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 لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان سایت در کتاب این

 :کنید کلیک زیر

.com98http://forum.roman/ 

 است و کپی از آن پیگرد قانونی دارد. 98اختصاصی رمان این رمان 

 سطح رمان: بهترین

 :خالصه

هایش بر هم را با قدم زندگی است که به خیالش هر فراز و نشیب نارون، همان کالغ بد شگونی

 !شوداش میناجی ز جنس عشق در قعر سیاهیِ روزهایشاریزد و اما؛ کسی می

بخشد و گاهی دیگر اشان استحکام میای از عشقشان گاه به زندگیهای در هم پیچیدهریسمان

 .کندها را رها میلغزش است که این ریسمان

 :سخن نویسنده

زنن؛ چون به طور مثال کنن کتابی حرف میهای رمانی که تنها در روستا زندگی میشخصیت

خودم خواستم این نوع حرف  زنن وان و تسلط کافی به زبان فارسی ندارن د ینجور حرف میروستایی

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

 .ها ادبیهعامیانه هستش و فقط مونولوگ

**** 

 :مقدمه

 شهر را بگرد،

 .ها سر بزنبه خانه

 ها را پیدا کن؛آدم

 !نگاه کن

 !خوب نگاه کن

 ...اندهمه عاشق

 نه؟گویی می

http://forum.roman98.com/
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گذاری و جویای حال ات هر روز غذا میی کنار خانهدهی، برای گربهات را هر روز آب میهای خانهگل

 .شویات میی آشپزخانهی کوچک کنار پنجرههای گرسنهو احوال گنجشک

 !ای باشیاست این عشق، اگر که اینگونه آدمِ عاطفی چه عشق زیبایی

 ...ی عشقیمها زادهما انسان

 .شویمبه خدا، عشق به مادر، عشق به پدر و شاید هم عشق به همسری که با او کامل میعشق 

 !امان در همه حال، در حال چرخش باشدو چه زیباست عشقی که بر مدارِ زندگی

*** 

 «ماهور»

 .دارمام را با استوار به سویت برمیهای متزلزلکنم و قدمجا می مرز عشقمان را جابه

 .کنندهایت را شکار میصانه گرمی گونههایم حریلـ*ـب

 .کندام جای خوش میدود و در سـ*ـینههایم میعشقت در رگ

بند  فشارد و عطرت در بندکنی و به آنی بغض گلوگاهم را میروی خاطراتم عبور میحواس از پیادهبی

 .کندجانم رسوخ می

 !است روحمان دریاها فاصله میان

 ...ی مخالفدیگر و تو نیز دورتر از جهان من، از دو سیارهانگار که من در جهانی 

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

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

م ای زندگیی خشکیدهها؛ طلوع نگاهت بود که پیچید و ریشهدر میان فصل غریب و دلگیر ناامیدی

 !را زنده کرد

***** 

 «نارون»

 :وار با خود تکرار کردمهای شرم و حیا را به کناری زدم و زیر لـ*ـب زمزمهآنگاه که یافتمت، پرده

 !در حصار دستانت باید که بارها مُرد و سپس از نو متولد شد-

 !من کالغم

 !بخت و نحس قدر شوم، همانقدر سیاه همان

امان مانند کالغی فراری ماه را از آسمان سنگین اهالی درنده وابشب در میان خ به هنگام نیمه
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 .کنمها سفرم را آغاز میربایم و به دور دستمی

*** 

های گرسنه در سوزِ زمستانیِ ی سگهای بیابان؛ یا شاید هم نالهی گرگاند به زوزهروزهایم خو گرفته

 ...فرسا طاقت

های مردن کسی در قوممان قرار است بپیچد و کفتارها نخستین هدهند و این یعنی رگصدا می هاکالغ

 !کنندی جسمش را متالشی میحاضرانی هستند که الشه

، تکه شدنش بیشتر گیرد و هر لحظه امکان تکهام از فشار اندوهی ندانسته نبض میسـ*ـینه

 .شودمی

 .سپارمیهای آواز خوان کنار چادر گوش مبندم و به صدایِ جیرجیرکچشم می

 .شودتر میشان افزودهدهند و هر شب هم به تعدادهماهنگ صدا می

 !ست، پُر از سیاهی و خاموشی استقراریشب پر از تکرار و بی

و پاگیر  ها ندارد. شاید هم زیادی شلوغ و دستآسمان روستایمان دیگر جایی برای حضور ستاره

 !شهر تهران و باغ آقا جانم کشد برایِ آسمانپر می اند. ناگهانی دلمشده

 .کنمسلطان برانداز می بیآلودِ بی ی چرکام را در آیینهزنم و چهرهپلک می

 :اند، یا بهتر است بگویمست که خداحافظی کردهپرستوهایِ چشمانم سالیان درازی

 !اندرحم، ترسیده دست به خودکشی زدههای شومِ بیها از حضور کالغآن-

 .اندهمه بدون اتالف وقت، خداحافظی کرده و برای همیشه تنهایم گذاشته با رفتنِ بانو

گیرد خالی کرده و برای بار هایم سرچشمه میهای داغی که از بدبختیآه سنگینم را از میان نفس

 .کنمی کدر بررسی میآخر، شکل و شمایلم را در آیینه

 .رسدمی دود و تا به گلوگاهمهای تنم میخوفی عمیق در استخوان

 .خانمان در نزده قصد وارد شدن به گلویم را دارددانستم که دوباره بغض بیخوب می

 .آمدهای اطراف چادر میآمد! صدای کشیده شدن پای کسی روی خاک و گِلصدا می

شد، چشم های چوبی چادر سیاه رنگی که باعث بسته شدنش میام روی گرفتم و به دندانهاز چهره

 !ای باشدتوانست برای یک حیوان وحشیهایش نمیقدم دوختم. صدای

 .شد اش در ذهنماش تا به داخل نقش بست و قامت بلندش هویدای نشانیسایه

حرکت منتظر ماندم. دستش را متوصل به پای ام را با خیالی راحت خالی کرده و بینفس حبس شده
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 !رسیده بودم که خودش است؛ اسحاق شَلش کرد و چند قدمی به سمت جلو کشاندش. دیگر به یقین

اش و موهای فرش همگی دیدنی های پاره پورهپشتش، لـ*ـباسبینی منقاری شکل و ابروهای کم

 .بودند

 .های تند و تیزش دوید و باری دیگر گلویم را فشردصدای نفس

 !شهیفه، شهیفه باز کن اومدم ببرمت-

ام را با پای راستم جمع کردم و با دست خاکستریهای بلند لـ*ـباسِ سیاهحرصی به جلو رفتم، چین

 .ها را ناگهانی گشودمچپ، دندانه

ها، آغاز یک فاجعه بود های کبودش شد. نزدیکی به این لــبها، نگاهم میخ لــببا باز شدن دندانه

 !برایم! آغاز یک مرگ، بدبختی، مصیبت

 :زنان گفت و آمد و نفسشدند؛ کمی جلاش با حرص باز و بسته میهای بینیحفره

 !های سبزش روکنی دختر! نگاه، نگاه چشمام میباز من رو بهم ریختی؟! تو آخر دیوانه-

 .اش زل زدماش گرفتم و به چشمان سورمه کشیدههای سیاه و ترک خوردهنگاه از لــب

سیاه حریصش، اند. چشمان است که تا این حد خوفناک ها خانه کردهشک، شیطان در این چشمبی

 .نگاه مشتاقش، غثیان را برایم به همراه داشت

ها شد که شه. شاید هم تا اون وقتزنی؟ ها؟ باشه نزن! بریم زیر یه چادر درست میحرف که نمی-

 ...دار هم بشیم، ها؟ خدا رو چه دیدیخانه

مانش، قصد دارد تر از قبل شد. گرگِ چشاش کشید و کمی نزدیکهای منجمد زده*بزبانش را روی ل

 !که وحشیانه تنم را بدرد

توانست زد و نمیزار بودم، مانند یک روستایی اصیل حرف میی غلیظ حرف زدنش بیاز لهجه

 .های فارسی را درست بیان کندکلمه

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

 .را به دوشم کشاند دگرگونی احوالم

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

 .آلودم، بزدایَمش توانستم از رخ غمگاه نمیتفاوتی نگاهم، رنگی بود که هیچبی

 :*ب زدماما این دفعه جرعت به خرج دادم و با نفرت ل

 !رم، خانه و چادر که جای خودت هم نمیبارها گفتم به من نگو شهیفه! بعد هم، من با تو به بهش-
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 .بردگرفت و از عصبانیتم لـ*ـذت میهایم را به تمسخر میخندی زد و هیچ نگفت؛ حرفنیش

های زرد یکی در شد با خنده سر بلند کند و دندان صدایِ غارغار کالغی شوم در باالیِ چادر، باعث

 .میانش را به نمایش بگذارد

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

طعم حنای دیروزی  .ام را به دندان کشیدم و با حرص شروع به جویدنشان کردمهای حنا گرفتهناخون

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

 .شودمی

جایی است و بس! تو دیگر این نخواستن و بهشت نیاور که صالحمان ازدواجحرف از  اما شهیفه،-

 !هستی، دختر شهری تمام شد

رویش، هولناک  آورد تا حرفش را ادامه بدهد؛ اما با دیدنِ نمایش روبهسرش را با لـ*ـبخند پایین 

 .آوردتر شد و با ترس و تالش، مچ دستم را از دهانم در نزدیک

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

گی؟! پدر من! نادان تویی! مرگ بهتر از فهمی چی میگی وقتِ مرگشه، پدر منه! میاون پیری که می-

 !انگیزهازدواج با تویِ نفرت

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

زند. بعد ی هر کسی را میمگر من خبر آوردم، ها؟! مرگ در خانهاش کنی. جوان نیست که آه و ناله-

 نگرون پدری هستی که دو ساله کنارشی، ها؟هم دل

 .اش گرفتبا اخم روی برگرداند؛ دستش را باال آورد و مقابل چشمان حرصی

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

 !العقلنهایت ناقصقدر ابله و بیقدر نادان، هماناش بود. هماندر دیوانهرفتارهایش مانند برا

زاری ، جایش من بودم، حس بیاز نوع حرف زدنش، از به کار بردن کلماتش و از افکارش که جای

 .داشتم

 .چین لـ*ـباسم را دست گرفتم و کمی به عقب رفتم

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

 !با حرفم ناگهانی سر بلند کرد و با کمی تعلل، دست خیس از بزاقش را از دهانش در آورد
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ام را به خوبی های سطحیداد، جایِ چنگی قرمز رنگی که نشان از خون مردگیِ پوستش را میحاله

 .پوشاند

 :موشکافانه چشم ریز کرد و با بدبینی گفت

 !ها به موهایت آویزان کردی؟چرا پرش را سال است، پس گویی که شوماگر می-

 :*ب زدممیل لنفسم را رها کردم و بی اش،هایِ تکراریخسته از سوال

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

 .خند، سری تکان داد؛ دستش را دراز کرد و مقابل چشمانم کمی تکانش دادبا نیش

 .گرفت و با گردن کجی نگاهم کرد ی مظلومی به خودچهره

 ...آی شهیفه، آی-

تر از قبل شد. به دستش نگاهی انداختم و چین پایش را با سختی دوباره به جلو کشاند و نزدیک

 .لـ*ـباسم را با آزمندی فشردم

به قلبم پنجه زدی تو، به جانم پنجه زدی! این دست، این پوست که ناقابل است برایت چش بارگوی -

 !من

 .رم را به سمت چپ متمایل کردم و با درد چشم بستمس

 !دادرا می ایی حیوان فرسودهی الشهدهانش بوی گوشت فاسد شده

 .هایش تمام شودحبس کردم تا حرف ام را در سـ*ـینهاش، نفس خستهاز بوی تلخ و زننده

 !جانم، جانم باشی تو-

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

 !هایشسوخت و هوای اطرافمان پُر شده بود از نفسام میهای بینیرگ

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

 .جلویِ دهانم گرفتم

 !نه، نیا جلو -

اش هم حالم را بد مشغولِ بررسی اوضاعم شد. حتی نگرانیحرکت سر جایش ایستاد و نگران، بی

 !کردمی

 .ی چشمانم را پاک کردم و نفسی تازه گرفتمام، نمناکی گوشهبا انگشت سبابه

 .اش شدمپایش را دوباره تکان داد که دستانم را با ترس باال آوردم و دوباره مانع از نزدیکی
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 !خوبم، باور کن خوبم. پس نیا جلو-

 .ام به سمتم آمد، طوری که مماس یکدیگر بودیمتوجه به کالم ترسیدهکرد و بیاخمی 

 .تر از آن، نگرانی و اهمیت دادنش بودتحمل کردنش سخت؛ اما سخت

نگاهش قفل گردنم  *ب زیرینش را کمی نمناک، سپس به دندان کشید.سرش را به راست کج کرد، ل

 .شد

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

 .اش بردارد، اما انگار که فکرم را خواند و زودتر از من دست به کار شدچرانی

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

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

 .کردر میبیشت

 !لرزیدندنفسی باز شده بود و مچ پاهایم میتوانستم حرکتی کنم؛ دهانم از بینمی

 !کشیدسوخت و کف پایم تیر میپوست سرم می

 .توانستم حس کنمحتی بویِ بد دهانش را هم نمی

 !جا چه خبره؟ نارون؟اون-

 .ستپاچه، الی موهایش کشیداش را دکرد و دستانِ آلوده بی سلطان، ترسیده رهایمبا صدای بی

 .با ولع هوا را بلعیدم و شروع به سرفه کردم

ی اش سرعت دهد. در دل، قربان صدقهاش روی زمین نقش بست و سعی کرد به پاهایِ فرسودهسایه

اش از حد شد. دیوانگیآمد، اسحاق دیو صفت قاتلم میهای مبارکش رفتم. اگر کمی دیرتر میقدم

 !کردشد و گاهی هم قصد جانم را میدیگر! گاهی مهربان میگذشته بود 

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

 .بود

 !اسحاق؟ گفته بودم بیایی اینجا، یا بری پایین و منتظر بمانی؟-

شت و لشش داد و به عقب رفت. نگاهم کرد، اش، تکانی به انـ*ـدام بدن درترسیده« هیِ»با گفتنِ 

 !التماسِ نگاهش دیدنی بود

بی کرد و ای باال انداخت و با لکنت زبان رو به بیاش را نمناک کرد؛ لرزان شانههای قاچ شده*بل
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 :زنان گفتنفس

 .خواستم... خواستم تا با... با خودم بیاید-

 .گرداندم و چشم بستمگونه نگاهم کرد، با نفرت روی بردوباره التماس

 !تا من هستم چرا تو؟ تا خواهرش هست، تا پدرش هست؛ چرا تو؟-

 ...فقط خواستم که با خودم بی-

فِ اسحاق هم نصفه ام ترسیده باز شدند و حرروی زمین، چشمانِ بسته بیبا کوبیده شدن عصایِ بی

 !ماند

 .منتظر بمانشود عزا! برو پایین، برو و بار آخر باشد، وگرنه جشنت می-

. پایش انگار که از ترس قوت بیشتری گرفته بود و تند، تند روی زمین زیر چشمی نگاهش کردم

 .کشیدَشمی

ام رفتم، نزدیکش شدم و روسریِ بلند و سیاهش را دست بینفسِ عمیقی کشیدم و به سمت بی

 .گرفتم

 !بویش کرد از یاسِ خوشا پر میاش پراکنده شده بود و وزشِ باد، مشامم رعطر موهایش رویِ روسری

 .ی آرامی زدعصایش را باال آورد و به پایم ضربه

 !کنی اینجا؟تو با این مردکِ دیوانه این وقتِ شب چه می-

 .گرد کردم و با دست جلوی دهانش را گرفتم چشم

 .بینی نرفتهبی! یک موقع میتر بیآروم-

شت، دستم را پَس زد. شالم را به کناری فرستاد، اخمی کرد و با تعجبی که سعی در انکارش را دا

ی پیراهنم را گرفت و محکم به پایین کشید. نگاهش روی گردنم در حالِ چرخش بود و با تیزبینی یقه

 .کرداش میبررسی

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

 :گفتم

 !بی، دیوانهاست بی نبودی اومد و قصد جونم رو کرد. دیوانهتو که -

 .مردمک چشمانش لغزید و رویِ چشمانم ثابت ماند

 ...گم. ببینبخدا راست می-

 .ی باالیِ پیراهنم را تندتند باز کردم و گردنم را بیشتر از قبل در تیر رأس نگاهش قرار دادمسه دکمه
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 !کنه خواست خفمهای درشتش میدست گلوم رو! بخدا با اون ببین، ببین-

 ...جا بود دیگرکردی. اشتباهت همیننباید چادر به رویَش باز می-

 :ای زار نالیدمحال دستی به موهایم کشیدم و با چهرهپریشان

 .تونمخوام برگردم. دیگه نمیمی-

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

جا بمونم. گفتی بانو رفت؛ اما تو بمون تونم دیگه اینبه جونِ قلب مریضت نمی به جون تنِ عزیزت، -

هایی که خواب از ها و جیر جیرکهایِ درنده، صدای کالغکنار خواهرت، گفتم چشم! ترس از سگ

 !اما ازم نخواه زنِ اسحاق بشم ...چشمام رو گرفتن رو تحمل کردم؛ اما

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

 .شویافتد. تحمل داشته باش، به صبح نرسیده راهی میحتی تار مویت هم دست اسحاق نمی-

 :جانی گفتم نفسم را خسته رها کردم و با لـ*ـبخند نیمه

 !ترِتحملش سخته، اما تحمل حرفاش و رفتارش از خودش سخت-

 .راه افتادم حرف دنبالشفت و به دنبالِ خود کشاند. بیوار تکان داد؛ دستم را گرسرش را سرزنش

دانستم کی شد و نمیاش هم چیزِ زیادی دستگیرم نمیبی خواندنی نبود. حتی از حالت چهرهفکر بی

 .دهدمرا از این جهنم نجات می

ترس  اما با این حال .گرددسلطان قول است و هرگز از حرفش باز نمیبیدانستم که قولِ بیاما می

 !اطرافم پر بود از چادرهای خالی داد.ی رهایی از فکرهای پریشانم را نمیاجازه

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

 .سوختی اسحاق به شدت میهای آلودهسوخت، از فشارِ بغضی سنگین و برخورد دستمیفشردم.

ها راحت سر به ها شبشوَند، حاال که باید از صدای جیرجیرکه زودی ساخته میهای آبادی بخانه-

 !بالین بِنَهی، دلت هوای تهران کرده

 !دانستم نه دلش راضی به رفتنم است و نه همسری برای اسحاقحرفش پر از کنایه و دلتنگی بود. می

 .از دل خوشی که نیست-

امان بود سر به جشن و پایکوبی که تنها در چند قدمی ایستاد، دستانش را رویِ عصایش گذاشت و با

 :اشاره کرد
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است این دختر! انگِ  گویند فراریخوب نگاه کن. نامزدت کنن و بعد هم راهیِ تهران شوی؛ می-

کند ها! از پدرت هم که خوب شناخت داری، وجب به ات جای خوش میبد*کاره تا آخر رویِ پیشانی

 .نَهد برای پیدا کردنتزیر پا میوجب شهر به آن بزرگی را 

 .ذارم پیدام کنندخوام برم! بعدش هم نمیاولین بار که نیست می-

 .بازویم را گرفت؛ میانِ دستانش فشرد و محکم تکانش داد

ها از صدایشان ای که شبهای درندهی همان سگ، زنده، طعمهشود؟! زندهدانی بعدش چه میمی

 .کنندو پیدایَم نمیشوی! پس نگخواب نداری می

ی یک تلنگر دیگر از ام آمادهسوخت و سـ*ـینههایم میکشید، پشت پلکام تیر میپوست کله

 !هایش برای شکافتن بودجانب حرف

است که  قدر نزدیکتها برایِ ترست نیست، گفتم تا بدانی... واقعیت دور نیست؛ بلکه آناین حرف-

کنم؛ اما تو ات میروی... خودم راهینارون مادر، می .اندازدمرگ میهر حرکتِ اشتباهت تو را به دامِ 

 !دیگر آن دختر شانزده ساله نیستی

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

 .فرارِ من، برایش یادآوریِ خاطرات تلخِ دخترش بود

 .ندچشمانِ من توان دو اتفاقِ نحس دیگر را ندار-

اش شود. آهِ غلیظش را به بیرون رها کرد؛ آستینِ پیراهنم را های مرواریدیکمی پلک زد تا مانع اشک

 .گرفت و دوباره به دنبال خود کشاند

 !ای هواشد برای قطرهتوانستم نفس بکشم. دهانم مانند ماهیِ محتاج به آب، باز و بسته مینمی

 !گیرنهایت نفسگیر بودند؛ بیهایش نفسحرف

 !بخاطر پدر مریضت، امشب را مراعات کن-

ام به تابعیت از حرفش سر تکان دادم. شالِ اسیرم را از میانِ چنگال باد رها کردم و دوباره روی شانه

 !مان به جشن نشده بودیمی رسیدنهایم طوالنی بودند که متوجهانداختم. چقدر فکرم

بزنم، بگویم تنهایم نگذارد، بگویم دلم به رفتنِ  شان پیوست. خواستم صدایشرهایم کرد و به جمع

 .ای حرف بر زبان بیاورمتوانستم حتی کلمهبدونِ تو و خواهرم راضی نیست؛ اما نمی

ل جمع کردنِ جانش کردم. به جمعِ زنان پیوست و مشغوهایِ آرام و بیی قدمام را بدرقهزده نگاهِ ماتم

 .روسریِ بلندش شد
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اشان را هم با خود آورده ر این سرمایِ سوزناک حتی فرزندان تازه به دنیا آمدههمه حضور داشتند. د

 !بودند

 :زدمکاش آنقدر جرئت داشتم که فریاد میای

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

 ...خودمخوام برگردم شهر کنم. این حقِ هر انسانیه! می

 .توانستم بگویم و این نگفتن، خودش برایم آغاز یک مرگ بوداما آن قدرها هم شهامت نداشتم. نمی

های خندانشان حسرت کاشته *بزدند، دختران جمع هم رویِ لچشم چرخاندم. لـ*ـبخند می

 !بودند

 .خواست زمین دهـان باز کند و وجودم را ببلعددلم می

تر از حسرتشان بود. اسحاق چه دارد تحمل ام، قابلرایِ به مثال خوشبختیشاید مهربانیِ نگاهشان ب

 !شکنند؟که برایش سر و پا می

 !های زرد و تعفنِ وجودش! غیر از این بود مگر؟یک پایِ شل، دندان

زانوهایِ لرزانم مانعِ راه  .های پیراهنِ بلندم شدمآب دهانم را قورت دادم و دوباره متوصل به چین

 .شدند و با اضطراب در حالِ جویدنِ زبانم بودمم میرفتن

محلیِ مضحکشان چشم  هایم را در هم قالب و به رقصجانم را تر کردم. دستهای خشک و بی*بل

 .دوختم

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

 !جوش

کرد نگاه کردم. به حال و روزم غبطه خوردم و در ای با خود حمل میبچههایی که هر پسر به هیزم

دنیایِ درون و بیمارم برایِ بختِ سیاهم عزا گرفتم. بخاطر شهیفه بودنم گریستم و ناله کردم. پیوند 

 !بانو گفته بود نارونِ من، پدر گفته بود نارونِ من !شهیفه و اسحاق. اصالً کدام شهیفه؟

اعث شد سرم را برگردانم و به چشمانِ سبزی که با حرص برایم خط و نشان سنگینی نگاهی ب

 .سپهر را روی پهلویِ چپش گذاشته و دستانش را هم محافظش قرار داده بود کشیدند نگاه کنم.می

تر از آنی بودم که بخاطر چند حوصلهی عزا شوم، نه جشن! بیبا چشم و ابرو اشاره کرد تا وارد محوطه

 .مانده بحث و دعوا راه بیندازم. سر تکان دادم و به جلو رفتم قدم باقی
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شدند و باد به نرمک بلند میها، نرمی روی خاک و گِلهای زردِ پالسیدهنهایت بود. برگوزش باد بی

های کوچک کاش برگ بودم، ای کاش باد بودم، ای کاش مانندِ این سنگریزهاِی گرفت.بازیشان می

 .بودم و نه نارونِ پدری اسحاق مینه شهیفهثابت بودم؛ اما 

 !با کشیده شدن دستم، افکارِ درب و داغونم هم به سمتی دیگر کشیده و پراکنده شدند

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

 :ی غلیظش گفتبه شوخی، با بازویش کمی به عقب هُلم داد. چشمکی زد و با لهجه

اند. اما نه تا این حد آرام راه رفتن! کبک باید د عروس خانم ناز دارد ها، باشد درست گفتهانگفته-

 !جلویت لنگ بیندازد ها

 .های خشکم نشاندمبه اجبار، لـ*ـبخند کمرنگی رویِ لـ*ـب

 .ی چشمش را با نوکِ انگشتم پاک کردمی گوشهدست بردم و سورمه

 دوباره رسوندیش تا به ابروهات؟-

 :اش، متعجب چشم گرد کرد و گفتدا و اصول همیشگیبا ا

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

ها ی دمغم کرد. پس چرا من هیچ زیبایی در این چشمحرفش را زد و چشمکی هم نثارِ چهره

 !؟دیدم؟! چرا نه درشت بودند و نه گِردنمی

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

 !هایت هم رنگ و لعاب ندادیکند، یاد بگیر. حتی به لـ*ـبرا سیاه می

 :چشم بستم و با خود تکرار کردم

 ...شودامشب تمام می-

هایشان، خودشان، شوم؛ از دست حرفاحت میگردم و رکند. بر میبی قول داد که راهیِ تهرانم میبی

 !شومکارهایشان برای همیشه راحت می

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

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

 .، کم میامتو برو، منم کم-

ام کرد. پاچینش را دست گرفت و نازروان از و بابایی را هم حوالهچشم ریز کرد و مطمئنن در دلش، بر
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 .کنارم گذشت

ی خندان بانو در ذهنم نقش بست. به دستی به پرِ مشکی آویزان به موهایم کشیدم و دوباره چهره

 ها کجا بودند؟آسمان باالی سرم چشم دوختم؛ کالغ

در ذهنم جان گرفت؛ در باغِ بزرگ آقاجون، زد های خندانِ بانو که نامم را صدا میدوباره لـ*ـب

 !های باالی سرمانهای پرندهصدای پر زدن

کردم تا گوش بدهند شان را و با ذوق دیگران را دعوت میهای، بال زدنشنیدم صدای بالتنها من می

و لـ*ـذت ببرند. با گُر گرفتن آتش، تصویرش پرواز کرد و صدایِ دست زدنشان گوش فلک را کر و 

بدونِ نگاه به اطرافیانم جلو رفتم و روی گلیم سرخی که  .تر از قبل کرددلِ بیمارم را هم آشوب

 .نزدیک به آتش بود، نشستم

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

طوفان شود، دوباره زلزله  حس شده بودند. در دل دعا کردمانگشتان دستم، از شدت سردی هوا بی

شان، خودشان بلعیده شوند. با قرار گرفتنِ هایبیاید، زمین دهان باز کند و ایندفعه به جایِ خانه

 .ام، ترسیده به عقب برگشتمدستی روی شانه

 !نترس، نترس منم-

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

 !شویاما کدام مبارکی که به اجبار عروس عمویت میخواهم بگویم مبارک، می-

 .اش کشیدنفسی گرفت و دستی رویِ شکم بر آمده

 .ات گفت بعد از جشن با خودم ببرمت که اکبر راهی شهرت کندبیبی-

 :ام را نمناک کردم و با خوشحالی لـ*ـب زدمزدههای یخلـ*ـب

 !ام... امشب؟-

 !آره-

اش غافلگیرم بی با کار ناگهانیحرفش، سرمای وجودم را از بین برد و به تلخیِ نگاهم، شیرینی داد. بی

ی پرواز بر فرازِ های کوچکی در ژرفای وجودم شروع به بال زدن کردند و آمادهکرده بود. پروانه

 .شیدمشک حصار دستانشهایم را روی هم فشردم و ناگهان، به هایم شدند. لـ*ـبناامیدی

 !بینی بارم را؟آرام دختر، آرام! نمی-

 .چشم گرد کردم و ترسیده، سریع از خودم جدایش کردم و به شکمش نگاهی انداختم
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 !ببخشید، حواسم نبود اصالً-

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

 !از اکبر نزنی قسم، اگر پیدا شدی حرفی

 :ای کردچادرش را به کناری زد و به شکمش اشاره

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

 .بخش نگاهش کردم سرم را تند، تند تکان دادم و اطمینان

 .خیالت از این بابت راحت باشه-

و  هاها، سگشد. از صدایِ جیرجیرکنفسی گرفت و خدا کندِ آرامی زیر لـ*ـب زمزمه کرد. تمام می

 .شدمها راحت میغار، غار کالغ

اشان را هم بر زبان به خواست خودم به اینجا آمدم، اما بعد از رفتنم هرگز نامی از روستا و اهالی

 .آوردمنمی

 .قدر هم ترسناک بودباورش برایم سخت و همان

 کرد باهات این زن؟می پچچه پچ-

قدر که شاد بودم، هیچکدام از رفتارش م و برای آخرین بار به چشمانش زل زدم. آنبا صدایش برگشت

 !هایش برایم اهمیتی نداشتو حرف

ز چنگالِ این کردم؛ لـ*ـبخندی زدم و در دل خدا را برایِ رهایی ا، تک اجزای صورتش نگاه به تک

 .دیو صفت شکر کردم

 !ش بارگوی منهای آتش مهمانِ چشمانِ سبزت شده است چشعله-

اش باشم. امشب پایانِ عشقش است. پایانِ با هم بگذار چش بارگوی خطابم کند. بگذار شهیفه

 !بودنمان

 !گفت مبارک باشه پیوندمون-

 :اش با اشتیاق رویِ دهانم ثابت ماند و زمزمه کردچشمانِ سورمه کشیده

 !است... مبارکمان باشد درست گفته-

شم چرخاندم و از نگاهش روی گرفتم. هوا سرد بود و اضطراب رفتنم، به اجبار لـ*ـبخندی زدم؛ چ

 !کردسرمای درونم را بیشتر می
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کردند و بعد هم دست به دعا برای آرزوی هایشان را رو میآمدند، هدیه، کم اهالی روستا نزدم میکم

 .شدندامان میخوشبختی

شم دوختم؛ صالبت راه رفتنش، هنوز هم شدند، چهای آرامی که با سختی به جلو کشیده میبه قدم

 .در پاهایِ فرسوده و پیرش تماشایی بود

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

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

اش مانند تیری چشمانم را هدف گرفت. د موذیانهداشت؛ لـ*ـبخنعمویم، پشت سر پدرم قدم بر می

 .اش دیدنی بودزدهنزدیک آمد، درست مقابلمان، نگاهِ غم

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

 .دخترش را به عقد پسر برادرش در آورد

 .شویحاق خوشبخت میدانم که با اسنشد برایت پدری کنم، اما می-

 !خواست ادامه بدهد که سرفه امانش نداد

ای برای گفتن باقی حرفش را اش، اجازهی ناگهانیحرفش آنقدر مسخره و دور از واقعیت بود که سرفه

 .نداد

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

 خوب نیست؟ها را من دستشان کنم، ها؟ اگر که حالت حلقه-

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

 ...بابا جان بده من خود-

 !گویند اللیخاصیت، تو حرف نزنی نمیی عمو، حرف اسحاق نصفه ماند. وزغِ بیبا چشم غره

ها را مطمئنن انگشتر .بودند ایی رنگ که اسم و تاریخ نامزدیمان را رویش حک کردهدو انگشتر نقره

 .از بازار روستا خریدند. کمی جلو آمد، مقابلمان ایستاد و مقتدرانه سرش را باال گرفت

قدر هم دانی که هیچ فرقی با حلیمه برایم نداری و همانی ماست. میاین ازدواج به صالح همه-

مرگش هم رهایش  از است، بعد هایی که پشت سر مادرت زده شدهعزیزی؛ اما حرف و حدیث

اند. عقدت با پسرم شاید باعث بسته شدن دهان مردم نشود؛ اما شاید تا حدودی به فراموشی نکرده

 .سپرده شود

های بلندم، ناخون .باز هم بحث را کشید تا به مادرم رسید! دستم را مشت کردم و جوابش را ندادم
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 .یم اهمیت نداشتای براشدند و این موضوع ذرهباعث خراش کف دستم می

هایش را گفت و دوباره بانویم را بد خطاب کرد؛ دوباره رسوایش کرد میانِ اهالی و دوباره قلب حرف

 !پدر پیرم را رنجاند

 !ی من استعمویِ ظالم من، عموی بد ذات من! روز مرگت، روز تولد دوباره

 شهیفه؟! شهیفه جانم حواست هست؟-

 :شتم و فریاد زدمای کردم؛ با خشم برگدندان قروچه

 !نگو شهیفه! من نارونم، نارون-

 .متعجب چشم گرد کرد و سرش را تکان داد

 .فقط... فقط خواستم که حلقه دستت بین... بیندازم-

 .شدام را هم به هیجان انداخته بود و به شدت باال و پایین میی سـ*ـینههای تند و تیزم، قفسهنفس

 !ت که دخترماست نام به این قشنگی شهیفه؟-

زد هنوز عادت کرده است. یادش های بانو که صدایش میباشد برادر جان، دخترمان به نارون گفتن-

 .رود، سخت نگیرمی

توانستم دهان گشادش را جرواجر خواست هر دو دستم را تا آرنج در دهانش فرو ببرم و تا میدلم می

ام نشود. دست لرزانم را ِ داغ دیدهرنجش دلربط حرف نزند و باعث تا دیگر دخالت نکند، بی کنم

 :معطلی جلو بردم؛ حلقه را نزدیک آورد و آرام لـ*ـب زدبی

 بندازم دستَت؟-

 .میل، لـ*ـبخند تمسخرآمیزی بر لـ*ـب نشاندم و سرم را برایش تکان دادمبی

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

 ...ست نه! ببینآ، زن داداش جان، دست را-

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

 !با این دست، نگاه کن. باید چپ باشد-

لـ*ـب زیرینم را به دندان کشیدم و طبق فرمایشش، دست چپم را جلو بردم و باالخره حلقه را 

صدای دست و  هایم در حالِ جویدنشان بودند.سوخت و دنداندستم کرد. پوستِ لـ*ـبم می

کردند! دستم را باال گفتند و آرزوی خوشبختی میکرد. تبریک میهایشان، حالم را دگرگون میکل
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هایم به حقیقت پیوست، پس ای رنگ! کابوس شبی نقرهروی چشمانم؛ حلقهگرفتم، درست روبه

گفت چه روغ میبی دگفت؟!اگر بیشد که بروم؟! یعنی زن اکبر حقیقت را میکدام رهایی؟ امشب می

 !کردم؟می

 اندازی خانم؟دستم نمی-

 :اش را شکار کردم. ابرویی باال انداخت و دوباره گفتی ذوق زدههایم چهرهاز میانِ انگشت

 .چه شد؟ منتظرت هستیم-

های ام، باعث شد چشم ببندم و کمر خم کنم! نگرانی صدایشان، انگار که از فرسخدردِ ناگهانی معده

 .رسیدمی دور به گوشم

هایشان گوش بدهم و خواستم به نگرانیخواستم صدایشان را بشنوم؛ نمیبه عقب چرخیدم. نمی

 .بهم زنشان را ببینم های خندانِ حالچهره

 ...آمد، صدای عمویم و اسحاقصدای پدرم می

 !بیبی« بذارید طفلم به حال خودش باشد»صدای 

های ناری که چرا تا این حد سر از راه گفتنو بد و بی ، پچ تمام دختران حاظر در جمعشاید هم پچ

 .امخود شده

رسد کنم و هیچوقتم وقتِ زاییدنش نمیهاست با خود، مانند زنانی پا به ماه حمل میسوالی که سال

 !ای در حالِ خوردنِ جانم استمانند خوره

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

 .ام کشیدم و موهایم را به کناری زدمِ عرق گرفتهدستی به پیشانی

 !کردم؛ اسحاق چشم انتظار است تا بروم و حلقه را دستش کنم؟گیج و سرگردان به اطرافم نگاه می

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

 !خواهد. چرا دیگر به دیدنم نیامددلم باغِ بزرگ آقا جانم را می

 نارون؟-

 !هایم ناگهانی منجمد شدآنقدر آشنا، آنقدر نزدیک و به یاد ماندنی که خون در رگ

کردم. انگار که های درونم را به خوبی حس میرا پاهایم حس کردند؛ حسِ شکستن آیینه لرزش زمین

شدند!صدایِ بانویم بود که نامم را تازه افتادند و هزار تکه میهای بلند چندین طبقه میاز ساختمان

 !خواند
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 :کمی به جلو رفتم؛ پریشان حال چرخی زدم و با صدای لرزانی گفتم

 !مامان! مامان تو این جایی؟-

 !ای آمد و رفتصدایی نیامد، تنها برای لحظه

 :تکرار کردم

 !بانو-

 .د. آمد و رفت؛ چه تضادِ زشتی دارندباز هم صدایی نیام

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

 !ای خستهزدم، مانند گرگی گرسنه، مانند پرندهنفس می

 ...قلبم نبض گرفته بود، مانند گنجشگکی ترسیده

هایش شدم. عصایش را با حرص روی قدمِ، قدمبا کشیده شدن بازویم تلو خوران به جلو رفتم و هم

 .نفسی گرفتم و سعی کردم تا از حال و هوای صدای بانو در بیایم .کردکوباند و حرکت میزمین می

 رم؟بی چرا نگفتی امشب میبی-

 !صبر و قرار نداشتی که-

 .من از ناری هم خداحافظی نگرفتم-

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

فهمیدن، ها؟! آن هم در این شب!خواهرت را که کردی تا کلِ ایل خبر رفتنت را میخداحافظی می-

 .شناسیمی

 .گرفتمکردم؛ با نگاهم ازش خداحافظی میحداقل نگاهش می-

 !پس پدرت چه؟ خوب نگاهش کردی؟-

 .از کرد و به سمت پایینِ تپه گرفتای باال انداختم. دستش را درآب دهانم را قورت دادم و شانه

 .زیاد حرف زدی، برو منتظرشان نذار-

 !شم کهبی اگه من و اکبر نباشیم بدبخت میبی-

ت از نظر گذراند و سرش را اش انداخت؛ اجزایِ صورتم را با دقاش را جمع کرد و روی شانهروسری

لو آورد و مانعم شد. بدون ش بکشم که عصایش را جحصار دستانشآهسته تکان داد. خواستم به 

 .حرف نگاهش کردمتکرار کارم، به عقب رفتم و بی
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 .چشم بست تا دوباره اشکش راهیِ چشمانش نشود. برگشت و دوباره راهِ جشن را در پیش گرفت

خواست خودش را فردی قوی جلوه بدهد؛ اما خواست خودداری کند، میجلوی نارونش میجلوی من، 

 .کارهایش برای کمتر اذیت شدنِ هر دوی ماستدانستم تمام خوب می

 .اسحاق از دور حواسش بهم هست-

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

 .کشیدمش حصار دستانشاز پشت به 

 .شوندام هایِ داغم سُر بخورند و مهمان گونههایش باعث شد اشکلرزش شانه

 .برمبی! امشب که برم، یه روزی میام تو رو هم میاین اکبر و زنش نذار تو دردسر بیفتن بی-

 :هایش زد و با ناراحتی گفتام دور شانههای حلقه شدهی آرامی روی انگشتضربه

 .خوش خیالی بسه! برو، منتظرشان نذار-

منتظر است، پا تند کرد و در  چه کسی هایم را پاک کردم. تا خواستم بپرسمبا دست، خیسیِ گونه

 !تاریکیِ شب گم شد. شاید هم کسانی منتظرم هستند که دو سال تمام از یادم غافل شدند

رفتم دیگر شاید ده الی پانزده قدم بین من و اسحاق، بینِ رفتنم به جشن، فاصله بود و اگر امشب نمی

 .شدمم، برای همیشه دور میرفتتوانستم ببینم. اما میهرگز رویِ آرامش را نمی

 .های کوتاهِ کنار چادر اکبر آقا آرام به پایین رفتموقت را تلف نکردم و از تپه

 .های کوچک روشن نگاه کردمبرگشتم و به چراغ

 :بی گفته بودکشی کنند را خوب به یاد دارم. روزی که بیروزی که خواستند برایِ روستا برق

جا بمانیم و چادر بزنیم. به شده است. یا باید به بازار روستا برویم یا همینهایمان بر سرمان آوار خانه-

 !شوَندها ساخته میزودی خانه

کردم و بخاطر ناری، بخاطر خودش، رضایت داده می اش، خیره نگاهشی زیبا و کتابیبا همان لهجه

ز شهرم به روستایشان آوردند. با پدربزرگم جدایم کرده بودند و مرا ا یبودم به ماندنم. تازه از خانه

 !ها؟دلبانویِ من چه کردند این سنگ

 .شدند و من هم اجازه را صادر کرده بودمام سرازیر میمهابا از چشمانِ غم زدههایم بیاشک

ای نداشت و دوباره خیس هایم را پاک کردم؛ اما فایدههای شالم را دست گرفتم و خیسی گونهلـ*ـبه

 .شدندمی

 .اریکی قدم برداشتم، بدون آن که به عقب نگاهی بیندازم راهم را پیش گرفتمدر ت
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هایم را تند کردم. حتی چندباری نزدیک بود پایم پیچ با دیدن چراغِ ماشینی از دور، خوشحال قدم

نهایت دست و پا گیر بودند. از چادر اکبر آقا دور های لـ*ـباسم بیبخورد و نقش بر زمین شوم! چین

 .هایشان دور شده بودممضحکشان و از صدایِ دست و کل ودم، از جشنشده ب

 .کردرا اعالم میوزید و حضورم دادند و باد تندتر از قبل میصدا می های زیر پایمجلو رفتم، برگ

 .خواست برگردد و نگاهم کند، اما شک و شبهه داشتهایش تکانی داد؛ میبه شانه

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

 !شناساییش کنم. خودش بود، ماهور

 !آور شده بود و در دل دعا کردم تا باد نگذارد کوبشش به گوشش برسد قرارم خجالتصدای قلب بی

کمی شگفتی را کرد و شاید هم دیگر شد. او با تعجب نگاهم میبا برگشتش به عقب، نگاهمان قفل هم

 .گرش شده بودمکرده بود و اما من با خوشحالی نظاره چاشنیِ نگاهش

 !شدتوانست و دوباره دهانش بسته میتغییر کرده بود، دهان باز کرد تا حرفی بزند؛ اما انگار که نمی

اش های هیجان زدهدیگر نتوانست تاب بیاورد؛ ماشین را دور زد و به سمتم آمد. صدایِ نفس

 .ـبخند به لـ*ـبم آوردلـ*

 .کردمی چرخاند و با شگفتی نگاهمتک اجزای صورتم میاش را روی تکچشمانِ ذوق زده

 .ای مشکی رنگی به پا داشت و پیراهن سفیدش را هم زیر شلوارش برده بودشلوار پارچه

رده و موهای مشکیِ براقش را جمع کرده و همگی را به عقب فرستاده بود. صورتش را اصالح نک

 !تر از هر آسمانِ شبی شده بودندچشمانش مشکی

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

پهن و بلندش چیزی را ببینم برای همین صبر کردم تا هر که هست خودش به پیشوازم بیاید. دلخور 

 .در تمام این مدت بودم، دلخور از نبودشان

 !بزرگی جا شدم حصار دستانشبا کشیده شدن دستم، در 

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

 آقاجانم سرخ و درشت را از باغِ بزرگهای ام است. سیببا صدایش به یقین رسیدم که خاله سودابه

کنان جوری که من ، پچخاله هم پچگفت؛ بلندی می« مواظب باش»چیدیم و بانو هر از گاهی می

 .شی، ناری رو هم بیاورکرد حاال که جدا مینشنوم نصیحتش می
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 :زدبانو هم با غم لـ*ـب می

 !خوان بدنش به پسرعموشذارن. مینمی-

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

 .کردزیر لـ*ـب نامم را حاال با گریه زمزمه میعطرم را بو کشید و 

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

 .هایم را مشت کردم و تکانی نخوردمدست

کرد. صورتم را با دستانش قاب گرفت و  اش جدایمگرم و مادرانه حصار دستانشبعد از چند دقیقه، از 

اش هویدا تنگی در چهرهزد. به سختی چشم چرخاندم و ماهوری را که دلجایش بـ*ـو*سه به جای

 .کرد شکار کردممی

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

 .کردنگاهم می

 !دیم ما؟ها کشیدونی بعد از رفتنت چهنارون مادر، عزیز من! می-

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

هایش خواستم از رنج این دو سه سال برایشان بگویم. بـ*ـو*سهام و از دوریتان تب کردم. نمیشده

 :ام، لـ*ـب زدمای تغییر در حالت چهرهکه تمام، به عقب رفتم و بدون ذره

 !ممکنه بفهمن نیستم و بیان پایین شه هر چه سریعتر از اینجا بریم؟می-

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

 .گه! زود باشید، زود باشید سوار بشیم تا نیومدنخاک به سرم، راست می-

 .اهلل گفتن ماهور، ماشین روشن شدبا بسم خاله جلو نشست و من هم عقب...

اشان را در روستا با باد و سوز زمستانی های بلندی که حکومت چند سالهار آخر، به درختبرای ب

جا برای همیشه هایم که باید همینتک خاطرهگرفتند، نگاه کردم و با ناراحتی از تکجشن می

 ی کارها را کرده است وبی همهکردم وداع کردم! هنوز هم باورش برایم سخت بود که بیشان میدفن

شدم؛ از دست اسحاق و پدرش و شاید شان راحت میهایاز دست طعنه امشب هم راهی تهرانم کرد.

 .هم از دست ناری

تا به حال شده است برای کاری، هم  شدیم و از این دور شدن، حس خوشحالی و ترس داشتم.دور می
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 خوشحال باشی و هم ترسیده؟ هم دلت رضا باشد و هم ناراحت و ناالن؟

 .. خوشحال و ترسیده، ناراحت و ناالن، من همان حسماالن

 !نارون مادر؟-

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

 :آمد، جواب دادممی

 بله؟-

تصنعی کرد  با کمی تالش، انـ*ـدام بدن درشتش را روی صندلی تکانی داد و به سمتم برگشت؛ اخم

 :و دوباره گفت

 .ذاریم برگردیجا منتظرتن. دیگه نمیزنیم؛ همه اونریم خونه آقاجون حرف میمی-

ی حق جانبی به خود دلم از حرف آخرش غنج رفت، دیگر برگشتی در کار نبود! اما با این حال چهره

 :ای گفتم. سرم را تکان دادم و با لحنِ مسخرهگرفتم

نارونی هم  مونن! البته ممکنه تا االن یادشون رفته باشهشون نباشه منتظر میجدی؟ یه موقع سخت-

 ...هست

 .کسی یادش نرفته-

کرد و حواسش دوختم. رانندگی می با صدای ماهور، باقیِ حرف در دهانم ماسید. به نیم رخش چشم

 .ی جلویش بودبه جاده

 خونِ خودش رو فراموش کنه؟تونه هممیی گه، مگه کسماهور راست می این چه حرفیه خاله جان؟!-

 :بدون اینکه نگاه از نیم رخش بردارم، گفتم

اومدین دیدنم، بعدش شما تونستید. سه سال تموم من رو اینجا رها کردین. فقط همون اوایل می-

 !چی؟ نگفتید من مثل ناری نیستم؟

 :نفسی گرفتم و دوباره ادامه دادم

خوام بشم زن یه دیوونه اومدین ام یا مرده؟ تا فهمیدین مین زندهتو این دو، سه سال کی گفت م-

 !یهو شدین ناجی من

 .خوام بمونم اومدیمخودت نخواستی مادر! ببین تا گفتی بیاین دنبالم دیگه نمی-

 :متعجب نگاهش کردم. پرسشی سرم را برایش تکان دادم

 !من گفتم؟-
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 ...آقا جونت رو ندید-

 !خاله-

ی کوتاهی به خاله گونهنگاه التماس اش بود که در فضای ماشین خط انداخت.مردانههم صدای  باز

 :سودابه انداخت و تند گفت

 !بذار برسیم، بعد-

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

 .ستم حرف بزنم و از نبودشان گالیه کنمخواخواستم بگویم، میصاف سر جایش نشست. اما من می

خوام وقت نگفتم نمیکردید. من دوسال تنها بودم! با رفتن بانو، شما هم رفتید؛ هیچنباید باور می-

 .وقت نشد فراموشتون کنم؛ اما شما تونستید، خیلی خوب هم تونستیدببینمتون. هیچ

بود؛ بذار برسیم مادر، تو بذار!حرف کسی فراموشت نکرد نارونم! از دور همیشه حواسمون بهت -

 ...زنیم حاالمی

ی دودی ماشین دادم اش برای خودش! سرم را تکیه به شیشهپوزخندی به مادر گفتنش زدم؛ مهربانی

 .و چشم بستم

زدیم. از ها مینشستیم در باغِ به آن بزرگی حرفشناختم پر حرف بود، میماهوری که من می

کردم و گفت و کالفه شده بود از این همه خاطرخواه! حسادت مین میدخترهای خوشگل دانشگاهشا

 :گفتمهایش، من هم با پرویی میدر قبال حرف

 ترن؟یعنی از من خوشگل-

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

 :گفتمانداختم و با بدجنسی میداد و هوار راه می

 .دنهای خوشگلم رو فراری میقدر زشتن که پرندههات اوندهصدای خن-

شوم، به نابودی ای میی بد شوم که وارد هر زندگیبرگشته مَن همان کالغِ نحسم! همان بخت

 !رسانمشمی

 .رخش چشم دوختمباز کردم، پرِ روی موهایم را لمس کردم و دوباره به نیم چشم

اش توانستی مردانگی را در چهرهنبود، اما تا دلت بخواست می سال رسیده بود؛ زیبا شاید به سی

 !امزد که من یک مرد سی سالهاش داد میببینی. چهره
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 تموم؟-

 .هایم را در هم قالب کردمبا صدایش جا خوردم و دست

 چی تمومِ؟-

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

 !نگاه کردنت-

رمم شد. قلبم دوباره نبض گرفت و گلویم سوخت. حس کردم به کمی هوا احتیاج با حرفش، ناگهان گ

 .دارم

 .کردممن که به تو نگاه نمی-

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

 .به خواب رفته بود! لـ*ـبخندی زدم و دوباره سرم را به عقب بردم

 .سنگینی نگاهت رو حس کردم-

ی تیز هایش گذاشت و با شعلههایش گرفت، نزدیک برد و میان لـ*ـبسیگاری را میانِ انگشت

 .فندک، روشنش کرد

 !کشیدونستم سیگار مینمی-

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

 :دکرد، لـ*ـب زمی

 !بعد از رفتن تو، آره-

ام. اگر صدایش را لرزیدند؛ دوباره صدای قلبم و خجالت چهرههای دستم به وضوح میانگشت

 .شدمشنید رسوا میمی

 :دستم را روی قلبم گذاشتم و با صدای ضعیفی گفتم

 .االن... االن که دیگه هستم-

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

 .پس باید بیشترش کنم-

 :متعجب پرسیدم

 !حاال چرا؟-

 .دادندهای ریز، زیر چشمانش، نشان از لـ*ـبخندش را میهایش کمی باال رفتند و چروکگونه
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 !دونم از ذوقِ وجودت چجور خوشحالیم رو بروز بدمچون االن دیگه نمی-

 !کشیدمی ام تیرسوختند و کلهمی های پایمنوکِ انگشت

 .ام کافی بودیک شب، فقط یک شب برایِ تغییر زندگی

 .هایش را دوست داشتم، درست مثل قدیمحرف

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

 .ای کردمدهد! خواستم بحث را عوض کنم، مصلحتی سرفهدلتنگی می

 .مشدارم اذیت می-

 بخاطر سیگار؟-

 :ای کردم و ایندفعه با بدجنسی گفتمدوباره سرفه

 !شمکنم االن دارم خفه میآره، حس می-

 .های آرامی حواله کردمام ضربههایم را مشت کردم و به سـ*ـینهدست

 !نگاهش کردم، سیگارش کوفتش شده بودزیر چشمی 

کشید و سیگارش را به بیرون پرت کرد. به ین دوباره کنار خیابان ترمز آرامی گرفت؛ شیشه را پای

 :چرخید و نگران گفت سمتم

 !خوام. خوبی؟معذرت می-

 .چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم. کمی هم نگرانی برای این همه دوریِ بینمان خوب بود

 .هایم برای آینده کردمذهنم را خالی از خاطرات گذشته و نگرانی

 آلرژی پیدا کردی؟-

ی چشمانش باز کردم و مستقیم به قرنیه چشمانم را نیمهآمد، اما با این حال، خوابم می خسته بودم و

 !زل زدم. چقدر تغییر کرده بود این مرد

 ...دلیل لـ*ـبخندی زدم. لـ*ـبخندی به نگاهِ نگرانشبی

 مگه باید حتماً آلرژی داشته باشم؟-

 .می تر کرددستی به موهایش کشید و لـ*ـب زیرینش را با زبانش، ک

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

ای از دانستم باید چه بگویم و چه رفتار پسندیدهنگفتم. در واقع نمی ابروهایم را باال انداختم و هیچ
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بلند قلبم،  بر صدایِکرد و حاال عالوهام میهایش دستپاچهخود، در برابرش نشان بدهم. حرف

 .مان اضاف شده بودهای تند و تیزم هم به جمعنفس

 .خوام جبرانش کنمنارون... ما خیلی از هم دور موندیم؛ می-

دست بردم و چنگی به رانِ پایم زدم، ناگهانی فکری به سرم خطور کرد. لـ*ـبخندی زدم و ذوق زده 

 :گفتم

 شه آهنگ بذاری؟می-

های خشکش رسید. باالخره روی لـ*ـبیم به گوشش نمیهاشاید اینطور دیگر صدای نفس

 !لـ*ـبخند ملیحی نشاند

 .ذاریممی آهنگ هم-

ام روی گرفت. همزمان با حرکت ماشین، آهنگ مالیمی هم در فضای پر سکوت بینمان پخش از چهره

 .شد

توانستی بیدارش می ی بزرگدانستم؛ تنها با یک فاجعهام را به خوبی میعادت خوابیدن خاله سودابه

 !ای که در روستایمان رخ داد و شاید هم انفجاری بزرگ و مهیبکنی؛ مانند زلزله

 !بخش یک پیانوزد، آهنگش همین بود؛ صدای نواختن آرامپیانو می

 .بخش پیانو، به خواب رفتم ام دادم و با صدایِ لـ*ـذترا تکیه به بالشتکِ کوچک صندلی سرم

*** 

 !دارش کن دیگه! یعنی خودشِ؟وای مامان بی-

 هاش سبزن؟به نظرت هنوزم چشم-

 .هایشان در جایم کمی جا به جا شدمبا صدایِ بلند خنده

 .کردندزدند و با خنده، از خودشان پذیرایی میدر رویایم بودند؛ حرف می

 .شان راحت بشومخواست به قسمت دیگری از خوابم بروم تا از دست صداهایدلم می

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

 .شان بود که در گوشم پیچیدنامفهوم هایدوباره صدای خنده و حرف

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

رفت، فضای ما هر چقدر دستم جلو میام را پیدا کنم؛ ابیدستم را کمی جلو بردم تا گرمای تنِ بی

 !شدخالی هم بیشتر حس می
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 .بینهبیدارش کنیم؟ فکر کنم داره خواب می-

 .ای بود که دوباره در گوشم نجوا کردپچ مردانهصدای پچ

 :ای کشیدم و زیر لـ*ـب نالیدمخمیازه

 !بیبی-

 !بینهدیدین گفتم داره خواب می-

اش را مرور کردم و ترسیده چشم باز کردم و سیخ سر جایم مرحله دیشب را به یاد آوردم؛ مرحله به

 !نشستم. به صندلی ماشین چنگی زدم و بیشتر در جایم فرو رفتم

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

 !سالم عزیزم، خوش اومدی-

 .ای کوچکش لـ*ـبخند نشانده بود، نگاه کردمهچرخیدم و به دخترِ مو طالییِ که رویِ لـ*ـب

ها توانسته بودم دوباره ببینمش! هیجان خودش بود، مری من! باورش برایم سخت بود که بعد از مدت

 :زده لـ*ـب زدم

 !مری-

 !جان مری؟-

 :هایم را روی هم فشردم و با ذوق گفتملـ*ـب

 !شه... خودتی؟نمی باورم-

ای گفت. دلم برایش ضعف رفت. به سمت در ماشین هجوم بردم و بامزه« یآره»ی ریزی کرد و خنده

 .بازش کردم؛ الحمداهلل این در را باز نکرده بودند! با خوشحالی پیاده شدم

 !خوایمپس ما چی؟ ما هم بـ*ـغل می-

هایش را از هم باز کرد هایشان، ماشین را دور زدم و نزدیکش شدم؛ دستاهمیت به اطرافم و حرفبی

 .مشتاق به سمتش پرواز کردم و

 .کردم هایش را محکم فشردم و دستانم را قفل کمرشعطرش را بو کشیدم. شانه

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

 !بود

 :گفتنشاند و با مهربانی میمی های ریزی روی موهایمبـ*ـو*سه
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 !چقدر دلتنگت بودیماگه بدونی -

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

ام را نزدیک گرد، نگاهی به شکمش انداختم و بعد هم به صورتِ خندانش! انگشت سبابه با چشمانی

 :گفتمبردم و با تعجب  شکمش

 !بزرگ شده-

ه بودند؛ خاله سودابه و مریم دخترش. آقا محسن هایشان بلند شد، نگاهشان کردم. همصدای خنده

 ...شوهر خاله سودابه؛ آریا برادر ماهور و دایی و زنداییم

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

 !است نارون جان خانم حامله-

نم گرفتم و با ذوق جا خوش کرد. دستم را جلوی دهانگاهم چرخید و رویِ چشمان پر شیطنتِ مریم 

 .کردمزدگی بررسیشان می

 !است! مریالیِ تنبل من کرده و برای خودش تشکیل یک زندگی دادهحامله بود؛ یعنی ازدواج 

اش تنگیکشید؛ کارهای مری را تکرار کرد و از دل محصار دستانشمریم به سمتم آمد و محکم در 

 .گفت

 .کردندمی همه آمدند؛ خوشحال بودند و نوبتی بـ*ـغلم

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

 حصار دستانشام را محکم در داشتنیهمسرش را ندیدم؛ اما در قبالش دایی و زندایی دوست

 !شد؟ام رفع میتنگیکشیدم، اما مگر دل

قدر خوب، فت. هنوز هم سر سنگین بود؛ همانآقا محسن، برای دوباره آمدنم به جمعشان تبریک گ

 !نظیر و متینهمانقدر بی

را  ها هم در جواب، صورتمکردم و آنهایشان را با خوشحالی بررسی میعطرشان را بو کشیدم، چهره

، جز سه نفر... خاله مهربان و دو دخترش، کردند. همه را در حصار دستانم کشیدمغرق بـ*ـو*سه می

ها، همسر از آن سن خودم بودند و آن سه نفری که بعد فهمیدم یکیدوقلویی که همنرگس و نرجس 

 !مری است و دو نفر دیگر خواهر و برادر همسر مری

 .خاله مهربان هنوز هم همان اخالق را داشت، اخالقی که دو دخترش هم از خودش به ارث برده بودند
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 امدستی به پیشانی .تر شده استان هم اضافهامام و به تعداد خانوادهگیج شدهکمی  حس کردم

 .ای، وضعیتم را جمع و جور کردمکشیدم و با لـ*ـبخند درمانده

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

پیچید و مریمِ همیشه باغ میهایش در کاش باز هم صدای خندهکاش باز هم مانند قدیم بانو بود؛ ایای

 !شان کشیده شدمام به جمعکرد. با کشیده شدن دستم، از دنیای بیمار گونهبازیگوش را نصیحت می

 ی ازدواج انداختی دستت؟این چیِ؟! حلقه-

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

دانستم باید چه بگویم و این بیشتر از یانِ دستش خارج کردم. نمیهایم را از مبا اخم ظریفی انگشت

 !های این دو خواهر، شروع شدندداد. دوباره دخالتهر چیزی آزارم می

 .بهتره بریم داخل، آقا بزرگ منتظر دخترمونه-

 .به آقا محسن نگاهی انداختم و با لـ*ـبخند، از حرفِ به موقعش تشکر کردم

 !های این دو خواهر نفس راحتی کشید؟ت حرفشد از دساما مگر می

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

 :نوید مشغول حرف زدن با موبایلش بود. صدای مریم بلند شد و به تابعیت از حرف پدرش گفت

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

 :با تعجب لـ*ـب زدم

 !مگه ساعت چنده؟-

اش دستش را متوصل به کمرش کرد و با اشاره به آسمان باالی سرش، خندان طبق عادت همیشگی

 :گفت

 !سه صبح-

مری دستی به شکمش کشید و با خنده چشمکی برایم زد؛ دست همسرش را گرفت و به سمت خانه 

 .قدم برداشت

 .شد بیدارت کنیموش خواب بودی ماهور هم راضی نمینارونم بیا بریم. خ -

ای داشت. از قامت بلندش مشخص به قامت بلند کیارش نگاهی انداختم، پوستی سبزه و بینیِ کشیده

 :توجه به مری رو کردم و پرسیدمبی .ام سر به زیر انداختبود که ورزشکار است. از نگاهِ خیره
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 ت؟سه صبح؟! خواب رفتم پس...االن کجاس-

 .بیمارستان-

با صدای نرجس ابرویی باال انداختم و دوباره به کیارشی که کمرِ مری را گرفته بود و به سمت خانه 

کرد خیره شدم. خواهر و برادرش را هم به پیشوازم آورده بود! برادرش مانند خودش بود؛ هدایتش می

 .قت کنمی خواهرش هم نتوانستم خوب دتری داشت و به چهرهی خاماما چهره

 .یک سال بعد از رفتنت با کیارش عقد کرد-

با صدایش، به سمتش برگشتم و سرم را مفهومی تکان دادم. موهایش هنوز هم بلند بودند، چشمان 

گفتم: نرگس هنوز مشکی و پوست روشنش در تاریکی شب، بسیار زیبایش کرده بودند؛ اما باز هم می

 !زیباتر بود

ای خواهرش ایستاد؛ خاله مهربان دستی به زانوهایش کشید و با گفتن با اجازهاز کنارم رد شد و کنار 

 .شان به سمت خانه رفتندیکوتاه، هر سه

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

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

 !آخرش چشم گرد کردم ایستادم، از حرف

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

ام! آثار غم روی صورتم، آنچنان پخش شده ام بود و شاید هم اولین خوشحالیشاید این اولین خنده

 .هایم کنده و رها شوندی شوم بدبختیخندیدم تا سایهبود که باید نصف روز می

 .ی دخترمون هم دیدیمارو شکر خندهخد-

 .شدام را بگیرم اما نمیهایم کشیدم؛ سعی کردم جلوی خندهبا حرف آقا محسن دستی به گونه

 :کنان گفت ، پچمریم به سمتم آمد و به بازویم چنگی زد؛ با خباثت پچ

 خندی؟غش میچی گفت زیر گوشت که غش-

 مریم؟-

 :یم کرد و معترضانه گفتبا صدای تذکرِ خاله سودابه، رها

 !مامان-

 .لـ*ـبخندی زدم و دستش را گرفتم. به سمت باغ قدم برداشتیم
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 عه، مریم بردیش؟-

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

ان فهمیده رفتیم، انگار که به سکوت نیاز داشتیم و این موضوع را جفتمبدون حرف کنار هم راه می

 .بودیم

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

 !یمانهاکردن

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

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

 .کرده است

کردم، اما ام را کنار آقا بزرگ شروع مینفس عمیقی کشیدم؛ بعد از گذشت سه سال، دوباره زندگی

ی طالیی در را لمس کردم. هنوز هم طالیی دست مریم را رها کردم و دستگیره ایندفعه بدون بانو.

هایم ی در را هم روزی بانو لمس کرده است. دسترنگ بود. محکم فشردمش، این دستیگره

 .لرزیدند و این لرزش، تا به پاهایم هم رسیدمی

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

اش مانند دروازه بازی را که بلندیهای خشکم را تر کردم و دوباره نفسی گرفتم. در نیمهلـ*ـب

ی نبستاً بلندش پایین رفتم. فضای باغ، مرکز چشمانم را کامل باز کردم و از روی سه پلهماند را می

 !هدف گرفت

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

سالی بودند؛ در این زمستان، برگی برایشان نمانده بود و اگر هم خوب هایم دیگر رو به کهندرخت

 !دیدیرفتند را می، کم رو به زردی میچند برگ نارنجی که کم کردی، شایددقت می

گذشت و انتهایش ها میهای خشک پاییزی، از میان درختی طویل که پر بود از برگیک جاده

 .پوشاندندشد حصارهای چوبیِ بلندی که دور تا دور فضای باغ را میمی

 !کشیدام تیر میلرزید و معدهفکم می

 فشارد،میبغض گلویم را 

 سوزد،نگاهم می
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 شود،چشمانم بارانی می

 ...زند و شبخورشید دلم پر می

 اش راوَ شب دوباره سقفِ تیره

 !گستراندآورم می روی دل رنج

 ی قلبم،های باقی ماندهستاره

 کنندبا انفجاری مهیب خودکشی می

 !میرموَ من، دوباره از نو می

هایم که تا این حد شعور و گویم به اشکگرفتند؛ تحسین می های اشک راهشان را در پیشقطره

 .ام برای ریختن ندارنداند و دیگر نیازی به اجازهام را به خوبی یاد گرفتهکماالت دارند. مسیر گونه

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

 .دند قدم برداشتمکشیرا به رخ می

خورند و ما های کهنه به باغ زیبایم نمیشان کنم، این نیمکتچقدر آقابزرگ گفته بود بگذارید تعویض

 .شان باغ را قشنگ و قدیمی کرده استانداختیم که همین زشت بودنهم جنگ و جدال راه می

ی های پالسیدهبرگاش دستی کشیدم و با لـ*ـبخندی غمگین، های چروک و نَم گرفتهروی چوب

 .روی صندلیشان را روی زمین ریختم

کند. روحت را بیمار و وجودت را در قعر شود، بندِ دلت را پاره میای که دیگر تکرار نمییاد گذشته

 .اندازدمی خفگی

 !، خالی شودکه ذهنم خالیِ خواهد سنگینی خاطراتم را باال بیاورم؛ آنقدر عق بزنممی دلم

شدیم و به سختی ای رنگی که به هم چسبیده بودند و هفت نفری رویشان آوار میقهوه هاینیکمت

 .اندکردیم؛ چقدر تنها شدهخودمان را جا می

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

 .ردمی سنگی آقابزرگ پا تند کام گذاشتم و به سمت خانهی سـ*ـینهدستم را روی قفسه

اش. همه به داخل رفته و مرا به حال خود رها خواستم دور بشوم، دور از این باغ و خاطرات قدیمیمی

 .کرده بودند
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کردم وزنی سنگین روی سرم قرار گرفته است شد و حس میام به خانه بیشتر میبا هر قدم، نزدیکی

 !و هر لحظه امکان دارد نقش بر زمین شوم

نشستیم و موهایم اش میمریِ شد که روزهای تابستانی با بانو روی اولین پلهی مرنگاهم زوم سه پله

 .بافترا می

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

 !کردنددریانوردی می

ره شدم. غمِ نگاهش را حس ام گرفتم و به مری مو طالییم خیستارهبا صدای تیکِ در، نگاه از سقف بی

 .اش برای نفهمیدنم راکردم و بیشتر از آن، الپوشونیمی

 !هاش به در خشک شدن نارونخوای بیای باال؟ چشمنمی-

 .نامیدمرا شهیفه نمیمن نارون بودم. دیگر کسی 

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

 !... حسِ بدی دارمحسِ-

 .ی در گرفت تا پایین بیایدیک دستش را روی شکمش گذاشت و دست دیگرش را به لـ*ـبه

 !نیا پایین-

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

 .زد که مبتال به غم استام فریاد میدستی به صورتم کشیدم؛ از دور هم، چهره

ی قبل، تم که سنگینی سرم شدت گرفت و چشمانم بیشتر از دفعهپله گذاش پایم را روی دومین

 .شروع به سوختن کردند

 :آرامی زیر لـ*ـب گفتم که ترسیده داد زد« آخِ»

 !چی شد؟-

توانستم پلک بزنم؛ اما با این حال به سختی سر بلند کردم تا سمت چپ سرم نبض گرفته بود و نمی

 .نگران نشود

 کیارش؟-

 :و با اخم گفتمعصبی نگاهش کردم 

 .صداش نزن-

 :ها نگاهی انداخت و مظلوم گفتنثارم کرد. به پله تر شد و حسودی را همبا خنده، نزدیک
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 !تونم. تازه خیلی هم لیزنبدون کیارش نمی-

های اش بخندم؛ اما جوابش شد یک آخِ دیگر از میان لـ*ـبگانهخواستم به مظلومیت و لحن بچه

 !امترک خورده

کردم و از دردش، سرم در حال های سرم را به درستی حس میکردم، سوختن مویرگحس می

 !ترکیدن بود

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

 !بخشیدهایم به وضعیت حالم بهبود میشاید هم گرفتنِ ماهور زیر مشت و لگد

شک کیارش کنارش ایستاده بود و سعی در آرام کردنش را و بینگاهی به مری انداختم، تنها نبود 

 .داشت

 .مان ایستاده بودهایای شک کردم شاید فالگوش حرفآنقدر سریع به بیرون آمد که لحظه

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

انگار که در دریای وسیعی غرق شده بودم و با باز کردن شان را واضح ببینم؛ یتوانستم چهرهنمی

 .کردگرفت و سوزشش، دنیایم را ویران میهایم، شدت آب مرکز چشمانم را هدف میپلک

 !ترین قسمت از دگرگونی حالم بودهای پایم، زجرآورحس سوزش کف دستم و درد انگشت

ی که در این چند ثانیه به جانم افتاده بود توانستم با حجم درد استخوان سوزدیگر تاب نیاوردم. نمی

مقابله کنم؛ چشم بستم و بدون ترس از سقوطم، جسمم را به دست باد گوش خراشی که در دل شب 

 .کشید، سپردمنعره می

*** 

جایم گرم و نرم بود؛ دلم  .هایم را پر کنم از این بوخواست ریهبوی تازگی گچ را دوست داشتم. دلم می

 .م باز کنم و دوباره سردرد بکشمخواست چشنمی

 !سردرد؟

در جایم غلتی زدم که  .گشتمالی افکارم به دنبال یک سرنخ میچشمانم را به سرعت باز کردم و البه

 .های پیش آمده به سمتم هجوم آورندناگهانی، اتفاق

 !امی دیگر تا دیدن آقا بزرگ مانده بود، مری و کیارش و بعد هم سرگیجهیک پله

ام را به م را خسته رها کردم و از زیر پتوی ضخیمی که رویم انداخته بودند؛ کمی باال آمدم و تکیهنفس

 !دیوار پشت سرم دادم. سر برگردانم که دهانم از تعجب باز ماند! خودش بود؟
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 .پتو را به کناری زدم و آرام به سمتش رفتم

وقت به سمت پدرم ماند، هیچمی اش تنگ شده بود؛ اگر زمان مرگ بانو کنارمدلم برای چهره

 .افتادمرفتم و در دام اسحاق نمینمی

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

 .دست گرفتم و با تیزیشان، شروع به اذیت کردنش کردم

 .آوردمتیزی موهایم را به حرکت در می هایشاول از همه به سمت چشمانش رفتم و آرام روی پلک

 .اخمی کرد و به سرش تکانی داد

دادم؛ او هم هایش را هدف گرفتم و با دقت روی صورتش موهایم را پیچ و تاب میایندفعه گونه

 .خاراندآورد و صورتش را میدستش را باال می

ای بلند، ش، زیرِ دستم زد و با عطسهای بینیی ریزی کردم و با وارد کردن نوکِ موهایم به حفرهخنده

 .عصبی چشم باز کرد و سر جایش نشست

 .خوابی کشیده استچشمانش قرمز بودند و این یعنی، بی

اش خیره ماندم. چشم بست و با رها کردن ی عصبیهایم را جمع کردم و مظلوم به چهرهلـ*ـب

 .زدکرده بود و حال به مهربانی می هایش را از هم باز کرد. رنگ نگاهش تغییرنفسش، دوباره پلک

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

 .خیلی نگرانتم-

 :نگاهش را مستقیم به چشمانم دوخت و ادامه داد

 !خیلی زیاد، خیلی، خیلی زیاد-

پی درهای داغم پیونههای گرمش به سمت گآورد، آنقدر نزدیک که پرتاب نفس صورتش را نزدیک

 .شدندشلیک می

 .خوشحالم از اینکه دیر نیومدم-

 .ای کردم و کمی به عقب رفتمبا حرفش، تک خنده

 !دیر نیامده بود

 :تفاوت گفتموار از حرفش تکان دادم و بیسرم را مسخره

ی که داشتیم دیگه کنی؟ مُرد، روزهایآره دیر نیومدی. اصالً تو چرا گذشته رو داری با االن قاطی می-

 .مردن
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های اش در هم گره خوردند و عصبی شستش را روی لـ*ـبنزدیک آمد، دوباره ابروهای کشیده

 .اش کشیدگوشتی

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

 :لـ*ـبخند عصبی زد. پشت پلکش را خاراند و با حرص ادامه داد

تونیم مثل گذشته و شاید هم بهتر از گذشته های رفتمون دوباره راه بریم، میتونیم روی قدمما می-

 .زندگیمون رو بسازیم

 زنی؟زندگیمون؟! از کدوم زندگی حرف می-

 .هایش را با زبان، کمی تر کردنزدیک آمد، هر دو بازویم را دست گرفت و لـ*ـب

تونی حرفم رو درک کنی؟ وقتی تو خیلی دور بودم، می آره، آره زندگیمون! نارون من نبوم؛ من از

 !گم دور یعنی یه کشور دیگهمی

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

 .کشیداش را به رخ میطالیی رنگی که در گردنش بود بیشتر از هر وقتی زیبایی

 !حواست هست؟-

 .اش، دست بردم و گردنبندش را لمس کردمکالم عصبی توجه بهبی

 :تفاوتی گفتملـ*ـبخندی زدم و با بی

 هنوز هم داریش؟-

 !هایم هم در حال سوراخ شدنهایش تند شده بودند و گونهنفس

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

 .ش نرم فشردهای دستم را ناگهانی گرفت و میان دستانگشت

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

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

 !اونقدر بزرگ، که درونم پر شد از تو .دفعه رشد کردای که تو وجودم زدی یکریشه

زدند باورم کن، سوق دادم و با لـ*ـبخندِ کجی از قصد نگاهم را از گردنش به چشمانش که فریاد می

 :گفتم

 .گی رو باور کنمهایی که میتونستم حرفای کاش می-
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ی نفسی هم که برایش مانده بود؛ با فشاری که ناشی از حرصش بود را روی صورتم همان ته مانده

 .را روی هم فشردهایش خالی کرد و لـ*ـب

 !هایم در حال گر گرفتنسوختند و گونههایم میلـ*ـب

 باورم نداری؟-

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

 .انداختقراری میدلم را به بی

 :ابرویی باال انداختم و با لجاجت گفتم

 !نوچ-

 :ره پرسیدچشم ریز کرد و دوبا

 مطمئنی دیگه؟-

 :بارید. ترسیده، کمی به عقب رفتم و با شک گفتمشرارت از نگاهش می

 .خب آره-

های سفید یک دستش را به نمایش گذاشت و ی متحیرم داد و دندانلـ*ـبخند ژکوندی تحویل چهره

 !ناگهانی به سمت صورتم یورش آورد

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

هایم را مشت ی چپم را کامل در دهان فرو برد و با گازی محکم، صدای جیغم بلندتر شد. دستگونه

 .کردمی کمرش میدرپی حوالهکرده و پی

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

 :خندان گفتسرش را بلند کرد و 

 !عجب چیزی شد-

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

 !سوزهخیلی می-

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

اش ی سـ*ـینهشم باز کردم و به قفسهبا لمس شدن ابروهایم توسط شست دستش، با اخم چ

 .ای زدمضربه

 .شمشه بری عقب؟ دارم خفه میمی-



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         40 

 

 .لـ*ـبخند غمگینی زد و نگاهش را به چشمانم دوخت

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

 .اندهنوز، همون قدر سبز و خواستنی-

 :گفتمدهن کجی ابرویی باال انداختم و با 

 !مبارک صاحبشون-

ی کوتاهی کرد و سریع، انـ*ـدام بدن درشتش را به عقب کشید. نفس راحتی کشیدم که با خنده

