از خون میصدای قارقار کالغ، برچسب سکوت را به لبم زد. 

 های زیر پایم خونی شدند.رسید. سبزهعلف می

عقب برگشتم که ماهور را دیدم. زیر چشمانش ام نشست. با ترس بهدستی سرد روی شانه

 زد.گود رفته بود و پوستش به سفیدی می

 کشتیم!-

 انش زوم صورتم.عقب رفتم. نگاهش ترسناک بود و مردمک چشمجلو آمد که من بهبه

 قاتل!-

 عقب رفتم.هر دو دستم را روی شکمم گذاشتم و به

 تو، باعث مرگ منی!-

 آمد.شد و خونم بند نمیی بدون اشک. صورتم خیس نمیکردم؛ اما گریهگریه می

 توانست.خواست چیزی بگوید و نمیتر شد. انگار میصدای قارقار کالغ نزدیک

 گرفت و فریاد زد: سمتم آمد، بازوانم را تند به

 تو کشتیم!-

*** 

از عرق شده بود و  ی تـ*ـخت چنگی زدم و با ترس چشم باز کردم. گردنم خیس به مالفه

کشید. سینی داخل اتاق سرک مینرمک بهام ملتهب. باألخره شب شده بود و باد نرمپیشانی

 غذا روی میز گذاشته شده بود.

ی صندلی گذاشته و داشت. سرش را روی دستهکس در اتاق حضور نمن و مریم، هیچ جز 

عقب راندم. گرمم بود و ذهنم ام را از سرم در آوردم و موهایم را بهخواب بود. روسری

 توانستم و این بدتر حالم راام را منظم کنم؛ اما نمیهای تند شدهقرار. سعی کردم نفسبی
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 کرد.دگرگون می 

کردم. هولکی آنژیو را از دستم کشیدم که باعث پیدا میرفتم، باید خودم ماهور را باید می

شد پوستم بسوزد. اهمیتی ندادم. مالفه را روی زمین انداختم و از روی تـ*ـخت پایین 

 آوردند. ی گردی به وجود های خون با شتاب روی زمین ریختند و لکهآمدم. قطره 

های بودنشان بیزار بودم. دمپایی باد میان موهایم پیچید. از موهایم متنفرم. از بلندی و فر

سمت در رفتم. خواب مریم و خاله پالستیکِی آبی کنار تـ*ـخت را پا کردم و با سختی به

 شن!«قول آقابزرگ: »وقت خواب، سنگین و ناشنوا میسودابه مثل هم بود. به

ر  خورد. روسری سرو زیاد بود و تک و توکی آدم به چشم میدر را باز کردم، نور راه

ام از  که در اتاق را ببندم، بیرون رفتم. معدهای هم برایم مهم نبود. بدون ایننداشتم و ذره

 سوخت.رفت و پوست دستم میگرسنگی ضعف می

رویم بود. اگر پرستار یا دکتری های کنار هم، روبهرو را طی کردم. دو مسیر با اتاقراه 

 ند. کردام میدیدم، دوباره در آن اتاقم زندانیمی

سمتی دیگر بروم که صدایی آشنایی، پاهایم را میخ زمین کرد. با ترس زمزمه خواستم به

 کردم:

 یا خدا!-

رنگ و کدر، مثل آبِی آسمان دلم که رو به رنگ دیوارها چشم دوختم. یک آبی و سفید کم

 شود.رود و در آخر، شب حکمرانش میبه کدری می

. خودش بارها اشد، امکان ندارد به تهران بیایداین صدا، امکان ندارد که برای خودش ب

 رسد.گفته بود روستا چیز دیگری است که شهر به یک سومش هم نمی

به چشم  ام را باال آوردم. دور مچم دیگر کبود نبود و حال، خون خشک شدهدست زخمی

 خورد.می

ی شوم طعمهنند. میککنم؟! اگر پیدایم کنند، زنده زنده دفنم می ای خدا، ای خدا! حاال چه

 ی روستا.های درنده ها و گرگسگ

دستم را بند دیوار کردم و سرم را کمی جلو بردم تا ببینم چه کسی در اتاق است. دلم 

 زدم. نشستم و با بدبختی زار میخواست کف زمین میمی

 ست!سازدش. ببین چقدر الغر شده ا شهر نمی-

 ام گذاشتم. این صدا، این صدا، برایقلب کوبنده ترسیده، دهانم را گرفتم و دست روی 
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 حلیمه بود؟! 

که دیدمشان. خودشان بودند، همان افرادی که از دستشان تر شدم تا ایننزدیک و نزدیک

 فرار کرده بودم. 

سختی بلعیدم و به عمویم که روی تخت افتاده بود، نگاه کردم. مریض آب دهانم را به

 ای حرف بزند.نداشت که کلمهاحوال بود و حتی توان 

 گی؟!من بروم دکتر خبر کنم، ها؟ چه می-

 ام!به خدا که دیوانه شده دانم اسحاق.نمی-

یک بار در زندگی ترس را تجربه کردم و آن هم وقتی بود که از مرگ بانو باخبر شدم. 

دیگه  های خانه انداختم و غریدم: »منی سبزم را عصبی روی پلههمان روزی که کوله

کس در خانه نبود تا دوباره نازم را بکشد و بگوید: رم!« همان روزی که هیچمدرسه نمی

 بینیم.«ات را میشود، عروسیشوی، باألخره تمام می»باألخره فارغ می

کس نبود. من بودم و بادی که وحشیانه خودش را به در و دیوار خانه در آن روز هیچ

هایشان را به زوزه در ی عزاداری که باد، برگقامت کشیدهکوباند. من بودم و درختان می

 آورد.می

ها گفتند: »دیگر بانو نیست، مادرت مرد!« یک دختر شانزده ساله را که آرزو داشت شب

 کنار خواهرش بخوابد، آرزو داشت پدرش به شهر بیاید و کنارشان زندگی کند را ترساندند.

