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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 نام کتاب: کالغ پر، گنجشک پر

 یژانر: عاشقانه واجتماع

 ینی( حسی: کلثوم)گلسندهینو

 

 

 مقدمه

 دل که تاوان نگاهم شد سراندن او. یا ریرو بگ افسارم

 اما اوشد تمام من. یگریشدم از اوهام د یته

 بردنم. غمایزار  شهیپ ی تمام را در پستو ِمن

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 من. یشد عشق سر به سودا او

 

 داستان: خالصه

 را داده اند. "گل بانو"سر زبان هاست  مردم روستا به او لقب  شیمهربان تینها یکه ب یدختر ارغوان

که زاده همان روستا  یپسر اشار،یخورده  ینیریشود ش یمجبور م شیروستا نییقصه ما بخاطر رسم و آ یبانو گل

 شود. یتهران است م ساکن یول

زند و  یتمام مردم گل بانورو پس م یگرد و جلو یبه روستا باز م اشاری یو بعداز مدت ستیآنها ن نیماب یا عالقه

بازپس گرفتن  یشود برا یو همه عالم پس زده م زیارغوان که ازهمه چ نیب نیبرد و ا یدخترمهربان مارا م ییآبرو

شود  یآشنا م "ارشیک "به شدت متعصب به اسم  وخشن  یشود و با پسر یرفته اش وارد تهران م غمای یآبرو

 .میدار شیدر پ یبه شدت نگران کننده ا یوآغاز

 .گرید یفرق و متفاوت باقلم ها یبا کم یهست منته یرمان ادب نیا قلم
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 .میاهلل الرحمان الرح بسم

 نام او به

 

 * ارغوان*

دار  نیدامن چ وسانهیکرد ما یکه از کنار امامزاده دِه گذرم یو به هجران نشسته توام گله مند کنار چشمه ا دیام نا

پرحسرت  یدادم و آه ها یداخل چشمه تکان تکان م یزانو نشستم و باتکه چوب یجمع کردم و رو ربغلیلباسم رو ز

 کردم. یرا رها م

 ناله کردم؛ رلبیز یاز رسم و رسوم مردم ده گرفته بود و ناچار قلبم

 بگم؟ یخودت بگو من دردم به کجا و به ک ایخدا -

 یگنجشک ها و شرشر چشمه دقت م یخم کردم و همزمان که به آوازها میزانوها یکنان دلسوز سرم رو نیف نیف

 دم؛یکردم آهسته به قلبم کوب

 !شهیسرش نم زایچ نیدل وا مونده ا نیآخه ا -

 بهم بخوره ها، توبگو ؟ یو زور یازدواج اجبار نیکه ا کارکنمیچ



 کالغ پر گنجشک پر

 
6 

 

 کارکنم؟یچ من

 پراز آب شد؛ میو چشم ها زانیآو میلبم ها یصدا دنیبانشن

 تا دلم بهت خوش باشه. یرسون یکمک هم بهم نم کی یحت یدید -

کنان سمت  یل یسبزم رو چفت کردم و ل یحوصله و کالفه چوب را داخل نهرآب رها کردم و آهسته روسر یب

 امامزاده پاتندکردم.

 

چپاندم و باگرفتن شمع که ازقبل پنهانش کرده بودم،  میرو داخل روسر میخدا داد ییراه چندتار مو طال انیدرم

 )ع( شدم.لیبرداشتم وداخل امامزاده اسماع

م توانستم بازگو کن یمادرم، زهرا بانونم یحت چکسیکه به ه یدادم و رو به قبله نشستم و حرف ها یسالم نیشرمگ

 ابراز کردم... یرو به امام بالحن صادقانه ا

 

 دنیهوا و د یکیباشک  گشودم و متعجب زل زدم به تار دمیکش یم یا ازهیکه خم یدرحال یباخستگ میها چشم

شتاب زده از آنجا خارج و  مهیبلندشدم و سراس میباشتاب ازجا یامامزاده! لحظه ا یداخل فضا ییتنها شمع روشنا

 .دمیدو یجان داشت به سمت دهکده م میکه در پاها یتوان تیشدم و با نها

 کرد. یامان قلبم تنها اوضاع را بدتر جلوه م ینشسته بود و کوبش ب یزدم و تمام تنم عرق سرد ینفس م نفس

 .میزدند از رعب و وحشت خان بابا یدو دو م میدهانم به شدت خشک شده بود و چشم ها آب

 بار خان بابا ازگناهم نکرده ام بگذرد. نیشود ا یم مگر

 کرد. یخطابم م وانهید یو گاه الیخوش خ مرا

 .میتن و کمرمامان زهرا یشود بر رو یشالق میزبان باز دمیترس یاورا نداشتم و م یجلو ییجواب گو توان

در دانستم او پ ینشست و من م ی خستم م ِکرتنیچوب نازشصتش برپ شهینکرده وهم یکه هرگز پدر یبابا پدر خان

 آمدم. یآن کوتاه م یاز برا ستین یواقع
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 میو مردمک چشم ها هیبرقرن میها دنیسوخت و گرد وخاک دو یبازماندن نداشت از بس که م گرتابید میها چشم

 را تار کرده بود. دمید یفرو رفته بود و مجار

 

 پهن کردم. مینوا یدل ِ ب یو زمان را بهم دوختم وبافتم و سرش را رو نیزم دنمیرس تا

 سمت آنها راهم را امتداد دادم. میو قفل کردن دست ها میلب ها دنیده شدم و باگز تیدور متوجه انبوه جمع از

 .ستین الشیخ نیبرد و ع یرحمانه آبرو م یخان باباشدم که چه ب تیمتوجه گله وشکا دنمیرس تا

 ن؟ییمردم کجا ییآ _

 یکرده، آها اهیهمه روس یمن ِ خاک برسر رو جلو یچطور یریسره پ دیدختر چشم سف نیا نینیو بب نیایب ن،یایب

 .دمید یروز نم نیمُردم و ا یخدا کاش م یدخترمجرد داشتن چقد زحمت و دردسر داره آ نینیبب نیایمردم ب

اشک  دنیسوخت و باد میبیزد که دلم به حال غر یسوزناک م یو زجه ها یسرا هیشِلوغش کرده بود و مرث چنان

چاره ام  یبه ناحق برگونه مادر ِ ب یلیمادرم و صورت سرخش شصتم خبردار شد که کارخودش را کرده و س یها

 کاشته.

لرزان و  یشد و پشت بندش صدا دهیکش یروسر یاز رو میموها میایبودن را نداشتم، تا به خود ب یعصب وقت

 رنجورم. کریانداخت بر پ نیخان بابا طن نیخشمگ

 یییآ -

 سر! رهیبا داد او در نطقه خفه شد: ساکت شو دختره خ میصدا

 هان؟ یبود یکدوم گور نمیبب بگو

 ره؟ یروشن حاال پات هرز برداشته و به ناکجاآباد م چشمم

 آره؟

 میتقال دنیدرازم که با د یخرمن ها رها کردن یبود برا میاز زور درد و وحشت بسته شد و تنها تقالها میها چشم

 و بالگد و مشت به جان ِ من ِ خدازده افتاد. نیافسار پاره کرد و با شدت پرتم کرد زم
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دادم تا  یخانم فاطمه زهرا)ع( قسمش م یبیزدم و اورا به غر یبود و فقط خدارا صدا م میمیقد یآشنا میهق ها هق

 .ندازنیبرجانم ن یینزدند و تاب رسوا "گل بانو "ییچوب حراج بر آبرو نیاز ا شتریب

 

و چنگ انداختن برصورتشان  دنیکش هیروستا که زنانش با مور یشد بر دل اهال یجگرسوزانم مرهم یزجه ها دیشا

رفه دادند تنها س یانجام م میاز برا یو هرکدام کار دندیکش رونیمکار ب یزگویشتافتند و مرا از چنگال ست میبه سو

 .دکر یتاب تر وخسته تر م یخشک از ته دلم بود که مرا ب یها

 یکرد و به گلو یم قیرق یآب قند یگریکه ازسرم افتاده بود رو سماء دخترهم سن وسالم بر سرم نهاد و د میروسر

 کرد. رابمیتازه داد و س یدردمند و خشک شده ام جان

 یرم بودند و اما با دل شکسته خود چه کنم که مرهمنظاره گ یباترحم و دلسوز یچه دردناک بود که برخ یلبخندها

 شود. یم یحتم "بله گفتنم "یزیآبرور نیندارد با ا

 روح بود. یاز دستم رفته و نگاهم همانند مردها سرد و ب میتاروپود زندگ رشته

و  غره گاه یرا بستند و رفتن به ده و گشتن به آنجا غدغن شد و از اون روز خان بابا باچشم ها میقلم پا یچندصباح

 است. دهیند یپدرو مادر یاز مهرها یدست نوازش یشود برتن ِ التماس گونه محبتم، که حت یم شتریگاهش ن یب

کرد و شکوه  شهیو صبرپ اوردیبان نبر ز یکه پاسوز من ِ شرمنده روزگار شد و الم تا کام سخن میازمامان زهرا آه

 هم نکرد. یتیوشکا

 

نشد تا دردسکوتم رو از عمق  رهیخ میبه چشم ها یحت چکسیوهمه در تدارک جشن بودند و ه دیموعد فرا رس روز

 نگاهم بخوانند!

 فرستادم. یمان کز کرده بودم و به بخت شومم لعنت ن یدر اتاق کوچک خانه چوب زیناگر

 نجات دهد. یشوند و مرا از گرداب تعفن اجبار سهیکرد تا آنها بهم ر یذهنم خطور نم به یا هیآ ای ذکر

 ندارد. یثمر میهم برا یدرپ یپ یکردم و آه ها یم شیر شیرو ر میروسر گوشه
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 یگرم و شور را بر پوست خود تحمل کردم گرچه م یچسباندم و اشک ها میکاسه زانوها یو تنها سرم رو، رو بیغر

 کاسه خون شده است. میندارم تمام صورتم سرخ و چشم ها یفرق یدانستم االن با کوره آجرپز

 .ستمیام شده نگر رهیو خ ستادهیا خیکه م یکردم و بهت زده به نفر یسکسکه ا دهیبازشدن درب اتاق ترس با

 "ریکفتارپ "بود  قشیکه ال یکلمه ا تنها

 ند:چهار زانو نشست و لب تکا میجلو یشخندیبان

ر دم گو رویآدم پ هیاگه طرفت  یحت یبر دمیاومد م یوگرنه هرک یبشه، بهتره بله رو بگ ینطوریا یخواست خودت

 باشه!