 !حرفش، دوباره نفسم در سـ*ـینه حبس شد

 منظورت منم دیگه؟-

اقب توانستم عونه، نمی گفتمگویم، اوج پررو بودن بود و اگر هم میگفتم آره خودت را میاگر می

 .بینی کنمبعدش را پیش

شدم. دستم را تکیه بر زمین هایش رها میکردم؛ باید از ارسارت حرفباید دوباره بحث را عوض می

 .کردم و آهسته بلند شدم

 ساعت چنده؟-

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

 .ده و نیم-

، دست . دستبلند کردم و موهایم را با دست کمی به عقب راندمشالم را از روی پتوی پیچ خورده 

 !کردم تا پرم را پیدا کنم، اما نبود

 ...رم بیرون تا بیای آقا جومی-

 !پر موهام -

 کدوم پر؟-

 !دادم، اما نبود... نبودشان میعصبی دست بردم الیِ موهایم و تکان

 :ب گفتدستپاچه از سرجایم بلند شدم. نزدیک آمد و با تعج

 .کدوم پر؟ نارون به من نگاه کن -

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

 !شهگمش کردم، گمش کردم! باورم نمی -
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 .مچ دستم را گرفت، در اتاق را باز کرد و به بیرون کشاندم

 :ها کرد و عصبی گفتای به پلهاشاره

کنه! ره یا غش میز دیشب که اومدیم منتظرته و خانم هم یا خواب میاون پایین آقا جون هست. ا-

 ...شینی. فکر کردی دو سال اون ور بودی خبرایی شده؟! تمومری پایین و سر میز میهمین االن می

 :دستانش را به هم کوباند و دوباره گفت

 .ببین تموم شد-

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

 دیگر؟

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

 .آوردمی

، دل سوختند و دلهای سرکشم را بگیرم؛ باز هم میدستی به چشمانم کشیدم تا جلوی ریزش اشک

 .ام رها شدنکردند برای روی گونهمی

 چیِ؟ چرا هنوز دستته؟این -

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

 .اگه دلت هواییِ واسش، هنوز هم دیر نشده-

 .هایش را با زبان تر کرد، انگشتم را فشرد و تالش کرد تا حلقه را از دستم در بیاوردلـ*ـب

 :با بغض لـ*ـب زدماز درد اخمی کردم و 

 ...خودم در می-

 !شوخفه-

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

 ای که از آب گرفته شده،مانند ماهی

 های آخرم در لحظه به پایان رسیدند ونفس

 مانند شاپرکی که از مقصدش منحرف شده،

 .آلودش گم شدمدر نگاه غضب

 !ماهور؟-

 :باالخره حلقه را از دستم درآورد و جواب دایی را که تذکرانه صدایش زد، پاسخ داد
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 .یایم پاییناالن می-

 :ی اسحاق را جلوی چشمانم گرفتزنان حلقهسرش را تکان داد و نفس

 .بینیی زشت و به درد نخور هم میپشت گوشت رو دیدی، این حلقه -

 .شدندانم سرازیر میهای اشک با هجوم، از چشمقطره

 !شوتوانستم در جوابش بگویم، خودت خفهمی

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

 .دهدنمی

 .معطلی جلو آمدهایم نگاهی انداخت و با بیشوکه به اشک

 .هایم شودداشت مانعِ گریهکف دستش را روی دو طرف صورتم گذاشته بود و سعی 

 بگذار فریاد بزند،

 خانه را بر سرم خراب کند،

 راه بگوید و عصبی شود؛بد و بی

 !خواهد بگویدهر چه می

 خواهد بکند؛هر کاری که می

 ...دانستماما یک چیز را خوب می

خودش بود و توانستم پیدا کنم، بعد از بانو ش داشتم را فقط یک جا میحصار دستانشامنیتی که در 

 !تمام

 :دلخور، از گرمای وجودش فاصله گرفتم و با ناراحتی گفتم

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

 !است تونم دیگه بشناسمت و این بیشتر از هر چیزی آزار دهندهشد. نمیمی

 :جمع کردم و ادامه دادمام را با آستین پیراهنم آب بینی

 .تونم درک کنم تا این حد بد شده باشینمی-

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

 !یک پزشک بد اخالق سیگاری

ش، غم و غصه حصار دستانشدر دل به شخصیتی که برایش ساختم خندیدم که با دوباره کشیدنم به 

 .دمهمان دلم ش
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ها تقصیر نه بیماریِ و نه تفاوتم با گذشته، تمام این اتفاق هامها و زود عصبی شدندلیل بد اخالقی-

 !ی بینمون بود. من فقط دلتنگم، همینفاصله

 .ها قدم برداشتمجوابش را ندادم و به سمت پله ش جدا شدم.حصار دستانشفینی کردم و از 

 .ن موقعش نبودها برای گفتن زیاد بود، اما االحرف

 .ها پایین رفتیمحرف دنبالم راه افتاد؛ نفس عمیقی کشیدم و همزمان با هم از پلهبی

 .به سمت راهروی طویلی که کنار آشپزخانه بود پا تند کردم

قرارم توانایی چرخید و نه دل بیاهلل... بخوانم، صلوات بفرستم؛ اما نه زبانم میهوخواستم در دل قلمی

 .داشتکاری را 

ام را روی قلب ها دوری، دوباره خانهکردم حاال بعد از سالها کنارش زندگی میپدربزرگی که سال

 .گسترانممهربانش می

 !نارون-

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

 .قرار است بازگردم

 .زدندبه سفیدی میشکسته شده بود و موهایش رو 

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

رسید؛ یا من زیادی بلند بودم یا او هایم میم کشیدمش. قدش تا شانهحصار دستانشرفتم و محکم در 

 !زیادی کوتاه بود

 ...ده! دخترکمعزیزم، عزیزِدلم بوی بانو رو می-

 !های خانهداد. دلتنگ بودم، حتی دلتنگ مورچههایش را میهایش نشان از گریهتکان شانه

 .ای زدماش بـ*ـو*سهاز خودم جدایش کردم و به گونه

 !بینمت خاله فیروزهخیلی خوشحالم که دوباره می-

 :چشمانش را روی هم فشرد و با بغض گفت

 !ما بیشتر دخترم-

زده و نگران آقابزرگ مواجه شدم. او ش روی گرفتم که با نگاهِ متعجب، غمابا لـ*ـبخند از مهربانی

 !زددیگر موهایش کامالً به سفیدی می
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 .آخ بانو، کجایی ببینی که همه به تو نیاز دارند

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

الی موهای دست سفید شده بودند و البهاش یکک زدههای تازه نودلم برایش پر کشید، ریش

کردی. با برخورد دستی به کمرم خواستم برگردم که اش شاید که چند تار موی مشکی پیدا میبرفی

 :اش در گوشم پیچیدزمزمه

 .منتظرش نذار-

 سر تکان دادم، فشار دستش را گذاشتمش.، نباید بیشتر از این چشم انتظار میگفتدرست می

 .بیشتر کرد و به سمت جلو هلم داد

ی میز بگیرد که فنجان پر از چایش پخش اش بلند شد، خواست دستش را به لـ*ـبهاز روی صندلی

 .زمین شد

 ...آقا جون-

شان تنها نام هایزدند، لـ*ـببا صدای بلند مری به خود آمدم و سریع به سمتش رفتم. حرف می

 .نگرانی، خیره به رفتارمان ماندندکردند و با را نجوا می« آقاجون»

 .های بلند سعی کرد به سمتم بیایداش گذاشت و با سرفهی سـ*ـینهدستش را روی قفسه

 .ش جا شدم و عطرش را بو کشیدمحصار دستانشمعطلی، در بی

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

 .شدندهایش بودند که روی موهایم کاشته میفل کمرم کرد و بـ*ـو*سهدستانش را ق

 !کجا بودی؟ روله من کجا بودی تو؟-

 .کردمشکست و هیچوقت رهایش نمیکاش پاهایم میای

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

 .غرق بـ*ـو*سه کردم

 انم پس چرا ما رو اینجوری نبوسیدی؟نارون خ -

اش زدم و از حصار دستانش جدا شدم. برگشتم و به ای روی چانهبرای بار آخر، با خنده بـ*ـو*سه

 .دایی نوید نگاهی انداختم

 !بـ*ـو*سم، اما به نوبتچشم می-
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 .برهکنه یا اینکه خوابش میبذار بهت بگم بابا، االن دوباره یا غش می-

از حرف آریا، سر به زیر انداختم که آقابزرگ دستانش را قفل صورتم کرد و نگاهِ مهربانش  زدهخجالت

 .را به نگاهم دوخت

 !سر دخترم نذارید. آقا جونش به فداشسربه -

 .اش بـ*ـو*سه زدمهای کشیدههایش را از دور صورتم جدا کردم و به انگشتدست

 !شه؟دونم چرا آقا جونش فدای ما نمینمی-

 !چون تو نارون نیستی-

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

های طوفانی و کند و کسی دیگر دفاع، کسی باشد از جنس تنفر و کسی دیگر از جنس محبت!حرف

 ...هایش پر باشد از جنس آرامشدیگری واژه

 .خوب بود هایشبودن ماهور، با تمام بداخالقی

 :ِ کنارش را کمی به عقب کشید و با مهربانی گفتصندلی

 .های حسود به کشتنمون ندادنبشین باباجان تا این نوه-

 .با لـ*ـبخند، تشکری کردم و سرجایم نشستم

 دستت دردنکنه آقا جون! حاال ما شدیم حسود؟-

 :رف مقابلم، گفتمبا خنده به آریا نگاهی انداختم و همزمان با برداشتن زیتونی از ظ

 !تو که حسود نبودی-

 !های دختری، اشتباه شد باباخواستم بگم فقط نوه-

ها را دوست داشتم. طعم با حرفش، ایندفعه صدای اعتراض دخترها بود که بلند شد. طعم زیتون

 !پخت فیروزه خانم حرف نداشتغذاهای این خانه را دوست داشتم. دست

 :خنده به آقابزرگ گفتمدوباره زیتونی برداشتم و با 

 !البته باز هم به جز من-

 .ای زدبلند خندید، نزدیک آمد و دوباره روی سرم بـ*ـو*سه

داد. اما با هایش، نشان از سن زیادش را میزیر چشمانش پر از چروک شده بودند و پف پشت پلک

 .کردنداش را خواستنی میهای کوچک و ابروهای کم پشت سفیدش چهرهاین حال، لـ*ـب

 خیلی بهت سخت گذشت؟-
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 :با حرف نرگس، از آقا بزرگ روی گرفتم و گیج پرسیدم

 چه سختی؟-

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

 !چپونی دهنتآخه داری تند، تند می-

زد و چشمانم رو به کمی دیگر مانده بود تا جویدن کامل زیتون در دهانم، اما بغض سنگین پسش می

 .رفتندبارانی شدن می

 .خواست زمین دهان باز کند و ببلعدمدلم می

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

 !های روستا اصالً قابل قیاس با شهر نیستن کهاتفاقاً مواد غذایی-

 .شدمگفت تا بیشتر از این شرمنده نمیکرد. نباید می مریم خواست دفاع کند؛ اما بدتر

 !کردکاش حداقل جلوی کیارش و خواهر برادرش آبروداری میای

 !های سر میز، سعی کن اول حرف زدن یاد بگیریبه جایی که حواست و بدی به خوراکی-

را روی  اششدم. موهای طالییهایشان در برابر حرف نرگس، بیشتر معذب میکردن از دفاع

 .پاییدهایش رها کرده بود و عصبی نرگس را میشانه

 .کردندهمه از حرفش معذب شده بودند و شاید هم برایم دلسوزی می

 ...ها همسنن، خودشون با هم کنار میان. نیازیاین-

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

 !ساختند؟! مری و خاله سودابه و مهربانمگر چند خواهر بودند که با هم نمیبعد از رفتن بانو 

 .سر و تهشانهای بیخسته بودم از این بگو مگو

 !پاشو نرگس-

 ...بابا حاال یه چی-

 !تو ساکت سودابه-

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

 .نحسی کشاندیبه 

 .ها هم بلند بشوندای کرد تا آناش بلند شد، به نرگس و نرجس اشارهخاله مهربان از روی صندلی
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 :کرد، گفترا وارد روسری بلندش می در حالی که حلقه

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

 .؛ چشم بست و زیر لـ*ـب استغفراللهی گفت و شروع به صلوات فرستادن کردآقابزرگ نفسی گرفت

 .خواهد حرفی بزند که سبب ناراحتیشان شوددانستم نمیمی

 ...مهربان جان سخت نگیر-

 .داداش! پس دخالت هم جایز نیستدونی زنشما که نمی-

البته همیشه بد بود و  !باشدشد تا این حد بد شده متعجب به خاله مهربان نگاه کردم. باورم نمی

 .اخالق درست حسابی نداشت، حاال که دیگر به سیم آخر زده بود

 !انـ*ـدام بدن درشتش فتوکپی خاله سودابه بود، مخصوصاً نوع پوشش و حجابشان

 .اشان اصالً به بانو و مری نرفته بودچهره

 !انی روشن و گیراها با چشم و ابروی مشکی، مری و بانو هم موهای طالیی با چشمآن

 .دایی را گرفت و با لـ*ـبخند بهش فهماند اهمیت ندهددایی نوید، دست زن

 .توانست سرزنشش کند، اما بحث را کِش ندادمی

 !دلم به حالش سوخت. بخاطر یک زیتون؟

 :اش را جمع و جور کرد و با اخم رو به جمع گفتروسری

 .دیم گفتن دوری و دوستیهمون بهتر که سالی یکبار هم رو ببینیم. از ق-

 .ی بحث کردن را نداشتندهیچکس جوابش را نداد، در واقع هیچکس از حاظران جمع حال و حوصله

بار  ام. آخریناهمیت به اطرافم فکر کردم که پر موهایم را کجا گم کردهسرم را روی میز گذاشتم و بی

 !ها و بعدش هم اتاقمسر پله

 .اش رو بپرونهماً تیکهادب! باید حت، بینزاکتبی-

 !مریم؟-

کاش من هم محسن رنگی از جنس پدر، در محسن زدم؛ ای ی آقالـ*ـبخندی به مریم گفتن تذکرانه

ای که در حال حرف زدن با کیارش بود نگریستم. ابروهایش ام داشتم. سر بلند کردم و به مریزندگی

داد؛ کیارش هم اختیار از دست داده، با تابی میاش پیچ و انداخت و به چشمان سبز کشیدهرا باال می

بلعید. شک نداشتم که در عمق وجودش هایش را، اداها و کارهایش را با جان و دل میولع حرف

 .های کوچکی از عشقِ مری در حال ریشه زدنندنهال
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زده خجالت خواست برگردم و به ماهوری که در حال حرف زدن با آریا بود نگاهی بیندازدم، امادلم می

کرد سوق و به جایش نگاهم را به برادر کیارشی که خیره نگاهم می آمدهبودم از بحث چند لحظه پیش

 .دادم

اش پخش نهایت مشکی و موهای لـ*ـخت و بلندش که مقداریشان هم روی پیشانیچشم و ابروی بی

 .کرداش را خواستنی میو پال شده بودند، چهره

 !نهایت خام و جذاب بودی ماهور، او بیی مردانهبرخالف قیافه

شان گاهاش را تکیهکمی به جلو آمد، دستانش را در هم قالب کرد و روی میز گذاشت و بعدهم چانه

 !کرد

 .ام شد، زل خیرهشد، زلبا لـ*ـذت و شاید هم لـ*ـبخند ملیح و کوچکی که به سختی دیده می

 .هایم را لمس کرد و نرم فشردندم که دستی شانهپروایش، چشم چرخامعذب از نگاه خیره و بی

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

 دید؟افتخار هم قدم شدن در باغ رو به من می-

 .ام بلند شدمبا لـ*ـبخند برگشتم، دستش را گرفتم و از روی صندلی

 !شدداشتنی می ز مواقع، واقعاً هم دوستداشتنی! در برخی ا مریم همیشه دوست

 !مفتخرم به همقدم شدن باهاتون-

 .اش را محکم بـ*ـو*سیدمقبل از رفتن به بیرون، سمت آقابزرگ رفتم و گونه

 .کرددستم را گرفت، نگاهش شرمنده بود و این موضوع اذیتم می

شه بست؛ اما در دهن مردم رو میات رو آقاجون! به قول خودت، در دروازه رو نبینم آزردگی چهره-

 .نه! من به دل نگرفتم، تو هم به دل نگیر

ای زد و با گفتن خوشحالم از بودن بانوی دوباره در از سر جایش بلند شد، به صورتم بـ*ـو*سه

 .ام؛ میز را ترک کرد و به اتاقش پناه بردخانه

 ...رید حیاطحاال که می-

 :کانی دادپاکت سیگارش را درآورد و در هوا ت

 .های باغ، سرمایه جاویدمون بشهچند کام دود غلیظ واسه درخت-

 !خواست تا جو سنگین را عوض کند، اما جلوی دایی و زندایی خراب کرد

 :اش زد و تاکیدوار گفتماهور روی شانه کشد، تعجبی نداشت.دانستم آریا هم سیگار میالبته، می
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 .موافقم. بریم که هوا رو آلوده کنیم-

 :اشان روی برگرداند و رو به خاله سودابه گفتدایی با اخمی تصنعی از کارهای مسخرهزن

 .شدمپسر دار می ببین پسرهارو! حاال هی بگو کاش منم-

 .هایم شدی دایی نوید، لـ*ـبخند مهمان لـ*ـببا صدای خنده

 .هاشونمعاشق شوخی-

تش را گرفتم و به سمت بیرون، جایی میان ی گوشم را نمناک کرد. با خنده دسبخار نفسش، الله

 .ها پرواز کردیمدرخت

 !آوردای را به وجد میهای کوچک باغ، چشمان هر ببینده، انارهای سرخ و نارنگیهای رسیدهپرتقال

 .شدندخراش، خورد میای گوشمان با نالههایهای خشکِ زرد و نارنجی زیر کفشرفتیم و برگراه می

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

 !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 ناراحت از هر آن

 ...گریدگرید و میگرید و میدوباره زنده ماندنش، می

یی از ابرهای مرده هاریزند، تکهها فرو میمه بر سر بام خانههای سپیدی که با کرششاید هم فرود برف

 .باشند

ای را در دلم ای از امید و خوشیِ دوبارههای گوش خراش مریم، روزنهشان و جیغهایصدای خنده

 .کردپخش می

 .شومبندم و کمی از اطرافم دور میچشم می

 !ی سیگار آریا و ماهورو بوی زننده های تازهها، عطر میوهی درختبوی چوب خیس خورده

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

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

 از فکر کردن خوشت میاد؟-

 ؟ این مرد از جنس چه بود؟دواندهایم میاین مرد چه داشت که صدایش هم آرامش را در رگ

 !زیاد-

 :داد. چشم باز کردم و دلخور گفتمتر شدنش را میهایش نشان از نزدیکصدای قدم
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هاشون رو طور از آدمای اطرافم که سعی دارن دلتنگیشم، همینکنم از واقعیت دور میوقتی فکر می-

 .با داد و بداخالقی بروز بدن

 !ی دلم را لرزاند*ـبخندی که خانهلـ*ـبخندی زد، لـ

 :قدمی به جلو برداشت و با دلجویی گفت

 .کننها وقتی کسی رو خیلی دوست داشته باشن اذیت میآدم-

 .خوام بدون اذیت شدن دوست داشته بشممن می-

 .انداختشد و جانم را به هاللوش میتر میقدمی دیگر به جلو آمد، هر لحظه نزدیک

 !تر از هر چیزیهی، همیشه تو هستی! این موضوع اذیت کنندههمیشه تو بود-

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

رفتی االن این وضعیت رو تجربه تونستی دور نشی... اگه از ایران نمیتونستی نری، میمی-

 !کردیمنمی

 !جا بود؟کرد. نارون یعنی تا همینجا میجابه هایش بود که مرز تنم راقدم آخر را هم برداشت و نفس

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

رفتی. فکر گردم؛ پس نباید سر از خود میدونستی که یه روزی بر میدلیل نبود. بعد هم میرفتنم بی-

 !بیت اومدم دنبالت؟کردی من با حرف بی

 .هایش را بشنوم، دوباره دست و پایم را گم کرده و به دنبال راهی برای فرار بودمخواستم حرفنمی

 !خوام یه زندگی جدید بسازم؛ بدون توها، االن هم میمن خیلی وقته سپردمت دست فاصله-

 این جا چه خبره؟-

 !هایمانبا صدای آریا، ناخودآگاه کمی به عقب کشیده شدم و فاصله شد مهمان قلب

 .حرکت، نگاهش هنوز زوم صورتم بودبیاما او 

 :توجه به سنگینیِ چشمانی که سعی در تصرفم را داشتند، رو به آریا کردم و با لـ*ـبخند گفتمبی

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

میل ت، بیسیگاری دیگر از پاکت سفید رنگش درآورد و در حالی که سعی بر روشن کردنش را داش

 :گفت

 !دونمخودمم نمی-
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 .اش همانند زندایی بوداش به دایی رفته بود، برعکس ماهور که موهای پرکالغیموهای جوگندمی

 .است دانمِ جوابش، مشخص بود که مشکلش با سپیدهرسید که از موضوعی خسته و از نمیبه نظر می

 !ت و نگاهم را معطوف ماهور کردالی افکارم مِهی سنگین انداخدود غلیظ سیگارش، البه

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

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

 کشی؟تویی که پزشک مملکتی چرا می-

 :نگاهم کرد و با سرخوشی گفت

 !بماند-

خندید دور فشردم و از آریایی که خبیثانه می ا محکمزده و شاید هم از خدا خواسته دستش رخجالت

 .شدیم

ی باد آمیخته شد و ماهور هم کنار گوشم زد من براتون میوه آوردم؛ با زوزهصدای مریم که فریاد می

 :زمزمه کرد

 !ایتو خودت میوه-

 .لـ*ـب به دندان کشیدم و با حرفش سر به زیر انداختم

 !آوردد و بهار را به ارمغان میزدوبوی عطرش، پاییز دلم را می

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

 !اشبهاری

 .زدیمفشرد و کنار هم قدم مینرمک میدستم را نرم

 .شدام میرسید و این موضوع باعث خوشحالیهایش میقد من تا با شانه

 رون؟خوای بریم بیمی-

 کجا مثالً؟-

 :نگاهی کوتاهی که دوباره جانم را به لـ*ـب رساند گفتاش را خاراند و با نیمچانه

ی گردی، بریم بام و چند دست لـ*ـباس بخریم و بعد هم بریم یه کافهدونم، مثالً بریم تهراننمی-

های به پلک هام خسته بشن و بعد هم از پشتدنج و من بشینم نگاهت کنم یه دل سیر تا چشم

 !ام زوم صورتت بشمخواب رفته

 .ام را سوزاندهای بینینفس عمیقی کشیدم که حجمی عظیم از هوای سرد مویرگ
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 ...راستش-

 :ای باال انداختم و دوباره گفتمشانه

 .دونمراستش نمی-

 ریم خرید و بعد هم هر جایی که تو گفتی. خوبه؟این لـ*ـباس تنت، بدجور رو مخمه! می-

 مریم رو همراه خودمون بیاریم؟-

 !نه-

ی اش هم اجازهسال دیده بودمش معذب بودم و نه گفتن قاطعانه از تنها بودن با ماهوری که بعد از سه

 .گذاشتدرخواست دیگری را باقی نمی

 .شناختمی رفتنمان را صادر کرد و من خوشحاالنه، سر از پا نمیآقابزرگ اجازه

هایمان گذراندیم و خندهکردیم. مانند قدیم خوش میگردی میماهور، تهرانرفتیم و به قول خود می

ام، از کجا سرچشمه دانستم این آشوب درونیکاش میپیچید. اما ایالی دیوارهای شهر میالبه

 !گیردمی

هایی که بعد از رفتنم رخ داد هم از طرفی بی و پدرم از یک طرف و ندانستن اتفاقخبری از بیبی

 .ی جانم کنندر، دست به دست هم داده بودند تا اضطراب را روانهدیگ

گرفتم؛ اما با ماهور جدیدی که تازگیا کشفش کرده بودم از محاالتی نگران بودم و باید خبری میدل

 .پدرم بگیرم بی ودانستم که سراغی از بیمی

داد که شب   کنجکاو هم وعدهاش را قرض گرفتم و مریمِهای قبل از دوران بارداریاز مری لـ*ـباس

های بعدی است و بگذار شبگفتن، خسته را کنارمان سپری کند. بماند که آقا محسن و خاله سودابه با

شان کنیم و چقدر سرزنشش کردند و اما من با خنده و مریم هم غرولندکنان، سعی داشتیم راضی

 .باالخره هم توانستیم

ی سر میز صبحانه، از اتاقش بیرون نیامد و تنها برای اجازه مدهآقا بزرگ هم بعد از اتفاق پیش آ

 .ام کردگرفتنم نزدش رفتم که با نگاهی غمگین راهی

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

 .ریختمای چرکین در قلبم جای خوش کرده بودند، بیرون میعقده

بلندی که پشتش پر از گیپورهای ضربی شکل بود و شلوار چسبانی که تا نرسیده به  مانتوی مشکی
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 .شد خاکستری رنگ را تن کردماش میزانو نارنجی و ادامه

؛ همان ای و سویشرت کوتاه چرمی، از شهیفههای قهوهروسری حریر سفید، مشکی به همراه بوت

 .ختندی دوباره را سانارون شانزده ساله

 .اما موهای فر و بلندم را ساده از پشت بستم و از زیر روسری، روی کمرم رهایشان کردم

رنگ و روحم لعاب بدهد و مری ی به قول خودش بیمریم بساطش را کف اتاق چیده بود تا به چهره

 :تگفداد و میچپاند، سرش را تکان میهای تازه چیده از باغ را دهان میهم در حالی که میوه

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

 .خندیدیمغش به حرفش میمن و مریم هم غش

*** 

 .خودِ جدیدم را دوست داشتم

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

 .ام کمی شوکه شودو تازهی جدید ماشینش ایستادم تا بیرون بیاید و با چهره

هایم را در هم قالب کرده و منتظر، سرگرم بررسی ماشین سفیدش شدم. زیبا و بزرگ بود، به دست

 .ی یک دکتر تحصیل کرده بودخورد و درست براندازهسنش می

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

 !اش بودحال این زیباتر از پرادوی قبلی داشت و

ها از گذاشتند خیلی خوب نه، اما بهتر از دانستن نام ماشینمی رویم بهها را رواما اگر ردیفی از اسب

 !ها شناخت داشتم. زندگی در روستا و چادر نشینی هم همین چیزها را دارد دیگراسب

اندیم و وحشت ناری از گسترهای بزرگی که میخیمه ناگهانی دلم پر کشید برای ناری و سپهر، برای

 ...هایشان و بعد هم شوق و ذوقشان برای بازسازیِ دوبارهای که رخ داد و آوار خانهزلزله

دادند و از صدای هایی که تنها چهار نفر را در خود جای میسخت است که تا دو سال در خیمه

 .دَم نزنی ها زندگی کنی وهای درنده و صدای کالغسگ

 بخاطر خواهرت و قولِ بانویی که گفت هرگز رهایش نکنم؛ اما امروز عهد شکنی کردم با بانویم! همه

 .امچیز را بخاطر اسحاق رها کرده و دوباره پا به تهران گذاشته

 !نارون؟-
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 !ترسیده، هی بلندی کشیدم و به عقب برگشتم

 :گرد کرد و عصبی گفتام چشم از نگاه ترسیده

 !کردی؟دونی چقدر صدات زدم؟ تو عالم هپروت داشتی سیر مییم-

 .ی حرفش باز هم دلم را رنجاندکنایه

 .منتظر بودم که بیای-

 .نزدیک آمد و با بدبینی چشم ریز کرد

 .های فوالدینش فشردبازویم را گرفت و میان پنجه

 این موها چرا آویزونن؟-

 .تر از قبل رهایم کردعصبیبا بسته شدن درب خانه، لـ*ـب گزید و 

ام نگاهی انداختم؛ لـ*ـبخندی زد و نزدیک ِ نارنجینفس سنگینم را رها کردم و به موهای جوگندمی

 .آمد

 .رفتکاش اخالق ماهور هم کمی، تنها کمی به تو میای

 :د گفتای زد و با مهربانی که سعی داشت تلخیِ حرفش را الپوشونی کنام بـ*ـو*سهپدرانه، به گونه

 .یایم خونه آقاجون دیدنتمن باید برم، سپیده حالش خوب نیست؛ رو به راه که شد می-

 :سر تکان دادم و با لـ*ـبخند گفتم

 .شمخوشحال می-

 !یعنی این مرد با وقار مرز چهل سال را رد کرده بود؟

سمت به ای روی موهایم نشاند و گفت. ایندفعه بـ*ـو*سهاش که همین را میشکستگی چهره

 .ماشینش رفت

 :ای براندازم کرد و رو به ماهورِ همچنان عصبی گفتقبل از سوار شدنش، با نگاه مفتخرانه

 !زنهباش، آخه بد تو چشم می اممواظب دختر عمه-

 .از حرف دلچسبش، لـ*ـبخند تنبلی زدم

ای که ساخته بود ای کرد و حرصی سوار شد. اما آریا به منظرهحرف، دندان قروچهماهور هم بی

 .اش، او هم سوار شد و با زدن تک بوقی کوتاه، خداحافظی کردخندید. با چشمک دلفریبانهمی

جنگ و جدال آماده کردم؛ اما  اهلل سوار شدم و خود را برایکشیدم و با گفتن بسمنفس عمیقی 

 !برخالف تصورم هیچ نگفت
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ی دوختم و سعی کردم تا حدودی فکرم را پنجرهبا روشن شدن ماشین، نگاهم را به دنیای بیرون از 

 !هایمآزاد بگذارم؛ آنقدر آزاد که رها شوم از اسارت سختی

 ...همیشه چیزی هست به نام مرزها

خورند که اهلل میها را ببینی، باز هم چشمانت بینی و بینآن ای که اگر هر روز هممرزهای ناشناخته

 .پندارندحقیقت را دروغ میایم و هرگز چنین چیزهایی را ندیده

 !مانند دنیای من

ها فکر کنم، حسی از های بعد از تاریکیدنیای تلخ و تاریکم که اگر هر روز هم بنشینم و به روشنی

کنم و نه کنند که نه تاریکی را باور مینشدن آنچنان در وجودم شروع به فصل عوض کردن می

 .روشنایی را

ی این شوند که ایمانت را نسبت به فرداهایی که اتمام همهیهایت، آن قدر بزرگ مگاه سختی

رسد و نورهای خوشی را در دهی و در این میان، خدا ناگهانی از راه میهاست از دست میسختی

 !افکندقلبت می

 .نباید خدایم را گم کنم

 .بانیِ بودنِ االنم استنور او، باعث

دارد تا های روشنش، محفوظ میها و کهکشانق ستارهخدایی که اگر در درونم گم شود، مرا در اعما

 .روزی دوباره، در ژرفای وجودم به دنبالش بگردم

 !کندشوم و ناگهانی دلم هوای مرضیه را میبه آسمان آبی تهران خیره می

ها، دوستی الی آن آدمکردند و من هم البهمی های زیادی زندگیدر آن روستای نسبتاً کوچک آدم

 .زدیمرفتیم و تا غروب حرف میشد، به کنار آب میظهر که میداشتم. 

اش، شب و روز کار کردن برادرش در شهر و پدری که گفت، از نداریِ خانوادههایش میاز سختی

 !رهایشان کرد

 خندید. دردش را با گفتن اگر امروز خوشی نباشد، فردای دیگر روشنیشدم؛ اما او میغمگین می

ی کند؛ اما اگر هرگز خوشی نباشد، مثل چیزی تا روز مرگت، جهان بعدت به اندازهمیچشمانت را کور 

 شود؛ها میکنی، وسعتی از خوشحالیدنیایی که حال در آن زندگی می

 .کردمهایش میای نثار حرفداد و من هم همیشه در دل، انشاهللتسکین می
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 .ر نگاهی انداختمبا توقف ماشین، افکارم را پس زدم و با تعجب به ماهو

 !شوپیاده-

 چیزی شده؟-

 .در ماشین را که باز کرد هجوم باد سرد، گرمای ماشین را از بین برد

 .فهمیپیاده بشی می-

 .رنگ شدن بوداش در حال کمآثار عصبانیت در چهره

 .نمیام پایین من-

 :ابرویی باال انداخت و قبل از پیاده شدنش با نگاهی مسخره لـ*ـب زد

 وقت چرا؟ اون-

ای کردم و با ترس اش حتی در روز هم خفه کننده بود اشارهی باریک و تنگی که تاریکیبه کوچه

 :گفتم

 گفتی؟گردی که میاین بود تهران-

 .حرف خارج شد؛ ماشین را دور زد و به سمتم آمدلـ*ـبخندی زد و بی

ای به مندانهام، لـ*ـبخند پیروزکردهتا خواست در را باز کند، قفل ماشین را زدم و خوشحال از کار 

 .ی اخمویش زدم. چشم ریز کرد و سر تکان دادچهره

 !هایی که یعنی، به وقتش برایت دارماز آن سر تکان دادن

 :ای به شیشه زد و با حالتی تهدیدی گفتهای انگشتش، تقهبا استخوان

 !شهباز کن وگرنه بد می-

 .چشم چرخاندم لـ*ـبخند کجی زدم و از قصد، برایش

 :تر از قبل، به شیشه زد و با صدای بلندی گفتمحکم

 !گم باز کن نارونمی-

ی ماشین را کمی پایین آوردم که صورتم از سرما یخ بست. ای شیشهبا لـ*ـبخند متکبرانه

 :هایم را تر کردم و با غرور لـ*ـب زدملـ*ـب

 .شنوممی-

 .شهاینجور که نمی باید بیای پایین تا درست و حسابی بشنوی،-

دانم چه تغییری در وجودم رخ داده خواست بیشتر از این اذیتش کنم. نمیبا صدا خندیدم، دلم نمی
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 !اممرد، حساس و زود رنج شده است که تا این حد نسبت به این

 .کردمبا کمی مطعلی پیاده شدم و منتظر، نگاهش می

 شنوم؟خب، می-

 .م کشیدام را ناگهانی از روی سرروسری

 .باید برگردی-

 .ام را سوزاندنبض گرفت و سـ*ـینه دلیلاش متعجب شوم؛ قلبم بیبیشتر از اینکه، از کار ناگهانی

گذرد و ممکن است با ی تنگ میدر آن لحظه برایم هیچ اهمیتی نداشت چه کسی از این کوچه

 !، نگاهِ نافذ و گیرایشتنها یک چیز مهم بود ها بارمان کند؛ در آن لحظهقضاوتشان، حرف

توانستم اذیتش کنم؛ اما حیف که تا جایی که می خواست مخالفت کنم وحرف برگشتم. دلم میبی

 .شدنمی

 .دهندها آخر مرا به کشتن میهمین نتوانستن

 .شد انحنای کمرم کشیدشان که میموهایم را به آرامی باز کرد و دستش را تا امتداد

هایم ریختشان و داد؛ منظم، دو طرف شانهان از بلعیدن عطر موهایم را میصدای نفس عمیقش، نش

 !شروع به بافتنشان کرد

 :حیرت زده از کارش خواستم سر برگردانم که با تذکر گفت

 !ها، بهم بریزن کشتمتبرنگردی-

 .حرکت سرجایم ایستادمبه حرفش خندیدم و بی

یی را از بانو به ارث برده بودند؛ اما حال، بیشتر موهایم را دوست داشتم. زیبا بودند و این زیبا

 .دوستشان دارم

بافد. اگر هر ای موهای فر و پیچ در پیچم را میدهند که حرفههای ماهوری را میاالن دیگر بوی دست

 .دادم؛ اما ماهور هر کسی نبودی این کار را نمیکسی دیگر بود، هرگز اجازه

هایم زده تکانی داد؛ شانهام را ذوقه، در جان من بود. دُمِ موهای بافتهاو خودِ من، در جایی دیگر که ن

 .را گرفت و به سمت خودش برگرداندم و با تحسین نگاهم کرد

 !حاال شدی همون دختر خوبمون-

ام را با سعی و تالش، ام را هم خودش مطابق میلش، محجبانه روی سرم گذاشت و موهای بافتهروسری



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         58 

 

 .فرو برد به داخل سویشرتم

 .اش بدنم در حال گر گرفتن بودمماس یکدیگر بودیم و از این نزدیکی

 .وقت سعی نکن موهات رو پخش و پال کنیدیگه هیچ-

 ...فکر کردم خوشت میاد، مثل قبل-

یمان تا یک بند هایقدر پایین که موازی یکدیگر قرار گرفته بودیم و صورتسرش را پایین آورد، آن

 .ان بوداشانگشت فاصله

 !قبالًها، موهات انقدر بلند نبودن نارون خانم-

ام را گرفت و دوباره به سمت گرفتم. با دو انگشتش، چانهی سوزناکش روی *ب گزیدم و از نگاه خیرهل

 .ام بودی همان شرم دخترانهتوانستم نگاهش کنم و این نشانهخود کشاند. نمی

ی پیراهنش را دست گرفتم و محکم بستم و معذب، یقهی لـ*ـبم چشم با حسی از سوزشِ گوشه

 .فشردم

 .کردندمی های درشت روی کمرم و باال نیامدن نفسم، همگی بیشتر از قبل معذبمعرق

اش و کمی به خود بیایم که با آزمندی به سمتم تاخت و حس خواستم نفسی تازه کنم از کارِ ناگهانی

 .خوبم را به غارت برد

ی داشتن چند روح در یک جسم را در نفسی! تجربها جریان داشت و نفسم پر بود از بیام هودر معده

 .آن لحظه شاهد شدم

 .ام نبض گرفته بودندهای شقیقهی پیراهنش از فشار دستم در حال جر خوردن بود و رگیقه

 .اش را رها کردم و به سختی خود را از دامش نجات دادمبا حس خفگی، یقه

ام گذاشتم و با نفسی کشیدم. دست روی معدهپی نفس میدربلعیدم و پیتند هوا را می با ولع، تند،

 .م کشیدحصار دستانشحرف به هایم را پر از هوای سرد کردم. به سمتم آمد و بیعمیق، ریه

 .زده شدمام و از کارش، تا چه حد شرمدانست که چقدر خجالتیمی

 .ی رژلب ندادخوشحالم از اینکه مزه-

 .موقعم جلوگیری کنمی بیلـ*ب زیرینم را به دندان کشیدم و سعی کردم از خنده

 ...دانستم خوشحال باشم یا که ناراحتنمی

 !نگران بعداًهایمان باشم یا نگران کسانی که با رفتنم، پشت سر گذاشتمشان

 :ش جدایم کرد و با تعجب گفتحصار دستانشای از برای لحظه
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 !ر کردم مریم چیزی زده به لـ*ـبات که صورتی شدن؟شه اولش فکباورت می-

ش جایم داد و با حصار دستانشسر به زیر انداختم و بدون هیچ حرفی سکوت کردم؛ دوباره در 

 :خوشحالی گفت

 .خب خداروشکر که طعم واقعیِ خودشون بود-

 شه بریم؟می-

 .کردهایم را نرم نوازش ای گفت و گونهی نجوا گونهبا کمی مکث، البته

 !کردم نوازش نکن، نکن! نوازش نکن و جانم را به آتش نکش المذهب در دل زمزمه

 .گذشتیم نفسی که بود، باالخره از آن کوچهای که بود، با هر بیبا هر سختی

ی هنگام رد شدنمان به تابلوی آبی رنگ کوچکی که وصل دیوار بود نگاهی گذرا انداختم؛ کوچه

 !قاصدک

 ...ان باشد قاصدکی عشاقمپس کوچه

چیز مانند قدیم شده بود؛ اما با دو تفاوت بزرگ! نبود بانو و تغییر  کردم، همهکنارش زمان را حس نمی

 ...اخالق و رفتار ماهور

دوستش داشتم و  .های ماشینش نواختن پیانویی بود که در شب اول برایم گذاشته بودبیشترِ آهنگ

 .کردرد و مدام پخشش میکاو هم از این موضوع سواستفاده می

آخی، زود »کردیم و یک هایمان یادی از قدیم میالی گفتهزدیم و در البهچرخیدیم، حرف میمی

 .کردیمی روزگارمان میهم حواله« گذشتی!

های عجق وجق ، فاجعه بود! افتصاح بود؛ اما او با خوشحالی لـ*ـباسانتخابش در خرید لـ*ـباس

 .زدمای میگرفت و من هم در جواب تشکرش، قهقهه بود را جلویم میرنگی و تنبلی که خرید

 .شدهایم هم عصبی نمیشد، حتی از خندهناراحت نمی

ی خرید را به شرطی که خودش هم نهایت بدی دارد و بقیهی بیخودش اعتراف کرد که سلیقه

اش های بامزهچرخیدیم و با شوخیمی. پاساژ به پاساژ همراهم باشد و نظر بدهد، به خودم واگذار کرد

 .کردمهایم را سپری میلحظه

اش هنگامی که هایش و ناباوریهای ماندن در کشوری غریب. از دلتنگیاز نبودش گفت، از سختی

 !شنید دیگر نیستم
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خواست بماند و حاالحاالها قصد آمدن را نداشت، اما نتوانست تاب بیاورد. سرانجام راهی ایران می

 .و بعد هم حضورِ االنش در کنار من شد

ام. اما با این حال راجع به شبی که دنبالم آمد ام و نامزدیی پیش آمدهدلخور بود از رفتنم، از فاجعه

 :هیچ حرفی نزند و تنها جوابش شد

 .بماند-

اش که اندک موهای مشکی رویشان روییده بود را دور فنجان سفید رنگ پر از های کشیدهانگشت

 .گذراندتک اجزای صورتم را با چشمان دلفریبش از نظر می به اش حلقه کرد و با لـ*ـبخند، تکوهقه

 .ام بودمو کیک شکالتی اما من همچنان منتظر نسکافه

 .متمایل شدم هایم را در هم قالب و روی میز گذاشتم و کمی به سمتشبا خنده، دست

 خسته نشدی؟-

 .اهم کردنگابرو در هم کشید و پرسشی 

لـ*ـب کج کردم و ابرو باال انداختم؛ انگشتم را باال آوردم و دور تا دور صورتم چرخاندم و با خنده 

 :لـ*ـب زدم

 !گم، ایناین رو می-

 .گذاشت و به جلو آمد گذاشت. او هم دستانش را در هم قالب و روی میز فنجانش را روی میز

شه! تا میام به کنم، دلم واسه لـ*ـبات تنگ میهات نگاه شاید باورت نشه نارون، تا میام به چشم-

 .شهمی ات نگاه کنم، دلم برای فرو رفتگیِ کنار ابروت تنگرنگ چشم

 .با ناباوری سرش را تکان داد و ابروهایش را حیرت زده باال انداخت

هام زدن نفس خط به حال که تو خط های منی! با ایننفس یتو همچین چیزی هستی! تو همسایه-

 .شریکی؛ اما باز هم دلتنگتم

 .آب دهانم را به سختی قورت دادم و محو چشمانش شدم

 .داشتنش کمرنگ نبود هایش پر رنگ شده بودند و دیگر مانند قدیم، دوستزیبایی حرف

 .به مهربانی و صداقت کالمش لـ*ـبخند مهربانی زدم

 .کردنمی د و رهایمکرهایش را رو میکاش مانند گذشته، اعترافای

ای کاش... ای کاش نه اسحاقی در کار بود و نه پدری که بیم پیدا کردنم را هر لحظه باید که به دوش 
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 .بکشم

 .با گرمای دستش، چشم بستم و نفسم را با فشار خالی کردم

ار دانستم یک ساعت دیگر چه اتفاقی قرشود؛ فردا که نه، من حتی نمیدانستم فردایم چه مینمی

کند، ماهور را هم شریک توانستم در برابر خطری که هر ثانیه تهدیدم میاست برایم بیفتند و نمی

 .کنم

 ام، سرم را روی میززدههای غمهایش جدا کردم و خسته از فکردستم را از میان گرمای انگشت

 .گذاشتم

 !ام یخ بستهای پیشانیاش، رگاز سرمای شیشه

کردم. دنیایی که با مرگ بانو، شکل گرفته و جواب در دنیای بیمارم سیر میصدایم زد؛ اما من بی

 .کردای رهایم نمیلحظه

اش سر باز کنند. های نشکستهخواست داد و هوار سر بدهم، گلویم را چنگ بزنم تا تمام بغضدلم می

 .ی جهان سفر کنیمدست ماهور را بگیرم؛ دستش را بگیرم و به دورترین نقطه

 !شم و او، او باشد و من؛ همینمن با

ام را ی میز و تشکر ماهور، نشان از رسیدن کیک شکالتی و نسکافهها با شیشهصدای برخورد ظرف

 .دادندمی

 !خوای بگی چی شده؟ حرف بدی زدم؟نمی-

 .نگران و پرسشی بود سر بلند کردم. نگاهش

 !ی شکست خوردهخسته بودم، یک خسته

 ...؛ همه چیز تغییر کرده ماهور، همه چیزگذشته رو نداشته باشاز من انتظار نارون -

 !دستش را مشت کرد و محکم، روی میز کوباند

 .عصبی چشم بست و با حرص دندان سایید

ها را به هایشان، حواسی حرف زدنترسیده به اطراف نگاهی انداختم. صدای آرام موزیک و زمزمه

 .توانست به خود معطوف کندنمیمشت کوبیده بر میز ماهور،  سمت

 .طرف و اون طرفت رو دید نزن، به من نگاه کن این-

 .آلودش نگاه کردم ی غضبچرخاندم و به چهرهچشم 

 :زد گفتای که جدیداً در چشمانش زار میبا بدبینی



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         62 

 

ت ای که خواست مثل ناری بدبختترسی؟ پدری که واست پدری نکرد، یا از اون مرتیکهاز کی می-

 !کنه؟

 .خوام به تو آسیبی برسهمن فقط نمی-

 :پوشاندم، لـ*ـب زدمکالفه نفسم را رها کردم و در حالی که صورتم را با دست می

 !کنمدونم دارم چیکار میخودمم نمی-

 .ترسیپس می-

 .اش را طوری بیان کرد که انگار چیزِ جدیدی کشف کرده استجمله

 .سریع بخور که بریم-

 !دهد. دوباره قلبم را ویران کردش کردم، حس کردم کالمش بوی منت میبا اخم نگاه

 .رغبتی برای خوردن ندارم-

ام بودند پوزخندی زدم و یک نحسی دیگر، در دل نثار بخت به خریدهایی که روی صندلیِ کناری

 .شومم کردم

 چرا سعی داری عصبیم کنی؟-

 خوردنشان لحظه ای که برایکیک و نسکافهها و توجه به بدون هیچ حرفی، بدون برداشتن خرید

ی شلوغی که جمع عشاق را به خودش راه داده بود؛ خارج شدم و به کردم، از کافهشماری می

 .فریادهای بلند ماهور هم اهمیتی ندادم

داشتند؛ مسیرم را های دیگر تند قدم بر مییشان آرام و بعضیهابدون توجه به رهگذرانی که بعضی

 .گرفتمدر پیش 

 !ها بوداخالقش خسته کننده و صدایش، رفع تمام این خستگی

 !کردم؟من باید با این مرد تند خو چه می

 .دادرفتارهای االنش درک کردنی نبودند و این موضوع به شدت آزارم می

 .نهایت حساس شده بودگیر و بیشد؛ سختخندید و سریع عصبی میکم می

 .رفت، خیره شدم، کم به بعد از ظهر زمستانی فرو میو به آسمانی که کمایستادم، سرم را باال گرفتم 

 ...ای کاش آسمان بودم

 همین قدر وسیع،
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 !همین قدر آرام

 گاهی دلگیر،

 .حوصلهگاهی بارانی و گاهی هم بی

 ...چیزای تنها و دور از همهیا تک ستاره

 !یا شاید هم اشیا

 .روح و قلب داشتن و درد کشیدن کاش هر چیزی بودم جز انسان بودن، جزای

ام داشتنینگران مرد دوست گرفتم و به چشمان دل با کشیده شدن بازویم، نگاه از سقف نیلگونم

 .خیره شدم

 .هایش تند و مردمک چشمانش با لغزش روی صورتم در حال چرخش بودندنفس

 !که نهخواست بداند بازوی کسی را گرفته است واقعاً خودِ نارون است یا می

با قورت دادن آب دهانش، سیب گلویش باال و پایین شد؛ به بازوی آزادم هم چنگی زد و کامل در 

 .هایش قرار گرفتماسارت گرمای نفس

 ...یادته-

 .هایش خشک شده بودنفسی گرفت، از سوز سرما لـ*ـب

 رفتم، تازه بانو رو از دست داده بودیم؟یادته وقتی می-

 !استخوان سوز باد وزید، بادی سرد و

 :سر تکان دادم و به آرامی گفتم

 .یادمه-

 :هایش، گفتهایش نرم فشرد و با دوباره تر کردن لـ*ـبام را میان پنجهبازوهایِ اسیر شده

 وقت رفتنم بهت گفتم منتظرم بمون. آخرین حرفی که بینمون رد و بدل شد رو چی؟ هنوز یادته؟-

 .هایش را به یاد دارمتش به عنوان پسردایی، کارها و حرفی شناخآخرین حرفش که سهله، از لحظه

 .امداشتهای از ذهنم زنده نگه هایش را گوشه، تک حرفبهشد فراموش کنم، من تکمگر می

 :گفتسر تکان دادم که با لـ*ـبخند مهربانی

 گفتم نارون؟ بهم بگو، بگو چی-

 شود در نگاهش گم شوی،می
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 .ق شویاش غرهای دریاییدر حرف

 !شود بخواهی او را و نباشد صالح و راه درستی بینتان؟می

 ...هادوستش بداری، فراموشی هم نشود کار ساز و دلت غم بزند از فاصله

 !داند و بس، میدر دلم غوغایی به پا است که تنها یک کس

 .شودخدایی که هر گاه دلش از بندگانش بگیرد، غوغا در دل مهربانش می

 ...امیارِ جدا نشدنیِ چشمانم و غم؛ رفیق چندسالهها، اشک

کند ، تکه میشک قلبم را تکهبندم و حرفی که سه سال پیش، گفته بود را با اندوهی که بیچشم می

 :آورمبر زبان می

 !دوستت دارم-

وریِ ام و یادآشود و اما او، خوشحال از گفتهطوفانی میشود؛ نگاهم سوزد و دلم ریش میمی زبانم

 .کشدم میحصار دستانشکند و ناگهانی به حرفش، با عطوفت نگاهم می

 ی کوچک با فضایی دنج،یک کلبه

 ها؛تروق سوختن چوب ی کوچک وَ صدای ترقشومینه

 !های بهاریِ آکنده در فضای کلبهگرمای دلچسب و بوی خوش گل

 نَم باران،

 هوای ابری،

 ...قدر خوب و خوشهمین است؛ همینی دریای حصار دستان یار اندک فاصله

 داشتنی من، بوی بهار من، گرمای ی دوستدر حصار دستان ماهور بودن هم همین است برایم؛ کلبه

 !است من... او خود زیبایی

 امهای قطورش را روی شانهشود و دستدارم. نزدیک میحرف دوباره قدم برمیکنم، بیرهایش می

 .اندازدمی

 !خواهد برای گفتتش و مرام برای شنیدنشدل می« مدوستت دار»

 .تپدتا به حال کسی مرا نخواسته، هیچکس نگفت که دوستم دارد و قلبش برایم می

 .اش اینجایمتنها ماهور بود که بعد از گفتنش فرار کرد و اسحاقی که حال من برای فرار از گفته

 !کشیدندبرایش صف میاما ناری، خواستگار بود که در روستای به آن بزرگی 
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 .بی را قبول داشتمهای بیمن نبودم، اما گفته

 .انداختکرد و خودش را در دام عمویم نمیکاش ناری همان موقع با پسر بزرگ روستا ازدواج میای

انگیز که غرق شوم و جوری که انگار  خواهد و بارش شدید باران، آنقدر سخت و وهمدلم طوفان می

ای که از م. سپس از آغاز زندگی را از سر بگیرم؛ مانند کهکشان تازه متولد شدهاگاه نبودههیچ

 !ریاروشنایی بدرخشد، همینقدر پاک و بی

 .ایستاد، من هم به تابعیت از کارش ایستادم

حسم حرکت داد و با ی بیاش را روی گونهزدهنگاهش را به چشمان محزونم دوخت و شست یخ

 :لـ*ـبخند گفت

 !قشنگی بود، به دلم چسبیداعتراف -

 .ام کشیدشهای پژمردهدوباره به آرامی حرکتش داد و روی لـ*ـب

 ها بزن... خب؟همیشه از این حرف-

آوری، شستش را به دندان کشیدم و تا موزیانه برایش چشم ریز کردم و با لـ*ـبخند خباثت

 .های تیزم فشردمتوانستم الی دندانمی

 :ناله کردچشم گرد کرد و با درد 

 !آخ انگشتم! ولش کن! کندیش، ول کن دیگه-

 .توانستهایم نجاتش بدهد، اما نمیسعی داشت از میان دندان

اش هایش سوخت و با بدجنسی رهایش کردم. انگشتش را میان دست مشت شدهدلم به حال ضجه

 .گرفت و با درد چشم بست

 !های کنجکاو و متعجباطرافمان پر شده بود از چشم

 :ر دهانم را پاک کردم و با حسی سرشار از پیروزی گفتمدو

 این اعترافِ سه سال پیش تو بود؛ خب؟-

 :سر بلند کرد و با درد نگاهم کرد؛ با این حال کم نیاورد و با پرویِ تمام لـ*ـب زد

 !االن دیگه اعتراف تو هم به حساب میاد-

 .بود ام محتاج گرمای ماشینزده و تن یختفاوت از کنارش رد شدم. هوا سرد بود چشم چرخاندم و بی

 !دستم رو ریش کردی نامرد-

 .انگشتم را تهدیدوار باال گرفتم و برایش تکان دادم
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 !تا یاد بگیری دیگه با دم شیر بازی نکنی-

 .های متعجب اطرافمان چند برابر شدای زد و چشمبه پاهایم سرعت دادم که با حرفم، قهقه

 .اش فشردبهاری حصار دستانشهایش گرفت و میان دست نزدیک آمد، سرم را با

 !عزیز دلم، تو االن شیری؟-

 .اش بود که زمستان را برایم گرم و نرم کردوَ دوباره صدای خنده

 .اش را به لطف حرفم جور کردمقدر برایش مسخره بود که اسباب خندهآن

 .اش نجات دادمفشرده حصار دستانشزیر دستش زدم و سرم را به سختی از میان 

 :ای کرد و از پشت سرم گفتبه حالت دو، به سمت ماشین رفتم. خنده

 خانم شیرِ سردش شده؟-

 .خواستم تن به خنده بدهمام کند و نمیگزیدم؛ اما جوابش را ندادم. سعی داشت مسخره لـ*ـب

 .ریموت ماشین را زد و با حسی از خوشحالی، به سرعت سوار شدم

 .باال کشیدم، خواستم بخاری ماشین را بزنم، اما هیچ آشنایی نداشتمزیپ سویشرتم را 

 !دانستم باید چکار کنمدر واقع برای روشن کردنش نابلد بودم و نمی

 .رویم گرفتم و به بیرون خیره شدمی روبهبا صدای بسته شدن در ماشین، نگاه از سیستم پیشرفته

 .عت پخش شدن گرما در فضا، کمی آرامم کرداهلل گفتن ماهور، ماشین روشن شد و سربا بسم

 .ام را نمناک کردچشم بستم، سرم را به شیشه تکیه دادم که رطوبتش پیشانی

های قبل دهد و چه زود دلتنگ لحظهشدیم، دور از کافه و خیابانی که بوی عطرمان را میدور می

 !امشده

 درد؟را می اتنفس و اندوهش سـ*ـینههایت را بیدلتنگی چیست که نفس

 شود کنارت باشد و باز هم دلتنگش شوی؟می

 !من همین حسم

 پر از اندوه،

 ...نفس و خاموشبی

 قرار،دلتنگ و بی

 !بدحال و بیمار
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 .رخش نگاه کردمدستم را گرفت، برگشتم و به نیم

 .اش به زندایی رفته بودهای گوشتیاش مانند آریا و لـ*ـبِ کشیدهبینی

 .، عطرش را بو کشیدمچشم بستم و عمیق

 .حسِ سرما از عطر تلخش، نفسم را به آتش کشاند

 ...رسونمت خونه آقاجون، باید به بیمارستان برم. به احتمال زیاد شب کار هستممی-

 .اش دوختمهیچ نگفتم و به جای جواب، چشمانم را به نیم رخ مردانه

 .ی مقابلش شدپرت جاده ای کوتاه وَ دوباره حواسشای نگاهم کرد، لحظهبرای لحظه

 !ی نگاهِ من کن؛ نگاه منحواست را پرت جاده

تونی مریم رو ریم. ایندفعه اگه خواستی مییکم کارام رو جمع و جور کنم، تو اولین فرصت بیرون می-

 .هم بیاری

 :روی برگرداندم. به بیرون خیره شدم و به آهستگی زمزمه کردم

 .فقط اخالقت رو با خودت نیار-

 :ای کرد و با شگفتی گفتخندهتک 

 زاری؟تا این حد ازش بی-

 :زار کننده نبود؛ اما برای اصالح رفتارش گفتمهایش بینه، نبودم. هیچ کدام از اخالق

 .شه گفت آرهمی-

 :اخمی کرد و با جدیت گفت

 .، چون تضمینی برای خوب شدنش نیستپس رفتارت رو درست کن-

 .خم عمیق میان ابروهایش خیره شدمای کردم، برگشتم و به اخنده

 :گفتمآب دهانم را قورت دادم؛ ابرویی باال انداختم و با تعجب 

 !خیلی خود رای شدی-

 .پوزخند صدا داری زد و وارد خیابان طویل و خلوتی شد

. چقدر این خیابان را، این ی رسیدنمان شدمروی درِ سفید رنگ، متوجهبا توقف ماشین روبه

 .فراموش کرده بودم اش راخلوتی

 !ی زمان نشده بودمچقدر سریع رسیده بودیم و متوجه
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 .ام را گرفت و به سمت خودش کشاند. هنوز اخم داشت؛ لـ*ـبخندی زدم و منتظر نگاهش کردمچانه

 .تر آمداش کشید و نزدیکشستش را روی لـ*ـب گوشتی

 :لـ*ـبخند پهنی زدم و با تردید پرسیدم

 چیزی شده؟-

 :کرد و با ترشرویی گفت گردن کج

 ...چه خوشت بیاد چه بدت، هر چقدر هم آزاردهنده باشه واست، اما-

 .اش را باال آورد و جلوی صورتِ مات و مبهوتم تکان دادانگشت اشاره

 !ما باید تحملش کنی؛ همیشه و همه جا! از این به بعد من هستم. فهمیدی؟ -

 .دمدستم را مشت و نفسم را در سـ*ـینه حبس کر

 !اجبارهای شیرینش را دوست داشتم؛ اما دوست داشتنی که پر بود از ترس

 .هایم را تر کردم که صدای پر تحکمش در فضای ماشین خط انداختبا زبان، لـ*ـب

 !نکن-

 .هایم را خیس کردمهایم بیشتر شد و ایندفعه با حسی از لجاجت، لـ*ـبکشیدگی لـ*ـب

ـب باز کردم تا صدایش بزنم، تا اسمش را بر زبان بیاورم که عصبی چشم بست و به عقب رفت. لـ*

 :داد زد

 !پیاده بشو-

 :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 حس خفگی توجهیکرد و این بیهایم شوم؛ نگاهم نمیچشم بستم تا مانع ریزش اشک

 .برایم بود

 .های تنم را چنگی زد و راهیِ بیرونم کردندبویش لـ*ـباس حرف پیاده شدم، عطر خوشبی

به سمت درب ورودی رفتم که صدای باز شدن در ماشینش و بعد هم خریدهایش، همگی مقابلم ظاهر 

 !شدند

ای بعد صدای مریم بود که با زد. لحظه ای توجه، خریدها را جلوی پایم گذاشت و آیفون رابدون ذره



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         69 

 

 :اش در گوشم پیچیدظرافات دخترانه

 بله؟-

 :ماهور هم در جوابش به سردی گفت

 .رمبیا کمک نارون، من دارم می-

 !اش همین بود؟همه

اش همین بود و من امان همهگردیطول رفت و آمدمان به بیرون، با هم بودنمان؛ به قول خودش تهران

 !م؟دانستنمی

 !گویم، آمد و رفت چه تضاد زشتی دارندهنوز هم می

 .رفتم، رفتنی که دیگر آمدنی در کارش نباشدباید که می

ی باز، حصار دستانشکنند و بعد هم با کنند... ویرانت میپناهت میدور از سرزمین مردگانی که بی

 !خوانندمرگ را به سویت فرا می

ها را فراری داد و صدای بال ی درختکوچک روی شاخههای هایش گنجشکصدای تیز الستیک

 .ها پیچیدهای خانههایشان بود که الیِ دیوارهزدن

 !نارون، عزیزم؟-

زده سر کرده است، نگاهی انداختم و با لـ*ـبخندی دلگیر به روسریِ برعکسی که معلوم بود شتاب

 .وارد خانه شدم

 ...شید و انگار که درک کرده بود حال ناخوشم راکنمی های مریمام برای پرسش و پاسخحوصله

 .ور شد و گلویم را با آزمندی فشردهای میوه با هجوم به سمتم حملهعطر بانو میان درخت

 .ای دیگر در ذهنم نقش بستاش مرتبههایش در گوشم پیچید و تصویر نقاشی شدهصدای خنده

غی که گذشته را در خودش جمع کرده بود، های متزلزم سرعت بخشیدم و به سمت انتهای بابه قدم

 .حرکت کردم

های هم از گرفت که حتی کالغها را فرا میای خیمههای روستا آنچنان تاریکیگاهی اوقات در شب

 .کردندشان را در گلو خفه میهای گوش خراشگریختند و صدای نالهظلمتش می

 !گرفت به طلوع خورشید فردای دیگرفرا می رفتند، آنقدر عمیق که تردید ذهنم راهمه به خواب می

 .گرفتهای شوم و جغدهای خیره را میوَ اما من بودم بیداری مطلقی که جای کالغ
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گستراند؛ آنچنان ها میجانش را روی خیمهشد و پرتوی بیهر شب، به وقت سیاهی، ماه بدحال می

 .برسدانگیز که گویی در یک چشم بهم زدنی قرار است به اتمام وهم

 !آوردهای سنگین زنی را میوزید و به همراه خودش، نالهباد می

هنوز هم صدایش را به خاطر دارم، فریادش آنقدر زنده و نزدیک بود که به تمام وجودم رعشه 

 !انداختمی

 !دواند؟هایمان میاین شب چه داشت که به هنگامش خوف را در رگ

، به سر رو رویم اش را خالی از هر گونه سیاهیو معدهکشید می حصار دستانشپیکر نحیفم را به 

 .کردمی

 .انداختمان میشد و واهمه را به دلاش، طوفانی میبدی غثیانِ حال

ای از روحم را فرصت هایم نبودِ تکهآور و دردمند که استخوانآنقدر زنده و نزدیک، آنچنان خوف

گذاشتند و خود را به هایم ترسیده پا به فرار میاریکردند. امیدوشماردند و شروع به سوختن میمی

 .رساندندقتل می

دانم؛ اما یک روز صبح، هنگام طلوع خورشید، جسمم را میان اهالیِ دیر یا زود، زمانش را نمی

 .کنمامان در روستا پیدا میدرنده

 !ام شودتواند ناجیروزی که دیگر هیچ فریادرسی نمی

رسد که بغض و دلتنگی وحشیانه داشتنی به نظر می آنقدر برایم دور و دوست منظر مقابلم باغ خوش

 .تازد تا روحم را بدردبه سمتم می

 :زندفشارد و با عجز فریاد میپایان گلویم را میاین درد سه حرفی بی

 !اترهاشو از خاطرات آلوده-

ای سیاه م و مانند شوهر مردهدهکنم؛ شیون و صیحه سر میو اما من در خود، شروع به گریستن می

 .کنمبخت، موی می

 ای مرگ چیست؟فکر کرده

هر زمان که صدای شکستن قلبت به گوش رسید، شادمان بشو و به خودت تبریم بگو؛ مرگ تو از 

 !زندای به جانت آفت میهمین ابتدا در بند، بند وجودت ریشه دوانده و مانند موریانه

 .های خیس خورده از بارش بارانی چوبکنم از عطر آکندهر میهایم را پبندم و ریهچشم می
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های شود از یاد ببرم کل یادآوریام را بخاطر صدای هولناک باد دوست دارم، باعث میآشوب درونی

 .ام راروزمره

 .اش راهای مادرانههای مدام و دلنگرانیخواهد، سرزنشدلم بانو را می

 .حوصله چشم باز کردمم، بیابا قرار گرفتن دستی روی شانه

 .های تکراریهایم خسته بودند از شنیدن و ذهنم آلوده بود به حرفگوش

 :ام را نرم فشرد و زمزمه کردشانه

 گرفته شده؟ باز هم نارون آقاجونش دل-

 !هاها و دلگرمیآخ از طعم این صدای شیرین، آخ از این حرف

زد که باعث مالحت خاصی در چشمانش سوسو می برگشتم و به چشمان مهربانش نگاه کردم. یک

 .شد به صداقت کالمش ایمان بیاورممی

 :تر کردم و با غم نالیدم لـ*ـب

 !ام آقاجونام، خیلی خستهخسته -

کشاند. غم لـ*ـبخندی زد، لـ*ـبخندی که چین و شکن زیر چشمانش را بیشتر از قبل به رخ می

 .نگاهم بیشتر شد؛ اما دم نزدم

ی زندگی پیدا ای برای ادامهها باعث شدن زندگی کنیم، اگر خسته نبودیم چه بهانهخستگی همین-

 !موند و نه مقصدینیاز از هر چیز... دیگه نه هدفی میچیز مهیا بود و ما هم بیکردیم؟ همهمی

 .ای به نام غم وجود نداشتکاش اصالً واژهای-

رام سر داد. شروع به راه رفتن کرد و من هم، هم قدمِ، ای آدستم را میان دستان نرمش گرفت و خنده

 .های آرامش شدمقدم

 تر کرده؟خوب حاال به من بگو دلتنگ بانو شدی یا دلتنگ کسی که دل مجروحت رو مجروح-

 :ایستادم، آب دهانم را قورت دادم و با بغض نالیدم

 .دلتنگ خودم شدم-

 :نگی زدم و ادامه دادمسوخت؛ به گلویم چلرزید و چشمانم میفکم می

کشم و لـ*ـب دلتنگ نارونی که هیچ مصیبتی و گرفتاری نداشت. خروار، خروار غم به دوش می-

 !زنمنمی

 !ام رها شد و بغضم تبدیل به گریهام ناگهانی از سـ*ـینهنفس حبس شده
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ام! هیچکس زنم از دردهکنم و دم نمیمی ای که هنوز دامن گیرم منِ کمر خمدارم زیر گذشته-

هایی که نپرسید نارون، حال دلت از چه قراره؟ ازم نخواستن که بگم، نخواستن تا خالی بشم از عقده

 !هام... اومدن، گفتن و بعد هم رفتنشدن کابوس شب

 .با دست صورت غرق در اشکم را پوشاندم و از ژرفای وجود هق زدم

 :با درماندگی نالیدم

 !نهاآقاجون من خیلی تنهام، خیلی ت-

مرد پدر بانو بود و پدربزرگ من، آقابزرگ ایل و  کشید. این حصار دستانشتن خسته و تنهایم را به 

 !آقاجان دلم

 .انداختام میاش و تمامش مرا یاد مادر نداشتهش، مهربانیحصار دستانشعطر تنش، گرمای 

ی که سنگسار شد بخاطر ماند، مادراش میها تا آخر روی پیشانیگناهی که انگ بد*کارهمادر بی

 !اشآزادی

زار ام بیهای زندگیزار بودم! از تمام نحسیهایم فشردم، از مرور خاطرات بیپیراهنش را میان پنجه

 .بودم

ای بلند تبدیل شد، آنقدر ترسناک و دلخراش که اگر خاله مهربان و دخترانش هم ام به هقهقهگریه

 !کردندام ترحم میماندهدر اینجا بودند، شاید به حال و اوضاع

 :ام را باال کشیدم و با گریه گفتمآب بینی

هام هر روز های متفاوت، مغایر، متضاد... بخدا بدبختیزنن، با لحن و حالتهر شب باهام حرف می-

 .کننشینن ور دلم و یه ریز واسم ناله میمی

 .ش فرو رفتمتانشحصار دسای کرد، روی سرم را بـ*ـو*سید و بیشتر از قبل در خنده

دونم سخته! تو مادرت رو از دست دادی و من دخترم؛ اما عزیز دل آقا جونش باید فراموش کنه. می-

 .شه و قرار نیست برگردی و از تهران دور بشیبدون دیگه گذشته تکرار نمی

 .رفتم. بد کردم به حرفت گوش ندادمشکستن و هیچوقت نمیجفت پاهام می کاش-

 .ای روی موهایم نشاندکشید و دوباره بـ*ـو*سهآهِ پرسوزی 

هات چیزی ها و نالهنگو نارون من، این حرف رو نزن. هر چه شد تجربه بود و بس؛ اما بدون با گریه-

 .گردهکنه و بانو هرگز بر نمیتغییر نمی
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 !توانستم درک کنم؛ اما باور نههایش را میحرف

هایم را با کف ش در آمدم و خیسی گونهحصار دستانشاز  درک و باور من مخالف هم بودند. با اخم

 .دست پاک کردم

 زنید که من باورش ندارم؟شما دیگه چرا آقاجون؟! چرا از هرگزی حرف می-

ای کرد، خواستم نزدیک شوم که با دست مانعم شد. لـ*ـب تا خواست جوابم را بدهد ناگهانی سرفه

 .اش خیره شدمالنیهای خشک و طوگزیدم و با اندوه به سرفه

 تر؟شدم یا که بدبختشد؟ تنهاتر میدادم چه میمی اگر از دستش

 .اش شدی سـ*ـینهنفسی گرفت و مشغول مالش دادن قفسه

 :نفسی گفتاش از درد در هم مچاله شد، اما برای نگران نکردنم لـ*ـبخندی زد و با بیچهره

 !هرگز... چون هرگز خودش واقعیته گممی-

 :ای کرد و به سختی گفتره سرفهدوبا

 .شهتونیم بپذیریمش و همین... باعث نابودی انسان میواقعیتی که نمی-

 !هایم شروع شدنددوباره و دوباره! ریزش اشک

 انگیخت؟این هرگز چه داشت که تنفرم را نسبت به خودش بر می

 .ر درخت سرو اشاره کردمشد کنای غمگینی به انتهای باغ که مینفسم را رها کردم و با خنده

اش هیچوقت رشد نکرد، هیچوقت اون دونه نشد درخت نارون. حتی وقتی بانو هر روز هم آبیاری-

 .کرد، بازم نشدمی

 :شد با غم لـ*ـب زدلـ*ـبخندی زد. در حالی که از کنارم دور می

 .کاریمپس یه نارون دیگه می-

لحظه دورتر و این خودش حس بدی بود و وجودم  ام هم هرداشتنی شد، ناجی دوستهوا تاریک می

 !کردرا پر از دلهره می

امان بود؛ اما دویدم تا رهایم نکند، دور نشود و دوباره قرار به سمتش دویدم. شاید ده قدم فاصلهبی

 .تنها نشوم

 :هایم را خیس کردم و از پشت سرش به آرامی لـ*ـب زدمزنان لـ*ـبنفس

 .پیش شما بخوابم خوامآقا جون امشب می-
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هایش را شکار کردم. بازویم را نرم گرفت و با محبت نزدیکش شدم که لـ*ـبخند روی لـ*ـب

 :اش گفتهمیشگی

 .خواستم که نارون خانم شب رو کنار آقا جونش سپری کنهگفتی، من ازت میاگر خودت هم نمی-

اش ای محکم روی گونه*ـو*سهنمایی زدم. صورتش را میان دستانم گرفتم و بـ لـ*ـبخند دندان

 .کاشتم

 .ای کرد و بازویم را کمی فشردخنده

خواهم، تنها تو برایم مان حرکت کردیم. من زنده ماندنت را میی سفیدحرف به سمت آشیانهبی

 !ایمانده

 !ایست برای فرارزند به دنبال بهانهداشتن و دلتنگی می حتی آن مردی که دَم از دوست

ام های زندگیهیچ زندگی کردن و ترس از لحظهها و بیکاری کشند، این ندانمخر مرا میاین فکرها آ

 .رسانندآخر مرا به پایان می

 !خداحافظیهای دیگر بیها با خداحافظی و بعضیروند، بعضیهمه می

 .آور استرسد و چقدر این موضوع برایم وحشتهمه چیز به پایان می

توجه وارد خانه شدم؛ اما با گرمای لـ*ـذت بخشی که وجودم عقب هُل داد. بیدر چوبی سفید را به 

ی مهربانش را باری دیگر مقابل چشمان حواس به اطراف نگاهی انداختم که چهرهرا در بر گرفت، بی

 .سرگردانم قرار گرفت

 .رم استراحت، تو هم به مغزت استراحت بدهمی-

 :رفت با غم گفتحالی که به سمت اتاقش میای کوتاه کرد. در نفسی گرفت و سرفه

 .به جای فکر کردن، زندگی کن-

گوید؛ به هفتاد سال رسیده بود و هر لحظه منتظر پایان یافتن دانستم که خودش را میخوب می

 .اش بودزندگی

های ی ماهور، سرفهشمارش، طاقتش را گرفته بودند و به گفتههای بیاش و بیماریکهولت سنی

 .هایشامانش تشدیدی است بر بیماریبی خشک و

ام چند های شبانهکشیدم و کابوسهای فراوانی را باید به دوش میشدم؟ باز هم غماما من چه می

 .شدندبرابر می

نفسم را رها کردم، خواستم وارد آشپزخانه بشوم که صدای آخ و اوخ کسی باعث شد سر جایم 
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 .حرکت بایستمبی

تا حدود زیادی وا  .ها پایین بیاید نگاه کردمدم و به مری که سعی داشت از پلهمتعجب سر برگردان

 !شد، یک مادر مهربان و زیبا. مادر میکردرفته بود و به سختی حرکت می

 :جلو رفتم و با خنده گفتم

 خواد؟مری خانم کمک نمی-

 .به سرعت سرش را باال گرفت؛ ترس و حیرت در چشمانش دلم را لرزاند

 :اش گذاشت و داد زدی سـ*ـینههایش نامنظم و تند شده بود، دستش را روی قفسهنفس

دونی چقدر منتظرت موندم؟! کجا موندی که خبری ازت نشد؟ از دل نگرونی مردم و زنده شدم. می-

 !آقا جون رو فرستادم دنبالت، بازم خبری نشد

 !یچیداش بود که در خانه پبا دست صورتش را پوشاند و صدای گریه

 .شداش هم بلندتر میخوردند و صدای گریههایش تند، تند تکان میشانه

تر از او تنها نگاهش از فشار دستش، صورتش در حال مچاله شدن بود و اما من، شوکه و ترسیده

 .کردممی

 ...فکر کردم دوباره بردنت-

 .هق تبدیل شدندهایش به هقبا حرفی که زد، دلم یخ بست و گریه

 !شیدونستم... نگران مین... من نمیم-

ای که حال رو به شوکه، دستش را از روی صورت غرق در اشکش برداشت و با چشمان پف کرده

 :رفتند، نگاهم کرد و گفتسرخی می

 !ببین، ببین من رو به چه حالی انداختی نارون-

 :به آرامی روی پایش زد و دوباره گفت

 !نارون رو دوباره بردنگفتم رفتی؛ اومدن بازم بردنت، -

 .اش اوج گرفتحرفش را گفت و گریه

کشید یا مانند کرد؛ هنگام عصبانیت و ناراحتی یا انگشتش را به دندان میاین کار را همیشه بانو می

 .زدپایش می مری روی

 .اش را در گلو خفه کندصدای سرزنش وار نسبتاً بلند آقا جون، باعث شد گریه
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 .کردمها مانند کودکی که کار اشتباهی ازش سر زده است ترسیده نگاهش میو اما من، تک و تن

 !اش را داشتم و نه توان راه رفتننه توان حرف زدن و دلداری

خواست بروم، رها شوم در باد و مانند کردم که دلم میآن قدر خود را غریب و درمانده حس می

 .دارد، پرواز کنم آشیانه به هر کجا که چشمانم توان دیدای بیپرنده

 !ها شده بود، حس غریبی و خجالتبانی این اتفاق دوریِ زیاد باعث

 !خاله؟-

ها پایین گرشان شدم. از روی پلهی مریم، قدمی به عقب برداشتم و نظارهبا صدای متعجب و ترسیده