رود و چهار سال تمام تنهایم گذاشت، معنی یران میوقتی ماهور رهایم کرد و گفت که از ا

 کردم. ترس را فهمیدم. حاال دومین ترس را تجربه می

دانستم که کشته لرزید. میبودند و تمام وجودم می توانستم راه بروم. پاهایم کرخت شدهنمی

 کردند. سار، شاید هم زنده به گورم میشوم، شاید سنگمی

خدا قسم، توانستم، بهر خوردم و روی زمین افتادم. نمیدر اتاق کامل باز شد. سُ 

 اند.خودی که اسمش را ترس نگذاشتهتوانستم حرکتی کنم. بینمی

 زدند.های بیمارستان در تنم زار میام کرده بودند و لباسموهایم، احاطه

 کشیدش.سختی روی زمین میحس کردم پایش لرزید. همان پای ناتوانش که به

 بر.، هللا اکبر!هللا اک-

 شد.صدایش ترس داشت. پُر بود از لرز و درد. باورش نمی

 کشت. نارون بدبخت شدی.ی ریختن دادم. مرا میهایم اجازهبه زمین چنگ زدم و به اشک
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 شد؟!مگر ساعت چند بود که کسی پیدایش نمی

 نا... نارو... نارون!-

 حاق، باألخره نارون را پیدا کردی. گویم اساش، به دوزخ کشاندم. تبریک میایست حرفی

 اسحاق؟ چه شد ...-

اش زد، باعث شد بیشتر ی حرف در دهنش ماسید. سیلِی محکمی که از حیرت به گونهبقیه

 در دیوار پشت سرم فرو بروم و سر به زیر بیندازم.

 خدا مرگم بدهد! این خودش است اسحاق؟!-

ن و در آخر صدای دکتر فدایی، باعث شد های بیمارستاهای ظریفی به کاشیبرخورد پاشنه

 خاطر شنیدن دعاهایم، در دل بارها شکر کنم.خدا را به

 جا چرا؟!نارون جان؟ عزیزم این-

 جلو سراند. با لکنت جیغ زدم:نزدیک شد که اسحاق پایش را تند به

 ن ... نه! دکتر، دکتر نیاد!-

 اسحاق گفت:هایم را گرفت و با لحنی تند، خطاب به دست

 لطفاً دور بمونید آقا!-

 از روی زمین بلندم کرد. روپوشش را محکم چسبیدم که دستی به پشت کمرم کشید.

 این خانم برای ماست.-

 . نه.کردم کردم، نباید. نباید نگاهش مینباید نگاهش می

 دخالت هم جایز نیست!-

 رو را پر کرد: صدای بلندش فضای خلوت راه

 کنم.آقای محترم؛ وگرنه حراست رو خبر می گفتم دور بمونید-

عقب راند. اش مخفی کردم. موهایم را به نوازش دستش درآورد و بهسرم را در شانه

 سمت اتاقم هدایتم کرد و من پاهایم توانی برای راه رفتن نداشتند. به

 خیلی خب نارون جان، من کنارتم، جایی برای ترس نیست.-

 داد زد: 

 ست!این خانم برای ما-

 لرزیدند:هایم به وضوح میدست

 گه. نیستم!نه! ن ... نه! دروغ می-

 دم رسیدگی کنن.باشه عزیزم. من اآلن اطالع می-
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 بلندتر از قبل داد زد: 

 کنم.پیدایت می-

 آورش را نشنوم.هایم را گرفتم تا صدای عذابشگو

 دو پرستار از اتاق خارج شدند و متعجب گفتند:

 صداها چیه؟خانم دکتر این -

 کنم.میچیزی نیست. من رسیدگی -

 مریم هنوز خواب بود که با صدای در، از سر جایش پرید و صاف نشست.

 چرا کاوه نموند کنارت آخه؟!-

 هایم از خشکی زیاد پوسته زده بودند.ل*ب

 نارون این چه وضعیه؟!-

نداشتم. هر وقت که هوش شدن آمد. دیگر توانی برای بیصدای متعجب مریم از دور می

هوش پیچید، خبر از بی شنیدم و صدای بوق ماشینی در گوشم میصداها را از دور می 

 داد. شدنم را می

 دکتر ...-

 خم شدم و در نهایت، جان از تنم رفت و روی زمین ولو شدم؛ اما این دفعه چشم نبستم.

 با گریه جیغ زدم:

 مریم!-

 اشک ریختم.هایم گذاشتم و کف دستانم را روی گوش

 مریم پیدام کردن.-

دیگر خسته نباشید ای کشیدند و به یکهای ساعت خمیازهتوقف زمان را حس کردم. عقربه

 گفتند.

 مریم جلویم زانو زد و دستانم را گرفت:

 گی؟!چی داری می-

 هایم بلندتر شدند.در باز شد و کسی بیرون زد. مریم تکانم داد و من، گریه

 !جاست؟اسحاق، این-

 هایم را تا انتهای گردنم کشیدم و ضجه زدم:ناخون

 جا!جان مریم، ایناین-
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 به آ*غو*شم کشید. دست انداختم دور کمرش و محکم فشردمش.

 داخل دوید.رو بهدر دوباره باز شد و نور راه 

 کمک کن بذاریمش روی تخت.-

تر فدایی سعی داشت آرامم . دکهایم را درآوردم و روی تخت دراز کشیدمبلندم کردند. دمپایی

 کرد.کند و مریم، گنگ نگاهم می

نارون جان من امشب شیفتم و بیمارها زیاد. نذار دل نگرونت بمونم دختر! به کاوه زنگ -

جا بیمارستانه عزیزم. نگران تونه بهت آسیبی برسونه. اینزنم بیاد کنارت. کسی نمیمی

 نباش!