 ؟یدیزنم فهم یم شیدونه به دونه آت ساتیپسر رو نپرون که گ نیعاقل باش و ا پس

 :دیبرسرم کش یخراش ادگوشیخودم مچاله شدم که فر یرعب و وحشت خود با

 ؟یدیفهم باتوام

 : میو زل زد به چشم ها دیکش رونیب میدفعه با دستش فکم رو ازحصار دست ها کیرو چندبار تکان دادم که  سرم

 هم تو هم اون مامان ِ زبون نفهمت! یساقط بش یکنم از زندگ یم یکار یکن تیخر اگه

 بگم. یدردم را به ک ایخدا

 !؟یمردک ناحساب یچه کار دار گریمادرم د با

 م رو با زبان ترکردم.خشک یها لب

 نداشته باش. یکنم تو فقط با اون کار ینداشته باش، من... من قبول م یباشه، به مادرم کار -

 سراند و با تکان دادن انگشتش به سمتم از اتاقک خارج شد. یناجوان مردانه ا یکرد و خنده ا میدفعه رها کی

 دوبرابر کشت. میقرار یاز سرگرفته شد و تاب ب میهق ها هق

 با دلم خلوت یعالم و آدم شدم و قدر الیخ یبار ب نیشدند که باز درب اتاقک گشوده شد، ا دهیبر دهیبر میها نفس

 :دمیگرفته و خشدار مادرم رو شن یکردم که صدا
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 مادر؟ ارغوان

 زد ولب فرو بست. یدادم که لبخندتلخ لشیتحو یکرده ام و هوم کشدار لیرا سمتش متما سرم

 بنده  ِهیوقته سرپا یلیکه خ ایبزن و ب یآب هیبرو  شهیصورت که نم نیبند انداختنت، با ا یاومده برا هیمامان رق _

 خدا.

 حرف از اتاقک خارج شدم. یو ب ستادمیا انیگو "یاعلی"چسباندم و  میزمزمه کردم و دستم روبه زانوها یچشم

 پاتند کردم. اطیانداختم و به سمت شلنگ ح نییپا نیرفتم و نگاهم سنگ یم نییپا یچوب یپله ها از

آب تن ِ داغ کرده ام  یگرفتم و سرما رشیرا باز نهادم و شلنگ آب رو نگه داشتم و با آمدن آب صورتم رو ز رآبیش

 .میمهارنشدن یگشتن تشنگ رابیو س دنینوش یازهم فاصله گرفتن برا میرو جال داد و لب ها

لنگ  کیکند و اما تا آخرشب  ینوشم فقط عطش را برطرف م یوم و هرچه مش یزود تشنه م شهیدانم چرا هم ینم

 کنم. یپا توالت را آباد م

 شدت گرفت. میشد و سرفه ها مینیآب داخل حفره ب یکه مقدار دمیکش یقیعم نفس

 سوخت. یم بیعج میگلو

 صورتم رو پاک کردم. میرو محکم بستم و باگوشه روسر رآبیش

 یدیلباسم پهن کرد و نخ سف یرو یخانم پارچه ا هیو رق رشدمیراه آمده رو بازگشتم و داخل همان اتاقک اس دوباره

 لب زد: یقیدارش انداخت و با نگاه عم نیدور گردن ِ کلفت و چ

 تو گل دختر. فیح

محکم  میپوستم شدم و لب ها یارهایش یرو دنشینخن و کش یرو بستم که سرد میزدم و چشم ها یلبخندتلخ

 خرد. یدوردانه است و ناز م ندیآخ و اوخم بلند نشود و تا نگو یچفت کردم تا صدا

دهد و از دست سبکش  لمیکند تا کارش به اتمام برسد و به به و چه چه تحو یم شیبند انداختنش تنم را ر باهربار

 نقصم! یحرف بزند و صورت ب

 آورد. یدر نم یها مرا به حجله کس یزود نیطعنا به ادانم اما اگر بود ق یصورت به چه کارم آمد را نم نقص
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 درشت شد: بله؟ میخانم چشم ها هینامم از زبان رق دنیباشن

 زد:  ینیریخانم لبخندش هیرق

 تا باد صورتت بخوابه. ارهیبرات ب خیکنم و از مادرت خواستم چندتکه  یم زیرو تم رشیابروهات خوبه فقط ز گمیم

 بسته شد و خود را سپردم در دستان ماهرش، گرچه دلم انبوه غم بود. میتکان دادم و بازچشم ها یسر

 

 

از پسرک  یدرپنهان کردن ضعف وترس ناش یسُراندم و سع یم واریدر و د انیرا درم زانمیروح و سرد نگاه ِ گر یب

 خورده اش بشوم مسکوت بودم. ینیریکنارم که چندبعد قرار بود ش

و گلگونم رو نداشتم و هربار که سرفه  دعیبه صورت ِ رنگ پر میروبه رو نهیآ انیازم شیپروا یو ب نیسنگ نگاه تاب

 کردم. یرا باهربازدمش حس م شیتند و عصب یو هربارنفس ها دمیدزد یکرد نگاه م یم یهرچندمصلحت یا

زمزمه  یدعاها رلبیام چسباندم و ز قهینماز مسجد ده سرم رو تا آنجا که در توان بود به  شیآمدن حاج صادق پ با

 شوند و مرا از تالطم بحران نجات دهند. سهیکردم تا ر یم

 رو شروع کرد. تیمحرم امبرتیبلند زمزمه کرد و به نام تو و سنت پ یاهلل ا بسم

 نیه احالل کرده بود نه با زور و اجبار، چکارکنم ک یازدواج رو دل وقلب امبرتیکه همان پ دندیفهم یچرا نم اما

 امرت شود. بر من ِ خسته دل؟ نیقرار است حالل تر یپسرک تاچند

 دانم. یداشت را نم یتناقض بیآب شده بود و عج یجو میخشک و چشم ها میها لب

 نیو آرام تر دیبه قلبم بار یشرمسار از جفا یبسته شد و قطره اشک میو چشم ها دیگفتنم فرا رس "قلبت" زمان

 زمزمه شد بر اهل منتظر. میکلمه زندگ

 دستانم عرق کرده بود اما هرچه باد وباد! کف

 بله. -
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 !تمام

 کردند در مجلس ختم ِ قلب و روحم. یم یکوبیزنان فرا گرفت وهمه خشنود پا انیو دوهل ودست درم هِل

 : دیداماد پرس یبار از آقا نیکرد و ا یا قاعدسرفه

 اورم؟یدر ب کتایخانم ارغوان  تیرا به محرمشما  لمیوک ایآ ،یمنتظر اشاری یآقا جناب

 خانه دوخت. یچوب واریکه لرزان بله گفت و سرش را به د دمی آب دهانش را به وضوح شن ِدنیبلع یصدا

در عذاب و  یخوران زور ینیریو ش یاجبار تیمحرم نیازا زیکه او ن ستین یاما شک ستیدانستم او به چه فکر ینم

 ملک بود.

 شکارم کرد. زشیباره با نگاه تند و ت کیکه به  دمشیپا یرچشمیسرم رو باال بُردم و ز ناخودآگاه

خواب  میپسرک سلطه جو نکند وتا برا نیا ییمرا رسورا نیاز ا شتریانداختم تا ب نییو نگاهم را پا دمیلب گز ازشرم

 .ندینب یشوم وبد یها

دادند و تنها جوابشان لبخندتلخ و نگاه مرده بود  یبه من ِ سوخته م کیآمدند و تبر یم یکی یکیوآشنا  لیفام همه

 کردم. یکه اکتفا م

سبز  یاز رنگ ها یو شابش ها دیاز سرم کَند و هل هل کنان به دورم چرخ اشارخانیام رو سمانه خواهر  یقد چادر

 .دنیپاش یدادند و م یبرسرم دور م یو آب

بلند پسرکش را مادرانه  یشانیو پ دیکش شیسمتان آمد و اول پسرکش را درآغوش مادر یداما با لبخندپهن مادر

 .دیبو*س*

 بدهم. لشانیبشوم و لبخندتحو یتر از آن بودم که احساسات خسته

 و دلسوزانه لب تکاند: دیدر آغوش کش زآرامیشد و مرا ن لیبه سمتم متما مادرش

سنگ  شهیم یایبدخلقه اما خوب... با دلش راه ب کمیته باش پسرمارو هم داش نیا یدخترم، هوا یبش خوشبخت

 صبورت.

 به افکارش زدم و در دل ناله کردم. یشخندین



 کالغ پر گنجشک پر

 
13 

 

 "سنگ صبور من باشه و غمم رو از دلم بکنه؟ یک "

تشنه ام آمد که او از ما فاصله گرفت و اشاره  میلب ها یرو یاما تنها لبخندمضحک اورمیب انیبه م یبود سخن منتظر

تکان داد و سمت  یدر گوشش زمزمه کر و دخترک سر یزیبه تن داشت، چ یقرمز یکه ردا یه دخترک جوانب یا

 آشپزخانه رفت.

 :دمیرا شن اشاریآرام  یسرگرم کردم که نجوا میو مُنجوق دوز دیبلوزسف نییخود را با پا یناچار

 !؟یخجالت چقد

 !ادیکن من بدم م بس

 لب بازکردم؛ یو باگنگ دندیباالپر ابروهام

 کنم؟ ینم یمنکه کار -

 دندان گرفت و باچشم وابرو به استرسم اشاره کرد. ریرا ز لبش

 مقدسه! میزد: اوه خانم مر میبه رو یبه خود آوردم و جمع وجورتر نشستم که پوزخندناجوانمردانه ا یتکان

 .دمشیفهم ینم

 زد!؟ یبامن چه بود که دائم به جانم نق م مشکلش

 :دیتوپ رلبیترشد و ز حهیردم که جرک شهیپ سکوت

 !نیاوضاع مون بشه ا دمیبا رهیجماعت دمغور بشه و ازشون دختربگ یآدم با دهات گهید نهیهم

 لشیتحو یبه من ِ مبهوت و خرده پا دامن زد که ابروهام چفت هم شدند و تا خواستم جواب دندان شکن بادستش

 قرار گرفت. النیتَر و شربت آلبالو و عسل ناب ِ گ ینیریبشقاب ش کی یحاو ینیس مانیبدهم جلو

 نزنم. یلب زدسکوت کنم و حرف ینیشدم که با نگاه غمگ رهیو مظلوم وار به مادرم خ دیدرحدقه چرخ میها چشم

 حقارت با جانم مواخذه کنم. نیدهم که تکرار ا یگذرم و خدا را واسطه قرار م یم تیبارهم بخاطر گل رو نیا



 کالغ پر گنجشک پر

 
14 

 

 گرید یکیبه دست من و  ینیریش کی یصامتم خود دست راست کرد و با لبخندبزرگ دید یش وقتقرمز پو دخترک

 :دیگو یکند و باخنده م یهمه را ساکت م شیدهد و با زدن دست ها یم اشاریبه دست 

 ...میگذر یخورون ِ عروس ودامامون نم ینیریاز ش میبگذر یخب ازهرچ خب،

 رو به دهن آقاداماد بده. ینیریانداخت: ارغوان جان اول شما ش زونیبه من ِ نام ینگاه

 .ایو تنم گُر گرفته بود ازشرم وح دندیلرز یم میها دست

 کردم. کینزد اشاریرو آرام به دهان  ینیریو ش دمیدهان نداشتم رو بلع آب

که تمام دندان  یکند به طور یتوجه به چهره کبودشده از شرمم و گلگونم دهانش را تا انتها باز م یزد و ب یپوزخند

 دهد. یفشارد و به سمت دهانش سوق م یشود و مچ دستم را محکم م یمشخص م دشیوسف ابیآس یها

 

تاز، تازه به دوران  کیخود نخرم تا سوژه  یبرا یطعنه ا شیآنکه نلرزم و باز برا یشود حواس برا یتنم م تمام