 .کشیدش حصار دستانشآمد و به 

کاش برادر کنجکاو و پشتی دیده بودم. ای دانستم که کیارش هنوز اینجاست، ماشینش را در حیاطمی

 .خواهرش نباشند

 :وار روی کمرش به حرکت درآورد و زمزمه کرد دستش را دایره

 ...ی عزیزم من که گفتم حالش خوبه! گفتم رفته باغعزیزم، خاله-

 دانم در چشمانم چه دید کهی سردرگمم انداخت و نامفهوم نگاهم کرد. نمینگاه کوتاهی به چهره

 !باعث تعجبش شد

 :کرد ادامه داددر حالی که با تعجب نگاهم می

 !ببین نارون هم اینجاست دیگه-

داد. بارداری به شدت حساسش کرده بود و این های مریم گوش میگفت و به حرفچیزی نمی

 .ای هفت سالِ ساخته بودحساسیت از او دختر بچه

من هم به جای رفتن، به سمت در چرخیدم که با  خواستم به سمتشان بروم که کلید در قفل چرخید و

 .چشمان مات و مبهوت کیارش مواجه شدم

های خرید را پالستیک .ای نگاهم کرد و بعد هم با اخم نگاهش را به سمت مری سوق دادلحظه

 .ها رفتترسیده روی زمین رها کرد و بدون بستن در و حتی نادیده گرفتنم، به سمت پله

 .ام حلقه شدداشتنی ی کیارش بود که دور مری دوستت و بازوان مردانهمریم به کناری رف

ناگهانی، دلم برای ماهور و عطر تنش پر کشید. خاله فیروزه سراسیمه از راهروی آشپزخانه خارج شد 

 .و به سمتم آمد

 .بودکند آقا جون  تنها کسی که بیرون نیامد و با صدای بلندش سعی کرد فضای متشنج را کمی آرام
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 .به بازویم چنگی زد که نگاهم روی انـ*ـدام بدن گرد و قد کوتاهش افتاد

 !مادر دورت بگردم، بیا این ور ببینم-

 :بست گفتبه سمت خودش کشاندم و در حالی که در را می

 !خوری دخترمبینی، سرما میسوز هوای بیرون رو نمی-

 .اش زدهگون ای کردم. با تعجب سر بلند کرد و نرم رویخنده

 !عه نارون؟-

 .دانست که نارون، چه گرماها و سرماهایی را در روستا زیر چادر تاب آورده استنمی

های خرید را از روی زمین بلند کرد، من هم کمکش کردم که دست مریم روی پالستیک پالستیک

 .ها جا خوش کردمیوه

 :با غم نگاهم کرد و گفت

 .منم کمک اومدم-

زدم و کمر صاف کردم که دوباره خاله فیروزه بازویم را گرفت و به دنبال خود  جانیلـ*ـبخند بی

 .کشاند

 :گرفته بود، نگاهی انداخت و با محبت گفت حصار دستانشبه کیارشی که هنوز مری را در 

 !فرستادم خریدذاشتی خودم مسعود رو میزحمت کشیدی پسرم، می-

 :لـ*ـبخندی زد و در جواب گفت

 !نم، انجام وظیفه استکخواهش می-

 .ی کوتاهی وارد آشپزخانه شد، من و مریم هم پشت سرش راه افتادیمبا، با اجازه

 .خودی نگرانش کرده بودمسوزد؛ بیی مهربانم میدلم به حال خاله

 !دادنداش را میاش همه و همه نشان از ناراحتیاما کیارش و اخم عمیقش، نگاه سرد و زننده

 .داندنگران همسر باردارش است و آمدنم را خطری تهدید کننده می دانستم کهمی

ای ی تازه خواست و لقمهبه میزی که بساط عصرانه رویش بود با گرسنگی نگاهی کردم. دلم کمی میوه

 !نان گرم با پنیر

 :ام را دید که با دلسوزی گفتانگار خاله فیروزه نگاه گرسنه

 .ف رفتی، از صبح چیزی نخوردیمادر برو یه لقمه بذار دهنت ضع-
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ها را از دستم گرفت و داخل به سمت جلو هُلم داد. با لـ*ـبخند تشکری کردم که مریم پالستیک

 .آشپزخانه گذاشت

 !هایش کشید و سراسیمه به سمت میز رفتزبانش را روی لـ*ـب

 !آخ گفتی فیروزه جونم، من که عطش گشنگی سلوالی مغزم رو از کار انداخته-

 .ای بیرون کشید و با ولع شروع به خوردن کرددلیصن

 !نوش جونت دخترم-

 :رفت، پیشبندش را مرتب کرد و دوباره گفتدر حالی که به سمت آشپزخانه می

 .ای درست کنمنارونِ، مادر تو هم برو تا واستون نیمروی عصرونه-

 :یروزه گفتسری تکان دادم و کنار مریم نشستم. با دهان پر از غذا رو به خاله ف

 .تورو خدا با قارچ باشه-

 !نیمرو و قارچ، غذای محبوب من و مریم بود

 .خواستمکرد را نمیداد میهایشان بیخواستم؛ این مهربانی که دلسوزی در کلمهاما نمی

یشان چیزِ دیگر را ها و رفتارهاکردم؛ اما نگاهام نبود، شاید هم بود و من زیادی بزرگش میگرسنه

 .گفتمی

 .ای نان و پنیر گرفتمنفسم را رها کردم و لقمه

 .گردو هم بذار-

 :چیزی نگفتم که دوباره با دهان پر گفت

 !ها گردوهای مامان جونم هست -

 .های در حال جنبشش زل زدمبه سرعت برگشتم و به لـ*ـب

 .زار بودمشد بیگفتن ختم می« ها»هایی که آخرش به گفته بود ها؟! من از جمله

 :ام کشید و خندان گفتستی به موهای بافتهد

 .قبل از رفتن که بافته نبودن-

 :میل لـ*ـب زدمای باال انداختم و بیمشکوک چشم ریز کرد. شانه

 .ماهور بافت-

 :ی پنیر و گردو را جلویم گرفت؛ از دستش گرفتم که گفتی خندانش روی گرفتم. لقمهاز چهره

که باردار شده حساسیتش خیلی زیادتر شده و االن هم عالوه بر از خاله ناراحت نشو، از موقعی -
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دونی چقدر دلتنگ بودیم بعد از نمی .ذارنلی به الالش میاش خیلی لیآقاجون، کیارش و خانواده

 .چیز بهم خورد اومدیم دیدنت، تا اینکه همهها خوب بود میرفتنت! اول

 :ت و ادامه دادکردم. نفسی گرفگوش می هایشبا دقت به حرف

کرد بعد از رفتنش بذاری بری، ما بهش چیزی نگفتیم. در واقع دایی نوید گفته بود ماهور فکر نمی-

 .حرفی از رفتن نارون نزنید تا موقعش که اومد

 .ای کردم و پرتقال درشتی از سبد چوبیِ گرد روی میز برداشتمتک خنده

شه با یه من عسل خوردش! و حاال هم که برگشته نمی ماهور؟! آره، ماهوری که بعد از مرگ بانو رفت-

 .کشهبه جای جبران گذشته، اخالق تندش رو به رخ می

 .سوختآهی کشید، آهی پرسوز... دلم به حالش سوخت و بدتر از آن دلم به حال خودِ تنهایم می

 .پرتقال را دو نیم کردم و نصفش را به مریم دادم

چیز سیاه شد و با رفتن تو بدتر از سیاهی! شدیم مثل  له بانو همهدونی نارون، بعد از مرگ خامی-

ستاره! اون آقاجون بدبختم که آفتاب عمرش لـ*ـب بومِ و خاله مهربانی که آب از دستش آسمون بی

 ...چکه، منتظره ارث و میراثهنمی

 :نصفی از پرتقالش را دهان گذاشت و با غم لـ*ـب زد

خوب مونده خاله مریِ! حتی مامان منم دنباله ارث و میراثه! بگو شما که همه بد شدن، تنها کسی که -

 !ره چیکار آقا جونم دارید؟پولتون از پارو باال می

 .کشیدمش حصار دستانشهایم را پاک کردم و به سمتش رفتم و محکم به دستمالی برداشتم، دست

 :نالید های ضریفش در حصار دستانم لرزید و با گریهبغضش ترکید. شانه

 !نارون تو رو خدا دیگه نرو، بمون. بذار دلمون حدااقل به بودن تو خوش باشه. مخصوصاً آقاجون-

 .اش را بـ*ـو*سیدملـ*ـبخندی زدم و روی شانه

 .اومدم که بمونم، دیگه رفتنی در کار نیست-

 :زد ِ خیسش را پاک کرد و نگران لـ*ـبم جدا شد. چشمان بادامیحصار دستانشبا تعجب از 

 !باید یک چیزی بهت بگم، یک چیز خیلی مهم-

 .ی خاله فیروزه پیدا شدسوالی نگاهش کردم. خواست لـ*ـب باز کند و بگوید که سر و کله

های خوش رنگ سرخ شده و زردی ظرفی که دستش بود را پایین گذاشت. چشمانم با دیدن قارچ
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 .ز یاد بردممرغ به هاللوش افتاد و به کل حرف مهم مریم را اتخم

 .طعم شده بود با تشکری کوتاه مشغول خوردن شدیم؛ مثل همیشه خوش

 .اش هم غیرقابل تحمل شده بودام از درد ورم کرده و سنگینیآن قدر خوردم که معده

ای هم بهکرد و یک بهها را در حلقش جای میاش نبود، بخاطر من، با ولع لقمهگرسنهمریم هم اگر 

 .گذاشتتنگش می

رو ی باور نکردنی مری و کیارش روبههایی سنگین خارج شدیم که با صحنهاز آشپزخانه با معده

 !شدیم

 :خجالت زده به مریم نگاهی انداختم که با دست روی چشمانش را پوشاند و بلند گفت

 !اوه، اوه، خاله جان-

 .ام شدت نگیردخنده با خنده از اوه، اوه مریم، دستم را روی دهانم گذاشتم و لـ*ـب گزیدم تا

 :گفت ، پچی کیارش، مریم به بازویم چنگی زد و با پچبا سرفه

 .فکر کنم از هم جدا شدن-

 :دوباره خندیدم که صدای مری بلند شد

 !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 محکم ای کرد و سر به زیر انداخت. خندهدوباره کیارش سرفه

 .چسبیدم

 !مریم؟-

با فریاد حرصی مری، مریم دستش را مانند زیپ روی دهانش کشید و بعد هم دست روی 

 .اش گذاشت و کمی خم شدسـ*ـینه

ا داشت نگاهم کرد اش رگرفت. با غمی که سعی بر الپوشونی پشت چشمی نازک کرد و از مریم روی

 :وگفت

 ...خواستیم بریم دکترمن و کیارش می-

 :دستی روی شکمش کشید و با ذوق گفت

 نی کوچولو! میای باهامون؟برای این نی-
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 :به سمتش رفتم که کیارش گفت

 .شیمبله، اگه بیاید خوشحال می-

 .یدماش را بـ*ـو*سلـ*ـبخند اجباری زدم و سر تکان دادم. کنارش نشستم و گونه

 !البته که میام مریِ من-

 :ای به من کرد و گفتبا ذوق خندید و به کیارش نگاهی انداخت. اشاره

های سبزی داشت، از اون . چون موهای طالیی و چشمگه مری! اسم عروسکش بودببین مثل بانو می-

 !موقع اسم من بجای مروارید شد مری

 !حسرتهای تلخ و باز هم غم، باز هم یادآوری گذشته

رفتم، با صدایی که سعی داشتم تا به گریه ها میاز سرجایم بلند شدم، در حالی که به سمت پله

 :تبدیل نشود گفتم

 .هامو عوض کنمرم باال لـ*ـباسمی -

 .گذاشتم اتاقی که دیشب خواب بودی -

 .مریم بود، مریم مهربان من. تشکری کردم و وارد اتاق شدم

چیز را از یاد بردم و را تعویض کنم، اما با اتفاق ناگهانی که افتاد، همههای تنم خواستم لـ*ـباس

 !ها پایین آمدم و وارد اتاقش شدمدوباره سراسیمه از پله

های خشکش در حال شکافتن رفت و سرفهحالش بد شده بود، آنقدر بد که صورتش رو به کبودی می

 .اش بودندسـ*ـینه

اش زبانزد عام و خاص بود حال در بسـ*ـتر بیماری به سر چهه و چهبآقابزرگ... آن آقابزرگی که به

 .بردمی

هایم از فریاد نهفته اشک .العملی از خود نشان بدهمدانستم باید چه عکسبدترینش آن بود که نمی

 .هایم را خیس کردنددر گلویم پیشی گرفتند و دوباره مسیر گونه

های ی اتاقش را باز کرد و کیارش هم دکمهرد، مریم پنجرهکقرار به پدر بیمارش نگاه میمری، بی

 .پیراهنش را

 .زد، ترسیده هی کشیدم و به عقب رفتمبا فریادش که خاله فیروزه را صدا می

 .مریم سراسیمه نزدیکم آمد، دستم را گرفت و به سختی بیرون از اتاق کشاندم
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 .کشانداین ترس ناشناخته، عجیب دلم را به آشوب می

 !کردضعیت بدی بودی و ترس من بدترش میو

 ...نارون -

 :اش گذاشت، نفسی تازه کرد و دوباره گفتدستش را روی سـ*ـینه

گرده... نیازی به ره و دوباره به حالت قبلش بر میهاش تا مرز مردن میآقاجون گاهی اوقات با سرفه -

 .ترس نیست

 .مفهومی برایش تکان دادم های خشکم را کمی نمناک کردم و سرم رالـ*ـب

شود، باورکردنی اش روز به روز بیشتر میهای خشک و بلند برای مردی که کهولت سنیاین سرفه

 .آور بود برایم از دست دادن یک عزیز دیگرنبود و خوف

*** 

شد. نگران بودم. تر میگذشتند و حال آقا بزرگ هم به جای بهتر شدن، وخیمپی می در روزها پی

ها با بانو در خانه ، ذره آب شدن پدربزرگی که سالتوانستم دست روی دست بگذارم و شاهد ذرهمین

 .و باغش خاطره داشتیم، باشم

 ...بردمکردم و تا به اتاقش میاش را خودم آماده میسحرخیز شده بودم. صبحانه

ای گفتیم. از گذشتههایمان میکردیم و از دلتنگیابتدا و انتهای باغ را هر روز بعد از صبحانه طی می

 .زدمکردیم و گاهی هم برایش از روستایمان حرف میکه زود گذشت یاد می

داد و من هم خوشحال از این همه توجه، قصّه بود که هایم گوش میکرد و با دقت به حرفسکوت می

 .کردمبرایش سر هم می

 هایم به جریان درها در رگاحساس خوبی داشتم، یک حس زنده و پر طراوت که این روز

 .شدآمده بود و این طروات هر روز هم بیشتر می

ی نارونم را با مریم باالخره کاریم، وَ همان هم شد و دانهداده بود یک نارون دیگر می آقا بزرگ، وعده

 .قراری منتظر رشد کردنش بودمکاشتیم و من همچنان با بی

 .از مهم بودن این حرف، به شدت استقبال کردم همریم حرف مهمش را گفت و من هم با خند

گفت؛ ازت انتظار داشتم از خجالت سرخ و سفید بشی، نه از اش دیدنی بود وقتی که میتعجب چهره

 !خنده

حرفی که خود آقا جون هم گفته بود. تشکیل زندگی بدهم تا دیگر خبری از رفتنم به روستا و وجود 
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 !م پیوند من و ماهوری اسحاق نباشد؛ آن هآزار دهنده

 .توانست خوب باشد که در وصفش ناتوان بودمزندگی با ماهور، آنقدر می

توانست مرهمی گذراند، میو وقتش را در بیمارستان می داشتنی که بیشتر زندگی این مرد دوست

 .کندهایم و خودش بارها گفته بود که گذشته را برایم جبران میباشد برای زخم

 ...ایمان آوردم به یک زندگی پر از خوشحالیِ دیگر و من دوباره

خاله سودابه و آقا محسن گاهی با سر زدنشان دلم را شاد و خاله مهربان هم با دوقلوهایش، دلم را پر 

  .کردنداز غم می

 !نرگس اسمی جدید برایم انتخاب کرده بود؛ دخترک روستایی

 .کردمیهایش تشویقش گفت و نرجس هم با خندهاو می

 .ام بودم تا سر و سامانش بدهمهایشان به فکر زندگیاهمیت از طعنهاما من بی

شد، حسی از خوشحالی و خوشبختی را در تر میمری و آن شکم گردش که روز به روز هم گرد

 .آوردام به وجود میزندگی

 .حال خواستنی بود برایمازدواج با ماهور، ترسناک و در عین 

باشی؟ هم بخواهی و هم نخواهی؟  است برای موضوعی، هم خوشحال و هم ترسیده هتا به حال شد

 !من همین حسم

داشتم و این دلهره برای نبود خبری از  . دلهرهپر از خوشحالی و ترس، پر از خواستن و نخواستن

 .اهالی روستا بود

 .خیلی کم به دلم بنشیند . تنهاتوانست کمی..و اما کیارشی که شاید زود قضاوتش کرده بودم، می

کشیدم. این صبرانه انتظارش را میآقا بزرگ برای باغش، باغبانی را استخدام کرده بود و من هم بی

گرفت، از بس که گفته بودند خوشتیپی رو قورت داده های مری و مریم سرچشمه میانتظار از تعریف

 !این بشر

ام دادم تا بلکه از اضطراب درونیا تند، تند قورت میبه ساعت روی دیوار نگاهی انداختم. آب دهانم ر

 !کاسته شود؛ اما دریغ از کمی آرامش

فیروزه شروع به تمیزکاری کرده  زد، از صبح که خورشید طلوع کرده بود من و خالهخانه برق می

 .بودیم
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 .ندمریم تا غروب دانشگاه بود و مری و کیارش هم برای خرید سیسمونی به بازار رفته بود

توانست کرد و هیچ خطری از جانب اسحاق دیگر نمیچیز به طور رسمی تغییر می امشب، همه

 .تهدیدم کند

ها باال رفتم و بلند زد و خاله فیروزه در حال تدارکات شام بود. از پلهآقا جون از ظهر در باغ قدم می

 :داد زدم

 .کمک خواستی صدام بزن بیام-

 :با قابلمه او هم صدایش را باال برد و گفتبعد از صدای برخورد مالقه 

 !شونه نارون مادر، تو برو آماده-

اش رفتم. با شوق ها برای من و بانو بود، شدم و به سمت پنجرهبا خیالی راحت وارد اتاقی که قبل

 .که با خنکی هوا، حسی از خوشی به سرعت زیر پوستم دوید بازش کردم

 !ها، حسی بود از جنس زندگیها و بوی خوش میوهقامت درخت

ام را از تن خارج های عرق گرفتهبه سمت حمام کوچکی که از قبل در اتاق بود رفتم و لـ*ـباس

 .کردم

حمام تن بدونِ پوششم را لرزاند. به سرعت آب سرد و گرم را باز کردم و زیر  با وارد شدنم، سرمای

 .دوش ایستادم

 !ی آقا بزرگمی سادههایش دوست دارم. قلعهی بزرگ را با همین سادگیاین خانه

داد به خواب برود تا اینکه شب کرد و دلم ترجیح میبرخورد آب گرم به کمرم، چشمانم را سنگین می

برای مراسم خواستگاری حاظر شود. همین هم شد واقعاً و کف حمام چهار زانو نشستم و چشم بستم. 

 .ایش لرز را به دلم انداختکمرم را به دیوار حمام تکیه دادم که سرم

رفت و این خوب بودن، طعم گس زندگی را برایم چیز خوب پیش می خوب بود. این روزها همه

 .کردشکالتی می

هایی است که با فهمیدنش به اغما خواهم بگویم باورش سخت است، غیر ممکن و از آن اتفاقمی

من هم خوشحال از این واقعیت سر از پا  شوی! اما این وصلت خود واقعیت است وروی و گیج میمی

 .شناختمنمی

 ...اندوه، خستگی آور است

 .شودباعث تکراری شدن روزها می
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 .اماست که تا به حال شناخته رحمیترین بیوَ گذشته، کشنده

 .چیز اشتباه نیست های زندگی دل خوش کرد؛ هیچشودها را باید رها کرد و به لحظهنمی

 !های به اشتباه توهای توست و تجربه همان انتخابنکردناشتباه، انتخاب 

 .کردقرارتر میخواهمش. فراموشی که کارساز نبود که هیچ، دلِ دلتنگم را هم بیپروا میبی

 !شاید بتوانم به دیگران دروغ بگویم؛ اما خود سرکشم را چه کنم؟

ه دادم و دست زیر آب بردم تا از بودن ی حمام فاصلبا صدای در، ترسیده کمرم را از دیوار بخار گرفته

 :ماهور، مطمئن بشوم که دوباره گفت

 شنوی؟نارون؟! صدام رو می-

 :لـ*ـبخندی از روی شگفتی زدم و با ذوق از سرجایم بلند شدم. به سمت در رفتم و با خنده گفتم

 !آها... آره-

 .دستی به پیشانی کشیدم و نفسی گرفتم

 .شنومآره می-

 :ای باال انداختم و دوباره گفتمکردم، شانهی در خودم را سرگرم میبا دستگیرههمان طور که 

 !کردم که... که انقدر زود بیایفکر نمی-

 .دیددست جلوی دهانم و گرفتم و از خجالت چشم بستم. انگار که حرکاتم را می

 :ای به در زد و متعجب گفتتقه

 تو خوبی؟-

 .شمکنم خوب باخوبم... یعنی، سعی می-

گلویم را کمی فشردم و دوباره زیر آب رفتم تا حرفمان ادامه پیدا نکند و بیشتر از این شرمنده نشوم؛ 

 !دانستم این شرم و حیا برای چه بود؟اما نمی

 !کردنهایت سردرگمم میدانستم باید چه کنم و این موضوع بیو بدتر از آن، نمی

ای ی ساده و کوتاهِ قهوهور گردنم به عقب راندم و حولهبعد از یک دوش سر همی، موهای بلندم را از د

 .رنگی را هم دور تنم پیچ دادم

، قطره از موهایم تا به روی از کوتاهیِ حوله، پاهایم در معرض دید قرار گرفته بودند و آب، قطره

 .چکیدهای عریانم میشانه
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 .ود نگاهی انداختمی بشاش و خرمم در آیینه کوچکی که به دیوار وصل شده ببه چهره

 !ام با اسحاق انداختبی سلطان در شب نامزدیی کدر بیاش ناگهانی، مرا یاد آیینهآیینه

 تر کردهام را زیادهای شبانهامانی که کابوسهای بیتا خواست دلم غم بزند و دلگیر شود از دلتنگی

از ذهنم رها شوند و قلبم را از درد  بودند، سرم را به چپ و راست تکان دادم تا افکار آلوده و بیمارم

 .مچاله نکنند

های سرخ و پر التهابم را کمی به اش، گونههایم جا خوش کرد و کشیدگیتبسمی ملیح روی لـ*ـب

 .باال کشاند و چشمان سبزم، از این همه تازگی و شکوفایی برقی پر رنگ زدند

ابروهای پرپشت و سیاهم. نیازی به رنگ و هایم کشیدم و بعد هم روی ام را روی لـ*ـبانگشت سبابه

 .لعاب دادن نبود. همین سادگی را دوست داشتم و قرار هم نبود به حرف مریم گوش بدهم

ی دلچسبی که در این مدت زمان کم، رنگ و رو گرفته بود، با خوشحالی روی گرفتم. از چهره

 .هایم را در آوردم و از حمام خارج شدمدمپایی

های درختان باغ و شاید هم بوی ی باد و تکان خوردن برگی فرو رفته بود. صدای زوزهاتاق در تاریک

 .کردی سیگار ماهور، تنها چیزی بود که در آن لحظه افکارم را مشغول میزننده

 .حرکت مانددر حمام را مردد بستم و به سمت چراغ اتاق رفتم که با صدایش دستم بی

 .نکن-

 !را جلو بردم که با سرخیِ سیگارش مواجه شدم چشم ریز کردم، متعجب سرم

 ...به جای زل زدن به من، بیا بشین کنارم-

 .کمی جلو رفتم که دستش را باال برد و به آرامی روی تـ*ـخت زد

 !درست اینجا-

، بال زدن کردند و ناگهانی دلم ام شروع به بالهای کوچکی در معدهاز حس خوب حرف زدنش، پروانه

 !ضعف رفت

 .گرفتم و نزدیکش شدم لـ*ـبخند، نفسی با

 .کنارش نشستم که با باال و پایین شدن تـ*ـخت، کمی به سمتم آمد

 .هایم را گرفتمهایی لرزان جلوی شانهآب دهانم را به سختی بلعیدم و با دست

 !تاریکه، چیزی هم معلوم نیست-
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 :چشم گرد کردم و با گردن کجی، متعجب گفتم

 !چطور دیدی؟ پس-

ای دلفریب، از سرجایش بلند شد و با زدن آخرین پک به سیگار بد بویش، از پنجره به بیرون با خنده

 .انداختش

 ...هاشن؛ اما اصلیها دیده میفرعی-

 !ای کمرنگ از روشنایی قرار گرفته بوداش در هالهبرگشت، چهره

 .با خنده نگاهم کرد و چشمکی زد

 !ها نهاما اصلی-

تر هایم تنگهایم را دور شانهسرخ و سفید شدن، با صدای بلند خندیدم و دست به جای خجالت و

 .کردم

 .سوختهای دست و پایم سِر شده بودند و پوست تنم میاز سوز سرما انگشت

ای رهایش تابم قرار داده بود و چشمانم لحظهرخش را در معرض دید دل بیی بد حال ماه، نیمچهره

 .کردندنمی

ی کوچک بینشان رد و بدل ی برادر کیارش، در ذهنم نقش بست و یک مقایسهصویر چهرهناگهانی ت

 !شد

 .نهایت صاف، اما ماهور جدیداً مانند آریا موهایش رو به جوگندمی رفتن بودهر دو موهای مشکی و بی

 .نهایت مردانه بوداش خام و ماهور بیهای کشیده و استخوانی، اما او چهرهبینی

 !امساله زند که من یک مرد سیمی اش فریادگویم چهرهباز هم می

 ...و شاید هم فریاد بزند، من یک پزشک ماهرم

 .هایم خشک از سرمایم را کمی تر کردمبه افکارم لـ*ـبخندی زدم و لـ*ـب

کرد و هر زمستانی را رویم هر سرمایی را تبدیل به گرما مینهایت سرد. اما مرد روبهسرد بود، بی

 .بستانتا

 !تواند برای عشقش دوست داشتنی به نظر برسد؟یک مرد، تا چه حد می

 .داشتنی به نطر برسه تونه برای مردش دوستهمون قدری که همون معشوق، می-

 !گرد کردم و با دست جلوی دهانم را گرفتم؛ بلند خواندن افکارم همچین عواقبی هم دارد چشم

هایم را گرفت و به دیکم آمد و دوباره کنارم نشست. دستدستش را از جیب شلوارش درآورد، نز
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هایش گرفت و به آرامی پیچ داد و ای از موهای خیس بلندم را میان انگشتسمت خود کشاند. طره

 :زمزمه کرد

 ای عجب خوب دو دیوانه بهم ساخته اند؛-

 !زلف آشفته ی تو، با دل سودایی ما

م، با لـ*ـبخند چشم بستم و با یادآوری تک بیتی زیبا از های آب از موهایم روی تنبا چکیدن قطره

 :موالنا لـ*ـب زدم

 من، ٔ  گر بـ*ـو*سه دهد بر لـ*ـب پوسیده-

 !گر زنده شوم عجب مدارید شما

 !ای کرد و مرا به دنیایی دگر کشاندخنده

 !کردمنگاهش می نفس، با چشمانی از حدقه در آمدهصدا و حتی بیحرکت، بیبی

هایش را نفس خواست ریتمای فاصله گرفت. نفس عمیقی کشیدم، انگار که خودش هم میظهبرای لح

 .ای زد و دوباره به غارتم بردمنظم کند؛ لـ*ـبخندِ موذیانه

 !ام کردایندفعه بدون هیچ تعجب و شوکه بودنی، دست دور گردنش انداختم که با گازی ریز، همراهی

رسید و من از این یکی ر آن لحظه تنها صدایی بود که به گوش میهایمان، دی باد و نفسصدای زوزه

 .شدن، غرق در خوشحالی بودم

دار که در تمام ریش زبرش را لمس کردم که ناگهانی جدا شد و با لـ*ـبخندی معنی دست بردم و ته

زد و بعد ای هایم ب*و*س*هدیدم، به انگشتهایش میها اولین باری بود که به روی لـ*ـباین سال

 .موهایم را غرقِ ب*و*س*ه کرد های نم گرفته از خیسیهم شانه

 .چشم بستم و لذتش را به جان خریدم

 !اسعطر تنت، ویران کننده-

 .کردکشاندم؟ امان از این نگاهِ گیرایش که جان به لـ*ـبم مینگاه این مرد چه داشت که تا مرگ می

 !تونستم سه سال ازت دور بمونمبودم... اونقدر دیوونه که  من دیوونه-

 .گونه روی صورتش به حرکت در آوردم تبسم به ل*ب، نزدیکش شدم و شستم را نوازش

مهم نیست، من فراموش کردم؛ بدون هیچ ترسی. همین که هستی خوبه، همین که کنارمی و دیگه -

 !ری. خوشحالم... از اینکه دارمت و قرار نیست از دستت بدم خیلی خوشحالمنمی
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 .داد ام تکیهاش را به پیشانینزدیک آمد، چشم بست و پیشانی

 :نفسی گرفت و خسته لـ*ـب زد

 .خوامتمی-

 !فرو ریختم و به آنی از هم پاشیدم

 .گر گرفتم، نبض گرفتم

 ...مردم و دوباره زنده شدم

 .به تکاپو افتادم و از هیجان، لرزیدم

 :انند خودش با خستگی ل*ب زدمدوباره دست انداختم دور گردنش، چشم بستم و م

 !وَ تو همان جهنمی هستی که تنها در جان من آرام گرفته است-

 !مانتا خواست جوابم را بدهد، صدای در بود که از جا پراند

به سرعت از سر جایم بلند شدم و ترسیده به سمت در اتاق خیز برداشتم که صدای ماهور باعث شد 

 !چشم گرد کنم و به سمتش برگردم

 مریم؟ مروارید؟-

 .ام گذاشتم و برایش عصبی چشم گرد کردمدست روی بینی

 !ماهور؟-

خیالی که پاهای بدون پوشش را ایندفعه با دو دست جلوی دهانم را گرفتم و با بدبختی به ماهورِ بی

 .زد خیره شدمدید می

 :وار گفتمدر هوا، برایش بشکنی زدم و زمزمه

 .ماهور؟ دایی نوید اینجاست-

 .از سر جایش بلند شد، ابرویی باال انداخت و با خنده به سمتم آمد

 ماهور؟ چه خبر شده؟-

های پایم حال از شدت ترس لـ*ـب گزیدم و سعی کردم ضربان قلبم را نادیده بگیرم. نوک انگشت

 .هایم، دگرگون کننده بودیخ بسته بودند و لرزش دست

، پچ کنان اش گذاشت و پچم؛ دستش را روی بینیبه بازویم چنگی زد و به داخل حمام فرستاد

 :لـ*ـب زد
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 .فقط آب و باز کن و از خودت صدایی در نیار-

 .سرم را مطیعانه تکان دادم و در حمام را قفل و سپس آب را باز کردم

از صدای برخورد آب به کف حمام، کمی فاصله گرفتم و گوشم را به در حمام چسباندم. صدایشان 

 .رسید، عصبی از این وضعیت چنگی به گلویم زدممیضعیف به گوش 

 .سعی کردم خالی شوم

 خالی از هر گونه دلهره و ترس،

 ها،رها شوم از تمام دگرگونی

 ...هاها و نا به حقیاز حرف

 !هایشهایش، عطر تنش، حرفهایش، هوایش، نفسچند دقیقه پیش را مرور کردم. بـ*ـو*سه

 .تم که بخوانم، مانند کتابی که خواندنش با تکرار دلچسب استخواسخط به خط این مرد را می

 .خواهممن ماهور را، پر از نیاز، پر از تکرار؛ پر از خواهش، می

 .زند، جای ذهنم پرسه میی در، رها شدم از اویی که به تازگی، در جایبا صدای تقه

 .آرامی باز کردمهایِ خشک از اضطرابم را با زبان تر کردم و در را به لـ*ـب

 .هایم جا خوش کردی خندانش مقابلم نمایان شد. ناخودآگاه تبسمی ملیح روی ل*بچهره

 :ای کردم و مسخره گفتمی تنم اشارهبه حوله

 نظرت چیِ با این بیام پایین؟-

 .ای کرد و با گرفتن دستم از حمام خارجم کردتک خنده

 :بود، کشاندم و با جدیت گفتبه سمت کمد چوبیِ کوچکی که قبالً برای مری 

 ...فقط بیست دقیقه فرصت داری تا آماده شدن و اینکه-

 :دستی به ته ریشش کشید و متفکر ادامه داد

 سر و سنگین، متشخصانه و چیزی در حد همسر یک آقای دکتر؛ متوجه شدی عزیزم؟-

 .حرف به چشمانش خیره شدممطیعانه سرم را برایش تکان دادم و بی

 .مهربانی زد و از اتاق خارج شد و مرا با فکرهای درهمم تنها گذاشت لـ*ـبخند

 .گشتمترینشان میکردم و به دنبال مناسبها را زیر رو میلـ*ـباس

 !به قول ماهور، چیزی در حد همسر یک آقای دکتر
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 .زدمالی خریدهای ماهور گشت میالبه گردم و کالفهدانستم به دنبال چه مینمی

 .د، اما حساسیت حرف ماهور باعث شده بود در یک انتخاب خوب پافشاری کنمزیاد نبودن

ی نم گرفته را از تنم خارج کردم و به پیراهن سبز بلندی که در آن وسط خودنمایی با عصبانیت حوله

 .کرد چنگی زدممی

 .کردمشان رفتند پیچ و تابی دادم و باالی سرم جمعکم رو به فر شدن میموهای خیسم را که کم

 .ای که پر بود از ترس و شگفتیخوشحال بودم، یک خوشحالی

ای که انتظار دیدارم را ام، از آیینهروسری سفیدم را هم سر کردم و بدون نگاه کردن به چهره

هایم را هایم را خیس کردم و انگشتل*ب .ای گرفتم و قدم به بیرون گذاشتمکشید خداحافظیمی

 .در هم قفل کردم

 .ها پایین رفتمِ زیرلبی، از پلهاهللی کشیدم و با بسمنفس عمیق

 !همه بودند، حتی خاله مهربان و دوقلوهایش

 .زدندحتی 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-

 !شان به سمتمهای متعجبسریک سالم کافی بود برای برگشتن 

 ...سالم نارون بابا! بیا اینجا-

 :ای کرد و با صدای خش دارش گفتسرفه

 .کنار من بشین-

متعجبشان رنگ غم به خود گرفت. اخمی کردم و بدون حرفی دیگر کنار آقا بزرگ روی مبل دو  نگاه

 .نشستم نفره

خواست در چنین وضعیت دشواری دلم نمیبزرگترین نقطه ضعف من در زندگی بود و هرگز  دلسوزی

 .قرار بگیرم

 .ای زدمدستم را گرفت و نرم فشرد، با افتخار نگاهش کردم و به پشت دستش ب*و*س*ه

 !اش هم برایم یک افتخار بوداین مرد سن باال، حتی بیماری

 .به جمع نگاهی انداختم، ساکت شده بودند

 خوبی نارون دایی؟-
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 !خوب هستین؟خوبم دایی جان! شما -

 :دایی زدم و گفتم ی دلفریب زنلـ*ـبخندی به چهره

 شما خوب هستین زن دایی جان؟-

 .ای برایم فرستادچشمانش را برایم باز و بسته کرد و بـ*ـو*سه

 شه در همچین شب زیبایی خوب نبود؟مگه می-

 :سر تکان دادم که آقابزرگ گفت

 کنی؟ییِ خوش رنگت تر نمیها رو با چاعروس خانم... خشکی دهن مهمون-

 .هایشها و بریده حرف زدندلم گرفت از این نفس تنگی

 .خواستم بلند بشوم که خاله فیروزه با یک سینی پر از چای وارد سالن شد

 !های خونهاز قدیم گفتن این کارها برای عروس، نه برای کارکن-

 .م به تماشایش نشستمی عصبی کرد، مری زیر لـ*ـب غرید و من با اخآقا بزرگ سرفه

 .کردها را با لـ*ـبخند مهربانش پخش میاعتنا به حرفش، چایخاله فیروزه بی

 :ی کوچکی که کنار دایی نشسته بود رسید، بلند گفتنوبت به پسر بچه

 ...خورنمی مردها همه چایی-

 :گذاشت ادامه دادهایش میای قند میان لـ*ـباستکانی برداشت و در حالی که حبه

 !دستتون درد نکنه عروس خانم-

 .زده خیره شدمگرد کردم و به ماهور شگفت چشم

ی خاله مهربان، دوباره سکوت را هایشان تعجبم را تبدیل به خنده و حرف بدجنسانهصدای ریز خنده

 .مان کردهایمهمان لـ*ـب

 !پسر خوب، به این خانم سن باال میاد عروس این عمارت باشه؟-

 :ای احمقانه رو به دایی نوید گفتاد و با خندهسری تکان د

 .خوره عروست بشهواال نارون هم بهش نمی-

هیچ کس چیزی نگفت؛ زندایی با اخم روی برگرداند. دایی نوید به ماهور عصبی نگریست و آقا بزرگ 

 .دادخودش را با استغفراهلل گفتن تسکین می

 :با گستاخی تمام گفتمهایم را مشت کردم و در قبال این سکوت دست
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 ...ها بمونه برای بعد مراسمها و تیکه بار کردنحرف-

 !ها تموم من عقد رو بخونم بین این دو تا جوون؟گه، اگه حرفدخترمون حق می-

ی ای که قصدش از آمدن، خواندن عقدنگاهم گره خورد به نگاهه همان مرد مسن خوش خنده

 .محرمیت میان من و ماهور بود

 .کردرا متعجب در جمع چرخاندم. مری نگران لـ*ـبخندی زد و کیارش دقیق نگاهم می نگاهم

خاله مهربان همچنان اخم را شریک ابروهایش کرده بود. دایی و زندایی، به همراه آریا خوشحال 

 .کردندنگاهم می

 !نارون؟-

ت چشمانم را جمع و جور ام تکانی دادم و سعی کردم بهبا صدای عصبی ماهور، به ابروهای باال پریده

 .کنم

 ای شروع کنیم؟عزیزم همه منتظرت هستن، اگه آماده-

خوردند و صدای زنگی کر کننده لـ*ـب باز کردم تا چیزی بگویم اما فکرهایم مدام خط قرمز می

 .هایم را به بازی گرفته بودگوش

 .افزودعصبی بود و شوکه بودنم، بیشتر از هر چیز دیگری بر عصبانیتش می

 .فکر و پریشان برایش سری تکان دادم که اشاره کرد به سمتش برومبی

 !توانستم بشنوم؛ در واقع هوشیاریِ کاملی نداشتمشان را در آن لحظه نمیصدای

کردند از خوشحالی است که تا ها فکر میقرار بودم. اما حاظران جمع؛ آنهیجان زده و کمی هم بی

 .اماین حد هیجان زده شده

های کنجکاو یا شاید هم نگران برادرش کسی که به خرابی حالم پی برده بود، ماهور و نگاه تنها

 .کیارش بود

خواستم و هرگز از این خواستن های خوب را کنار ماهور میی اتفاقخواستم... لحظه به لحظهمی

 .شدمخسته نمی

 .ام شد صد گل رزخطبه را خواندند و مهریه یک ماهه

 !ها چیست؟آورم و معانی آیهبر زبان می دانستم چهنمی

های سید را و خوشحال به جمع نگاهی کوتاه کردم خط به خط گفتهاما با لـ*ـذت تکرار می
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 .گرفتمانداختم و سپس ماهور را هدف میمی

 .آوردهای سید را بر زبان میاو هم خوشحال و شاید هم کمی ناراحت، گفته

 .هایشان را حوالیِ صورت ملتهبم کردندـ*ـو*سهدست زدند، شادی سر دادند و ب

کردم، زیبا و ساده بود. این سادگی زد با ذوق نگاه میداری که در انگشتم برق میی نگینبه حلقه

 !ماهور را دوست داشتم

 .دونستم دوست نداری زیادی تو چشم بزنهمی-

 .ماش که در اخم خفه شده بود نگاهی کردسر بلند کردم و به چهره

 .خوبه که هنوز یادت مونده-

 .ام شدمدوباره سر به زیر انداختم و مشغول دید زدن حلقه

 ناراحتی؟-

ام برد و باعث شد دوباره نگاهم نفسی گرفتم و به معنای نه، برایش سری تکان دادم. دست زیر چانه

 .قفل چشمانش شود

 پس اون همه تعجب، برای چی بود؟-

 :م لـ*ـب زدمای باال انداختم و آراشانه

 !خبرتمن فقط شوکه شدم از کار بی-

 :هایش کشید، چشم ریز کرد و با بدجنسیِ تمام گفتشستش را روی ل*ب

 خواد رو انجام بدم؟تونم هر کاری که دلم میدونستی االن میمی-

خمی یک تای ابرویم را باال انداختم. منظور حرفش را به درستی درک کرده بودم، اما جا نزدم و با ا

 :مصلحتی گفتم

 !این حرف یعنی چی؟-

 .نیشخندی زد و با کمی تعلل، از جیب کتش دو بلیط در آورد

 :ام را به کناری زد و زیر گوشم با زمزمه گفتی روسریدر هوا تکانشان داد، نزدیکم آمد و لـ*ـبه

 .یعنی تا دو ساعت دیگه پرواز داریم-

 !هایشاش و گرمای نفست؛ بلکه از نزدیکیها و رفتن به مسافردلم لرزید، نه از بلیط

 .چشم بستم و آب دهانم را به سختی بلعیدم
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ام تکیه دادم تا پس ام زد. دستم را به دیوار کناریای به گوشِ بخار گرفتهتر شد و ب*و*س*هنزدیک

 .نیفتم

 .ی روحم بودهایش به پوستم، اغما کنندهبرخورد نفس

 !این بازی پر از خباثته-

 .هایم را به هم فشردم و با سختی چشم گشودمای کردم، لـ*ـبخنده

اش زدم تا به عقب برود. لـ*ـب زیرینم را به دندان کشیدم که با کف دست به تـ*ـخت سـ*ـینه

 !هایم شدحواسش معطوف لـ*ـب

 .اش بردم و به اجبار سرش را باال گرفتمدست زیر چانه

 ها چی هستن؟خوبی باش و بگو این بلیط پسر-

 .میل به عقب رفتبا کمی درنگ، سری تکان داد و بی

خواست نزدیکم شود، آن قدر نزدیک که در هم آمیخته شویم. چیزی بود که خودم دلش می

 .کشیدمصبرانه انتظارش را میبی

 :جیب کتش گذاشت و با لـ*ـبخندی کمرنگی گفتها را در بدون اینکه نگاه از چشمانم بردارد بلیط

 .ریم کیشمی-

 !ای کردمابروهایم متعجب باال پریدند و با حیرت تک خنده

 :هایم را تر کردم و گیج پرسیدملـ*ـب

 ...نه!... یعنی-

 :ام کشیدم و دوباره گفتمدستی به پیشانی

 !کیش؟-

 .بگیرم یادم باشه بعد از برگشتنمون از دوستم یه نوبتی واست-

 .ریزی به بازویش زدم و خنده بدجنسی نثارش کردم مشت

 .رسیددور نبود، اما این رفتن برایم دور بنظر می

 .گذره! من، بانو، مری و آقاجوناز اون موقع تا حاال ده سال می-

 .شدکرد و دیگر هرگز تکرار نمینمی وقت رهایم ای که هیچبود... گذشته گذشته

 .ام را کمی به عقب فرستاد و جدی شددوباره نزدیک آمد. روسری

https://roman98.com/
https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
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 !موهات خیسن-

 .وقت خشک کردنشون رو ازم گرفتی-

 .ولی ارزشش رو داشت-

 .تهیچ نگفتم و بجایش در دل زمزمه کردم: صد البته که داش

 :دستی به ابروهایم کشید و با ناراحتی گفت

 .خوای محرم بشیم و قراره جا بزنیفکر کردم نمی-

 .هایش را حس کنندمچ دستش را ناگهانی گرفتم که باعث شد ابروهایم جای خالی انگشت

 .خوام که راجع به من اشتباه فکر نکنیشن، ازت میفکرهای اشتباه به قضاوت تبدیل می-

 :هایم ادامه دادما کردم و با باال انداختن شانهنفسم را ره

 !شد؟زده شدم. نمیشاید خیلی متعجب و هیجان-

 .شهنمی کنه هرگز عصبیچیزی که من و -

هایم را با خنده در دهان فرو کردم که صدای جیغ گوش خراشی، باعث شد هر دویمان لـ*ـب

 !ترسیده به عقب برگردیم

کرد. دستانش را جلوی دهانش گرفته بود و ناباور سرش را به چپ و راست با شگفتی نگاهمان می

 .دادتکان می

 .روسری رها شده دور گردنم را روی سر انداختم و به سمتش رفتم

 !منتظر تبریکت هستیم مریم خانم، نه نگاه بهت زدت-

م و لـ*ـبخند به لـ*ـب از حرف ماهور. مریم همچنان شگفت زده لـ*ـب زیرینم را به دندان کشید

 .را به حصار دستهایم کشیدم

 :مشت ریزی به کمرم زد و زیر گوشم به آرامی گفت

 !خبر. آره، آرههی واسه تو یکی دارم که بی-

 .هایم جدایش کردمهایم لرزیدند و از حصار دستی بلندم، شانهاز خنده

 .شان هم دنیایم را تغییر داده بودهای زیادم، صدای بلندندهاین روزها عالوه بر خ

 .ذوق زده، دست چپم را باال گرفتم و در معرض دیدش قرار دادم

 .او هم متقابالً با ذوقی خاصی انگشتم را گرفت و با اخمی مصلحتی به پشت سرم خیره شد

https://roman98.com/
https://roman98.com/


    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         97 

 

 !دیگه مبارکهباز کن اون دهن و بگو -

 .و کمرم را گرفت و نرم فشرد از حرفش، لـ*ـبخند دندان نمایی زدم که نزدیک آمد

 هی پیرمرد، تو از اینکارها هم بلد بودی؟-

 .و از خنده ریسه رفتم پوشاندماین دفعه من بودم که دهانم را با دست 

 .ش را دوران روی کمرم به حرکت در آورد و سپس روی پهلویم گذاشتدست

 !مهم دله که خوشبختانه هر دوی ما داریمش-

 .ام حبس شدپهلویم را کمی فشرد که نفس در سـ*ـینه

کردم بر حس خفگی از لـ*ـذت دستش غلبه کنم به سختی نفسی گرفتم و با در حالی که سعی می

 :مریم لـ*ـب زدم چرخاندن چشمم در حدقه رو به

 .خب آره، ما فقط یازده سال اختالف سنی داریم-

گرم ماهور جدایم کرد. برایش زبانی در آورد و طوری که سعی  حصار دستانشبازویم را گرفت و از 

 :داشت حرص ماهور را در بیاورد گفت

 .البته عزیزم دوازده سال! دو ماه دیگه تولدشه-

به همین سادگی فراموشکاری در حال بلعیدن ذهنم بود و من هم  ماه تولدش را از یاد برده بودم!

 …هیچ فکریکردم بیاش مییاری

ای سرم را به عقب چرخاندم و برای ماهور لـ*ـبخند شدیم برای لحظهدر حالی که از راهرو خارج می

 :به لــ*ب، آرام زمزمه کردم

 !دوستت دارم-

 .با اخمی ریز به چپ و راست تکان داددانم متوجه شد یا نه؛ سرش را متعجب و نمی

 !ای بابا، دل بکن از آقاتون-

 :اش نگاهی انداختم و سرخوش گفتمو صورت خسته های ورچیدهبه لــ*ب

 .نشوی درک نکنی دل فرهاد را شیرینتا -

 :ابروهایش شگفت زده باال پریدند و ناباور گفت

 !به عروس خانمبه، بهبه-

 :اش متفکر شد و با لودگی گفتچهره
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 پس چرا من خواستگار ندارم؟-

 :چرخاندم گفتمحوصله چشم چرخاندم. در حالی که سرم را به عقب میبی

 .نه اینکه من خیلی داشتم-

 !چشم کردم اما دیگر در راهرو ندیدمشنبود، آنقدر چشم

 .به جلو رفتمبا کشیده شدن بازویم تلو خوران 

 !ها کجانگن این نوشکفتههمش برای تو؛ اما فعالً بیا بریم تو جمع، االن می-

 .ام کرد و با صدای بلندش به جمع پیوستچشمکی نثار چهره

ی مشکی کنجکاو شد. این خواستم به سمت ماهور بروم و به دنبالش بگردم که چشمانم قفل دو تیله

 .هدف دیگری نداشتندها جز کنجکاوی، قطعاً هیچ چشم

ای که ی قندی که در دستش بود را به همان پسربچهاستکان چایش را روی میز گذاشت و حبه

 .بارید داد. کنار گوش کیارش حرفی را زمزمه کرد که نگاهش به من افتاداش میشیطنت از چهره

داد. چشم چرخاندم و سعی کردم حواسم ای نمییم کنم، اما تعجب اجازهابروهامهمان خواستم اخم را 

زدند و با لـ*ـذت ای که کنار هم نشسته بودند کنم. حرف میرا معطوف مری و خاله سودابه

 .خندیدندمی

حس کردم به  .اما نتواستم و نگاه سنگینش باعث شد دوباره به تیلههای کنجکاوش چشم بدوزم

برای همین کمی به جلو رفتم و مسیرم را تغییر دادم که به پاهایش سرعت داد و در آید، سمتم می

 !هایش کردآخر، دستم را اسیر پنجه

مزه و با اخم برگشتم و زیر دستش زدم. این مرد به تمام معنا گستاخ و ترسناک بود. آب دهانم را مزه

 .سپس شتاب زده بلعیدم

 !گم نارون خانمتبریک می-

را پیدا نکردم. خواستم به دنبالش بروم که قبل  ماهوربا اخم سرم را برگرداندم. اما باز هم حرف و بی

 :خند نگاهش کردم و با تمسخر گفتماز رفتنم با نیش

 !امیدوارم روزی برسه که بشه روزیِ شما-

 .مزه، چشمانش را باز و بسته کردای کرد و با حالتی باتک خنده

 .اما من منظورم نامزدیتون نبود-

 :ای کردگرفت و به باغ اشاره اش را به سمت پنجرهانگشت سبابه
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 .ی نارونی که کاشتید و جوانه زده بودمنظورم دانه-

 ی درهمی که وجودم را از حالت تعادل خارج کرده بودند و حضورخجالت، ترس و اضطراب؛ سه واژه

 .کرداین مرد جوان هم بدترش می

 .با لـ*ـبخندی کج و معوج سر تکان دادم و دستی به پیراهنم کشیدم

 …شه به نارونی کاملبه لطف باغبونی که آقاجون قراره بیاره تبدیل می-

ی کیارش، اش را دوست داشتم، خام و جذاب. مهربان و دوست داشتنی. برعکس پوست سبزهچهره

 .گون بودگندم

 ارون خانم؟ن-

 .ای چشم بستمزده برای چند ثانیهرگ زانویم زد، پایم لغزید و خجالت

 !حالتون خوبه؟-

 :ام را هول زده به جلو کشاندم و بدون نگاه کردن به چشمانش لـ*ـب زدمروسری

 .بفرمایید؟ صدام زدید-

 .وماش باعث شد کمی به عقب برنفسش را پر صدا رها کرد و کمی نزدیکم شد. نزدیکی

 .اس در واقع بیست و شش سالشهکنید بچهاون آقایی که فکر می-

 :گفت در واقع بچه نیست اشاره کردمای که میمتعجب سر بلند کردم و به همان بچه

 .کنیداون... نه! شوخی می-

 .گم. تو یک دانشگاه بودیم و االن هم روانپزشک خوبی هستننه اتفاقاً جدی می-

 .دادمقورت دادم و ناباور سر تکان میآب دهانم را دستپاچه 

 ...پس اون حرفای وسط جمع-

 :هایم را تر کردم و با خنده ادامه دادملـ*ـب

 !خب... خب این وصلت چه ربطی به ایشون داره؟ !اصالً چرا اینجان؟-

 .ی چشمش را خاراندلـ*ـبخند کمرنگی زد و گوشه

 .خواست مزه بپرونه و چون من خواستم اومد-

 .ام را بگیرم. سر به زیر انداختم و لـ*ـب گزیدمکردم جلوی خندهسعی 

 .ها شده بودی قند رو دادید دستش واقعاً مثل بچهوقتی حبه-
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 :مالیم خندید و بامزه گفت

 .ای هست... درست مثل خودماما از حق نگذریم روانپزشک خبره-

است نامش را بپرسم اما خجالت مانع خوسر بلند کردم و چشمان خندانش را از نظر گذراندم. دلم می

 .شدپرسشم می

 !تفاوتی پر کردمحو شد و جایش را بی اشخنده

 .بهش اعتماد نکنید... لطفاً-

 .خواندکرد. انگار که بندبند وجودم را میام مینگاهش دستپاچه

 !منظورتون کیه؟-

 .آقای تهامی-

ی خندانم شد. در کسری از ثانیه چهرهچیزی خارج نمی هوارا باز کردم تا چیزی بگویم اما جز دهانم 

 !را عصبانیت پوشاند

 بهش اعتماد نکنید!؟-

 .ام را باال آوردم و حرصی جلوی صورت حق به جانبش گرفتمانگشت سبابه

گید بهش اعتماد نکنم االن محرم من، و تا چند وقت دیگه همسر رسمی من به که میاون شخصی -

 .یادحساب می

 .کردام میدانستم چه بگویم و این بیشتر از هر چیز دیگری عصبینمی

 .خواممن فقط خوبی شما رو می-

 .با اخم، سرم را به چپ و راست تکان دادم و ناباور نگاهش کردم

 .ست! خود دشمنیهاین خوبی کردن نی-

 :ای کرد و جوری که انگار از هیچ چیز خبر ندارم گفتی احمقانهخنده

 .گماگر خوبی کردن شده دشمنی پس بهتون بابت این عزا، نه که محرمیت و عقد، تسلیت می-

 .دادام نشان از عصبی بودنم را میهایش را درک کنم و خشم چهرهتوانستم حرفنمی

 .سالن نگاهی انداختم؛ اما ماهور را ندیدم ی نیمه بازبه پنجره

 !هایم تند شده بودنداز شدت حرص و عصبانیت نفس

قرار سر تکان دادم. خواست نزدیکم شود که با صدای لــ*ب زیرینم را به دندان کشیدم و بی
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 :مرتعشی گفتم

 .لطفاً... لطفاً از من دوری کن-

ای در حال خوردن جانم بود. از کنارش گذشتم و خورهام نبض گرفته بود و نداستن، مانند رگ پیشانی

ام به داد از نزدیکیخبر بودم و هشدار میدانست که من بیها رفتم. او یک چیز میبه سمت پله

 !ماهور

 خوای دهنت و شیرین کنی؟عروس خانم نمی-

اختم، که هایش را به بازی دندانش گرفته بود نگاهی اندبرگشتم و به نرجس سرخوشی که لــ*ب

 :نرگس از پشت سرش گفت

 خوای با سپیده و آریا بری کیش؟شنیدیم می-

 :کردم که نرجس گفتحرف و با عصبانیت نگاهشان میبی

 !و کن بعد از اومدنش حامله باشه فکرش-

 .دادمشان را میچشم بستم و نفسم را خالی کردم. نباید جواب

ها باال رفتم که نرگس داد. بدون هیچ اهمیتی از پلههایم را زجر میشان گوشی احمقانهصدای خنده

 :گفت

 ...ذاشتی آموزشت بدیممی-

 .شانهای مزخرفو دوباره شلیک خنده

هایم را در چمدان کوچک کرم رنگی که برای مری بود گذاشتم و نظم لـ*ـباسوارد اتاقم شدم و بی

های تنم، تنها یک رو مانتویی ساده انداختم و دوباره با همان عصبانیت پر حرصم از ـ*ـباسروی ل

 .اتاق خارج شدم

ی های تندم را منظم کنم. دست روی قفسهی اتاق نگاهی انداختم و سعی کردم نفسبه در بسته

 .دادمام گذاشتم و آب دهانم را پشت سر هم قورت میسـ*ـینه

 (.است! تنها یک حرف ف، برای فروپاشی انسان و دگرگونی حالش کافیگاهی اوقات یک حر)

ای را دارم که شود که تا به مرز خودکشی رفت و االن من حس همان فرد شکست خوردهها میبا حرف

 !های نابجا و زننده... نفرینخواهد. نفرین به حرفدلم یک خودکشی می

کشاندم. هر از ن رفتم و چمدان را هم به دنبال خود میتر از قبل، پاییها رفتم و آرامبه سمت پله

 .کشیدمگاهی دستی به گردنم می
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 !حاظر و آماده و البته کمی هم عصبی-

حوصله و ی باقی مانده را هم پایین آمدم و بیسر بلند کردم و به آریای خندان نگاه کردم. دو پله

 :شاید هم کمی عصبی گفتم

 .و مرموزش متنفرماز کیارش و اون برادر کنجکا-

 .ای کرد و متعجب ابرو باال انداخت. نزدیکم آمد و من را در حصار دستهایش گرفتخنده

 کی دخترم رو اذیت کرده؟-

 :ی دستانش جدا شدم و با تندخویی گفتمای از از حلقهبرای لحظه

 !خودش و برادرش-

 :چسباند و آهسته زمزمه کرداش اش بلندتر شد. دوباره سرم را به سـ*ـینهایندفعه صدای خنده

 .تو حیاط، زیر درخت آلبالو منتظرته ماهور-

 .ای نثارش کردمی آرامی کردم و دیوانهخنده

 .ای زدام بـ*ـو*سهصورتم را میان دستانش گرفت و با مهربانی به پیشانی

 .گیرقبل از رفتنت، از آقا جون خداحافظی ب-

 .سر تکان دادم و بدونِ برداشتن چمدانم، در هال را باز کردم

 نارون؟-

 .ای کردبرگشتم که به سالن پر از مهمان و چمدانم اشاره

 :ای باال انداختم که گفتتفاوت شانهبی

 .زنه. تو به دل نگیرمنظور حرف میکاوه بی-

 ...پس نامش کاوه بود! کاوه

خارج شدم و به سمت باغ حرکت کردم. این مرد  خانهحرف دیگری از سر تکان دادم و بدون هیچ

 !ام به ماهور بودو بانی شک و شبه مرموز که نامش را به تازگی کشف کرده بودم باعث

رفتم. آنقدرها هم تاریک نبود، چند پایه برقی به جلو میبه پاهایم سرعت بخشیدم و در تاریکی باغ 

 .اش شده بودندکه در خیابان بودند تا حدودی باعث روشنایی

 .کردی جالبی بود که تا حدودی اضطرابم را کم میی باد، صحنههای بی پوشش اطرافم و زوزهدرخت

کسی بود. مدام دستش را باال و ی نیمکت در حال حرف زدن با به اطراف نگاهی انداختم، روی دسته

 .کردپایین می
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شد شان باعث میهای زیر پایم و خوردشدنخش برگداشتم اما خشآهسته به سمتش قدم بر می

 .آهستگیِ راه رفتنم بهم بریزد

دانستم که کارم اشتباه است اما حس شکی که نسبت به ماهور پیدا کرده بودم هیچ جوره رفع می

 !شدنمی

 !شدنم به تماسش پایان داد و به عقب برگشت که با دیدنم متعجب سر جایش ایستادبا نزدیک 

 !نارون؟-

کردم های تند شده از عصبانیتم را کنترل میلـ*ـب زیرینم را به دندان کشیدم و در حالی که نفس

 :مشکوک گفتم

 زدی؟اینجا، دور از همه، داشتی با کی حرف می-

 .کردم خونسردی چهره و کالمم را حفظ کنمن سعی میاخمی کرد و به سمتم آمد. اما م

 !از این اخالقا نداشتیم-

 :گیر، پای چپم را بر زمین کوباندم و با صدای نسبتاً بلندی گفتمکودکی عصبی و بهانه مانند

 زدی؟از االن به بعد داریم. با کی حرف می-

 !های تند او بدتر از برخورد باد به صورتم بوده بود و حال نفسنزدیک آمد

 :تر شدن بود گفتموبایلش را در جیب کتش گذاشت و با همان اخمی که رو به غلیظ

 ایی؟یک ساعت دیگه پروازه، آماده-

 زدی کی بود؟اول باید بگی اونی که باهاش حرف می-

نشاند. ابرویی باال انداخت و در حالی که سعی هایش اخمش باز شد و لـ*ـبخند ملیحی بر لـ*ـب

 :کرد لـ*ـبخندش را قورت بدهد گفتمی

 !تو االن حساس شدی نسبت به من یا اینکه شکاک؟-

 .یامهیچکدوم و باید بهت بگم که من کیش نمی-

 .فهمونماالن بهت می-

دست زیر پاهایم  اهمیت به حرفش خواستم برگردم که ناگهانیپشت چشمی برایش نازک کردم و بی

 !هایش انداختمبرد و روی شانه

 :گونه گفتمبا جیغی که زدم تکانی به خوش داد که بازوانش را محکم گرفتم و التماس

 !اُفتیمبذارم پایین؛ االن می-
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 .ای کشیدماز قصد دوباره تکانی به خودش داد که دوباره جیغ ترسیده

 ...ماهور! ماهور بذارم پایین االن می-

هایش حرفم نصفه ماند و تنهای صدای فریادم بود که با باد هم آمیخته سرعت بخشیدن به قدمبا 

 .های ماهوری که از ته دل بودشد و خندهمی

 .خواهد پایین بیایمخوشم آمده بود! همان اوایلش کمی ترسناک بود و اما االن، دلم نمی

 .در آخر وارد خیابان همیشه خلوت شدیم ی کوچک باال رفت.در حیاط را باز کرد. از روی سه پله

 :کرد که با خنده گفتبه سمت ماشینش حرکت می

 !یادمثل اینکه خوشت اومده، دیگه صدات در نمی-

 .ام بلند نشودجلوی دهانم را گرفتم تا صدای خنده دستبا 

 .ن ممکنه کسی ببینهنه اصالً کارت درست نیست بذارم پایی-

گذاشت. لـ*ـباسم را مرتب کردم و به چشمان همچون شبش زل نفسی گرفت و به آرامی پایینم 

 .زدم

 زدی؟با کی حرف می-

 :زد به سردی گفتاخمی کرد و در حالی که ریموت ماشین را می

 !سوارشو-

بست و با سرعت به سمتم آمد.  چشمای دست به سـ*ـینه شدم و ابرو باال انداختم. برای لحظه

 .بازویم را گرفت و با زور به سمت ماشین کشاندم

 ...این کارت درست نیست، من از هیچکدومِ حاظرای جمع خداحافظی نگرفتم! چمدونم-

 :کرد گفتدر حالی که در را باز می

 .ی، چمدونت رو هم خودم میارمی کافی خوش و بش کردبه اندازه-

گرفتم که لـ*ـبه ی مانتویم را گرفت  ی حق به جانبش رویبا اخم سوار شدم و به حالت قهر از چهره

 .و با جمع کردنش به زیر پایم فرستادش

 .کنهالی در گیر می البه-

 :ای دادم و با نازک کردن صدایم گفتمام حالت مسخرهبه چهره

 !نوای، ممنون آقامو-
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 :مالیم خندید و با چشمک گفت

 !کنم ضعیفهخواهش می-

 .ی اخیر، چشم بستمهای پیش آمدهی سرد ماشین تکیه دادم و فارغ از اتفاقرا به شیشه سرم

ببینم و با مریم کمی توانستم خریدهای مری را بود، تا میخواست که پروازمان برای فردا میدلم می

 .حرف بزنم

بی و دلتنگ بی .خواهداش میهای دوست داشتنیدلم حصار دستان گرم آقا بزرگ را با آن نصیحت

هایمان بودم؛ شب کنار هم خوابیدنمان و صبحش را با نگاه به صورت گرد و مهربانش شروع شب

 !کردن. شاید هم دلتنگ ناری و اخالق بدش بودم

 !های سرخ و چشمان سبزشم با آن لپاسپهر خوردنی

شوم. دلگیر تماشایش کند، خیره میای که در انگشت چپم خودنمایی میکنم و به حلقهچشم باز می

 .زنمکنم و لـ*ـبخندی از روی دوست داشتن به سادگی و زیباییش میمی

ای کردم و . خندهکشید تا حلقه را دستش کنمشوم، شبی که اسحاق انتظار میبه گذشته پرتاب می

 .به خیابان خلوت چشم دوختم

 !لعنت بهت اسحاق، لعنت به خودت و دوست داشتن نحست بچه کالغ بد شوم-

با باز شدن در ماشین، برگشتم و به ماهور نگاهی انداختم. موبایلش را به همراه پاکت سیگار و کیف 

دم نگاهش نکنم؛ اما ناموفق پولش، جلوی ماشین گذاشت و بدون بستن در به سمتم آمد. سعی کر

 !بودم

 !، چشم کردم تا به نتیجه رسیدم که... بله به سمت آریا رفت و چمدانم را از دستش گرفتکمی چشم

ی کوتاه دوباره به سمت ماشینش آمد. عطر جا شدم. بعد از چند لحظهمعذب در جایم کمی جابه

 .هام کشیدمطش سرمایش را به ریهآکنده روی پیراهنش دیوانه کننده بود! چشم بستم و با ع

 .اش را کمی به جلو کشاند و چمدان را در عقب گذاشتصندلی

 .اهلل، ماشین را به حرکت در آوردبعد از اتمام کارش سوار شد و با گفتن بسم

 کم حرف بودی، یا کم حرف شدی؟-

 .ک بوقی زدمان بود، تجوابش را ندادم. از خیابان خارج شد و برای ماشین آریا که جلوی

 .گیریمن از آقاجون و اهالی خونه خداحافظی گرفتم و قول دادم که باهاشون تماس می-
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 .ای برگشت و نگاهم کرددوباره جوابش را ندادم که برای ثانیه

 !نارون خانم؟-

 :دار کردمحوصله و کشصدایم را بی

 بله؟-

 :ای کرد و با همان لحن گفتخنده

 دید حاج خانم؟رخصت سیگار کشیدن رو می-

 :ای باال انداختم که با لحنی موزیانه گفتتفاوت شانهبی

 !که حساسیت داشتیشما -

 :لـ*ـب گزیدم و بدون نگاه کردنش گفتم

 .خُب آره-

 !هومِ( آرامی گفت و قطعاً در دل )خر خودتی( را هم حواله کرد)

 ...خوای بگینمی-

 :های پایم را در کفش فشردم و با تردید گفتمانگشت

 ...ای که با خودمحلقه-

 .با کوباندن دستش روی فرمان ماشین ترسیده چشم گرد کردم و به سمتش برگشتم

 .به تندی کنار خیابان نگه داشت و با خشم به چشمانم زل زد

 !است؟پرسی کجی کوفتیِ به درد نخور واست مهمه که میانقدر اون حلقه-

 :و راست تکان دادم که صدایش را باال برد چپسرم را به 

ی دو هزاری و اون اهالی به گند گم از اون مرتیکهپرسی که چیکارش کردم؟! مگه نمیپس چرا می-

 حرف نزن؟ کشیده

 !ه مانده بودممتعجب، ترسیده و ناباور به چشمانش خیر

 !ی پدری تو خط قرمز منن نارونخانواده-

دری گرفت و با صدای بلندی که بیشتر شبیه به فریاد بود دستانش را باال آورد و در هوا به حالت ضرب

 :گفت

خوای بگو؛ اما رو خط قرمز من خوای انجام بده، هر چی میتونی بفهمی؟! هر کاری میخط قرمز! می-
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 !دست نذار، نذار

 .ام هم چیزی بگویمتوانستم از پر موهای گمشدهحتی قدرت سر تکان دادن را هم نداشتم، حتی نمی

 !توانستم درک کنماش را نمیحرکات تند و رفتارهای تندخویانه

شد بیشتر به درستی شد. این رفتارش باعث میای میای خوب و بعد از دقایقی بدتر از هر بدیلحظه

 .رمبب های کاوه پیحرف

 .شاید هم این محرمیت باعث شده بود تا این حد احساس راحتی کند و هر چه بخواهد بارم کند

ی غضبناکش روی هایم را بگیرم، از چهرهبه سختی، آنقدر سخت که سعی کردم جلوی ریزش اشک

 .ی دودی خیره شدمی بخار گرفتهگرفتم و به شیشه

ر بد که از هیچ کدامِ حاظران جمع خداحافظی خواست، من هم بد شده بودم آنقددلم خواب می

 !ها دست ماهور را گرفتم و پیش به سوی کیش رفتهامنگرفتم و مانند این هول زده

کمی صبر کرد، کوتاه و سپس ماشین را به حرکت در آورد. اما در همان کمیِ کوتاه، سنگینی نگاهش 

 .مانیکرد و شاید هم با پشیکردم که با خشم نگاهم میرا حس می

 ...خواستم داد بزنمنمی-

 !سپیده خیلی خوشبخته و قدر ندون-

 .رویش چشم دوختای به نیم رخم نگاهی انداخت و دوباره به مسیر روبهبرای لحظه

 !گه به همه و از مامان بابام بیزاره؟چرا؟ چون خیلی بد و بیراه می-

شیشه نقشی کشیدم و به آرامی لـ*ـب ام روی بخار نیش کالمش را نادیده گرفتم و با انگشت سبابه

 :زدم

 .نه. چون آریا رو داره-

 .ای سر ندادمچشم بستم و دستم را مشت کردم. اما برخالف انتظارم هیچ گریه

 .جوابم را نداد و به جایش سرعت ماشین را بیشتر کرد

 !کنیتونی جواب حرفام رو بدی ازشون فرار میوقتی نمی-

 .دوست داشتنی که رهایم نمی کند ت بهبرگشتم و نگاهش کردم. لعن

الی موهایش دست قرارانه البههایش روی فرمان ماشین ضرب گرفته بود و به حالتی بیانگشت

 .زدای میهای سفیدی که به نقرهاش با رگهکشید. موهای مشکیمی
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 .ای به جانم رخنه کردام را لمس کردم، که اضطراب ناشناختهحلقه

روی  انداختم که با توقف ماشین روبهها کنجکاو نگاهی میوسیعی که پر بود از انواع مغازهبه خیابان 

 .اش دادمنگاهم را از اطراف به سفیدی دیوارهای سنگی ی سفید رنگ،ساختمانی چند طبقه

 !اش کرده بودندزیبا بود و انگار که چلچراغانی

 .ی پدر و مادر سپیده استخونه-

 .ی ماشین آریا شدماختم و با کمی دقت متوجهابرویی باال اند

 .قشنگه-

 .ی باغ آقاجون و عمارتشنه به اندازه-

 .هایم را قفل دستانش کردنگاهش کردم، لـ*ـبخند غمگینی زد و انگشت

 !گفتممنظورم خونشون نبود؛ ماشین آریا رو می-

 .با اخم به عقب رفتم ام کشید کهبا شگفتی نگاهم کرد و با خنده انگشت شستش را روی گونه

 :اش را جمع و جور کرد و با سر به ماشینش اشاره کردخنده

 .قشنگ باشه . باید همکادنزاست-

 .اش روی گرفتمی سرخوردهحرفِ دیگری از چهرهسر تکان دادم و بی

شد و گرمای همان شستش را پشت دستم به نوازش در آورد، سعی کردم مقابله کنم اما نمی

 !کشاندرا به نابودی می نیایمانگشتش، د

 .داشتنش، امان امان از این مرد و دوست

 .دم. هیچوقتزارم بری، از دستت نمینمی -

 .خواهد از دستم بدهدزارد بروم و نمیمزه کردم. نمیچشم بستم و حرفش را در ذهنم مزه

 :تلخ خندیدم و بدون باز کردن چشمانم، به آرامی گفتم

 .دوستم داشته باش-

 .هایم خسته چشم باز کردمفشار دستش را بیشتر کرد و کمی به سمت خودش کشاندم. با تکان شانه

 !نارون؟-

 :نفسم را با فشار رها کردم و محزون گفتم

 هوم؟-
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 .به من نگاه کن-

 !سرم را تکیه به پشتی صندلی دادم و به سمتش برگشتم. اخم داشت، اخمی عمیق

 .در که از داد و فریادهایش هراس داشتمترسیدم، همانقهایش میاز اخم

 .مانند من، خسته نفسش را از دهان خارج کردلـ*ـب باالییش را با دندان کمی خاراند و او هم 

.. کمی! آنقدر کم که دیگر توانی برای مقابله با هیچ حال و خسته بودم، کمی هم شکست خورده.بی

 .کس را نداشتم چیز و هیچ

هایم ملتهب شده بودند. سعی کردم بگویم. حرف دلم را رو کنم تا درونم و گونهجوشیدند چشمانم می

 .های سنگین شودخالی از حرف

 ...کنییه چیزی رو مخفی می-

 :ای باال انداختم و با قورت دادن آب دهانم ادامه دادمآلود شانهبغض

 .یه چیزی که باعث شده اینجوری با من رفتار کنی-

 :ت تکان داد و دمغ گفتسرش را به چپ و راس

 ...نه، نه نارون همچین چیزی نیست. اگر... اگر هم باشه-

پایش کوباند و هایش به هم، مشتش را محکم به روی هایش را به هم فشرد و با ساییدن دندانلـ*ـب

 !لعنتیِ بلندی نثار خود کرد

اهمیت به رفتار بی الی دستش خارج کردم. دوباره چشم بستم وهایم را آهسته از البهانگشت

 .اش به دنیای خود رفتمبعدی

 .گذرد که توان بازگو کردنش را نداردخواهد و زیر زبانش چه میدانستم چی میای کاش می

 !نهایت خودرای شده بود و تمام کارهایش هم دلبخواهیدرست گفته بودم، ماهور بی

پیانو بود، بیشتر در جایم فرو رفتم و با پخش شدن موزیکی مالیم در فضای ماشین که تنها نواختن 

 .چشمانم برای خواب، سنگین شدند

بعد از حمام، آن هم یک دوش آب گرم که پوست تنت را به جلز ولز بیاندازد، پشت بندش یک خواب 

 .چسبدعمیق هم می

*** 

ریز سفید  هایام، تنها به پیراهن سرخ رنگی که پر بود از گلدانستم چه شده و حتی به کجا رفتهنمی

 !کردچشم دوخته بودم و به جای عطر مانده بر پیراهنش، بوی خون بود که مشامم را پر می
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کشاندنم. سعی داشتند می حصار دستانشگرفتند و دلسوزانه به فشردند، دستم را میهایم را میشانه

 .زاد کننداش را از میان چنگالم آتا از حال و هوای بانو درم بیاورند و پیراهن جا مانده

شد هر لحظه گریه و زاری سر دادنم باعث می هایم و به خصوص مری، به جایهای خالهصدای آه و ناله

 .احساس خفگی کنم

توانستم گشتم ولی نمیمی ی آقاجانم به دنبال مادرمی خانهبه گوشه گشتم، در گوشهبه دنبالش می

 !هایش، غرق در گریه و زاری بودی صدای خندهحال به جا پیدایش کنم. اتاقش خالی بود و خانه

 .لـ*ـباسش را بیشتر از قبل به چنگ کشیدم و با فریاد نامش را صدا زدم

 نارون عزیزم؟ نارون؟!-

 .هایم و تکرار اسمم، به سختی چشم باز کردمهای آرامی به گونهبا برخورد سیلی

 !نارون جان؟ خانمم؟-

تم را باال آوردم. با صدایی که از خواب خشن شده بود لـ*ـب های خشکم را تر کردم و دسلـ*ـب

 :زدم

 .خوابم برد-

 دیدی؟کابوس می-

 سرم را تکان دادم که پشت دستم را بـ*ـو*سید و اندامش را به عقب کشاند و در آخر از ماشین

 .پیاده شد

 .کردهای چسبناک و سرم به شدت سنگینی میگردنم پر شده بود از عرق

 .شوددانستم که نمیی خواب به دنبال بانو بگردم. اما میخواست دوباره بخوابم و در ادامهدلم می

ای زد و بعد هم در را باز کرد. با هجوم باد سرد به سر و رویم، چشم بستم و ی سمتم تقهبه شیشه