 شد، گفت:ر حالی که از اتاق خارج میموبایلش را از جیب روپوشش درآورد و د

 گیرم.دارم باهاش تماس می-

 گذرد. فهمید در دلم چی میدرد من آمدن کاوه نبود. نمی

 شاید، شاید خودش نبود.-

 به گلویم چنگی زدم و در خودم جمع شدم.

سمت در رفت، خواست قفلش کند که موبایلش زنگ خورد. یادش رفت! باید خودم قفلش به

 .کردممی

 سالم بابا.-

 هایم را مضطرب به دندان کشیدم.ناخون

 ، نارون هم خوبه.خوبیم-

 خوش به حال مریم که پدری مثل تو دارد.

 گیرم.تونم بیام پایین، بیا باال خودم میام ازت میچرا زحمت کشیدی قربونت برم! من نمی-

 داد زدم: 

 مریم نرو! توروخدا نرو!-

 .چشم بابا-

 پایان داد. نزدیک آمد، دستم را گرفت و بـ*ـو*سید.به تماسش 

 .رمجا نمیرم. هیچنمی-

 در باز شد که با ترس چشم بستم.

 هیش. نارونم دکتره، چیزی نیست.-

 بوی عطرش زودتر از خودش نزدیک شد. عصبی گفت:
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 ی نادون! نترسیدی رگت پاره بشه؟!هی دستت شدم. دختر اآلن متوجه-

 ای شوکه شده نالید:ازه فهمید که آنژیو را از دستم کشیدم. با چهرهانگار مریم هم ت

 خاک به سرم نارون! خاک به سرم!-

 ذاره.ش رو هم داره تو تَنِش میباید بخوابه. این دختر قرار نداره. بچه-

 با این حرفش دستی روی شکمم کشیدم و زمزمه کردم:

 نرو!-

 تر از قبل گفت:صدایم را شنید و عصبی

 این کارهای تو اگه نره، جای شکرش باقیه! با-

جاست؟ دیگر چه شدند اسحاق ایندستم را گرفت. باز هم سرم و خواب. چرا متوجه نمی

 توانست بدتر از این باشد؟!می

 سوزش دستم باعث شد ابروهایم از اخم بهم پیوند بخورند.

 گردم.اآلن بر می-

 نالیدم:

 نرو!-

 شون. دکتر فدایی که کنارته.ماومده باال! فقط ازش بگیر-

زند جا کنارم است و مدام به جانم غر میچشم بستم و سر تکان دادم. دکتر فدایی همین

خاطرشان بانویم ام؛ اما من بد نبودم، فقط ترس داشتم. ترس از کسانی که بهدختر بدی شده 

 کشته شد.

 شد.ور و دورتر میشدند. بوی عطرش دتر میآمد و چشمانم هر لحظه سنگینخوابم می

 نجوا کردم:

 نرو!-

 .کردخورد و بیشتر بازش میام کرخت شد. باد به پنجره می صدایی نیامد و تن خسته

رن تو ها شب مییه دختر خوب، همیشه باید به حرف مامانش گوش بده، وگرنه مورچه-

 شه نارون؟!موهای بلندش و بعد چی می

 نگاه کردم.برگشتم و با ترس به چشمان سبزش 

 شن!موهاش خورده می-

 با مالیمت خندید:
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 گفتم شونه بیار موهات رو ببافم، نه نشنوم، باشه مامان جان؟ پس هر وقت-

هایش دیدمش و خاطره ای اشک از چشمم سر خورد و روی بالشت افتاد. انگار که میقطره 

زدند و موهای ق میهای چربش که زیر نور آفتاب بربرایم رنگ و رو گرفته بودند. دست

 کشاند.بلندش، دنیای بیمارم را به ویرانی می طالیی

 نارون؟!-

 .کردچشمانم برای دید زدن ناتوان شده بودند؛ اما صدای بانو دمی رهایم نمی

 باید بریم.-

 خواست مرا با خودش ببرد. دوباره سوزش دستم و کشیده شدن ِسُرم. بانو بود، می

 باز شدند: سختی از همهایم بهل*ب

 بانو؟-

 آمد.توانستم تکانی بخورم و خوابم میدست برد زیر کمرم. نمی

 جوابم را نداد که دوباره زمزمه کردم:

 مامان؟!-

هایش انداختم و چیزی را روی سرم هایش گلویم را زد. روی دستهیچ نگفت و تیزی نفس

 انداخت.

*** 

خودت ثابت خواستی بهود. وقتی میجنگ درونی، باالترین مرحله از جنگیدن در زندگی ب

خواستی دادند. وقتی میهای اجباری شکستت میتوانی و در آخر، این توانستنکنی که می

های خودت. مثل یک خودت را قوی نشان بدهی و این یعنی، درون تو پر بود از شکسته

 پیچه، مثل یک سردرگمی و تهوع.ضعف و دل

هایت بـ*ـو*سید، دستات را میتجربه کرده باشی، پیشانیبود یک بار اتفاق تلخی را  کافی

 گفت:گرفت و با لبخند میرا می

 کنم.دیگر رهایت نمی-

 مان.کردیم به بودنشان در زندگیشدیم؛ فقط عادت میها رها نمیما هرگز از تلخی

شد، یکرد و این را کمرم که هر بار روی صندلی ماشین باال و پایین مها را رد میمانع

 ام را بهم ریخت و باعث حالت تهوعم شد.کرد. بوی چرم کاپشنی، معدهحس می
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چنگ گرفتم و گردنم را باال آوردم. از روی مانع بعدی رد شد که آخی  بالشتک صندلی را به