 نشوم. دهیرس

 رلبیو ز دمیآرام کش یحوالم کرد که ناخودآگاه دستم را باضرب ول نینافذ و سنگ یدنگاهینوک انگشتم را مک 

 نثارش کردم؛ یزمزمه ا

 همه کسم، یفکرنکن توشد -

 کند بشه. شهینزارم حرمتم با افکارنامناسبت ر یدوزم ول یوزمان رو بهم م نیزم فتهیب پاش

 غش را فوت کرد:را به الله گوشم رساند و نفس دا شیکرد و لب ها ینوچ ینوچ

 ...یکن یم زیحاال واسم دندون ت یول یاومد یآروم بنظر م اوم،

 تنم را افزون تر. یکرد و گرما شتریکه کرد التهابم رو ب یمکث

 زد و ازم فاصله گرفت و کتش را صاف کرد و آروم تر نجوا کرد: یشخندین

 است چون من... تهیبساط همش فرمال نیجشن مسخره و ا نیا نهینداره مهم ا یمن اصال فرق یبرا هرچند
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 و خشم حوالم کرد وادامه داد: نهیاز جنس ک یاز احساس ول یعار ینگاه

 ...نمیب یخودم نم قیرو اصال ال تو

 افزود: رلبیکند ز یکه باخودش زمزمه م انگار

 کجا تو کجا!؟ من

 فاصله مشرق تا مغرب  مثل

 تا آسمون نیزم

 تا تپه کوه

همه  نیا نیدونم چرا مامانم ب یو تو... آه خدا... نم هیکرده  و ساکن منطقه افسر لیصپسرتح کیمن  ینیب یم

 تو! یکردم دست گذاشته رو یکه بهش معرف یدختر

را  شیتا ثمره حرف ها نداختیبه جسم شکسته کناردستش ن ینگاه یو حت دیکوب نیمن را به زم ریباتحق چنان

 و بفهمد چه ها کرد با من ِ همجنس خودش! ندیبب

 !؟مینبود م،یاست فاصله مان کم بود اما آدم که بود درست

 جمله بسنده کردم؛ کیتنها به  میدلخور یرا با زبانم تر کردم و برا میها لب

نوشتمان را سر میدان یکند و آنگاه که ما نم یروزگار در گردش و ماه و ستارگان همه و همه به فرمان او حرکت م -

 .دیجنگ شهیاما با حکمت خداوند نم مینبود یزند هرچند ماهم راض یاو رقم م زین

 از حدقه در آمده لب باز کرد: یها باچشم

 ؟یباف یفلسفه م یدار

 ها؟ نهیخانوم هضمش برات سنگ شتریحد خودت حرف بزن نه ب در

 زمزمه کردم؛ رلبیاز جنس خودش نثارش کردم و ز یبار پوزخند نیا

 جناب. دیپس شما نگران خودتون باش نیبوده ازا نیتا بوده هم -
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 زدم. یم دشانیکنار مادرم نفسم رو حبس کردم و موشکافانه د اشاریمادر  دنیرو به مادرحواله دادم که با د نگاهم

دانستم را به  یبا لبخند به سمتمان قدم برداشت و من در دل هرچه صلوات و دعا م اشاریباهم کردند و مادر یپچ پچ

او که  یهرچند برا میناخواسته انجام ده یشود از ما نخواهد کار یخواندم تافرج یتندتند م یگردن گرفتم و گاه

 کرد اما من! ینم یفرق

 آه آه

 نمیافکندم تا نب ریقرار سرم به ز یاز نهادم فرستادم و شرمزده و ب یحلقه آه دنیو باد ستادیهم کنارمان ا خواهرش

 نم را.نشان کرد

 که بلند و رسا داد زد: میبود برا یمادرش ناقوس بدخبر یصدا

 به بعد بهش چشم نداشته باشه. نیاز ا یکه کس زمینشون عروس عز نمیا

بار او بود  نینازک کردم اما ا یپشت چشم اریاخت یشد که ب یاعصابم پژواک م یرو اشاریبلند وصدا دار  پوزخند

 ام بود. رهیخ رهیبهت زده و خ

 عقبم! ایکنم درس نخونده و از دن یم یروستا زندگ یفکر کرده چون تو هه

 را فراموش کند! شخندمضحکشیپوزخند ون دیبهش بدهم تا نام ارغوان را شن یدست عبرت دیبا

 :دمیبمش رو شن یدستم شد که صدا یطال فیحلقه ظر خیسردشدن انگشتم نگاهم م با

 بعد ... نیذاشت یجان حداقل م مامان

 .ینشونم رو دستش کن نیهم خورد ینیریش نکهیهم دیزود حرفش را قطع کرد: نه مادر شئون نداره با یلیخ رشماد

 بود؟ یکردم چرا او ناراحت و عصب یکالفه اش را درک نم پوف

 که... ینداد ینیریخان داداش شما به عروست عسل و ش یو: وا دیکش یخواهرش هل ناگهان

 ادامه داد:  یبا لبخندپهن 

 کام بشه مگه مامان؟ نیریدهنشون ش دیبا عروسمون
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بده که همه چشم  یزیجوابش را داد: زود باش مادر بجنب و به زنت چ یبله تکان داد و سرسر یبه معنا یسر مادرش

 انتظارن مادر.

 گرم شود. یبلکه آب ستمیسرشار از التماس به مادر نگر یخفه کردم و باز با نگاه میرا پشت لب ها آهم

 : دمیفهم شیو سرش خم کرد و زمزمه اش را از تکان لب ها دیچادرش را جلو کش هگوش

 گلم. ایمامان کوتاه ب جان

 شد. کمیکه عسل را دور انگشتش با وسواس چرخاند و با چهره سرد نزد یآن سو را نداشت زمان گرید میها چشم

ه خالص میشهدش طمع مرگم را برا نیریشطمع  یکه به جا دمیاز آن چش یفقط کم یبا اکراه کم ،یلمس یحت بدون

 کرد.

 

 یاندک با دل و جان قهقه م یکردند و هر کدام به شوق شابش ها ییهنرنما مانیدانم چقد دختران کوچک جلو ینم

 گرش آمد: خیتوب یدادند که صدا یبدنشان را حرکت م یشتریزدند و با شور ب

 نشون بده؟ یخود کیور دل من، خب توام برو  نیطور مثل برج زهرمار نش نیهم

 :دیپکه بل گرفت و تو ستمینگر رهیخ رهیو با نگاه شکار شده خ دیشد گرد و قلمبه گرد یتا آنجا که باز م میها چشم

 ه؟یچ ها

 !گمیدروغ م مگه

 اُمل! یدختره  نمیب یرنگتم نم گهیو د رمی... خداروشکر فردا صبح منهیهم یبرا میخور یمن و تو بهم نم گمیم

 

به  ی تر ِزمیذره آرامش را هم ازمان سلب کرد و من مانده ام که چه ه کی نیخان هم اشاری یو لورده با اوقات تلخ له

 زدند!؟ یم شیرا بر سرم ن شیدانم کدام عقده ها یشوم و باز نم یم خیاو فروخته ام که دائم توب
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جناب  یها یهم تکان نخورده ام و شاهد ممامه گر ینچیا کی تنها میچوب و خشک، از جا یاتمام مراسم اجبار تا

 بوده ام. اشاری

خارج شوم که  ییشمردم و خواستم از آن اتاق کذا متیاز اتاق خارج شدند فرصت را غن اشاری ریافراد به غ یتمام

 !دیبه صورتم کوب یلیس یمعطل یراهم را سد کرد و ب

 زند: یدهد و لب م یسر م یم که خنده عصبکن یم یو باخشم سرکوب شده نگاه تلخ متعجب

اب اعص یفقط برا دمیچندساعت فهم نیبا هم نمتیبب یخوش ندارم حت گهید گمیم شهیبار واسه هم کیکلم  مست

 افتاد؟ شهیکه برات گرون تموم م ینش یدور و بر من آفتاب گهیپس د یشد دهیمن آفر

 نهیداغ با دستم به س یباشم پس با کله ا عیخوک سرشت مط یاما حاضر نبودم جلو دندیلرز یاز بغض م میها لب

 دهم؛ یجوابش را کوبنده م یو با تن بلند دمیپهنش کوب

 ؟یهست یک یفکر کرد -

 جناب؟ یزد یلیجمهور که بهم س سیپسر رئ ای یریوز نخست

 ؟یمن دست بلند کن یبهت اجازه داده که رو یاصال ک ها

 متنیدازم که بخوام بب یروتم تف نم یتو گهیحاال بدون د یول یبلد یآدم گر یکردم ذره ا یفکر م ه،یچ یدون یم

 شازده.

 

 .میآمد یم یهم کور یبرا دنیباخط و نشان کش ینگاه جفتمان شکار میزد یدو از خشم نفس نفس م هر

 ود.ب دایهو یمشت و چشمانم از سرخ میکرد و دست ها یان که گز گز م ختهیر یداخل سرم انگار آب جوش در

 یبرا یحرف ییعلم کرد و چندبار دهان باز وبسته کرد اما گو میفرو بُرد و انگشتش را جلو شیموها یتو یدست اشاری

را محکم درهم  یمحکم و ضرب دار درب چوب یحرف از کنارم با خشم گذشت و با آن قدم ها یسخن نداشت که ب

 .دیکوب
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 یفقط مادرم م دمیتنش فهم یبو یشانم قرار گرفت و از رو یرو یبودم که دست رهیخ شیخال یبه جا دهیخشک

 جانمازش را بدهد. یمحمد یبو نیتواند چن

ن جا یگرم و سوزناکم با هق هق ها یملتمسانه اش درهم شکست و اشک ها یرا که با زور گرفته بودم با نگاه یبغض

زدم تا  یافکندم و زجه م شیرپایز گوشه چادرش را در دست فشرودم و خود را بانهیسوزم بلندشد ومن  چه غر

ه ب میکابوس ها یاما افسوس که حت ستین شیب یها کابوس نیها خواب است، ا نیهمه ا دیکند تا بگو یکار میبرا

 امشب نبود هرگز نبود! یترسناک

 

 شود. بمانیحالل نس یتا بلکه لقمه خون میرفت زاریخروس خون همراه مادرم به سمت شال صبح

 :دمیکوکب خانم رو شن ییبود که صدا نییپا سرم

 زهراجان و گل بانو؟ ریبخ صبح

 زار؟یسره شال نیامد امروز

الزم داره و دست ماهم  هیزیدختر ج نیا یدون یدر باب سوالش آهسته جواب داد: آره کوکب جان خودت که م مادرم

 تنگه...