 .ام خنک شودام را هول زده به عقب فرستادم تا گردن عرق گرفتهروسری

 !نهایت بودیاجم به هوای سرد بیگرمم بود و احت

 !کنی نارون؟چکار می-

 .ام را به جلو کشاندبا صدای بلندش ترسیده چشم باز کردم که ناگهانی زیر دستم زد و روسری

 :کردم. ناباور به انجام رفتارش گفتمبهت زدم نگاهش می

 !من... من فقط گرمم بود-
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 .کردترم میآمد و این خواب، هر لحظه گیج و منگوابم میام کرد. خبازویم را گرفت و از ماشین پیاده

ات رو بدی هوا همه گردنت رو شه روسریخوری. اینجور که نمیبیای پایین درست و حسابی باد می-

 ...دید بزنن که چی؟! اینجا اروپا نیست، ایرانه منم یه مرد ایرانی

 !ماهور-

 .از دستش خارج کردم با عصبانیت نامش را صدا زدم و بازویم را حرصی

 :متعجب و شاید هم کمی عصبی گفتم

 !شیگم اما انگار با کوتاه اومدن من داری بدتر مینمیکنی، هیچی از سر شب داری بدخلقی می-

هایش به داخل دهانش در ماشین را بست. متاسف سری تکان داد نفسی گرفت و با کشیدن لـ*ـب

 :که دوباره گفتم

 ...تونی. اگر نمیخوب بودن کار سختی نیست تمومش کن. باور کن-

 .لـ*ـب گزیدم و استغفراهلل آرامی به زبان آوردم

 تونم چی؟! بگو دیگه؟اگر نمی-

 .آیدمان میی دوباره حق به جانبش با اخم چشم گرفتم که دیدم آریا به سمتاز چهره

 .رهی دلش طفره میهاکنه و از بازگو کردن حرفببین، 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 بیایدناراحتی

 دی؟عجله کردن به نارون چرا گیر می ماهور؟ اینجا جای بحثه؟! نیم ساعت دیگه پروازه. بجای-

 .دنگاهش کردم که عصبی چشم بست و به موهایش چنگی ز

 .نگفت. آریا به سمتم آمد و بازویم را گرفتدر مقابل حرفش هیچ 

 .یادبریم، خودش می-

 .اش کردمی( آرامی گفتم و بدون نگاه به ماهور، همراهیباشه)

 .صبرانه منتظر دیدنتهسپیده داخل منتظرمونه و بی-

 .نم باقی نگذاشته بودلـ*ـبخندی زدم و هیج نگفتم. در واقع ماهور دیگر حس و حالی برای حرف زد

 .جزیئ روی صندلی انتظار نشستیم به سمت گیت ورودی فرودگاه حرکت کردیم و بعد چند بررسی

 :رو به آریا کردم و متعجب گفتم

 !دیر نشده؟ ماهور که سر شب گفت دو ساعت دیگه پروازه و االن هم تو گفتی نیم ساعت دیگه-
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 :مالیم گفت ام به داخل روسریای از چتریلـ*ـبخند مهربانی زد و با فرستادن نصفه

 .االن شد بیست دقیقه دیگه-

 :حوصله گفتمبه چشمانم چرخی دادم و بی

 شه؟! اصالً خودش کجاست؟اس. حتی سپیده هم نیست! ماشین ماهور چی میخیلی خسته کننده-

 .از سرجایم بلند که شدم که به کسی که پشت سرم بود برخورد کردم

اش بیشتر از هر نقاط دیگری در ای رنگ با موهای چتری شده به روی پیشانیو قهوهچشمان درشت 

 .خوردندمی صورتش به چشم

توانستم از درشتیِ چشمانش نگاه کرد. نمیلـ*ـبخند ملیحی بر لـ*ـب داشت و بانمک نگاهم می

 .بردارم

 .ام کردرد بهت زدگیام، وااش روی گونهتر شد و در نهایت با بـ*ـو*سهلـ*ـبخندش پررنگ

 .اس نارون جانسپیده-

 .ابرو باال انداختم و سعی کردم بر تعجب بیش از حدم غلبه کنم

 .بینمتنارون خانمِ محبوب، خوشحالم می-

های سرخ رنگش، تضادی را در ذهنم به وجود آورده بودند و به طرز عجیبی صدای ظریف و لـ*ـب

 .انگیختبر می حسادتم نسبت به این زن خوش برو رو را

 :گفتمبه اجبار لـ*ـبخندی زدم و با تکان دادن سرم 

 !آمم بله... بله. خوب هستین؟-

 .نگفت با لـ*ـبخند چشمانش را برایم باز و بسته کرد و دیگر هیچ

 :با پیج شدن اسم پروازمان و زمانش، نفسی گرفتم که آریا گفت

 .باید بریم دیگه دخترا-

ام کشیدم و گنگ کردم. دستی به پیشانیتر از آنها حرکت میمن کمی آهستهاش کردیم، اما همراهی

 .کردمشان نگاه میبه هر دوی

 ...زد و آریا شاید چهل و یک و شاید همنهایت سنش کم میسپیده بی

 !نوزده و چهل و دو-

 !با چشمانی گرد برگشتم و به پشت سرم نگاهی انداختم
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 .کرداست و حال از اشتباهش پشیمان شده است نگاهم میمانند کودکی که کاری خطا کرده 

 .چشمی برایش نازک کردم و به راهم ادامه دادم پشت

 .دستت رو بده من-

 .با این حرفش، لـ*ـبخند مرموزی زدم و دستانم را در جیب سویشرتم فرو بردم

 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 سوالـبخندش پر رنگلـ*

 .شان شروع کنمکدام

 زمان پرواز رو بهم دروغ گفته بودی؟-

چرخاندم و به دست آریا که دور کمر سپیده حلقه شده بود زل نه نگاهم کرد و نه جوابم را داد. چشم 

 .زدم

ای از او ندیده گذاشت. اما من هیچ بدیهایش را کنار میسپیده بدخلقیخوشبخت بودند، اگر که 

 !کردم تا به موقعشبودم. شاید هم باید صبر می

کردم. همه چیزش دروغ شده اهمیتی میسوار اتوبوس سفید رنگی شدیم و من همچنان به ماهور بی

 .بود

 .خداحافظی از خانواده ام زمان پرواز و حرف زدن مشکوک در باغش و حتی فرصت ندادن برای

 .گذشتیمان زود میگذشت... لحظه به لحظهزود می

 .همچنان کنارش نشسته بودم و آریا و سپیده هم کنار هم

فشردش. اما من با بدجنسی تمام، دستم را به گرفت و به حالت عذرخواهانه میگاهی دستم را می

 .ها رفتیمی هواپیماقر شدهمان، به سمت محیط مستکشاندم. با پیاده شدنعقب می

هم انجام داد و پس از عبور  ها راهای پروازمان به مسئول گیت، آخرین سرشماریماهور با دادن کارت

های خود هدایت از گیت پرواز وارد تونل متصل به هواپیما شدیم و توسط مهمانداران به صندلی

 .شدیم

ام. وارد شدم و کنار پنجره و بعد هم به شمارهبه چهار صندلی که کنار هم بودند نگاهی انداختم 
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 .کنارمنشستم و ماهور هم 

ی باالی سرمان گذاشت و بعد هم کنار ماهور های دستی کوچکش را در محفظهاما سپیده ساک

 .نشست

 :ای خسته به خود گرفت و رو به آریا گفتمتعجب نگاهش کردم که چهره

 بشین دیگه عزیزم-

دور بازوی ماهور حلقه کردم. خندان چشمانم را از نظر گذراند که با حسادت اخمی کردم و دستم را 

 :گفتم

 .فقط به من نگاه کن. سعی کن گردنت به سمت راست برنگرده-

 :هایش، آهسته گفتابروی چپش را با حالتی خاص باال انداخت و با تر کردن لـ*ـب

 !یادبوی حسادت می-

بستن کمربندش بود انداختم و دوباره نگاهم را به ماهوری که ای که در حال نیم نگاهی به سپیده

 .صورتش پر شده بود از خنده دادم

 خوای من برات ببندم؟می-

 :سر تکان دادم. لـ*ـبخند مهربانی زد و به آرامی گفت

 .چشم نارون خانم-

 .ستای که جز تعجب دیگر برایم هیچ نگذشت کمربندم را بکمی جلو آمد و بعد از چند ثانیه

 .بارید به چشمانم زل زدای که شیطنت از سر و رویش میسرش را باال گرفت و مانند پسربچه

 !ممنون... ممنون ماهور-

 !بار بدشد و یکبار خوب میمتعجب به چشمانم چرخی دادم؛ یک

 .تدانسترینِ من بود و خودش نمیزدم. نگاهش کشندهام تندتند به خودم باد میی روسریبا لـ*ـبه

 .صاف نشست، خواست سرش را برگرداند که فکش را محکم چسباندم

 .عه! گفتم برنگرد-

 .ای پر از شگفتی به خود گرفتهایش کشید و با خنده چهرهشستش را روی لـ*ـب

 .ی )برنگرد( به چپ و راست تکان دادمدستش را گرفتم و سرم را به نشانه

 .هایش روی بردارمای از تیلهخواست لحظهنمیدانم در نگاهش چه جای داده بود که دلم نمی
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مان های آریا نمیتوانست از حالتی که داشتیم خارجشان و نه بشکندادن نه صداهای اطراف و آموزش

 .کند

ای که اولین پروازش را ها را. مانند پرندهپرواز کردیم، به آسمان رفتیم و لمس کردیم عمق خوبی

 .شودمان گم میکند و در پهنای آستجربه می

 ...االن باالییم-

 .نفسی گرفتم و به اضطراب شیرینی که در دلم رخنه کرده بود لـ*ـبخندی زدم

 بخوابیم؟-

 ترسی؟می-

 .های خشکم را به دندان کشیدمای باال انداختم و لـ*ـبشانه

 .اولین بارم که نیست-

 :ام را به نوازش در آورد و با عطوفت گفتگونه

 .پس بخوابیم-

هایشان قفل هم بودند نگاهی انداختم و به تقلید از کارشان، برای بار آخر به سپیده و آریایی که دست

رسید هایم پیچ دادم. با همان اضطرابی که برایم شیرین بنظر میهای ماهور را به دور انگشتانگشت

 .چشم بستم و دست ماهور را بیشتر از قبل فشردم

هایش، همه و همه خوب بودند. مانند یک هایش، مهربانیگویم بداخالقیتوانم بخوب بود، به جرئت می

 .شودناجیست برایم، یک همسر قانونمند محترمی که گاهی بداخالق و عصبی می

 !شوم تا پرتاب به غم نشوم؛ آنچنانی که در دل آسمان گم بشومبه کمک کشیده می

 !به گذشته بخندم یا که برایش بگریم؟

 !هایم را خالی کنم؟نگرم تا تازگی را بینم و بار شانهبه کدامین سو ب

کند و کسی در من هر بار دست به اش میام که فراموشی بیشتر از قبل یادآوریگرفتار مبتالیی شده

 .زندخودکشی می

 !شومنفس میخشکد و بیکند، آنقدر که ذهنم میهوایم میبی

شوم. بهشتی که ظلمت وجودم، به بهشت کشیده می بخشد بهکنم و با دستانی که نور میسقوط می

 .وری در خوشی هیچ نیستدر آن جز غوطه

هواییِ تویی شوند از بیهایم خسته میشوم. نفسمیرم، به ظلمت و اندک هیچی کشیده میهر بار می
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 !که در هوایم نیستی

زنند و دعاگویت میداشتنت چرخ  هایم آمده است که مانند مداری به دور دوستچه بر سر واژه

 !اند؟شده

 .امافسوس و هزار افسوس از این همه بهم ریختگی در بن و ریشه

 .ام، یک حالتی عجیب که ردپایی از عاشقانه و تراژدی را به همراه خود دارممن یک دگرگونی

گ ام به سوی گمراهی و باتالق، تنها راه نجاتم رفتن به سوی مرام که منحرف شدهراههمن یک بی

 .گذرد و عجیب دلگیرم از این روزهای زودگذرچیز زود می است. همه

خواهد هر روز یک آغاز جدیدی در خواهم تمام بشود، روزهایم با ماهور را دوست دارم و دلم مینمی

 .مان باشدی زندگیصفحه

ایالمون بودیم. با باز کردن چشمانم، هواپیما به روی زمین سقوط کرده بود و حاال در حال برداشتن وس

ریخت و تا جا به پایش میاش را یکشد و گاهی بد! اما آریا تمام مهربانیسپیده گاهی خوب می

 .کشیدگیر را میتوانست ناز این دخترک کم سن و سال بهانهمی

ترین حرف آریا غیظ همسن خودم بود، اما پر از تفاوت بودیم. او کم حوصله و من پر از صبر. با کوچک

 !شدکرد به صراط مستقیم هدایت نمیهایش را خرجش نمیکرد و تا بـ*ـو*سهمی

آورد. ای را به وجد میاش هر بینندههای دیدنیآب و هوای خنک و دلچسبش، باد مالیم و مکان

  .ها به اینجا آمده بودیمانداخت که با بانو قبلای میی زیبا در خلیج فارس، مرا به یاد گذشتهجزیره

های ده به آریا و ماهوری که چمدان به دست بودند نگاهی انداختم. ماهور غرولند دستی به ریشبا خن

خواستند و به تاکسی ماشین خودشان را می .زدکشید و آریا مدام به موهایش چنگ میبلندش می

 !سواری عادت نداشتند

 .خندیدریز میکرد و بعد هم ریزسپیده هم با چشمانی گرد نگاهم می

 :دیک ماهور شدم. دستش را گرفتم و با لـ*ـبخند گفتمنز

 ریم کجا؟االن می-

 :هایش نقش بست و با گرفتن دستم گفتتبسمی دلنشین روی لـ*ـب

 .ریم هتلمی-

 :سر تکان دادم و هیچ نگفتم. با عبور تاکسیِ زرد رنگی ماهور سر برگرداند و رو به آریا و سپیده گفت
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 .ها. بریم دیگهاومد بچه-

 .های مان، ماهور هم نام هتل را به راننده گفتبا سوار شدن و جا دادن چمدان

 ...سواری اصالً عادت ندارممن به تاکسی-

 .ی پیراهنش را باز کرد و بعد هم با حرص موهایش را به عقب رانددکمه

 !اصالً-

 !اصالً( را عصبی و کمی هم با خشم گفت)

 !گردنش کردسپیده دستش را گرفت و چشمانش را زوم 

 .اش رو کرایه کنیتونی مثالً رانندهتونیم خودرو اجاره کنیم نهایتاً. حاال اگر خواستی میمی-

 :نگاهم کرد و متفکر گفت

 نظر تو چیه نارون جان؟-

 :تفاوت گفتمای باال انداختم بیشانه

 .کنمدونم. راستش االن فقط به خواب فکر میمن نمی-

ام کرد که از نگاهِ پر حرف ی خستهور سر برگرداند و چشمکی نثار چهرهی آریا، ماهبا صدای خنده

 !سپیده دور نماند

 :کرد گفتاش را درست میهای ریخته روی پیشانیای کرد و در حالی که چتریخنده

 .یام کیش، یا بخاطر کارهای بابا یا به همراه داداش و همسرش، دیگه کامل واردمآخه من خیلی می-

 .رامی گفتم و چشمانم را در حدقه برایش چرخی دادماوهوم( آ)

 !کارهای بابا یا همراه با داداش و همسرش؟

 .ای کاش به جای تو االن مری یا مریم کنارم نشسته بود

 :با خنده روی پایم زد و با ناز و غمزه ابرویی باال انداخت و آهسته کنار گوشم گفت

 .تونیم سرحال بیاریمشونها مینبینی؟ فقط ما زاین آقایون بداخالق رو می-

چشم گرد کردم و با نیمچه تعجبی که مانند نقابی روی صورتم جا خوش کرده بود، به تابعیت از 

 .حرفش سر تکان دادم

 :هایش را محتاطانه پاک کرد و دوباره گفتبا دستمالی که دستش بود، دور لـ*ـب

 خوبه؟ پخش و پال نشده که؟-
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 !ای بود در رنگ و لعاب دادن به صورتشررسی کردم. حرفهبا دقت دور لـ*ـبش را ب

 .خوب شده-

 .هایش را کمی غنچه کرد و حالتی متفکرانه به خود گرفتلـ*ـب

 ...کم حرفی یا-

کرد لـ*ـب اش کرد و با صدای آرامی که جذابیتش را چند برابر میی چانهاش را تکیهانگشت سبابه

 :زد

 !؟کشییا اینکه از من خجالت می-

ادا و اطوارش خواستنی بود، آنقدر خواستنی که حتی برای مَنی که همجنس خودش بودم؛ کمی 

 !حسادت را در پیش داشت و شاید هم بقول مریم باحال بود

ام را از برخورد تند باد به چشمانم جمع هایم را پشت گوش انداختم و در حالی که چهرهچتری

 :کردم گفتممی

 .ام و به خواب احتیاج دارم. فقط خستهنه اینطور نیست واقعاً-

انگار که در  .ترهای درشتش جمع شدند و درشتی چشمانش را کشیدهلـ*ـبخند پهنی زد که گونه

 !شدتر میگشت و هر لحظه هم دقیقاجزای صورتم به دنبال چیزی می

 :ام را دست گرفتم که گفتی روسریمعذب لـ*ـبه

 .خیلی زیادی هستیممن و تو، واسه این دو برادر -

 !ای کردم. زیادی بودیم؟ناگهانی از حرفش خنده

 !ام را بگیرم آنقدر که بامزه گفته بودتوانستم جلو خندهنمی

 .کرد. این حرفش را با جان و دل قبول داشتممان میماهور به عقب برگشت و آریا هم کنجکاوانه نگاه

 !چیزی شده؟-

چپش انداخت و  یی خاصش به روی شانهن ناز و کرشمهاش را با هماسپیده شال حریر مشکی

 :شان گفتزدگی چهرهتفاوت به بهتبی

 .ذکر خیرتون بود آقایون-

 .هایم زدمهایم را به دهان کشیدم و با خنده دستی به گونهماهور برایم چشم ریز کرد که لـ*ـب

 مثالً چه ذکر خیری؟-

 ...امآریا؟! عزیزم گفتم ذکر خیرتون بود و تم-
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 :شان گفترو کرد به من و با انداختن ابروهایش به باال، با چشم غره به هر دوی

 .دیدی گفتم-

 .موافقم-

 .مفتخرانه از قبولی حرفش، گردنی کج کرد و بعد هم چشمکی نثارم

 .خوبه-

به با تمام شدن حرف سپیده، راننده اعالم کرد که رسیدیم و نگاه من بود که مانند لیزری قوی، نقطه 

 .گرفتی هتل را هدف مینقطه

 !زده پیاده شدم و دست جلوی دهانم گرفتمکردم. شتاببا شگفتی و پر از ناباوری به اطراف نگاه می

های ییالقیِ زیبایی که روی دریا مستقر شده بودند. آن دیدی و خانهکرد آب میتا چشم کار می

 تر هم هتلی بزرگ که روی خشکی بود وطرف

 .خوردمی ت، گل، گیاه و هر چیز دیگری که به چشمپر از درخ

 .ی ماهور مواجه شدمبا حلقه شدن دستی دور کمرم، ترسیده به عقب برگشتم که با چهره

 پسندیدی؟-

 .با ذوق خندیدم و دستش را محکم فشردم

 !اینجا عالیه. عالی-

 .شهتر هم میبا تو عالی-

اسه بعد از رفتن به اتاقتون. االن نصفه شبه و همه خب خب کبوترهای عاشق، بحثتون رو بذارید و-

 .خسته

ی پر شیطنتش سعی داشتم روی بگیرم، اما لـ*ـبم را محکم به دندان کشیدم و با خنده از چهره

 .شدمموفق نمی

 :سپیده دستش را گرفت و با اخمی تصنعی گفت

 .عزیزم بهتره بریم داخل که ما هم بحث داریم-

ام را تحویلش دادم. بی خیال ن باز کردم و بجای خنده، چشمان گرد شدهایندفعه از تعجب دها

 .ای باال انداخت و با آریا به سمت هتل حرکت کردندشانه

 !زنه؟این... این همیشه انقدر راحت حرف می-
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 :زدگی گرفته بود، گفتای که بیشترش را بهتماهور گیج سری تکان داد و با خنده

 .زده شده لی ذوقدونم، شاید هم خینمی-

 :نگریستم، ناباور گفتمشان میام کشیدم و در حالی که به راه رفتندستی به پیشانی

 .دماالن به دایی و زندایی حق می-

پروایی که بدون هیچ رو دادم با همچین عروس گستاخ و بیواقعاً به دایی نوید و زنداییم حق می

 .پشتش گرفت و با یک خدانگهدار هممیزد و بعد هم راهش را دروایسی، حرفش را می

 :ام، جیغ کوتاهی کشیدم. عصبی غریدمبا حسی از سوزش گونه

 !ماهور؟-

 .کرد هایش کشید و با خنده نگاهمدستی به ریش

 !گفتم گاز نگیر-

 :تر از قبل غریدمخیسم را پاک کردم و عصبی یگونه

 !اه اه... ماهور-

جیغ زدم و به عقب رفتم. اما با صدای دو شخصی که لـ*ـباس خواست به سمتم بیاید که دوباره 

 .مخصوص هتل را به تن داشتند با خجالت دهان بستم و پشت سر ماهور قرار گرفتم

 .شود شد که عصبانیتم کمنمی اما خجالتم باعث

 .کنیدها و باقی وسایل رو لطف میچمدون-

 ...البته-

 .شان رفت و جفت هم قرارشان دادبه سمت

 .دوتا هستنخب همین -

 .هایشان، ماهور تشکری کرد و ما هم پشت سرشان حرکت کردیمبا گرفتن دسته

 .آریا فرستاده-

 !چرا انعام ندادی؟-

 .ام نگاهی کرد و بعد هم دوباره به مسیرش چشم دوختای به گونهلحظه

 .دم، اما اینجا نهانعام هم می-

 !رویمگازش را پاک کردم که نگاهم آمیخته شد با فضای روبه با آستین پیراهنم جای حرف، دوبارهبی

 .اش پر بود از روشنایی و یک فضای دلچسبتماماً سنگ و شیشه، که همه
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دیوارهای بلندی که توانسته بودند همچین هتل زیبایی را بسازند و چلچراغانی کردنش در شب، 

 .رسیدزیباتر به نظر می

خوردند و صدای موج دریا، حسی از خوشبختی را در زیر پوستم می گ درختان تکانوزید، برباد می

 .انداختبه جریان می

 !اش چشمانم را هدف قرار داد و کماالت و محبوبیتش، مرا به دنیایی دگر کشاندوارد شدیم، زیبایی

ای ماهور دستم را گرفت و نزدیک به میز متصدی پذیرش هتل که دایره مانند و کمی طویل و شیشه

 .ود بردب

 !هایمان را رزرو کرده بودآمد گویی کرد. انگار که از قبل اتاقبا ادب و احترامی فراوان خوش

رنگی تکیه داده بودند و خوش و بش  ی زرشکیبرگشتم و به سپیده و آریایی که روی کاناپه

 .کردند، نگریستممی

یا چسبید. به لـ*ـبخندی کوتاه سنگینی نگاهم را حس کرد، برایم بـ*ـو*سی فرستاد و بیشتر به آر

 .اکتفا کردم. بعد از دقایقی کوتاه، ماهور دوباره دستم را گرفت و به دنبال خود کشاند

 !ی کارها رو کرده بودی؟تو از قبل همه-

 .نگاهی به چشمان پر تعجبم انداخت و لـ*ـبخند مرموزی زد نیم

 .آره-

 .مان بیایندای کرد تا دنبالبه آریا اشاره

 مونیم؟ یعنی روی خشکی یا... یا که اونجا روی آب؟ا اینجا میم-

 .دستم را نرم فشرد و با شستش نوازشش کرد

 .اینجا، روی خشکی-

 :فشرد، غر زد و گفتمی 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

 .ریماونجا هم می-

 .تر کردم و به آسانسور اشاره کردمدست به سـ*ـینه، اخمم را غلیظ

 .هاش خیلی زیادنطبقه-

 .گیری دیگه نارونداری بهونه می-
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 .روی برگرداندم که آریا و سپیده را پشت سرمان دیدم. هر دو لـ*ـبخند به لـ*ـب داشتند

 .کردهایش را خرج ادا و اطوارش میو*سهخندیدند یا همسرش بـ*ـخوشبخت بودند، یا می

 .ای، بعد یک دقیقه توقف کردبا ایستادن آسانسور چهار نفرمان واردش شدیم و دوباره با زدن دکمه

داد، سپیده با ذوق در را باز کرد و به راهروی دلباز و با صفایی که دریا را در معرض دیدمان قرار می

 .قدم برداشت

ای مخفی کرده بود و بری های مربعیالی گچای که خود را در البههای نامرعیالمپسقفش پر بود از 

 .کردیک روشنایی خاصی را در محیط راهرو پراکنده می

های تابلوهای کوچک و بزرگ متصل به دیوار و کاغذ دیواریِ تماماً سفیدش که پر بود از نقش گل

 !طالیی

 !همینجاست عزیزم-

حال و هوای دید زدن در آمدم و به چمدانم که هنوز دست همان فرد بود نگاهی  با گرفتن بازویم، از

 .انداختم

 .ماهور تشکری کرد و با دادن انعامی خوب، در اتاق را باز و سپس به داخل هدایتم کرد

 .کردندپاهایم سنگین شده بودند و به سختی حرکت می

 مونیم؟ما... ما اینجا تنها می-

 .ایش دست برد پشت کمرم و به جلو هلم دادجوابم را نداد و بج

دانستم در این وضعیت باید چه بگویم که ماهور را ناراحت مان و نمیبیم و هراس داشتم از تنهایی

 !نکند

با صدای بسته شدن در، چمدان را به جلو سُر داد که کنار پایم ایستاد. پشت سرم بود، بدون هیچ 

العملی از جانب من بود. دهانم را باز کردم و بیصدا، ظر عکسجا ایستاده و منتحرف و حرکتی همان

ای بود تا هوای کم درون اتاق را بلعیدم. سرد بود، شاید هم کمی گرم. صدای پایش، یک قدمی

رسیدن به من و در آخر هم به پشت سرم چسبید و باعث شد از حرارت تنش چشم ببندم و بی نفس، 

ام را گرفت که ناخودآگاه از روی سرم سر ی روسری. لـ*ـبهسـ*ـینه بدرم از حجم این همه عشق

 !خورد و به روی زمین افتاد

 .انگار که منتظر تلنگری بود برای سقوط
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 .خیسیِ موهات کم شدن-

لـ*ـب زیرینم را به دهان کشیدم و هیچ نگفتم. دست برد و سعی کرد کش دور موهایم را باز کند؛ 

 .توانددانستم که نمیاما می

قرارم. سعی کردم حواسم را پرت هایش تپشی شد برای قلب بیتانم را باال بردم که گرمای انگشتدس

ای کرد و با شان رها کنم. خندهالیکنم و موهای خیس و فرم را از اسارت کش گیر کرده در البه

 :حالتی بامزه گفت

 !چقدر هم که زیادن-

ه کش را با موفقیت از موهایم به پایین نمایی زدم و در حالی کدر جوابش لـ*ـبخند دندان

 :کشیدم، گفتممی

 یاد؟بدت می-

م کشید و سرش را حصار دستانشاوفیشی( از آزادی موهایم گفتم و سرم را تکان دادم. ناگهانی به )

 .در موهایم فرو برد و عمیق بو کشید

 ...شونه. انگارکبرم. نارون تو همه چیزت من رو به اتمام میاز این همه موج لـ*ـذت می-

 :به سمت خودش برم گرداند، سردرگم ابرویی باال انداخت و با تکان دستانش ادامه داد

 .ایی! پر از دیوانگی و جنونانگار که تو همه-

هایم پر شود از خواست ادامه بدهد، بگوید. آنقدر بگوید تا گوشمی به چشمانش زل زده بودم، دلم

 .شومهایش. آنقدر که از او پر گفته

 .ام داد و سرش را نزدیک گوشم آوردچشم بست، به دیوار تکیه

 !به پیراهنش چنگی زدم و لـ*ـب گزیدم از این همه دیوانگی و جنون

 رنجور عشق-

 به نشود

 جز به

 ...بوی یار

 .هایش... همه و همه را دوست دارمصدایش، شعرهایش، گفته

 :ی گوشم را بـ*ـو*سید و دوباره زمزمه کردالله

 تازه بعد از تو به خود آمدم و فهمیدم-
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 ...تا چه اندازه به دنیای تو وابسته شدم

کشاند! این مرد خودِ جنون و گردن کج کردم و در خود فرو رفتم. این مرد مرا به دیوانگی می

 .شیفتگی بود و من شیدای او

ای. دگرگون در آمدهای و به شکل دنیایی شاید جهان من تو باشی، تویی که در جان من رخنه کرده

 !شاید تو، من باشی و من هم، تو

 داند زمان بدو تولدمان چه اتفاقی افتاده است برایمان؟که چه می

آن زمان که چشم گشودیم و روحمان در جسممان دوید، آن زمان که به دنیا آمدیم و هر شناختی را 

 ...شناختیم

 .ایمدیگر شده یراب یکایم و پر عطش، مجبور به سپروا به سوی هم تاختهبی

است پیکر من،  ی کدام راهی که مقصدت شدهپرسم که تو گمشدهتو که هستی؟ از خود بارها می

 ای؟روح من. چه داری که تا این حد مرا گرفتار کرده

گرانبها و  خواهم کشفت کنم، مانند گنجیکشانند. میها مرا به سوی تو میدانمدانم و این نمینمی

 .معمایی سخت شاید هم

ایم به هم، و چه بریم. حمله کردههم دیگر را به غارت میاندازم و بیشتر از قبل دست دور گردنش می

خوریم. این جنگ خودِ کامل شدن و آغاز دیگر پیوند میست که چشم بسته به یکجنگ زیبایی

 !شدن ماست. مرا بخوان، مرا ب*ب*و*س، مرا بشنو... به تو محتاجم

هایی بودند که شد عاشقانهمان خارج میهایندیدیم و گاهی دیگر، تنها نجوایی که از ل*بخگاه می

های گفت شیفتتر از من بود. از بس که میکردیم و صد البته ماهور در این کار خبرهبرای هم خرج می

شاند دیگر کشب در بیمارستان و روزهای دور از غربت، سعدی و حافظ مرا به دیار و تن و روح تو می

 .از بر شده بودم بیشترشان را

انگیز با تمام یکی شدن، دور شدن از دنیای تنهایی است و شاید هم یک خداحافظی تلخ و غم

 !هایتدخترانگی

با تکان خوردن ت*خ*ت، سر برگرداندم و به ماهور نگاهی انداختم؛ دستانش را زیر بالشت برده بود 

 .کردترش میپوشش، خواستنی ی بدونِو برخورد نور به باال تنه

ی سفید دور تنم، در کمال تعجب از روی تـ*ـخت پایین آمدم و با چشمانی گرد به با پیچاندن مالفه
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 !سمت حمام رفتم

شان از خواب بیدار شده و پرسیدم که او هم آرام و سرخوش بعد از شب ازدواجباید از مری می

 ام؟ق عجیب این دورهمحتمل هیچ دردی نشده است یا که فقط من خل

 .کردکرد؛ شاید هم که نه! درک میگفتم شاید هم دعوا و کمی سرزنشم میاگر می

اهمیت وارد حمام شدم، زندگیِ خودم است و حال هم محرم ماهور هستم و ای باال انداختم و بیشانه

خودش دنیایی بود! حمام این هتل برای  .طی آینده؛ قرار است ازدواج کنیم و تشکیل خانواده بدهیم

ای رنگش و وان نسبتاً بزرگ کنار زدند و دوش نقرهاش از تمیزی برق میهای سفید و طالییکاشی

 .اش کامالً متفاوت بوددیوار و سرویسش، با حمام آقاجون و قدیمی

نفس مالفه را از دور تنم باز کردم و به کناری انداختم، آب سرد را باز کردم و با هیجان زیرش رفتم. 

 !ام حبس شد و سپس با آهی غلیظ خارج شددر س*ی*ن*ه

کردم تا گرمای تنم به آب سرد عادت کند و بعد از گرفتم و با لرز، سعی می حصار دستانشخود را در 

دقایقی هم همین شد و تا حدودی از لرزم کاسته شد. بعد از یک حمام سرسری و با یک شست و 

را که در حمام بود تن کردم و هول زده از سرما خارج شدم و  ی سفید رنگ تمیزیشوی ساده، حوله

 .به سمت چمدانم رفتم

کردم و  ام را محکمنزدیکیِ در اتاق گذاشته شده بود، لـ*ـبخندی زدم و به سمتش رفتم. بند حوله

های نواَم چشمکی زدم، با ذوقی خاص نگاهشان به سمتش خم شدم، بازش کردم و به لـ*ـباس

 .کردممی

ای زرد رنگی را به همراه پیراهن کوتاه سفید رنگی برداشتم و از بین دو مانتوی گلبهی و لوار پارچهش

 !کردم دچار شک و تردید شدمطوسی رنگی که باید انتخاب می

خیال و سرخـ*وش از سرجایم بلند شدم و به عقب برگشتم تا از خواب ماهور مطمئن شوم. خواب بی

 .توانست بیدارش کندچیز نمیبود، آنقدر عمیق که هیچ 

 .هایم را تن کنمام را باز کردم تا لـ*ـباسام را باال کشیدم و بند حولهبینی

 !کردم تا ماهور بیدار نشود و در این وضعیت، آن هم کنار در شکارم نکندچشم میچشم

رو مانتوی طوسی با پوشیدن شلوار و پیراهنم، نگاهی به خود انداختم و باالخره تصمیم بر آن شد که 

هایی قرار است دانست سپیده چه لـ*ـباسرنگ خودش بردارم. خدا می رنگم را به همراه شال هم

 !خبرمبپوشد و من بی
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روی پیشانی سفیدش و چشمان مشکی  اش را با آن موهای چتری شدهدست به کمر زدم و چهره

را بستم. اصالً هم زیبا به نظر درشتش را در ذهن تداعی کردم؛ اخمی کردم و با حرص، چمدانم 

 !رسیدنمی

نفسی گرفتم و چمدان هر دویمان را به آرامی کنار تـ*ـخت گذاشتم. نگاهی به سر و وضعم در 

روح و آرایش ی بیچیز خوب بود جز چهره ی قدی که کنار کنسول تـ*ـخت بود انداختم. همهآیینه

 .امنکرده

خوردند، چشمانم را در کاسه چرخی دادم و کلِ موهای خیسم ها خیسم تکانی هوفی کردم که چتری

پاورچین از اتاق روحم، پاورچینی بیرا باالی سرم بستم و دوباره شالم را سر کردم. دمغ از این چهره

 .خارج شدم. به طول راهرو نگاهی انداختم

 !آخیش-

 :داری زدم و بلندتر از قبل گفتملـ*ـبخند جان

 ...آخیش-

 کشیدم، یعنی اتاق سپیده و آریا کدام یکی از آنها بود؟اطراف سرک میکنجکاو به 

 اصالً ساعت چند است؟

از راهرو خارج شدم و به سمت آسانسور رفتم که درش باز شد و دو خانم مسن با دستانی پر از 

 .نایلون، خارج شدند

ای بـ*ـو*سه ی آسانسور،ی متعجبم لـ*ـبخندی زدم و بعد هم برای خود در آیینهبه چهره

 .فرستادم که همزمان شد با متوقف شدنش

هایم پهن کردم و دو طرف مانتویم را با دست چپ گرفتم و با دست آزادم در را باز شالم را روی شانه

 .کردم

با دیدن دو مرد نبستاً جوانی که منتظر ایستاده بودند، سر به زیر انداختم و از کنارشان رد شدم. اما 

تر بود به نگاهِ کنجکاوم برخورد کرد که به ی آخر نگاه آنکه جوانوارد شدند و لحظه کنجکاو برگشتم؛

 .رسیداش آشنا بنظر میتندی سر برگرداندم و مسیرم را در پیش گرفتم، چقدر چهره

هایم در هم رفتند. گرسنه زد. با صدای شکمم، اخمیک ثانیه هم نشد که دیدمش؛ اما باز هم آشنا می

 .م به شدتبودم، آن ه

 .رسیددور و برم تا حدودی شلوغ بود و سر و صداهای کمی به گوش می
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 .ام، هراسیده به عقب برگشتمبا برخورد دستی به روی شانه

 .چته دختر منم-

 :نفسی گرفتم و با تکان سر گفتم

 !ترسوندیم-

 :دستش را طلبکارانه به کمر زد و با اخمی مصلحتی گفت

 .حانه، من که ضعف کردم از گرسنگیبجای ترسیدن بیا بریم صب-

 .کردممن هم داشتم به همین فکر می دقیقاً-

 :کشاند گفتدستم را گرفت و در حالی که به دنبال خود می

 به چی؟-

 !گرسنگی دیگه به-

 .به گردنش تابی داد و اطراف را از نظر گذراند

 گردی؟دنبال کسی می-

 :نگاهم کرد و با اخم گفت

 .بود با ماهور بیان پایین بریم صبحانه آره، آریا قرار-

 .اوهو، اون که االن خوابه! حاال تا بیدار بشه-

تر های ورودیِ سالن رسیدیم که ناگهانی ایستاد و اخمش غلیظهایش پیچ و تابی داد، به پلهبه ل*ب

 .شد

ازی؛ سوقت پدر مادرش از دست من شاکین که آره با پسرمون نمی ببین همیشه همینِ، اون-

 !دونن که پسرشون چه آب زیرکاهیهنمی

 .ها پایین رفتیمگرد کردم که دوباره دستم را گرفت و از پلهچشم 

 !گفتجلوی من، علناً از دایی نوید و زن دایی بد می

 !گن پسرم و بسواال! این جور هم نگاهم نکن، فقط می-

انده را هم پایین آمدیم و این دفعه من ی باقی مبه چشمانم چرخی دادم و دستم را عقب بردم، دو پله

 :با اخم گفتم

 !لطفاً جلوی من از دایی و زنداییم بد نگو-

 .اش کمی پاک کرد و دوباره دستم را گرفتهایش را با انگشت سبابهدور ل*ب
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 !خیلی خب تو هم! معلوم نیست طرفدار حقی یا طرفدار ناحق-

 .کدومطرفدار هیچ-

 .سری تکان دادای کرد و با تاسف خنده

 !سوزهاتون میی آیندهماهور بد اخالق! تو هم که بدتر از اونی، دلم به حال بچه-

 .زنیات، از بس که غر میسوزه واسه بچهمنم دلم می-

ای را گرفت و به عقب هلش داد؛ وارد سالن بزرگی ی در شیشهبا صدا خندید و هیچ نگفت. دستیگره

اً شلوغی که هر کس مشغول خوردن بود شدیم. یک ست سفید و طالییِ های نبستکه پر بود از میز

 .خوردکرد به شدت به چشم میزیبایی که روحت را نوازش می

 .بریم اونجا-

ای تر از بقیه میزها بود اشارهی انگشتش به میزی که کنج دیوار بود و اطرافش کمی خلوتبا اشاره

 .کرد و من هم با تکان سر موافقت کردم

 دونن اینجاییم؟ریا و ماهور میآ-

 ای هم هست؟جز اینجا، جای دیگه گمگه -

 !ای باال انداختم که زیرچشمی نگاهم کرد و لـ*ـبخند معناداری زدشانه

کرده بودند. صدای قاشق  های طالیی دورش را احاطهپایه یک میز گرد بزرگی که پنج صندلی سفید با

ی خورشید به داخل رستوران هتل، تنها د هم پرتاب خستهها و شایها و عطر خوش گلچنگال

 .بودند بازیگران در صحنه

ای باور نکردنی رویش نشستم، سپیده هم رو به و با خستگی ها را به عقب کشیدمیکی از صندلی

 .کردمی زل نگاهم رویم نشست و با آن چشمان درشتش زل

 .ش را در هم قالب و سپس روی میز گذاشتای کردم و کمی در خود جمع شدم که دستانسرفه

 :با گیجی سری تکان دادم و نامطمئن پرسیدم

 چیزی شده؟-

 :کمی خودش را به جلو کشاند و با ریز کردن چشمانش گفت

 !تغییر کردی-

 :هایش به دو طرف دوباره گفتلـ*ـبخند معنادار دیگری زد و با کشیدن ل*ب
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 .تر شدیتر و سرحالمثالً بشاش-

هایم کشیدم که با چشمانی از حدقه در آمده و دهانی نیمه باز زل زدم به چشمان پر از به گونهدستی 

 .شیطنتش

 .شاید... شاید چون حمام بودم-

 .کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد نوچ نوچی

 .پایم را در کفش جمع کردمهای دستی به پای چپم کشیدم و از خجالت انگشت

 ...کنه. اماایه که باالخره هر کسی تجربش مییست، دورهنیازی به خجالت ن-

 :انگشتش را به طرفم گرفت و با صورتی پر از خنده گفت

 !اما نارون خانم واسه شما خیلی زود بود ها-

 .دانستم چه بگویم و بیشتر از هر چیز دیگری، شرم داشتم از این دختر بازیگوشِ زرنگنمی

 .دلی داد، ل*ب ورچید و غم آلود نگاهم کرداش را به صنبه عقب رفت و تکیه

حاال خوبه شما محرم همین، من و آریا که اصال محرمیت هم نداشتیم و اتفاقاً هم تو کیش این اتفاق -

 ...واسمون افتاد

 :ی متفکر گفتبه اطراف نگاهی انداخت و با چهرا

 .البته این هتل نبود-

 !ترین خلقی بود که تا به حال دیده بودمکردم، این دختر عجیبمات و مبهوت نگاهش می

 ...تو خیلی-

 .ای باال انداختم و گیج پلک زدمگنگ 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 نثارمخنده

های دیشب؛ اما من هم راحت شدم از بازگو کردن اتفاقِمان خاتمه پیدا کرد و با آمدن گارسون، بحث

 کردم، با مری و مریم باید که چه بکردم؟سپیده را رد می

ی به قول خودش ایرانیِ تمام عیاری که بساط املت و نیمرو و آن پنیرهای محلیِ معروفی یک صبحانه



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         130 

 

 .هور ماندیمگفت سفارش داد و هر دو منتظر آریا و ماشان میگیکه مدام از خوشمز

 .انهای اینجا معرکهچایی-

هایش یک ضرب، ریتم گرفتند روی میز و کمی هایش ناپدید شد و انگشتلـ*ـبخند از روی ل*ب

 .رسیدعصبی به نظر می

 :حوصله گفتهایش را به دهان کشید و سپس با خالی کردن نفسش بیل*ب

 .ریم کیش گردی تا خود شبپیچونن، ما هم بعد از صبحانه میحاال که این جوری می-

 .لـ*ـبخندی به این عصبانیت کودکانه و لحن حرف زدن پر حرصش زدم

 !کشهوقتی من اومدم خب ماهور خواب بود، تا بیدار بشه و دوش بگیره مطمئنن طول می-

 .ل*ب ورچید و با تکان سر، حرفم را قبول کرد

 تو احیاناً شش ماهه به دنیا نیومدی؟-

 :اش به دستش گفترد و با تکیه دادن چانهحالی کی بیخنده

 .اتفاقاً از نه ماه هم چند روز گذشت-

ل*ب زیرینم را به دندان کشیدم که متعجب کمر صاف کرد و با چشمانی از حدقه در آمده براندازم 

 !کرد

 :از کارش، با بهت به خودم نگاه کردم که با صدای بلندی گفت

 تو شب اولت نبود مگه نه؟-

 :تر از قبل گفتماز کردم و متعجبدهان ب

 !سپیده آروم-

 .به اطراف نگاهی انداختم، هیچ کس حواسش نبود یا مشغول حرف زدن و بودند و یا خوردن

 ...شهنارون باورم نمی-

 .داددهانش را با دستانش پوشاند و ناباور سر تکان می

 .گذاردآدم باقی نمی که هوش و حواس برای عصبی بودم از دست این دختر نادان کم عقل

 تو چرا انقدر آروم و راحتی؟-

 :ام گذاشتم و عصبی غریدمانگشتم را روی بینی

 .تونی کله کیش رو با خبر کنیببینم می-
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 .لـ*ـب گزید و به چشمانم زل زد با خنده

 شد از چشمان این آهوی وحشی روی گرفت؟سعی کردم از نگاهش روی بگیرم؛ اما مگر می

 ...نه، نه ببین بذار واست جا بندازم دونی...می-

. کمی پلک زد گلویش را صاف کرد و با باال آوردن دستانش سعی داشت جو بهم ریخته را درست کند

 .تا توانست جلوی تعجبش را بگیرد

تو چجور آدمی  !شهتو یا شب اولت نبوده یا اینکه اصالً درد سست نیستی، اما خب باز هم نمی-

 ...دونمکه موندی روستا و نمی هستی؟ نکنه از بس

 :ای ادامه دادای باال انداخت و با حالت ندانستهشانه

 .از این چیزای مقوی و هزار کوفت و زهرمار دیگه خوردی قوی شدی-

خواستم ببینم تا کی قرار است کردم. میکردم، بدون هیچ اخم و تعجبی تنها نگاهش مینگاهش می

 .تحویلم بدهداین اراجیف را ببافد و 

 .آب دهانم را بلعیدم، دست بردم و گردنم را فشردم

 ...نارون من... من منظوری-

 .من روستایی نیستم-

اش ها و رفتار زنندهاهمیت به حرفببخشید کوتاهی گفت و از نگاهم روی گرفت. نفسی گرفتم و بی

 .نگاهم را به در ورودی سال دوختم

ها را بستم؛ پر از درد بود، پر از بغض. هیچ کدام از این اتفاق چشمهای اطرافیانم خسته از نیش زدن

 .زدم، در یک برهههیچی دست و پا میخواستم و انگار که در یک بینمی

شان خالی از هایبار خاله مهربان و دخترانش و باری دیگر برادر کیارش، حال هم سپیده. حرفیک

 .لطف نیست برایم

 عزیزم؟-

های بلندش آراسته ی سرحال ماهور که کنارم نشسته بود نگاه کردم، ریشه چهرهچشم گشودم و ب

 !آمدگونش میکُن یشمی رنگش عجیب به پوست گندمرسیدند و گرمبنظر می

 :ام گذاشت و به آرامی نجوا کردکف دستش را روی گونه

 نارون من چیزیش شده؟-

 .شهلی به الالش نذار لوس میانقدر لی-
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 :اهمیت به حرف سپیده دوباره تکرار کردر همچنان بیاما ماهو

 نارون؟ چیزی شده؟-

لـ*ـبخندی زدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم، کف دستش را ب*و*س*یدم و سپس با 

 .گرفتن دستش؛ سرم را به سمت آریا و سپیده گرفتم

ی*ن*ه و با یک پیراهن سفید به تن داشت و با سویشرت سپیده ست کرده بود. دست به س*

 .کردلـ*ـبخند نگاهمان می

 .خوایم بعد از صبحانه بریم کیش گردیما می-

 .مان دادنمایی تحویلدستانش را بهم کوباند و لـ*ـبخند دندان

شنیدم چه نمی .شان فاصله گرفتمها و دنیایبا آمدن گارسون، میز چیده شد و من هم از حرف

تواند رسید؛ یعنی یک حرف تا این حد میود که به گوش میشان بهایگفتند و تنها صدای خندهمی

 .خرابت کند نارون؟ به خودت تهنیت بگو که انقدر ضعیفی

 نارون؟-

 .هایش سخت در هم بودشان کشیده شدم، سگرمهبا صدای آرام و عصبی ماهور، به سمت دنیای

  

 .شاد و مهربان ببینمشخواست هر لحظه های بیخود ماهور را دوست نداشتم، دلم میعصبانیت

 .من خوبم، اگه مدام نگی نارون نارون-

 .به چشمانم چرخی دادم و کارد را برای برش پنیر برداشتم

 االن این حرف یعنی چی؟-

 :ای کردم و با سرخوشی گفتمی روی میز اشارهبه صبحانه

 .یعنی بخور و کمتر بگو-

 :کردم، دوباره گفتملقمه را وارد دهانم میاش انداختم و در حالی که نیم نگاهی به چهره

 .البته به قول آقاجون-

 .بیا اینجا ببینم-

 .ام انداخت و به سمت خودش کشاندمدست دور شانه

 !تری کهتوخوردنی-



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         133 

 

 .ی مشغول حرف زدن نگریستمبا آرنج به پهلویش کوباندم و به آریا و سپیده

 .تر شدیبینم بجای ضعیف شدن، قویآخ... می-

 .ارد پنیر را برداشتم و جلویش گرفتمک

 .اگه اذیت کنی با این طرفی-

ام زد و با نوک دندان، پنیر روی کارد را به دهان کشید و با باز و بسته کردن ای روی بینیب*و*س*ه

 .چشمانش، مطیع وار گردن کج کرد

ی چهار بحانهمان و از این صچیز خوب بود. از دیشب و شب خوبخوب بود، در کنار ماهور همه

کرد دلم را رام کند و با گذشت؛ سعی میهای سپیده میها و مسخره بازیاش با حرفای که همهنفره

ی های کوچک و سادهشد لـ*ـبخندهایش عذرخواهی کند. اما جواب تمام کارهایش میشوخی کردن

 !من

هایی که دلم تاب د و با آوردن بهانهشآریا اجازه داد تا با سپیده به گردش برویم، اما ماهور راضی نمی

هایش مانند خواست بگیرد و سپیده هم با بلبل زبانیمان را میشوم، جلوی رفتنآورد، نگران مینمی

 !کردام دفاع میزبانیوکیالنی زبر و زرنگ از بی

آخر هم با  خواهم بخرم و درکرد که هر چه می کارتش را دستم داد و با گفتن رمزش، اطمینان خاطرم

 .گفتن لـ*ـباس شب یادت نرود، دوباره آرنجم مهمان پهلوی نازنینش شد

 .من موبایل ندارم-

 :کردم و با ل*بانی ورچیده دوباره گفتمشان نگاه مییمظلوم به هر سه

 چه کار کنم حاال؟-

 از همراهِ من استفاده کن، هوم؟-

 :ای باال انداختم که دوباره گفتشانه

 !سپیده که موبایل دارهالبته نه، -

 ...گهراست می-

 .نمایی در هوا تکانش دادموبایلش را از جیبش در آورد و با لـ*ـبخند دندان

 .از ماله من استفاده کن-

 .هایم، سر تکان دادم و چیز دیگری نگفتمبا تر کردن ل*ب
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 .سونیمتونرخب شما خانما برید باال آماده بشید، من و ماهور هم تا مقصد مورد نظر می-

. کشیدوار روی بازویش میاش را نوازشلـ*ـبخندی زدم که سپیده با ذوق دستش را چسبید و گونه

 !های لوس داشتشباهت زیادی به گربه

 .تر اینه که همسر منیخیلی خوبه که هستی و از اون خوب-

 .ای کردم که ماهور دستم را گرفت و باعث شد از روی صندلی بلند شومخنده

 ا؟کج-

 خوای آماده بشی؟مگه نمی-

 :اهمیتی گفتمهایم نگاهی انداختم و با بیبه لـ*ـباس

 .ان و هم مناسبنه همینا خوبن دیگه، هم پوشیده-

ی همگانی ها بهم و همهمهها رد شدیم و با باز کردن در، از صدای برخورد کارد و چنگالاز کنار میز

 .نجات پیدا کردیم

 هم بودن؟ چرا روی میز اخمات تو-

 :حوصله لـ*ـب زدمهایم پهن کردم و بیشالم را روی شانه

 !من که گفتم چیزی نیست-

 .خوای بگیهست... هست و نمی-

 :هایم را فشردم و با خستگی نالیدمشقیقه

 .گفتماس! اگر چیزی بود بهت می، اخالقت خیلی بچگانهماهور بس کن-

 .ایِ در معرض دید، کشاندله داشت از در شیشهای که کمی فاصبازویم را چسبید و به گوشه

 بخاطر... بخاطر دیشبه؟-

چشمانم را باز و بسته کردم و سعی کردم آرام بنظر برسم. نگاهش کردم، این مرد ماهور قبلی نبود 

 !دیگر

 .ای؛ گفتم که حالم خوبهعزیزم، نه بخاطر دیشبه و نه چیز دیگه-

هایش برای همین نگاه پر دردش بود. رازی د هم تمام اخالقنگاهم کرد، نگاهش پر بود از درد؛ شای

 .کرداش میداشت و نگفتن این راز بیشتر عصبانی

 .ای گفت و با رها کردن بازویم، به موهای مرطوبش چنگی زدزیرلبی استغفراهلل

 !اش، حس گرما و لـ*ـذت زیر پوستم دویدنزدیکش شدم و با گذاشتن دستانم روی س*ی*ن*ه
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 .شیر، انقدر عصبی نباش؛ هر اتفاقی که بیفته اولین نفر تویی که با خبر میماهو-

 .بلعدبا باال و پایین شدن سیب گلویش، متوجه شدم آب دهانش را به سختی می

 .گن، من لیاقت تو رو ندارمشاید راست می-

 گن؟کیا؟... کیا راست می-

و من هم اجباری نداشتم به ادامه  خواست حرف بزندهایش را بهم فشرد، نمیچشم بست و پلک

 .دادن

اش نشاندم که چشمان ای روی گونهنفسی گرفتم و با نگاه انداختن به اطراف، به تندی ب*و*س*ه

 .اش را به نمایش گذاشتگرد شده

ی مات و مبهوتش با ناز و غمزه کارتش را نمایی زدم و با زدن چشمکی به چهرهلـ*ـبخند دندان

 .دادم جلوی چشمانش تکان

 هر چی که خواستم بگیرم دیگه آره؟-

 .کردمی تعجب نگاهش، جایش را به لـ*ـبخند داد، مهربان و پر معنا نگاهم

 :شدم با خنده گفتمای باال انداختم و در حالی که از کنارش رد میخیال شانهبی

 .بینمتی رضایت، شب میسکوت نشانه-

***** 

ها و صدای تیراندازی وحشت را فریاد کودکان، ناله و زاری زن ی باد،ها و زوزهی اسبصدای شیهه

 .کردمان میی قلبروانه

 !، مانندی در کار نیستکنن و دیگر هیچشود، موی میناله و زاری زنان بیشتر می 

 .کنندکنند و شیون به پا میاند که مویه میای شدهآنها واقعاً شوهر مرده

و از ترس  ای سیاه، در ظلمت شب پنهان شده استی خیمه، در گوشهی تنهااما دخترکی هفده ساله

بی و اسحاق، صدای ناری و صدای بی .شکارچیان بیرون از خیمه، به تنهاییِ خودش پناه برده است

 ...نامم را با فریاد خواندن

 نارون؟-

کند و به تندی می گرد درشت و سیاه شده از آرایشش را برایمچشمان  امبا )هی( بلند و ترسیده

 .گذارددستش را روی قلبش می

 !ترسوندیم-
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 :چشم بستم و با خالی کردن نفسم، به آرامی گفتم

 !ببخشید-

 .ام، چشم باز کردم که با لـ*ـبخند مهربانش مواجه شدمبا نوازش گونه

 ...عزیز دلم-

 !زارزار بودم، بیمن هم به لـ*ـبخند کوچکی اکتفا کردم. از گذشته بی

 بعد از خوردن کجا بریم؟-

اش به نگاهی انداختم، گرسنه نبودم و حتی میل خوردن هم نداشتم. صبحانه های روی میزبه خوراکی

 .کافی سنگین بودیاندازه

 .اوه، دختر خانم؟ حداقل یکم ناخونک بزن بهشون، همشون رو که من خوردم-

 .ریدای از کیکش را بای کرد و با چنگال نصفهی بامزهخنده

 .است، امتحان کن خوشمزه-

ای از کیک مثلثی پر از شکالتم را برش دادم؛ درست سر تکان دادم و چنگالم را برداشتم. تکه

 .گفت، خوشمزه و لذید بودمی

 .کنیمکیش اینجا رو ول نمی من و زن داداش وقتی میایم-

 :گفتمهایم بردنش به لـ*ـب فنجانم را دست گرفتم و با نزدیک

 زن داداشت چند سالشه؟-

 .سی-

 و داداشت؟-

 !سی و یک-

 :هایم دوباره گفتملـ*ـبخندی زدم و با تر کردن ل*ب

 !مثل ماهور، سی و یک سالشه-

 .ندازهاین اسم، این سن، اصال همه چیز تو رو یاد ماهور می-

خاص دیگری را  یای کردم که به جای تلخ بودن، یک مزههیچ نگفتم و به جایش دهانم را پر از قهوه

 .دادمی

 .کنمتو خیلی مغروری، من که این جور حس می-

 :چشم ریز کردم و با خنده گفتم
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 .من مغرور نیستم، اما تو خیلی دختر رکی هستی-

 !شاید بخاطر همینِ که اقوام آریا دوستم ندارن-

واقعاً با رسیدم؛ اما رنگِ غمِ نگاهش، لـ*ـبخند به ل*ب*م آورد. کمی بدجنسانه به نظر می

 !دادهای رکش، هر کسی را آزار میحرف

 :اش را داشتم، ل*ب زدمای که سعی در الپوشونیفنجان را به بازی گرفتم و با لـ*ـبخند مرموزانه

 .شیشه گفت یکم بهتر میهای قلبمه سلمبت کم کنی، میاگر که از حرف-

 .را به چشمانش دوختم هایم را بهم فشردم و نگاهمل*ب

 !به سلمبه؟قلم-

 .ی بلند کافه دادمسر تکان دادم و نگاهم را به پنجره

 .اوهوم-

خواست چشم کرد. دلم میجان خورشید، مالیمتی از جنس خواب را مهمان چشمانم میپرتوی بی

اش که ماهرانه نقطه به نقطه بدنم را های مردانهببندم و به دیشب فکر کنم. به ماهور و دست

 .کردندل*م*س می

 نارون جان؟-

 :بدون اینکه نگاهش کنم، سر تکان دادم که دوباره گفت

 شه به من نگاه کنی؟می-

ی ل*ب*ش شکالتی شده بود که زبانش را در آورد گوشه نگاهش کردم، لـ*ـبخند به ل*ب داشت و

 .و با یک حرکت، تمیزش کرد

 .کردمخودم داشتم سنگینی کاکائوش رو حس می-

 .هایش را روی چشم گذاشت و از سر جایش بلند شدکردن شالش، عینکنرم خندید و با درست 

 بریم؟-

 .کیفم را از روی صندلی بلند کردم و با پوشاندن موهایم، از سر جایم بلند شدم

 !آفتابش اونقدرها هم تیز نیست که بخوای عینک بزنی-

 :بازویم را گرفت و در حالی که لـ*ـبخند پر غروری به ل*ب داشت، گفت

 .ازه عزیزم و اینکه من بهش عادت کردمنی-
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 (.ی کج و معوجی به خود گرفتم، )عادت بهش کردمچشم چرخاندم و چهره

ها گذشتیم. رفت تا حساب کند. دستانم را در هم قفل کردم و کنار در خروجی کافه ایستادم تا از میز

 !بیاید. هر چه زیبایی و خوشی است را کیش در خود جای داده

های یگذارد. میز و صندلهای بلندی که شهر زیرِ پایت را به نمایش میتاً شلوغی با پنجرهی نسبکافه

ِ که بیشترشان را پسر و دخترهای جوان اشغال کرده است و اندک بوی دودی که شامل گرد و چوبی

ه خود های گوناگونی که انگار بویی دیگر بکند از میوهشود که مشامت را پر میهای بزرگی میقلیان

 !اندگرفته

شان را داشتند ها و لـ*ـبخند ملیح پسرانی که سعی در جذاب داشتن چهرههای با ناز دخترخنده

 .واقعاً که دیدنی بود

 خب بریم؟-

بابت دعوتش و حساب کردن میزمان، تشکر کردم و با هم از کافه خارج شدیم. خرید با سپیده خوب 

شد. از همه جای کیش سر در هم می ترگرفتی خوبه میهایش را نادیدبود، البته اگر که حرف

گفتم کافی کردیم، من میآورد. خرید میهای آنچنانی، روحم را به وجد میآورد و با رفتن به پاساژمی

 !های دیگر هم سر بزنیمایم و باید به پاساژاست و اصرار داشت که کم خرید کرده

آورد. هر از گاهی با اضافه را نداشتند و باز هم او، کم نمی هایمان دیگر جایی برای خریدهایدست

کرد. در آخر هایم را آویزان میزنند، ل*بها در تنت زار میگفتن خیلی نحیف و خشکی و لـ*ـباس

 !آوردکند اشکم را در میدانم ماهور استخوانی مثل تو را چگونه تحمل میهم با گفتن نمی

های خرید و سرم از درد، سنگین شده بود. ایستادم، هایم پر از نایلونستتوان راه رفتن را نداشتم، د

اما او سرخوشانه بدون اینکه حواسش باشد راهش را در پیش گرفته بود. به اطراف نگاهی انداختم، 

 .خوردندمی های گوناگون، بیشتر از هر چیز دیگری به چشمهای باز، رفت و آمد آدممغازه

 :د گرفتم و با فریاد صدایم را کشیدمای زار به خوچهره

 !تونمتونم، نمیدیگه نمی-

های کنجکاو کنارش نگاه پر خجالتی انداخت و با تعجب به سمتم برگشت، سرش را چرخاند و به چشم

کردم جلوی لرزش پاهایم را بگیرم و پس نیفتم اما در این کار سپس با دو به سمتم آمد. سعی می

 .ناموفق بودم

 !شناسندختر نکن زشته، من آبرو دارم اینجا! همه ما رو می نارون؟!-
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 .هایم را روی زمین انداختم و با کوباندن پایم روی زمین، صورتم را با دست پوشاندمخرید

 .دمدارم از خستگی جون می-

 !اندیشیدم. خوابدادم و تنها به یک چیز میها اهمیتی نمیبه زمزمه

 .ورتش را ببینمدستانم را گرفت که باعث شد ص

 .اوف از دست تو. مصطفی بجای نگاه کردن بیا اینجا کمک-

ای که تمامش را استخوان پوشانده بود نگریستم! باریک و دراز، دهان باز کردم و بهت زده به مصطفی

 .برایش صفت مناسبی بود

 :به سمتم آمد، خواست بازویم را بگیرد که بلند داد زدم

 .به من دست نزن-

 .ی گفت و با تسلیم دستانش را باال آوردچشم آرام

 :، زیرلبی گفتسپیده ل*ب گزید و با چشم غره

 .زشته دوست بابا ایناس-

 ...تو هم که همه دوست و آشناهاتونن. بریم-

تر از کردم خریدها را از روی زمین بردارم خستهدستم را در هوا تکان دادم و در حالی که سعی می

 :قبل گفتم

 .زود، زود باشفقط بریم. -

 .کنیمآبجی بذار ما کمک می-

های کنجکاو اطراف و نه صاحب از خدا خواسته کمر صاف کردم و با تکان سر، به عقب رفتم. نه چشم

تنها حصار دستان گرم و نرم ماهور و کمی  .کردند برایم مهم نبودندهایی که با خنده نگاهم میمغازه

 .خواب برایم اهمیت داشت و بس

 :گفت شدیم زیر گوشمبه بازویم چنگی زد و در حالی که از پاساژ خارج میسپیده 

 .ذوق و لوسی! تازه قرار بود بعد از خرید استخر و جکوزی ببرمتخیلی بی-

 .ام را تهدیدوار جلویش تکان دادمایستادم و با چشمانی از حدقه در آمده، انگشت اشاره

 .ریم. یه راست هتل ترنجنه! هیچ جا نمی-

 :ای کرد و با دوباره چسباندن بازویم گفتخنده
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 .خیلی خب حاال-

 .اش را نفس کشیدممان، هوای خنک کیش و ظهر زمستانهبا خارج شدن

 .دم پایین از اونجا بو بکشبیا بریم تاکسی منتظره. من شیشه رو می-

ر کفش ورز دادم و های پایم را دچشم ریز کردم و با دهن کجی سوار تاکسی زرد رنگی شدیم. انگشت

 .ای کشیدمی طوالنیخمیازه

کرد که چیزی را جا برگشتم. در حال بررسی خریدها بود و با خودش یه یکی دوتا می به سمت سپیده

 :هوفی کردم و خسته گفتم .اش زدم که با اخم تکانش دادنگذاشته باشد. به شانه

 کجا؟ ریماالن می-

 :کوباند و خوشحال گفت بعد از چند لحظه، دستانش را به هم

 ...ممنون از اینکه آبروی بنده رو تو پاساژ بردی و جلوی مصطفی سنگ رو یخم کردی-

 :نفسم را خسته رها کردم و با حالتی دلجویانه گفتم

 ریم؟تونستم راه برم. االن کجا میخیلی خب دیگه خسته بودم نمی-

 .آورد پشت سر هم شروع کرد به پلک زدندر میگردن کج کرد و با همان ادا اطوارهایی که برای آریا 

 !کنی االن؟چیکار می-

 .ترتر کرد و لـ*ـبخندش را هم وسیعهایش را تندپلک زدن

 :ای کردم و متعجب گفتمخنده

 !من آریا نیستم-

 .ونمدمی-

 !چسباندوقت این اَنگ را به من میهیچ چیز کم نداشت آن این دختر خودش در لوس بودن و بچگی

 .ی ماشین تکیه دادمدانستم که قرار نیست به هتل برویم. چیزی نگفتم و سرم را به شیشهمی

 .نوچی کردم و )هوم( زیر ل*بی گفتمام، نوچبا برخورد انگشتی به شانه

 .خوام کاری کنم که تمام خستگی از تنت در برهمی-

رفت و از د چرت کوتاهی بزنم؛ اما مگر میام را تکان دادم تا بلکه برود و بگذارسر تکیه داده به شیشه

 !آورد؟حرف کم می

 !این لـ*ـباس شبی که گرفتیم واست، خیلی تو تنت شیک بود ها-

 .جوابش گذاشته بودمخواست سر حرف را باز کند و من هم از خستگی و خواب زیاد بیمی
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 .خورهموبایلم زنگ می-

ها، سرم رود اما با حرفی که زد مانند برق گرفتهن میشود و االدر دل خدا را شکر کردم که بیخیال می

 .نگاه کردم را از شیشه فاصله دادم و با چشمانی گرد به سپیده

 !آ... آره، اون هم این جاست-

هایم را اش که در گوشم پیچید تمام خستگیدست دراز کردم و موبایلش را گرفتم. صدای بم و مردانه

 .زدود

 اهه؟ تو خوبی؟نارونم؟ همه چیز روبر-

 :گفتم توانستم پنهانش کنمل*ب تر کردم و با لـ*ـبخندی 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-

جز باشه دیگر هیچ  .کردن داد، نه با نصیحتهم دلتنگ توام میاید که با منام را بجواب دلتنگی

ای که به بیرون خیره شده بود، دوباره سرم را نگفتم. تماس را پایان دادم و با دادن موبایل به سپیده

ایندفعه دیگر چشم نبستم تا غرق گذشته نشوم. کمی، اگر کمی  .ی ماشین کردمی شیشهتکیه

های کاوه شد. با هر تغییر رفتار ماهور، یاد حرفتوانستم این مرد را درک کنم همه چیز درست میمی

 !افتم که عزا را به من تبریک گفت نه جشن رامی

 .به سمت سپیده برگشتم و با گرفتن مچ دستش، ملتمسانه نگاهش کردم

 .دیم هتلام برای گردش و تفریح بهتره برگرخوام هیچ جا برم. خستهنمی-

 .لـ*ـبخند 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 پیشوازمان آمد 

 .ر رفته بودنداش به استخاما خبری از ماهور نبود و مثل اینکه با چند نفر از دوستان قدیمی

*** 

تر کردم و عصبی روی تـ*ـخت نشستم. دستی به موهایم کشیدم تا از خیس ام را محکمبند حوله

پاهایم را تندتند تکان ی پشت گردنم تر و فر شده بودند.شان مطمئن شوم. تنها موهای ریزهنبودن
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با صدای در، ترسیده از روی  که جویدمشقرار میدادم؛ ناخونم را با حرص به دندان کشیدم و بیمی

 .هایم را در هم گره زدمتـ*ـخت بلند شدم و دست

اش شدیداً به ی باالی پیراهنش باز شده بود و گردنبند طالییداد. سه دکمهپایش را روی زمین سُر می

 .خوردچشم می

 :وار گفتمهایم را با زبان تر کردم و زمزمهنزدیکش شدم، ل*ب

 ماهور؟! خوبی؟-

کتش را روی  .اه رفتن هیچ تعادلی نداشت. چشمانش سرخ و انگار که هوشیاری کاملی نداشتدر ر

زمین انداخت، نزدیکش شدم و نگران بازویش را گرفتم. بوی تیز نوشیدنی باعث شد چشم ببندم و 

 .نفسم را در سـ*ـینه حبس کنم

 !تو امشب استخر نبودی مگه نه؟-

ای سرخورده نگاهش را به دستش به عقب فرستاد و با چهرهبه کناری رفت، موهایش را با هر دو 

 .چشمانم دوخت

 رفتن یا... یا که نرفتن من، واسه تو... فرقی هم داره؟-

 .اخمی کردم و دوباره بازویش را گرفتم

 .بافی بهمحالت بجا نیست داری چرت می-

 .بگو-

 !هست، واسم مهمه. کافیه دیگه-

 :ی گفتدستش را پس کشید و با صدای بلند

 ...کافی نیست نارون-

 .به اطراف نگاهی انداخت، دستی به صورتش کشید و چشمانش را محکم بهم فشرد

 !من با تو چکار کردم؟-

دانستم این رازی را که با ها میتردانستم که یک چیزی شده است. از قبلدانستم، خوب میمی

کند و بیقرار گفتنش سنگینی میکند، به شدت روی دوشش خودش مانند زنانی آبستن حمل می

 .است

مان هم راهِ گلویم خانجوشید و بغض بیدستی به گردنم کشیدم، دوباره نزدیکش شدم. چشمانم می
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های بدی در راه است و شک نداشتم این حس بدی که در زد که اتفاقرا سد کرده بود. دلم شور می

 .جانم رخنه کرده، درست است

 .کنه رو بگومی حرفی که تو دلت سنگینی-

 .های پیراهنش را از هم باز کرد و به کناری پرتش کردی دکمهبدون جواب دادن به حرفم، بقیه

 .هدف ایستادمداشتم که با حرفش، بیبه سمت حمام قدم بر می

 !من زن دارم-

 !کردم؟وزید؟ یا که من دیگر حسش نمیباد می

رفتند. ال پیچیدن بود و چشمانم، هر بار سیاهی میهایم در حآور، در گوشصدای سوت قطاری دلهره

ترین کار ممکن بود. دو طرف گیجگاهم، نبض گرفته فایدهدهان باز کردم و هوای اتاق را بلعیدم، اما بی

 !کشاندو تا پشت سرم را به چالشی از درد می

 ( !اهمیت به حرفش به سمت حمام رفتم. ) زن دارد؟را محکم چسباندم و بی مالفه

 مانای بینتوانستم واضح ببینم و انگار که پردهاش را از نم چشمانم نمیهایم را گرفت، چهرهشانه

 .بود

 :بلند خندیدم و با انداختن ابروهایم به هوا مسخره گفتم

 !زن... زن داری؟-

 .شد ترام بلندکرد. خندههایم بلندتر شده بودند. نگران نگاهم میریختند و خندههایم میاشک

 :صورتم را پاک کردم و با خنده گفتم

 .ان ها! نگران نباشها از روی خندهاین اشک-

 .نارون نکن-

خندیدم، آنقدر بلند که انگار بانو زانوهایم خم شدند و در آخر به روی زمین سقوط کردم. بلند می

 !دانم چه کنمبرگشته است و از فرط خوشحالی نمی

دادم و باز شدن مالفه و موهایم را با دستانم گرفتم. با خنده سرم را تکان میسرم را به زیر انداختم و 

 :عریانیِ تنم دیگر برایم مهم نبود. پاهایم را لمس کرد که جیغ زدم

 .نکن... نکن، به من دست نزن -

 .بدون اینکه به حرفم اهمیتی بدهد، دستش را باال برد و کمرم را گرفت
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 .نکن لمسم گفتم دست نزن. وقتی عصبیم -

 .راندمبا دست جلوی دهانم را گرفتم و با خنده موهایم را به عقب می

بی سلطان و ناری که سپهر را در حصار دستانش گرفته بود و او هم آمد، صدای بیصدای اسب می

 .خوابید. صدای اسحاق و پدرکرد و نمیگریه می

گی کنار ابرویش. موهای فرِ بلند و طالیی تصویر بانو جلوی چشمانم جان گرفت؛ لـ*ـبخند و فرو رفت

 .رنگش. چشمان سبزش

 .خواهدمان را مییدیدی. دلم روستاای کاش بودی و حال روزم را می

ی روستا با آن پسرهایی که هر داد. مدرسهشان میی بادی که هر از گاهی تکانها و زوزهخیمه

شان را هایهنوز هم به یاد دارم دست .کردندمان میشان در طول مسیر رفت و آمدمان، اذیتکدام

گذاشتند؛ با یک چشمک هم اعالم شان میآوردند و کنار گوشوقتی که ادای زنگ زدن را در می

 .کردند که منتظر هستندمی

ام بود که در فضای اتاق پیچید، از هقهی ریختن دادم و هقهایم اجازهصورتم را پوشاندم، به اشک

رساندند و نقش آسمان به غروب رفته را بر پهنای پیکرم همچو کردند، خبر میفرار میهای باز پنجره

 .کردندباران خزانی، ثبت می

هایم، مرور هوا شدم، به ناامیدی کشیده شدم و نهایت در هیچی فرو رفتم.گریهزده شدم، بی نم

بودند تا مرا  هم داده خاطرات تلخ و شیرین، حضور گرم بانو در کنارم، همه و همه دست به دست

 .دیوانه کنند

 ...بانو، بانو من رو ببین چقدر داغون شدم-

 :با گریه به خود اشاره کردم و جیغ زدم

 .کنن. ببین نارونت رو چقدر له کردنببین... ببین دارن باهام چکار می-

 .هایشن دستمچ دستانم را گرفت و به سمت خود کشاند. رمقی در تن نداشتم برای مقابله با زندا

خوامت. مهم نیست من زن تونی این رو بفهمی؟! مینارون بخدا من دوست دارم. من عاشقتم. می-

 ...داشته باشم یا

 !نگو-
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ی دورم را دست گرفتم و بدنم ی پیچیده شدههایم را پوشاندم و خودم را به عقب کشاندم. مالفهگوش

 کردآمد و ملتمسانه نگاهم میو میرا به عقب کشیدم. همزمان با عقب رفتن من، او جل

حرصی به زمین چنگ زدم. دست دراز کرد تا دوباره در حصار دستانش بگیرد. به تندی از سر جایم 

خواستم که فرار کنم و رها شوم از کثافتی که بوی نجاستش بلند شدم و به سمت در اتاق دوییدم. می

شد چشمانم سیاهی برود و کشیدن کمرم، باعث میرا در بر گرفته بود. پیچ خوردن دلم و تیر  تمامم

هایم ها و دست و پا زدنتعادلم را از دست بدهم. از پشت در حصار دستانش گرفت که باعث شد جیغ

 .اش کنمرا حواله

 .زنیمیکم آروم بگیر، حرف می-

 !...به من دست نزن... نزن-

هایش را نشنوم، تا خامش نشوم و ا حرفکردم تگفت و من هم قدرت صدایم را چندین برابر میاو می

ی دیگری را تجربه نکنم. نفس کم آوردم، دست از تقال کردن برداشتم که حصار دستانشیک هم 

. به سمتش برگشتم، نگاهم را به تـ*ـخت دوختم. حس باعث شد دستانش از دور کمرم شُل شود

 !نفرت و بیزاری ناگهانی در وجودم ریشه زد

 .هایش را زیر مشت و لگدهایم گرفتمبه سمتش رفتم و تمام مالفهمانند یک دیوانه 

 ...نارون نکن. عزیزم-

 :ی بی پوشش چنگی زدم و با فریاد گفتمبه سـ*ـینه

 !به من نگو عزیزم -

 .دستانش را باال آورد، تسلیم شده بود در برابرم

 .یرسونخیلی خب، هر چی تو بگی فقط آروم باش. داری به خودت آسیب می-

 .گرفتم و با صدایی بلند شروع به خنده کردمبا تعجب نگاهش کردم. دست جلوی دهانم 

 .تعجبم، حال به او هم سرایت کرده بود

 .تو... تو خودت آسیبی. تو خودت باعث این اتفاقات شدی-

 :و زمزمه کردم عصبی خندیدم

 !رسونیگه به خودت آسیب میبه من می-

ام هایش بیشتر از قبل عصبیکند و این کمک کردن خواست کمکمیتوانستم آرام بگیرم، منمی
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 .کردمی