 رفت.کرد و سرم گیج میهایم خارج شد. پشت گردنم درد می ریز از میان ل*ب

گذشت، در ی سبزی که تند از جلویم میکاپشن را کناری زدم. منظره با هر قوتی که بود، 

های تیز ماشین روی آسفالت، به واهمه کشاندم. سر قاب نگاهم نقش بست و الستیک

چرخاندم و با کسی مواجه شدم که ترس از بودنش، خوِد جهنم بود برایم. نباید این اتفاق 

 ز واقعی نیست.چیهیچ افتاد. تمامش خواب است و رویا.می

سمتم تنظیم کرد. نفرت نگاهش، نفسم را حبس کرد ی جلوی ماشین را بهدست برد و آیینه

 .و تلخی لبخندش، سم شد برایم

 بیدار شدی، باألخره!-

 عقب نگاهی انداختم.کاپشنش را به کناری پرت کردم و به

 خبری از تهران نیست دیگر شهیفه.-

 .هایم را گرفتم و جیغ زدموت پیچی داد که با ترس گوشبه ماشین، در خیابان طویل و خل

 کس نیست.آ ... آ ببین، هیچ-

کرد. دست چپم را روی اش. خدا لعنتش کند که دیگر رهایم نمیباز هم شده بودم شهیفه

 شکمم گذاشتم و با وحشت سر بلند کردم.

 باشه، باشه! فقط این کار رو نکن.-

خوردند و دوباره ماشین را به حالت اولش در آورد.  اش درهم گرهابروهای پر و مشکی

 کردم؟!میجا چهمن با این دیوانه، این

ای کردی، وقتی همان شب نامزدی ها شهیفه خانم، ها؟! حاال فهمیدی چه غلط اضافه-

 رفتی؟

 با حرص سر تکان داد و مشتش را به فرمان کوباند.

 شود عزرائیل جانم؟!نگفتی اسحاق می-

 عقب برگشت و فریاد زد:ای بهلحظهبرای 

 ها؟ نگفتی؟-

در خود مچاله شدم و هراسیده نگاهش کردم. پدرش مسبب مرگ بانویم شده بود و خودش 

 شد.هم به زودی قاتلم می

 روی!دیگر نمی-
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 گریه کردم، شاید دلش به حالم بسوزد.

 !ریزیاشک تمساح نه، تو اشک بانو می-

 دم و به در ماشین چسبیدم.دستم را دور شکمم حلقه کر

 دهنت رو آب بکش، بعد اسم مامانم رو بیار.-

ام محکم به صندلی بخورد. جلو پرت شوم و پیشانیترمز ناگهانی ماشینش باعث شد به

گاهم نبض گرفته ام بیشتر شد. رگ کنار گیجدست بردم و به موهایم چنگ زدم که سرگیجه

 خورد.ام پیچ میبود و معده

ام را باز کرد و بازویم را و بسته شدن در ماشین و بعد از چند ثانیه، در کناری صدای باز

 گرفت:

تو جان به لبم کردی، خانه خراب شدم از دستت! قسمت دادم به سه ناقو شهیفه، گفتم -

 نرو؛ اما تو چه کردی؟! رفتی و شدی نارون آقاجانت. ای لعنت به خودت و ذات کثیفت!

را پس زدم. غرشی کرد و به موهایم چنگی زد. گریه کردم؛ اما هایم با پشت دست اشک

 .التماس، نه

 چرا نخواستی زنم بشی، ها؟-

 هقم بلند نشود.عقب هلم داد که کمرم محکم به ماشین خورد. ل*ب گزیدم تا صدای هقبه

 .سمت خودش کشاند که گردنم کج شدموهایم را به

 بشی، ها؟!بگو شهیفه، بگو چرا نخواستی شریک من -

آب دهانش از فریادی که زد، روی صورتم پخش شد و بوی تعفن بدنش، مثل همیشه نفسم 

 را بند آورد. 

 کشید، دندان ساییدم و دستم را مشت کردم.وار موهایم را میاز قدرت دستش که جنون

 ام، متنفرم!کنی شهیفهازت متنفرم! از تویی که فکر می-

و محکم به پای َشل و ناتوانش زدم که آخی گفت و خم  ام را باال آوردمدست مشت شده

 شد.

 ازت متنفرم!-

ی اطرافش آن را  های قامت کشیدهی درازی که درختسمت جادهپا تند کردم و مخالفش، به

اش های بیمارستان تنم بود و بوی ضدعفونی کنندهکردند، دویدم. هنوز لباسترسناک می

 کرد.هوع میدر دست باد، مشامم را آلوده به ت
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 شهیفه!-

صدای فریادش در باد گم شد. اهمیتی ندادم و مسیرم را پیش گرفتم. دستم را بند شکمم 

 هایی بریده از دوییدنم، نجوا کردم: »نرو، تو دیگه، تنهام نذار!«کردم و با نفس

دوییدم؛ اما شدم، میپای چپم تیک زد و باعث شد نقش بر زمین شوم. باید بلند می

 کرد.ام نمیانستم و پایم یاریتونمی

 کردم و با گریه داد زدم: ی زانویممشتم را حواله

 زود باش! پاشو!-

با بدبختی نگاهی  رویمی وسیع روبهشد. به جادهکرد و با هر مشتم، بدتر میدرد می 

 کردم؟!انداختم. تا کجا فرار می

یقین رساندم که پایانم اسحاق های ماشینش و در آخر پیاده شدنش، بهصدای تیز الستیک

 است و بس.

ی های ریز و ناتوانم را حوالهای که به صورتم زد، جری شده از کارش، مشتبا سیلی

اش کردم که چشم بست و زیر گریه زد. باورش برایم سخت بود که اسحاق جلویم سـ*ـینه

بـ*ـو*سید و می هایم را تند و پشت سر همگریه کند و مظلومانه به آ*غو*شم بکشد. دست

 کرد ببخشتم.التماس می

 سمت روستا حرکت کرد.با هر زوری که بود، دوباره سوار ماشینم کرد و به

فهمیدند دزدیده شدنم کار خودش است. من به کاوه اعتماد بگذار برود. باألخره که می

ام ی زندگیهاهای سختم بود. من به خدایی که هر بار از چالهداشتم. او ایمان من در لحظه

 داد، ایمان داشتم.نجاتم می

ی نیمه ها ساخته شده بودند و تک و توکی خانهخبری از آن همه خیمه نبود. بیشتر خانه

آالیش نبود. خورد. روستایی که من در آن بودم، دیگر مثل قدیم ساده و بیمی ساز به چشم

 شده بود مثل بازارش، شلوغ و باصفا.