 آورد. انیسخن به م یو دست تنگ یرهمان مادر حرف از ندا یبرا دیآ یاز دوستان مادرم به حساب م کوکب

 حوالم کرد: ینگاه گذارا کوکب

( اشاری) مادر نهیاگه سک یگیبله برونش بوده حاال اومده سرکار، نم روزیدختر تازه د نیگل بانو رو زهرا، ا یکرد فیح

 شه؟یبفهمه واستون بد م

 انه؟یدختر چارتا جهاز داشته باشه  نیدونم واال... بالخره ا یانداخت و آرام لب زد: نم نییسرش را پا میزهرا مامان

ش بزار خود گهیفقط م ستیخان اصال به فکر ن دهیرندیآشکار افزود: اون خ یدندان گرفت و با حرص ریرا ز شیها لب

 بره سرکار! دینداره که، دختر جوونش با رتیخرجش و دراره، غ

 زمزمه کرد: یکننده ا یزد و بالحن دلدار یلبخندکوچک کوکب
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 .دهیبده نونش هم م یزیکه چ ینگران نباش اون تو

 را داشته باشد. شیدارد تا حوا یاو دوستان رایآسوده شد ز میاز بابت مامان زهرا المیخ یکم

 نشود. دهید میخم و راست شدن کار موها انیتا محکم تر شود درم دمیچیسرم پ یرا دور روسر میمشک شال

 وند.ش یبرنج م یاون ها بعداز چندشبانه و روز مبدل خوشه ها م،یتا چند نشاط برنج بکار میرفت نییباال وپا آنقد

 

 یاعتنا وارد اتاق جوار یمن ب م،یافتیبه دست در کنج حال در حال فکر  گاریخان بابا س میدیکه به خانه رس شب

 .نمیساده تدارک بب یرا عوض کنم و شام میشدم تا لباس ها

کرده را از  زیسرخ شده فر یو بادمجان ها یانداختم داخل ظرف سیبرنج خ الهیشدم و چهار پ نییانه پاآشپزخ وارد

 ساده مان باچندتخم مرغ در آوردم تا خورشتش را هم بار بگذارم. خچالی

 بزرگ قرار دادم. ینیس یوقاشق وچنگال رو وانیشام رو آماده کردم و به تعدادمان ظرف و ل عیو سر تند

ساده همراه  تونیخودمان ز یکند، برا لیم ازیرا باپ شیخان بابا عادت دارد غذا رایخرده کردم ز زیدرشت ن زایپ کی

 یپچ پچشان را م یازپله ها باال رفتم اما صدا یو باهمراه گرفتن سفره پارچه ا دمیچ ینیهمان س یآب برداشتم ورو

 زمزمه کردم؛ رلبیقرار دادم و ز رمماد یکردم و تمام را جلو یسرفه ا تیاهم یب دم،یشن

 .ارمیاالن قابلمه رو م -

 روم. یگردم و قابلمه هارو در بغل چفت کردم و باز باال م یدهد که دوباره راه برگشته را باز م یتکان م یسر

 اطراف یها شهیبودو با ر نییرا بکشد، سرم پا دنشیگذارم تا خود او زحمت کش یو م نمیش یکنار مادرم م یاخ با

 کردم. یم یناخنم باز

متعرض خان بابا  یخواستم در دهان بگذارم صدا یپر کردم و م یسفره قرار گرفت تا قاشق را کم یرو میپلو بشقاب

 ؟یکه پخت هیچه کوفت نی: اختیافکارم را بهم ر

 :دیاش بودم که باحرص رو بهم توپ رهیخ متعجب

 گنده فقط قد بلند کرده! دختره
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 ده پاشو؟ اریپاشو برو واسم نمک پاش ب پاشو

 ینب رادیا نکهیا یاز کنار سفره بلندشدم و سمت آشپزخانه پاتند کردم و نمک دان رو برداشتم باز برا مهیسراس

ستم قرار دادم دوباره کنار سفره نش شیهم فلفل را برداشتم و تند باالرفتم و بانفس نفس آنها را جلو ردینگ یلیاسرائ

 دن.یو شروع کردم به جو دمیداخل دهانم بلع و قاشقم را

 کند. یبس نم زدینداشت اما تا زهرش را نر یرادیا

ه شال و کال یگفته که فور یبه پسره مردم چ ستیمعلوم ن تارهیزد که دود از سرم بلندشد: دختره پ یحرف رلبیز

 کرد رفت تهرون خودشون.

 خودم فرو رفتم. یتو قهیحوالم کرد که سرم تا  یو شکار زیت ینگاه

 گذشت. میمامان زهرا یها دنیخان بابا و لب گز یدر پچ پچ ها شام

 ازکت وکول افتادم. یفردا را آماده کردم از خستگ لیو وسا دمیهارا آب کش ظرف

 لبم نجوا شد؛ یهرشبم بر رو یقبل از خواب دعا دیسرم به بالشتم رس تا

 بار. کی نیط همفق نیبزار دانشکده تهران قبول بشم هم ایخدا -

 برداشتم. الیخ یایوپا به دن دیخواب تنم را در آغوش کش گرید

 

و شبها به دور چشم خان بابا درس خواندن و کتاب گرفتن و تا  اتیادامه ح یبرا دنیسرکار و زحمت کش روزها

دار خان بابا با  شیو سخنان ن دمیخر یهارو به جان م یکه کلمات  ملکه مغزم وذهنم شود و تمام سخت یساعت

 کردم تا جواب شهیو بارها صبرپ شدینم زبا یزبانم به جواب دندان شکن یحت گریدادم و د یم میفروبستن لب ها

 یدلهره و اضطراب از تست ها یرو شرکت کردم و ب میکه باهزار ترفند مادر و خود ازچشم خان نگه داشت یکنکور

 یبعداز بزرگ دمیشوم چراکه تمام ام یدهد که حتما قبول م یدادم و دلم گواه م یرا م شانیجواب ها یا نهیچهارگز

 خدا به جواب کنکور بود.
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که با مشقت  یجهاز من، گرچه مادرم پول ها دیبه بهانه خر میماه بعد همراه مادربا استرس و دلهره به شهر رفت کی

 یقناعت م یچندتا از لوازم ضرور دیخر یبود را برا خانه مان پنهان کرده یرو چهارسو و گوشه ها میجمع کرده بود

 کرد.

سراند را با دل وجان  یگذشته را م یکه طمع تلخ یگاه یگاه و ب یبا لبخندها میدینت شهر رس یکه به کاف یزمان

 اشاره کردم؛ یطلبه ا شیر ینکیپا درون مغازه شدم و رو به پسر ع یکردم وقت یحس م

 .میریجواب کنکور رو بگ میاومد -

 : شماره و کد لطفا.دیصاف کرد و پرس شینیقوس ب یرا رو نکشیع پسره

 زد. یم بوردیک یتکان دادم و کارت امتحانم رو به او نشان داده ام که تند و با دقت اعداد رو رو یسر

 .دیایسنجش باال ب گاهیتا صفحه پا میشد منتظر

 کرد. یو رو م ریرا ز یقت اسامکارت خواند که سرم را تکان دادم و با د یرا از رو اسمم

شکر  یاش با اله نهیو او با گرفتن قفسه س ندیبش یروکش چرم یها یصندل یاشاره کردم رو میبه مامان زهرا رو

 دم؛یزدم و رو به همان پسر پرس یزد لبخندمحو یخود را باد م شینشست وباچادر مشک شیرو

 نشد؟ دایپ -

 سرش را باال گرفت و مبهوت لب زد:  پسر

 شماره نفر  گمیم کیتبر

 !نیشد دوم

ه حالم را درک کرد ییکرده باشد اما او که گو یکنم بلکه شوخ یگذارم و باز و بسته م یهم م یچندبار پلک رو ناباور

 باشد با لبخند حرفش را تکرار کرد:

 .نیتهران قبول شد یدانشگاه فن یو تو نینفر دوم شد شما

 و گنگ و شوکه شده حرفش را آرام زمزمه کردم؛ متعجب
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 تهران. یتهران... دانشگاه فن یدانشگاه فن -

 میبرا یکپ کیکردم و ازشان خواستم  یبه لب آوردم و قدردان به آن پسر تشکر یشکر ایدفعه از ته دل خدا کی

 را بدانم. طیدانشکده صحبت کنم و شرا تیریو تا بتوانم با مد ردیبگ

 شیمادر یکه اورا تنگ در آغوش فشرودم و دلم را به زمزمه ها دیبار یمادرم م یاز چشم ها یخوشحال یها اشک

 گوش سپردم.

و  هنیکه طمع گس ک یو بند شوهر کند، شوهر دیو مرا نا ام میترسم از خان بود که آتش بزند بر تمام زحمت ها تنها

 داد. یحسد م

 نجوا کردم؛ رلبیبا غم تر شد و پربغض ز میها چشم

 ؟یخان پس چ -

 کرد و دم گوشم لب زد:  یسیه رلبیز مادرم

 غصه نخور. میزن یباهم حرف م بعدا

 بود. نطوریهم کاش

 یتمام شد باهم سوار بر اتوبوس ها یو پارچه فروش یپنبه زن یدر بازار ها میبرا شیمادرانه ها یدهایکه خر یزمان

 کنم؟ انیتوانم فقط با زبان ب یمعبودم پرداختم و شُکرش را م شیایو همه راه به دعا و ن میکوچک روستا شد

محلش طبخ  یها یبا سبز یمحل یو با گوشتش غذا میسر ببر یشد خروس نیبر ا میمشورت مامان زهرا تصم با

 .میکن نیبه د یو هم ادا میتاهم قدردان پروردگار باش میکن

و کفاره  میگو یم یمصلحت ینذر و مرده هاست و خدا مارا ببخشد که چه دروغ ها یبرا میگو یم دیهم خان پرس اگر

 اش استغفارمام بود با سبحان اهلل سبحان اهلل دم ِ صبحم.

فاطمه زهرا  حیو تسب یمحمد یخوش گل ها یو بو دگلداریسف یشب تا صبح در اتاقم سجده شکر با چادر قد آن

 از آن او بود. میکردم و درد ودل ها یم ازیدم و خشنود با او راز ونکر ی)ع( به صبح رساندم و تا صبح بندگ
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دادم برنج هارا  یشد و خوشحال تمام کارها را باجان و دل انجام م یلبخند از لبانم پاک نم نید یروز ادا یعنی امروز

 یآب جوش را رو در،یبه لطف ِ حاج ح میکرده بود یکه قربان یکردم تا به موقع آن را دمکش کنم و پر خروس سیخ

 کردم. یاز تنش جدا م یکی یکیرا  شیو با زور اما آرام پرها ختمیقرمزش ر یپرها

 و صاف شود. زیبه جان دل و روده اش افتادم تا شکمش تم یتمام شد با چاقو بزرگ یوقت

 کرده بود. ژهیکه سفارش و هیهمسا یاش را هم برا هیمادرم سوا کردم و بق یرا برا جگرش

 عیرا با ما میسرد قرار دادم و خود جداگانه دست ها رآبیمبدل کردم و ز یمساو یها میرا به تقس شیاه گوشت

تنم آرام تر از قبل بود  ِچیآمدند و تاب وپ میاریبه  می گوشتش دست ها ِدنیآب کش یشستم و باز برا ییظرف شو

 میشانیعرق ِ پ یکردم و دست رو یدل آخ استادم و از ته میکه همه را درون آب کش نهادم به کمک زانوها یزمان

 و نفسم را فرو دادم. دمیکش

دعا کردم بعدازصرف ناهار حتما به امامزاده  رلبیز یگرفت وقت یسرچشمه م میها یو دوندگ جانیسرم از ه نبض

 کنار چشمه بروم.