 .چرخیدجیغ زدم، موی کندم، ناله و زاری کردم، فحاشی کردم اما زبانم برای نفرین نمی

اش را به تـ*ـخت داده بود و سیگار پشت سیگار دود بیحال روی زمین دراز کشیدم. او هم تکیه

 !کردم تا که آرام شوم؟آرام شود؛ اما من باید چه می کشید تاکرد. سیگار میمی

 .ذارمذارم بری... نمینمی-

 .هایم را بیشتر کنمخستگی و مظلومیت صدایش باعث شد چشم ببندم و گریه

 .خوام برگردم تهرانمی-

 .تا فردا-

 .االن-

 .شدم از این جزیرهرفتم، دور میباید می

 .شهنمی-

 !داختم. چقدر برایش ذوق داشتم، چقدر دوستش داشتمی دستم نگاهی انبه حلقه

ای که بود حلقه را از دستم در آوردم و جلوی پایش انداختم. انگشتم با درد، با اندوه، با هر سختی

 .دوباره خالی ماند. سردرگم و گیج بودم

 !ات...؟حل... حلقه-

سوختند و ی زیادی میاز گریهنادیده گرفتم حرفش را. به سختی از سر جایم بلند شدم، چشمانم 

 .تر از قبل شده بودندپاهایم ناتوان

 کجا؟-

هایم را تن کنم؛ اما مگر این تن را اش گرفتم. خواستم به سمت حمام بروم و لـ*ـباسدوباره نادیده

 !ندیده بود؟

 !مگر ل*م*س*ش نکرده بود و به بازیش نگرفته بود؟

، خسته و پر حوصلهتوانست واضح باشد. بیحال، بیا هم نمیرفت، آنقدرههوای اتاق رو به تاریکی می

 .از مرگ بودم. مالفه را رها کردم، سُر خورد و به روی زمین افتاد. صدایش بلند شد

 نارون؟-

 .هایم را از کنار کنسول برداشتم و به تن کردمقبل از اینکه به سمتم بیاید، لـ*ـباس
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کردم. نه اینکه از قصد ا بندازم دستم، اما من توجهی نمیزد، خواهش داشت دوباره حلقه رصدایم می

باشد، حس و حالی برای حرف زدن نداشتم. گیج و منگ بودم. خواب آلود و خسته، ناباور و حیران. به 

 .سمت در رفتم که موبایلش زنگ خورد و حواسش هم پرت

 .بذار بعد آریا-

 .مان کنددعوت خواستی ناب و خاص میآریا بود. البد به یک عصرانه

 .یایممیچی؟ الزم نکرده شما برید پایین ما هم -

ی تـ*ـخت اش دو طرف سرش را گرفته بود و به لـ*ـبهدر را باز کردم، با انگشت شست و سبابه

 .ی اشکم را هم برایش ریختم و از اتاق خارج شدمزد. آخرین قطرهعصبی لگد می

ها را در پیش گرفتم. نباید پیدایم زده مسیر پلهآمد! هولاز راهرو گذاشتم که صدای باز شدن دری 

دانستم برای کدام طبقه است پایین هایی که نمیکرد. زیاد بودند و من هم خسته. از آخرین پلهمی

 .ی آسانسور مضطرب منتظر ماندمرفتم و با فشردن دکمه

 .چشم بستم و شروع به شمردن تا کردم

 ..یک، دو، سه.... ده -

اش نگاه از چهره .تنم همزمان شد با توقفش. وارد شدم که به همان مرد جوان برخورد کردمده گف

ام نشود. بوی عطر تلخش مرا یاد کاوه ام را نبیند و باعث رسواییگرفتم تا چشمان پف کرده از گریه

 .ای که حقیقت را گفته بود و من هم ناسزا بارش کردمانداخت. کاوهمی

اش دادم که صدایش در فضا خط ی آیینهچرخد. ترسیده دستم را تکیهیحس کردم آسانسور م

 .انداخت

 خانم... خانم شما حالتون خوبه؟-

 .خواستم و کمی خوابنبودم، خوب نبودم. آب می

 .خوام اما مجبورممعذرت می-

ش رها اش شدم. فارغ از هر گونه شرم و حیا در حصار دستانی عذرخواهیهایم، متوجهبا گرفتن شانه

 :شدم و بدون باز کردن چشمانم آهسته لـ*ـب زدم

 .نذار ببینتم، نذار... پیدام کنن -

*** 
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 ات هست؟ببین اندازه-

کند. هر از گاهی مچ مریم را مان میوه پوست میکردیم و آقاجون برایبا مریم اسم و فامیل بازی می

 .کردانداختم و او هم داد قال مییگرفتم و با خودکار قرمز روی صورتش یک نقش مهنگام تقلب می

 !نارون خانم با شما هستم-

 :هایی باد کرده گفتمگذاشتم، با لپدر حالی که پرتقال نارنجیِ پررنگ را در دهان می

 .یاد ازشاندازه هم باشه من خوشم نمی-

 :کالفه لـ*ـباس را سر جایش گفت و خسته گفت

 .گیریآخه دختر چرا این همه ایراد می-

 .زندی آرامی میکند و به پهلویم ضربهای میریم خندهم

 !کنید که انگار بجای من خواستگاری این شلغمهخاله بانو یجور واسه نارون لـ*ـباس انتخاب می-

 .گردد برایمکند و دوباره به دنبال لـ*ـباس میمامان هوفی می

 .کندهای سرخ را قاچ میسیبکند و در حالی که چاقوی زردی بدست دارد، ای میآقاجون خنده

 .بیا بابا جان بذار دهنت وله این دخترای سر به هوا کن-

 .کنمکنم و چشمانم را برایش ریز میرو به مریم می

 !ها مریم؟! نمردیم و یه خواستگار واست اومده پزش رو دادی به عالم و آدم-

 .شودشان بلند و بلند تر میهایصدای خنده

روند و پوشانند. همه میگیرد و ابرهای سیاه، باغ آقابزرگ را میریزد، باران مییهمه چیز بر هم م

 !مانم در آن ظلمتتنها من می

شود و در نهایت اش از میان انبوهی مه مشخص میشود تا کمکم کند، چهرهدستی برایم دراز می

ه دستم را بگیرد و برای نجاتم آمده. زنم تا نزدیکم نیاید. اما او اصرار دارد کزنم... فریاد میفریاد می

 !اسحاق به دنبالم آمده

کند به ای میاشاره .شودتر میهای اسحاق، ترسناککنند، در آن سیاهی و خندهها پرواز میکالغ

گوید که پر را چه شود و با فریاد میاندازد؛ خشمگین میشان و سپس به موهایم نگاهی میپرواز

 !ام؟کرده

 .ایمهزادما کالغ

ایم یک اند که حال به ما رسیده است و شدهجد بر جدمان، یک شومی را با خودشان به همراه داشته
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 !زادهکالغ

*** 

 کافیه؟پنج تا -

 :زنمکنم و با نگاه به بانو داد میاخمی می

 !بگو بس کنه. پیر پسر-

 :گویدخندد و خاله مهربان میمری می

 .باید مواظب سن و سالت باشیحاال اون پسره، تو که دختری -

 .اندازدکند و خاله سودابه با خنده به بانوی اخم کرده نگاهی میای میآقا محسن سرفه

 .رسهشه و بعد به من میاول از دخترای شما که سنشون از من بیشتره شروع می-

و دخترانش  زند و خاله مهربانزنم که مریم با خوشحالی برایم چشمکی میلـ*ـبخند پر غروری می

 .کنندهم گستاخی را نثارم می

 بچه کافیه؟ نگفتی پنج تا-

 .عه بس کن دیگه ماهور بچه شدی-

 :گویدکنم که دوباره میخود را در حصار دستانِ زندایی جای می

 .جوجه اردک زشت -

 :گویدزند، خندان میها را سیخ میآریا هم در حالی که کباب

 .جوجه اردک زشتِ لوس -

شود و پشت بندش آقاجون با آن سبد پر از میوه در ه صدای معترض دایی نوید بلند میایندفع

 .آیددستش می

بینم. اسحاق! گیرم که کسی را پشت سرش میشوم تا کمکش کنم، سبد را از دستش میبلند می

 .زنمکند به سمتم و اما من جیغ میدست دراز می

 !نارون؟ نارون جان؟-

کنم و از یک نور رسد به سختی چشم باز میای که انگار از ته چاه به گوش میبا صدای بم مردانه

 .فشارمهایم را به روی هم میبندم و پلکشدید، دوباره چشم می

 .زنم، تو تکون نخوری کافیهخداروشکر... خداروشکر که بهوش اومدی. االن دکتر رو صدا می-

 .کرد، این سر درد را بیشتر میکرد و پیچ خوردن دلمتشنه بودم، سرم درد می
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 .دستم را روی شکمم گذاشتم و از درد در خود مچاله شدم

 .کنهدرد... درد می-

کم دردم آرام و چشمانم کردند. کمزدند و سوزن بود که وارد دستم میرفتند، حرف میآمدند، میمی

 د.دوباره بسته ش

 .ا تیره و تاره استجآید و همهام. هیچ صدایی نمیدر یک خال گیر کرده

جای بدنم را و چشمانم ناامیدانه به اطراف کنم جایبینم، تنها با دست ل*م*س میخود را نمی

های تندش که هر شوند و نفسهایی که زیر پای کسی خورد میخش برگچرخند. صدای خشمی

 !شومام میی لـ*ـباس نامزدیکشم که متوجهشود. به لـ*ـباسم دستی میتر میلحظه نزدیک

های بلند و پیچ در پیچش، اسحاق از بازار روستا برایم خریده بود. دستم را به همان لـ*ـباس، چین

 .بندم تا سیاهی بیشتر از این چشمانم را نبلعددارم و با کراهت چشم میسرعت بر می

در خود مچاله خورد و من از ترس هایش به صورتم میشود، نفسشآمد و صدایش در باد گم میباد می

 .شوممی

 .نارون... منم، ماهور-

شوم و انگار به جایی دیگر که پر گذارم. در صدایم گم میهایم میکشم و دست روی گوشجیغ می

 !شومبود از روشنایی پرتاب می

صدای ماهور و جیغم  .پیچدشان کنم؛ اما دردی سخت در گردنم میدهم تا بازهایم تکانی میبه پلک

دیدم. هایم را به سختی نیمه باز کردم. تار میخورد. با گرمای دستی پلکگوشم زنگ میهنوز در 

 .دستم را باال آوردم که آخم بلند شد

 !نکن فدات بشم. دستت زخمی شده-

اندازم. خاله سودابه چادرش را جلوی صورتش کنم و به اطراف نگاهی میچشمانم را بیشتر باز می

ی کبودی دست چپم و لرزیدند. چشمانم را به پایین سوق دادم که متوجهمیهایش گرفته بود و شانه

 .دانستم کجایم، بیمارستان و شاید هم تهران بودمام شدم. میآنژیو

 !الهی دورت بگردم. قربونت برم چه کردی با خودت تو آخه دختر -

شان را هایم به خوبی چهرهتوانستآمد و نمیچشمانم را سنگین باز و بسته کردم، هنوز هم خوابم می

 .ببینم
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 .دونی چند روزه که منتظریم تا بیدار بشینارون دیگه چشمات رو نبند! می-

دانستم که مریم است. سعی کردم چشمانم را باز کنم، دلم سوخت برای صدای اشک آلودش. می

هم اما اش لـ*ـبخندی بزنم و از این همه تشویش و نگرانی نجاتش بدخواستم به چهرهمی

 .توانستم به عضالت صورتم تکانی بدهمنمی

 .ام را غرق ب*و*س*ه کردهایم دستی کشید و دست آنژیو زدهنزدیک شد، به گونه

 ...آ... آب-

 :سراسیمه از سر جایش بلند شد و انگار که از حرف زدنم خوشحال شده باشد، بلند گفت

 .چشم... چشم تو جون بخواه-

ی اتاق من را دوست داشتم، مانند صدای بارانی بود که در کیش به پنجرهصدای ریختن آب در لیوان 

 !خورد. اصالً ماهور کجا بود؟و ماهور می

 :هایم کرد و با تشر گفتلیوان را نزدیک به لـ*ـب

 !خوای همین جوری آب غوره بگیری برو بیرونمامان اگر می-

خورد به خاکش. از بعد از سالها باران می های آب به دهانم، حس کویری را داشتم کهبا ورود قطره

 .که تمام آب را ببلعم خواستمزدم و میتشنگی زیاد به لیوان گاز می

 .فین خاله سودابه آمد و تکان سرش. به سمتم آمد و دستم را گرفتصدای فین

 .تر... مریم دوباره لیوان رو پر کنمادر یکم آروم-

توانستم اطراف را ببینم. من، مریم و خاله سودابه تنها کسان میچشمانم حال، کامل باز شده بودند و 

 .حاظر در اتاق بودیم که ناگهانی در باز شد و پرستاری تماماً سفید پوش وارد شد

 .بینم که بهوش اومدی و خداروشکر حالت هم خیلی خوبهخب، می خب-

 .کردمخواستند بسته شوند؛ اما من مقابله میچشمانم می

 .... گردنم اذیتهگردنم..-

ای در خاطرم تداعی با نزدیک آمدنش، بوی نوشیدنی مشامم را پر کرد. یاد آن شب و ماهور در لحظه

 .شد! تـ*ـخت را باال آورد و بعد هم با دادن چند مسکن و چیزی را تزریق کردن از اتاق خارج شد

 :له سودابه گفتدوباره مریم آمد و کنارم نشست، دستم را به نرمی گرفت و رو به خا

 .بابا پایین منتظرته، تازه پیامک زد-

 !زود رسید-
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ای به ای باال انداخت و نگاهش را به نیم رخم سوق داد. با جمع کردن چادرش، ب*و*س*همریم شانه

 .ام زد که به سختی لـ*ـبخندی تحویلش دادمگونه

 .گردیم. مریم کنارتهریم و دوباره بر مینارون، مادر ما می-

 :چشمانم را برایش باز و بسته کردم و به آرامی گفتم

 .راحت باشید-

 :خواست دوباره گریه کند که مریم دوباره با تشر گفتهایش سرخ شدند و چشمانش نمناک. میگونه

 !مامان -

 .تندتند سر تکان داد و از اتاق خارج شد. آب دهانم را بلعیدم و کمی گردنم را باال آوردم

 .ندهنت رو باز ک-

گذاشت، لیوان پر آب را یک نفس سر کشیدم و با خیالی آسوده سرم را قرصی بزرگ را در دهانم 

هایم مانند زنگی به صدا در ای چشم بستم که حرف ماهور در گوشروی بالشت گذاشتم. برای لحظه

 !آمد

 ...من زن دارم... من زن دارم... من زن دارم

 .ت گردنم را بلند کردمی تـ*ـخت چنگی زدم و به سرعبه مالفه

 !نارون؟ چیشدی؟-

 .آوردمگشت و خاطرات را بیشتر به یاد میهایم تند شده بودند، همه چیز بر مینفس

 اینجا... اینجا نیست؟- 

 .دسپاچه شده بود، دستانم را گرفت و سعی داشت آرامم کند

 گی؟کی نارون؟... کی رو می-

 .ماهور-

 :لحنی آرام گفتسرش را باال و پایین کرد با 

 .نبخدا، نه. ماهور مونده کیش-

 :ام را با دست پوشاندم و با درد زیر گریه زدم. ناله کردمچهره

 ...مریم-

 .ریختاو هم پا به پای من اشک می
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 جانم؟-

 ...به من دروغ گفت. ازم استفاده کرد-

هایم بلندتر صدای گریه .کردیمهایی لرزان گریه میبا دستانش دورم را احاطه کرد و هر دو با شانه

 .انداختشدند و در فضای خالی اتاق خط می

 !دروغ بود... دروغ-

 :به مانتوی تنش چنگی زدم و با درد نالیدم

 .تو رو خدا من رو از اینجا ببر. ببرم عمارت آقاجون-

 گردیم. باشه نارونم؟باید شب رو بمونی، فردا بر می-

 .نه... نه، همین االن-

 .گم کارای ترخصیت رو انجام بدهبه بابا میباشه، چشم. -

اش نگاهی ی دستانش جدا شدم. سرم را بیحال روی بالشت گذاشتم. به چشمان پف کردهاز حلقه

 .انداختم که لـ*ـبخند گرمش را مهمان صورتم کرد

 .دونم مریمدونم... هیچی نمیهیچی نمی-

شان را پاک گیرد و خیسیتم را هدف میکنم که با کف هر دو دستش پهنای صوردوباره گریه می

 .کندمی

 .دیگه گریه نکن قربونت برم-

 !دونستین؟شما... شما می-

 چی رو؟-

 .چرخید برای گفتنش، نفسم را رها کردم و با درد چشم بستمزبانم نمی

 .اینکه... اینکه زن داره-

 .شدل*ب گزیدم تا گریه نکنم، اما نمی

 .بعد از اومدن تو فهمیدیم-

 .به من دروغ گفت... ازم استفاده کرد. بازیم داد-

 ...وقتی اوردنت خونریزی داشتی-

خورد! کشد برای گفتن حرفی که زیر زبانش وول میسر به زیر انداخت، حس کردم خجالت می
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 .هایش را در هم گره زدانگشت

 ...گفتن که باید... باید همون بار اول-

 :نفسی گرفت و دوباره گفت

 .کردینباید اینکارو مینارون -

 :با پشت دست جلوی دهانم را گرفتم و با گریه گفتم

 .بهش اعتماد داشتم، مثل چند سال پیش... مثل قبل-

 .ماهور بعد رفتنش از ایران، دیگه ماهور قبلی نشد-

اش هم به تن داشت. موهای فرش را به داخل روسری یی مشکیرنگی به سر و مانتو روسریِ فیروزه

 :ستاد و با لـ*ـبخند گفتفر

 .دونه. از این بابت خیالت راحت باشهجز من و مامان هیچکس نمی-

 .ی اتاق چشم دوختمسرم را مخالفش گرفتم و به پنجره

 .واسم مهم نیست. خالف شرع نبود کارم. محرم بودیم و من هم... عاشق-

 :وش گفتخواست تا بحث را عوض کند، دستانش را خوشحال بهم کوباند و سرخ

 .خاله مروارید فارغ شد-

 !ی کیارش و مریجواب گذاشتمش. بچهلـ*ـبخندی زدم و بی

 ..تونیمفردا مرخصه اگه ما هم امشب بریم خونه می تا پس-

 .خوامم ببینمخوام بشنوم، حتی نمیمریم کافیه! نمی-

 :ای زد و با گفتنام ب*و*س*هآهی کشید و دیگر هیچ نگفت. به پیشانی

 .م به بابا زنگ بزنمرمی-

 .تنهایم گذاشت

دانست و قطعاً برادرش را هم از این ام کردم. کاوه میچشم بستم و فکرم را خالی از روزهای گذشته

 !قضیه با خبر گذاشته بود

تر شده بود و رفت و آمدها هم گرفت. بیمارستان شلوغرفت و جایش را تاریکی فرا میروشنایی می

تا لـ*ـباس به تن کنم. کارهای ترخصیم را انجام دادند. همراه با آقا محسن و  بیشتر. مریم کمک کرد

کشید و تا رفتم زیر شکمم تیر میهنوز هم وقتی که راه می .خاله سودابه از بیمارستان خارج شدیم
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 .رسیدبه کمرم می

در را برایم ام بود، حکم یک پِ دوست داشتنی، آقا محسنی که شوهر خالهاین مرد خوب، این حاجی

 .کرد، آنقدر که مهربان و دریا دل بودداد و رسیدگی میداشت؛ آنقدر که اهمیت می

کرد و وجودم از این همه گذشتیم، بیخود لرزی عجیب در دلم خانه میهای تهران که میاز خیابان

 .بستشلوغی یخ می

داخت که حاظر نشده بود حتی به اناش مرا به یاد ماهوری میگوشهسرمای باغ دلم را لرزاند، گوشه، 

 .مالقاتم بیاید و از آن بدتر، هنوز هم از آن کیش لعنتی دل نکنده بود

برد. از آن لحظه که محرمیت من و با برگشتم، آقابزرگم را دیدم. در حالتی وخیم و مرگباری به سر می

را بریده بودند.  های خشک امانشماهور تمام شده بود و راهی کیش شدیم؛ حالش بد شده و سرفه

شان را داشتند به ای برای زنده نگه داشتنهایی که هر کدام وظیفهروی ت*خ*ت*ش، با دستگاه

خواب رفته بود. مثل یک خوابی که حاال حاالها قرار نیست بیدار شود و باید دست به دعا شویم تا 

و ناسزا گفتم. برای بار دوم باز  مان برگردد. در دل خود را لعنت فرستادم، نفرین کردمدوباره به دنیای

گذشتند و هم تنهایش گذاشته بودم و حتی یک تلفن ساده هم نزدم برای جویای احوالش. روزها می

دانستم چه کسی راهی تهرانم کرده است و حتی گذشتند و من نمیشد. روزها میخبری از ماهور نمی

ها کنار بودمش نام و نشانی نداشتم. شب از آن مرد جوانی هم که برای بار آخر در آسانسور دیده

خواندم. از گذاشتم و برایش حافظ میی اتاقش را نیمه باز مینشستم، پنجرهتـ*ـخت آقاجانم می

گفتم، از تنهاییم در روستا و حس دوست داشتن به ماهوری که هیچوقت مان میخاطرات دور و قدیم

 .شودتمام نمی

وار به مان اضافه کرده بود. کیارش پروانهیک را به خانوادهمری مرخص شده بود و یک پسر کوچ

کرد. مری چرخید و مانند سربازی گوش به فرمان، از دستوراتش بی برو برگشت اطاعت میدورش می

 !حال دیگر آن مروارید سابق نبود

 .صاحب فرزند شده بود و نامش را با انتخاب کیارش و آقابزرگ، اهورا گذاشته بودند

هیچ چیز خبر نداشت. مریم گفته بود نگوییم بهتر است. تازه فارغ شده است و اضطراب برایش از 

 .آوردماند. اما کیارش از همه چیز آگاه بود و تنها به روی خودش نمیمثل یک سم می

رفتیم و برای ها با مسعود به خرید میکردم و آخر هفتهدر کارهای خانه به خاله فیروزه کمک می

گذاشتم و با ها اهورا را روی پایم میشب .کردیمهای مورد نیاز آشپزخانه را تهیه میوسایلخانه، 
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 .کردم تا کمکم کندهایش کیارش را از خواب بیدار میگریه

نشستم و زار زار با این بچه گریه هایش که خودم هم میشدم در گریهگاهی اوقات آنقدر دستپاچه می

نشاند و در این هنگام ای روی موهایم میب کیارش با خنده ب*و*س*هکردم. اما در کمال تعجمی

هایش را سپری ها کالسرفتیم. او ساعتشدم. گاهی اوقات با مریم به دانشگاهش میکمی آرام می

مان را چید. همه چیز زدم تا اینکه حراست دمی به آن بزرگی گشت میکرد و من هم در محوطهمی

دانست در آن جریزه چه شان نمیبیقرار من. هنوز که هنوز بود هیچکدام رفت جز دلخوب پیش می

 !به سرم گذشت، حتی مریم

گذاشتیم تا کیارش و مری آسوده بخوابند و من و مسعود و مریم در ها اهورا را کنارمان میگاهی شب

بودند فقط سه  باغبانی را که استخدام کرده .کردیمنشستیم و با هم اسم و فامیل بازی میسالن می

شد این همان باغبانی باشد که دم از بار دیده بودمش. بار اول آنقدر شوکه شده بودم که باورم نمی

 .زدنداش میخوشتیپی

های گرد روی صورتش و به خصوص موهای ژولیده اندامی الغر و نحیف با قدی کوتاه و عینک

ودم و مریم و مری هم غش، غش ی دستشان شده باش واقعاً دیدنی بودند. مسخرهپولیده

 .خندیدند که چقدر ساده و کم عقل هستممی

ای بیش نیست و در واقع بیست و شش سالش بود، در این مدت کردم پسر بچهآن مردی که فکر می

رو شد و از قضا شب هم برای شام یکبار به دیدن کیارش و مری آمده بود که با استقبال باز ما روبه

 !ا نهایت تعجبش آنجا بود که همراه با کاوه نیامدنگهش داشتیم. ام

 !رسیدزد و قدش شاید که با زور و سختی به یک و پنجاه مینهایت بچگانه میاش بیچهره

های خاله سودابه و مری را برای کمک به من و مریم در طول شب کنارش نشسته بودیم و سرزنش

مان زد، دل کندن ازش برایای میشیرین و بامزه هایگرفتیم از بس که حرفخاله فیروزه نادیده می

 !سخت بود. نه خبری از دایی نوید و زندایی بود و نه از سپیده و آریا

های تلخ کردم تمام اتفاقرفت و سعی میماه گذشته بود، یک ماهی که برایم خوب پیش می شاید یک

ی عجیب و غریب خورد و یک سرگیجهگداری دلم پیچ میرا نادیده بگیرم. اما در این چند روز گه

زدم و شد که عُق میکرد. گاهی اوقات آنقدر پیچ خوردن دلم شدید میروزهایم را خراب می

 !شدمرساندم و همانجا هم پخش زمین میسراسیمه خود را به سرویس بهداشتی می
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و انگار اصرار بر این لرزیدند ماند که خارج بشوم و زانواهایم عجیب میدیگر توانی برایم باقی نمی

 .داشتند که بلند نشو، راه نرو، هنوز هم درد داریم

هایش را باالی سرم گره زدم. یک پیراهن گشاد زرد تر کردم و لـ*ـبهِ دور سرم را محکمروسری

تر از زانوهایم بود را پوشیده بودم و در آشپزخانه به خاله فیروزه در خوردن رنگی که کمی پایین

 .کردمها کمک میکردن پیاز

 :شان، ل*ب زدمشدند از سوزشهایم سرازیر میچشم بستم و در حالی که اشک

 !های تند سوختام از این پیازتونم خورد کنم تا بن و ریشهوای خاله فیروزه؟! دیگه نمی-

 :کرد گفتریخت و قاطی میای میها را در کاسهای کرد و در حالی که ادویهخنده

 .، تا تهش رو باید پوست بکنی و خورد کنی تا واست آشی بپزم انگشت بخوریغر نزن دختر-

 .ای زار به خود گرفتم و به سبد پیازها با درد خیره شدمچهره

 .کنممن کمک می-

به قامت کیارشی که در چارچوب در آشپزخانه ایستاده بود نگاه خدا خیرت بدهی انداختم که خاله 

 :فیروزه گفت

 کنه... مگه نه دخترم؟؟! نارون خودش خورد میعه پسرم تو چرا-

 .ای رفت و با تکان سر خواست که جواب مثبتی بدهمچشم غره

 :کشیدم غرولند گفتمام را باال میچاقو را در سبد انداختم و در حالی که آب بینی

 .اش با پدر اهورانخیر، من کور شدم. بقیه-

 .چشم آرامی گفتای کرد و از سر جایم بلند شدم. کیارش خنده

 .خواد خودم هستمنارون! مادر زشته... پسرم نمی-

 .این چه حرفیه آخه. پیاز خورد کردن رو دوست دارم-

 :ای مسخره گفتمشان را نشنیدم. ادایش را در آوردم و با قیافهاز راهرو خارج شدم و دیگر صدای

 !پیاز خورد کردن رو دوست دارم. خاله-

 چرا بدت ازش بدت میاد؟-
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دانم چه شوکه از جایم پریدم و ترسیده چشم دوختم به نگاهش! باالخره آمد و خود را نشان داد. نمی 

 .کشاندمنیرویی دارد که به سوی خودش می

 .من... من با کیارش نبودم-

 .بینمتخوشحالم که زنده می-

کرد و دیگر میها را برایم رو ی حرفش ناراحتم نکرد و برعکس خوشحال شدم. واقعیتطعنه

 .خواستم فرار کنمنمی

 چرا همون شب بهم نگفتید؟-

 !چون خودت نخواستی-

 .هایم را جمع بستماخمی به این خودمانی بودنش کردم. ل*ب کج کردم و از عمد دوباره حرف

 .ها با من رفتار کردیدمثل ابله-

 !رسیشاید چون ابله بنظر می-

 .پروا حرف بارم کندقدر صریح و بیاز حرفش جا خوردم، انتظار نداشتم ان

 شما همیشه انقدر گستاخید؟-

اش را از دیوار گرفت، نزدیک آمد. اما نه آن نزدیک شدنی که یک بند انگشت نیشخندی زد و تکیه

 .مان باشدفاصله

 .در مواقع ضروری، بله، همیشه همینقدر گستاخم-

 !شک گستاخ، جالب استابرو باال انداختم و به چشمانم چرخی دادم. یک روانپز

خواند. پشت چشمی برایش ناز کردم و نگاهش تا عمقم را در بر گرفت و انگار که بندبند وجودم را می

 .زدماش از کنارش رد شدم که با حرفش، دهانم را باز و پشت سر هم پلک میاهمیت به نگاه خیرهبی

 ...یعن... یعنی چی-

 .شان. همان نصفه آبرویی را هم که داشتم بر باد رفتردمدستانم را پشتم پنهان کردم و در هم فش

 !یعنی اینکه تست بارداری باید بدید. کامالً واضح بود حرفم-

ام، همیشه کسل و خواب آلود های غیرمعمولیام افتادم. سردردها و دلپیچهناگهان یاد عق زدن

 :بودنم، سرم را به چپ و راست تکان دادم و ناباور گفتم

 !نه-



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         159 

 

 !س عالئمش رو داریپ-

 .پوزخند صدا داری زد و به موهای مشکی و صافش چنگ محکمی زد و به عقب راندشان

 :با حالت بدی نگاهم کرد و با کراهت ل*ب زد

 ...ارزش وچقدر بی چقدر پست و خوار شدی...-

اید دانستم بتوانستم درکش کنم و بدتر از آن نمیدستی به صورتش کشید و عصبی چشم بست. نمی

 .نگاهش ثابت ماند روی حرکت دستم چه بگویم. دستی به شکمم کشیدم که

 !امکان نداره... شما حق ندارید به من توهین کنید-

 .ی مسخره و عصبی کرد و به سمتم آمدتک خنده

 .شاید از این به بعد داشته باشم-

توانستم بودم و نمی های چند لحظه قبلشدستم را گرفت و به دنبال خود کشاند. هنوز گیج حرف

. دوباره با دست چپ شکمم را نوازش گفتمنمیحرف دنبالش راه افتاده بودم و هیچ شان کنم. بیهضم

ها باال برویم. بوی پیاز هایش باعث شد از پلهام میان انگشتکردم که با کشیدن دست قفل شده

 !اندهایش پیازی شدهدادم و شک نداشتم دستمی

کرد با صدایی که سعی داشت کنترلش کند کشاندم، و در حالی که درش را باز می به سمت اتاقم

 :گفت

 !ریم بیمارستانآماده شو. می-

زدند و منِ نابلد ها برای خودشان چرخ میتوانستم. واژهدهان باز کردم تا چیزی بگویم اما نمی

 !لبمه سلبمه بارش کنمهای قشان و حرفام، کنار هم بچینمتوانستم در آن آشوب ذهنینمی

هاتون رو عوض کنید تا وقت واسه دید زدن زیاد هست نارون خانم! بفرمایید داخل اتاقتون لـ*ـباس-

 .بریم بیمارستان و از وضعیتتون مطمئن بشیم

سر تکان دادم و داخل  .فهمیدمخواستم مخالفت کنم. باید این موضوع را میآب دهانم را بلعیدم. نمی

شدم؟! هایم کشیدم. یعنی من حامله بودم و مادر میام رفتم و دستی به گونهسمت آینه اتاق شدم. به

ترین آوردم. لـ*ـذت بخشل*ب زیرینم را به دندان کشیدم و در آیینه ادای زنان باردار را در می

 !توانست باشد و بساتفاق دنیا همین مادر شدن می

  .م یا بخندمدانستم خوشحال باشم یا ناراحت. گریه کننمی

 ...من زن دارم-
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 .دستم را مشت کردم و با درد چشم بستم

 .کنمای هم در کار باشه خودم به تنهایی بزرگش میحتی اگه بچه-

 هایم را کر کرد. تنهایی بچه بزرگ کردن؟به آنی چیزی در قلبم فرو ریخت و صدای شکستنش گوش

باز کردم و روی موهایم انداختم. مانتویی بلند  دست از فکر و خیال برداشتم. روسری را از دور سرم

های سفید کنار در رسید را تن کردم و از اتاق خارج شدم. تکیه داده بود به نردهکه تا قوزک پایم می

 :و عمیقاً در فکر بود. گلویم را صاف کردم و از قصد گفتم

 .اقا کاوه من حاضرم-

 .ها کردسری تکان داد و رو به پله

 .اول شما-

خواستم صمیمی شویم و صحبت رسمی بودن را ترجیح ها پایین رفتم. نمیقبول کردم و از پله

کردم؛ اما کیارش دادم به زود پسرخاله شدن. ناگهانی یاد خاله فیروزه افتادم که باید کمکش میمی

 !هم کارش را خوب بلد بود

. انداختندمرا یاد ماهور میها از عمارت خارج شدیم و به سمت ماشینش رفتیم. اینجور ماشین

ای در دل نثار خود کردم و دستی به سرم که پر بود از نام ماهور کشیدم. سوار شدیم، با حرکت لعنتی

 .ماشین مضطرب شدم

 !دانستم چه سودی برایش دارد که تا این حد نگران است برایم؟نمی

 :نداخت. برای همین گفتمانیاز به بیمارستان نبود. یک داروخانه هم کارمان را راه می

 !بریم داروخانه لطفاً-

 :جوابم را نداد که دوباره پرسیدم

 چه فرقی به حال شما داره؟-

 :ام انداخت و او هم با اخم گفتی سوالینیم نگاهی به چهره

 چی؟-

 .انداخت به وجودمنفسی گرفتم و چشمانم را باز و بسته کردم، حتی گفتنش هم رعش می 

 ا نبودن من؟باردار بودن ی-

 :تفاوت گفتتر کرد و بیاخمش را پررنگ
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 .گریبذار به پای فامیل-

 .ذارمنمی-

 :اخمش باز شد و کنجکاو پرسید

 !چرا؟-

 .چون شما فامیل من نیستید-

زنم لـ*ـبخند پر غروری زدم و دوباره نگاهم را به بیرون دوختم. فکر کرده بود االن حرف دیگری می

 !کنم. چیزی نگفت، شاید هم جوابی برای گفتن جوابی نداشتخورد میو برایش پسته و گردو 

 .بودهای متفاوتهای گران و ارزان. پر از آدمهای گوناگون، پر از ماشینبیرون، پر از مغازه

گردد و شاید هم مهتاب شاهد ع*شاق دو عاشق ها به دنبال یارش میشاید کسی در این خیابان

گردند، کسی به دنبال ردپای دگری و کسی دیگر به دنبال خاطرات یباشند. همه به دنبال هم م

 .هااش در خیابانپراکنده

ی شبانه روزی ایستاد و با باز کردن کمربندش از ماشین پیاده شد. یعنی ممکن بود که کنار داروخانه

 !باردار باشم؟ صاحب فرزند شوم آن هم از ماهور؟

گش شوم، برای خودم راه بروم و مهتاب را شاهد تنهاییم بگیرم. آنوقت هر شب به خیابان بزنم و دلتن

کنم بیدار شوم و کنارش کنم که تمامش خواب باشد. دعا میشود و دعا میهنوز هم حرفش باورم نمی

ی دستان هم به خواب رفته باشیم. با صدای موبایلی، سرم را نزدیک روی تـ*ـخت باشم و در حلقه

تری که انگار در حال گرفتن تماس تصویری بود شوکه، زومش شدم. پس بردم که با دیدن عکس دخ

 !کاوه هم از این کارها بلد بود

 :ام کوباند و حرصی زیر ل*ب گفتمبه پیشانی

ست. اصالً قابل مقایسه با اون بدردنخور آخه چرا بلد نباشه! هم خوش بر و روعه، هم تحصیل کرده-

 .سست عنصر نیست

 .ر روی عکسش زوم شدمچشم ریز کردم و بیشت

 !اسنگاه کن چه پیله-

 گی؟داری به کی می-

 !هی-

 ی اومدنم نشدی؟!... خوبی؟متوجه-
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 .ان! زهر ترک شدمخوبم. چقدر کارات یواش و آهسته-

اش نیم رخ مردانه .هایش کاشتبا بستن در، ابرویی باال انداخت و نیمچه لـ*ـبخندی را روی ل*ب

شان اش که اندک موهای مشکی رنگی رویهای کشیده و مردانهانداخت. انگشتمیمرا یاد ماهور 

کردم؛ هوایم را همه جوره روییده بود. چشم بستم و نفسم را خسته رها کردم. باید که ازش تشکر می

 .دارد و کمک حالم است

 .خواهدهایش را میها و بداخالقیخواهد، صدایش، نگاهش، سرزنشدلم ماهور را می

 .اش، ماشین را روشن کرد. چقدر تلخ است که هر چیزی تو را یاد او بیندازدبعد از بررسی گوشی

 دلتنگشی؟-

 .هایم را در گوشتش فرو بردمدستم را مشت کردم و ناخون

 !نه-

 .کنیکم عادت مینگران نباش، کم-

کرده و  ی شیشههبه سمتش برگشتم، با یک دست فرمان ماشین را گرفته بود و دست دیگرش را تکی

 .هایش را جلوی دهانش گرفته بودانگشت

 کنم؟به چی عادت می-

تر از همیشه تفاوتاش را به عقب راند و بیاش، چتری بلند و رها شده روی پیشانیبا انگشت سبابه

 :گفت

 .به نبودش-

نی نسبتاً های خشکم را تر کردم که ماشین سرعت گرفت. دستم را بند دستگیره کردم و با لحل*ب

 :متعجب گفتم

 !دلتنگش نیستم که بخوام به نبودش عادت کنم-

 .اش رو داشته باشیزنی که واقعاً بچه، بال میبینم. داری بالاما من اینطور نمی-

 :صدایم را باال بردم و با لحنی بد جوابش را دادم

 ...دیدِ شما اصالً مهم نیست. ممنون که تا اینجا هم کمک حالم بودی بقی-

 !شما؟-

 .ای شلوغ شدابروهایم باال پریدند. به فرمان ماشین تابی داد و وارد کوچه

 .همتون دیوونه شدین-
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 .ل*ب زیرینم را به دندان کشیدم و حرصی به تماشایش نشستم

هایش را به س*ی*ن*ه پارک کرد و با خاموش کردنش به سمتم برگشت. دستماشینش را به کناری 

 .اش نشاندروهای کشیدهزد و اخمی را وسط اب

 تونی؟... مینیازی نیست انقدر رسمی حرف بزنی. عادی باش-

 !خوام با شما عادی برخورد کنمنمی من-

 .را بلند و کشیده گفتم که ابروی چپش به هوا رفت "شما"

 .ذاریخوام کمکت کنم؛ اما خودت نمیمی-

 .اینجور رفتارها اسمشون کمک نیست-

 .ی نبستاً شلوغ را از نظر گذراندمنگاهی انداختم، محلهبه بیرون از ماشین 

 چرا اینجاییم؟-

 .اش نگاه کردمجوابم را نداد که دوباره به چشمان مشکی وحشی

 :نفسم را پر حرص خالی کردم و شمرده شمرده ل*ب زدم

 چرا... اینجاییم؟-

 .چون اینجا یکار کوچیکی داشتم-

 .کان سر، نگاهم را به بیرون دادممانند خودش دست به س*ی*نه شدم و با ت

 نارون خانم؟-

 !بودنارون گفتنش چقدر قشنگ 

 بله؟-

 حالتون خوبه؟-

 .بله-

 .منتظر بمون تا ده دقیقه دیگه پیشتم پس-

 :ای صبر کردم، نفسم را خسته بیرون فرستادم و آهسته گفتملحظه

 .مونممنتظر می-

که اینجا  گذاشت. کنجکاو و همینطور هم مطمئن بودمبا اتمام حرفم از ماشین پیاده شد و تنهایم 

خواست پیاده بشوم و ببینم برای چه اینجا آمده و باید تا ده دقیقه اش باشد. دلم میتوانست خانهنمی
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 .ماندممنتظر 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. بیخیال ی در رفت. صدایی در مغزم مدام تکرار میم سمت دستگیرهدست

 ( .عواقبش

*ا*م را جلو دادم و از ماشین پیاده شدم. سرمای بیرون دلم را لرزاند و مانند یک پهلوان س*ی*ن*ه

 .چشمانم را سوزاند

ایی را جلوی درش گذاشته که مهتابیکردند و یک بقالی ی کوچک فوتبال بازی میچند تا پسر بچه

 .شدندبود، تنها چیزهایی بودند، که در کوچه دیده می

 !ناگهانی نگاهم به در سبز رنگ کوچکی که از قضا نیمه باز هم بود خورد

ام کاوه واردش شد. به مانتویم چنگی زدم و روسریای که حس کردم که باید خودش باشد، همان خانه

ردم. به سمت خانه رفتم. به اطراف نگاهی انداختم تا مطمئن شوم کسی حواسش را جمع و جور تر ک

نیست و اتفاقاً کسی هم نبود. در را کمی به عقب هول دادم که صدای جیر جیر کردنش باعث شد 

 !دستم را پس بکشم و هول زده به عقب بروم

سی بیرون بیاید و دمم را از ترس دست روی دهانم گذاشتم و با چشمانی گشاد شده منتظر بودم تا ک

 !بچیند و واقعاً هم همین شد

 :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 زدمی بیچهره

 ...نه... یعنی آره... من دنبال-

 .گشتدنبال من می-

 :که پشت سرش بود، ترس و خجالتم بیشتر شد! به سمت کاوه رو کرد و متعجب گفت با آمدن کاوه

 شناسی؟خانم رو می-

 .کاوه با تکان سر، حرفش را تایید کرد

 ...رم تو ماشینپس من می-



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         165 

 

ی سنگی برخورد کرد و تعادلم ای کردم و تا خواستم به سمتش بروم پایم به لـ*ـبهبه ماشین اشاره

و پخش زمین خیس از باران شدم. صدای آخم، بلندترین صدایی بود که در کوچه  را از دست دادم

 .ها شدپیچید و باعث توقف بازی بچه

 .هایم را گرفتکاوه سراسیمه به سمتم آمد و شانه

 نارون؟! خوبی؟-

 .توانستم تکانی بخورمصورتم از درد در هم مچاله شده بود و نمی 

 !به من نگاه کن-

 !زده چشمانم را به صورت عرق گرفته از عصبانیتش دوختم با فریادش، بهت

 .چشم بست و با گرفتن نفسی، بازوانم را گرفت و از روی زمین بلندم کردم

 .کنهآخ... درد می-

 .کاوه بیارش داخل تا یخ بذارم رو پاش-

 .خواد آزاده، مرسی واسه دعوتتات رو بده به من... نمیتکیه-

 :زویم تکانی داد و دوباره گفتکشیدم که به باخجالت می

 .دِ 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-

 .شدرفتیم، صدای آخ و اوخ من هم بلندتر میهمانطور که به سمت ماشین می

 .خل دیگه تو کوچه نمون، برو داتو بیشتر-

کرد را انداختم که با دست سرم را به سمت ای برگشتم و به دختری که با نگرانی نگاهم میلحظه

کشیدم از خودش برگرداند و با باز کردن در ماشینش به آهستگی روی صندلی نشاندم. خجالت می

 .اش کرده بودمای که تا این حد شرمندهکاوه

 :به حرکت در آورد. دستی به پای چپم کشیدم و با لحنی شرمنده گفتم با سوار شدنش ماشین را

 .ببخشید-

 :جوابم را نداد که دوباره گفتم
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 ...خواستم انقدر تو دردسر بندازمتنمی-

 .دردسر نیستی-

رسید. در خود فرو رفتم و سعی کردم دیگر نگاهش کردم، اخم داشت و هنوز هم عصبی به نظر می

 .نشوم هایشدردسرساز لحظه

همانطور که کیارش را قضاوت کردم و گمان داشتم پسر خوبی نیست، برای کاوه هم همین حدس و 

شان ی خوب بودنبست فکری برخورد کردم و متوجه ها را هم داشتم. اما شدیداً به یک بمبگمان

 !شدم. چقدر قضاوت نابجا بد است. چقدر شرمنده کننده است

مان شدیم. خواستم پیاده بشوم که او زودتر دست به کار شد و به سمتم یباالخره وارد خیابان خانه

 :آمد. محتاطانه خارجم کرد و تا به داخل بردم. تشکری کردم و خجالت زده گفتم

 .رمها رو خودم باال میکنه. پلهاونقدرا هم درد نمی-

 .چشمانش نگاه کنمتوانستم به ی 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 انداختماز کتش بسته

کرد که با کشیدن دستی به موهایش از کنارم رد شد و از برای مدت کوتاهی همانطور خیره نگاهم می

 :یم را باال بردم و قدردان گفتمها پایین رفت. قبل از دور شدنش کمی صداپله

 ...ممنون-

ای بعد صدای کشیده دانم شنید یا که نه، اما بعد از گفتن حرفم صدای بسته شدن در و لحظهنمی

 .های ماشینش روی کف خیابان به گوشم رسیدشدن الستیک

 .بودممنون که هوام رو داری. اما... اما ای کاش بجای تو االن ماهور کنارم -

 .گی با خودتمیچی -

 !...هی-

 .رویم ایستاده بود با ترس نگاه کردمای که آماده و حاظر روبهبرگشتم و به مری

 ترسوندمت؟-

 :ای به ل*ب داشت. صورتش را جلو آورد و با کج کردن گردنش دوباره گفتلـ*ـبخند بامزه

 هوم؟-

 آ... آره. چی شنیدی؟-
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کند. نش به صورتش حالتی داد که مثالً دارد فکر میهایش را غنچه کرد و با باال بردن چشمال*ب

 :غریدم

 !مری-

 .گردیآهان آره. این که با برادر شوهرم می-

 .ای گفتچشم ریز کرد و با شیطنتی خاص )هومِ( کشیده

 :شدم داد زدماخمی کردم و در حالی که از کنارش رد می

 !نخیر-

 :او هم داد زد

 .آره-

 :ایستادم و ایندفعه جیغ زدم

 !نخیر. نه-

ای پر صدا. صورتم را با هر دو های تند و عصبانیتم در آخر تبدیل به بغض شدند و بغضم شد گریهنفس

 .دستم پوشاندم و از عمق وجود زار زدم

 .کردمنارونم؟ بخدا شوخی می-

 .ام گذاشت که با خشم پسش زدمدستش را روی شانه

 .و خودم را به اتاقم رساندمها دویدم اش، به سمت پلهبدون نگاه به چهره

 :کردماند مدام تکرار میشان را گم کردهزدم و مانند کودکانی که اسباب بازیبلند داد می 

 .خواممن ماهور رو می-

اند و به ها دوختههیچکس وارد اتاقم نشد، هیچکس نیامد و شک نداشتم همه در سالن چشم به پله

ریزد. ای کاش آقاجانم خوب بود، ای م پا به پای من اشک میسوزانند و مری ههایم دل میحال ضجه

 .کردمکاش بانو بود و دردهایم را برایش خالی می

خواهم. او تمام من است، او خودِ من خواهم، هیچکس را به جز ماهور، حتی به شوخی و خنده نمینمی

خواهمش و این دوری در جان من است. با تمام اشتباهات و دروغ گفتنش باز هم دوستش دارم!می

است. با صدای در، چشمانم را بستم تا هر که هست فکر کند خوابم.  تر کردهدوست داشتنم را شدید

گونه به های گوناگون، حدس زدم که خاله فیروزه باشد. دستش که نوازشاما با بوی پیاز داغ و ادویه
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 .هایم را از درد به هم فشردمموهایم خورد، پلک

دونی یاد چی افتادم؟ شب محرمیتت با ماهور، خاله مهربان چطور زد تو ذوقم و گفت می نارون مادر-

 ...یاد عروس عمارت باشیبه تو نمی

خواست خنده به ل*ب*م بیاورد و فکرم را تغییر بدهد. اما در این کار ناتوان بود چرا که ماهور می

 .ها بودتر از این حرفقوی

 !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؟-

 .ی دستانش گرفتزیر گریه زدم که به سمتم آمد و در حلقه

 .ی من اشک نریزه، الهی به دورت بگردمروله، روله-

 :هق زدم و با درد نالیدم

 .بیم میفتمیاد بی-

 .کردهایش آرامم میبود و با حرفن کنارم ای کاش اال

 .خوام خاله فیروزهبیم رو میبی! بیبی-

 .لرزاندکردم که دل هر دشمنی را میآنقدر خسته و درد آور گریه می

داد که او هم پا به پای من در حال گریستن خوردند و سکوتش نشان از این را میهایش تکان میشانه

 .ام؟! چقدر که من شوم بودمهایش را ببینم. من با آمدنم چه کردهاشکآمد است. دلم نمی

رویش زانو زدم و با لـ*ـبخند از حصار دستانم جدایش کردم و از روی تـ*ـخت بلند شدم. روبه

 :گفتم

 فردا تو حیاط، هم موهام رو حنا بزن هم دستام، خب؟-

. سرش را به تایید حرفم تکان داد و هایم را پاک کردای زد و گونهبه چشمان خیسم ب*و*س*ه

 .ام را با شستش پاک کردهای نم زدهپلک

 .دهندام را میبیها بوی بیشان کردم. این دستدستانش را گرفتم و ب*و*س*ه باران

های اطرافم و ام و این در به دری در دوست داشتنم. از آدمهای زندگیخسته بودم، خسته از نشدن 

 .ه بودمشان خستهایحرف
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شاید پنج دقیقه طول  .خاله فیروزه که از اتاق بیرون رفت پاکت را باز کردم و بیبی چک را خارج

انتظار آن دو خط صورتی رنگی بودم که قرار بود دنیایم را  کشید برای انجام مراحلش و حال من چشم

ترسیدم دند و میریختم، سوسوی چشمانم ضعیف شده بوتغییر بدهد. آنقدر که این روزها اشک می

 !جا ببینمها را جابهخط

 .با صدای در، ترسیده برگشتم و پشت سرم قایمش کردم

 تونم بیام داخل؟می-

 .بیا-

گریه کرده است. چشم بستم  دانستم کهی سرخ مری در چارچوب در ظاهر شد. میدر باز شد و چهره

 .بود و نفسم را به تندی خالی کردم. از بعد زایمانش کمی وا رفته

 .خواستم ناراحتت کنمخوام نارون. نمیمعذرت می-

ی دستانش کشید! به سرعت رهایش کردم که لـ*ـبخند پر اضطرابی زدم که نزدیک آمد و به حلقه

 :متعجب گفت

 یعنی اونقدر ناراحتی از دستم؟-

 !نه، نه همچین چیزی نیست-

 .اش کاشتمای روی گونهسمتش رفتم و ب*و*س*ه

 ...شم. اون لحظه یکمز دستت ناراحت نمیمن هیچوقت ا-

 .دانستم باید چه بگویم و چه چرت و پرتی سر هم کنم. هوفی کشید و بازوانم را نرم گرفتنمی

ها نیستین که با یه بحث بین تمام زن و شوهرهای دنیا دعوا هست. تو و ماهور که از اون اولین-

 !اش بگیریتهران و نادیده کوچیک جمع کنی بیای

 .خواستم. جواب تستمشدم و تنها یک چیز میهایش نمیی حرفمتوجه

 :هایش، ل*ب زدمسرم را تکان دادم و بدون درک درستی از حرف

 .گی. من بچگی کردمدرست می -

 .رفت نگاهش را به چشمانم دوختدر حالی که از اتاق بیرون می

 .یانا هم دارن میتا پنج دقیقه دیگه پایین منتظرتیم. خاله مهربان و دختره-

 :خواست در را ببند که دوباره گفت
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 ...پیازها در رفتی خوب از خورد کردن -

 :ای کرد و تا خواست دهانش را باز کند، سریع گفتمخنده

 .آره، کیارش زحمتش رو کشید -

 !دستی به شکمش کشید و با لـ*ـبخند سری تکان داد. برو بیرون، لطفاً

رفتنش که مطمئن شدم بیبی چک را باال آوردم که با دیدن دو خط صورتی رفت اما در را نبست. از 

 !دانستم خوشحال باشم یا که ناراحت باشم؟شوکه، دست روی دهانم گذاشتم. نمی

دانستم باید در آن وضعیت به کاوه خبر بدهم یا نه. اگر قصدش بین دو حالت قرار گرفته بودم و نمی

 .ای داردکند و برایم نقشهد هم از قصد اینکارها را میکمک و خیر خواهی نباشد؟! یا شای

تست را در کشوی میزم گذاشتم و با حسی که پر بود از خوشحالی، ترس و نگرانی به حیاط پشتی 

 .عمارت رفتم

هایش که مریم دانشگاه داشت و همه بودند. مری و کیارش، خاله سودابه، خودش تک و تنها و اعتراض

 !دادی آمدن را نمیبارش اجازهآقا محسن هم کار و 

 .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 و از آن دور نگران و خسته، روی یکی از صندلی

 .به باغ خیره شدم

کند و این موجود شود، رشد میس خودم در وجودم بزرگ میتوانم باور کنم که کسی از جننمی

 .ی من و ماهور است. با صدای بوق ماشینی، مسعود سریع به طرف باغ رفتکوچک بچه

 نارون؟-

به دایی نوید نگاهی انداختم که لـ*ـبخند مهربانی زد و با دست اشاره کرد به سمتش بروم. 

ند شوم، برای همین نشسته روی صندلی به جلو کشاندمش تر از آنی بودم که از سرجایم بلحوصلهبی

 !که صدای خاله فیروزه بلند شد

 .نارون؟ مادر این چه کاریه-

 .هایم را به دو طرف کشیدم و هیچ نگفتمل*ب

 .دار بشه و تشکیل خانواده بدهخواد ازدواج کنه، بچهفردا چطور میدونم فردا پسمن نمی-

 :نرم فشرد. رو کردم به مری با خنده گفتمنوید دستم را گرفت و دایی

 گیره؟ شبا کی تا صبح باهاش بیداره؟آی مری، شبا کی اهورا رو می -
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 .کرد چسباندی در دستش را مزه میخودش را به کیارش خندانی که قهوه

 ریزه؟کنه پا به پاش اشک میکی وقتی اهورا گریه می -

 .برایم زبان در آورد و نگاهش را به کیارش داد ی جمع مرا هم به خنده وا داشت.صدای خنده

 ...کیارش این خیلی تلخه-

 نارون جان؟-

 .خواهد بگوید. حرفی که زندایی برای گفتنش خجالت داشتدانستم دایی نوید چه میمی

 :بدون نگاه به چشمانش آهسته گفتم

 دونستید؟شما می-

 !چقدر قشنگ و خواستنی بودی مری و کیارش تر فشرد. ر*ا*ب*طهدستم را کمی محکم

 .تازگیا فهمیدم-

 .اش شرمنده بود. چهرهپوزخندی زدم و حرصی دستم را پس کشیدم. به سمتش برگشتم

 دایی، چرا دروغ؟! چرا سعی دارید الپوشونی کنید؟-

 ...نه نارون، همچین چیزی نیست. با برگشتت به تهران ماهور تماس گرفت و-

 :د. داد زدمبا باال آوردن دستم سکوت کر

 زندایی؟-

نگاهم کرد. ابرو باال انداختم و با  زد روی گرفت و با اخمای که یک بند برایش حرف میاز خاله سودابه

 :ای گفتمتک خنده

 شه؟کنه و اخم و تخماتون نصیب من میجالبه. پسر شما خطا می-

 .کرد انداخته نگران نگاهم میای کبدون اینکه جوابم را بدهد سرش را دوباره به سمت خاله سودابه

 .نارون زشته-

 ...هیچ هم زشت نیست مری-

 :به سمتش برگشتم و شمرده شمرده گفتم

 !نامزدیِ... من... با... ماهور... تمامه-

 برگشتم و دوباره سر جایم نشستم. نه دایی نوید مهم بود و نه زندایی برایم مهم نبود. به زودی راز 

 .ام نکندکردم که اینگونه مضحک دست خانوادهمیماهور را بر مال 
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 .سالم بر همگی-

شان در ظهر زمستانی عمارت آقابزرگ زیبا به نظر های پاییزینرگس و نرجس، با آن لـ*ـباس

 .رسیدندمی

 .شان را هم ندهمشان را نداشتم و تصمیم گرفتم جوابیحوصله

 .سالم دردونه-

 .وای خاله! اهورا کجاست-

 :ا ازشان برگرداندم که کیارش با خنده گفتنگاهم ر

 .باال. به سختی خوابوندیمش-

 !هی! خودش تنها؟-

 .از سر جایم بلند شدم، خواستم بروم که خاله فیروزه صدایم زد

 یای کمک؟مادر نمی-

مجبور به برگشت شدم که خاله مهربان هم وارد شد و به جمع سالم کرد. باز هم من بودم که 

 .دادمشان را نجواب

ی ده برابر خودش شروع به هم زدنش کردم. عطر به دیگ بزرگ آش نگاهی انداختم و با گرفتن مالقه

 !هایش در یک ظهر زمستانی واقعاً لذید بودادویه و سبزی

 با سالم کردن قهری؟-

ه زد نگاای بلند کردم و به نرجسی که رژ قرمزش در آفتاب نیمه جان حیاط برق میسرم را برای لحظه

 .کوتاهی انداختم که نرگس هم کنارش قرار گرفت

 !حاال ما هیچی به مامان هم سالم نکردی-

شان مسعود را صدا زدم تا زیر تک شعله را برای هایای اهمیت به حرفنفسی گرفتم و بدون ذره

 .سرخ کردن پیازها روشن کند

 !گیری؟ روستاییچیه بابا قیافه می-

شان با پشت چشمی نازک کردن از کنارم رد شدند. همین که جوابنرگس به حرفش خندید و هر دو 

اش را دادم کافی بود. مسعود آمد، زیر تک شعله را روشن کرد و در حالی که عرق روی پیشانیرا نمی

 :کرد گفتپاک می

 .گیره. همینقدر کافیهفقط آبجی، خیلی زیادش نکنی گر می-
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 :با لـ*ـبخند جوابش را دادم

 .ونباشه، ممن -

من هم شروع به سرخ کردن پیازها کردم. زیر شعله را همانطور که گفت کم کردم و به سمت میز 

زدند، نگاه کوتاهی به من انداخت و با کراهت سریع برگشتم. دایی نوید و خاله مهربان با هم حرف می

 !تواند بد بنظر برسد؟روی گرفت. یک زن، با این سن و سال، تا چه حد می

 .سالم-

ش با متعجب به سمتش برگشتم. نرگس بلند سالم داد و خواهر صدای کاوه، به سرعت و کمی هم با

 .لـ*ـبخند بلند شد و به سمتش رفت

ای به چیزی چوبی کشید و تقهلـ*ـبخندی به قامت بلند باالیش زدم. اگر بانو بود گوشش را می

 :زد و با گفتنمی

 .اش حفظش کنههماشاهلل پسر جوونیه. خدا واسه خانواد -

رویم خیره بست که کمتر توجه کنید. اما امروز، من بدون بانو، به پسر روبهمان را مییدهان همه

. یک تیپ مردانه با این تفاوت که کاوه هنوز هم سرتر اندازدهایش مرا یاد ماهور میام. لـ*ـباسشده

 !از ماهور من بود

های اطرافم توجهی نکردم. دستم را روی شکمم پرسیخسته سرم را روی میز گذاشتم و به احوال 

 !کشیدم و به این فکر کردم پسر است یا که دختره؟

سپردم به همان خواب پریشانم و یک زندگی جدیدی دوست داشتن را باید رها کرد. باید ماهور را می

 .ساختمرا برای خودم می

 خوبی؟-

 .را نفس کشیدم. تلخ و خوب بودبوی عطرش

 .بلند کردم و نگاهش کردمسرم را 

لرزاند جز نهایت صافش دل هر دختری را میپیشانی بلند و روشنش، چشمان مشکی و موهای بی

 .لرزیدمنی که دلم هر لحظه برای ماهور می

 .ری تو فکرکنی میوقتی به من نگاه می-

 .افتمکنم یاد ماهور میوقتی به تو نگاه می-

 .یید و پوزخندی زدهایش را آهسته روی هم سادندان
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 .پس دیگه نگام نکن-

 :حوصله گفتمسر تکان دادم و بی

 .این به خودم مربوطه-

 .چشم ریز کرد و دستش را روی میز گذاشت

 .ی نگاه کردن داریی صورتم ندیدی، اونوقت اجازههر موقع، دیگه ماهور رو تو-

 :به چشمانم تابی دادم و با خنده گفتم

 ...کنممی من فقط با هم مقایستون-

 !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 برنگشته. یا مثالً می-

 ...گم اخالقت تند و وحشیانه نیست یا اینکهمثال می

 یا اینکه چی؟-

 :مسر برگرداندم و خیره به چشمانش گفت

 .ریا و مهربون، چیزی که ماهور ازش کم دارهبی-

 !لـ*ـبخند روی ل*ب*ش در آن لحظه چقدر که دیدنی بود

 گید بهم؟چی می-

 .هوفی کردم و از صدای زجرآور و فضول نرگس نگاهم را به سمت دیگری سوق دادم

 .ذکر خیرتون بود-

 !جدی می گید؟-

 !زد در حضور کاوهقدر ناز و کشیده حرف میبا خنده و تعجب به سمت صدای نرگس برگشتم. چ

 .کاوه هم لـ*ـبخندی زد و از سر جایش بلند شد و به سمت کیارش رفت

 هوم؟ خنده داره؟-

 .نه... به تو نخندیدم-

را درون کاسه  ای که آشام را بگیرم رو کردم به خاله سودابهتوانستم جلوی خندهدر حالی که نمی

 .ریختمی



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         175 

 

 خاله؟-

 !نچسب-

 .ه حرفش پوزخندی زدم. معلوم بود نچسب چه کسی استب

 جانم خاله؟-

 :ی آشی کشید و بعد هم به دهان گذاشتش. با خنده گفتمانگشتش را روی مالقه

 .به مریم بگو شب رو اینجا بیاد-

 .باشه عزیزم-

 .گفتمامشب همه چیز را به مری و مریم می

رسید. کشک و پیاز کردیم. عجیب خوشمزه به نظر میاهلل و کلی نذر و نیاز، شروع به خوردن با بسم

 :آشم کمی کم بود. غر زدم

 .خاله فیروزه کشک آش من کمه-

 .پیاز ماله من هم کمه-

 .امان از دست این دو خواهر لجوج، امان

خواستم خاله مهربان از جایش بلند شد و کمی هم پیاز داغ برای دخترانش آورد اما کشکی که من می

 .را نیاورد

 :اش گفتکیارش بلند شد و با همان مهربانیِ ذاتی

 .ریزم واسه هر دوموننارون کشک آش من هم کمه. می-

ی من سنگینی نگاهی باعث شد برگردم و مری خندان را نگاه کنم. با ذوق به صمیمی بودن رابـ*ـطه

 .کردو کیارش نگاه می

 شه لطفاً پیاز هم بیاری؟می-

 !انگار پررویی کردم ترش کنم اماخواستم صمیمی

 .تر بشومخواستم صمیمیتر شد. خوب میهای مری وسیعخاله فیروزه چشم غره رفت و ل*ب

نزدیک آمد، کمی از کشک درون کاسه را روی آشم ریخت و بعد هم پیازها را. اما ناگهانی اتفاقی افتاد 

م را سوزاند. از عمق وجود عُق افتاد و حالت تهوعی عجیب از بوی پیازها تا مغز استخوانکه نباید می

 .زدم و با دست جلوی دهانم را گرفتم

کردند. به سرعت از سر جایم بلند شدم تا در قلبم از ترس نبض گرفته بود. همه متعجب نگاهم می
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دانم چرا حاال؟ در این شرایط باید نمی .کردممعرض دیدشان نباشم. هنوز هم بوی پیازها را حس می

 .شان که خوب بودمبرای خورد کردن و سرخ کردنشدم؟! اینطور می

 .وارد خانه شدم و مستقیم به سمت سرویس بهداشتی رفتم

کردم و دور دهانم، دستم و کمی از لـ*ـباسم کثیف شده بود. آب را باز کردم، مشتم را تندتند پر می

 .ریختمبه صورتم می

ام در . دوباره عُق زدم که دار و ندار معدهشدام کمتر شود اما نمیدستی به شکمم کشیدم تا دلپیچه

 .روشویی خالی شد

 .ها نشستم و با بدبختی سرم را میان دستانم گرفتمنفسی و سر گیجه همانجا روی پارکتاز بی

 .کردمزدم و یک لعنتی بدشوم را نثار خود میبه موهایم چنگ می

 خوبی؟-

 .ا بشنومخواستم صدایش ربا صدای نرگس، عصبی چشم بستم. نمی

 !لـ*ـباست... وای کثیف شدی-

 :حرصی از سر جایم بلند شدم و سرش فریاد زدم

 !چیه؟ نگرانم شدی یا اومدی فضولی؟-

 .بازویش را گرفتم و به عقب هلش دادم

 .برو بیرون. زود-

 :ناباور چشم گرد کرد و متعجب گفت

 کنی؟احترامی میی پدربزرگمه. به چه حقی به من بیاینجا خونه-

راندم. از کنارش رد شدم که با حرفش وار موهایم را به عقب میسرم را میان دستانم گرفتم و دیوانه

 .مات و مبهوت ایستادم

 .ی دوهزاریمثل همون مادرتی! بانو؟! عفریته-

ش چنگ زدم. او هم کم نیاورد و گلویم را ابا خشم به سمتش رفتم و به موهای رها شده دور شانه

 .گرفت

خواستم؛ کندن مهم نبود که باردارم و شاید آسیب ببینم، در آن لحظه تنها یک چیز را میبرایم 

 !موهای نرگس و خراش دادن پوستش
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تر بود و اما قد من هم بلندتر، به پوست دستش چنگی زدم که با جیغ گلویم را ی او کمی درشتجثه

مشتم گرفتم و به دنبال خود رها کرد. از فرصت استفاده کردم و حجم بیشتر موهایش را بین 

 .کشاندم

 :زدجیغ 

 !روانی! موهام-

 :عصبی فریاد زدم

 .ات رو در بیارمباید گریه-

 !های بلندش را در گوشت بازویم فرو برد که این دفعه جیغ من در فضای خانه طنین انداختناخون

اش محکمی مهمان گونهآورد. رهایش کردم و سیلیِ دست بردم و محکم فکش را فشردم؛ اما کم نمی

ی کردم؛با این کارم بغض چشمانش را خیس کرد و با خشم به سمتم یورش آورد. ناخونش گوشه

 .ل*ب*م را خراش داد

 !حیوونک روستایی-

 !بد ذات به درد نخور-

کرد، شال افتاده روی زمینش را بلند کردم و با یک داد و با نفرت نگاهم میی چپش را مالش میگونه

 .ای انداختم و بعد هم شالش را توی صورتش پرت کردم، به سر تا پایش نگاه حقیرانهپوزخند

 ...به سالمت-

 :کوباندم و بلندتر گفتم دستانم را بهم

 .زود جل و پالست رو جمع کن-

 :زد، انگشتش را تهدیدوار جلویم گرفت و با حالتی از جنون گفتمی در حالی که از خستگی نفس

 !دمبهت نشون می-

ها رفتم، هر چه حرف بد بود را بارم کرد و من هم اش سریع به سمت پلهاهمیت به تهدید احمقانهبی

 .اهمیت وارد اتاقم شدمبی

ی سوخت، وضعیتم را که در آیینه بررسی کردم با یک قیافهی ل*ب*م میکرد و گوشهگلویم درد می

 !رو شدم درب و داغان کتک خورده روبه

 .گیر کردند هایمالی انگشتم کشیدم که حجمی از موهایم البهدستی به پشت سر

 !خدا لعنتت کنه... آخ-
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در حال بررسی وضعم بودم که در اتاقم به شدت باز و سپس کوبیده شد به دیوار، بدون اینکه برگردم 

 .ی عصبی خاله مهربان نگاهی انداختمدر آیینه به چهره

 بگیم چطور دخترش رو تربیت کرده؟ خدایا، باید اسم مرده رو بیاریم وسط-

البته خواهر بدبخت من که تقصیری نداشته، وقتی که تو افتادی دست یه مشت اراذل و اوباش 

 ...روستایی

 .اش دوختمبرگشتم و با نفرت نگاهم را به چشمان عصبی

 ی دخترت، آره؟کنی تو کلهها رو میتو این حرف-

ن انداختمش و در را محکم بهم کوباندم؛ انگار که هنوز در به سمتش رفتم و با گرفتن بازویش بیرو

 :خودش آمد و داد زدای بعد بهشوک کارم بود، اما لحظه

 !شخصیتتربیت، بیبی-

 !خواهد بگو ای مهربان نامهربانبگو، هر چه دل تنگت می

وهر ام روی تـ*ـخت دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم، شهای بیرونیبا در آوردن لـ*ـباس

 .بدبختش از دست همین اخالقش سکته کرد

 .به پهلو چرخیدم و با بستن چشمانم، نفهمیدم چه شد که خواب به چشمانم رجوع کرد

**** 

 !آوردی اتاقم باز و هوای سرد به داخل هجوم میهای شب بود، پنجرهنیمه

 .های خاله فیروزه را کرده بودگرسنه بودم و بشدت دلم ه*و*س املت قارچ

از سر جایم بلند شدم که گردنم از درد تیری عمیق کشید، مالشش دادم اما بی فایده بود و دردش 

 .ها بودبیشتر از این حرف

به سختی نیم خیز شدم و پاهایم را از تـ*ـخت آویزان کردم، گردنم را گرفتم و با صاف کردن کمرم 

 !تاریک از سر جایم بلند شدم و پنجره را بستم؛ من ماندم و یک اتاق

خواست به اتاق آقاجانم ها را در پیش گرفتم. دلم میبدون زدن المپ، از اتاق خارج شدم و مسیر پله

ها کرده بودم؛ رفتم و دستم را بند نردهها را با احتیاط کامل پایین میبروم و کنارش بخوابم. پله

رگش بگیرد! پاورچین به توانستم به گردنم حرکتی بدهم و این درد جانسوز، باعث شده بود نمی

 .سمت سالن رفتم و آباژورش را روشن کردم تا از این تاریکی خفقان آور نجاتش بدهم

ای دادم و با خندهشان چرخ میای که دیدم، شوکه سر جایم ایستادم. نگاهم را بین هر دویبا صحنه
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 :هایم را بهم فشردم و با بهت گفتماش کنم، ل*بکه سعی داشتم مخفی

 جا...؟این-

 ...سعی کردم آرومش کنم-

 :ی شیرش دوباره گفتای سخت به خود گرفت و با تکان دادن شیشهچهره

 بیدارت کردم؟-

 .لـ*ـبخند ناباوری زدم و نگاهم را به پیراهنش که کثیف شده بود، دوختم

 .ی روی لـ*ـباسش شدی لکهسرش را با کمی مکث پایین آورد که متوجه

 .گرفتم، اومم... کار خرابی شدرو می این... داشتم آروغش-

 .شان شدم، روی مبل سه نفر نشسته بود و اهور را هم کنارش گذاشته بودنزدیک

 :هایم را پشت گوش زدم و با خنده گفتمچتری

 .کنمبذار من کمک می-

 .دستت درد نکنه نارون جان، تو رو هم بیدار کردم-

 :داشتم گفتمها را از روی مبل بر میلـ*ـبخندی زدم و در حالی که دستمال کاغذی

 .خواب شدمنه اینطور نیست، امشب بی-

 .ی هر شبمون همینهمن و مروارید که برنامه-

 .ها گذاشتمها را در سطل طالیی کنار عسلیکمر صاف کردم و دستمال

 .برو بخواب، من حواسم هست-

 .ای کشیدی خستهکش و قوسی به تنش داد و خمیازه

 .شیرش رو درست کنمپس بذار -

 .خواستم سرم را تکان بدهم که صدای آخم بلند شد

 چیشد؟-

 :دستم را باال آوردم و دردمند گفتم

 .رگ گردنم گرفت-

 !هوا سرده، بیشتر مراقب خودت باش-

 .تر شدبا لـ*ـبخند جوابش را دادم که نگران نگاهم کرد، لـ*ـبخندم عمیق

 .خوبم، فقط بد خوابیدم-
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 .ام را با نرگسبه سمت آشپزخانه رفت. حتی به رویم هم نیاورد دعوای عصریچیزی نگفت، 

کرد ی اخیر، روی مبل کنار اهورایی که خیره نگاهم میپیش آمده هایآهی کشیدم و دمغ از اتفاق

 .های کوچکش را گرفتم و با عشق خیره شدم به صورت گرد و سفیدشنشستم؛ دست

 .دادندهای تنش بوی شیر میچکش را ببوسم، دهانش و لـ*ـباسهای صورتی کوخواست لپدلم می

اش اهمیتی نداشت. تنها کرد؛ ناخواسته یا خواستهدستی به شکمم کشیدم، کسی در من زندگی می

 .اشیک چیزش مهم بود، خودش و سالمتی

 ...اهورا کوچولو... عزیزم-

های جایش غلتی زد، به انگشتکوچک بود، خیلی کوچک و ظریف. دهانش را کمی باز کرد و در 

داد؛ عطر تنش حسی از کوچکش ب*و*س*ه زدم و عطر تنش را بو کشیدم. چقدر بوی خوبی می

 .کردزندگی را به وجودت القا می

 .خاله جون، پسر قشنگم-

بلندش کردم، دستانش را جمع کرد و جلوی دهانش گرفت، به خودم چسباندمش و از روی لـ*ـباس 

 .و*س*ه زدمبه تن کوچکش ب*

 .خب، این هم از شیر آقا اهورا-

 :رویم ایستاد و با خستگی گفتروبه

 .کناگه اذیت کرد صدام -

 .این دفعه نوبت مریه-

 .رسیدهای گرد و سرخ اهورا کشیدم، چقدر دوست داشتنی بنظر میدستی به گونه

 .شهنارون جان، بیدارش نکنی بد خواب می نه-

 ! انداختم از این همه محبت و عشقای کردم و ابرو باالخنده

 .هوم... چه زن دوست-

ها برود ها گذاشت، خواست به سمت پلهی شیرش را روی پاف کنار مبلای کرد و شیشهاو هم خنده

 :که انگار چیزی یادش آمد. به سمتم برگشت و جدی گفت

 .کرد کافیه فقط بیدارم کنی اگر اهورا گریه-

 :کسی نشود گفتلـ*ـبخندی زد و جوری که 

 !نشینی گریه کنی ها-
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بی و اسحاق افتادم. ناری و حلیمه، دستی به پایم کشیدم و با قورت دادن آب دهانم، به سختی یاد بی

 :گفتم

 .زنمباشه... باشه صدات می-

 :ای، معذب گفتها کرد و با لـ*ـبخندی قدردانهدستش را بند پله

 .رم باالپس من دیگه می-

 :اش به آرامی ل*ب زدمرا برداشتم و با گرفتن نگاه از چهرهکوسن روی مبل 

 .خوب بخوابی-

 .دادم تا به خواب برودکوسن را روی پایم گذاشتم و اهورا را رویش خواباندم، آهسته تکانش می

ی کچلش شد، به آرامی دستی روی کلهاش دیده میسرش کچل بود و فقط چند تار مو روی کله

 .هش کردمکشیدم و با خنده نگا

 ...عزیزدلم-

 !های کوچکش را برایم باز و بسته کرد که دلم برایش ضعف رفتاو هم ل*ب

ی های خاله فیروزه را کرده بود؛ دستی به گوشهام، حال و هوای املت قارچگرسنه بودم و معده

شد. نفسی گرفتم و شک دیر خوب میلـ*ـبم کشیدم که باعث شد بسوزد. زخمش تازه بود و بی

مزمان با تکان پاهایم، خسته چشم بستم و با دست شروع به مالش دادن گردنم کردم تا کمی ه

 !آوردهایش با این سن کمش، لـ*ـبخند به ل*ب*م میدردش آرام شود. صدای اهورا و بازیگوشی

ی خودم را روی پاهایم بگذارم و تکانش بدهم. با شاید بعدها، اگر خدا بخواهد، روزی برسد که بچه

ین فکر ته دلم غنج رفت؛ اما حس ترس به سرعت جایش را پر کرد؛ یک زن بیچاره و تنها، مانند ا

 .پناهکس و بیشدم. همانقدر بیبانویم می

 .کنداما همیشه برای هر کاری راهی هست و ایمان داشتم به خدایی که هرگز رهایم نمی

 !باز شدند و به اهورا نگاهی انداختمی سالن، چشمانم وحشت زده با صدای برخورد سنگی به پنجره

سفیدش گذاشتمش، قلبم از اضطراب در حال ی کوچک آبیاز روی پایم بلندش کردم و در گهواره

 .پس افتادن بود

های حریر بود نگاهی انداختم؛ اما ی بزرگ سالن که پوشیده از پردهاز سر جایم بلند شدم و به پنجره