دیدم و ور اسحاق را در کنارم از یاد بردم. ناری و سپهرم را میای کوتاه حضبرای لحظه

های ِگلی تنگ کنار هم و زمین فوتبال وسیعی که این خودش دنیایی بود برایم. کوچه

 کنارش بود، باعث شد دلم بگیرد.

ی کوچکی که سمت خانهام کرد، بازویم را گرفت و بهحرفی از ماشین پیاده بدون هیچ

زدند حالی برق میکوچکش به تازگی رنگ شده، کشاند. چشمانش از خوش معلوم بود در

 کردم.و اما من، با نفرت نگاهش می
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ذارم برایش به والی آخ اگر کسی رد شود و این موهای بلند آویزانت را ببیند، گردن نمی-

 !علی

 هایمی ماشینش را روی موهایم گذاشت و کاپشنش را روی شانهلُنگ قرمز و کهنه

 انداخت.

 ای به در زد.کلید را از جیبش درآورد و تقه

 با خنده گفت:

 زنم، همین دیشب یوسف رنگش زده.دست نمی-

 ازت متنفرم!-

 اش بیشتر شد.خنده 

 ها! تنفر داشته باش. خودش هم حسی هست دیگر!-

ام شدند. ای باز شد. چشمان مشکی کنجکاوش زوم چهرهدر توسط پسر بچه

 گفت که باید برادر مرضیه باشد.شناختمش؛ اما حسی مینمی

 اسحاق گوشش را پیچاند و سرخوش گفت:

 کنی توله؟به زن داداش سالم نمی-

 نگاه دزدید.خجالت زده از کار اسحاق، گوشش را گرفت و از چشمانم 

 سالم زن داداش.-

 با مشت به بازویش زدم و عصبی غریدم:

 ولش کن بچه رو.-

 مد که من عقب رفتم.نزدیک آ

 نگاهی به کوچه بینداز، سه خانه بیشتر ندارد. به اون آخری نگاهی کن.-

 خورد.چشم دوختم به در کوچک آبی رنگی که کنارش زنگ سفیدی به چشم می

 ی اسحاق و شهیفه!خان درستش کرد. گفت خانه-

نش را به کشتن وقت نتوانست یک خان واقعی باشد و هم زگفت. خانی که هیچپدرم را می

 داد، و هم مصیبتی شد برای دو فرزندش. 

 آخ شهیفه! تو چرا گوش وایستادی؟! برو داخل!-

داخل رفت. حق هم داشت. همه در این روستا از اسحاق و یوسف ترسیده به پسر بچه

 ترس داشتند.
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 نگاهش کردم، چشمانش غم داشت.

 گذشت بر ما!دانی این چند ماهی که نبودی، چهنمی-

 کردم آرامش دارم.یشان. شش ماهی که فکر میشش ماه دور بودم از همه

 پدرم خان شد.-

هایم منجمد شد. دستم را گرفت و ای قلبم از کار افتاد و خون در رگ با این حرفش، لحظه

 داخل حیاط کشاند.به

 اش.است محل خان بازی اما کدام پدر؟! دیدی که، تخت بیمارستان شده-

نهایت کم عقل و پست بود اسحاق. بعد هم بلند خندید. یک مرد نادان، بی حرفش را زد و

 ساری بود و بس.خندید، جزایش سنگکسی که به پدر خودش در بسـ*ـتر مرگ هم می

چرخید که بپرسم پدرم کجاست. صدایی در اعماق وجودم فریاد زد: »زنده یا زبانم نمی

 اش مگر فرقی هم برایت دارد؟«مرده 

حیاط را بست و نگاهش را به پشت سرم داد. نوک کلید را در گوشش فرو کرد. وقتی  در 

 بود. خارد، برایش مهم نیست چه در دست دارد، فقط تیز باشد، کافیگوشش می

 پشت سرت نگاه بینداز.-

 کردم. اصالً این خانه برای چه کسی بود؟!باید نگاه می

ی دیگرم مواجه شدم. ی نیمهم که با چهرهعقب برگشتهایم، ترسیده بهبا گرفتن شانه

 اش صورتش را خیس کرده بودند. های ریز و مرواریدیاشک

 کردم:ناباور زمزمه 

 ناری!-

 هایم را دور کمرش حلقه کردم.. به خودم آمدم و دستبه آ*غو*شم کشید و هق زد

 شود!ها! وگرنه آن طرف چشمت هم بادمجان کاشته می ناری بیرون نرود-

م درپیهای پیسمتش یورش بردم. از ضربها این حرفش، از آ*غو*شش جدا شدم و بهب

هایم را در گوشت آخی گفت و سعی کرد از خودش جدایم کند؛ اما من، وحشیانه ناخون

 گردنش فرو بردم و لگدش زدم. 

 ولش کن خواهر، ولش کن.-

 داد زدم: 

 تو این کار رو باهاش کردی؟ آره؟!-

 اش را صاف کرد. و پیراهن چرکیعقب هلم داد به
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 هللا اکبر! من چرا؟! شوهر ندارد که من دست بلند کنم؟-

سمت خانه هایم را گرفت و بهدستی به صورتم کشیدم و از عمق وجود جیغ زدم. شانه

 کشاندم.

 ات کرده ها!تهران وحشی-

لعنتم کند. در  سرعت بیرون زد و در را بست. خداسمتش حمله کنم که بهخواستم دوباره به

 نبود من به ناری چه گذشته بود که خودم خبر نداشتم.