کردم و حواسم به مادرم بود که با آن کمردردش چطور اتاق هال را  یمعطر را باچاقو و کمک دست خرد م یها یسبز

از دور دلم را جال  قشیکند و هربار لبخندعم یدهد و بشقاب وقاشق ها را به تعداد مهمان ها آماده م یوصفا م زیتم

 شود. یباز م شیبه مهربان میدهد و لب ها یم

 .ردیختم تا سوز بگمخصوص طبخ غذا اندا رتنوریسوختن ز یچوب خشک برا چند

 

 غمایشود و آتش تمام جانش را به  یهرلحظه شعله ور تر م رآتشیچوب بود که چطور ز یتنه ها یسرخ یرو نگاهم

 برد. یم

 یکوچک بودم وپدر را از دست م یلیکه خ یشوم، زمان یم رهیشود و با حسرت به دور دست ها خ یجمع م میها لب

آنکه مرا همانند دخترش  یکند برا یکنند و او شرط م یعقد م  زیچ یبا خان ب شیادامه زندگ یدهم و مادرم برا

کند اما  یکار و م نی ساده لوح مان هم هم ِمادرپدرم را به نامش بزند که  یها نینصف زم دیدوست داشته باشد با

 داشته باشم. یزدند تا سرپناه یشش دانگش به نامم م هیبق
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شد تنم را با کمربند ِ  یم دایپ یکرد تا فرصت یو لحظاتم را تلخ و حسرت وار م میزندگ یآن روز شد شمرباال از

 یفرو م میتیرا برسر دخترک  شیداد و عُقده ها یاز ته دلم هم نم یادهایها و فر غیداد و دل به ج یچرمش نوازش م

 آورد.

 

 ادم؛آنکه نگاهش کنم جوابش د یزد باچهره گلگون ب یمادرم که نامم را صدا م یباصدا

 بله؟ -

 !رشدهایارغوان د گهیزند: بجنب د یزهرا داد م مامان

تا سرخ  ختهیرا آماده کرده بودم را درون قابلمه ر ازهایدهد و تند وسرخ تمام پ یتکان م میتفه یبه معن یسر

 یزد فور یها به سرخ یکه رنگ عسل یزدم و خم شده بودم و زمان یشود و با مالقه آن هارا تند تند هم م یوعسل

قرار دادم  شیباز رو میآن را طمع دار و سرقابلمه را ن یهفت رنگ محل هیمرغ هارا درونش انداختم و با زردچوبه و ادو

 سازم. ایتابروم آب جوش را مه

تند دست به  زیشد آمدند مان یمهمان ها که شامل مردم روستا م یکی یکی یکارها به سرعت انجام شد و زمان تمام

 .میکار شد

 که همه نشستن رو به مادر آهسته لب زدم؛ یزمان

 اهل محل؟ یبسه برا یسه نوع خورشت با پلو زعفران -

 .افتمینگاهش ب ررسیکج کرد تا در ت یزهرا سرش را کم مامان

 نگران نباش ارغوان جان. ادیآره ز _

کردم و به سمت محل طبخ  تیسرم هدا یبزرگ آن را بر رو ینیکردم و با گرفتن س هیهد شیبه رو ینیلبخندنمک

 قدم برداشتم.

اندازد  یگل م میرود و از شرم گوه ها یزهرا هم با کوکب خانم آمدند و از دور قربان صدقه من ِ لبخند به لب م مامان

ا به و دمش ر دیگو یم یذکر رلبیکشد و ز یبه صورت پراز التهابم م یبرم که کوکب خانم دست یفرو م قهیو سرم تا 

 کند: یم صورتم فوت
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 وبامحبت ترشده... باتریچهره اش ز شهیماشااهلل گل بانو از هم هزار

 شد کج کرد و افزود: یم دهینم اشک د شیسمت مادرم که درون چشم ها سرش

اهل روستا مثل سنبله گُل ِ  یارغوان ما برا ،یرسوند نجایوبه ا یدیرو زا ینازشصت نیکه همچ یبه خودت به بال دیبا

 ) پدرم( باش.دیپس مراقب امانت سع

 مرزمایخداب یبابا یبرا یفاتحه ا رلبیسُراندم و اشک را با نوک انگشت پس دادم و ز یتا آسمان صاف وآفتاب نگاهم

 فرستادم.

 زد: یخانم بادلبخند تشر آرام کوکب

 صبرانه منتظر دست پخت گل بانون. یکه ب میناهار اهل محل بد میزود بر نهیاالن وقته ا ستاین هیگر وقت

مادرم  زیو خورشت ران میدیدانم اما دست به دست هم پلوهارا کش یلبخند از کجا آمد را نم ریواگ ریآن هاگ در

 و به کمک چند دخترجوان سفره پهن شد و همه بالبخند نظاره گر بودند. دیزحمت کش

 

البته به کمک دخترها کارها زود تمام شد و من با اجازه مادرم به او خبر  فیکث یظرف ها از اتمام کارها و شستن پس

 شده ام. کرخمیقبل خان چوب حراج نزند بر پ یروم امامزاده تا باز مانند سر یدادم که م

راه  هادیپ یبا پا یساعت کیام را برداشتم و باگرفتن سجاده ام به سمت تپه آن سمت کوه قدم برداشتم،  یچادرقد

 یرفتن در حال جدال بودند زمان شیپ یرفت، دست ودلم برا یم یبه جا دیبا دیفهم یحرف هارا نم نیبود اما دلم ا

 کردم. تیامامزاده را رو یخاکو گنبد  دمیتپه رس یکه با نفس نفس وهن هن کنان به باال

قدرت دادم تا راه ِ کم مانده را باجان کوتاهش کند و با  میام نشست و به پاها دهیخشک یلب ها یرو یجان یلبخندب

به درخت  یزد وقت یدو دو م مینمانده بود و چشم ها میو نفس برا دمیهمان تن خسته فرز و پرشتاب سمت باال دو

سوخت وعرق  یم بیام عج نهیفرو دادم و قفسه س ارزدم و آب دهان نداشته ام را چندب هیتنومند امامزاده تک

 آوردند. یدر م یکمرم باز رکیو ت یشانیپ یرو یسرد

 به درب امامزاده. دمیکردم و تا رس یم یراه را آرام آرام ط هیرا چندبار فرو فرستادم و بق نفسم
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 یچوب حیشدم و با گرفتن ضر یوارد اتاقک گرم و نوران انیرا در آوردم و بسم اهلل گو میزدم و کفش ها ینیریلبخندش

شبانه  یکردم و ذکرها یزمزمه م نیکه هرشب بر بال یاز خدا و آرزو میشدم به جان او و شفاعتش برا لیاش دخ

 کران از آن او. یب یسبحان اهلل ام و تکرار حمدها

ترس وهراس به تهران بروم و  یباز شفاعت کند و ب میو متوسل شدم به او تا برا دمیباال کش یرا باخستگ تنم

 معصوم)ع( زانیوم و اورا قسم دادم به تمام کائنات و عزآن دانشکده ش یدانشجو

 هق هق کنان طلب راه حل از او و پروردگارم شده ام. یشد زمان یاز دل پرسوزم نهاده م میها اشک

 

و نبودن مردم مرا به وحشت  یخلوت نیهمه جا را حکم فرما بود و ا یبیکه به روستا باز گشتم سکوت عج یزمان

 پا قرض کردم و با شتاب به سمت خانه قدم برداشتم. یه ترس ودلهره پا روکه ب یانداخت زمان

خانه مان نظاره کردم با دلشوره  یجلو یانبوه یکرد که وقت یآورد وخس خس م یدر م یمدام باز نمیس قفسه

 ادیکه به دلم چنگ زد خود را به چند زن روستا که دور خان را احاطه کرده بود شدم و با وحشت بلند فر یبیعج

 زدم؛

 !؟شدهیچ -

 ن؟یجمع شد نجایا چرا

بپرس که نبود تو زهرا رو به باد کتک  نیو با حرص رو به خان داد زد: از ا دیو اشک دستم را کش هیخانم با گر کوکب

با وانتش به  دریشد و حاج ح هوشیو نفسش قطع شد و ب اوردیزن ِ بنده خداهم طاقت ن و مشت ولگد گرفته اون

 پره! یخودش م یبرا یادیداره ز گهیخان د نیا یکمک نرگس خاتون مامانت و بُردن ول

 .دمیشن یترق ترقش را م یخوردند که صدا یم چیچنان پ میکنارپا میدو کاسه خون شده بود ومشت ها میها چشم

 دم؛یپرس یه گداخته ازخشم وغضب رو به خان با تن معمولچهر با

 کرد نامرد!؟ یچرا تن اون رو کبود -

 کنه، ها؟ یتحمل نم یاون طفل یدونست یم یگم ول یآخم نم یحت یزد یبودم م منکه
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 ؟یبه جرم چ شیزد چرا

 رلبیتاسف تکان دادم و ز یبه معن یام شد که سر رهیخ یرا جمع کرد و با غضب ونگاه شکار شیلب ها خان

 افزودم؛

فقط بفهمم بازم تن ِ مادرم رو  یول شمینم تونیمزاحم زندگ گهیو د رمی... مرمیمن م دیرس نجایحاال که کار به ا -

 خورم. یکنم قسم م یم تیاون وقت ازت شکا یو کبود کرد اهیس

جا خوش کرد و آرام  میلب ها یرو یخبا درد بسته شد و پوزخندتل میدفعه صورتم آن چنان سوخت که چشم ها کی

 نجوا کردم؛

 و خسته زن و دختره آره؟ فیظر یتن ها یبه دست بلند کردن رو تیمردونگ -

 کنم خان. یوقت حاللت نم چیو بدون ه نیا یول میدار یینداره ماهم خدا یبیع

پدرم را  یمیرا عوض کنم و چمدان کهنه و قد میرا با انزجار ازش گرفتم و سمت اتاقم رفتم تا لباس ها صورتم

 .دمیرو درونش چ میبرداشتم و لباس ها

درون پوشه قرار  یراهم کنار یدانشگاه شیو پرونده پ یبه همراه مدارک دانشجو ردندانیو مسواک وخم حوله

 دادم.