 .ایم آنقدرها واضح نبودتوانستم چیزی را ببینم و برنمی
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 .با صدای باز شدن در و سپس بسته شدنش، هیِ آرامی کشیدم و با ترس سر جایم ایستادم

 !هم رسید نقش بست که تا به دو پله ای بلند در راهروسایه

های پایم کردم. نوک انگشتام حس میهای سرد و درشت را به خوبی روی پوست کمر و پیشانیعرق

 .دادمی بلند و اهورا چرخ میدند و مدام نگاهم را بین سایهیخ بسته بو

باشد، تمامِ وجودم را ترس فرا هایم را در هم قالب کردم و با فکر به این که ممکن است دزد انگشت

گرفت. دهانم را برای هر گونه تلنگری از جانب همان سایه برای فریاد و کمک خواستن باز کردم که 

 !اش بود که در معرض دیدم قرار گرفتقامت کشیدهجلو آمد و در نهایت 

توانستم در آن لحظه چشمانم شاهد اتفاقی شده بودند که ناباوری را برایم در پی داشت؛ نمی

 .ها، اینجا و کنارم باور کنمحضورش را بعد از هفته

 .دیدم، خودش بودچند بار پلک زدم تا دیدم درست شود؛ اما درست می

ِمان آغاز کرده بود و کوبش قلبم، در حال بند آوردن اش را در آن لحظه بینسکوت، حکم فرمایی

 .نفسم شده بود

 دهان باز کردم و حجمی عظیم از هوای اطرافم را بلعیدم، از کی ندیده بودمش؟

گذراندم. کردم و با خیالش روزهایم را میمی اش را فقط در ذهنم تجسمشد که چهرهای میسه هفته

 زد... آخرین بار، چه گفته بود؟سرم چرخ میصدایش در 

 .من زن دارم... من زن دارم نارون-

 .یک قدم به عقب رفتم که تلنگری شد برایش که از راهروی نیمه تاریک دل بکند و به سمتم بیاید

 .سرمای درونم بیشتر شد و دهانم از یک آشوب درونی، طعمی گس به خود گرفت

صیبتی دیگر! آخ که من چه کنم با این مصیبتی که شده است نبودش یک مصیبت و بودنش هم م

 بالی جانم؟

اش شدم و عطر تلخش را با هر قدرتی که داشتم نفس کشیدم زدهرویم قرار گرفت، مسخ نگاهِ غمروبه

 .و مشامم را پر کردم از بوی خوشش

ا نوازش کرد و من از ام ردیدم. با نوک انگشتانش موهای آشفتهقرارش میدلتنگی را در چشمان بی

 .های تلخی را که پشت سر گذاشته بودماین حس خوب چشم بستم و به کل از یاد بردم اتفاق

من حتی اشتباه کردن با تو رو هم دوست دارم... خطا نکردیم؛ چون کارمون شرعی بوده، ما محرمیم -
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 .بهم... ولی اگر اشتباست، دوستش دارم

زد. برق اشکی که سعی داشتم جلوی اییِ کم سو از آباژور، برق میچشم باز کردم، نگاهم در آن روشن

 .هایش بگیرمچکیده شدنش را در برابر حرف

 .یاد... تو پاک و معصومی اما من!... من باعث شدم این بالها سرت بیاناز خودم بدم می-

انگشت، اشکم را پاک ام شد. با نوک ی سمج اشکم باالخره راهی گونههایم را بهم فشردم و قطرهپلک

 .ام کشیدکرد و شستش را به روی گونه

 .زنم نارونباید برم... باید ازت فاصله بگیرم، من به تو ضربه می-

 .زدزد؛ مثل آقابزرگ صدایم میمثل کاوه صدایم می

 .خواندی آنها نامم را میهنوز هم زیباتر از صدای مردانه

شتانش تارهای بیشتری از موهایم را شکار کردند و اشکم چکید و چشمانش با غم بسته شد، انگ

 .وار روی صورتم به حرکت در آوردهمزمان شستش را نوازش

 !مان شده بود یک نفسیتر آمد، آنقدر نزدیک که فاصلهنزدیک

حال دیدم و من در نهایت خودخواهی، باعث شدم واسه خودم  ترین آدمی هستی که تا بهتو پاک-

 .گن نامردتم... به من میباشی. من مرد نیس

های اشک بیشتری از چشمانم در حال سرازیر ل*بم را به دندان کشیدم و محکم گازش گرفتم، قطره

 .تر شدشدن بودند و رنگ غم نگاهش، پر رنگ

 .توانستیم از هم روی بگیریمی هم بود و نمیکرد، چشمانمان خیرهنگاهم می

 بخشیم؟می-

ها امانم را شد، نشست. نفس کم آورده بودم و این اشکباال و پایین میدستم روی قلبم که به شدت 

 .بی امان کرده بودند

 ...از من-

با دست جلوی دهانم را گرفتم و از عمق وجود هق زدم، ناگهان یاد حرف کاوه افتادم که گفته بود 

 !امهارزش شدچقدر بی

 .نگاه سوزناکش هنوز زوم چشمانم بود

 کنی... چرا؟میاز من طلب بخشش -
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 :توانستم جلویش را بگیرم نالیدمای که نمیسرم را با گریه به چپ و راست تکان دادم و با گریه

 ...بخاطر دروغت؟ یا-

 .های پیراهنم پاک کردمام را باال کشیدم و عصبی صورت خیسم را با ل*بهآب بینی

 کنی؟انجامش دادی، طلب بخشش می کردی ولی... ولی نامردانهیا بخاطر کاری که نباید باهام می-

دانستم که عذاب وجدانی سنگین را هایم نداشت؛ خوب میگفت، در واقع جوابی برای حرفهیچ نمی

 .کند که سعی دارد با فاصله گرفتن ازم، کمترش کندبا خود حمل می

 بگو... بگو بخاطر کدوم حماقتت ببخشمت؟-

توانستم قبول کنم، که باید برود. اما من نمی گفتگفت که دوستم دارد و عقلش مینگاهش می

 .خیال رفتنش شَوَمتوانستم همینطور بینمی

 .ستبرش کوباندم دستم را مشت کردم و به س*ی*نه

 .داشتنش واقعی بود تو بدتر از صد تا مثل اسحاقی! حداقل اون دوست-

 .ر از پشیمانیام را رها کرد؛ نگاهش پر از حرف شد، پدستش شُل 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

 .نیستم... دیگه پاک و معصوم نیستم! گول خوردم، گول حرفات رو خوردم-

 .هایم را بهم فشردم و با کف دست موهایم را به عقب راندمپلک

 !ن جا که چی؟ با فاصله گرفتن از من خودت رو از عذاب وجدان نجات بدی؟االن اومدی ای-

اش بگیرم و کنار اهورا زانو بزنم، او هم ی دمغ و سر خوردهی اهورا باعث شد نگاه از چهرهصدای گریه

 .کردمانند من گریه می

 .آید باعث رفتن ماهور شدها پایین میصدای پای کسی که از پله

 :قبل از خروجش از خانه با صدای لرزانی از گریه و عصبانیت گفتم سر بلند کردم و

 ...دیگه هیچوقت نیا-

اش در راهرو نقش بست؛ صدای نگران مری و آمدنش به سمت اهورا باعث شد با ایستاد، دوباره سایه

 :خیالی راحت از سر جایم بلند شوم. بدون رفتن به سمتش دوباره گفتم

 .تونی بریبخشمت... حاال میدوتا غریبه ایم، هیچوقت نمیاز االن به بعد من و تو -
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 .گذاشتای کوتاه، صدای بسته شدن در آمد. رفت، به همین راحتی دوباره تنهایم بعد از لحظه

 .ها که با مرگ بانو چهار سال تمام رهایم کرد و از ایران خارج شدهای قبل، مثل همان موقعمثل سال

گذاشتم، فقط خدای  فتنش، من هم لج کردم و پا به آن روستای نفرین شدهها که با رمثل همان موقع

 !داند که چه ها کشیدم و چه ها دیدممن می

 این بود دوست داشتنش؟ این بود عشق و محبتش؟

مان را کرد؛ البد صدایبه سمت مری نگران برگشتم، چشمانش نمناک شده بود و با غم نگاهم می

 .شنیده بود

 .های زباننقل همه شدمبودم و از فردا میبی آبرو شده 

اش را باال کشید و ناباور سر ریخت. بینیی چشمانم اشک میاهورا را در دستانش گرفته بود و خیره

 .تکان داد

 نارون تو چکار کردی با خودت؟-

وست داد و عصبی پی ریختن دادم. نزدیکم آمد، اهورا را تکان میهایم اجازهچشم بستم و به اشک

 .کشیدل*ب*ش را به دندان می

 نارونم... کیش چه اتفاقی افتاد واست؟-

 .هایم را بهم فشردم و از نگاهش روی گرفتمل*ب

 خوای به کی بگی درد دلت رو؟نگی می بگو... اگه به من-

 ...مری-

 .تمکرد دهان بستم و معذب سر به زیر انداخنگاه می ِمانبا صدای کیارش که نگران به هر دوی

 .کیارش، اهورا رو بگیر ببر باال-

 .ی باال شدمانند همیشه از حرفش اطاعت کرد و با گرفتن اهورا، دوباره راهیِ طبقه

 :خواستم من هم به اتاقم بروم که آرنجم را گرفت و عصبی غرید

 .کجا؟ من و تو حرف داریم-

شناختم در ری را خوب میهای مچیزی نگفتم، آرنجم را گرفت و به دنبال خود کشاند. عصبانیت

 .شدنهایت منجر به گریه و زاری می

 .وارد آشپزخانه شدیم، درش را بست و به سمتم آمد

 خوای دقم بدی؟شینی سر جات نه؟ دختر تو میتا نکشیم نمی-
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 .ام را به چشمان خیس از غمش دوختمنگاه اشکی

 ...مری-

 .سر تکان داد و صورتم را قاب گرفت

 .بگو، به من بگو-

 .ماهور... ماهور زن داره-

 :تر از قبل گفتتوانست حرفم را باور کند، نفسی گرفت و با باز و بسته کردن چشمانش عصبینمی

 .جدی باش-

 .امجدی-

 .کردزل نگاهم می دستش رها شد و با دهانی باز زل

 .که شنیدی اش رو همبقیه-

 .نشست لیدستی به پشت گردنش کشید و با حالی دگرگون روی صند

 .هایش نجات پیدا کنمسوال ازش روی گرفتم و با پشت کردن بهش سعی کردم از دست

 .شانیهای زنندهها و اخالقشان، درک نکردنهایل؛ از دست سواخواستم رها شومچقدر که می

 ...آبرو شدیمبدبخت شدیم، بی-

 .زد، کارش درست مانند حرکت بانو بودبا دست روی پایش می

 بگو تو اون خراب شده چه غلطی کردین؟-

 :برگشتم به سمتش و با اخم ل*ب زدم

 !حق نداری با من اینطوری حرف بزنی-

 :از سر جایش بلند شد، مقابلم ایستاد و حرصی گفت

 ات برم؟خوای قربون صدقهچطور حرف بزنم خوبه؟ می-

کن... ولی جوری باهام حرف نیازی به قربون صدقه رفتنت نیست، بذارشون واسه کیارش خرجشون -

 .ارزشمنزن که حس کنم بی

 :داد زد

 یعنی نیستی؟-

 کردم، اما او اصالً برایش مهم نبود. به من گفته بود بی ارزش؟با بهت نگاهش می
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 :صدایش را باالتر برد

به آقاجون گفتم نذار برن، این دوتا جوونن، کم عقلن. گفت نه بذار راحت باشن! محرم هم شدن و -

 .هور قول یک هفته رو دادهما

 .زددوباره روی صندلی نشست و با گریه روی ران پایش می

مردم. باید بشینی ازشون نیش و  پچشی پچآخ نارون... آخ تو چه کردی با خودت دختر؟ از فردا می-

 ...کنایه بخوری، اولیش خواهر خودم

 :اش زد و دوباره گفتبا دست به س*ی*ن*ه

 !کنهآبروت میبی اولیش مهربانه که-

توانستم کنار کسی بمانم که هیچ درکی از احساسات دیگران هایش را قبول داشتم، اما نمیحرف

ندارد. با کوله باری از اندوه در آشپزخانه را باز کردم و قبل از خارج شدنم، بدون اینکه نگاهش کنم به 

 :آرامی ل*ب زدم

 !ردم دوستم داره اعتماد کردمکارزش نیستم، فقط به کسی که فکر میمن بی-

 .بدهم جوابم را بدهد، پا تند کردم و به سمتم اتاقم رفت بدون اینکه اجازه

ی آبرویی دارد و مایههای اطرافم. برای منی که دخترم، زشت است؛ بیخسته بودم، خسته از آدم

 شوم، اما ماهور چه؟شان میننگ

 .ا باور کنمتوانم آمدن و بعد هم رفتنش رهنوز هم نمی

 .ی پر تضاد زشت، بیزار م از هر آمدن و رفتنیآمد و رفت! همین دو کلمه

وقت است که باید هایم بفهمند؟ اگر آقابزرگ بهوش بیاید و از باردار بودنم مطلع شود، آناگر خاله

 .راهیِ روستا بشوم و به دست عمو یا پدرم کشته شوم

اش دادم؛ پاهایم را در شکمم جمع کردم و سرم را روی هام را به در بستوارد اتاقم شدم و تکیه

 .کس شدمزانوهایم گذاشتم، دوباره تنها و بی

 .ها و احمق بودنمسوزد از این همه بدبختی، از ندانم کاریقلبم می

ماندم که چه برایم رقم نشستم و منتظر تقدیرم میکردم یا اینکه میکردم؟ فرار میباید چه می

 زند؟می

 .بافتزد و موهایم را میهایم را حنا میبی کنارم بود. دستکاش االن بیای 
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 .دادم، ای کاش االن ناری و سپهر کنارم بودندگفت و من هم با جان و دل گوش میبرایم قصّه می

شدیم و روزهای ابری سوار بر اسب به دشت کردیم و به آسمان پر ستاره خیره میها را باز میخِیمه

 .رفتیممی

ی اتاقم شدم و تا آخر بازش کردم. سوز سرما و باد ی بستهاز سر جایم بلند شدم، نزدیک به پنجره

اش دادم و سرم را بیشتر بیرون بردم، باد باعث شد چشم ببندم. هر دو آرنجم را تکیه به لـ*ـبه

هایم ده، غر زدنهای سپیآورد. یاد کیش افتادم؛ یاد دلبریوزید و موهای پریشانم را به رقص میمی

 .هایمبرای خرید و حسادت کردن

هایی که برایم خرج رفتم، یاد شعر و غزلیاد دو شبی که کنار ماهور بودم و روی بازویش به خواب می

 .کردمی

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 دست بادم انست که هر دو دردمندیم که نقش چهرهدشاید می

 .انداخت

گذاشتن سرم روی بالشت چشم بستم و در  بدون بستن در پنجره، روی تختم دراز کشیدم و بدون

 .خود مچاله شدم

*** 

تهوعم بیشتر شده  خوردم و بیشترش خواب بودم. حالتاز روزهای تکراری خسته شده بودم؛ کم می

های آن شب را از دلم در بیاورد؛ کمکم کند، اما من با کم خواست که حرفبود و مری به هر طریقی می

 .گرفتماش مینادیده هایممحلی

بار تلفن کرده بود آن هم بخاطر حال مریم هر روزش شده بود دانشگاه و خاله مهربان هم فقط یک

 .پدرش و نه کسی دیگر

 .رفتگفت و گویی با هم می زد و بعد هم بدون هیچآمد، به مری و اهورا سر میمیاما نرجس 

و دوباره رو به راه  خواستم. خوب شدن آقاجانم، فقط یک چیز را میشان برایم مهم نبودندهیچ کدام

کرد. زخم می توانست حرفی بزند و فقط سرفهشدنش. طی این مدت چند باری بهوش آمد، اما نمی

 .سـ*ـتر گرفته بود و کیارش برایش پرستاری تمام وقت گرفته بود تا رسیدگی کند بهشب

قرار شد یک ماه را کنار مادر پیرش که از قضا بیمار  خاله فیروزه و مسعود راهی تبریز شده بودند و
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 .هم بود سپری کنند

ها و هایش به درخترسیدگی بار آمد و باباغبانی را که استخدام کرده بودیم، در این دو هفته فقط یک

 .دوباره به باغ داده بودها، انگار که جانی گل

اش. های ت*خ*ت و پنجرهاش گرفته تا لـ*ـبهی کتابخونهکردم، از قفسههر روز اتاقش را تمیز می

 .وارد اتاقش شدم، کنار ت*خ*ت*ش نشستم و قرآن را باز کردم

مش کنم و از امروز شروع کرده بودم به خواندنش. اش ختنیت کرده بودم برای سالمتیِ دوباره

 .ای شروع به خواندنش کردمگره زدم و با صدای آهسته امام را محجبانه زیر چانهروسری

 .شداش آرامشی عجیب به قلبم سرازیر میبا هر کلمه

هایمان تر است و هرگز ربردم که خدا از رگ گردن به ما نزدیکبا هر با خواندنش، به این پی می

کند خلقی را کند، خدایی که رحیم است. غفار است. کریم است. رها نمیکند... هرگز رهایم نمینمی

 .که خودش خالقش بوده است

 :خواندمها را میآخرین کلمه

 ...ثُمَّ اَنتُم، هَواُل تَقتُلونَ اَنفُسَکُم»-

 «کشیددیگر را میباز این شما هستید که یک

 .یِ نگاهی، سرم را باال آوردمکه با حسی از سنگین

دست به  .ی خام و جذابی مشکی رنگ شد. همان موهای صاف، همان چهرهنگاهم زوم دو تیله

 .کرداش را به در داده بود و با اخم نگاهم میس*ی*نه، تکیه

دیگر را باز این شما هستید که یک»آب دهانم را بلعیدم و دوباره شروع به خواندن قرآنم کردم. 

 «کشیدمی

 !چقدر همین یک جمله حرف در خودش جای داده بود

 .کردمی ها، اما او همچنان همان جا ایستاده نگاهمها گذشت، به دنبالش دقیقهلحظه

الکرسی و صلوات، قرآن را ام زدمش. با خواندن آیتقرآن را بستم، ب*و*س*ی*د*مش و به پیشانی

 .بلند شدمکنار تـ*ـخت آقاجانم گذاشتم و از سر جایم 

 :کردم آهسته گفتمام را باز میی روسرینزدیکش شدم و درحالی که گره

 .سالم-
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 .لـ*ـبخندی زد و جوابم را با خوش رویی داد

 .علیک سالم حاج خانم-

 روسری را آزاد روی موهایم گذاشتم و از اتاق خارج شدم، او هم به دنبالم آمد و روی مبل تک نفره

 .نشست

 ؟کسی خونه نیست-

 :تفاوت گفتمی باال انداختم و بینگاهی به طبقه

 .مری و اهورا باال تو اتاقشونن، کیارش هم شرکته-

 وَ تو؟-

 .ام را سوالی کردم و با کمترین فاصله، مقابلش نشستمچهره

 وَ من چی؟-

 :اش گفتهایش 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 بشموقت گرفتم برات، می-

نسبتی نداشتیم؛ اما آنقدر مراقب و مهربان رفتار  ام نبود، هیچتکان خورد. پدر بچهچیزی در دلم 

 .خواست برای همیشه داشته باشمشمیکرد که دلم می

 .نیستممن که گفتم... باردار -

 .هایم را در هم مچاله کردمسر به زیر انداختم و انگشت

 :نفسش را خالی کرد و بدون هیچ رو دروایسی گفت

 .. و اگر بودی، باید با هم حرف بزنیمشهامروز مشخص می-

 !سر را بلند کردم، مردمک چشمانش لغزید و سیب گلویش باال و پایین شد

 چرا انقدر براتون مهمم؟-

 .ام کمکت کنمخوفقط می-

گفتم. اصالً خواست واقعاً کمک کند پس باید همه چیز را میخواستم به بیمارستان بروم، اگر مینمی

 .امبگذار عالم و آدم بفهمند که من حامله
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 آقا کاوه؟-

 :رنگی زد و با تکان سر گفتلـ*ـبخند کم

 بفرمایید؟-

 .نود، باالخره حرفم را گفتمنفسی گرفتم و با این پا و آن پا کردن، جوری که کسی نش

 .من باردارم-

 .ی چشمانم کرداش، نگاهش را خیرهای تغییر در چهرهل*ب باالیش را به دندان کشید و بدون ذره

ی کرد، حتی در این مدت ازم نخواسته بود نتیجهام میگفت و این نگفتنش بدجور کالفهچیزی نمی

 !تست را بهش بگویم

 خواید چیزی بگید؟نمی-

 .نه-

 :گفتم با اخم

 چرا؟-

 کنی؟خوای جمع ببندی و شما خطابم تا کی می -

 .های مشکی رنگشنگاه دزدیدم از تیله

 ندازی دور؟کی دیگه این پسوند آقا رو از زبونت می-

دانستم باید چه کنم. معذب بودم! واقعاً در حضور این مرد قرار بودم و نمیاز سر جایم بلند شدم، بی

 .و آرام معذب بودم مهربان

 .ارزش و پست خطابم کرده بود داشتماما یک دلخوری عجیب بخاطر اِهانتش که بی

 :هایش گفتمخیال نسبت به حرفدستانم را در هوا تکان دادم و بی

 .حاال که فهمیدید، پس دیگه نیازی هم به بیمارستان نیست-

 .ش را به سمتم گرفتاو هم بلند شد، با اخمی غلیظ مقابلم ایستاد و انگشت

 .مونماهمیت نباش. حاظر شو، من بیرون تو ماشین منتظرت مینخیر خانم! انقدر بی-

هایم را بهم فشردم. حس گرما داشتم، حس نفس تنگی و برای چند ثانیه خیره ماند به چشمانم، ل*ب

 !عرق

 :د گفتها دویدم که بلناش دور شدم و به سمت پلهبه سرعت از جلوی نگاهِ کشنده
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 !ترآروم-

 برایش مهم بودم؟ چرا؟

 .ام جز بانوهکس تا این حد به من ارزش نداده بود، تا این حد برایش مهم و خاص نبودهیچ

آورد. در گذاشته قلبم را به درد میزمین تا آسمان با ماهور فرق دارد، حتی فکر به ماهوری که تنهایم 

مان را ند کاوه و شاید هم کیارشی که همه جوره هوایدل خدا را شکر کردم برای بودن مردی مان

 ..دارد

ی آخر پشیمان شدم. خواستم برگردم که با شان رفتم. اما در لحظهدر اتاق مری باز بود، به سمت اتاق

 .صدایش ایستادم

 .ات رو دیدم... از من فرار نکنسایه -

تنش را با تمام وجود بو کنم. چقدر خواست بروم داخل اتاقش، به آ*غ*و*ش بکشمش و عطر دلم می

 !خواستشدلم می

هایم را خواهم. لـ*ـباسهای دلم را و از کنار اتاقش دور شدم. هیچکس را نمیاما نادیده گرفتم بهانه

ام را همانطور از زیر شال رها کردم که تا انحنای کمرم رسیدند. دیگر هولکی پوشیدم و موهای آشفته

 .شانبافتی هستند که ماهرانه میهای ماهورنیازمند دست شان نداشتم. چقدردوست

کرد این خاطرات. از خانه ام چنگی زدم. چقدر که درد میدستم را روی قلبم گذاشتم و به س*ی*نه

انگیز را به وجودم القا ها، حسی دلخارج شدم، سرما و بوی چوب درختان خیس خورده و عطر میوه

 .کردمی

اش بود جلوی در خانه پارک تر از ماشین قبلیای رنگ که کمی درازینی سورمهوارد کوچه شدم، ماش

های دودی ببینم و مطمئن نبودم خودش باشد که با توانستم داخلش را با وجود شیشهشده بود. نمی

 !زدن تک بوقی، ترسیده از جا پراندم

ر شدم که بوی عطرش، باعث شد در حیاط را بستم و به سمتش رفتم. در را برایم باز گذاشته بود. سوا

 .حسی از تهوع به سمتم هجوم بیاورد

 .با اولین عُق زدنم، جلوی دهانم را گرفتم و شیشه را پایین دادم

 نارون؟ خوبی؟ -

آوردم، شالم را کمی به عقب فرستادم تا بیشتر باد بخورم. عُق بعدی را هم با دست هوا را به داخل می

 .خواستم در ماشینش کار خرابی کنم و به گند بکشمشزدم و با ترس چشم بستم. نمی
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 !ببینمت... نارون؟ -

 .صدایش عصبی و نگران بود

 شه حرکت کنی؟می -

 .ای توجه به حرفم، بطریِ آبی در آورد و از ماشین پیاده شدبدون ذره

 :هایش در هم بودند، ل*ب زدبه سمتم آمد و در را باز کرد. در حالی که اخم

 .بیار جلوصورتت رو  -

 .به حرفش گوش دادم، شالم را پشت گوش زدم و سرم را جلو بردم

ام شان را از گردنم گرفتند و وارد یقههای آب راهدستش را پر از آب کرد و به صورتم پاشید. قطره

 .شدند

 .ام بکشمحسی از قلقلک باعث شد با خجالت دستی به س*ی*نه

 .کردورتم، هیچ حسی را منتقل نمیآنقدر حالم بد بود که برخورد دستش به ص

کرد. دستی به گردنم های داغم را نمناک میکرد و پشت پلکچشم بستم، دستش را خیس می

 .کشیدم تا نفسم باال بیاید

 :حال گفتمبه ساعتش که خیس شده بود نگاهی انداختم و بی

 .ساعتت خیس شد-

 .پاشید مشتش را پر کرد و برای بار آخر به صورتم

 .ران اون نباش، ضد آبهنگ-

 .های شالم، صورتم را خشک کردم و سرم را به داخل بردمبا کناره

 .خوام باد بخوره به صورتمفقط حرکت کن... می-

هایش روی فرمان ماشین ضرب گرفته بودند. انگار با کمی تعلل، باالخره سوار شد و راه افتاد. انگشت

 .نم، من قدردانشمرسید؛ خواستم بحث را عوض کعصبی بنظر می

 ماشینت رو عوض کردی؟-

 .نه... ماله کیارشه-

 :متعجب گفتم

 پس چرا من اصالً ندیدمش؟-
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 .نگاهی به صورتم انداخت و اجزایش را کامل، یک دور از نظر گذراندنیم 

 .چون تو اصالً نیستی که ببینیش-

 .ردمکگفت؛ این روزها هم که همش در اتاق، خودم را زندانی میراست می

 ناهار خوردی؟-

 .یکم پیش صبحانه خوردم-

 .هایش روی فرمان بیشتر شدندضرب 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-

 .شهالبته که همین می-

 :تکیه دادم که دوباره گفت سرم را به شیشه

 !جواب سوالم رو ندادی-

 کدوم سوال؟ اینکه نظم ندارم؟-

 .ی حرفم استجواب 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

 .آدما هم حتی-

 !پس به منم عادت کن-

کردم. این مرد را ام خشک و جدی شد، بدون هیچ اخم و عصبانیتی خیره نگاهش میچهره

 !فهمیدمنمی

 :ل*ب گزیدم و نامطمئن پرسیدم

 به عنوان یک دوست؟-

 .ی سمتش را کمی پایین دادبه فرمان پیچی داد و شیشه

 .خوایبه عنوان چیزی که خودت می-
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 .بحث را عوض کنم و موفق هم شدمخواستم 

 رسیم؟کی می-

 عجله داری؟-

 .سر تکان دادم و نگاهم را به بیرون دوختم

کردند. آن طرف خیابان هم ردیفی بود از های کم و زیاد از کنارمان عبور میها با سرعتماشین

 .هادرخت

 .خوام برگردم خونه، آقاجون تنهاستمی-

 .اش را پایین دادشیشه

 .ید که هستمروار-

 .اون مواظب اهوراست-

خواست باد را لمس دوباره نیم نگاهی به نیم رخم انداخت؛ دستش را از شیشه بیرون برد، انگار که می

 .و به چنگ گیرد

 ی ما دعوتن؟شب، همه خونه-

 !تفاوت به خود گرفتم، اصالً به من چه که دعوت بودندای بیشانه باال انداختم و چهره

 .ذارمو تنها نمیآقاجونم ر-

 ...هومم-

 .زیر چشمی نگاهش کردم که به ساعتش نگاهی انداخت و دوباره حواسش را به جاده داد

 .تا االن باید رسیده باشه-

 :کنجکاو مهمان ابروهایم شد، گردن صاف کردم و متعجب پرسیدمیک اخم 

 کی؟-

 :خیابانی طویل، گفتی متعجبم زد و با پیچیدن به لـ*ـبخند مهربانی به چهره

 .پرستار آقاجونت-

 !این دو برادر، مرزهای محبت و اهمیت را جابجا کرده بودند

دانستم قرار است پرستار بیاید. به بیمارستان بزرگ مقابلم نگاهی انداختم؛ برای یک لحظه، ترس می

 .و اضطرابی ناشناخته در جانم دوید و رخنه کرد

 چرا نرفتیم مطب؟-
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 .ارماینجا آشنا د-

 .بدون خاموش کردن ماشینش به سمتم برگشت

 .نیازی نیست از چیزی بترسی... من کنارتم-

 داند؟فهمد؟ چطور این همه میمتعجب نگاهش کردم! از کجا همه چیز را می

 :ناگهان صدایی در مغزم پیچید

 «ای استروان پزشکِ خبره»

 .ومخواست در ماشین بمانم و به بیمارستان نردلم می

 خوای پیاده بشی؟ینم-

 !رسید، پر از بیمار و پزشکبزرگ و ترسناک بنظر می

 .سعی کردم بدون اهمیت دادن به افکار تلخ و بدم پیاده شوم

 چرا االن یک غریبه باید کنارم باشد و جایِ خالی ماهور را با اعماق وجود حس کنم؟

 .شنومی سمتم را پایین داد و سرش را نزدیک آورد تا صدایش را بشیشه

 .صبر کن ماشین رو پارک کنم االن میام-

 .پایم روی زمین ضرب گرفتم و سعی داشتم نگاهم را تنها به زمین بدوزم با

 !کنی گل پسرعه بابا جان داری اذیت می-

 .صدایی باعث شد سر بلند کنم

 .خوامخوام... نمینمی-

 .کردیی لجوج که از گوش دادن به حرف پدرش شانه خالی میک پسر بچه

 دستت رو بده که بریم خونه!باشه؟-

 :با پایش روی زمین زد و با داد گفت

 .خودت برو-

 .ریختداری بدهد اما فایده نداشت و او سخت اشک می کرد. سعی داشت پسرش را دلگریه می

 !شی هااگر به حرفم گوش ندی دیر خوب می-

 !ایدور سرش باند پیچی شده بود و زیر چشمانش قهوه

انداخت که برای بار آخر در باغ از دست ماهور عصبانی شده کوبیدنش روی زمین مرا یاد روزی میپا 

 .کردم؛ او هم بلندم کرد و روی دوشش انداختمبودم و زمین را له می
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 نارون؟-

زد، از اش برق میبا ترس به عقب برگشتم؛ چشمانم را کمی بهم فشردم و نفسی تازه گرفتم. چهره

 !روشنایی

ِشان. ریختِ بلند و براقش میاش را به رقص در آورده بود و روی پیشانید، موهای صاف و مشکیبا

 .ی خام... یک زیبایی خاص و خواستنییک چهره

 !ِشان برای کاوه دلبری کنند و ناز و عشوه بیایندنرگس و نرجس حق داشتند با آن همه تخس بودن

اش و او... او محو چه بود ی هم بودیم. من محو زیباییهمان، خیرتوجه به رفت و آمدهای اطرافبی

 دیگر؟

 !زننچشمات برق می-

 .هایم شد، فکرم را به خودم گفتلـ*ـبخند نامحسوسی مهمان ل*ب

 ...رنگ چشمات-

 تر شد؛ یعنی رنگ سبزشان را دوست دارد؟لـ*ـبخندم پر رنگ

 :ای کردمبه داخل اشاره

 بریم؟-

 .ستش را با فاصله از کمرم قرار داد تا به داخل هدایتم کنداو هم لـ*ـبخندی زد و د

 .دلیل و مضحک بودندسوخت. تپش قلبم و لرزش دستانم واقعاً بیلرزیدند، گلویم میزانوهایم می

 .ام شدبا ورودِمان بوی ضدعفونی و الکل مشامم را نوازش کرد که باعث پیچ خوردن معده

 .نهایت خراب بودام را گرفتم تا عق نزنم، حالم بیبینیی شالم جلوی دهان و با لـ*به

 .ها از سر جایم پریدمدستش به کمرم خورد که مانند برق گرفته

 آروم، آروم باش... حالت بد شده؟-

 .سرم را به چپ و راست تکان دادم؛ واقعاً دیگر رمق نداشتم

 .کنهبوی اینجا داره دیوونم می-

، بدون اینکه به کسی اطالع بدهد از راهروی درازی که پر بود از رفتبازویم را نرم و با احتیاط گ

 .های اِشغال شده توسط بیماران گذشتیمصندلی

 .کرددیگر نتوانستم تاب بیاورم، وزنم روی زانوهایم سنگینی می
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 ...خب همینجاست، تو برو داخل من اینج-

 :پس افتادم، داد زد

 !نارون-

 .و اما من هیچ حسی نداشتم

توانستم حرکتی کنم و هایم را گرفت و به خودش چسباندم تا پخش زمین نشوم؛ نمیسرعت شانه به

 .سوختام میمعده

 .خواندزد و مدام نامم را میبا مالیمت به صورتم می

 شنوی؟نارون جان؟... عزیزم صدام رو می-

اش مخفی س*ی*نه کرد. به بازویش چنگی زدم و سرم را درام درد میهوشیار بودم، فقط معده

 .کردم، بوی عطرش را بو کشیدم

 .شهاز اینجا دورم کن، حالم... حالم داره بد می-

حتی قوایی هم برای حرف زدن نداشتم؛ بیشتر بخودش چسباندم و به سمت اتاقی که در انتهای 

توانستم و یکردم صاف بایستم اما نمای به در، منتظر ماندیم. سعی می. با زدن تقهراهرو بود بردتم

 .تعادلی نداشتمهیچ 

 .مان قرار گرفتبعد از چند ثانیه که برایم قد یک عمر گذشت در باز شد و زنی سفید پوش مقابل

 .نگران دستم را گرفت و به داخل کشاندم

 ای وای! چی شدی تو دختر؟-

 .بوی الکل بهش نساخته-

 ...بذار دراز بکشه رو تـ*ـخت-

 .انداختما در دردسر میمعذب بودم از اینکه همه ر

 .خوبه، پاهاش رو هم بذار باال-

 :ام کشیدم و نالیدمدستی به معده

 .درد دارم-

 :ی چشمانم گفتدستم را گرفت و خیره

 نارون! خیلی حالت بده آره؟-

 .چشمانم بوداش کمی به عقب رفت؛ اما نگاه نگرانش هنوز زوم با زدن دست دکتر به روی شانه
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 .ببینم پسر، وقت واسه این دلبریا زیاد هست... برو بذار من به کار برسمای وای! برو -

 :نگران گفت

 .فدایی! مواظبش باش-

 :ام نالیدمام کشیدم و با درد خطاب به بچهدستی به پیشانی

 !وای عزیزم چقدر بابا پیدا کردی تو-

 اش زدم؛کرد که لـ*ـبخندی اطمینان بخش به نگرانیمی هنوز نگاهم

 .حالم زد و باالخره بیرون رفتی بیهم لـ*ـبخند پر استرسی به چهرهاو 

 .اش نشستاش مقابل دستگاه سونوگرافینزدیک آمد، روی صندلی

اش همخوانی عینک روی چشمانش را تنظیم کرد؛ موهای سرخ و پوست سفیدش، با چشمان مشکی

 .نواز بودی زیبایش واقعاً چشمزد اما چهرهخاصی داشتند. سنش باال می

 اش چه شکلی بود؟یعنی این زن، در جوانی

 .ام، لـ*ـبخند مهربانی زدبدون نگاه به چهره

 خب... خانم خوشگل من چند سالشه؟-

در دل، )ای بابا خوشگل خودتی که!( نثارش کردم که ناگهانی یاد تولد ماهور افتادم، یک ماه دیگر 

 .شدسی و یک ساله می

 .بدهعزیزم؟ حواست رو به من -

 .نوزده-

 ...برای بارداری سنت یه کوچولو-

 :ای را نشونم داد و با همان لـ*ـبخندش ادامه دادبا انگشت، نقطه

 .انقدر کوچولو کمه-

 .حرفش را قبول داشتم، نوزده سنی نبود برای بچه دار شدن

 .خواممن این بچه رو می-

 .تر شدلـ*ـبخندش پر رنگ

 .شیباید هم بخوای! فرزندته، مادر-

 .کرد؛ چقدر با درک و فهم بود، حرف زدنش را دوست داشتمچقدر قشنگ محبت می
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 غیر از االن، تا به حال درد داشتی؟-

 :با کمی فکر، سر جایم نیم خیز شدم که گفت

 .بلند نشو عزیزم، همونطور خوابیده بمون-

ط دل درد و اذیت ام بشم خ*و*ن*ر*ی*** داشتم و بعدش هم فقی بارداریقبل از اینکه متوجه-

 .ام... مثل االنشدن معده

 تست هم زدی؟-

 .بله-

 چه زمانی؟-

 .ی پیشهفته-

 :سر تکان داد و با گفتن

 .های مانتوت رو باز کندکمه-

 .ام تنها گذاشتهای آشفتهمرا با فکر و خیال

نهایت بیچیز خوب پیش نرود، من این بچه را دوست دارم و ترس داشتم، ترس از آنکه هیچ 

 .خواهمشمی

ای سرد را روی شکمم چرخاند و با گذاشتن دستگاهی رویش، چشم بستم و پیراهنم را باال داد و ژله

 .خدا را صدا زدم

 !خیلی کوچیکه-

 .رخش شدمی نیم نمایی خیرهچشم باز کردم و با لـ*ـبخند دندان

 .قلبش رو بشنوم. جنسیتش چیه؟ صدای ضربان خواد بدونم چند وقتشه..میدلم -

 :ای کرد و با مهربانی گفتخنده

ای، هم در سالمت کامله و خیلی مامان کوچولو، واسه این مراحل هنوز زوده... باید بگم که هم حامله-

 .هم کوچولوعه

 !ام کههای مهم بارداری نشدهکوچک باشد، هنوز وارد ماهباید هم 

ایل بارداری ممکنه قابل مشاهده نباشه که البته جای ضربان قلب جنین تو سونوگرافی، ماه اول یا او-

 .نگرانی هم نداره

 !اما من نگران بودم
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 یعنی ممکنه مشکلی باشه؟-

، علتش اینه که بخاطر رشد فرایندهای قلبی هنوز کامل شکل نگرفته باشه... خب حاال مشکل که نه-

 .تونی بلند بشیمی

 .را تمیز کردم چند برگ دستمال از روی میز برداشتم و شکمم

ام در کمال ناباوری کمی آرام گرفته های مانتویم را بستم و از روی تـ*ـخت پایین آمدم، معدهدکمه

 !هایش بودتوانستم قسم بخورم تنها بخاطر مهربانی و حرفبود. می

 ...دکتر... من هنوز نتونستم-

 !کشیدم از بازگو کردنشخجالت می

 !متوجه شده بود. این لـ*ـبخندهایش خود آرامش بودنددوباره لـ*ـبخند زد، انگار که 

نویسم، حتماً ی بارداری استفاده کنی رو مینگران چیزی نباش. داروهای مورد نیازت رو که باید دوره-

 .تهیه بشه و سر وقت هم استفاده کنی

 .ردخوروی صندلی کنار میزش نشستم. قاب عکس، یک تلفن با کلی پرونده روی میزش به چشم می

شد و ی بیمارستان باز میاش رو به محوطهبه سمت در اتاقش رفت تا کاوه را صدا کند، پنجره

 .اش را پر کرده بود از شمعدانیلـ*ـبه

 .زدتوی راهرو عصبی قدم می-

 .ام شدای زد که باعث خندهنگاهش کردم، لـ*ـبخند موذیانه

 :تر گفتام کرد و با لحنی موذیچشمکی نثار چهره

 ی ما چه کردی دختر؟با کاوه-

 .اش پشت سرم، چشم گرد کردم و متعجب به سمتش برگشتمبا سرفه

 .هایش در هم بودند و زوم رو به رویش بودکرد، سگرمهنگاهم نمی

 !ها را بو نکنم و از حال نرومماسکی دستم داد و تا دوباره موقع خروجم ضدعفونی

 داری؟خب نارون جان... االن که مطلع شدی بار-

 :سر تکان دادم که دوباره گفت

چهار به طور مرتب انجام بدی؛ بعد از این مراحل ودو الی سیوهات رو هر ماه، تا هفته سیباید معاینه-

ای یکبار آزمایش بدی و بعدش هم که تا زمان زایمان، شش، باید هر دو هفتهوی سینهایتاً تا هفته
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 .های هفتگی نیازهمراقبت و معاینه

هایش شده بودیم و با هربار تاکید، سرمان را برایش زدن مسخ حرف من و کاوه، بدون حتی پلک

 .کردیموار باال و پایین میمطیع

گفت بگذار من بجای تو ام بود میام گرفته بود؛ اگر واقعاً پدر بچهبه حالت کاوه و آن همه دقتش خنده

 .نفس بکشم

یسم و باید تهیه کنی... کاوه خیلی مواظبش باش و بهش رسیدگی نوداروها با تجویز دکترن که می-

 .کن

 .مچاله کردم، خدا لعنتت نکند ماهورهایم را در هم ل*ب گزیدم و دست

 .شه، فقط هر چیزی که نیاز هست رو بنویسحتماً همینطور می-

ِمان نگاهی دوی اش به هرسرش را باال گرفت و از باالی عینک با همان لـ*ـبخند و چشمان ریز شده

 !انداخت که باعث شد سرم را جهتی دیگر بگیرم

ای که بود از های دکتر فدایی، باالخره از دستش خالص شدیم. با هر سختیبعد از اتمام حرف

 .تر شدبیمارستان خارج شدیم و البته به کمک ماسکی که داده بود کارم راحت

های کشیده و انواع گل و گیاه فرا هایی با قامتبه دور تا دورم نگاهی انداختم. اطرافش را درخت

 .گرفته بود

 .دستی به شکمم کشیدم و منتظر کاوه ماندم

 کردم؛پس تو خیلی کوچکی آره؟با ذوقی خاص نوازشش می

 !ای آشنا شدبا لـ*ـبخند سر بلند کردم که نگاهم درگیر چهره

 .شد. نباید خبردار میفهمید..به تندی دستم را از روی شکمم بر داشتم، نباید می

 .نظمیهایش بلندتر از قبل، البته با کلی بیاند 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 مشکی 

، او پر بود از اندوه و من پر از درد. با خواهش دار پوشیده بود. غم نگاهش دلم را لرزاندرنگ دکمه

 .کرد و من با نیازنگاهم می

 !هایش کشید، پایش جلو آمددستی به ریش
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 .خواست بیاید و نزدیکم شود؛ اما من گفته بودم که برای هم جز غریبه دیگر هیچ نیستیممی

 .شد، برای همیشهمان هم تمام میتا یک ماه دیگر محرمیت

 .شد؛ خودش خواست برود و تنهایم بگذاردتر میدیکنزدیک و نز

اش روی گرفتم. عصبی با صدای بوق ماشین کاوه، از بهت نگاهش در آمدم و با اخم از نگاه ملتمسانه

 :بودم، کمی هم ناراحت! به تندی سوار شدم و هول زده گفتم

 .فقط برو-

 .ی نکرد. عصبی به سمتش برگشتمگیرد، حرکتکردم االن گازش را میبر خالف تصورم که فکر می

 شه حرکت کنی؟می-

 .زدم، با دست به صورتم باد میام پر شده بود از عرقدر آن سرما، گرمم بود و پیشانی

 .خوام اینجا بمونمنمی-

 .ای کردمرسید! ل*ب گزیدم و عصبی خندهاما او همچنان آرام بنظر می

 .ان و چیزی هم معلوم نیستهای ماشین دودیکنه با کیارشی چون شیشهنگران نباش، فکر می-

 :انگشتم را عصبی به سمتش برگشتم و داد زدم

 .بینهنگران نباشم؟ من اصالً واسم مهم نیست که من و با کی می-

 کردم و او آرام. بدون برداشتن نگاهم از روی چشمانش، ماسک را از روی بینیمن عصبی نگاهش می

 .و دهانم بر داشتم

 :ای کردم و با تندخویی گفتمچهدندان قر

 خوای واسه رفتنت استخاره بگیرم؟می-

 .ام زدمخندید، با مالیمت! هوفی کردم و به پیشانی

 !شه بس کنی؟ تو چقدر لجبازیبری؟ میشهمی-

هایم فروکش ها و عصبانیتمان از بیمارستان تمام ترسبا کمی تعلل، باالخره راه افتاد. با دور شدن

 .کردند

 .زنی انتظار نداشته باش به حرفت گوش بدموقتی داد می-

 .نیست کنه... دست خودمشم خلق و خوم کالً تغییر میوقتی عصبی می-

 .اش را پایین داد و دستش را بیرون برددوباره شیشه

ذارم به حساب حاملگی و بهم ریختگی هورمونات... دیگه ازت انتظار یک ببخشید دارم، اما می-
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 .با صدای بلند و دستوری با من حرف نزنهیچوقت 

 :ابرو در هم کشیدم و طلبکارانه گفتم

 .مجبور نیستی تحملم کنی-

 :پوزخندی زد و با گفتن

 !فعالً که مجبورم-

خواست که دیگر بحث را دستش به سمت سیستم رفت و آهنگی در فضای ماشین خط انداخت، می

 !کش ندهم

 شمهوا دلتنگ میشبونه بی

 لعنتی درگیره بامنیه بغض 

 ها رویه جوری غم گرفته کوچه

 دونم هوا دلگیره یا مننمی

 نه دل بستم بهش از روی عادت

 نه دل کندم ازش از رو حسادت

 کم اوردم، نتونستم ببینم

 ...جلو چشمم بهم کردی خیـ*ـانت

 (مریدیرضا)

 دادم؟چند وقت بود که آهنگ گوش نمی

 کنم؟ام و روزهایم را با گوشه گیر بودنم سر میشده خیال همه چیزچند وقت شده که بی

 !سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و تا رسیدن به خانه چشم بستم، از کجا به کجا کشیده شدم

 .امام با ماهور و حال هم بارداریاز روستا و نجات یافتن از دست اسحاق، تا به تهران و نامزدی

ام، ام شدهبیشود. چقدر دلتنگ بیگار که تاریخ دوباره تکرار میام مانند بانو شده است، انزندگی

 .های سپهرهای ناری و شیطنتهایش؛ دلتنگ بداخالقیدلتنگ عطر حنای روی انگشت

 !شودای از جلوی چشمانم رد نمیاش برای لحظهنگاه غم زده

خودش خواست دروغ اش که تهی از هر گونه شادمانی بودند! با آن روپوش سفید و چشمان مشکی

گفت تا دیگر این همه دوری را تاب آمد و همه چیز را میبگوید، برود و تنهایم بگذارد. ای کاش می
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 .آوردیمنمی

روی رستوران کوچکی که سر درش نوشته بود: بال کبابی، جگری، دل و قلوه، با توقف ماشین روبه

 !سیرابی و... نگه داشت

 :ر حال باز کردن کمربندش بود نگاه کردم و متعجب گفتمای که دسر چر خاندم و به کاوه

 .ی راه رو اشتباه اومدی حاجیاینجا باغ آقاجون نیست! نقشه-

ام آورد، به سمتم آمد و در را برایم اش لـ*ـبخندی به چهرهای کرد و از ماشین پیاده شد. خندهخنده

دم، ریموت ماشینش را زد و رو کرد به باز کرد؛ بدون هیچ گونه اعتراضی پیاده شدم و کنارش ایستا

 .رستوران

 .بار امتحانش کنی دیگه نتونی دل بکنیبندم یکان، شرط میجگریِ عباسی... خوشمزه-

 .هایم را بهم فشردم و با ابروهایی باال پریده سرم را به تاکید از حرفش تکان دادمل*ب

که انگشت بخوری... از این چیزا که دوست  وارکنه واست مشتیالبته اگر که کبابی نخوای، سرخ می-

 داری؟

 .هایی کش آمده گفتمهایم روی هم، با ل*بدندان دوباره نگاهی به سر در انداختم و با گذاشتن

 !آره، خیلی هم زیاد دوست دارم، البته... بجز اوم... سیرابی-

 .ایش قدم گذاشت که من هم دنبالش راه افتادمبه سمت در شیشه

 .هاش با ترشی حرف ندارنسیرابی-

 .خوردمگذاشتند را میگرسنه بودم، هر چیزی که جلویم می

 .خورممی االن اگر سنگ هم بذارن جلوم-

 .لـ*ـبخند پت و پهنی زد و هیچ نگفت

 .ای پر از ماهی قرار داشت نشسته بودیمای که کنارمان حوضچهرو به روی هم، روی تـ*ـخت چوبی

 .شدرشر آبی که به حوض ریخته میآمد و شصدای بلبل می

مان نشسته بودند؛ اطراف حوض پر از تر از تـ*ـختبه غیر از خودمان سه نفر دیگر هم کمی آنطرف

 !کردهای همه رنگه بود که بوی عطرشان اغوایت میگل و گیاه

ی روحی ل*ب*ش اِنحنای بیی زیاد، کمی گوشهکردم و او هم با توجهبا لـ*ـبخند نگاهش می

 .داشت و زل زده بود به چشمانم

 این همه لطف، این همه محبت، چگونه باید برایش جبران کنم؟
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های روی طاقتم از سنگینیِ نگاهش طاق شد و سر به زیر انداختم و مشغول جمع کردن کرک

 .گلی تـ*ـخت شدمی قرمزِ گلقالیچه

 تونیم خلوت کنیم؟امشب که اومدی، می-

 :چشمانی گرد شده از حرفش با تعجب گفتمسر بلند کردم و با 

 خلوت؟... چه خلوتی؟-

های بد به سمتم شد به یک لـ*ـبخند. ناخودآگاه فکرکم تبدیل میتر و کمانحنای ل*ب*ش کشیده

 .هجوم آوردند

 ...کننمعموالً، وقتی دو نفر با هم خلوت می-

 :صورتش را نزدیک آورد، آهسته ل*ب زد

 کنن؟چکار می-

 .خواست به دهانم بیاید، آب دهانم را ترسیده بلعیدمتپش زیادی می قلبم از

 !دونمنمی... نمی-

 .نفسش را بیرون فرستاد، به عقب رفت و دست به سـ*ـینه شد

 .زنن دیگهریز حرف میشینن وَر دل هم و یکمی-

خدا را شکر ای گفتم. سرم را مخالفش قرار دادم و در دل ترسیده "آهان"هوفی کردم و با خنده، 

 .کردم؛خیالم آسوده شد از اینکه فکرم اشتباه بود

 .تنها باشیم لطفاً-

 :دوباره با سرعت به سمتش چرخیدم و با همان چشمان از حدقه در آمده گفتم

 تنها چرا؟-

 .خصوصی دارم باهات چون حرف-

 !در این کار موفق شد کند و البته هم خواهد اذیتمحس کردم می

مان، سرم را باال گرفتم و به مرد الغر اندامی که کاوه، عباسی ی اِستیل گردی جلویبا گذاشتن سین

 .کرد چشم دوختمخطابش می

ده، نه به ای داشت؛ با موهای فر و صورت کامالً اصالح شی مشکی و بینی گوشتیچشمان پف کرده

 !و اندامش اسمش و نه به چهره
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 .کردم جون بگیری نوش جون، گوارای بدن. آبجی مشتی پز درست-

 .به سمت کاوه برگشتم چشم گردم و با خنده

 .هایم را معذب در هم قالب کردمپاهایم را بیشتر جمع کرده و دست

 .دست شما درد نکنه-

 ها پارچ دوغ رو هم بیارن. کاوه جان امری، فرمایشی؟گم بچهاالن می-

 :کرد گفتگداری هم خرج من میاش که گهاش زد و با همان لـ*ـبخند مردانهدستی به شانه

 .گمدستت درد نکنه، کم و کسری بود می-

 .با رفتنش نفسم را رها کردم و به سینی پر از خوراکی نگاهی انداختم که دلم ضعف رفت

با فکر به عباسی  بود و چشمانش محتاج خواب بودند. خستهخندید؛ اما انگار سر بلند کردم، می

 !گرفت امخنده

 خندی؟به چی می-

 .ام بیشتر شدیک تا از ابرویم را برایش باال انداختم که خنده

 خندی؟خودت به چی می-

 .کننبه اینکه همه جفت خطابمون می-

 .پوست ل*ب*م را به دندان کشیدم و به تاکید از حرفش سر تکان دادم

 .یل و شکم دارهکردم از اون مردای پر سیبفکر می-

الی نان پر از جگر و دل را باز کرد. عطر کبابش بجای تهوع و عق زدن، ای کرد، البهی خستهتک خنده

 !*تم کردسر مس

 ای؟خسته-

ای نان، سبزی و تربچه به همراه جگری بزرگ الی نان گذاشت و دستم داد؛ خجالت زده از کارش، تکه

 :با شرمندگی گفتم

 .کردممه میممنون... خودم لق-

 .بمونم، ساعت هشت تا یک ظهر هم آسایشگاه بودم مطبدیشب تا چهار مجبور شدم -

 !طعم خوبی داشت، گرم و لذید

 آسایشگاه چرا؟-

 !ای دیگر گرفت و دستم داد. واقعاً نیاز به این کارها نبودلقمه

https://forum.roman98.com/
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ها و بوط به کارم باشه جزئی از وظایفمه، از آسایشگاه و سالمندان گرفته تا تیمارستانهر چیز که مر-

 .مطبم

اش شانه های شبانهرفت و از شیفتبخواهی به بیمارستان میچقدر متفاوت بود با ماهوری که دل

 !کردخالی می

 .زنندکنند و قید تحصیالت خارجش را هم میاگر ادامه بدهد اخراجش می

 !شونیپزشکخوش به حال اونایی که تو روانپس -

خواستم دوباره برایم لقمه بگیرد، برای همین دست به کار با مهربانی نگاهم کرد و چیزی نگفت. نمی

 .شدم و هر چه دم دستم بود الی نانم گذاشتم و با ولع شروع به خوردن کردم

زدند، کاسه را سر کشیدم و از می چشمکی تازه غلت خورده بودند برایم پیازهایی که در لیمو

 !ای در هم به خود گرفتم. واقعا گرسنه بودماش چهرهترشی

 :گرفتم و با گفتنهایم را بزرگتر میلقمه

 .انی عباسیی کلهنگاه کن اندازه-

 .کردیدادم؛ اما او خیره نگاهم مشان میبدون جوییدن قورت

گذاشت، دلتنگش شده بودم. با آوردن پارچ دوغ که پر بود از اگر مریم اینجا بود آبرو برایم نمی

 .های آسمان هستمکرفس، حس کردم در حال چیدن ستاره

 !کرد انداختبی درست میهایی که بیطعم دوغش مرا یاد دوغ

کردم؛ انگار که خودش هم این فراموش میهایم را ها و ناراحتیکنار کاوه، به طرز عجیبی نگرانی

 .کردموضوع را فهمیده بود که محبتش را چند برابر از قبل خرجم می

 !شان نبودجایی کردم که حقهای نابهراجع به خودش و کیارش، قضاوت

شان بروم، یخواست به خانهبه خانه رساندم و به هر طریقی که بود قول امشب را ازم گرفت؛ دلش می

 ه بود باید حرف بزنیم. اما چه حرفی؟گفت

 .ی باالبا حسی خوب و انرژی کامل وارد شدم، به سمت اتاق آقاجان رفتم و بعد هم به طبقه

زد. با صدای پایم به می جویید و در راهرو قدمهایش را میمری در حال حرف زدن با موبایلش، ناخون

 !رو شدماش روبهی آشفتهسمتم برگشت که با چهره

 .زنیم آقا کیارش، ببینم این کیه... نیازی به توضیح نیستباشه، بعداً حرف می-

https://roman98.com/
https://roman98.com/
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 !دستش را باال آورد و در هوا تکانش داد، و این کارش یعنی که بدبخت شدیم

 .کنهزنیم، باید برم اهورا گریه میگفتم شب حرف می-

 .شدم از حال و اوضاعش نگرانتماسش را هول زده قطع کرد و به سمتم آمد، 

 .بازوانش را گرفتم و سعی داشتم آرامش کنم

 چیشده مری؟ با کیارش دعوا کردی؟-

 .سُر خورد و روی زمین نشست، با دست روی ران پایش زد و دوباره دستش را در هوا تکان داد

 !بگو که چی نشده-

 .مقابلش زانو زدم و دستانش را گرفتم

 .ترسونیمبگو ببینم، داری می-

به  متعجبی پایین نگاه کرد تا سر و گوشی آب بدهد، سالن را از نظر گذراند و من هم از باال به طبقه

 .کردمکارهایش نگاهش می

 .ناگهانی با چشمانی گرد شده به سمتم برگشت

 دیدیش؟-

 :بردم صدایم را باال

 ...گی مرکی؟ چی می-

 :دهانم را گرفت و عصبی گفت

 !زنی تو همهیش! 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 اورده واسه آقاجون رو می-

 .وی دهانم پس زدممشکوک شدم به حرفش، چشم ریز کردم و دستش را از ر

 نه... چطور؟-

 .ای را نشانم دادحرصی با انگشتش نقطه

زنه سال از تو بزرگتره. برو ببین چجور واسه خودش تو خونه چرخ میسال نارون، فقط یکفقط یک -

 .و بزک کرده دختر ور پریده

 .چشمانش را با درد بست و موبایلش را عصبی در هوا تکان داد

گم این و از کجا اوردی؟ پرستار قحطی بوده رفتی واسه من عروس اوردی؟ زنم میبه کیارش زنگ می-
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 .گه عزیزم سخت نگیر پیر نداشتیممی

 !با حرفش زیر خنده زدم و روی زمین ولو شدم، وای از این زن و شوهر سر به هوا

 :روی دستم زد و غریدمحکم  .کرد و من با خندهبا عصبانیت نگاهم می

 .زهرمار-

 .، از روی زمین بلند شدم و دستانش را گرفتم تا از این حال نجاتش بدهمام شدت گرفتخنده

دادم ماهور نگاهش کند، دلم از کردم و اجازه نمییاد خودم افتادم که در کیش به سپیده حسادت می

 !تمرور خاطرات گرف

 .کردممری یه اعتراف، من هم به سپیده حسادت می-

 :با بدخلقی گفت

 !زنی انگار خودت شَلی یا کورجور حرف مییک-

 .اش به خواب رفته بودداخل اتاقش شدم، سپهر در گهواره

 .های اتاقش خیره مانداش نشست و با اخم به پارکتتخس روی تخـ*ت بهم ریخته

 کنی؟یپس خودت چرا همچین رفتار م-

 .اش را دارد، هنوز هم اخالق بچگانهجوابم را نداد

 !حرف کنارش نشستم و نگاهم را در اتاقش چرخاندم، تغییر کرده بودبی

ای بزرگش که تاجش به دیوار چسبیده های برگ برجسته و تـ*ـخت نقرهکاغذ دیواری طالیی با نقش

، یک میز سفید و صندلی چوبی طالیی را هم جلویش قرار داده بود. طالییی گردی با دور بود؛ آیینه

 !واقعاً تغییراتش حرف نداشت

 .خیلی وقت بود نیومده بودم اتاقت-

 .بدون نگاه کردنم، هوم سرد و آرامی گفت

 .ورگل کن ترگل .مری بس کن دیگه! شب خونه مادر شوهرت دعوتی، پاشو به خودت برس-

 !هایم گول بزنمای را با حرفخواستم بچهانگار که می

 .من هم شب میام-

 .سرش را باال گرفت، برق نگاهش لـ*ـبخند به ل*ب*م آورد

 جدی جدی میای؟-

https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://roman98.com/
https://roman98.com/


    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         211 

 

خشک بودنش در اش که حس کردم از حالت ای به چهرهسرم را تکان دادم و لـ*ـبخند مفتخرانه

 .زدم آمده

 .پس بریم یه رنگ بزنیم به موهام-

 .انداختای کردم و شالم را از روی سرم برداشتم، کارهایش یاد بانوام میخنده

 !بینم شنگول شدیمی-

 چیه، بده مگه؟-

 .ی هنوز درهمش چشمکی زدمشدم، برای چهرهدر حالی که از اتاق خارج می

 .تو آشپزخونه منتظرتم-

 !کردیم؛ رنگ و رویی برایش نمانده بود دیگرسمتم اتاقم رفتم، باید فرش راهرو هم تعویض میبه 

کردیم تا دوباره خانه ها را هم عوض میها و مبلگذاشتیم، پردهمی شمعدانی ها را همی پلهلـ*ـبه

 .رنگ و رو بگیرد

خواست به شان کردم. دلم میحوصله روی تخـ*ت پرتطور بیهایم را عوض کردم و همانسلـ*ـبا

ها کنم. موهای رها شده روی اتاقم برسم، رنگ و لعابش بدهم و وسایل جدیدی را جایگزین این فعلی

 .کمرم را با گیره باالی سرم جمع کردم و به سمت آشپزخانه رفتم

آبرویی و خار شدنم؛ اما ندای درونم دنش هراس داشتم. از بیدستی به شکمم کشیدم، از بزرگ ش

 !گفت. در اتاق آقاجون بسته بودچیز دیگری می

رو کرد روبهبا اخم در را باز کردم که با دختر ظریفی که کنارس نشسته بود و پیراهنش را عوض می

 .هایش را در هم گره زدشدم. به سمتم برگشت، از سر جایش بلند شد و دست

 .سالم -

های اسحاق دلش هوای مرگ انداخت که در روستا با زورگوییمظلومیت نگاهش مرا یاد نارونی می

اش را های ساده و مشکی به تن داشت و روسریکرد. به سر تا پایش نگاهی انداختم، لـ*ـباسمی

اله پشت گردنش گره زده بود؛ ترکیبات صورتش متناسب بهم بودند. اما به یک دختر نوزده س

 !خوردنمی

 .سالم، خسته نباشی-

غمگین نگاهم کرد. تشکر کرد، اما صدایش آنقدر آرام بود که متعجب شدم از اینکه تشکرش را 

 !شنیدم
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 :هوا گفتکرد 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 رفته و پر از های پیراهن آبیتر رفت. دکمهعقبکمی جلو رفتم که او 

 !چرک شده بود

توانستم تکانی بخورم، زمان و مکان را از یاده برده بودم و فقط به مردی که عزیزتر از جانم بود نمی

یی های درشت گردی که روی پوستش خودنماکردم. باندهای خونی کنار ت*خ*ت*ش و زخمنگاه می

 .کردند، قلبم را به درد آوردمی

**** 

 عزیز آقاجونش، امروز درس و کالس چطور بود؟-

 .حالی روی مبل ولو شدمام را از سرم در آوردم و با بیمقنعه

 ... بانو کجاست آقاجون؟خسته کننده-

و به کیفم را کنار پایم انداختم و با خستگی چشم بستم. کنارم نشست، سرم را اسیر دستانش کرد 

 .موهایم ب*و*س*ه زد

افته دنبال من و هوار ات یا میافته دنبال خاله فیروزهاین مادر تو هر روز رنگ به دست، یا می-

 .کشه آقاجون، آقاجون موهات سفید شدن بیا رنگ بزنممی

هال  خندم که خاله فیروزه با لیوانی پر از شربت واردآورد با صدا میاز اینکه ادای بانوام را در می

 شود؛می

اش را مخفی کند. نگاهم را به ایی به سر دارد و با خجالت سعی دارد موهای مشکی شدهروسری قهوه

 !شومی آقاجون مواجه میدوزم که با چشمان به شیطنت کشیدهباال می

 .خاله فیروزه، تغییرات جدید مبارک-

 .زند و سعی دارد نگاهش را بدزددلـ*ـبخند معذبی می

**** 

هایش شکند، هنوز هم باورش سخت است. موها و ریشگیرم و بغضم به آنی میجلوی دهانم می دست

 !دست شده بودندسفید یک

 :ناباور نزدیکش شدم و کنارش نشستم، با مشت به خودم زدم و با گریه نالیدم
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 مکه؟رو میای که داره خونم ... من چه کنم با گذشتهکنه نفسی که به نفس تو بندهآقاجون درد می-

ای زدم و با درد چشم بستم؛ دلم هایش ب*و*س*هدستش را گرفتم. دیگر گرم نبود! به انگشت

 .نفس شومخواست آنقدر گریه کنم تا همانجا کنارش بیهوش و بیمی

 آقاجون من چه کنم؟ بدون تو چه کنم؟-

 .کردام 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. پس من می

 کردم؟باید چه می

اش، زخمی درشت و چرکین شکل ی س*ی*ن*هبا بدبختی به صورت الغرش زل زدم. پایین قفسه

 .ردشان، طعم خون زبانم را خیس کبه دندان کشیدم و با حرص فشردم گرفته بود. ل*ب

کس نیست که کند و هیچام درد می. چقدر گذشتهسر روی تختش گذاشتم و از عمق وجودم گریستم

 .بفهمد و درکم کند

 .ام شده استهای شبانهشان کابوسکند و خاطراتام سنگینی میام روی شانههای زندگیردپای آدم

 .گریه و ناراحتی براشون خوب نیست-

 !توانستمتوانستم خوددار باشم، نمیکردم؛ اما نمیمی گریهگفت، نباید جلویش درست می

 .شما بهتره بیرون بمونید-

 .ی مری که پرستار را خطابش قرار داده بود، سر بلند کردمبا صدای به حرص کشیده

کشید ام برای کارهای مری نمیحوصلهاز سر جایش بلند شد و با عذرخواهیِ آرامی از اتاق خارج شد. 