های کوچکی که به دیوار تکیه داده بود و ی سرخ، پشتییک فرش از رنگ و رو رفته

 دادند. ی ناری را تشکیل میهایی که در اتاق گذاشته بودند، خانهرخت خواب

 رفتی، نگفتی خواهر دارم نارون؟-

 خودش دنیایی برایم ارزش داشت. نگفت شهیفه و این

 اش کشیدم.با گریه دستی زیر چشم کبود شده

 کی؟ ناری کی این کار رو کرد؟-

 جایش گفت:جوابم را نداد و به

 پدر شدیم؟دونی بیمی-

 هایم را بهم فشردم، دستم را مشت کردم و محکم به قلبم کوباندم.دندان

 الهی آمین! بار هللا شکرت!-

 دهانم گذاشت و ناله کرد:دست روی 

 نگو نارون، نگو. خدا رو خوش نمیاد به مرده بد و بیراه بگی.-

 دستش را از روی دهانم بر داشتم و بـ*ـو*سه زدم. 

 کی به این حال و روز انداختت؟!-

 سختی کنارم کشید.دوباره جوابم را نداد. پای راستش را به

 ها گچش رو باز کردم.شکست، تازگی-

 تکان دادم. ناباور سر

کردن من فراریت دادم! شدم مضحک مردم روستا و هر روز از یکی حرف فکر می-

 خوردم.می

 با اندوهی فراوان نگاهم کرد.

 ما شومیم، بختمون سیاهه و پیشونیمون کوتاه! گنمی-
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گفتم چشم بستم، نفسم را رها کردم و به آ*غو*شش کشیدم. یاد حرف کاوه افتادم. وقتی می

 اش را کامل کنم.داد باقینمی گذاشت و اجازه ام، دست روی دهانم میرو شدهآببی

 دیگه رو داریم.دیگه این حرف رو نزن. ما هم-

 تنگش بودم.قدر دلداد. چهبی را میبوی پیراهنش، بوی بی

 بی کجاست؟بی-

 جا بمونه.خان، اینخواد بعد از مرگ یعقوبرفت تبریز. گفت نمی -

کس نبود که فریادَرسم شود و از این روستا نجاتم دیدمش؟! دیگر هیچباید میطور پس چه

 بدهد.

اش را چینِی مشکیسختی از سر جایش بلند شد و پیراهن بلند چیناز آ*غو*شم درآمد. به

اش مثل بانو، خاص و گفتند ناری از من زیباتر است و چهره. همه میکمی صاف کرد

گرفتم، به قول ی لبش را نادیده میزیر چشم و پارگی گوشه آور است. اگر کبودیمتعجب

 دادیمش.نرجس، باید عنوان دختر شایسته می

 های کوچک و سرخش نشاند.هایش را پاک کرد و لبخندی غمگین روی ل*باشک

 خوای ببینیش؟سپهر خوابه، می-

ی که خفه بود و اش کشاندم. اتاقسمت تک اتاق خانهسر تکان دادم که دستم را گرفت و به

 ای نداشت.هیچ پنجره

 ها خوابانده بود و پتوی صورتی رنگی را رویش کشانده بود.خوابی رختسپهر را گوشه

 ای زد که با درد چشم بستم.ام بـ*ـو*سهبه پشت شانه

های کوچکش را ی معصومش در خواب، خوردنی بود. کنارش دراز کشیدم و انگشتچهره 

 دست گرفتم.

 ارستان تنته!لباس بیم-

 دست دراز کردم، جلو آمد و نوک انگشتانم را گرفت.

 کنارم دراز بکش ناری. بذار حس کنم خواهرمی.-

 ام، کنارم دراز کشید.پهلویم را نرم فشرد و طبق گفته

 بخش بود و دوست داشتنی.گرمای دست سپهر، مثل کاوه آرام

 روی خودم نیاورم.بهزد؛ اما سعی کردم بوی تازگی گچ، دلم را می

 جام ناری! چشم باز کردم، دیدم تو ماشینشم.دونم چرا ایننمی-
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 خیز شد.با دست به صورتش زد و نیم

 جا؟خاک به سرم! بدون خبر آوردت این-

 سمتش برگشتم.سر تکان دادم و به

 م.ایبیا بریم ناری، تو الیق اینجا نیستی! من و تو پدربزرگ داریم، ما یه خانواده-

 تر رفت.اش کشید و کمی عقبی سـ*ـینهترس در چشمانش خانه کرد. دستی به قفسه

 زنن!آتشم می-

 اخمی کردم و عصبی گفتم:

 غلط کردن.-

 سمتم گرفت و با بغض گفت:اش را بهانگشت اشاره

 یادت نره با مادرمون چه کردن!-

ی اتاق را بلعیدم و کمی خفهچشمانم سوخت. هوای گریه کرده بودند دوباره. هوای سرد و 

 پلک زدم تا دیدم از کدری در بیاید.

 گی نه؟!ببین چی کار صورتت کردن نامردها، باز هم می-

 نگاه کوتاهی به سپهر انداختم و دوباره گفتم:

گور ی ارازل و اوباشی داشته باشه؟ اصال اون گوربهاین بچه چه گناهی کرده که خانواده-

 شده کجاست؟

 :زیر انداخت اش را کمی شل کرد و سر بهسریی روگره 

 .تهران-

 ته دلم از حرفش لرزید. 

 چرا ندیدمش؟!-

 ای زیر پایش، مشغول کرد.های موکت قهوهشانه باال انداخت و خودش را با پرز

 جا نیست ناری.بیا بریم فدات بشم، جای ما این-

 . ی لبش نشست که قلبم را به درد آوردپوزخندی تلخ، گوشه

 کنم.جا زندگی میبیست و شش ساله که این-

 خواستم جوابش را بدهم که در به صدا درآمد. 