 رنگ و رو رفته انداختم. یبه مانتو ینگاه

دانستم  یمادرم بود نم شیکردم اما تمام فکرم پ یام آنها را صاف و صوف مرا جمع کردم و اتو را به برق زدم و آر لبم

و از احوال  رندیباهام تماس بگ دریخانه خود حاج ح قیمنتظر ماندم تا از طر نیهم یرفتند برا مارستانیکدام ب

 شوم. ایمادرم جو

 فرستادم. رونیانگشتم از فکر درآمدم و نفسم را کالفه ب باسوختن

 نجوا دادم؛ رلبیو ززدم  یتلخند

 نکهیکرد اما ما از ترس خان ا یم زونیبود با نفردوم شدن کنکور خانواده اش همه جارو گل ر یا گهیاالن هرکس د -

 .میندازیهرچندساده ب یسفره ا میتوانست ینبره پنهان کار ییبو
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و : گمشدیکلفتش رو بهم غر یگشت که با آن تن صدا انیشد و چهره منفور خان کنار درب نما دهیدفعه کوب کی در

 با تو کار داره. درهیبرو حاج ح

 نسازم. یگرگ را وحش نیانداختم تا زبان سرخم سرم را به باد ندهد و ا ریرا ز سرم

چشم  یمعطوف شد و لبخندمضحکش خط انداخت رو میبلندشدم و که نگاهش به چمدان و پوشه ها میازجا عیمط

 .میها

 ؟یشال وکاله کرد نمیب یاوه م _

 اون دانشگاه خراب شده! یبزارم بر ینیخوابش و بب یول

 که حرفش را تلخ تر و زهرنده تر ادامه داد: شیو شکار کیبار یبه چشم ها افتیو جاخورده نگاهم امتداد  ناباور

 به جهنم... یرفت یبعد گورستون یاول با اون شازده عقد کن دیبا

 باال برد: میرا به تهد انگشتش

 .رونیتا زبونت و از حلقومت بکشم ب یکن یچیدارم سرپ دوست

از همه و  الیخ یو ب دمیشن یرا م شیدندان ها شیسا یحرف از کنارش رد شدم صدا یزدم و ب یدلم پوزخند یتو

 تمام ه ش و حواسم شد مادرکم. ایفارغ از دن

 م با درد بلندشد؛را از دست پسرک نه سالش گرفتم و زمزمه ا یو گوش یدو خودرا رساندم به خانه حاج با

 ؟یالو حاج -

 دخترم؟ ی: خوبدینگران پرس دریح حاج

 سوالش را با سوال پس دادم؛ سرسختانه

 مامانم، مامانم حالش چطوره؟ یحاج -

 شده؟ی) اشک آلود پربغض( مامانم و چیحاج

 جوابم را داد. یبخش نانیبا لحن اطم حاج
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 بدن درد داره که االن بهش سُرم زدند. یکوفتگ یفقط فشارش افتاده و کم ستین یزینگران نباش دخترم چ _

 .یوقت و خودت و آواره شهر کن هی یزدم خبر بدم که نگران نش زنگ

و لطفتش کردم و با هق هق تلفن را  یاز سخاوت حاج یتشکر رلبیبه حمد پروردگار ذکر گفت و ز میها لب

 یآب وانیل میشدند که جلو ریباران سراز یبه چشمه ها میزانو چشم هاقرار دادم و سُرخوردم و دست به  شیسرجا

 قرار گرفت.

 تعارف کرد: بخور. میکه با لبخند آن را جلو یپسر نه ساله نرگس خاتون و حاج یشدم به عل رهیخ متعجب

 .دمیجا سرکش کیآرام آن را گرفتم و  یام ازهم باز شد و با تشکر چهره

 ذره آب بود. کیحلقومم از بس خشک بود که هالک  یول دیآ ینم ادمی

 یپژواک شد رو یآرام گرفت که سوال عل یلحظه ا یبرا میسوخته ام جان داد و چشم ها نهیآب درون س یخنک

 خطوط مغزم.

 ن؟یایکوتاه م نقدیخاله شما چرا ا _

 دهم؛ ینزول کرد وپاسخش را از جگرپر دردم م میلب ها یبر رو یلبخندتلخ

 .ننینب بیتا آس یایکوتاه ب دیبا یکه دوسش دار یحفاظت کسان یبرا -

 کند. یزمزمه م رلبیدهد و ز یتکان م یسر

 هم ککش نگزه. یاگه خودت وبُکش یکنه حت یبازم خان کار خودش و م یول _

 آورد. یدوره و زمان که چقد باهوش سخنانشان را به زبان م نیا یبچه ها نیاز ا دمیگز لب

 چربه. یمرده و زورش به ما م کینداره چون اون  یقیبازم توف امیجلوش هم دربمن اگه  یول -

 ام شد. رهیفرش نشست و خ یکرد رو ینوچ

 .یرس یبه خواست نم یدونم تا نجنگ یم یول کمیدرسته من کوچ یخودت از اول بهش باج داد _
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به چهره متعجبم زد و به سمت  یگشت که لبخند رانیح میقلبمه وسنبه اش باال رفت و لب ها یاز حرف ها میابروها

 اتاقش قدم برداشت.

 کردم. یفکر م شیشدم وبه حرف ها رهیروبه روخ وارید به

 

 یفرو رفته اش را تندتند م یو گونه ها دمیچرخ یزهرا را صبح به خانه آوردند و پروانه وار دورش م مامان

 کرد. هیورده ام که مادرم را بهم هدو در دل بارها حمد وسپاس خدا را به جا آ دمیبو*س*

 اجاق قرار دادم تا نرمک نرمک بپزد. یو عدس ومرغ رو جیکردم و با هو یسوپ را تندخرد م یسبز

 بگذارد برم تهران. رمیکنم تا بتوانم نظر مادرم رو بگ یدانستم چگونه حرفم را حالج ینم

 گرفته لب زد. دیباز را د مهین یکه لب ها یزمان

 ارغوان؟ شدهیچ _

 زمزمه کردم؛ ریزبانم دور لبم را تر کردم و سربه ز با

 تهران. یخوام برم به دانشگاه دولت یمن م -

 براندازم کرد. یبلکه با نگاه سوال چینکرد ه یرییاش تغ چهره

 دهم. یم ادامه

 .یخوام تو زجر بکش یزنه... من... من نم یدستش و اون به هربهانه تورا کتک م یشیم یچونکه با بودن من افسار -

 بغلم. ینجوا کرد: ب رلبیکه سرم را فروتر بردم که ز ختیازگونم ر یاشک قطره

 حرف خود را به آغوش امن پراز آرامش مادرم افکندم و عطرتنش را باجان و دل استشمام کردم. یب

 عقب تر رفتم. یرا صاف کردم و کم میدرب اتاق روسر دنیکوب یصدا با

 .دیبفرما -
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 شود. یزدند بلکه با سر داخل م یاو هرگز در نم ستیدانستم خان ن یم

 از میبودن مهمان نزد خدا بیبه بخاطر حب یناچار دند،یمتعجب باال پر میو خود شخصش ابروها اشاریمادر دنیباد

 سُرانم. یم میبه نوک پاها ریو سرم را تا ز ستمیا یبه احترامشان م میجا

 دهم. یدهنم را نامحسوس قورت م آب

 .رمیگ یمخاطب مادرش قرار م نباریا که

 عروس گلم؟ یخوب _

 که؟ یریگ یخبر نم کی توکه

 دهم. یجوابش را م یفیبه زور باز شدند و با تن ضع میها لب

 شدمنده ام بخدا. شهیاحوالند و وقت نم ضیممنونم واال گرفتارم مامان مر -

 رد.ک یوجب م زیکه تن و بدنم را ت اشاری یپروا یو ب رهیخ نگاه یبندم به رو یو چشم م نمیب یرا م ضشیعر لبخند

دارم با حرص و نفس نفس  یبه آشپزخانه قدم بر م عیشوم و سر یاز اتاق خارج م انیو چهره گلگون اجازه گو باشرم

 کشانم. یم خیخود را به باد توب

 یکنم و پولک ها یخوش طمع بودنش هم اضافه م یو چند دانه هل برا زمیر یآرام م دیسف یجوش را درون قور آب

 .نمیچ یشفاف را با وسواس م یچهارضلع یو استکان ها نمیچ یم ینیدچیدست سازم را هم درون کاسه سف

 .میاوریآنها کم ب یخواهد جلو ینم دلم

 دهم. یآورم و درون آب قرار م یدر م زرینه بهرحال چند تکه مرغ از فر ایماند  یظهر م یدانم برا ینم

 بودم را چک کردم. دهیرا به خاطر مادرم پوش زمیو تم یلباسم که امروز استثنا لباس شهر به

 .ندیبب زیرا آن پسره میدوست نداشتم موها چیه دم،یام کش ختهیر رونیب یموها یرا با وسواس رو شالم

خانه در حال  وانیرو کنار ا اشاریروم که  یکنم و از پله ها باال م یدستانم چفت م یو استکان را رو یچا ینیس

 .نمیب یآسمان م یتماشا
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 شنوم. یشوم که زمزمه اش را م یحرف از کنارش رد م یب

 ها!؟ یستیهم ن یبد مال _

نکنم و احترام مهمانم را  یاحترام یفشارم تا ب یدندان م ریرا ز میخندد که به زور لب ها یبه حرفش م خودش

 خشدار کنم.

خوش عطر را درون  یو چا نمیش یدهم و نرم م یقرار م اشاریرا فاصله مادر  یچا ینیدهم و س یهل م یرا کم درب

 شنوم. یم اشاریشاد مادر یکه صدا زمیر یاستکان ها م

 ؟یانداخت یفدات بشم خودت به زحمت نم ده،یبه به عروس گلم چقد زحمت کش _

 درب آمد و از عطر یگذاشتم که صدا شیقنداق جلو حرف استکان را با پولک و یو ب دمیپاش شیبه رو یلبخنداجبار

 خود ِ ناکسش هست. دمیتندش فهم

م حوال طنتیهمراه با ش یچشمک ندیب یو تانگاهم را م ندیش یدهم که چهار زانو م یقرار م شیجلو زیاورا ن استکان

 هالل شده ام. یشود چهره درهم و اخم ها یکند که جوابش م یم

کنم جوابش  یآهسته م یتشکر رلبیشوم ز یپراز کمپوت ها م کیدهم که متوجه پالست یم هیمادرم تک کنار

 لبخندمادرش بود.

 

 رو به مادرم محتاطانه لب زد. دیسرکش یشان کم یچا از

 پاگشا. یبرا میکن یپس فردا شب شما رو به همراه ارغوان جان دعوت م یما برا _

 شود و اصال دوست ندارم به خانه شان بروم. یمشت م میها دست

 دهم که لب تکاند: یسرشار از حرف به مادرم سوق م ینگاه

 .میایحاال، چشم ما حتما م نیدیکش یدرد نکنه زحمت نم دستون

 از مادرم گرفتم و به فرش دست باف دوختم. دمینا ام نگاه
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 جوابشان را بدهم. حوصله تر از آن بودم تا یاما ب دمیشن یآنها را م یها حرف

دور دستش چرخاند و مادرش را مخاطب قرار داد:  یبلندشد و تلفن همراهش را چندبار شیکه پسرش از جا یزمان

 م؟یبر

 کنم. یبدرقه کردنشان حرکت م یشوند که برا یاز مادرم از اتاق خارج م یدهد و با خداحافظ یتکان م یسر مادرش

 یم کمینزد اشاریبار خود  نیبو*سد و ا یگرد گونه برجسته ام را م یمادرش برم میرس یکه م یدرب خروج یجلو

 شود که صامت خشک شده ام.