 .خواستم باهاش بحث کنمو نمی

 االن متوجه شدی؟-

 .سرم را تکان دادم. کنارم نشست و دستش را دور بازویم حلقه کرد

تونه تکونی بخوره و همین باعث شده زخم بسـ*ـتر دن. نمیامونش نمی هابه هوش میاد، اما سرفه-

 .بگیره

خواستم از دستش بدهم و بلند شد و با درد صورتم را پوشاندم. نمی امهقدوباره صدای هق

 .توانستم هیچ کاری کنمنمی

 !وقتکنم اوننارون، فدات بشم گریه نکن. من هم گریه می-
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 .ام شروع شد و سرم به دوران افتادام سوخت و سوزشش تا به گلویم رسید. دلپیچهمعده

ام را بهم ش عُق نزنم اما قبل از خارج شدنم، حالت تهوع معدهبه تندی از سر جایم بلند شدم تا جلوی

 .ریخت و مساوی شد با استفراغم و پخش شدنش روی زمین

مانند زنگی  پرستارزانوهایم سست شدند و روی زمین افتادم. صدای جیغ مری و کمک خواستنش از 

 .به صدا در آمد وقفه در مغزمبی

 !خاک به سرم، وای نارونم-

 :گفتهایم 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 بودام که خالی شد، خواستم بلند شوم اما سرم گیج میمعده

 .کنمبذار من کمک می-

 .من گرفتمش نیازی نیست-

 !رهاما سرشون گیج می-

شان عذاب آور یصدا .با پشت دست دور دهانم را تمیز کردم و دستم را بند دیوار کردم تا بلند شوم

 .سوختام میلرزیدند و معدهبود برایم. هنوز پاهایم می

 .کنیدلطفاً اینجا رو تمیز -

 !ق و خو شده بودنهایت بد خلام رد شدم. مری بیاز کنار ک*ث*ی*ف کاری

 .رم دنبالش. شما کاری که گفتم رو انجام بدیدمن خودم می-

 .هایش نجات پیدا کنمها رفتم تا از دست غر زدنبه سمت توالت کنار پله

 .از درد، دست روی شکمم گذاشتم. داخل شدم و در را قفل کردم تا کسی نیاید

 .زدای میپریده و زیر چشمانم به قهوهروحم در آیینه خیره شدم. ترسناک، رنگ ی بیبه چهره

 !کردای درشت از استفراغم روی پیراهن سفیدم خودنمایی میدور دهانم ک*ث*ی*ف و لکه

ی رستوران عباسی انداختم. مشتم را تندتند پر از آب آب را باز کردم. صدای شرشرش یاد حوضچه

باس زیرم کشید. سرمای آبش را پاشیدم. گردنم خیس شد و تا به لـ*ـکردم و به صورتم میمی

 .دوست داشتم

 ی موهایم از توالت خارج شدم. روی اولین پلهی روی پیراهنم را پاک کردم و با بستن دوبارهلکه

 !کردنشستم و با دست سرم را گرفتم. تمام وجودم درد می
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 .دماش مواجه شای 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 فشردمشهایم را روی معدهنفسی گرفتم. انگشت

زدم. دانستم این عالئم بخاطر چی بود. مدام حالت تهوع داشتم و با کوچکترین چیز عق مینمی-

اونوقت بود که فهمیدم بارداریم قطعی  .ن و آزمایش دادمتست زدم، فهمیدم باردارم. رفتم بیمارستا

 .شده

هایم تند شدند و ضربان قلبم شدت گرفت. پس همه چیز را های دستم یخ بستند. نفسنوک انگشت

 !فهمیده بود

 .دستم را گرفت یمهربان نزدیک آمد، کنارم روی اولین پله نشست و با

 .کنمازش مواظبت کن. مثل بانو باش واسش؛ تا هر کجا که تو بگی، من کنارتم و ازت حمایت می-

 .خواست زمین دهن باز کند و ببلعدمهایم را بهم فشردم و با بغض نگاهش کردم. دلم میل*ب

 !مری؟-

اش ی س*ی*ن*هاشکم سرازیر شد. با غصه چشم بستم که سرم را در آ*غ*و*ش گرفت و رو

 .کرد. انگار که واقعاً درکم کرده بودفشرد. حاال او هم گریه می

 !بهش اعتماد کردم. ازم استفاده کرد. گفت زن داره مری-

 :ام شدت گرفت. به پیراهنش چنگ زدم و با گریه نالیدمگریه

فته بود سرخوش وقتی توی اتاق، چشم دوخته بودم به در که بیاد، وقتی نگرانش بودم اون... اون ر-

 .کرده بود؛ گفت زن داره

 .کرد*ای زد و کمرم را نوازش میبه سرم ب*و*س*ه

 .تنهام-

 .بود خطانرم به کمرم زد. حرفم برایش 

 .دیگه این حرف رو نزن. مگه من مردم که بذارم تنهایی بکشی و بالیی سرت بیاد-

 :هایم را پاک کردم و با ترس گفتمجدا شدم، اشک از آ*غ*و*ش*ش

 .کنم قراره برگردم روستاهمش حس می-

 .گذاشتبلندی کشید و دست روی دهانم "هیِ"
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 .زنی توکه می ها چیهزبونت رو گاز بگیر دختر! این حرف-

 .ای به چوب پله زدگوشش را کشید و تقه

 .دور از جون-

 کار کنیم؟واسه آقاجون چه-

 .م را قاب گرفت. با لـ*ـبخند به چشمانم نگاهی انداخت و سپس به سمت شکمم سوقش دادصورت

اول به این کوچولو فکر کن. آقاجون رو هم که پرستار گرفتیم. ماهور هم در هفته دو بار میاد و -

 .کنهوضعیتش رو بررسی می

 :چشم گرد کردم که تند گفت

 پیشت... خیلی خب عزیزم؟گم مریم بیاد ری پیش سودابه یا میتو می-

 ...از کجا فهمیدی که... که-

 .کردمامکشیدم به زبان بیاورمش. عصبی از سر جایم بلند شدم و دستم را بند پیشانیخجالت می

های اون شبم درست نبود. نتونستم درکت قدر عذاب وجدان داری... حرفتو گنـ*ـاه نکردی که ان-

 .شی بد و بیراهه فامیلنارون بخدا قسم فردا می .یه راهی پیدا کنیمکنم اما نباید کسی بفهمه. باید 

 .اش بشمشه شرمندهخوام شب بیام اما قولِ به کاوه و نرفتنم باعث مینمی-

 .هوفی کردم و با جویدن پوست ل*ب*م کمرم را گرفتم

 .هایش جا خوش کردی نامحسوس روی ل*بای نگاهش برق زد و لـ*ـبخندلحظه

 !پلکه این آقا کاوهر و برت میخیلی دو-

 .آب دهانم را بلعیدم. از فکرش ترسیدم

 .کنهنه... نه فقط کمکه. آره کمک می-

 .لـ*ـبخندش مرموز شد. مثل لـ*ـبخند دکتر فدایی

 :پاچه گفتمها باال رفتم و دستاز مقابلش رد شدم. از روی پله

 .رم واسه شب حاضر بشممی -

 !کردم؟را محکم بستم. باید چه میوارد اتاقم شدم و درش 

و  رسواییای که قرار است باعث کردم یا بچهمان را کشیده بود فکر میها زحمتبه پدربزرگی که سال

 !آبروییم شود؟بی
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نوز هم تـ*ـخت و بدون ام رفتم. پیراهنم را باال دادم و دستی به شکمم کشیدم. هبه سمت آیینه

 .برآمدگی بود

ای که وارد نه ماه شده ی روی تختم را جمع کرم و زیر پیراهنم گذاشتمش. مانند زن حاملهملحفه

 !رسیدماست بنظر می

 .هایم را در آوردم و وارد حمام شدم. هنوز هم شکمم از ژلِ سونوگرافی لزج بودعصبی لـ*ـباس

*** 

ی کوتاهم را دور کمرم گره زدم و به سمت حمام خارج شدم. حولهای از با یک دوش ده دقیقه

 .ی اتاقم رفتمپنجره

 .تا آخر بازش کردم که هوای سرد بیرون، تن خیس و ع*ر*ی*ا*ن*م را لرزاند

 .خوردندنرمک تکان می هایشان نرمها در غروب آسمان تماشایی شده بودند و برگدرخت

ای را به تن کردم. کمربند سفیدم را هم دور کمرم لند تنگ فیروزهالمپ اتاقم را زدم و یک پیراهن ب

هایی که بستم و پالتوی خاکستری کوتاهی را که برای مریم بود روی پیراهنم انداختم. یاد لـ*ـباس

 .در کیش با سپیده خریده بودیم افتادم

 .کرده و شالم را رویش انداختمرها طور غمگین نفسم را رها کردم و موهای خیسم را همان

 .نزدیک آمد و اجزای صورتم را از نظر گذراند

 چرا آرایش نکردی؟-

 .ل*ب ورچیدم و شانه باال انداختم

 .نداشتم-

 :شدیم که با خنده گفتم سرازیرها آرامی گفت و با گرفتن دستم، از پله "هومِ"

 !مری، اهورا تو بـ*ـغلته-

 .دستم را کشید و به سمت سالن برد. اهورا را روی مبل گذاشت و زیپ کیفش را باز کرد

 .های مامانش عادت کردهبازی به جنگولک-

 :ای شیطانی گفتکیف لوازم آرایشی کوچکش را در آورد و با خنده

 .ی منمواد منفجره-

 .اش مرا هم به خنده وا داشتف زدنش و نگاه موذیانهلحن حر

 .. خیالتون از پدرتون راحت باشه من کامالً حواسم هستخوش بگذره-
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مری با پشت چشمی نازک کردن تشکری کرد و اما من، با لـ*ـبخند نگاهش کردم و یک خسته 

 .نباشید هم تنگش چسباندم

 !آمد؟کشد! اما مگر کوتاه میگفتم این همه زحمت میمیکنی و من زد که چرا پرواش میمری غر می

کرد، اهورا که گریه می .کند گیرد. ده دقیقه کامل زیر دستش بودم تا آرایشمزد که پول میغر می

زد کیارش رسیده بود و مدام زنگ می .آورد تا آرامش کندصداهای اجق وجقی از خودش در می

کرد و غر زیر دستم است شانه خالی می ناروناما با گفتن  «.ه بریمام زود باش بیا کخانم، خسته»

 !زد تا خوشگلت نکنم ول کنت نیستممی

 .دانستم این کارهایش بخاطر چیست و به خیال خودش برای کاوه دلبری کنممی

گفت نارون خانم داد و میو هم با خنده سر تکان میبماند که در ماشین چقدر به کیارش غر زد و ا

 !اتون؟کشیم از دست خالهببین ما چی می

 !روی در مشکی رنگی که یک چشمیِ گردی رویش بود ایستاده بودیم. کلِ آپارتمان از گل پر بودروبه

 

آن هم خواستم دست خالی بروم، ام یک جعبه شکالت شیک و بزرگ هم خریده بودیم. نمیبه گفته

 .برای اولین بار

 .با دومین تقه و زنگ زدن، در توسط خواهرش که قبالً هم دیده بودمش باز شد

 .با رویی گشاده و مهربان در را باز کرد و به عقب رفت

 .خوش اومدید-

 .برایش تکان دادم که دستم را گرفت وسنامحسکیارش نگاهم کرد که اول من بروم، سرم را 

 .گفت خاله شهالات یه بند میهسالم به روی ماهت خواهر شوهر گرامی. بگیر که برادر زاد-

 !ام گرفته بود از دست کارهای مریخنده

ای به ل*ب داشت و ی مشکی. لـ*ـبخند پیروزمندانهداخل شدیم که نگاهم گره خورد به دو تیله

 .گرفتم نمیانگاه از چهره

 .ام رفتی زومِ چهرهکیارش خواهرش را بـ*ـغل کرد و با ب*و*س*ه باران کردنش به سمت کاوه

 .خوش آمدی مهربانوی خوشگلم-

 .برگشتم و به خانم مسنی که بازویم را گرفته بود نگاهی انداختم

 .سالم، ممنونم. باعث زحمتتون هم شدیم-
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 .این چه حرفیه گل دختر. رحمتی شما-

 .*ـبخند ملیحی به ل*ب نشاندم و چیز دیگری نگفتملـ

 .ات شد اسمش رحمتفالت رو گرفتم. بابای بچه-

ام را ام کرد و برشی از سیب بزرگ را وارد دهانش کرد. سعی کردم جلوی خندهچشمکی نثار چهره

 .بگیرم

 .کردنازش می روی مبل نشستم و خواهر کیارش هم کنارم. اهورا را در آ*غ*و*ش گرفته بود و مدام

 .خوش اومدی دخترم-

 .گره زدم هایم را در هماز سر جایم بلند شدم و با تشکر دست

شان کم بودند اما صمیمی و گرم. مادرش هم کنارم نشست های خانوادهپدر و مادر کیارش بودند. عضو

 .رویمو پدرش روبه

زد. کسی حرفی نمیاهورا های خواهرشوهرش برای آورد و ناز کردنبجز مری که شلوغ بازی در می

 .کردندشاید هم بخاطر حضور من بود که کمی معذب رفتار می

اختم که با حرف ترین حد پایین اندهای پیراهنم شدم و سرم را تا ممکنمشغول ور رفتن با آستین

 .جا شدم به جاآریا کمی سر جایم 

 .ی آقابزرگ، دختر خدابیامرز بانو هستنایشون هم نارون خانم گل ما، نوه-

 .نام بانو قلبم را خراشید وقتی که خدابیامرزی پسوندش شد

 .اش گذاشتای گفت و متفکر دست روی چانهکشیده "آهان"مادرش کمی متعجب، 

های کرد و سپس به سمت انگشتبخش نگاهم میش دادم که با لـ*ـبخندی آرامشنگاهم را به کیار

 .فشردش سوق دادمی مبل که به سختی میی کاوه دور دستهحلقه شده

ی جذاب و سردش را هدف گرفتم. سعی داشت آرام و مردمک چشمانم را باال کشاندم و چهره

 .مجذوب بنظر برسد

 ه درسته؟عزیزم... نامزد ماهور جانه دیگ-

 .کف دستم پر شد از عرق

 ...امم... نه خب-

 :ادامه دادم سختیهوفی کردم و به 
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 .اش تمام شدمسئله-

خواست نامش را برق نگاهی، باعث شد دلم یخ بزند. و برق این نگاه برای خواهر کیارش بود که دلم می

 !گرفته استخیالش راحت شده و آرام بدانم. حس کردم 

 !چرا؟! چرا باید ذوق کند از جدایی من و ماهور؟

ای کنار مادر شوهرش کز کرده بود و نگاهم گوشه دیگر کسی سوال نپرسید. حاال هم مری غمگین

م ی اهورا، کاوه هکرد. حالم در حال دگرگون شده بودن بود و به هوا احتیاج داشتم. با صدای گریهمی

 :از فرصت استفاده کرد و گفت

 .نارون خانم، اگر به هوا احتیاج دارید اتاق من بالکن داره-

کس حرف کاوه را بخاطر اهورا به دست مری سپرده شد و من هم از سر جایم بلند شدم. هیچ

 .گرفتروانپزشک بودنش به منظور نمی

 دست تخته نرد هستی؟ی یهخب آقا کیارش، پایه-

 .کیارش باعث شد دوباره به خواهرش که زومم شده بود نگاه کنمی صدای خنده

 .خوام شکستت بدم پدربدجور می-

کرد، جانم را کاملی نگاهم می سردیی ل*ب دخترکی که با ی پدرش و باال رفتن گوشهصدای خنده

 .به هاللوش انداخت

 .یپس یا عل-

 !حال است؟شوم. این دختر برای چه خوشخدایا، دیوانه می

 .خواهد روی زمین بنشینم و زار زار گریه کنمدلم می

 .اش روی گرفتمی یخ زدهبا گرمای دستی از چهره

 .راحت باش با کاوه. بهش اعتماد کن دخترم-

 .خورم منظور حرفش را به خوبی حس کردمحس کردم، قسم می

 !دانستمشان شده بود که من نمیچیزیامشب همه یک 

 .کردگشتم اما خالی بود. ذهنم از جست و جو درد میدر ذهنم به دنبال فامیلی کیارش می

آرام، از پدرش هم برای رفتنم عذرخواهی  "چشمی"اش زدم و با گفتن لـ*ـبخند مضطربی به چهره

 .کردم که با مهربانی جوابم را داد

 .گم شراره میوه بیاره واستونم. االن هم میزنبرای شام صداتون می-
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 !. پس نامش شراره بودتشکری کردم و به دنبال کاوه راه افتادم

های کوچک و بزرگی داشتم. راهروی باریک و درازی که پر بود از قاب عکسپشت سر کاوه قدم بر می

 .سر تا سرشای که نقش انداخته بود به و نور قرمز مخفی های عجیب و جالببا نقاشی

 !ایستاد، با کمی مکث به سمتم برگشت. نگاهش جدی خشک و بود

 شن... به من اعتماد داری؟جا هم دفن میهای تو اتاقمون همونحرف-

رویم اعتماد داشتم. سر تکان دادم که دستم را داشتم. خیلی زیاد هم به این مرد مهربان و جسور روبه

 .مهایش بشوقدم قدمگرفت و باعث شد هم

 !سوزاندگنگ دنبالش راه افتادم. دستش داغ بود و این حرارت پوست دستم را می

خواهم شوم که میام که با کمی محبت و باارزش شدنم، به سمت کسی متمایل میچقدر ضعیف شده

 .از ماهوری که زمین زدم و شکستم داده بود فاصله بگیرم

 .ماند. بازش کرد، اول من وارد شدم و بعد هم اوشان میییک در چوبیِ سیاه، درست مثل در خانه

ی قرمز رنگ و صدا بست و برق لوستر آویزان به سقف اتاقش را زد. یک ت*خ*ت دو نفرهدر را بی

 !که پر بود از از کتاب یک کتابخانه

 گردخورد. یک میز اش به چشم میهای برقیی وسیلهکنار ت*خ*ت*ش، لپ تاپ و تبلت و بقیه

ی زیبایی را ِ کوچک قرمزی که دورش را در بر گرفته بودند، منظرهچوبی نخودی شکل با دو صندلی

 .بوجود آورده بودند

 پسندیدی؟-

 .هنوز هم پشت سرم بود

 .خیلی دکوراسیون جالبی داره اتاقت-

 !موهات خیلی بلندن-

 .ل*ب گزیدم از حسِ حرفش

 .قت کوتاهشون نکنوهیچ-

 .نفرتشان، وجودم پر شد از بافتشان کرده و گاهی هم میکه ماهور، لمس و بویبا فکر به این

 .زنمشونیه روزی از ته می-

 .های اتاقش را به کناری زدی درهمم انداخت و پردهبه سمتم آمد، نیم نگاهی به چهره
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 شن به ماهور؟چرا؟! چون مربوط می-

 !فهمید و این اصالً خوب نیست لعنتیهمه چیز را می

ی درش را پایین کشید و با باز شدنش باد، وحشیانه به گیرهتماماً شیشه بود و چوبش سفید. دست

 .سمتم هجوم آورد

 !قدر در این چند روز باورش کرده بودمدستش را به سمتم دراز کرد. چه

 .های هزار رنگ و خوش بو شدیمرا گرفتم و با هم وارد بالکونش که پر بود از گلدان دستش

 .چین بالکنی داره خوشحالمکه اتاقم هماز این-

 .شهی اتاق من هم رو به باغ باز میپنجره-

اش را به دیوار کوتاه بالکنش داد. آسمان پر لـ*ـبخند عمیقی زد. دست به س*ی*ن*ه شد و تکیه

نهایت دلچسب بود. چشم زدند و وزش باد خنکی که بیهای روشنی که برایم چشمک میز ستارهبود ا

 .بستم از لـ*ـذت هوایش

 نارون؟-

 :که چشم باز کنم آهسته ل*ب زدمبدون این

 بله؟-

 .تو زیبایی و برای ماهور زیادی-

 !برایش زیبا بودم؟

 !کرد؟! چرا دروغ گفت؟ یمگفت. اگر زیبا بودم پس چرا رهاماهور هم همین را می

 .اش سخت و ناخوانا شده بودنگاهش کردم. چهره

که از راه اشتباهی وارد شدی  زنی که خودت رو تو دلم جا بدی؟! باید بگمداری برخالفش حرف می-

 .کردها رو در گوشم زمزمه میآقا کاوه... چون ماهور هم درست مثل تو همین حرف

 ...من ماهور نیستم-

کردم. نباید نسبت به این مرد حساس منظم شدند. اشتباه میهایم نانزدیکم شد که نفس یک قدم

 .شدم. نارون لطفاً، لطفاً خوددار باشمی

 .که من خیلی وقته تو دلت جا باز کردمو این-

 !توانستم حرفش را هضم کنم. نمیاخم متعجبی کردم

قبولونی کنی چون داری این رو به خودت میخوای قبولش تونی به خودت دروغ بگی. فقط نمینمی-
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 .که ریزترین احساسی هم به من نداری

 !خواندکند و میفهمد، حس می. همه چیز را میلعنت به تو مرد

ام دگرگون چرخید و آشوب درونیام. زبانم برای گفتن حرفی نمیخدایا، کمکم کن تا دیوانه نشده

 .کننده بود

 .پس به من اعتماد کن-

 :ندی زدمپوزخ

 .امهای ماهور خر شدم که االن 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 دیگریزبانش یک چیز می

 :گیج پرسیدم

 .تونم بفهممتشم... نمیمتوجه نمی-

 .با من ازدواج کن-

ی ناباوری کردم و قدمی به عقب زد. خندهبرق می مهتابپوست گندمگون و شفافش زیر نگاه تب دار 

 .برداشتم

 !گی... خدایاتو دیوونه شدی! حواست نیست چی می-

 :گفتمتر از قبل دستی به صورتم کشیدم و متعجب

 .ام، از یه مردی که االن ولم کرده... من رسوام، بی آبرواممن حامله-

 .دوباره نزدیک آمد

 .اتوناز اولش دروغ بود رابـ*ـطه-

 :داد زدم

 !گفتیپس همون اول همه چیز رو می-

 .او هم صدایش را باال برد. ترسیدم کسی بفهمد

 !نشدنت؟کرد؟ ازدواجت با من یا حامله اونوقت چی تغییر می-

 .ای کردم و دستم را مشت کردمدندان قرچه
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 !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

 .شیآبرو نمیتو الیق اون نیستی و هیچوقت واسه من بی-

 .شم چرخاندمای کردم و چی مسخرهخنده

 !البد تو الیقمی؟-

 .اش با زمین موازی شد. طوری که چانهگردنش را باال گرفت

 .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؟-

 .بهم اعتماد کن-

العملی باید نشان هایش چه عکسدانستم در برابر حرفبدتر از آن این بود که نمیاعتماد داشتم و 

 :گفتم خیالبیبدهم. برای همین 

 دوستم داری؟-

ها پشت نگفت. سخت بود برایش گفتن حرفی که شاید ماه هایش را روی هم فشرد و چیزیدندان

 .کندرده و سنگینی میزبانش گیر ک

 !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 کنارش به دهد. همهذهنم، قلبم را یاری نمی

 .تهای که تمامم را بر هم ریخرسد و حاال هم کاوهاوج زیبایی می

 .رفت و در را باز کرد ای که به در خورد، کمی عقببا تقه

 .شراره با ظرفی پر از میوه وارد شد

 .خورهداداش تلفنت مدام زنگ می-

 .به داخل اتاقش رفت "یک لحظه صبر کن"نگاهم کرد و با گفتن 
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 .لنگیدمی کارشی مرموز تنها مانده بودیم. دختر سر به زیری که یک جای حاال، من و شراره

 ام زد و کمی نزدیکم شدای به چهرهلـ*ـبخند بدجنسانه و در عین حال پیروزمندانه

 .اش را تهدیدوار برایم تکان دادانگشت سبابه

 !هوروقت نزدیکش نشو... نه برادرم و نه مادیگه هیچ-

ترسیدم و هر لحظه امکان داشت پس زد. میو حاال دیگر قلبم نمیهایم خاموش شده بودند تپش

 .بیفتم

*ام کوباند که اختیار از دست دادم و کمرم به سمتم آمد و با کف دست به تـ*ـخت س*ی*ن*ه

 .محکم به دیوار پشت سرم برخورد کرد

 .ازش اومدیای که ای! از عشق من؟! از شوهر من؟! برو به همون خراب شدهتوعه لعنتی حامله-

نه بلند و کوتاهش به ر*ق*ص ی خوردند و موهای مشکیِ بستههای کوچکش با حرص تکان میل*ب

اش با پوست سبزه طالییاش به کاوه رفته بود و ابروهای و کشیده باد در آمده بودند. چشمان مشکی

 .بودندای بامزه از او ساخته چهره

 !اشاش تا خال کوچک کنار چانهکردم. از فرم بینی عملی شدهتمام اجزای صورتش را ارزیابی می

 .فهمیدم که این دختر چه دارد که من ندارمکردم و میدیدم، باید باور میباید می

از توانستم نمی .امقرار شده بودند، بر عکس من که انگار دوش آب یخ گرفتههایش تند و بینفس

 .شدندتر از قبل میهایم هر لحظه خشکتوانستم جوابش را بدهم و ل*بدیوار کنده بشوم، نمی

دونستم با اومدنت ن*ح*س*ی جا برو واسه همیشه. همون روز اولی که دیدمت میاز این فقط برو.-

 .شیبه بار میاری و باعث جدایی من و ماهور می

 !او چه دارد که من ندارم؟

دستم را پس زد و  محکمم را بلند کردم و با نوک انگشت صورتش را لمس کردم که به سختی دست

 :غرش کرد

 دیوونه شدی مگه؟! نکنه عقلت با حرفام پاره سنگ برداشته؟-

 !کشدفس میخواستم بفهمم این دختر واقعی است. واقعاً خون زیر پوستش جریان دارد و نمی

 .پاره سنگ بر نداردخدایا! کمکم کن، کمکم کن تا واقعاً دیوانه نشوم و عقلم 

 .دادم. این اتفاق دور از واقعیت استسرم را با بدبختی گرفتم و به چپ راست تکانش می
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بعد از رفتن تو مری هم با کیارش آشنا شد یکسال بعد هم »وقتی به تهران پا گذاشتم مریم گفت: 

 «شد حامله

 !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 دختر خانه بازویم را کشید اما سرم را بلند نکردم. نمی

 .کرده است

از چه قراره، برو بذار ما هم زندگیمون رو کنیم. وقتی قرار شد ماهور بیاد حاال که فهمیدی ماجرا -

 .خواستگاری من، خانم دلش هوای تهران کرد و دلِ ماهور هم هوایی شد

 .کند از حرفداد. مغزم درد می. صدایش آزارم میبازویم را بیشتر به سمت خودش کشاند

ها اون بلکه همه! تو باعث مرگ بانو و نبود االن باور کن بود و نبودت واسش فرقی نداره. نه تن-

 !خواهرت هستی نارون خانم

پیچاندم و با هایم میهایش را الی انگشتزدم و گیسکردم. باید حرف میچشم بستم. نباید گریه می

شد و زیر شکمم تیر ام از هیجان باال و پایین میی س*ی*ن*ه. قفسهکشیدمتمام توان می

 .کشیدمی

مستطیلی شکلی که با ساتن طالیی پوشیده شده بود را دیروز ظهر بانو سفارش داده و صبحی به میز 

 .مان رسیده بوددست

ی شب دور میز جمع شده بودیم. خاله مهربان و سودابه. دایی دقیقه 9:51ی خانواده در ساعت همه

 .سنوید و زندایی. آقا محسن و آقا بزرگ. بانو و مری. مریم و نرگس و نرج

زد که میز فالن است و بهمان. بانو هم با مالیمت سعی داشت طبق معمول خاله مهربان غر می

اش کند. روی میز پر بود از غذاهایی که خاله فیروزه به کمک بانو و مری درست کرده بودند که راضی

 «.دای کاش ناری اینجا بو» گفت:کشید و میبانو با هر بار نگاه به غذاها، آ*هِ سردی می

 .انداختنور امید را به دلش می "خدا بزرگ است"گرفت و با گفتن: آقا بزرگ هم دستش را می

ای که بیست و هفت سال داشت و در ماهور درست رو به روی من نشسته بود. یک مرد جوان پخته

 .اش بودحال به پایان رساندن دکترای عمومی
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شد و لـ*ـبخند را از روی ی چشمانم میهزل خیرخواند وقتی که با حرارت زلنگاهش را می

 .کردمی سفیدش را بررسی میصورت شش تیغه جسورانهکرد. من هم هایش پاک نمیل*ب

 :کندبا لـ*ـبخندی فریبنده دهن باز می

 .امآینده دو تا زن جفت و جور کنم واسه خونه خاله بانو؟! با این میز شامی که چیدی به سرم زده در-

 .کردممان آورد، جز منی که با حرص نگاهش میصدای اعتراض دخترها و بشکن آریا خنده به ل*ب

 .یکیش چشم آهویی و اون یکی شهالیی-

 .ارم کف دستشذآخ اگر شوهر من دم از دو تا بودن زن بزنه چشماش رو می-

 .افیهمن همین که پولدار باشه ک-

 .شودصدای نرگس باعث سکوت جمع می

*** 

ای که ماهور امضای حرفش را حاال به نتیجه کرد، از گذشتهبا صدای کاوه که شراره را سرزنش می

 .کنمکنم و دستم را بند دیوار میرسانده بود دل می

 .خدا یهو پس افتادداداش به-

 تیش؟یعنی چه که یهو پس افتاد؟! پس تو کجا بودی که نگرف-

 .کردم. گریه نه نارون. نه! تو ضعیف نیستینباید گریه می

 .ی اشکم مصادف شد با حلقه شدن دست کاوه دور بازویماولین قطره

دست سفید چنگی زدم و با درد چشم های یکهای بلند و رنگ و رو رفته از حنایم، به کاشیبا ناخون

 .کنمگریه شان یخواستم جلوهایم را به دندان کشیدم، نمیبستم. ل*ب

 .ران و صدایش واهمه داشتبا دست موهای ریخته شده جلوی صورتم را به کناری زد. نگاهش نگ

 شده؟بگو بهم نارون، بگو چی-

 !بگویم. اصالً چه داشتم برای گفتن؟توانستم چیزی اما من نمی

خواستمش را ربوده و او همان کسی است که باعث وضع االنم شده ها میخواهرت کسی که سال

 !است؟

 شده؟کنی! حرف بزن... بگو بهم! بگو چیداری دیوونم می-

 .هایم بیشتر از قبل سرازیر شوندبلندش باعث شد اشکصدای 

 .آمدیجای ماهور تو میکردم. ای کاش در موقع فرارم از روستا بهای کاش زودتر پیدایت می
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ی ستبرش چسباندم و با حلقه کردن دستانم دور کمرش به پیراهنش چنگی زدم سرم را به س*ی*نه

 .رفتند هایم در گوشتش هم فروکه شک نداشتم ناخون

ها. بدون هیچ کرد از تمام ناامیدیی پهن و مردانه، این آرامش و ضربان قلب، رهایم میاین س*ی*نه

 .منظوری، بدون هیچ دوست داشتنی کاوه برایم خوب بود

 !اش فشرد. ریتم قلبش نامنظم شده بود و دستانش هم داغسرم را به س*ی*نه

 .تنها مانده بودیم بالکنآمد و این یعنی، من و کاوه در صدایی نمی

 .نگرانتم... خیلی نگرانتم دختر-

 .شودریختم و برایم مهم نبود که پیراهنش ک*ث*ی*ف میاشک می

 .او بعد از آقا بزرگ تنها ناجیِ دوست داشتنیِ من است

اختم وبه پیشنهاد ازدواج چند دقیقه قبلش فکر اندکردم؟! داد و هوار راه میاالن باید چه می

 !کردم؟می

من نحسم، شومم و  .اصالً مگر من که هستم. یک دختر بی ارزشی که حتی کاوه هم به زبان آورده بود

 .ای که از جد بر جدش این شومی و نحسی برایش به ارث رسیده استزادهبدبخت. مثل کالغ

 .ت امنه. گریه نکن، انقدر از چشمات کار نکشآروم باش. االن تو در حصار منی، جا-

 .شوماگر از چشمانم کار نکشم، دیوانه می

 .فهممهیچ چیز را نمی

 .شوم و بعد هم به حالای به گذشته پرتاب میلحظه

 .ببر... از اینجا ببرم... بریم-

زبانم، به  گسسوزد و طعم شود، میشکنمش هم تمام نمیگلویم از حجم بزرگیِ بغضم که هر چه می

 .اندازتمحالت تهوع می

 خوای بریم؟می-

خواهم اندازم، نمیکند. سر به زیر میدهم که به سختی از حصار دستانش جدایم میسر تکان می

 .نگاهم آغشته به نگاهش شود

 .طرفش رافشرد دو گیرد صورتم را و کمی میقاب می

 !کنم. شاید احمقانه بنظر برسد، اما او عاشق من استحس خواستنش را به خوبی درک می
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 برمت. اما به یه شرط؟از اینجا می-

 :گویددهم دوباره میکشد برای هیچ شرط و شروطی. جواب که نمیام نمیحوصله

 .گریه نکن... فقط گریه نکن تا از اینجا بریم-

 .شان خارجم کردعد هم از آن راهروی دراز خانهبه سختی از اتاق و ب

 .های مادرش و مری نجات پیدا کردیمای که بود از دست سوالبا هر سختی

 .اما کیارش و پدرش، نگران بودند و تاکید داشتند قبل از رفتنم به خانه، به بیمارستان بروم

 .خواستماما من جز اتاق تاریکم هیچ چیز را نمی

کور که "گفت: هایم را ببینند؛ اما ندایی درونم میرتم ریخته بودم تا مبادا اشکموهایم را در صو

 "!نیستند

کاوه، با آخرین  ماشینشان باالخره رهایی پیدا کردم و سوار از آپارتمان چند طبقه و آسانسور لعنتی

اش کردم تا هایم راضیو التماس ؛ اما من با اشک و زاریسرعت سعی داشت که به بیمارستان برویم

 .ام کندراهی خانه

قدر هم وسیع باشد، باز هم برای شوی. عقلت هر چهتوانی چیزی را باور کنی، گنگ میوقتی نمی

ات توانِ پذیرفتنش را ماند که معدهگنجد. مثل غذایی میای نمیهضم آنچه که انتظارش را نداشته

 !زندمدام پسش میندارد و 

 !کردم؟ی ماهور و شراره را، و نه خودم را. باید چه میتوانم باور کنم، نه ر*ا*ب*ط*هنمی

 !ای به جانم افتاده است. از این به بعدم را چه کنم؟! به باد بگویم یا به باران؟این سوال مانند خوره

 !های زرد پالسیده بگویم یا به ابرها؟به برگ

 .خواهمخواهمش... من این مرد بد را میه میک به که بگویم

کرد و بعد هم کنارم هایم را عوض میدادم لـ*ـباسکاوه، دقیقاً تا اتاقم رساندم. اگر اجازه می

 .خوابیدمی

فهمیدم. انگار که جسارت پیدا کرده بود، چون نگرانم بود و این را از چشمان مشکی نافذش می

یه روزی، »ای روی موهایم نشاند و با گفتن: دفعه، ب*و*س*هاین دوباره به حصار دستانش کشید و

 .رهایم کرد و رفت« شه سهممونیه روزِ خوب می

 .مستورنمهایم را کامل درآوردم و یک پیراهن کوتاهِ سفید شد نصیب تن لـ*ـباس
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ن و رعد و پنجره را تا آخر باز کردم و کنار ت*خ*ت، در تاریکی نشستم. صدای برخورد باد به درختا

 !کردم که کاوه برودکرد. ای کاش اصرار نمیی دلم میگین، وحشت را روانهبرق سهم

 .شانبین پنهانیی . به او، شراره، به ر*ا*ب*ط*هسر روی زانوانم گذاشتم و به ماهور فکر کردم

طور که خاله فیروزه را با همان .زار بودمام بیهای شبانهاز کابوس طور کهاز گریه خسته بودم، همان

 .من از ضعیف بودن بیزارم کشاندم تا کنارم بخوابد و دستش را بگیرم.آن پا دردش به باال می

 .هایم متوقف شدند و ترسی عظیم جایش را گرفتای باعث شد سر بلند کنم. اشکسنگینی سایه

 .تنها بودیم و پرستارش هم خواب بودمن و آقابزرگ در خانه 

 .کردبا هر قدمش به داخل، حسی از خواستن، دلتنگی، نیاز و ترس را به قلبم اضافه می

 !در آن گوشه کنارها هم شاید حسی باشد بنام نفرت که از االن متعلق داشت به خود ماهور

زیر دلم پیچ خورد، اما  .القم زدی باز خورد و باد، محکم شقدر عقب که کمرم به پنجرهعقب رفتم، آن

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؟

 .شومترش میزار باشم از او و نفرینش کنم، اما هر بار دلتنگ و عاشقباید بی

شدند. به دیوار پشت سرم چنگی زدم که قرارش پرتاب صورتم میهای تند و بینزدیک آمد، نفس

 !هایش را دو طرف سرم گذاشت و چسبید به ت*ن لرزانمدست

ام را با آ*هی غلیظ از ای که کنار گوشم زد، نفس رفتهنفسم برای چند لحظه رفت و با ب*و*س*ه

 .ن من استدانست در برابرش ضعیفم. او باعث بانی حال االدرد خارج کردم. می

 !صدایش در گوشم پیچید، مانند فریادی بلند

 .اشصدای تلخ و بمش. صدای گرفته و مردانه

 !کنه، حس خوبی داری؟که کنارته، نزدیک شده بهت و لمست میاز این-

 .زدام میشکمم نبض گرفته بود و روی معده

 .برو عقب-

 .قدر آرام بود که در گلویم خفه شدصدایم آن

 .هایم خارج شداز ل*ب غلیظ "آخی"گرفت و محکم میان دست تنومندش فشرد.  ام راچانه

 !بگو... بهم بگو وقتی کنارته حس خوبی داری؟-
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 .ام را نجات بدهم، اما مچ هر دو دستم را گرفت و پایین آورددست بردم و سعی داشتم چانه

 .ام راهای خشک و ترسیدهگی و نیمی از حرصی بودن، به دندان کشید ل*ببا جنون، دلتن

 .دادکردم تا از زیر دستش در بروم اما با در برگرفتنم این اجازه را نمیتقال می

 .هوایی راحس کردم در آن هوای عظیمی که در اتاقم جریان داشت، بی

 کشد؟دانی باور یک دختر چه زمانی ته میمی

... زمانی در کشید، جنون عشقش راناامید شود از آن کسی که دوستش دارد و به خیال میزمانی که 

های درنده اش را جلوی گرگهای اضافهشوی که روحت را تکه، تکه کند و الشههم شکسته می

 .بیندازد

رقصیدند من برای زد و برگ درختان مینعره می انآسمدر آن شب، در آن تاریکی و باد، وقتی که 

های اش را از اتاقم برداشت و نخواست ببیند نفسچندمین بار شکستم. مهتاب، نگاه خجالت زده

 .ی مردی را که سعی داشت در سکوت شب، یک زن را بدردآلوده

 !آبروییداد؛ بیه نمیخواستم داد و هوار کنم، فریاد بزنم و کمک بخواهم؛ اما یک چیز بود که اجاز

ی نحسی که بخاطرش بانویم کشته شد و امشب، من زیر تن قدرتمند مردی که فکر همان کلمه

هایم ها و التماس کردنماند که گریهرحمی میشوم. مثل مردان بیی تنم است کشته میکردم پارهمی

 .را تمام کند گیرد و بیشتر هم مثل یک حیوان درنده، سعی دارد کارشرا نادیده می

کشاند. دست روی شکمم گذاشتم و های ترسناکش، مرا به سمت مرگ میشنید و غرشصدایم را نمی

نالیدم برای موجود کوچکی که سعی داشتم از چنگال مرد ظالم رو به رویم نجاتش بدهم. اما با 

 .شدتر میتقالهای من او حریص

 .دهمهایش گوش میدای نفس زدنشوم و تنها به صکنم، نگران نمیدیگر گریه نمی

 .خودش را رویم انداخت، سنگینی وزنش نفسم را برید و دم نزدم. دیگر برایم هیچ چیز مهم نبود

 .با کمی درنگ از رویم بلند شد، دستش را الی موهایش کشید و پنجره را بست

 .نهایت سرد و عذاب آور بودسرد بود، هوای اتاق بی

نگاهش قلبم را  سنگینی .هایش را از روی زمین برداشت و به تن کرداسدر خودم مچاله شدم. لـ*ـب

 .کرد و بدنم کوفته بودداد. سرم درد میخراش می

 .خوابیدمبستم و برای همیشه میکاش چشم میای

 .تر از آنی بودم که بخواهم پسش بزنمجانقبل از رفتنش کنارم زانو زد، دستم را گرفت. اما بی
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 االن فهمیدی به کی تعلق داری؟-

 .سوختاش میی لـ*ـبم 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 بدونِ صاحب تو کیِ-

 .کاش سپیدی صبح را نبینم. ایگذاشترفت و تنهایم میمن سگ نیستم، من سگ نیستم! باید می

 .خواهم بمیرم. ذره، ذره کشته شوم و بعد هم دفن شوممی

 !شه با تکرار همچین شبیاز این به بعد هر خطایی که کنی مساوی می-

 .ی دست راستم بودزند. چقدر نامرد شده است مردی را که روزچقدر تلخ حرف می

 !تر؟کند. مردانهترش میای، مردانهکمربندش را از روی زمین برداشت. شلوار پارچه

خواهم حرف بزنم و ذهنم ا دید بزند. نمیخواهم تن بدونِ پوششم رآیند. نمیچرا مری و کیارش نمی

 .کندهای افکارم درد میاز انبوهِ پرسه

هایم روی دیوار زد و حرفگرفت. تیر میمغزم را هدف میکاش کسی اینجا بود که با اسحله ای

ی روی تـ*ـخت را رویم انداخت و با گفتن )قبل از خواب شدند. قبل از رفتنش، مالفهپاشیده می

 .لـ*ـباس بپوش( از اتاق بیرون رفت

 !؟نارونهایم را کنترل کنم! نگرانم شده بود. نگران توانستم خندهبا صدای بلند خندیدم. نمی

 !امهای با گریهریختم. خندهزدم و در این میان، اشک میقهقه می

 .به همین راحتی مرا خورد کرد و بعد هم رفت

هایم درد شود. مچشوند به اتاقم و باعث لرز دلم میتر میهایی که هر لحظه نزدیکدوباره صدای قدم

های بنفش تا فردا صبح روی پوست سفیدم اش. مطمئنم لکههای قوی و مردانهفشار دست کنند ازمی

 !اندازدنقش می

 .ای که به در اتاقم خورد. خدایا، این بار خودش نباشدالمپ راهرو زده شد و بعد هم صدای تقه

رد و من اهمیتی خوبه سختی دست چپم را باال آوردم و مالفه را تا روی سرم کشیدم. زیر دلم پیچ می

کاش کسی بیاید و لطفی جوانمردانه در حقم بکند خواهم بمیرم و دیگر صبح را نبینم. ایدهم. مینمی
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 .و به قتل برساندم

دیدم. ی باریک نور را که تا انتهای اتاقم راه باز کرده بود را میی سفیدم هالهدر باز شد، از زیر مالفه

 !شود؟اگر خودش باشد یعنی چه می

 !اشهای زنندهدوباره تکرار کارش و حرف

 .کمی جلو آمد که سریعاً چشم بستم و مالفه را در دستم فشردم

 !نارون خانم؟-

 .صدای متعجب پرستار آقا بزرگ، ترس را از دلم زدود

 !های داغ روی صورتماشک هجوم آهی غلیظ بخاطر راحت شدن خیالم، از وجودم بیرون زد و بعد هم

 .شیدپنجره رو باز گذاشتید. ای وای! خدایی نکرده مریض می

 .پنجره را بست، باد خاموش شد و دیگر صدایی نیامد

 ...ی باال صدا شنیدم. اوم مثل... مثل صدای جیغ شما و بعد هم بسته شراستش از طبقه-

 !برو بیرون-

 !ام، حتی باعث تعجب خودم هم شدهصدای خش دار و گرفته از گری

 :ای زدمدستش که به مالفه خورد، جیغ گرفته

 ...بی... بیرون... برو-

سوخت و باعث گرفتگی هایش میگذاشت حرفم را کامل کنم. گلویم از فشار دستهقم نمیهق

 .صدایم شده بود. چشم بستم و با درد به حال و روزم گریستم

خواهند و حال من، خودش دلیلی کس نیست که بفهمد. همه دلیل میکند و هیچتمامِ من درد می

 !جوابشانهای بیاست برای تمام سوال

 .هراسیده دستش را به عقب کشید و به تندی از اتاق خارج شد

کردم. به خودم و ماهور لعن و نفرین دیگر هیچ خجالتی در کار نبود و با صدای بلند گریه می

 .گفتمبخاطر هیچوقت پدری نکردنش ناسزا میفرستادم و پدرم را، می

پدری که همیشه سعی داشت خوب و مهربان باشد؛ اما هیچوقت نتوانست و تمام کارهایش به حکم 

 !ها و بزرگ ایل بودنش دروغ بود و پشیزی هم ارزش نداشتشد. تمام خان بازیعمویم انجام می

تر نشود. یک حال بهم خوردگی، یک دایم بلندی سرد و کلفت مالفه را به دندان کشیدم تا صلـ*ـبه
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خواهد بدون طلوع خورشید، تمام شوم. من ام که دلم میاکراه و انزجاری نسبت به خودم پیدا کرده

 !ی کثیفم، پر از آلودگی و نحسییک لکه

شود، چشم بستم و خواب را با تمام قدرت به سمت چشمانم دانم هیچگاه تمام نمیبا دردی که می

 .دمکشی

**** 

 !نارون... عزیزم چت شده تو؟-

شنید و هایم میصدای متعجب مری، باعث نشد تکانی بخورم و حتی چشم باز کنم. صدایش را گوش

 .کردمغزم درکش می

 !چرا رو تـ*ـخت نیستی تو دختر؟-

 .رودخواستم. اگر جوابش را ندهم میهیچکس را کنارم نمی

 !هی! یا ابلفضل! نارون؟-

ام بردمش. لعنت به منِ حواس را گرفت و به سمت خودش کشاند که به سرعت زیر مالفهمچ دستم 

 !پرت

 .صدای برخورد دستش به صورتش باعث شد بغض کنم

 !... دستت! نارون دستت؟دس-

 .های گوش خراشملرزید و بغض داشت؛ درست مثل من، مثل دیشب و نالهصدایش می

 .د که ایندفعه صدای جیغ بلندش به گوشم رسیدبا یک حرکت مالفه را از روی سرم کشی

 !چرا... چرا بدون لـ*ـباس؟! نارون دستت-

هایم را به سختی بلند کردم و جلوی ب*دنم گرفتم. با گریه از سر جایش بلند شد و در اتاق را دست

 .بست. نزدیکم آمد و دست برد زیر شانه هایم

 .سوختندی دیشب میهایم از شدت گریهپشت پلک

 !ببین با یادگاریِ بانو چه کردیم ما؛ خدا لعنتمون کنه-

آورد. به سختی از سر جایم بلندم کرد. حس کردم نفسش دیگر باال هایش قلبم را به درد میگریه

 .توانستماما نمیآید. خواستم بگویم خوبم، خواستم جوابش را بدهم نمی

 !یا علی-

 :با دست به صورتش زد و بلندتر از قبل گفت



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         235 

 

 !یا حسین-

چرخید. باید تمام بدنم را لیف گرفته نمی آتشخواستم بگویم به حمام ببرتم، اما این زبان می

 .دهد.. موهایم بوی دستانش را میکشیدم و موهایم.می

 !گردنت... چرا انقد کبودی؟ چرا؟-

روی درخت رفته بودیم و بعد هم پای من پیچ خورد و از بلندی  یاد بانو افتادم. وقتی که با مریم

 (!زد )بچم مردخندید و بانو جیغ میافتادم. مریم می

گفت )دکتر شدم که گوشِ شیطونی مثل تو . ماهور مییکساعت بعدش پایم کوفته و بنفش شده بود

 (.رو بپیچونم

 !نارون تو رو قرآن بگو دیشب چی شده؟-

 .توانستم چیزی بگویمدیدمش، نمی. تار میبه سختی پلک زدم

انگار متوجه شد توانی برای حرف زدن ندارم که مالفه را دور تنم پیچید و باعث شد از سر جایم بلند 

 .شوم

 !خوردکرد تمام بدنم و با راه رفتنم انگار که چیزی زیر شکمم تکان میدرد می

 .خواستمحمامم بدهد و من هم همین را می خواستبه سمت حمام بردتم و خودش هم داخل آمد. می

ریخت و خودش را نفرین می اشکشد. اما آن قدر با سوز دل کرد همه چیز خوب میاگر گریه نمی

 .ی من هم شدکرد که باعث گریهمی

 .اشت و زیر دوش بردتمآب سرد و گرم را باز کرد. مالفه را داخل سبد حمامی گذ

موهای بلندم را شست، خواست لیف بکشد که با حرص و درد از دستش گرفتم و شروع به کشیدن 

 .روی بدنم کردم

 !دادندهایم پوستم را خراش میآن قدر محکم که ناخون

های ماهور به کرد بس کنم؛ اما فکر به دیشب و برخورد دستزد و با گریه التماس میمری جیغ می

 .تر روی بدنم بکشم و به هیچ چیز دیگری اهمیتی ندهمشد لیف را محکم، جای بدنم باعث میایج

 !نارون، نکن فدات بشم! خودت رو زخمی کردی، نکن تورو خدا-

دهید. خدا مرا لعنت فهمد. خدا لعنتتان کند که همیشه بر خالف عقایدم نظر میهیچکس مرا نمی

 !کند که به ماهور دل بستم

https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://roman98.com/
https://roman98.com/


    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         236 

 

شد، هیچوقت این کردم، اگر پایم به تهران کشیده نمیماندم روستا و با اسحاق عقد میمیاگر 

 .کردمهای تلخ را تجربه نمیاتفاق

 !خوای اینجوری درب و داغون ببینت، آره؟امروز نرگس و نرجس میان اینجا ها! می-

 !رفته بود؟ بانوکارهایش به  خواست سرم را شیره بمالد که مثالً به خودم بیایم. این زن چرا تماممی

 .ام را دور بدنم پیچاندلیف را از دستم کشید و با یک آب تنی دیگر، حوله

خواد بیاد پیشمون اتفاقاً مریم هم زنگ زد گفت که این هفته فقط دو روزش رو دانشگاه داره، می-

 .بمونه

هایم در حال ترکیدن بودند و سرم سنگین کردم. پشت پلکو نه نگاهش میدادم نه جوابش را می

 !شده بود

های دستم، بازوانم را گرفت و من رو به کنار خودش کشید. لـ*ـباسش خیس از به جای گرفتن مچ

 .لرزیدندهایش از گریه میآب شده بود و شانه

 !شمنارون... نارونم دارم دیوونه می-

االنم در حال دیوانه شدن است؛ پس منی که دیشب هر چه تلخی بود را تجربه  اگر او با دیدن وضع

 !کرده، باید چه کنم؟

 !سر به بیابان بزنم یا اینکه خودکشی کنم؟

ام و ای زد و صورتم را قاب گرفت. چشم بستم تا نگاهش نکنم. من آلودههایم بو*سهبه سر شانه

 !نحس

درت پاهای ماهوری بود که سعی داشت نگهم دارد و جلوی کرد و تمامش بخاطر قپشت پایم درد می

 .هایم را بگیردتقال کردن

کرد که باعث سخت شدن تند، تند نفس کشیدم تا گریه نکنم. چیزی روی قلبم به شدت سنگینی می

 .شدهایم میو تند کشیدن نفس

ت لـ*ـباسی که حرف از اتاق بیرون زد و بعد از سه دقیقه با یک دسروی تـ*ـخت نشاندم، بی

 .پیراهنش زرد بود و شلوارش سفید، داخل آمد

خواست! یک چاقوی تیز و برنده که میچاقو موهای بلندم تمامم را در بر گرفته بودند. دلم یک 

 !بریدم، با سیاهی و بدختیموهایم را با شومی می

 .کشیدمپوششم خجالت نمینداشتم و از مری هم برای دیدن بدن بیرمقی برای پوشیدن 
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ها را تنم کرد. وقتی که خواست موهایم را خشک کند زیر دستش زدم و با احتیاط کامل لـ*ـباس

 .حرف دیگری روی تختم دراز کشیدمبی

 .شیخوری بدتر میفدات بشم الهی، سرما می-

ی هیچ چیز را نداشتم و مخصوصاً یوار کردم. حوصلهجا شدم و رویم را به دروی تـ*ـخت جابه

 .موهایی که قرار است قاتلشان بشوم

 !گرفت؟ی مری را نمیی نشستنش شدم. اهورا کجا بود که بهانهبا پایین رفتن تـ*ـخت، متوجه

 !اش رسیدگی کند و تنهایم بگذارد؟رفت به بچهچرا نمی

هایش بود اش را با فین فینی که حاصل از گریهینیانگشت شستش را نرم روی بازویم کشید و آب ب

 .باال کشید

 دیشب... دیشب ماهور اینجا بود؟-

دهد! بغض کردم اما گریه با درد چشم بستم و رو تختی را در دستم فشردم. اسمش را نیاور، عذابم می

 !نه

 .گفته بود ی دیشب را برایشاندانست همه چیز را و قطعاً پرستار هم صداهای شنیدهمری می

 .موبایلش صدا داد، دستش را از روی بازویم برداشت و جواب داد

 مریم، کجایی خاله؟-

 .کندسوزاند و بعد هم گریه میبیند؛ او هم برایم دل میآید اینجا، حال و روزم را میمریم می

 !چی؟! مگه مسعود اومده تهران؟-

 .فهمندآیند و میآید. همه میمسعود هم می

 !هم باهاشه؟ تو از کجا دیدیش؟فیروزه -

ی ماهور هنوز های وحشیانهشد. خرناسههایم را پوشاندم تا صدایش را نشنوم، اما نمیبا دست گوش

 .خورندهم در گوشم زنگ می

 !عه؟ آره فیروزه گفت حالش نامساعده، آخی-

 .توانمخواهد گریه کنم و نمیدلم می

 ؟نارون هم همین جاست. صبحانه که نخوردی-

 !هایم را بیشتر فشردم. حرف نزنگوش

 .خیلی خُب، منتظرتونم-
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پرسید و وقتی جوابی هایش را میبه یک خواب عمیق نیاز داشتم و مری دست بردار نبود. مدام سوال

 !ریختگرفت، اشک مینمی

در کرد که به آرامش احتیاج دارم، نه درد و دل کردن. با رفتنش خواستم حرف بزنم و درک نمینمی

 .اتاقم را هم بست و تنهایم گذاشت

خواستم به دیشب فکر کنم، اما درد مرموز زیر شکمم، نخوابیدم؛ اما چشمانم را روی هم گذاشتم. نمی

 .کردهمه چیز را برایم تداعی می

هایم را روی ناخون حنای زیبایش، خواند و با آن لهجهسلطانم اینجا بود. برایم آواز می بیکاش بیای

رفتیم و ها به بازار روستا میبافتشان... آخر هفتهزد و بعد هم میگذاشت. موهای بلندم را شانه میمی

 .خریدیمپارچه می

 .کردیمکردیم و حلیمه را هم بخاطر ترسو بودنش مسخره میبا ناری اسب سواری می

 ...هایمحرفیدل درد و همان بی تغییری نکرده بودم، همان وضع

العملی از خودم نشان ندادم و به جایش در دل حتی وقتی گفتند آقا بزرگ به هوش آمده است، عکس

 .خدا را شکر و سپاس کردم

های مریم هم آمدند و حاال عالوه بر مری، آه و نالهگرفت. مری و مریم هر روز به اتاقم میسراغم را می

ترش آقا بزرگ گفته بودند نارون کمی بد حال است و تب دارد؛ اما این حرف نگران اضافه شده بود. به

 .ها باال بیایدخواست چند باری را از روی پلهکرد و می

 .های تسکین بخشش سعی داشت آرامش کندگرفت و با حرفکیارش هر بار جلویش را می

آمد. اما ا هم آقا محسن به دنبالش میهگرفت و شبآمد و سراغمان را میخاله سودابه هم مدام می

گذارد. اما کدام حال بد؟! کدام تب و ماند و نارون را با حال بدش تنها نمیمریم گفته بود فعال می

 !بیماری؟

خورم. گذرد. سه روزی که جز آب و سوپ، هیچ چیز دیگری نمیاز آن شب لعنتی و شوم، سه روز می

چیز برایم مهم  ای که دارم، مراعات کنم و به خودم برسم، اما هیچکرد بخاطر بچهمیالتماس  مری

 .نبود

کرد من هنوز همان نارونم؛ یک دانست که باردارم و شاید هم بهتر است بگویم فکر میمریم هنوز نمی

 !دختر پاک و ساده

 .اش نگاهم کردد و با چشمان غم زدهسینی استیل گرد را به سمتم هدایت کر
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های سبز که حاال پر شده بود از سوپ قرمز رنگ، بود. ی سفید برجسته از گلاما من نگاهم روی کاسه

 .سوپ جو را دوست دارم

 خوای بخوری؟نمی-

سوخت و از امروز صبح درد ام میکردم. معده حرف، قاشق را برداشتم و کمی از سوپ را مزهبی

 .شتر شده بودشکمم بی

 !خوای حرف بزنی؟نمی-

 :ای گفتجوابش را ندادم که با صدای بغض کرده

 ها رو با هم داشتیم؟! که نگی و مخفی کنی؟نارون ما این حرف-

 !پخت مری مثل بانویم است؛ خوشمزه و لذیذاش را دوست داشتم. دستمزه

گیریم نیاد وز داریم جلوش رو میخوای به خودت بیای؟ آقا جون با اون حال و وضعش هر رکی می-

 ...، بعد توباال ریخت و قیافت رو ببینه

کرد. نزدیک آمد، بازویم را گرفت که قاشق دانست و نابجا قضاوتم میدادم. نمیهایش حق میبه حرف

شدند، با های سرخش از گریه خیس میاز دستم افتاد. صورتم را قاب گرفت و در حالی که گونه

 :وچکش زمزمه کردهای کلـ*ـب

رم و دیگه کنم نارون! به قران مجید میرم و دیگه هم پشت سرم رو نگاه نمیبه امام حسین می-

 ...ای داشتم. ببینگم دخترخالهنمی

 .ای کردعقب رفت و با دست به سر و ریختم اشاره

 !زده سالِببین چی شدی آخه بد ذات! چته تو؟ انگار شدی یه زن پنجاه سالِ، نه یه دختر نو-

 .داددانست و این نداستنش زجرم میچیز نمی او هیچ

 .با پشت دست، محکم صورتش را پاک کرد و آخرین تیرش را هم زد

 دم نارون، بگو بهم چی شده؟تو رو به ارواح خاک خاله بانو قسمت می-

 !دهد این دختر سرتقمالحظه قسمم میبا دست صورتش را پوشاند و هق زد. چقدر بی

 .هایم بریزندی اشک مسیری شوند تا به روی گونههامانم جوشیدند و سوزششان باعث شد، قطرهچش

 مریم؟-

 .امهشد حرف زدایستاد، با کمی درنگ دستش را بر داشت و حیران نگاهم کرد. انگار باورش نمی
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 دی؟یه آیینه می-

 .آنقدر آهسته گفته بودم که شک داشتم صدایم را شنیده باشد

 !کردحرف نگاهم میاو همچنان، بیاما 

اش قاشقم را برداشتم و مشغول خوردن سوپم شدم. باید هر چه زودتر کاسه را کالفه از نگاه خیره

اند های دستم کبود شدههایش که چرا گردن و مچکردم تا به بیرون برود. از دست سوالخالی می

 ...خسته بودم دیگر

 !نار... نارون؟-

 .دادام را قلقلک میاش معدها به اتمام سوپم مانده بود. گرمیچند قاشق دیگر ت

 !فدات بشم، نارون تو حرف زدی-

اهمیت ندادم. به صدای متعجبش اهمیتی ندادم و مشغول کار خودم شدم. با هر بار خم شدن سرم، 

م گرفته ی دور سفیدی که جلویآورد. با دیدن آیینهکشید که آخم را در میپشت گردنم تیر تیزی می

ترسیدم از چشم بستم و دستم روی شکمم گذاشتم. می .شد، با دو دلی و کمی تعلل از دستش گرفتم

 !ای که بعد از سه روز قرار است ببینمشچهره

 .با خارج کردن نفسم، چشم باز کردم و آیینه را جلوی صورتم گرفتم

 .آب دهانم را به سختی بلعیدم و قاشق را به کناری پرت کردم

 !. من زشتم..من-

 :دستش را روی پایم گذاشت و تند گفت

ما! من فقط خواستم بگم که به خودت  زمرّدیِ نه، نه، همچین چیزی نیست. تو نارون مایی، چِشم-

 .بیای

نت بخشی نبود ای شده بودند که رنگ سبزشان، دیگر هیچ زیزیر چشمانم آنقدر گود رفته و قهوه

 !برایشان

ی زرد کوچک ام یک لکهشد که در حال خوب شدن بود و کنار گونهی لـ*ـبم زخمی دیده میگوشه

 .جای خودش کرده بود

شدند که انگار قصد داشتند های یکی در میان بنفشی دیده میتر بردم، دور گردنم لکهآیینه را پایین

 .اش برگردده حالت طبیعیدیگر زحمت را کم کنند و دوباره پوستم ب
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 !حاال که خودت رو دیدی، به خودت بیا. از الک افسردگیت بزن بیرون و بشو همون نارون قبلی-

 .هایم را آهسته در گوشتش فرو بردمدستی به صورتم کشیدم و ناخون

 ...ها... منها، مثل بدبختمثل هفتاد ساله-

 .هایم را بیشتر در گوشت پوستم فرو بردمناخون

 !من کثیف و نحسم-

آیینه را ناگهانی از دستم کشید. هنوز صورت درب و داغانم را خوب بررسی نکرده بودم. نباید این کار 

 !کردرا می

 .لگدی زدم و با جیغ از سر جایم بلند شدم به سینی

 !اممن زشتم، من نحسم! آلوده-

اشان را روی داده بود شدم و همه ها را روی خودش جاینزدیک به کنسولی که آیینه و لوازم آرایشی

 .زمین ریختم

 :آمد. جیغ زدمام مینه بغضی داشتم و نه گریه

 .خوامخوام، هیچکدوم رو نمینمی-

شنیدم و فهمیدم، نمیکرد؛ اما من نمیاز پشت سر بازوانم را در بر گرفت و با گریه التماسم می

 .خواستم همه چیز را بر هم بریزممی

 !! خواهر و بردار کیارش پایننتو روخدا، زشتهنارون نکن -

 .وسایل اتاقم را هم خورد کردم یترم کرد. به عقب هُلش دادم و بقیهبا این حرفش، جری

 !از همتون متنفرم؛ همتون برید به درک-

 .؛ اما من به کمک هیچکس احتیاج نداشتمزدبه سمت در رفت و با داد مری را صدا می

 .زدی زارم پوزخند میم رو به کدری بود و به چهرهی قدی اتاقآیینه

 :زمزمه کردم

 !اممن نحسم، کثیفم، آلوده-

 .اش کوباندمبا تمام توان جیغ زدم و مشتم را به شیشه

ی نیمه خوردش صدای جیغ مریم و کمک خواستنش باعث شد دوباره مشتم را پر کنم و به شیشه

 :بکوبانم. داد زدم

 .به من نگاه نکن-
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 ...خودم جنسام بودند. صدها نفر از ا صدها نفر در آن آیینه، خیره به چهرهام

ای صدای بانو برای لحظه کشیدم.اش دادم و تندتند نفس میهای خوردهام را تکیه به شیشهپیشانی

 ...هایشهایش، صدای خندهن گفتنشوم! ناروکند، خدایا دارم دیوانه میرهایم نمی

های آشنایی از دور، به سرعت سرم را از روی آیینه برداشتم و پسش با حسی از گرمای تنی و گریه

 .زدم

ای را لمس کرد و سوزشش تا مغز استخوانم را سوزاند. کاوه و به عقب رفتم که پایم تیزیِ شیشه

 !شراره، مری و کیارش

 .خواستمنمی همه بودند و من این همه را

 !هاش! الهی خدا من رو ببرهکیارش تو روخدا، وای دست-

 .کردمکردند روی زمین را حس میهای خونی که از دستم چکه میکردم، قطرهحس می

 .لرزیدکیارش سعی داشت مری را آرام کند؛ اما صدای خودش هم از ترس می

ای شیشه از روی زمین بر داشتم و هبه چشمان سیاهش زل زدم. خواست جلو بیاید که به سرعت تک

 .با تهدید به سمتش گرفتم

 .خیلی خُب! آروم باش نیازی به این کارها نیست. شیشه رو روی زمین بذار-

 :بدونِ اینکه نگاه از چشمانش بردارم، با صدای گرفته از جیغم زمزمه کردم

 .مانتوم، مانتو بهم بدین-

 :م چرخاند و با گفتنای کوتاه به سمت مریسرش را برای لحظه

 .یه مانتو بهش بده-

 .دوباره نگاهش را به چشمانم دوخت

 !بذار پایین-

 .اش باعث خراش کف دستم شدشیشه را در دستم فشردم که تیزی

 !کاوه، یک کاری کن-

 .تر برومی مری باعث شد کمی به عقبصدای ناله

 .ببین از دستت داره خون میاد-

 .شد و ترس در چشمانش رسوخ کرده بودمی قلبش به تندی باال و پایین
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 :های زخمی شده گرفتمش و با صدای لرزانی گفتممانتویی به سمتم گرفته شد، با همان دست

 .برید... برید بیرون-

 .ب بودبود و حالش بدتر از من خرا مضطرب سر تکان داد. سعی داشت آرامم کند؛ اما خودش

 .کردانگار که خبر مرگ عزیزی را بهش داده بودند که با درد نگاهم می

 .ها رو بیرون ببرکیارش بچه-

 .فهمدای است و همه چیز را مییعنی فهمیده بود؟! خودش گفته بود که روانپزشک خبره

 !برید بیرون-

 :داد و تند گفت فریادش باعث شد تکانی بخورم و در خود مچاله بشوم. پایش را به جلو سر

 !تو نه، نارون تو نترس-

زد و کیارش و مریم سعی داشتند آرامش کند. پس شراره چه؟! خوشحال است مری از گریه هق می

 بینتم؟که در این وضع می

شد و در آخر قسمی که مری به کاوه داد تا به بیرون بیاورتم. فکر هایشان دور و دورتر میصدای گریه

 میرم؟کرد میمی

 :شم بستم و شیشه را در دستم فشردم که دوباره داد زدچ

 .نبند! به من نگاه کن-

اش در درد پوشیده شده بود که هر آمد. نگاهش کردم. آنقدر چهرهسوخت و نفسم باال نمیقلبم می

 .آن ممکن بود گریه کند

 !نارون-

هایمان یک الی خیمههای شومی که در روستا باصدایم نزن. اسم من پر از نحسی است؛ مثل کالغ

 .کردندصدا غار، غار می

 !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، بندازشازت خواهش می-

اش و .. بینی قلمیچشمان سیاهش، درست مثل شب و پیشانی روشن و بلندش مثل روز روشن.

 !خواهد؟اش؛ این مرد... این مرد از من چه میی مشکیابروهای کشیده

 او همه چیز دارد، پر است از خوبی و زیبایی؛ اما من چه؟
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 :زدمجیغ  .شیشه را روی زمین انداختم و با دست صورتم را پوشاندم

 .نکنبهم نگاه -

کشیدم. او کجا و من ام. ازش خجالت میانگار که تازه یادم آمده بود چقدر زشت و ترسناک شده

 !کجا؟

خواستم تقال کنم و به عقب بروم؛ هایش را دراز کرد و به سرعت، من را به کنار خود کشاند. میدست

 .ریختبر هم میام را های زنانهاش، تمام معادلهاما امنیت و گرمای حصار دستان مردانه

 :ی پهنش کوباندم و جیغ زدم*ینهبا مشت به س

 ...دونی من چقدر نحسازم فاصله بگیر. تو نمی-

 .ی حرفم مساوی شد با گذاشتن دستش روی دهانم. صورتم را گرفت و به چشمانم زل زدادامه

 .دیگه هیچوقت به خودت این حرف رو نزن-

 .ی نه و این واقعیت استسرم را به چپ و راست تکان دادم که یعن

 .ای عمیق زد، کمرم را گرفت و به خودش چسباندمام بـ*ـو*سهبه پیشانی

 .دم دستی که دراز شده به سمتت رو قطع کنماز این به بعدت رو بسپار دست من! قول می-

 !فهمدداند. این مرد مرموز همه چیز را میبا این حرفش پی بردم به اینکه ماجرا را می

 .زده چشم بستم که دوباره دستش را دورم گره زدخجالت 

هایی که خودت را بخواهند و دوستت ات را برای روز مبادا! آنهای خوب زندگیباید کنار بگذاری آدم

 .بدارند

ای که حس بیزاری آید. مانند کاوهباید دل بسپاری به کسی که جز تو، کسی دیگر به چشمش نمی

 .کرده است که درونم به راه افتاده ام را، تبدیل به صلحیجویانه

 بریم رو ت*خ*ت دستت رو پانسمان کنم؟-

 :د. آهسته ل*ب زدمکرخواستم جدا شوم، نباید رهایم مینمی

 !نه-

 .تر کرد که باعث شد کامل به او بچسبمی دستش را دور کمرم تنگحلقه

 کنی نارون خانم؟االن لج می-

 .صدایش، گرمای وجودم را به اوج رساند شوخلحن محبت آمیز و 
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 !نه، فقط نرو-

هایش و کوبش قلبش، آهنگی در گوشم شد. او برعکس هر مردی است که تا به حال تند شدن نفس

 !ام. یک برعکس شگفت انگیزام شناختهدر زندگی

 .نهپس حداقل اجازه بده مریم خانم رو صدا بزنم کمکمون ک-

 .ام نگاهی انداختمهای خونیسرم را از رویش برداشتم و به دست

 !سوزهمی-

اش و های عرق روی پیشانیهوای اتاق را با حرص بلعید. انگار سعی داشت آرام به نظر برسد؛ اما قطره

 .کردند که عصبی استهایش به خوبی ثابت میدندان قروچه کردن

 .بشین روی تـ*ـخت تا بیام-

 .اش را چسبیدم که باعث شد دستم بیشتر بسوزدشده پیراهن سفیدِ خونی به سرعت

 !آخ-

 .باز کن دستت رو، باز کن بذار هوا بخوره -

 .خوردسوخت و شکمم پیچ میام میهایم را باز کردم. معدهمشت

 .نرو، همین جا بمون-

شست. دستش را دراز کرد ها ردم کرد. روی تـ*ـخت نشستم و او هم کنارم ناز البالی خورده شیشه

 .ام را در بر گرفتهای خمیدهو شانه

 .هایش نرم بازویم را فشردای، با انگشتموبایلش را از جیب کتش در آورد و با گرفتن شماره

 !مشت نکن-

 :صدای بلندش باعث شد به تندی دوباره دستانم را باز کنم. با بغض نالیدم

 .سوزنخوره بدتر میهوا می-

 .ا گرفت و به قلبش فشردمچ دستم ر

 !های اولیه رو بیاره باالکیارش! به شراره بگو جعبه کمک-

 .بگو مریم بیاد-

 ...نگاهم کرد، اما کوتاه

 .منتظرم. آره خوبه نگران نباشید. نیازی نیست، بگو مریم بیاره-

 .گرفتمزدم و بعد هم مغزش را هدف میمیشراره  گذاشتند چند تیر به قلباگر می
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 .ای زد و با لـ*ـبخندی غمگین نگاهم کردتماسش را که قطع کرد به هر دو کف دستم بـ*ـو*سه

 سوزه؟دلت برام می-

 .لـ*ـبخند، جایش را به اخمی پر رنگ داد

 !چرا باید دلم واست بسوزه؟-

 .روحم را به چشمان سیاهش دوختمنگاهِ بی

 .بینمن همیشه آسیب میچو-

 .تر شدچیزی نگفت و به جایش اخمش غلیظ

 ...من ضعیفم-

 .دستی به شکمم کشیدم که بغضم بیشتر شد

 .الیق این بچه هم نیستم-

 .ام را نوازش کردصورتش را نزدیک آورد و با شستش، گونه

 !دمترین دختری هستی که تا به حال دیدم، و من مجذوب همین قوی بودنت شتو قوی-

 .هایم را از حصار دستانش آزاد کردماز نگاهش روی گرفتم و مچ

 !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 کندمن شده

 .اوقات به تخلیه شدن نیاز داریمی ما گاهی همه-

 .ی شکسته شده کردای به آیینهای مالیم، اشارهبا خنده

 !مثال تو از نوع دیوونگیشی-

کردم. در مغز من چیزهایی دیگر عبور هایش را درک نمینخندیدم، نگاهش نکردم و اصالً حرف

 .کردمی

 کی بهت گفت؟-

پشت سرم تکیه دادم. پاهایم از روی تـ*ـخت آویزان صدایش در نیامد. به عقب رفتم و به دیوار 

 .شدند

 !از چی خبر داری؟ مروارید بهت گفت؟-

 .اش را به دیوار دادبلند شد، پنجره را کمی باز کرد و تکیه
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شغلم رو درک کن. نیازی نیست کسی چیزی بگه! کافیه نگاهت کنم تا بفهمم دیروز رو چجور سر -

 !سه توعه نارون، نه کسی دیگهکردی. اما این استثنا فقط وا

 !چیزی در دلم فرو ریخت، مثل یک ترس و خجالت

کاش روانپزشک های ذهنش راجع به خودم دارم. اییک حس نفرت انگیزی نسبت به تمام دانسته

 !نبود

 .سر به زیر انداختم و سعی داشتم نگاهش نکنم

 .دونم باید چکار کنممن نمی-

حیفم سایه انداخت. دستش را بند تاج تـ*ـخت کرد و محکم نزدیک آمد. قد بلندش روی تن ن

 .فشردش

 .گذره نیستکافیه کنارم باشی، دیگه نیازی به فکرهای هرج و مرجی که تو ذهنت می-

 .به من کمک نکن-

 .رفتندهای دستش از فشار زیاد رو به سفیدی میانگشت

 !زبون شدی بلبلمثل اینکه خون برگشته به مغزت، دوباره -

 .شوخی نبود و با جدیت حرفش را زد. آهی کشیدم، خواستم جوابش را بدهم که در زده شد

 تونم بیام داخل؟می-

 :به کاوه نگاهی انداختم که به آرامی گفت

 چه کار کنیم؟ به نظرت راهش بدیم داخل؟-

 :رفت زمزمه کردطور که به سمت در می نگفتم. همانای باال انداختم و چیزی شانه

 !ی رضایتهسکوت نشانه-

 !ای برای بیان کردنش نداریاست و تو حوصله« خیر»ی گاهی اوقات هم نشانه

کرد. مریم را در هر سر بلند کردم که با چشمان پف کرده و سرخش مواجه شدم. مظلوم نگاهم می

 !شرایطی دوست دارم، حتی بیشتر از خودم

 :از دستش گرفت و متشکرانه ل*ب زد جعبه را

 .زنم تا باال بیایدممنونم! شما برید پایین تا دستش رو پانسمان کنم، بعد صداتون می-

 :با بغضی که سعی داشت قورتش بدهد رو به کاوه گفت
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 شه کنارش بمونم؟می-

 .بهتره پایین بمونید -

 !اش بخاطر تنهایمانام بود و بقیهراحتیگفت مریم پایین بماند، بخاطر سی درصد از اینکه کاوه می

 .قبل از رفتن، صدایش زدم که خوشحال به سمتم برگشت

 جان مریم؟-

 !ده دقیقه دیگه بیا باال-

 :ام نشاند و با گفتنای روی گونهبه پاهایش سرعت داد. بـ*ـو*سه

 !قربونت برم الهی، چشم-

 .از اتاق بیرون زد

 از تنهایی با من بیزاری؟-

 .ی سفید رویش حک شده بود را باز کردمز که یک عالمت به اضافهکیف قر

 .ات کنمخوام دیگه خستهنه، فقط نمی-

 .کالفه نفسش را فوت کرد

 !تونی درک کنی حرفم رو؟! تعارف که نداریم با هم دختر خوبتو خستگی نیستی برای من؛ می-

 .وسایل مورد نیازش را در آورد و به سمتم آمد

 تاقت بهتره، روشویی که داره؟بریم حمام ا-

 .هایم انداخت و گرمای دلم را زدودسر تکان دادم و با هم وارد حمام شدیم. سرمایش لرز به شانه

خب این بتادین و این هم سرم فیزیولوژی. نیازی به بخیه نیست، زخمش اونقدرها عمیق نیست. پس -

 !مونه خانم سرتقجای نگرانی هم باقی نمی

 .اش که در حال جنبیدن بودن زوم شدمگوشتیهای به لـ*ـب

 !شوی؟ای، اذیت نمیاین همه مهربانی را یک جا در قلبت جای داده

 !توانی راحت بخوابی؟اش میها از درد سنگینیشب

 .گرفته بودم کممحهایم، جیغی زدم و سعی کردم به عقب بروم؛ اما او با سوزش دست

 .کردیباید قبل از اینکارت به عواقبش هم فکر می-

 .هایم پیچیدباالخره بغضم شکسته شد و در فضای حمام، صدای گریه

 .سعی کن تحمل کنی. خوبه، گریه کن یکم آروم بشی-
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 !ملـ*ـب گزیدم که باز هم سوزش و جیغ دیگر

اش شده بود. هر وقت عصبی بشود، پیشانیاش پر از عرق هایش سخت در هم بودند و پیشانیاخم

 .شودخیس می

سوختند؛ اما نه به گاز استریل را باز کرد؛ اول دور دست راستم و بعد هم چپ پیچید. هنوز می

 !ی بار اولاندازه

 .دل درد دارم-

 .اش پراکنده شده بودندهایش روی پیشانیسرش را بلند کرد. چتری

 حالت تحوع چی؟-

سمتی دیگر گرفتم. الهی خدا بکشتم از دست این مرد که انقدر رک و پوست کنده  معذب سرم را به

 !زندحرف می

 تب هم داری؟-

 :به سختی دهان 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 شدیمخنده

 .بینم بهتره بریم بیمارستان معاینه بشیکنم، میاالن که فکر می-

 :حوصله روی تـ*ـخت نشستم و عصبی غریدمبی

 !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-
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 .هایش را بلند برداشت و در نهایت، باالی سرم قرار گرفتقدم

 کدوم پدر؟! همونی که خودت هم قبولش نداری؟-

 !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-

 .دست محکم پسش زدم ی اشک سمج کنج چشمم چکید که با پشتقطره

 !هات رو خرج یکی دیگه کن، نه منشه. نگرانیپس االن هم مهم نیست از این به بعدم چی می-

 .خواست درد دلم را بخوانداش را روی چشمانم ثابت نگه داشته بود. انگار که میهای مشکیمردمک

 .کمی به سمتم متمایل شد که موازی هم قرار گرفتیم

 .اش کوباندمام را محکم به سـ*ـینهفشردم و دست مشت شده هایم را بهملـ*ـب

 !برو-

 ...ی قبلتر از دفعهدوباره کوباندم، اما ضعیف

 .از من فاصله بگیر-

 .کرد. چشم بستم و با درد گریه کردمنگاهم می خیرهحرف کرد، بیهیچ حرکتی نمی

 .کاوه، از من فاصله بگیرمن نحسم -

 .ی خودم بکوبانم که مچم را گرفتخواستم این بار مشتم را محکم به سـ*ـینه

 !ام نبودی قلب مچاله شدهسوختند؛ اما سوزشش به اندازههای دستم به شدت میپارگی

 .اش مخفی شدمپای چپش را روی تـ*ـخت گذاشت، جوری که زیر انـ*ـدام بدن برجسته

 !ر ماهورِ نه منرفتن، کا-

 .اش گرفت و آهسته فشردشبازوی چپم را میان دست پهن و مردانه

 .دیگه هیچوقت حرف از رفتن من نزن و نگو ازم فاصله بگیر-

اش در ام را به حصار انگشت شست و اشارهدستش را از روی بازویم به باال کشید و در نهایت، چانه

 .آورد

آبرویی ی سنگین بینکه مردی کنارت باشه؛ مطمئن باش سایهتر بشه، بدونِ ایوقتی شکمت بزرگ-

 ...شه بست؛ اما دهن مردمپاشونه! در دروازه رو میمی زندگیت رو از هم

اش صداقت ی خیس نگاهم بهتر ببینم. جدی بود و از هر کلمهاش را از پشت پردهپلک زدم تا چهره

 .باریدمی
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خوای بگم اولین نفری که رسوای آدم و گم. میرو می واقعیت دونی دارمببین، جوابی نداری! چون می-

 ان؟کنه کیِ؟! یا بهتره بگم چه کساییعالمت می

جوابی هم برایشان  هایش را قبول داشتم و هیچام را رها کرد که سر به زیر انداختم. حرفچانه

 .نداشتم

 :اش کشید و با لـ*ـبخند، لـ*ـب زدداشت و صاف ایستاد. دستی به پیراهن خاکستریپایش را بر

 .ی کافی هم آبیاری شدمبه اندازه-

به سمت کمدم  .ی پیراهن خوش دوختش را خون گرفته بودبا خجالت لـ*ـب گزیدم. نقطه به نقطه

 .رفت، مانتو به همراه شالی انتخاب کرد و کنارم روی تـ*ـخت انداخت

 .ایستم در اتاقت تا بپوشی با هم بیمارستان بریممی-

 ...اما-

 !ماسیده شود صدای بلندش باعث شد حرف در دهانم

 .کنمیام به زور تنت میاما، بی اما نارون! تا یه ربع دیگه حاضر و آماده بیرون باش، وگرنه می-

 .کندکارش را عملی می حرفش را زد و بعد هم بیرون رفت. آنقدر جدی گفته بود که شک نداشتم

ام چند بار هایی را که انتخاب کرده بود را تن کردم. موقع پوشیدن شلوار لیبه سختی لـ*ـباس

 !صدای آخ و اوخم بلند شد. مگر من جای سالمی هم داشتم؟

 .حوصله بیرون زدماش به در، شالم را سر کردم و بیبا تقه

 !دکتر فدایی چشم انتظارته-

 .ها رفتمم و به سمت پلهجوابش را نداد

 تونی راه بری؟می-

 !دانستبا چشمانی گرد شده نگاهش کردم. مو به موی قضایا را می

 .کردمکرد و من اشتباه میاما انگار به چیز دیگری فکر می

ها پایین پله با صدای باز شدن در خانه، نگاهم معطوف راهرو شد. بند مانتویم را دست گرفتم و از

 .آمدیجه داشتم و خوابم میرفتم. سرگ

 .ام به وحشت سه شب پیش انداختدستی به سرم کشیدم که صدایی آشنا، مرا از دنیای بیمار گونه

 !ی... این چهره برای خودش است؟شد و در آخر، چهرهتر میاش نزدیک و نزدیکصدای مردانه

 .و به داخل آمدمثل همیشه، همان قدر خوشتیپ و سر حال، با مسعود احوال پرسی کرد 
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کاوه از فرصت استفاده کرد و دستش را دور کمرم حلقه کرد. کیارش از سر جایش بلند شد و 

 .نزدیکمان آمد

های ی کاوه دور کمرم سوق داده شد و سپس، پانسماننگاهش از چشمانم به سمت دست حلقه شده

 .خورددستم که کمرنگیِ خون رویشان به چشم می

های تند شده از عصبانیت و اندوهم. نگاهش دوباره به رویم و در حوالی نفسروبهاین جا بود، درست 

آب دهانم، سرکوبش  فشرد، سعی داشتم با تندتند بلعیدنشود. بغض گلویم را سمت چشمانم کشیده 

 .کنم

ر ند و انگار از اتفاق آن شب لعنتی خبر داشتند. االن، دزد، سکوت پیشه کرده بودهیچ کس حرف نمی

اش هایم را حوالی سـ*ـینهکردم؟! به سمتش حمله کنم و مشتبار، باید چه میاین وضع اسفناک

 !اهمیت از کنارش بگذرم؟کنم؟ یا بی

گرفت و پشت هر دو بازویم با حسی نبض ام تر فشردند. رگ پیشانیهای کاوه کمرم را محکمانگشت

 .ر گرفتن، شروع به سوختن کرد. به خودم آمدم و از نگاه تلخش روی گرفتماز گ

 .خوش اومدی ماهور جان-

 .انگار کیارش هم به خودش آمده بود. ماهور جوابش را نداد و کاوه را هدفش قرار داد

ه به سمت سالن رفتم ک .صدایی از مری و مریم در نیامد و حتی از شراره! لعنتی! او را فراموش کردم

لـ*ـب زیرینم را محکم به دندان کشیدم و  .با حسرتش را روی ماهور شکار کردم چشمان زل زده

خواست مشتم را به انـ*ـدام بدن نحیف اهمیت به زخم و سوزشش، مشت کردم. دلم میدستم را بی

 «!نگاهش نکن؛ او روزی تمام من بود»و کوچکش بکوبانم و با جیغ بگویم: 

 .هِیِ بلندی دهانش را با دستانش پوشاند و بعد هم صدای جیغ مری و مریم گرد کرد و باچشم 

به عقب برگشتم که ماهور و کاوه را گالویز هم دیدم، ترسیده قدمی به عقب برداشتم. کیارش سعی 

 !شدمشان نمیکدا داشت جدایشان کند اما حریف هیچ

 !ناموسی تا چه حد؟بی-

 :ش نشستاکاوه گفت و مشت ماهور روی گونه

 !زنهببین کی از نا*موس حرف می-

اش را گرفت و محکم به عقب هلش داد ای کرد و مسخره نگاهش را به شراره دوخت. کاوه یقهخنده
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کرد. زد و از کیارش طلب کمک میآقابزرگ بخورد. مری جیغ می اتاقکه باعث شد به دیوار کناری 

 !ی وحشت شده بود این جافرستاد. خانهمریم دستم را محکم گرفته بود و زیر لـ*ـب صلوات می

 ...صلوات بفرستین... ماهور جان شما کوتاه بیا-

ی عصبی کیارش، باعث شد کاوه باری دیگر به سمتش نگاه خندان و پر از تمسخر ماهور روی چهره

 .ش شد و در را بستپرستار آقابزرگ وارد اتاق یورش ببرد.