 سختی از سر جایش بلند شد.اش را سفت کرد و بهی روسریدوباره گره 

 کنار سپهر بمون تا بیام.-

 خاطر بانویی است کهام را به دیوار دادم. خلق و خوی اآلن ناری، بهسر تکان دادم و تکیه
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 شد یکی مثل حلیمه.شانزده سال بزرگش کرده بود؛ وگرنه می 

های کوچک سپهر را گرفتم تا آرامشش صدای اسحاق، لرز به تنم انداخت. دوباره دست

 تزریق وجودم شود. در جایش غلتی زد و با دست آزادش، چشمانش را خاراند. 

 پایم گذاشتم.ام را نمناک کردم و بالشتش را روی های خشک و ترک برداشتهل*ب

 مان ... مانی.-

 بـ*ـغلش کردم و روی پایم گذاشتمش.

 بخواب پسرم.-

توانست به خوبی صدای مادرش را  ی سه ساله میدانست که ناری نیستم. یک پسر بچهمی

 تشخیص بدهد.

 بغض کرده گفت:

 نه، مانی!-

اسحاق را به داخل اتاق اش به بیرون نرود و دادم تا صدای گریهتندتند پاهایم را تکان می

 نکشاند؛ اما زهی خیال باطل.

 .رویم ظاهر شددر اتاق باز شد و قامت اسحاق، روبه

 خواهد.این بچه مادرش را می-

سمت اسحاق آلود سعی داشت بهبه سپهر نگاهی انداختم، از روی پایم بلند شد و خواب

 برود.

 ای عمو به فدای پاهای گردش!-

ی اسحاق خواست سپهر تا این حد وابستهبـ*ـغلش کرد. دلم نمی نزدیکش شد و به تندی

 داد. پس ناری کجا مانده بود؟زد و گواه بد میشود. دلم شور می

هایم را درهم قالب کردم و زانوهایم را در شکمم جمع. لُپش را به دندان کشید که جیغ دست

 سپهر بلند شد. از صدای جیغش دلم ضعف رفت.

 داخل آمد و در را هم بست.، دوباره بهد و با گفتن بچه را بگیراز اتاق بیرون ز

 ی دیوار کز کردم. گچش خیس و سرد بود.تند از سر جایم بلند شدم و گوشه

 عطر تنت پخش و پالی اتاق شده، چشم بارگوی من.-

 هایم را هولکی پشت گوش زدم.چتری

 من بارگوی تو نیستم!-
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 ی پیراهنش را باز کرد.ی بااللبخند هوسناکی زد و دکمه

 خواهد اسب سواری کنی؟دلت نمی-

 هایم رفت.، زیر ناخونبه دیوار پشت سرم چنگی زدم که نرمِی گچ

 نزدیکم نشو!-

 سمتم آمد.ای نکرد و بهتوجه

 گیری، ها؟دوش نمی-

 مشتم را به دیوار کوباندم.

 گفتم نزدیک نشو!-

 کرد. با صدایی که پر شده بود از لرز، داد زدم: می امدیوانهایش داشت توجهاین بی

 نا... ناری؟-

 .صدایش نزن. مرغ گرفتم پاک کند. شب کباب بذارم منقل برایت-

 دادم.خرج میکردم، نباید جلوی این مرد، ضعف بهنباید جلویش گریه می

 مگه ناری کلفِت َوردست توئه که هر چی بگی، بگه چشم؟!-

 عقب هلش دادم؛ اما سانتی هم تکان نخورد.و بازویم را گرفت. جیغ زدم و به نزدیک شد

 آهسته و با حرص زمزمه کرد:

 ای!تو برعکس ناری، وحشی و رام نشدنی-

ای کرد و با کف ی عصبیی صورتش کردم. خنده جا حوالهآب دهانم را جمع کردم و یک

 دستش، زیر چشمانش را تمیز کرد.

 های ناری به گریه انداختم.اسدر زده شد و التم

 اسحاق ولش کن، توروخدا! حالش خوب نیست!-

 نگاهی انداخت.هایم نیشخندی زد و به ل*ب

 گوید؟راست می-

ام سوخت. روی بخار دهانش باعث شد کمر خم کنم و عق بزنم. دلم پیچ خورد و معده

 زمین افتادم و سرم را گرفتم. نه، اآلن موقعش نبود.

ام را باال گرفت و با شک و تردید به چشمانم . چانهعقب رفت و کنارم زانو زدترسیده به

 شد.فهمید، نباید از حامله شدنم مطلع میخیره شد. نباید می

 نارون؟! اسحاق بیا بیرون، توروخدا این دختر رو ول کن!-

 رفتند. دوباره عق زدم و دو طرف ام را محکم فشرد، چشمانش رو به سرخی میچانه
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 هایش تند شد.پهلویم را گرفتم. پلکش زد و نفس 

 شه ... شهیفه.-

ام رنگ وحشت به خود گرفت. با دست هایش را در گوشت صورتم فرو برد. چهره ناخون

چنگی زد و سرم را محکم به دیوار کوباند. از درد جیغی کشیدم و  دیگرش به موهایم

 کند. بار التماسش کردم تا رهایماین

 کرد.ی دلم میوقفه در زدن ناری، اضطراب را روانهی سپهر و بیگریهصدای 

 حالت شهیفه!حالت حدسم درست باشد، وای بهوای به-

یقین اش را بهشدند. ترس چشمانم، شک و شبهاش با خشم، باز و بسته میهای بینیحفره 

 رساند. فریادی کشید و برای بار آخر، سرم را محکم به دیوار کوباند.

ی بانو، سفیدی را شود؛ اما چهرهروند و دیدم تار میکردم، چشمانم سیاهی میفکر می

 مهمان نگاهم کرد.