زند و دستم را محکم از  یم یکشم که لبخندجذاب یخودم را عقب م یزدند و فور یم بیشود عقلم نه یکه م خم

 خندد. یم رلبیزند و ز یکنارلباسم چنگ م

 کنه که؟ یباهام خداحافظ ستینعروست که بلد  نیمامان ا _

 زند. یگزد و باچشم وابرو به پسرش تشر م یلب م مادرش

 نکن مادر زشته! _

 افته ول کن دستش و که سرخ یبه وقتش اونم راه م یول ستیکه بلد ن اشهیاز ح دخترم

 زنت! شد

 درشت شد و بند دلم پاره. میکرد و سرش را جلو آورد که چشم ها یکه خنده صدا دار دمیدهانم را با ترس بلع آب

 گوشم زمزمه کرد. راللهیز

 ندارم غمت نباشه عروسک. یخودم رات م _

رود و  یعقب م یکشد او با لبخندچندشناک یکشم که مادرش با تشر از کناره کتش م یانزجار خود را عقب م با

 دهد. یرا نشانم م "یبا یبا" نیبادستش حرکت نماد

و به  دمیکرم پودر و سورمه چشم کش یا به تن کرده ام و باز با تشر آرامش مجبورر دمیاصرار مادرم لباس جد با

 کرد. زیزد و چشمانش را ر یبخش تیلبخندرضا دنمیکم قناعت کردم که مادرم با د شیآال نیهم
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 دختر! یروح شد یب یبزن یاز اون سرخاب ها ندار _

 یکشم و با اخم لب م یکم رنگ م ،یصورت کیا ماتدهم و ب یسر م یغرولند آرام رلبیکنم و ز یجمع م میها لب

 زنم.

 خوبه؟ -

 شنوم. یرا م شیگذرد اما صدا یدهد و از کنارم م یآره تکان م یبه معن یسر

  تو بپوش ارغوان. ِیشمیابر یاون روسر _

 .ندازمیکنم و به سر ب دایمورد نظرش را پ یشوم تا روسر یانبوه لباس ها گم م انیو درم میگو یباحرص م یچشم

شنوم که باهم بحث دارند  یخان را با مادرم م یشوم، صدا یزنم و آماده از اتاق خارج م یم یرو کم میعطر محمد 

 !؟ستیچ یجدالشان برا گریچه من که عازم تهران هستم د یاما برا

 .دمیشن شیلب ها انینهادم که حرف تلخ خان از م یچادرم را بر سر م ریکنم و سربه ز یم یمصلحت سرفه

 !؟یخانم شد _

 کرد. دیکه مادر هوشمندانه تاک ستادمینگفتم و همان طور صامت ا یزیچ

 ده مرد؟ میبر ایب ارنیکه فردا واسمون حرف درب یخوا ینم رشدا،ید _

آرام آرام به دنبالش همقدم  زیرود و مان یم یبه سمت خروج انیخوب گو یلیکشد و خ یبه محاسنش م یدست خان

 یافتم تمام تنم لرز یم اشاری یپروا ینگاه ب ادی ایبود از جنس گرفتن ِ جانم،  یزار یاما در دلم شور میشو یم

بر دلم  یزنم تا مرهم یم شیخواهد و باز من خدارا صدبار صدا یم ریو روبه رو شدن با او دل ش ردیگ یدردناک م

 کند. سریم

 یکند از برا یدائم به به و چه چه م اشاریکشم و مادر  یام م دهیجوراب کش یپاها یوسواس چادرم را به رو با

 !شیبایعروس ز

 تان! شکشیاش پ هیدندان نکن بق یشما مارا ب میبود که از آن خودتان نخواست شیاگر به چندقلم آرا ییبایز

 کند. یبا چشمک زدنش به دل آدم قلمداد م شیکه تاز یخامه ا ینیریداغ و ش یرا باچا سرم
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 فرستم. یبه دهانم م یزعفران یدارم و همراه چا یبدون خامه اش بر م یاز جا تکه

 نبود. یشکر از پسرش خبر خدارو

 .میبود رهیبزرگشان خ یبایباهم گرم گرفته اند و من و مادرم مسکوت به خانه ز اشاریو پدر خان

 نود.ش یمادرم م ییرا گو میرلبیرود و زمزمه ز یباال م میابروها دیآ یباز به سمتمان م شیکه با ن اشاریخواهر دنیباد

 واسه ما بازه! شهیهم ششیاوه چخبره...؟ خوبه واال ن -

 اندازم. یم نییونصفه پا مهیآرام مامان زهرا سرم را با لبخند ن باتشر

 غازش را خورد. کیصد من  یرا شروع کرد و سرمان با حرف ها ییگو یکنارمان نشست کور نکهیهم

خورده ام به سمت آشپزخانه قدم برداشتم، تا  مهیبلندشدم و با برداشتن استکان و بشقاب ن میااز ج یمجبور

 تعارفش یقرار دادم حواس مادرشوهر گرام به بنده معطوف شد و با لبخند پهن شانیظرف شو نکیاستکان درون س

 را زد.

 گه؟یآورد د یم کتای یذاشت یعروس خوشگلم م یدیچرا زحمت کش _

 زند. یم بیریمخ مادرم ت یاو تازه کفش گرم شده و دارد رو میتا نگو دمیرا گز لبم

 تعارف زدم. یخاطرجمع محض

 تا انجام بدم؟ نیهست بگ یکمک -

و  اریبشقاب برداشته و درونش  دوتا خ کیزدند و  یم یفکر لبخندمشکوک یو با اندک ردیگ یدندان م ریرا ز لبش

 .دیگو یدهد و م یگذارد و به دستم م یهمراه کارد ونمکدان م بیس

 ؟یبد اشارمیبه  نهارویباال و ا یبر یتون یم زمیعز _

 خسته شده؟ یکنه حتم یشرکتش کار م یکارها یداره رو بچم

 "طفک دلم سوخت! یآخ "

 تا باز زبانم سرم را به باد ندهد، خدا لعنت کند هرچه تعارف را. دمیرا گز لبم
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 اتاق خود ِ ناکسش باشد. دیرنگ با یدرقهوه ا یپله ها باال رفتم و طبق نشان انیز مکوبنده ا یو با قلب وسیما

 .دمیحالش را شن یگرفته و ب یدهم و آمدم تا چندتا تق بزنم صدا یدهانم را قورت م آب

 ها... شهیمن حالم بد م ینکن قنار _

 کنم. کاریپس من چ شمیپ یستیکه ن تو

 آره. آخ

 ؟ییخوادتت کجا یدلم م یقنار

 آره بابا... اوف

ار باال و کیاتومات میابروها شیشدم هرچند زشت وناپسند بود اما با جمله بعد شیحرف ها هیکردم و منتظر بق یمکث

 رفت.

 زمزمه کردم. رلبیز

 جالفتا! یوا -

 شود. یم ادیکم و ز شیکند که دائم صدا یدانستم چکار م یو ناله اش بلند شد و من نم آه

م و تا رفت نییتند و دست لرزان از پله ها پا یو باترس به عقب گرد کردم و با قلب دمیبلندش را شنآخ  یصدا ناگهان

 ام آرام شود. دهیبر یتا نفس ها دمیکش یقیمکث کردم و نفس عم یبه هال کم دنیرس

کند و  یگذارم که مشکوک نگاهم م یم شیرا جلو وهیروم و م یبه مادرم که حال تنها بود م یلبخند تصنع با

 لبم حک شده بود. یرو میاجبار یلبخندها

 تکان نخورده ام. میاز جا گریموقع شام د تا

 بلند شدم و به کمکش شتافتم. میپهن کرد ازجا کتایرا  سفره

 رساند. یکند و آهسته زمزمه اش را به گوشم م یم یهمراه بالبخند مضحک یچادر دور کمرم اخم دنیباد کتای

 چادر چرا؟ _
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 اون چادرو. اریدرب ست،ین بهیغر نیهمه خود جانیا بابا

 .دمیسفره چ یها بر رو وانیکردم و بشقاب ها را همراه ل زانیآو یجا لباس یحرف چادر را رو یب

 بشابش همراه لمس شدنم آمد. یبه پشتم برخورد کرد وصدا یخم شده بودم که دست یکم

 .نیخوش اومد یلیخ _

گرمش بود که  اریدست ِ بس میتنها نگران اوردمیخود ن یمن به رو یجوابش را داد ول یوخان هرکدام با خوش رو مادر

 زد بر جانم! انهیتاز صشیحر یدستش کنده شد و چشم ها گرید یخودم به سمت جا دنیبا کش

 قشینگاه عم ینیاما متوجه سنگ نمیچ یسفره م یپلو را بر رو یها سیافتم و د یبه سمت آشپزخانه راه م الیخ یب

 شدم. یم

 نمانده بود. یآب گریاما د دمیدهانم بارها با ترس و لرز بلع آب

 شد مادرش مرا به زور کنار پسرش نشاند. ایمه زیهمه چ یوقت

 .دمیرا شن شیاز ترس مدام در حال پمپاژ بود که هرم نفس ها قلبم

 ارغوان. یشد یخواستن یلیخ _

 را چنگ زد و سفت فشرود. میازش فاصله گرفتم که بادستش ران پا ینامم را به زبان آورد کم یآمد وقت انزجام

 تا آخم را نشنود. دمیگز لب

 سپارد انداختم که باز دم گوشم زمزمه کرد. یمادرش گوش م یبه مادرم که با لبخندبه تعارف ها ینگاه

 .یمثل عروسک شد یدیهم م یخوب یهوم بو _

شدم  رهیرد کرد و خود را بهم چسباند و من باترس به خان و مادرم خ میبار دستش را از پهلو نینزدم که ا یحرف باز

 کند. یگستاخانه تنم را لمس م نگونهیا دید یهم ما را نم یانداخته شده بود و کس یچون سفره جور یول

 دم؛یلرزان غر یباصدا رلبیز

 آبروت و نبردم. نجایبکش کنار تا هم -
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زد که  میداغ به گلو یرا کنار زد و بو*س*ه ا میروسر یسرش را سمت گردنم معطوف کرد و بادستش کم خونسرد

 .دیتوپ ضیبار خواستم عقب بکشم محکم نگه ام داشت و با غ نیا

 جا. کی نیبش یخور یاه چقد تکون م _

 دهد. یفشرود و جوابش را م یم شیموها انیدرم یشود و دست یصدازدن نامش از زبان پدرش بالفاصله ازم جدا م با

 زرشک پلو. ایچلو  زمیخوره براش بر یم یگفتم چ یداشتم م _

 دهد. یسرش را تکان م یبا لبخندکوچک پدرش

 

 میغذا یمشغول باز اهمشیرفت  نییپا میاز گلو دمیگستاخ گذارندم هرچند نفهم اشاری یرا با ناخنک زدن ها شام

 بودم.

 یکف خورده م یبشقاب ها دنیروم و باتعارف مشغول آب کش یم کتایشوم و به کمک  یپا م میاصرار مادرم از جا به

 شوم.