ای بانو که با رفتنش همه جا را به نابودی کشاند! من باید نارون، با آمدنت آشوب به پا کردی! شده

 .خاطر من آسیب نبیندشدم تا کسی بهرفتم، دور میمی

 :مری با دو به سمتشان رفت و بین هر دویشان قرار گرفت. با التماس جیغ زد

 ...ارون... توروخداخاطر نخاطر نارون... بهبه-

آورد. بازوان اش کم میتوانست به خوبی حرف بزند و در برابر کامل کردن جملهزد، نمیمی نفس

 .ماهور را گرفت و به سختی به عقب کشیدش

 .مرگ مروارید، تو کوتاه بیا-

مشت دستانش را  .ی تولد برایش خریده بودم، به گردن داشتهنوز هم گردنبند طالیی را که هدیه

کرد و عصبی چشم بست. کیارش دست کاوه را گرفت و به داخل سالن هدایتش کرد. سکوت کرده 

 .بودم، حرفی نداشتم برای گفتن

 !ماهور مری را پس زد و نزدیکمان شد. نگاهم کرد، یک نگاه پر از تهدید که؛ برایت دارم نارون

ترسد؟! چرا می .قدمی به عقب برداشتهایش را به دندان کشید و نزدیک شراره شد. ترسیده ناخون

 !یشان بیرون بزنم و آن شب گند را تجربه کنم؟مگر این دختر همانی نبود که باعث شده بود از خانه

های اش نشست و چهرهی لـ*ـب خونیمچش را گرفت و به سمت خودش کشاند. پوزخندی گوشه

ی هی به شراره انداخت و چشمکی نثار چهرهتک افراد سالن را از نظر گذراند. نیم نگا ی تکبهت زده

 .مضطربش کرد

 !ی آریانفری منه... شرارهشراره، زن عقد-

 !های ماهور کردم. عقد؟به عقب تلو خوردم و نگاهم را زوم لـ*ـب

کرد. دوستش داشت؟! تمام داد و رخوت تنم، دستورش را سرکوب میمغزم فرمان فرار می

 !ز من استفاده کرده بود؟هایش به من دروغ بود و احرف
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 :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 کرد. د سایهصدای فریاد کیارش و دویدن کاوه به سمت ماهور، مانن

توانستم دردی که تمام بدنم را محاصره کرده بود، تحمل کنم. توان پاهایم از دست رفت و در آخر نمی

 .زانو زدم

دستی به شلوارم  .توانستم به اطراف نگاه کنمصدای بلند شکستنی به گوشم رسید اما من، نمی

خود گرفت! خون!... این خون بود؟! نه... نه! نباید این اتفاق  کشیدم که پانسمان سفیدم رنگ سرخ به

 !خواستممن این بچه را می افتاد.می

 .صدای ضعیف آقابزرگ آمیخته شد در داد و هوارهایشان

انگار در جایی دیگر بودم. با حسی از قلقلک ران پایم، پاهایم را جفت هم کردم؛ به خیال اینکه 

ام را هم به های داخلیای که نداشت هیچ، تمام انـ*ـدام بدناما فایده شود.ام متوقف میخونریزی

 .سمت نابودی کشاند

 !نارون؟-

زد و در توانستم تشخیص بدهم. پلک چپم تند میدیدم و صدایش را نمیاش را تار میچهره

 .هایم هوا جریان داشتگوش

 :زد جیغ

 !خون-

*** 

ست؟ به قربان دهم شب خوبی داشته باشی، ها؟! نظرت چیهمین یک بار به خیمه بیا، قولت می-

 !ی ماهت بروم منچهره

 .اش تابی داد و کف دستش را به طرفش گرفتزن، به چشمان سورمه کشیده

 دهی تا بیایم؟چه قدر می-

ان نیست. به سرعت سرم را کمی نزدیکش شد و اطرافش را پایید تا مطمئن شود کسی جز خودش

 .دزدیدم تا نبینتم

https://forum.roman98.com/


    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         255 

 

 !امببین، ببین چه پیدا کرده-

 .کرد صدایش دوباره کنجکاوم

 کنی، ها؟اوه ها! طالست یا داری مرا خر می-

 .، حالم را دگرگون کرداسحاقچشمان زن برقی زد و صدای پر از لـ*ـذت 

شوی با من، یا کنی امشب؟ همراهی میبردم مغازه حاج فیضی، خودش گفت طالست... ها؟ چه می-

 قرار است تا صبح چانه بزنیم؟

دادم تا بفهمد اسحاق ام نشان میبیگرفتم و به بیاگر موبایل ناری همراهم بود، از این صحنه فیلم می

 .بش استاش، همان پدر به مثال خوچه پست فطرتی است که نمونه

 ...شومبه یک شرط همراهت می-

ی بازش را در معرض دید چشمان آتشین اسحاق قرار داد و طال را در مشتش شالش را به کنار زد، یقه

 .فشرد

 !هر چه تو بگویی! شرط هم بذاری، روی چشمان ما جا دارد-

فتن پیراهنش، ای کرد و با گردستانش را محکم روی چشمانش زد و بعد هم سر خم کرد. زن خنده

 :آهسته گفت

 !ی من؛ اینجا خلوت استامشب در خیمه-

بلعیدم تا بغضم را قورت بدهم. از حرفش را زد و به داخل کشاندش. آب دهانم را تند تند می

 .هایم را محکم فشردم و شروع به دویدن کردمصداهایشان، گوش

*** 

 .هق زد و با بدبختی سرش را گرفت

 !تونی بدون رضایت مادرش عقدش کنیم هست! نمیناری دختر منیعقوب، -

هایم را به دندان کشیدم و کنار دیوار نشستم. خاله سودابه با لیوانی آب نزدیک بانو شد و ناخون

 .کنارش روی تـ*ـخت جای گرفت

 !اون بچه فقط سیزده سالشه! چرا متوجه نیستی؟-

 .اش را فشرد، شانهسودابهه چشم بست و با مشت روی پایش زد. مری دستش را گرفت و خال

 خبرت که باعث شد بیام تهران؟تهدیدم نکن... من؟ یا اون برادر از خدا بی-

 :نشست و بغض کرده گفت کنارممریم 
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 .ناری رو فقط چند بار دیدم. ای کاش بیاد تهران پیش خودمون-

 .یشتری را در دهانم فرو بردمهای بسر تکان دادم و ناخن

 :خاله مهربان هم حاال به جمعمان اضافه شده بود. با بدخلقی گفت

 !قطع کن بره دیگه بانو! خودت رو اسیر این دو تا بچه کردی که چی؟-

 :اخمی کردم و تند گفتم

 چرا شما خودت رو اسیر نرگس و نرجس کردی؟ پس-

 .غره رفته برایم چشممری با لـ*ـبخند لـ*ـب گزید و خاله سوداب

 .شهتوی دادگاه همه چیز مشخص می-

 :چادرش را از روی سرش کشید و با اخم و تَخم گفت

 .ی همون مردی دیگهگن اللی دختر؟! تُ*خم و ترکهتو حرف نزنی؛ می-

 .با عصبانیت از سر جایم بلند شدم که مریم دستم را چسبید

 تو هم شدی نمک رو زخمم؟ مهربان اومدی این جا بشی مرهم دردهام؟ یا-

 .گفت و دست بانو را گرفت ایاستغفراهلل

 برن؟کنه؟ یا نارون رو نمیببین چه به روزت آوردی خواهر من. با غصه خوردن، ناری شوهر نمی-

 :عصبی غریدم

 !مملکت قانون نداره؟مگه -

 .ای دیگر از طرف خاله سودابه نثارم شدغرهجوابم را نداد و چشم

بانو با لـ*ـبخند نگاهم کرد و دستش را به سمتم دراز کرد. این زن سی و دو ساله، صاحب دو فرزند 

خورد که ای میی بانویم به دختران بیست سالهسیزده ساله و منِ نه ساله اما چهره ناریدختر بود؛ 

حصار کند. در تر و سنش را کمتر میاش را خیره کنندهزیبایی موهای طالیی و چشمان سبزش،

 .ش جای گرفتمدستانش

 !شوهرشون بده تونی از نرگس یا نرجس دل بکن و با این سنمهربان اگه می-

 .تر کردحرف خاله سودابه لـ*ـبخند روی لـ*ـبم را عمیق

 .فرق دارن عزیز من-

 :مری غرید

 !مون بگذریم که چی؟جگر گوشه ! اززنی خواهر منها میحرف-
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*** 

 !هوش اومدی مامان کوچولو؟باألخره به-

کرد. صورتش را هایم را از هم باز کردم. انگشتم درد میناخن شستم را روی تـ*ـخت کشیدم و پلک

 .اش بیرون زده بودند و عینک به چشم نداشتی مشکینزدیک آورد، موهای قرمزش از زیر مقنعه

 اس؟زنده-

 :را با لـ*ـبخند به عقب برد و با خوشحالی گفتسرش 

 !اسالبته که زنده-

ی من، به قول مری؛ بچه .بکشم های خشکم به لـ*ـبخند باز شدند. دهانم را باز کردم تا نفسلـ*ـب

 .خواستمام، زنده بود و دیگر هیچ چیز نمیجگر گوشه

سوخت و تالشم بدترش می امهم سـ*ـینه کردم؛ اما بازمانند به بیرون رها می« ها»هایم را نفس

کرد! آرنجم را تکیه به تـ*ـخت کردم تا بلند بشوم اما گیج رفتن سرم باعث شد دوباره روی می

 .بالشتم رها شوم

 ...عزیزم-

دانستم که دکتر فدایی دیدمش اما میرسد؛ تار میمثل یک خط یا صدای بوق ماشینی که از دور می

 !رنخی بود برای شناختشاست. موهای سرخش س

 .به خودت... کاوه منتظرته.... تنبلی بسه-

 .کرداش یک برش بود و همین برایم نامفهومش میشنیدم و انگار که بین هر کلمههایش را نمیحرف

روی دستم و  آنژیوی هایم تیری خفیف کشیدند. دوبارهدستم را به سختی بلند کردم که انگشت

 !های پوستمکبودی

 .نی کوچولوتشه 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 پنج روز عطر تنش سرگیجه

 !دیگر تا مشخص شدن جنسیتش؟

 :خشکم را با ذوق تَر کردم و نگاهم را به چشمان خندانش دوختمهای لـ*ـب

 ...صد و... سی و... پنج روز-

 :ای کردم و ادامه دادمسرفه

 !فهمم؟... آره؟می-

https://forum.roman98.com/
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 «.آره»چشمانش را با مهربانی برایم باز و بسته کرد و این یعنی؛ 

م را روی انجمد شدهی مگلویم خشک شده بود و محتاج یک لیوان آب خنک بود. انگشت سبابه

 .تـ*ـخت فشار دادم تا دردش آرام شود

 .آب... تشنمه-

اش پر شده بود از اسحاق و بانو؛ ر گوشهزدند. ههایی که دیده بودم هنوز در ذهنم پرسه میخواب

 .مثل یک سپیدی و سیاهیِ درهم آمیخته شده

 .این هم آب-

است و دلچسب.  آب را دوست دارم، خوشمزه دست برد زیر گردنم و کمی به سمت باال کشاندم. طعم

 !دلتنگ طعمش بودم

 .کردتشنه بودم و دکتر فدایی هم با خنده لیوان را برایم پر می

از آب کندم و سر روی بالشتم  دلشدند، هایی که روی زمین کشیده میبا صدای در و سپس قدم

 .گذاشتم

 .خب، آقا کاوه هم اومدن نارون جان-

 :از سر جایش بلند شد، تـ*ـخت را دور زد و دوباره گفت

 .زنمی 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 بودمتشکر کردم، نمی

ر پخش شده روی لـ*ـباسش را دوست داشتم. روی صندلی نشست و کمی به نزدیک شد، بوی عط

سمت تختم هلش داد. دستم را گرفت و نرم فشرد. سر چرخاندم و نگاهش کردم؛ چشمانش سرخ و 

 .رسیدروح به نظر میاش بیچهره

 !ببخشید-

 :اش در سکوت اتاق خط انداخت و الی دیوارها نفوذ کردصدای آهسته

 .نارون ببخشم-

 !بخشیدم؟بخشیدم؟! برای چه کسی که کاری نکرده بود را باید میمی

 !شراره رو هم ببخش-

 .لـ*ـبخندی غمگین کنج لـ*ـبم خانه کرد

 دونه؟می-
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 :مردمک چشمانش را روی اجزای صورتم چرخاند و نگران پرسید

 کی؟-

 .ماهور-

 .تر شد. نفسش را خسته رها کردنگاهش نگران

 !ام؟من... حاملهدونه... که می-

 .دانستسکوت کرد و این یعنی... نه! نباید می

 .اختیار اشک ریختمچشمانم جوشیدند و بی

 !دونهپس می-

 .گفتی بچمهوش شدی؛ خونریزی داشتی و مدام میوقتی بی-

 :سرم را ناباور به چپ و راست تکان دادم و نالیدم

 !شم بانوشه یعقوب دو، میمی-

گویم و این تاریخ است که دوباره تکرار دانستم که چه میدانست اما من، مینمی هایم رامنظور حرف

 .شودمی

 !گیرتشبرتش... ازم میمی-

 :با گریه نالیدم

 !کاوه نذار... نذار-

انگشتانم را دور کرد. من هم دستم را محکم فشرد، چیزی نگفتم؛ چون آنژیو نداشت و درد نمی

 .هم شدند دستش پیچ دادم، جوری که قفل

 نارون؟-

هایم غلبه کنم اما ام را باال کشیدم، سعی داشتم بر گریهپلکش زد و عصبی چشم بست. آب بینی

 .توانستمنمی

 ...دونه کهنمی-

 !دست آزادش را مشت کرد و روی تـ*ـخت گذاشت. نگران شدم، عصبی بودن از کاوه بعید بود

 .با پریشان حالی نگاهم کرد

 !خواممعذرت می-



    98کاربر انجمن رمان  NOSHIN SALMANVANDI | رمان کالغ زاده )جلد اول(

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         260 

 

 .مرم را کمی به باال کشیدم. هنوز هم درد داشتمک

 .دی... بگو چی شدهداری دقم می-

 :خواست بحث را عوض کندبه شکمم نگاهی انداخت. می

 درد نداری؟-

 .تر کردمهایم را دور دستش محکمانگشت

 نه، ندارم... فقط بگو... چی شده؟-

 خوری؟آب می-

اما با « ای! فقط بگو ماهور فهمیده یا نه!و نه هیچ درد دیگهخوام نه آب می»خواست جیغ بزنم: دلم می

 .چند بار باز و بسته کردن چشمانم، آرامشم را به دست آوردم

 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

 !ا! من چه گناهی کردم؟... چرا؟ای خد-

 !گفتم من پدرشم-

ی سفید افتادند ام روی مالفههایم کیپ شدند. دستان شُل شدهای توقف کرد و گوشقلبم برای لحظه

 .و ناباور نگاهش کردم

 !شهدونست عاقبتت چی میگفتم من پدرشم، خدا مینارون؛ اگه نمیمجبور شدم -

 .هایش را باور کنمتوانستم حرفناخونم را در گوشتش فرو ببرم. نمیسوزش انگشت شستم باعث شد 

 !دونی؟ نهماهور... می-

تنها یک فکر در  .العملی از خود نشان بدهمدانستم باید چه بگویم، باید چه کنم و چه عکسنمی

طور ینکرد، یک زن بد... بد! نباید اانداخت؛ شده بودم بد*کاره! او مرا بد خطاب میذهنم خط می

 .شد، اعتمادی که نسبت به من داشت، از دست رفتمی

 !تونی بگی دروغهمی-

 شد؟گفتم دروغ است، آن وقت چه میتند و تیز نگاهش کردم. می

 :انگار ذهنم را خواند که گفت
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 !و تو هم بانو شه یعقوببره و میاون وقت بچت رو می-

 ...و بانو اش و هم حرف زدنش. یعقوبجدی بود، هم حالت چهره

 .دوباره دستش را گرفتم. با التماس چشمانم را دوختم به نگاه پریشان و مشوشش

 .برتش کاوهنفهمه... 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-

 :ت و فریاد زدجوابش را ندادم که به سمتم برگش

 دونستی خواهرم گند آورده باال؟آره؟! می-

های آهنی تـ*ـخت دوختم. از تمام مردهای کنارم مالفه را میان مشتم فشردم و نگاهم را به میله

 .کردندشدند و داد و فریاد میمی عصبییشان زود ترسیدم، همهمی

ندش را برداشت و به سمتم آمد، بازوانم را دست گرفت و با صدایی که از درد و بغض دو های بلقدم

 :رگه شده بود، لـ*ـب زد

دونستی و چیزی خواست شوهرت بشه؟! میی کسی که میدونستی شراره شده عقدآره نارون؟ می-

 نگفتی؟

 .هشان را پیش گرفتندهای اشک راچشم بستم و قطره

 !شم نارونیوانه میخدایا!... دارم د-

 .شاناش پراکنده شده بودند روی خیسیهای مشکیاش پر شده بود از عرق، و چتریپیشانی

 .کوبانداش میهای آرام به پیشانیمشتش را با ضربه

 از تو معذرت بخوام یا لعنت بفرستم به خودم؟-

کردن  قط برای نوازش. این موهای صاف و مشکی، فموهایش را حرصی به عقب کشید که دلم لرزید

 !بودند، نه چنگ و کشیدن ساخته شده

 .بود ابری مچش را گرفتم؛ نگاهم کرد، هوای چشمانش

پیچیم... شدیم دو ای که به خودمون میاز دیشب نخوابیدم؛ نه من، نه کیارش... شدیم مرغ سر کنده-

 .آبرو شدیماز پس خواهرشون برنیومدن... بیغیرت که تا بی

 .است آبرویی حس تلخیفهمیدم. بیغم دلش را می

 ...آبرمنم بی-
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 .ی حرفم را قورت دادمبا گذاشتن دستش روی دهانم، ادامه

 !گم به خودت توهین نکنتو نه، تو نگو. برای دومین باره که دارم بهت می-

حصار مان محتاج یک فهمیدم. هر دویچشمان غمگینش می لـ*ـبریز بود از احساس و این را از

 .بخش بودیمهای آرامگرم و حرف دستانش

 :ام را به تسلط گرمایش در آورد. آهسته نجوا کرددستش از روی دهانم کنار رفت و گونه

 .خواممعذرت می-

تکیه به شد و اش برایم کلی ارزش داشت. همین که بیخیال غرورش میهمین عذرخواهیِ ساده

 .داد تا به دستم بیاورددوست داشتنش می

 !تونی؟ببرم... دورم کن از همه... می-

روح لـ*ـبخند بی .ام را ناقص تحویلش دادمسوخت و جملهعالوه بر چشمانم، حال گلویم هم می

 !کرد که حرفم را دوست داشتهمی هایش، در این وضعیت نامساعد، به خوبی مطلعمروی لـ*ـب

 .باید خوب بشیاول -

 ...خوبم-

 .آب دهانم را جمع کردم و یک جا قورتش دادم

از بوی الکل... بیزارم. از رنگ این تـ*ـخت، از... از همیشه مریض بودن و کبودی... کبودیِ روی -

 .دستم

 .هایم را تند کردام، نفسسنگینی روی سـ*ـینه

 ...م... نتونستماز فرار... از نبود آرامش. نتونستم هیچ وقت دختری کن-

 .ام را با فشار بلعیدمهایم را بهم فشردم و نفس حبس شدهلـ*ـب

 !اس همه چیکاوه... من، تو! چقدر پیچیده-

 .مانند کودکانی دل آزرده، زیر گریه زدم

 .خوام با به دنیا اومدنش... تاریخ نارون واسش تکرار بشهنمی-

 .سرم را روی بالشتم گذاشتم، چشم بستم و گریستم

اش نشست. دستش را روی شکمم حلقه کرد که حس تـ*ـخت را دور زد و دوباره روی صندلی

 !ی پاهایم هم رسیدمنقبض شدنش تا به ماهیچه
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 !نگام کن-

 .زداش برق مینگاهش کردم. زیر نور المپ اتاق، چهره

 به قسم اعتقاد داری؟-

 .جانی زدسر تکان دادم که لـ*ـبخند بی

 باور داری؟ باور چی؟... بهم-

 .با کمی مکث، دوباره سر تکان دادم

 ...خورم واستپس قسم می-

 :نفسش را به بیرون فوت کرد و دستم را گرفت

شم تا کنارم به آرامش برسی و بچت، نبود پدر رو حس خورم؛ واست پدری کنم. باورت میمی قسم-

 .بکشیخورم به خدای احد و واحد که نذارم درد نکنه... نارون قسم می

ام تا به روی بالشتم سقوط کرد. هم برای من ی بینیای اشک از چشمم چکید و روی لـ*ـبهقطره

 !امکرد و هم برای بچهپدری می

 .فقط کمکه-

این حرفش، دلم را آزرده کرد اما به روی خودم نیاوردم و جوابش را با لـ*ـبخند دادم. کمکم 

 .تسوخکرد؟! و این یعنی دلش برایم میمی

 ...ترح-

 .نیست! ترحمی در کار نیست-

 کنی؟ خوای کمکمپس چرا می-

 :نگاهش را به شکمم دوخت و آهسته لـ*ـب زد

 .خاطر کسی که قراره به زودی به جمعمون اضافه بشهشاید به-

 .هایم پاک نکردمرنجور شدم اما لـ*ـبخند را از روی لـ*ـب

 !پس... خوش به حالش-

به شدت باز شد و مریم به همراه مری، سراسیمه به داخل آمدند. کاوه به  خواست حرفی بزند که در

ی مصلحتی، از روی صندلی بلند شد و تندی دستش را از روی شکمم برداشت و با چند سرفه

 .نزدیکشان رفت

 :مریم با بهت صورتش را گرفت و خودش را در حصار دستانم جای داد
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 !نارونم، خواهر کوچولوی من-

دانستم که مریم هم کردن کرد. می گریه وران روی شکمم به حرکت در آورد و شروع بهدستش را دَ

 .فهمیده است و دیگر مخفی کاری، کار درستی نیست

 :با خنده دستش را گرفتم

 !ی ترسناکیگه چه خالهترسوندیش! االن می-

 .و هولکی لیوان پر آب را جلوی دهانم گرفت سرفه کردم که دستش را برداشت

 !ترمریم آروم-

ام را تا حدودی کنترل شود. نفسی گرفتم و سـ*ـینه مریمی صدای مری باعث شد دست لرزیده

 .صاف کردم

 .فرستم خونه. شب من و مریم کنارتیمخوام بنارون خاله، من با کاوه بیرونم. اهورا رو با کیارش می-

 .نگاهش را به کاوه دوخت و بازویش را گرفت

 .ی کافی خسته شدکاوه هم به اندازه-

 .لـ*ـبخند به اجباری زد و دستی به موهایش کشید

 .زنم تا مرخص بشیاتفاقا بیمار دارم مطب. مواظب خودت باش، میام بهت سر می-

 .مرسی-

گفتم اما من کوتاهی باید بیشتر می« مرسی؟»مری از اتاق بیرون رفتند.  همین را گفتم و همراه با

 .کردم

زد که بهش بال و پر نده؛ سر به هوا کنم، خیلی هم واست خوشحالم. مری غر میسرزنشت نمی-

 .شه اما من اهمیتی ندادممی

 :اش را با دستمال دستش محکم چلوند و دوباره گفتبینی

 ...فکرشون واسه عهد بوقه-

 :اش زدی سـ*ـینهحرصی به تخته

 !شم، تو اصالً غمت نباشهخودم وکیلت می-

اش را روی دستم گذاشت که از حرارتش، کمی دستش را به آرامی فشردم و چشم بستم. پیشانی

، بودمکردم، کنار بانو و آقابزرگ میخواست وقتی چشمانم را باز میهایم را تکان دادم! دلم میانگشت
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 .بافتشانزد و بعد هم میرا شانه میموهایم 

ی قاصدک و اولین کوچه ای که اولین بار ماهور بـ*ـو*سیدم؛ذهنم مسیری شد به سمت کوچه

بافت و عطر خوشِ تنش که تمام مشامم را پر کرده یمان. دستش که ماهرانه موهایم را میبـ*ـو*سه

نکنم، غصه نخورم و سعی کنم به دست خاطرش گریه دهم که هیچ وقت بهبود! به خودم قول می

 .ی ذهنم پاک کنمدهم که نامش را از گوشه به گوشهفراموشی بسپارمش... به خودم قول می

 خوابه؟-

 !پچ مری باعث شد چشمانم را بسته نگه دارم. از حرف زدن بیزارمصدای پچ

 .فکر کنم آره-

د به سمت چپ بچرخم تا در باعث ش اش،صدای بالشتک صندلی و در آخر عطر تیز همیشگی

 .شان نباشمدید

 .مالفه رو بیشتر بکش روش-

 :ام که با صدای خش دارم، لـ*ـب زدمدست مریم لغزید روی مالفه

 .خوام بخوابمخوبه... می-

سمت چیزهایی که بدهم به  انحرافچیزی نگفتند و سعی کردم بخوابم... سعی کردم ذهنم را 

دوستشان داشتم و االن هم کنارم بودند. دستم را روی شکمم گذاشتم و در ذهنم مدام با خود تکرار 

 :کردم

 ...دوستت دارم... دوستت دارم-

دادیم. به همیشه همین بود؛ چیزهایی را که دوست داشتیم، یا برای ما نبودند و یا از دستشان می

 ! خستهخواهممان، کنارمان بمانند. اما من، تو را میهای زندگیرینتآمد مورد عالقهندرت پیش می

های دوست داشتنی اطرافم؛ باید دوستت ندارم تا بمانی... باید بهایت ندهم تا های آدمبودم از رفتن

شوند و اگر تو بخواهی روزی نزدیکشان بشوی، تر میتر بروی، آنها نزدیکبمانی. هر چه عقب

 !راه دورمسافر شوند می

 ماهور بیرونه؟-

 .کردند خوابمسوال مریم در گوشم پیچید و زنگ خورد. فکر می

 .رو بودتا چند دقیقه پیش، تو راه-

 .نفس مریم، خسته رها شد
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 !شه نارون همچین کاری کرده باشهباورش نمی-

 ی چشم سفید چطور تونست همچین غلطی کنه؟رارهها به کنار! اون شحاال این-

 :صدایش از عصبانیت اوج گرفت که مریم تند گفت

 .شههیش... بیدار می-

 .دادصدای کشیدن کف دستش روی پایش، نشان از اضطرابش می

تونست سرش رو باال بگیره و تو شورن. کیارش بیچاره حتی نمیمریم انگار دارن تو دلم رخت می-

 !نگاه کنههام چشم

 .طفلی! کاوه هم معذب بود-

 .ذارن ایران بمونهاگر خانوادش بفهمن که همچین غلطی کرده، نمی-

 !کردندگذاشتند ایران بماند؟! به همین راحتی؟! باید سنگسارش مینمی

 .االن فقط نارون مهمه-

ام ی زندگیانههایی را روای خاطرم اهمیت داشت که ماهور همچین مصیبتمن مهم نبودم؛ اگر ذره

 !کردنمی

هایم را تیز کردم؛ از االن هر اتفاقی که با زنگ خوردن موبایل مری، مریم سکوت کرد و من گوش

 .های پیش آمده بودافتاد، در محور اصلی این جریانمی

 جانم عزیزم؟-

 .لـ*ـب زیرینم را به دندان کشیدم و دستِ زیر سرم را مشت کردم

 !چی؟! مطمئنی کیارش؟-

 .ا صدای نگرانش، قلبم تند زد و ترس مانند سیاهی شب، تمامم را فرا گرفتب

 .ره مطب... صبر کن ببینمواال به من گفت می-

 چی شده خاله؟-

 .طعم خون، زبان خشکم را خیس و طعم دهانم را گس کرد

 .در اتاق باز شد و شلوغیِ صداها به داخل حمله کردند

 .دست مامان، خودت برو دنبالش ام رو بدهنه نیستش... کیارش بچه-

شد. از سر جایم بلند شدم و به دیگر نتوانستم تاب بیاورم. هر چیز که بود، به کاوه و ماهور مربوط می
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  .نگاه کردم. نگاهش به مری بود و دو طرف صورتش را با دست گرفته بودمریم 

 .ب به چشمم خوردمری تند به داخل آمد که پشت سرش هم یک پرستارِ لـ*ـبخند به لـ*ـ

 :موبایلش را قطع کرد و به سمتم آمد

 کنه؟چرا بلند شدی آخه دختر؟... خوبی؟ جاییت درد نمی-

 :هایش را ندادم و به جایش پرسیدمکدام از سوال جواب هیچ

 چی شده؟-

 .سوزن داری، قرص باید بخوری و بعد هم ناهارت-

ی سفیدش، اش با مقنعهو پوست سبزه ی گردمن ساعت یازده و نیم سوپ خورده بودم. چهره

 .اش کرده بودبامزه

 ساعت چنده؟-

 :مریم جواب داد

 .دو و نیم-

 .پس االن وقت ناهار نیست-

 .هوش بودیوقتش نیست؛ چون شما بی-

 .حوصلهاخم کردم؛ عصبی بودم و بی

 !کنهآنژیو اذیتم می-

 :او هم تخس جوابم را داد

 .مجبوری تحملش کنی-

 .ترسیدمهای ترسناک نگاهی انداختم، همیشه میم نیامد. به سوزناز لحنش خوش

 شم؟کی مرخص می-

 :ها را در آورد و دوباره لـ*ـبخند زدسوزن

 .هر وقت دکتر فدایی گفتن؛ ترخیصید-

 :نگاهم را به مریِ نگران دوختم

 خواب نبودم، صدات رو شنیدم؛ پس دروغ بهم نگو... چی شده؟-

 :انداخت که حرصی گفتمنگاهی به مریم  نیم

 !مری به من نگاه کن، به من-
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 :ی تختم نشستنفسش را سنگین رها کرد و لـ*ـبه

 .کیارش زنگ زد، گفت که خبری از کاوه نیست، ببین ماهور هنوز بیمارستانه-

 .نارونتر شد. لعنت بهت اخمم عمیق

 این جاست؟-

 .دوباره مریم را نگاه کند اما پشیمان شدر کرد. خواست لـ*ـب تَ

 ...فکر کنم... اوم، یکم پی-

 !نیست-

 .سر تکان دادم و گلویم را فشردم

 !ماهور نیست-

 .جوری نکن با خودتنارون این-

گرفتم از نبود هر  استرس .خواستم بروم پیدایش کنم. میمهم نبود یشان برایمهااصالً حرف

 .شاندوی

 .هات رو هم بخور تا ناهارت رو بیارنخب خانمی... قرص-

 !ام را به بالشتم دادم. خانمی کوفت بخورد به جای قرص و ناهاربرو بابایی در دل نثارش کردم و تکیه

 :ج بشود، جدی گفتبعد از اتمام کارش، وضعیتم را بررسی کرد. قبل از اینکه از در خار

 !شهافتی رو دور خونریزی و احتمال سقط بچت زیاد میها نیازن، وگرنه دوباره میقرص-

توانست ام؟! نمیی دیگری از اتاق خارج شد. سقط شدن بچهناباور نگاهش کردم که بدون حرف اضافه

 !حقیقت داشته باشد

 .مه، بازی کنارش تا نیمان خالی بود و پنجرهتـ*ـخت بـ*ـغلی

 .ها رو بده بخورممریم... بده، قرص-

 .با حرفش، ترس ریشه زد در جانم

 .از هر کدوم یکی-

 :مری متعجب گفت

 !چند تاست؟ مگه-

 .اوم... سه تا-
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جوشید و مطمئن بودم فهمیدم کاوه کجاست و بدتر از آن ماهور! دلم مثل سیر و سرکه میباید می

 .آوردخودش نمی مری هم همین حس را دارد و به روی

ی شدم. قفسهتر میحوصلهگذشت و من هر ثانیه بیساعت دو و نیم بود و من کالفه... دیر می

ام بعد های داخلیخورد. انـ*ـدام بدنام در حال متالشی بود و انگار پوست تنم چنگ میسـ*ـینه

تنِ بیمارم روی تـ*ـخت کرد. شبی که اثراتش، ای که با ماهور سپری شد، درد میاز آن شب لعنتی

 .بیمارستان شده بود

جویید و طول اتاق را هایش را میمریم کنارم نشسته بود و عمیق در فکر فرو رفته بود. مری ناخن

کرد. اما من، نگاهم به نور غلیظی بود که از پنجره تا به داخل خیمه زده بود و برای درپی طی میپی

 .کردمسیاهی شب لحظه شماری می

 .ی درد بودندآور و تسکین دهندههایش خوابآمد؛ قرصم میخواب

*** 

ها پشت پایم را زد، از سوزشش چهره های درخت را به کناری زدم. تیزیِ یکی از همان شاخهشاخه

 !پایم نیامد درهم کشیدم اما در کمال تعجب، هیچ خونی از

 .سوزاندام را مینور نبود و بوی رطوبت بینی

ناگهان تیر کشید و  .کردم. یک لحظه ترسیدم! ایستادم و دست روی شکمم گذاشتم شروع به دویدن

 :گرمی خون را حس کنند. جیغ زدم باعث شد پاهایم

 ...نه! نه! نرو-

 .شدمکس میگذاشت، دیگر برای همیشه بیرفت و تنهایم میاگر می

به زمین پوشیده از علف  آمد و تاصدای قارقار کالغ، برچسب سکوت را به لـ*ـبم زد. خون می

 .های زیر پایم خونی شدندرسید؛ سبزهمی

ام نشست. با ترس به عقب برگشتم که ماهور را دیدم. زیر چشمانش گود رفته دستی سرد روی شانه

 !زدبود و پوستش به سفیدی می

 ...کشتیم-

 .به جلو آمد که من به عقب رفتم. نگاهش ترسناک بود و مردمک چشمانش زوم صورتم

 ...قاتل-

 .هر دو دستم را روی شکمم گذاشتم و به عقب رفتم
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 !تو... باعث مرگ منی-

 .آمدشد و خونم بند نمیی بدون اشک! صورتم خیس نمیکردم اما گریهگریه می

 .توانستخواست چیزی بگوید و نمیتر شد. انگار میصدای قارقار کالغ نزدیک

 :اد زدتند به سمتم آمد، بازوانم را گرفت و فری

 !تو کشتیم-

*** 

ام از عرق شده بود و پیشانی باز کردم. گردنم خیس چشمی تـ*ـخت چنگی زدم و با ترس به مالفه

کشید. سینی غذا روی میز نرمک به داخل اتاق سرک میملتهب. باألخره شب شده بود و باد نرم

 .گذاشته شده بود

ی صندلی گذاشته و خواب بود. من و مریم، هیچ کس در اتاق حضور نداشت. سرش را روی دسته جز

سعی کردم  .قراربیام را از سرم در آوردم و موهایم را به عقب راندم. گرمم بود و ذهنم روسری

 .کردتوانستم و این بدتر حالم را دگرگون مییام را منظم کنم اما نمهای تند شدهنفس

کردم. هولکی آنژیو را از دستم کشیدم که باعث شد رفتم... باید خودم ماهور را پیدا میباید می

های پوستم بسوزد. اهمیتی ندادم. مالفه را روی زمین انداختم و از روی تـ*ـخت پایین آمدم. قطره

 !آوردندی گردی به وجود خون با شتاب روی زمین ریختند و لکه

های پالستیکیِ باد میان موهایم پیچید... از موهایم متنفرم. از بلندی و فر بودنشان بیزار بودم. دمپایی

آبی کنار تـ*ـخت را پا کردم و با سختی به سمت در رفتم. خواب مریم و خاله سودابه مثل هم بود! به 

 «!شنوقت خواب، سنگین و ناشنوا می»قول آقابزرگ: 

ای روسری سر نداشتم و ذره .خوردرو زیاد بود و تک و توکی آدم به چشم میدر را باز کردم، نور راه

رفت و ام از گرسنگی ضعف میهم برایم مهم نبود. بدون اینکه در اتاق را ببندم، بیرون رفتم. معده

 .سوختپوست دستم می

دیدم، دوباره رویم بود. اگر پرستار یا دکتری میروبه های کنار هم،رو را طی کردم. دو مسیر با اتاقراه

 .کردندام میدر آن اتاقم زندانی

 :خواستم به سمتی دیگر بروم که صدایی آشنایی، پاهایم را میخ زمین کرد. با ترس زمزمه کردم

 !یا خدا-
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به کدری  رنگ و کدر، مثل آبیِ آسمان دلم که روبه رنگ دیوارها چشم دوختم؛ یک آبی و سفید کم

 .شودرود و در آخر، شب حکمرانش میمی

خودش بارها گفته بود  .این صدا... امکان ندارد که برای خودش باشد! امکان ندارد به تهران بیاید

 !رسدروستا چیز دیگری است که شهر به یک سومش هم نمی

 .خوردبه چشم می ام را باال آوردم؛ دور مچم دیگر کبود نبود و حال، خون خشک شدهدست زخمی

ها و ی سگشوم طعمهکنند. میای خدا... ای خدا! حاال چه کنم؟! اگر پیدایم کنند، زنده زنده دفنم می

 .روستای های درندهگرگ

خواست کف یدستم را بند دیوار کردم و سرم را کمی جلو بردم تا ببینم چه کسی در اتاق است. دلم م

 .زدمنشستم و با بدبختی زار میزمین می

 !ستسازدش. ببین چقدر الغر شده اشهر نمی-

 !ام گذاشتم. این صدا... این صدا، برای حلیمه بود؟ترسیده، دهانم را گرفتم و دست روی قلب کوبنده

تشان فرار کرده تر شدم تا اینکه دیدمشان؛ خودشان بودند، همان افرادی که از دسنزدیک و نزدیک

 .بودم

آب دهانم را به سختی بلعیدم و به عمویم که روی تـ*ـخت افتاده بود، نگاه کردم. مریض احوال بود 

 !ای حرف بزندو حتی توان نداشت که کلمه

 !گی؟من بروم دکتر خبر کنم، ها؟ چه می-

 !امبه خدا که دیوانه شده دانم اسحاق.نمی-

ربه کردم و آن هم وقتی بود که از مرگ بانو باخبر شدم. همان روزی که یک بار در زندگی ترس را تج

همان روزی « رم!من دیگه مدرسه نمی» :های خانه انداختم و غریدمی سبزم را عصبی روی پلهکوله

شوی... باألخره تمام باألخره فارغ می»که هیچ کس در خانه نبود تا دوباره نازم را بکشد و بگوید: 

 «.بینیمات را میروسیشود... عمی

کوباند... من در آن روز هیچ کس نبود. من بودم و بادی که وحشیانه خودش را به در و دیوار خانه می

 .آوردهایشان را به زوزه در میی عزاداری که باد، برگبودم و درختان قامت کشیده

ها کنار و داشت شبیک دختر شانزده ساله را که آرز« دیگر بانو نیست، مادرت مرد!»گفتند: 

 .خواهرش بخوابد، آرزو داشت پدرش به شهر بیاید و کنارشان زندگی کند را ترساندند

رود و چهار سال تمام تنهایم گذاشت، معنی ترس را وقتی ماهور رهایم کرد و گفت که از ایران می
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 ...کردمفهمیدم. حاال دومین ترس را تجربه می

دانستم که کشته می .لرزیدبودند و تمام وجودم می خت شدهتوانستم راه بروم، پاهایم کرنمی

 !کردندشوم... شاید سنگسار، شاید هم زنده به گورم میمی

توانستم توانستم... به خدا قسم؛ نمیدر اتاق کامل باز شد. سُر خوردم و روی زمین افتادم. نمی

 !اندخودی که اسمش را ترس نگذاشتهحرکتی کنم. بی

 .زدندهای بیمارستان در تنم زار میام کرده بودند و لـ*ـباسطهموهایم، احا

 .کشیدشحس کردم پایش لرزید، همان پای ناتوانش که به سختی روی زمین می

 !.. اهلل اکبراهلل اکبر.-

 .شدصدایش ترس داشت، پُر بود از لرز و درد؛ باورش نمی

 !کشت. نارون بدبخت شدیمرا می ی ریختن دادم.هایم اجازهبه زمین چنگ زدم و به اشک

 !شد؟مگر ساعت چند بود که کسی پیدایش نمی

 !نا... نارو... نارون-

 !را پیدا کردی نارونگویم اسحاق، باألخره اش، به دوزخ کشاندم. تبریک میایست حرفی

 ...اسحاق؟ چه شد-

اش زد، باعث شد بیشتر در دیوار ماسید. سیلیِ محکمی که از حیرت به گونهی حرف در دهنش بقیه

 .پشت سرم فرو بروم و سر به زیر بیندازم

 !خدا مرگم بدهد! این خودش است اسحاق؟-

های بیمارستان و در آخر صدای دکتر فدایی، باعث شد خدا را های ظریفی به کاشیبرخورد پاشنه

 .ل بارها شکر کنمخاطر شنیدن دعاهایم، در دبه

 !نارون جان؟ عزیزم این جا چرا؟-

 :نزدیک شد که اسحاق پایش را تند به جلو سراند. با لکنت جیغ زدم

 !.. دکتر نیادن... نه! دکتر.-

 :هایم را گرفت و با لحنی تند، خطاب به اسحاق گفتدست

 !لطفاً دور بمونید آقا-

 .دم که دستی به پشت کمرم کشیداز روی زمین بلندم کرد. روپوشش را محکم چسبی

 .این خانم برای ماست-
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 !. نهکردمکردم... نباید! نباید نگاهش مینباید نگاهش می

 !دخالت هم جایز نیست-

 :رو را پر کردصدای بلندش فضای خلوت راه

 .کنمگفتم دور بمونید آقای محترم؛ وگرنه حراست رو خبر می-

م را به نوازش دستش درآورد و به عقب راند. به سمت اتاقم اش مخفی کردم. موهایسرم را در شانه

 .هدایتم کرد و من پاهایم توانی برای راه رفتن نداشتند

 .خیلی خب نارون جان؛ من کنارتم، جایی برای ترس نیست-

 :داد زد

 !این خانم برای ماست-

 :لرزیدندهایم به وضوح میدست

 !گه؛ نیستمنه! ن... نه! دروغ می-

 .دم رسیدگی کننیزم. من االن اطالع میباشه عز-

 :بلندتر از قبل داد زد

 .کنمپیدایت می-

 .آورش را نشنومهایم را گرفتم تا صدای عذابشگو

 :دو پرستار از اتاق خارج شدند و متعجب گفتند

 خانم دکتر این صداها چیه؟-

 .کنممیچیزی نیست. من رسیدگی -

 .از سر جایش پرید و صاف نشستمریم هنوز خواب بود که با صدای در، 

 !چرا کاوه نموند کنارت آخه؟-

 .هایم از خشکی زیاد پوسته زده بودندلـ*ـب

 !نارون این چه وضعیه؟-

هوش شدن نداشتم. هر وقت که صداها را از آمد. دیگر توانی برای بیصدای متعجب مریم از دور می

 !دادهوش شدنم را میخبر از بیپیچید؛ شنیدم و صدای بوق ماشینی در گوشم میدور می

 ...دکتر-
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 .خم شدم و در نهایت، جان از تنم رفت و روی زمین ولو شدم اما این دفعه چشم نبستم

 :با گریه جیغ زدم

 !مریم-

 .هایم گذاشتم و اشک ریختمکف دستانم را روی گوش

 .مریم پیدام کردن-

 .دیگر خسته نباشید گفتندد و به یکای کشیدنهای ساعت خمیازهتوقف زمان را حس کردم. عقربه

 :مریم جلویم زانو زد و دستانم را گرفت

 !گی؟چی داری می-

 .هایم بلندتر شدنددر باز شد و کسی بیرون زد. مریم تکانم داد و من، گریه

 !اسحاق... این جاست؟-

 :هایم را تا انتهای گردنم کشیدم و ضجه زدمناخون

 !این جان مریم... این جا-

 .م کشید. دست انداختم دور کمرش و محکم فشردمشار دستانشحصبه 

 .رو به داخل دویددر دوباره باز شد و نور راه

 .کمک کن بذاریمش روی تـ*ـخت-

. دکتر فدایی سعی داشت آرامم هایم را درآوردم و روی تـ*ـخت دراز کشیدمبلندم کردند، دمپایی

 .کردکند و مریم، گنگ نگاهم می

زنم بیاد امشب شیفتم و بیمارها زیاد. نذار دل نگرونت بمونم دختر! به کاوه زنگ می نارون جان من-

 !تونه بهت آسیبی برسونه؛ این جا بیمارستانه عزیزم. نگران نباشکنارت... کسی نمی

 :شد، گفتموبایلش را از جیب روپوشش درآورد و در حالی که از اتاق خارج می

 .گیرمدارم باهاش تماس می-

 .گذردفهمید در دلم چی میمن آمدن کاوه نبود. نمیدرد 

 .شاید... شاید خودش نبود-

 .به گلویم چنگی زدم و در خودم جمع شدم

به سمت در رفت، خواست قفلش کند که موبایلش زنگ خورد؛ یادش رفت! باید خودم قفلش 

 .کردممی
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 .سالم بابا-

 .هایم را مضطرب به دندان کشیدمناخون

 .ن هم خوبه، ناروخوبیم-

 !خوش به حال مریم که پدری مثل تو دارد

 .گیرمتونم بیام پایین، بیا باال خودم میام ازت میچرا زحمت کشیدی قربونت برم!... من نمی-

 :داد زدم

 !مریم نرو! توروخدا نرو-

 .چشم بابا-

 .به تماسش پایان داد. نزدیک آمد، دستم را گرفت و بـ*ـو*سید

 .رمنمیرم. هیچ جا نمی-

 .در باز شد که با ترس چشم بستم

 .هیش. نارونم دکتره، چیزی نیست-

 :بوی عطرش زودتر از خودش نزدیک شد. عصبی گفت

 !ی نادون! نترسیدی رگت پاره بشه؟هی دستت شدم. دختراالن متوجه-

 :ای شوکه شده نالیدانگار مریم هم تازه فهمید که آنژیو را از دستم کشیدم. با چهره

 !خاک به سرم نارون! خاک به سرم-

 .ذارهش 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 گفتصدایم را شنید و عصبی

 !با این کارهای تو اگه نره، جای شکرش باقیه-

توانست شدند اسحاق این جاست؟ دیگر چه میو خواب. چرا متوجه نمیدستم را گرفت، باز هم سرم 

 !بدتر از این باشد؟

 .سوزش دستم باعث شد ابروهایم از اخم بهم پیوند بخورند

 .گردماالن بر می-

 :نالیدم
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 !نرو-

 .مشون. دکتر فدایی که کنارتهاومده باال! فقط ازش بگیر-

زند دختر بدی ین جا کنارم است و مدام به جانم غر میچشم بستم و سر تکان دادم. دکتر فدایی هم

 .خاطرشان بانویم کشته شدام اما من بد نبودم! فقط ترس داشتم؛ ترس از کسانی که بهشده

 .شدشدند. بوی عطرش دور و دورتر میتر میآمد و چشمانم هر لحظه سنگینخوابم می

 :نجوا کردم

 !نرو-

 .کردخورد و بیشتر بازش مید. باد به پنجره میام کرخت شصدایی نیامد و تن خسته

رن تو موهای بلندش ها شب مییه دختر خوب، همیشه باید به حرف مامانش گوش بده، وگرنه مورچه-

 !شه نارون؟و بعد چی می

 .برگشتم و با ترس به چشمان سبزش نگاه کردم

 !شنموهاش خورده می-

 :با مالیمت خندید

 ، نه نشنوم... باشه مامان جان؟ببافمبیار موهات رو گفتم شونه  پس هر وقت-

هایش برایم رنگ دیدمش و خاطرهای اشک از چشمم سر خورد و روی بالشت افتاد. انگار که میقطره

بلندش، دنیای  زدند و موهای طالییهای چربش که زیر نور آفتاب برق میو رو گرفته بودند. دست

 .کشاندبیمارم را به ویرانی می

 !نارون؟-

 .کردچشمانم برای دید زدن ناتوان شده بودند اما صدای بانو دمی رهایم نمی

 .باید بریم-

 .خواست مرا با خودش ببرددوباره سوزش دستم و کشیده شدن سِرُم؛ بانو بود، می

 :هایم به سختی از هم باز شدندلـ*ـب

 بانو؟-

 .آمدتوانستم تکانی بخورم و خوابم مید زیر کمرم. نمیدست بر

 :جوابم را نداد که دوباره زمزمه کردم
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 !مامان؟-

 .هایش انداختم و چیزی را روی سرم انداختهایش گلویم را زد. روی دستنفس تیزیهیچ نگفت و 

*** 

خواستی به خودت ثابت کنی که رحله از جنگیدن در زندگی بود؛ وقتی میجنگ درونی، باالترین م

خواستی خودت را قوی وقتی می .دادندهای اجباری شکستت میتوانی و در آخر، این توانستنمی

های خودت؛ مثل یک ضعف و دلپیچه! مثل یک نشان بدهی و این یعنی، درون تو پر بود از شکسته

 !سردرگمی و تهوع

هایت را بـ*ـو*سید، دستات را میود یک بار اتفاق تلخی را تجربه کرده باشی، پیشانیب کافی

 :گفتگرفت و با لـ*ـبخند میمی

 ...کنمدیگر رهایت نمی-

 .مانکردیم به بودنشان در زندگیشدیم؛ فقط عادت میها رها نمیما هرگز از تلخی

کرد. شد، حس میوی صندلی ماشین باال و پایین میکرد و این را کمرم که هر بار رها را رد میمانع

 .ام را بهم ریخت و باعث حالت تهوعم شدبوی چرم کاپشنی، معده

بالشتک صندلی راه به چنگ گرفتم و گردنم را باال آوردم. از روی مانع بعدی رد شد که آخی ریز از 

 .رفتکرد و سرم گیج میهایم خارج شد. پشت گردنم درد میمیان لـ*ـب

گذشت، در قاب نگاهم ی سبزی که تند از جلویم میبا هر قوتی که بود، کاپشن را کناری زدم. منظره

های تیز ماشین روی آسفالت، به واهمه کشاندم. سر چرخاندم و با کسی مواجه نقش بست و الستیک

.. افتاد! تمامش خواب است و رویا.برایم! نباید این اتفاق می بود جهنمشدم که ترس از بودنش، خودِ 

 !هیچ چیز واقعی نیست

ی جلوی ماشین را به سمتم تنظیم کرد. نفرت نگاهش، نفسم را حبس کرد و تلخی دست برد و آیینه

 .لـ*ـبخندش، سم شد برایم

 !بیدار شدی... باألخره-

 .انداختم کاپشنش را به کناری پرت کردم و به عقب نگاهی

 .خبری از تهران نیست دیگر شهیفه-

 .هایم را گرفتم و جیغ زدمبه ماشین، در خیابان طویل و خلوت پیچی داد که با ترس گوش

 .آ... آ ببین... هیچ کس نیست-
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کرد. دست چپم را روی شکمم اش... خدا لعنتش کند که دیگر رهایم نمیباز هم شده بودم شهیفه

 .سر بلند کردم وحشتگذاشتم و با 

 .باشه، باشه! فقط این کار رو نکن-

اش درهم گره خوردند و دوباره ماشین را به حالت اولش در آورد. من با این ابروهای پر و مشکی

 !کردم؟دیوانه، این جا چه می

 ای کردی، وقتی همان شب نامزدی رفتی؟افهها شهیفه خانم، ها؟! حاال فهمیدی چه غلط اض-

 .با حرص سر تکان داد و مشتش را به فرمان کوباند

 !شود عزرائیل جانم؟نگفتی اسحاق می-

 :ای به عقب برگشت و فریاد زدبرای لحظه

 ها؟ نگفتی؟-

در خود مچاله شدم و هراسیده نگاهش کردم. پدرش مسبب مرگ بانویم شده بود و خودش هم به 

 !شدقاتلم میزودی 

 !رویدیگر نمی-

 .گریه کردم؛ شاید دلش به حالم بسوزد

 !ریزیاشک تمساح نه؛ تو اشک بانو می-

 .دستم را دور شکمم حلقه کردم و به در ماشین چسبیدم

 .دهنت رو آب بکش، بعد اسم مامانم رو بیار-

لی بخورد. دست بردم و ام محکم به صندترمز ناگهانی ماشینش باعث شد به جلو پرت شوم و پیشانی

ام پیچ ام بیشتر شد. رگ کنار گیجگاهم نبض گرفته بود و معدهبه موهایم چنگ زدم که سرگیجه

 .خوردمی

 :ام را باز کرد و بازویم را گرفتصدای باز و بسته شدن در ماشین و بعد از چند ثانیه، در کناری

مت دادم به سه ناقو شهیفه؛ گفتم نرو! اما تو جان به لـ*ـبم کردی... خانه خراب شدم از دستت! قس-

 !تو چه کردی؟! رفتی و شدی نارون آقاجانت... ای لعنت به خودت و ذات کثیفت

 .هایم را پس زدم. غرشی کرد و به موهایم چنگی زد! گریه کردم اما التماس؛ نهبا پشت دست اشک

 چرا نخواستی زنم بشی، ها؟-
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 .هقم بلند نشوداشین خورد. لـ*ـب گزیدم تا صدای هقبه عقب هلم داد که کمرم محکم به م

 .موهایم را به سمت خودش کشاند که گردنم کج شد

 !بگو شهیفه، بگو چرا نخواستی شریک من بشی، ها؟-

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 کردمایم را میوار موهاز قدرت دستش که جنون

 !ام، متنفرمکنی شهیفهازت متنفرم!... از تویی که فکر می-

 .ام را باال آوردم و محکم به پای شَل و ناتوانش زدم که آخی گفت و خم شددست مشت شده

 !ازت متنفرم-

ی اطرافش آن را قامت کشیدههای ی درازی که درختپا تند کردم و مخالفش، به سمت جاده

اش در های بیمارستان تنم بود و بوی ضدعفونی کنندهکردند، دویدم. هنوز لـ*ـباسترسناک می

 !کرددست باد، مشامم را آلوده به تهوع می

 !شهیفه-

صدای فریادش در باد گم شد. اهمیتی ندادم و مسیرم را پیش گرفتم. دستم را بند شکمم کردم و با 

 «!تنهام نذار ...نرو، تو دیگه»بریده از دوییدنم، نجوا کردم: هایی نفس

توانستم و دوییدم؛ اما نمیشدم، میپای چپم تیک زد و باعث شد نقش بر زمین شوم. باید بلند می

 .کردام نمیپایم یاری

 :کردم و با گریه داد زدم ی زانویممشتم را حواله

 !زود باش!... پاشو-

با بدبختی نگاهی انداختم. تا کجا  رویمی وسیع روبهشد. به جادهمشتم، بدتر میکرد و با هر درد می

 !کردم؟فرار می

های ماشینش و در آخر پیاده شدنش، به یقین رساندم که پایانم اسحاق است و صدای تیز الستیک

 !بس

اش ی سـ*ـینههای ریز و ناتوانم را حوالهای که به صورتم زد، جری شده از کارش، مشتبا سیلی

کردم که چشم بست و زیر گریه زد! باورش برایم سخت بود که اسحاق جلویم گریه کند و مظلومانه به 

 .کرد ببخشتمبـ*ـو*سید و التماس میهایم را تند و پشت سر هم میم بکشد. دستحصار دستانش
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 .با هر زوری که بود، دوباره سوار ماشینم کرد و به سمت روستا حرکت کرد

فهمیدند دزدیده شدنم کار خودش است. من به کاوه اعتماد داشتم، او ار برود. باألخره که میبگذ

داد، ایمان ام نجاتم میهای زندگیهای سختم بود. من به خدایی که هر بار از چالهایمان من در لحظه

 .داشتم

 ی نیمه ساز به چشمنهها ساخته شده بودند و تک و توکی خاخبری از آن همه خیمه نبود! بیشتر خانه

آالیش نبود. شده بود مثل بازارش؛ خورد. روستایی که من در آن بودم، دیگر مثل قدیم ساده و بیمی

 !شلوغ و باصفا

این خودش  دیدم وای کوتاه حضور اسحاق را در کنارم از یاد بردم. ناری و سپهرم را میبرای لحظه

ر هم و زمین فوتبال وسیعی که کنارش بود، باعث شد دلم های گِلی تنگ کنادنیایی بود برایم. کوچه

 .بگیرد

ی کوچکی که معلوم بود در ام کرد، بازویم را گرفت و به سمت خانهحرفی از ماشین پیاده بدون هیچ

زدند و اما من، با نفرت نگاهش کوچکش به تازگی رنگ شده، کشاند. چشمانش از خوشحالی برق می

 .کردممی

 !ذارم برایش به والی علید شود و این موهای بلند آویزانت را ببیند؛ گردن نمیآخ اگر کسی ر-

 .هایم انداختی ماشینش را روی موهایم گذاشت و کاپشنش را روی شانهلُنگ قرمز و کهنه

 .ای به در زدکلید را از جیبش درآورد و تقه

 :با خنده گفت

 .زنم، همین دیشب یوسف رنگش زدهدست نمی-

 !نفرمازت مت-

 .اش بیشتر شدخنده

 !ها! تنفر داشته باش. خودش هم حسی هست دیگر-

شناختمش اما ام شدند. نمیای باز شد. چشمان مشکی کنجکاوش زوم چهرهدر توسط پسر بچه

 .گفت که باید برادر مرضیه باشدحسی می

 :اسحاق گوشش را پیچاند و سرخوش گفت

 کنی توله؟به زن داداش سالم نمی-
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 .نگاه دزدیدزده از کار اسحاق، گوشش را گرفت و از چشمانم خجالت 

 .سالم زن داداش-

 :با مشت به بازویش زدم و عصبی غریدم

 .ولش کن بچه رو-

 .نزدیک آمد که من عقب رفتم

 .نگاهی به کوچه بینداز؛ سه خانه بیشتر ندارد، به اون آخری نگاهی کن-

 .خوردزنگ سفیدی به چشم میچشم دوختم به در کوچک آبی رنگی که کنارش 

 !ی اسحاق و شهیفهخان درستش کرد. گفت خانه-

گفت! خانی که هیچ وقت نتوانست یک خان واقعی باشد و هم زنش را به کشتن داد، و هم پدرم را می

 .مصیبتی شد برای دو فرزندش

 !آخ شهیفه... تو چرا گوش وایستادی؟! برو داخل-

 .حق هم داشت. همه در این روستا از اسحاق و یوسف ترس داشتندترسیده به داخل رفت.  پسر بچه

 .نگاهش کردم، چشمانش غم داشت

 !دانی این چند ماهی که نبودی، چه گذشت بر مانمی-

 .کردم آرامش دارمیشان، شش ماهی که فکر میشش ماه دور بودم از همه

 .پدرم خان شد-

هایم منجمد شد. دستم را گرفت و به داخل در رگای قلبم از کار افتاد و خون با این حرفش، لحظه

 .حیاط کشاند

 .اشاست محل خان بازی اما کدام پدر؟! دیدی که، تـ*ـخت بیمارستان شده-

نهایت کم عقل و پست بود اسحاق! کسی که به حرفش را زد و بعد هم بلند خندید. یک مرد نادان، بی

 !سنگساری بود و بسخندید، جزایش پدر خودش در بسـ*ـتر مرگ هم می

اش مگر زنده یا مرده»چرخید که بپرسم پدرم کجاست. صدایی در اعماق وجودم فریاد زد: زبانم نمی

 «فرقی هم برایت دارد؟

وقتی گوشش  .در حیاط را بست و نگاهش را به پشت سرم داد. نوک کلید را در گوشش فرو کرد

 .بود باشد، کافی خارد، برایش مهم نیست چه در دست دارد! فقط تیزمی

 .پشت سرت نگاه بینداز-
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 !کردم. اصالً این خانه برای چه کسی بود؟باید نگاه می

های ریز ی دیگرم مواجه شدم. اشکی نیمههایم، ترسیده به عقب برگشتم که با چهرهبا گرفتن شانه

 .اش صورتش را خیس کرده بودندو مرواریدی

 :کردمناباور زمزمه 

 !ناری-

 .هایم را دور کمرش حلقه کردم. به خودم آمدم و دستم کشید و هق زددستانشحصار به 

 !شودها! وگرنه آن طرف چشمت هم بادمجان کاشته می ناری بیرون نرود-

م آخی درپیهای پیش جدا شدم و به سمتش یورش بردم. از ضربهحصار دستانشبا این حرفش، از 

هایم را در گوشت گردنش فرو بردم و ن، وحشیانه ناخونگفت و سعی کرد از خودش جدایم کند اما م

 .لگدش زدم

 .ولش کن خواهر... ولش کن-

 :داد زدم

 !تو این کار رو باهاش کردی؟ آره؟-

 .اش را صاف کردبه عقب هلم داد و پیراهن چرکی

 اهلل اکبر! من چرا؟! شوهر ندارد که من دست بلند کنم؟-

 .هایم را گرفت و به سمت خانه کشاندمجیغ زدم. شانه دستی به صورتم کشیدم و از عمق وجود

 !ات کرده هاتهران وحشی-

خواستم دوباره به سمتش حمله کنم که به سرعت بیرون زد و در را بست. خدا لعنتم کند! در نبود من 

 .به ناری چه گذشته بود که خودم خبر نداشتم

هایی دیوار تکیه داده بود و رخت خواب های کوچکی که بهی سرخ، پشتییک فرش از رنگ و رو رفته

 .دادندی ناری را تشکیل میکه در اتاق گذاشته بودند، خانه

 رفتی، نگفتی خواهر دارم نارون؟-

 .نگفت شهیفه و این خودش دنیایی برایم ارزش داشت

 .اش کشیدمبا گریه دستی زیر چشم کبود شده

 کی؟ ناری کی این کار رو کرد؟-
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 :به جایش گفتجوابم را نداد و 

 پدر شدیم؟دونی بیمی-

 .هایم را بهم فشردم، دستم را مشت کردم و محکم به قلبم کوباندمدندان

 !الهی آمین! بار اهلل شکرت-

 :دست روی دهانم گذاشت و ناله کرد

 .نگو نارون، نگو. خدا رو خوش نمیاد به مرده بد و بیراه بگی-

 .سه زدمدستش را از روی دهانم بر داشتم و بـ*ـو*

 !کی به این حال و روز انداختت؟-

 .دوباره جوابم را نداد. پای راستش را به سختی کنارم کشید

 .ها گچش رو باز کردمشکست، تازگی-

 .ناباور سر تکان دادم

 .خوردمکردن من فراریت دادم! شدم مضحک مردم روستا و هر روز از یکی حرف میفکر می-

 .با اندوهی فراوان نگاهم کرد

 !ما شومیم؛ بختمون سیاهه و پیشونیمون کوتاه گنمی-

گفتم ش کشیدم. یاد حرف کاوه افتادم. وقتی میحصار دستانشچشم بستم، نفسم را رها کردم و به 

 !اش را کامل کنمداد باقینمی گذاشت و اجازهام، دست روی دهانم میآبرو شدهبی

 .دیگه رو داریمدیگه این حرف رو نزن. ما هم-

 !داد. چقدر دلتنگش بودمبی را میوی پیراهنش، بوی بیب

 بی کجاست؟بی-

 .خواد بعد از مرگ یعقوب خان، این جا بمونهرفت تبریز. گفت نمی -

 .دیدمش؟! دیگر هیچ کس نبود که فریادرَسم شود و از این روستا نجاتم بدهدپس چطور باید می

اش را چینیِ مشکیند شد و پیراهن بلند چینم درآمد، به سختی از سر جایش بلحصار دستانشاز 

آور است. اش مثل بانو، خاص و متعجبگفتند ناری از من زیباتر است و چهره. همه میکمی صاف کرد

گرفتم؛ به قول نرجس، باید عنوان دختر ی لـ*ـبش را نادیده میاگر کبودی زیر چشم و پارگی گوشه

 !دادیمششایسته می

 .های کوچک و سرخش نشاندد و لـ*ـبخندی غمگین روی لـ*ـبهایش را پاک کراشک
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 خوای ببینیش؟سپهر خوابه، می-

اش کشاندم. اتاقی که خفه بود و هیچ سر تکان دادم که دستم را گرفت و به سمت تک اتاق خانه

 !ای نداشتپنجره

 .بودها خوابانده بود و پتوی صورتی رنگی را رویش کشانده خوابی رختسپهر را گوشه

  .ای زد که با درد چشم بستمام بـ*ـو*سهبه پشت شانه

های کوچکش را دست ی معصومش در خواب، خوردنی بود! کنارش دراز کشیدم و انگشتچهره

 .گرفتم

 !لـ*ـباس بیمارستان تنته-

 .دست دراز کردم، جلو آمد و نوک انگشتانم را گرفت

 .کنارم دراز بکش ناری. بذار حس کنم خواهرمی-

 .ام، کنارم دراز کشیدپهلویم را نرم فشرد و طبق گفته

 .بخش بود و دوست داشتنیگرمای دست سپهر، مثل کاوه آرام

 .زد اما سعی کردم به روی خودم نیاورمبوی تازگی گچ، دلم را می

 .دونم چرا اینجام ناری! چشم باز کردم، دیدم تو ماشینشمنمی-

 .خیز شدبا دست به صورتش زد و نیم

 خاک به سرم! بدون خبر آوردت اینجا؟-

 .سر تکان دادم و به سمتش برگشتم

 .ایمبیا بریم ناری، تو الیق اینجا نیستی! من و تو پدربزرگ داریم، ما یه خانواده-

 .تر رفتاش کشید و کمی عقبی سـ*ـینهترس در چشمانش خانه کرد. دستی به قفسه

 !زننآتشم می-

 :اخمی کردم و عصبی گفتم

 .لط کردنغ-

 :اش را به سمتم گرفت و با بغض گفتانگشت اشاره

 !یادت نره با مادرمون چه کردن-

ی اتاق را بلعیدم و کمی پلک زدم تا چشمانم سوخت، هوای گریه کرده بودند دوباره. هوای سرد و خفه
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 .دیدم از کدری در بیاید

 !گی نه؟ببین چی کار صورتت کردن نامردها؛ باز هم می-

 :تاهی به سپهر انداختم و دوباره گفتمنگاه کو

گور شده ی ارازل و اوباشی داشته باشه؟... اصال اون گوربهاین بچه چه گناهی کرده که خانواده-

 کجاست؟

 :زیر انداخت اش را کمی شل کرد و سر بهی روسریگره

 .تهران-

 .ته دلم از حرفش لرزید

 !چرا ندیدمش؟-

 .ای زیر پایش، مشغول کردهای موکت قهوها پرزشانه باال انداخت و خودش را ب

 .بیا بریم فدات بشم، جای ما اینجا نیست ناری-

 .ی لـ*ـبش نشست که قلبم را به درد آوردپوزخندی تلخ، گوشه

 .کنمبیست و شش ساله که اینجا زندگی می-

 .خواستم جوابش را بدهم که در به صدا درآمد

 .و به سختی از سر جایش بلند شد اش را سفت کردی روسریدوباره گره

 .کنار سپهر بمون تا بیام-

خاطر بانویی است که شانزده سال ام را به دیوار دادم. خلق و خوی االن ناری، بهسر تکان دادم و تکیه

 !شد یکی مثل حلیمهبزرگش کرده بود؛ وگرنه می

تم تا آرامشش تزریق وجودم های کوچک سپهر را گرفصدای اسحاق، لرز به تنم انداخت. دوباره دست

 .شود. در جایش غلتی زد و با دست آزادش، چشمانش را خاراند

 .ام را نمناک کردم و بالشتش را روی پایم گذاشتمهای خشک و ترک برداشتهلـ*ـب

 .مان... مانی-

 .بـ*ـغلش کردم و روی پایم گذاشتمش

 .بخواب پسرم-

توانست به خوبی صدای مادرش را تشخیص اله میی سه سدانست که ناری نیستم. یک پسر بچهمی

 .بدهد
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 :بغض کرده گفت

 !نه، مانی-

اش به بیرون نرود و اسحاق را به داخل اتاق نکشاند؛ اما دادم تا صدای گریهتندتند پاهایم را تکان می

 !زهی خیال باطل

 .رویم ظاهر شددر اتاق باز شد و قامت اسحاق، روبه

 .خواهدمیاین بچه مادرش را -

 .آلود سعی داشت به سمت اسحاق برودبه سپهر نگاهی انداختم، از روی پایم بلند شد و خواب

 !ای عمو به فدای پاهای گردش-

ی اسحاق شود. دلم خواست سپهر تا این حد وابستهنزدیکش شد و به تندی بـ*ـغلش کرد. دلم نمی

 ؟داد. پس ناری کجا مانده بودزد و گواه بد میشور می

هایم را درهم قالب کردم و زانوهایم را در شکمم جمع. لُپش را به دندان کشید که جیغ سپهر دست

 .بلند شد. از صدای جیغش دلم ضعف رفت

 .، دوباره به داخل آمد و در را هم بستاز اتاق بیرون زد و با گفتن بچه را بگیر

 !و سرد بود ی دیوار کز کردم. گچش خیستند از سر جایم بلند شدم و گوشه

 .عطر تنت پخش و پالی اتاق شده، چشم بارگوی من-

 .هایم را هولکی پشت گوش زدمچتری

 !من بارگوی تو نیستم-

 .ی باالی پیراهنش را باز کردلـ*ـبخند هوسناکی زد و دکمه

 خواهد اسب سواری کنی؟دلت نمی-

 .هایم رفت، زیر ناخونبه دیوار پشت سرم چنگی زدم که نرمیِ گچ

 !نزدیکم نشو-

 .ای نکرد و به سمتم آمدتوجه

 گیری، ها؟دوش نمی-

 .مشتم را به دیوار کوباندم

 !گفتم نزدیک نشو-
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 :کرد. با صدایی که پر شده بود از لرز، داد زدممی امایش داشت دیوانهتوجهاین بی

 نا... ناری؟-

 .صدایش نزن. مرغ گرفتم پاک کند؛ شب کباب بذارم منقل برایت-

 .دادمکردم... نباید جلوی این مرد، ضعف به خرج میید جلویش گریه مینبا

 !مگه ناری کلفتِ وَردست توئه که هر چی بگی، بگه چشم؟-

 .نزدیک شد و بازویم را گرفت. جیغ زدم و به عقب هلش دادم؛ اما سانتی هم تکان نخورد

 :آهسته و با حرص زمزمه کرد

 !یاتو برعکس ناری، وحشی و رام نشدنی-

ای کرد و با کف دستش، زیر ی عصبیی صورتش کردم. خندهجا حوالهآب دهانم را جمع کردم و یک

 .چشمانش را تمیز کرد

 .های ناری به گریه انداختمدر زده شد و التماس

 !اسحاق ولش کن، توروخدا! حالش خوب نیست-

 .نگاهی انداختهایم نیشخندی زد و به لـ*ـب

 گوید؟راست می-

ام سوخت! روی زمین افتادم و هانش باعث شد کمر خم کنم و عق بزنم. دلم پیچ خورد و معدهبخار د

 !سرم را گرفتم. نه، االن موقعش نبود

ام را باال گرفت و با شک و تردید به چشمانم خیره شد. . چانهترسیده به عقب رفت و کنارم زانو زد

 .شدمیفهمید... نباید از حامله شدنم مطلع نباید می

 !نارون؟! اسحاق بیا بیرون... توروخدا این دختر رو ول کن-

رفتند. دوباره عق زدم و دو طرف پهلویم را گرفتم. ام را محکم فشرد، چشمانش رو به سرخی میچانه

 .هایش تند شدپلکش زد و نفس

 ...شه... شهیفه-

گرفت. با دست دیگرش به  ام رنگ وحشت به خودهایش را در گوشت صورتم فرو برد. چهرهناخون

بار التماسش کردم تا چنگی زد و سرم را محکم به دیوار کوباند. از درد جیغی کشیدم و این موهایم

 .کند رهایم
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 .کردی دلم میوقفه در زدن ناری، اضطراب را روانهی سپهر و بیصدای گریه

 !وای به حالت حدسم درست باشد... وای به حالت شهیفه-

اش را به یقین رساند! شدند. ترس چشمانم، شک و شبهاش با خشم، باز و بسته میینیهای بحفره

 .فریادی کشید و برای بار آخر، سرم را محکم به دیوار کوباند

ی بانو، سفیدی را مهمان نگاهم شود اما چهرهروند و دیدم تار میکردم؛ چشمانم سیاهی میفکر می

 .کرد

*** 

 !یک، دو، سه؛ حرکت-

 .بی را چسبیدمشوق جیغی کشیدم و چین پیراهن بیاز 

 .بارگوی من برای تو-

 :بی را گرفتم و با اخم گفتمعصای بی

 !خوامنمی-

 .ام نذارسر دردانهاسحاق سربه-

 .دیگر چیزی نگفت و به جایش، لـ*ـبخندی موذیانه زد

قرارم را که . نگاه بیکردناری نزدیکم آمد. شوق نگاهش دیدنی بود. حرفی زیر زبانش سنگینی می

 :دید، باألخره دل به دریا زد و گفتش

 !شاید خاله بشی نارون-

 !شود، به همین سادگیبه جای خوشحال شدن، ناباور نگاهش کردم. ناری مادر می

خواست روستا را نشانم بدهد. با اخم از ناری روی بی دستم را گرفت و دنبال خودش کشاند. میبی

اش را باز کرد و پرِ بی در صندوقچهدر شدنش، لعنتش کردم. وارد خیمه شدیم، بیگرفتم و به خاطر ما

  :کبوتر سیاه رنگی را دستم داد و گفت

 .همیشه کنار موهایت آویزش کن. این پر، شانس تو است-

*** 

 !کندپاهایش را که باز نمی-

 .کردمدرد داشتم و تورم سرم را به خوبی حس می

 !جان پاهایت را باز کن؛ ببینم آبستنی یا نه هوش آمد!... دختربه-
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 .دستش که روی شکمم بود را پس زدم و سعی کردم از سر جایم بلند شوم

 !شوی هانکن. سرت پانسمان خورده، بدتر می-

 :گرمای آشنایی که دستم را گرفت، نور امید به دلم انداخت

 ناری؟-

 :تر فشردکرد و دستم را محکمفینی خواستم 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 باز کردم. ماندم؛ زنده زنده به کشتنم میکردم، اگر میباید فرار می

 .رسیدندبه گوشم می دیدم و صداها گنگاطرافم را تار می

 .خیز شدم که مسعوده خانم را دیدماز سر جایم نیم

 :با ترس زمزمه کردم

 !ن... نه! نه-

 !ام را بکشندخواستند بچهمی

 .. به خدا قسم؛ حرمت نذاشتی برای اهالی روستادراز بکش شهیفه-

 .دست روی شکمم گذاشتم و ترسیده پتوی رویم را به کناری زدم

 :آب را جلویم گرفت که محکم پسش زدم ناری لیوان

 !قابله خبر کردین، آره؟-

 .با گریه سر تکان داد و قسم خورد که اسحاق آوردتش

آمدند دنبالم؟ مریم که آخرین بار حال و اوضایم را دیده بود؛ وقتی که گفتم اسحاق پیدایم چرا نمی

 .کرده است

 .نه لـ*ـباست را درار، پا باز کن تا ببینم آبستنی یا-

های پالستیکی سفیدش را دستش کرد که هراسیده جیغی کشیدم و از سر جایم بلند شدم. دستکش

 .ی روستا است. از همان روز اولی که آمده بودم، حس خوبی به کارهایش نداشتماین زن، قابله
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م؛ اما دیدم. ناری بازویم را گرفت و خواهش کرد برگردم سر جایرفتم و جلویم را پلکانی میگیج می

 !ام بشومتوانستم بیخیال بچهمن نمی

 .تلو خوردم و چند بار نزدیک بود روی زمین بیفتم

 !زند هاکس زنده بیرون نمی. به خداوند قسم؛ اسحاق بیاید، هیچناری بیارش، بذار دراز بکشه-

 .شدماش می، نباید طعمهکردمباید فرار می

 .نارون بیا برگردیم-

ای رهایم کرد که از فرصت استفاده کردم و به سمت حیاط رفتم. شب ای لحظهی سپهر، بربا گریه

داد که به ناحق سنگسارش کردند و آن ی زنی را میشده بود و سیاهیِ روستا مثل هر شب، صدای ناله

 !زن، بانوی من بود

جز یک کس در کوچه نبود در حیاط را باز کردم. چشمانم را محکم فشردم تا دیدم واضح شود. هیچ

 .کردنفر؛ برادر مرضیه که با نگرانی نگاهم می

 :خواستم پس بیفتم که به سمتم آمد، خم شد و زانوهایم را گرفت

 !تو زن داداش من نیستی؛ آبجی منی... فرار کن از دستشون-

 :با صدای فریاد ناری، به سرعت در حیاط را بست و ملتمسانه گفت

 !برو-

آورد. زنی که تمامیِ اهالی روستا ارش کردند را با خودش به همراه میی زنی که سنگسباد، صدای ناله

 !های ناروایی که نثارش کردندخاطر تهمترا نفرین کرده بود به

گذشتم. نور ماشینی آشنا، چشمم را  با پای برهنه و موهای آزادی که در هوا رها شده بودند، از کوچه

 .زد که باعث توقفم شد

زدند، دختر بانو و یعقوب خان، با داشتن خواهری مییِ روستا به نام شهیفه صدایممن، نارونی که اهال

 !مثل ناری؛ حال، مادریِ فرزندی را قرار بود داشته باشم که پدرش ماهور بود

 !انداختها، ننگ و سیاهی میای شوم و نحس بودم که ردپایم روی بام خانهمن، کالغ زاده

 

 یک زاده جلدرمان کالغ اتمام

 .ممنون از کسانی که همراهی کردند
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 !بینی و من نههایم، تقدیم به نگاهِ تویی که مرا میتک واژهتک

 !ای در جان منام کردی، بارها پس زدم و ناامید شدم؛ اما تو ریشه کردهیاری
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