*** 

 یک، دو، سه، حرکت!-

 بی را چسبیدم.از شوق جیغی کشیدم و چین پیراهن بی

 بارگوی من برای تو.-

 بی را گرفتم و با اخم گفتم:عصای بی

 خوام!نمی-

 ام نذار.سر دردانهاسحاق سربه-

 جایش، لبخندی موذیانه زد. دیگر چیزی نگفت و به

کرد. نگاه ناری نزدیکم آمد. شوق نگاهش دیدنی بود. حرفی زیر زبانش سنگینی می

 قرارم را که دید، باألخره دل به دریا زد و گفتش:بی

 شاید خاله بشی نارون!-

 همین سادگی.شود، بهمیشحال شدن، ناباور نگاهش کردم. ناری مادر جای خوبه

خواست روستا را نشانم بدهد. با اخم از بی دستم را گرفت و دنبال خودش کشاند. میبی

بی در خاطر مادر شدنش، لعنتش کردم. وارد خیمه شدیم. بیناری روی گرفتم و به

 اش را باز کرد و پِر کبوتر سیاه رنگی را دستم داد و گفت:صندوقچه

 آویزش کن. این پر، شانس تو است. همیشه کنار موهایت-
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 کند!پاهایش را که باز نمی-

 کردم.خوبی حس میدرد داشتم و تورم سرم را به

 هوش آمد! دختر جان پاهایت را باز کن ببینم آبستنی یا نه!به-

 دستش که روی شکمم بود را پس زدم و سعی کردم از سر جایم بلند شوم.

 شوی ها!بدتر مینکن. سرت پانسمان خورده، -

 گرمای آشنایی که دستم را گرفت، نور امید به دلم انداخت:

 ناری؟-

 تر فشرد:فینی کرد و دستم را محکمخواستم چشم باز کنم که سردردم مانعش شد. فین

 جان ناری؟-

 آب.-

 ی سرم به دیوار؟!بی داده بود، یا ضربهآخرین بار را به یاد آوردم. پر موهایم که بی

دادند. با هر توانی که بود، چشم ماندم، زنده زنده به کشتنم میکردم. اگر میرار میباید ف

 رسیدند.دیدم و صداها گنگ به گوشم میباز کردم. اطرافم را تار می

 خیز شدم که مسعوده خانم را دیدم.از سر جایم نیم

 با ترس زمزمه کردم:

 ن ... نه! نه!-

 ام را بکشند.خواستند بچهمی

 . به خدا قسم، حرمت نذاشتی برای اهالی روستا.ز بکش شهیفهدرا-

 .دست روی شکمم گذاشتم و ترسیده پتوی رویم را به کناری زدم

 ناری لیوان آب را جلویم گرفت که محکم پسش زدم:

 قابله خبر کردین، آره؟!-

 با گریه سر تکان داد و قسم خورد که اسحاق آوردتش.

دنبالم؟ مریم که آخرین بار حال و اوضایم را دیده بود، وقتی که گفتم اسحاق آمدند چرا نمی

 پیدایم کرده است.

 لباست را درار، پا باز کن تا ببینم آبستنی یا نه.-

 های پالستیکی سفیدش را دستش کرد که هراسیده جیغی کشیدم و از سر جایم بلنددستکش
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روز اولی که آمده بودم، حس خوبی به ی روستا است. از همان شدم. این زن، قابله 

 نداشتم.کارهایش 

دیدم. ناری بازویم را گرفت و خواهش کرد برگردم سر  رفتم و جلویم را پلکانی میگیج می

 ام بشوم.توانستم بیخیال بچهجایم؛ اما من نمی

 تلو خوردم و چند بار نزدیک بود روی زمین بیفتم.

کس زنده بیرون . به خداوند قسم، اسحاق بیاید، هیچبکشهناری بیارش، بذار دراز -

 زند ها!نمی

 شدم.اش می، نباید طعمهکردم باید فرار می

 نارون بیا برگردیم.-

سمت حیاط ای رهایم کرد که از فرصت استفاده کردم و بهی سپهر، برای لحظهبا گریه

داد که به ناحق ی زنی را میرفتم. شب شده بود و سیاهِی روستا مثل هر شب، صدای ناله

 سارش کردند و آن زن، بانوی من بود.سنگ

کس در کوچه نبود در حیاط را باز کردم. چشمانم را محکم فشردم تا دیدم واضح شود. هیچ

 کرد.جز یک نفر، برادر مرضیه که با نگرانی نگاهم می

 سمتم آمد، خم شد و زانوهایم را گرفت:خواستم پس بیفتم که به

 و زن داداش من نیستی، آبجی منی! فرار کن از دستشون!ت-

 سرعت در حیاط را بست و ملتمسانه گفت:با صدای فریاد ناری، به

 برو!-

آورد. زنی که تمامِی همراه میسارش کردند را با خودش بهی زنی که سنگباد، صدای ناله

 نثارش کردند. های ناروایی که خاطر تهمتاهالی روستا را نفرین کرده بود به

گذشتم. نور ماشینی  با پای بر*هنه و موهای آزادی که در هوا رها شده بودند، از کوچه

 آشنا، چشمم را زد که باعث توقفم شد.

خان، با زدند، دختر بانو و یعقوبمیمن، نارونی که اهالِی روستا به نام شهیفه صدایم

ار است داشته باشم که پدرش ماهور داشتن خواهری مثل ناری. حال، مادرِی فرزندی را قر

 است.

 اندازد. ها، ننگ و سیاهی میای شوم و نحسی هستم که ردپایم روی بام خانهمن، کالغ زاده
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 زاده )جلد یک(رمان کالغ اتمام

 ممنون از کسانی که همراهی کردند. 

 بینی و من نه.هایم، تقدیم به نگاِه تویی که مرا میتک واژهتک

 ای در جان من.کردی. بارها پس زدم و ناامید شدم؛ اما تو ریشه کرده امیاری

 

این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر  

 باشد و پیگرد قانونی دارد.منبع غیر قانونی می

 برای منتشر کردن آثار های خود به سایت ما مراجعه کنید.
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