 نبودند. نجایا دنیقادر به د زینداشته و آنها ن دیشان به هال د آشپزخانه

شود واالن که تنها هستم احساس  یاز آشپزخانه خارج م عیتند وسر کتایشود و  یزدن ظرف ها زود تمام م کف

 زدند. یاز ترس دو دو م میشود و چشم ها یقطع م یلحظه ا ینفسم برا اشاریاما با آمدن کنم  یآرامش م

 یزدند م یبرداشته و گاز م یارقلمیخ خچالیبه او که از  یرچشمیهواس انداختم و سرگرم کارم شدم اما ز یرا ب خود

 .دمیپا

 بندد. یدهد و به رسوخ تنم دل م یشش نفره لم م یزناهاریم یرو

 شود. یگذارد و سد راهم م یخواهم از کنارش عبور کنم نم یکشم و م یراهم آب م وانیل نیآخر

 برو کنار؟ -

افتم که سفت  یم شیپاها یکشد که رو یکند و مرا به سمت خود م یم ریدفعه مچ دستم را اس کیکند و  یم ینوچ

 و بم لب زد. ردیگ یم
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 ؟یکن یچرا همش ازم فرار م _

 دهم. یرک و پوست کنده جوابش را م 

 !؟ستیواضح ن -

 .ادیازت خوشم نم چون

دهد و سرش را درون  یشکمم حرکت م یدستش را به رو یزیرسد که باخنده تمسخرآم یسکوت فرا م یا لحظه

 زند. یبرد و لب م یگردنم فرو م

 نگاه بندازم اون وقت تو... هیمن بهشون  ننیشهر عاشق ا یتمام دخترها _

 حرفش. یپرم تو یم احرصب

 .میهمونا ما نخواست یارزون -

 کند. یخواهم بلندشوم که محکم دستانش را دورم قفل م یم

 کجا؟ _

 .یدر بر یتون ینم ینجایا امشب

 چه؟ یزد، برا خیاز حرفش  تنم

 کنم. یحرف باز تقال م یب

ترق بدنم  یدهد و با صدا یسر م زیم یحرکت رو کیدهد و با  یم چیبرم مچ دستم را پ یحوصله اش را سر م ییگو

 شود. یدرشت م میچشم ها زیبا کف سرد م

 خواست! یم چه

 شود. یم انینما شیپر مو نهیکند س یرا باز م راهنشیزند و دو دکمه پ یم یشخندین

 .ردیگ یرا م میبار مچ پا نیکشم که با دست بزرگش ا یخود را عقب م یحالت تهوع با
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 رسد. یم نمیسُراند تا به قفسه س یدستش نوازش وار از صورتم م یکیآن  با

 شود و مجال یبا حرص و ولع مشغول م یشود وقت یدر نطقه خفه م غیرود و ج یم غمایگرفتن باال تنم نفسم به  با

 دهد. یهم نم دنینفس کش

بکشم که دستش را با  یبلند غیخواهم ج یم ردیگ یو تا ازم فاصله م دیافزا یدردم را م ادشیزدنش و فشار ز چنگ

 برد. یخط و نشان باال م

 سره کردم. کیکارت و  ادیصدات در ب _

دانم  یلرزد از ترس و نم یم میبرد و لب ها یبار به جان تنم هجوم م نیهقم از ناله جگرسوزم باال بود که ا هق

 افکنم. یم ریوشرمزده ام را ز دهیمبهوت مادرش و نگاه دزد یکه صدا ستیچ یبرا شیباز یوحش

 غرد. یشود و با حرص م یبلند م میاز رو لکسیر

 زنمه! هیچ _

 مِرد! ازیفهمه از ن ینم یچیاُموله و ه نیدارم باهاش راحت باشم اما ا دوست

 یکنم تشر م یکه با هق هق لباسم را جمع و جور م یزند و به من یم هیتک نتیبار حق به جانب خودش را به کاب نیا

 زند.

 نفهم! نیمثل ا نکهینه ا ریبگ یدخترامروز کیصدبار گفتم واسم  _

 کنه. هیخوام نه بچه که دائم گر یزن م من

 بندازه. یمامانش تا ترش شیخوام ببرش پ یاوقاتم و تلخ کنه من نم ینطوریمامان اگه قراره ا نیبب

 ازدواج کنسله! نینظر من ا از

 که آش نخورده و دهان سوخته! شمیخال یرود و من مبهوت به جا یم باخشم

 گذاشت. یکه او داشت پا از حدخودش فراتر م میبگو یرا به ک دردم

 زند. یلب م ریکند و سربه ز یحوالم م ینینگاه غمگ مادرش
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 بچه چشه؟ نیدونم واال ا ینم _

 خواد. ینم گهیرو م یو خوشگل یبه خوب دختر

 کنه. یرو هم نابود مما شیخدا من چکار کنم با اون سربه هوا یا

شود و به  یاز نو شروع م میپوستم گر یرسانم و با زدن آب سرد رو یحرف و سخن جسم خسته ام رو به توالت م یب

 فرستادم. یبخت ِ بدشگونم لعنت م

 

 کند. یم شهیرود و صبح وشام سکوت پ یمانند من در فکر م زیگفته که او ن میبه مامان زهرا یدانم مادرش چ ینم

اخالقش شمر گشت و دائم پاچه  شانیها هیاندک هد یخان هم از پس فرستادن ها یتلخ گران شد وقت میبرا حرفش

 یشوم برا یکه رد م یپچ پچ ها زمان نیا دمیو من نفهم دیچیکه در تمام اهل ده پ دینکش یگرفت و طول یمرا م

 !؟ستیچ

 هرشب شان شده ام. یدهند و زمزمه ها یکردند و حاال انگشت نشانم م یبودم که مرا گل بانو خطاب م یهمان من

 ندارم. شانیها یمعنادار اهل مردم و تکه پران یتاب نگاه ها گرید

 آمد. یدر نم کمیکردم و ج یخان را تحمل م یها یشده بودم و تمام گوشت تلخ نیهفته بود که خانه نش کی

دست و پانشسته خم  شیکنم و جلو یام بود از رخت خوابم دل م رهیخ بیغر یمادرم که با نگاه دنیصبح با د فردا

 .دیگو یشوم که آرام م یم

 تهران. یبر دیبا _

 کنم. یتکرار م ناباور

 تهران!؟ _

 من؟

 دهد. یدهد و با اخم جواب م یبه خان م ییناسزا رلبیاندازد و ز یم نییرا پا سرش
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ه ک یخواد تورو به مشت صابر بده همون یتونه وجود تورو تحمل کنه و م ینم گهیخان گفت که د شبیآره چون د _

 قد داره. میبچه قد و ن یزنش به رحمت خدا رفته و کل

 .دیاش چک دهیاز گونه چروک یاشک

که  یاتا ج یتو بساز ندهیو آ یبر دیتو با یهمونا کبرا رو دق مرگ کردند ول یکلفت اونها بش یبر ستیدلم رضا ن _

 هست که مراقبت باشه. تینباش اونجا دا میزیفرستم فکر چ یپول م بشه برات

 زنم. یلب م جاخورده

 !؟ییدا -

 .میرو ندار یکردم ماکس یمن فکر م یول

 بردند: یسکوت باال م یرا به معن دستش

 .ریتهران رو بگ تیبوس شهر و از همونجا هم بل ینیآماده شو برو دم م عیمفصله تو سر انشیجر

 دستم فشرود و آهسته افزود. یآورد و تو رونیب یپارچه ا شیقد راهنیداخل پ از

رو گفت و  یکرده مادرش همه چ کاریدونم اون پسره باهات چ یم شهیآب شدنت رو دلم خون م نمیب یمادرم و م _

 .یپسرش و ازم خواست حاللشون کن یبرا یفیگفت تو ح نمیا

 .دیپرس دیترد با

 که؟ افتادهین نتونیکه ب یاتفاق _

 کند. یشهر م یکند و مرا با هول وال راه یو او باز حمد خدارو شکر م میگو یم یدهم و نه آرام یسر م ریرا ز سرم

 

تلو تلو و  انیزنم که چگونه درم یبزرگ زل م یداخل اتوبوس ها تیخمار به جمع یکشم و با چشم ها یم یا ازهیخم

 اند. دهیشدن اتوبوس همه خواب نییباال وپا

 چسبم. یدهم و کولم را سفت م یلم م میکشم و به صندل یم یا ازهیمخ باز
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 هم خواب چشمانم را نه ربود! یلحظه ا یترس و نگران از

 کنم. یزمزمه م رلبینگرم و ز یاما پرستاره م کیحال به آسمان تار یو ب خسته

 رقم بخوره. شمیکه عاشقش م یکاش سرنوشتم با کس -

 نگاهم گذشت. راسیپرنور از ت یا ستاره

 کنم. ایخود را فارغ از دن یتا بتوانم تا صبح کم رمیگ یآرام م یزنم و کم یم یلبخند

 .دمید میرو یچشمم را گشودم که کمک راننده را جلو کی یال یدرهم و برهم یباصدا

 را نشان داد. رونیزد و با انگشت ِ شصتش ب یشخندیکه ن دمیخود را عقب کش یاراد ریبه طور غ متعجب

 ؟یر یهمه رفتن واسه نمازصبح شما نم _

 را مرتب کردم تا چروکش کمتر شود. میکوتاه پشت مانتو ازهیبلندشدم و با خم میکردم و از جا یاخم

 دنیرساندم و با د یبهداشت سیآن هم موقع تنم را لرزاند که خود را بغل کرده به سرو رونیخنک و سرد ب یهوا

 شود. یاز توالت ها خال یکیماندم تا حداقل و منتظر  دمیکش یانبوه زن ها آه

 به مسجد بروم و نمازم را ادا کنم. یمتعل یو ب رمیساعت کلنجار رفتن توانستم وضو بگ میاز ن بعد

 

ا بود ب تختیکه پا یتهران، شهر یبه سو میاز سوار شدن به داخل اتوبوس همه صلوات فرستادند و حرکت کرد بعد

 مختلف. یآدم از قشرها یکل

مادرم را مالمت  یشوم حتما تا االن که خان از وضع باخبر شده کل ایهمراه هم نداشتم تا با آن حال مادرم را جو تلفن

 کرده و اورا خون به جگر!

 کردم. یم یباز میفرستادم و با انگشت ها رونیرا باحسرت ب نفسم

 .دمیشن یآرامش را م یا صداالم تا کام حرف نزده ام ینشسته لحظه ا یبود که از وقت یدست خانم بغل
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 * دوساعت بعد...*

 

 .دمیکنجکاو پرس ییزدم و رو به دا هیتک یبه پشت نیخندان اما شرمگ یلب با

 !؟نیمامان زهرا هیشب یلیشما خ -

 زند. یلب م رافتادهیز یکند و با سر یمردانه م یا خنده

 و بال. طونیش یدید یم دیدخترهم سن وسال تو بود با کیزهرا رو اون موقع که  _

 کنم. یدهم و متعجب زمزمه م یسر م یآرام یا خنده

 پس از اول مامان بچه شهر بود! -

 کرد. یروان صحبت م یفارس شهیهارو نداشت هم یالنیلهجه گ هیچرا مثل بق گمیم

 کشد. یپراز درد م یآه یعل ییدا

گذشت و با  شیبخاطر پدرت از همه چو بدون اون  نیخودش وقت کنه بهت بگه فقط ا دیمفصله اما شا انشیجر _

باهام تماس گرفت و از من تقاضا کرد تو رو  شیکنم اما چند روز پ یپدرت عازم ناکجاآباد شد... من نتونستم کار

 مثل دخترم دوست داشته باشم. یاومد یقبول کنم و وقت

 زند. یبودم را تعارف م دهیکه خر ینیریو ش یروم که با خنده چا یاندازم و به فکر فرو م یم نییرو پا سرم

 کنم اما تمام حواسم به خانه مسکوتش بود. ینوش جان م یدارم و همراه چا یتر را بر م ینیریدانه ش کی

 دم؛یو آهسته پرس رمیرا بگ میکنجکاو یجلو نتوانستم

 خانم وبچه ها کجان؟ -

 کشد. یرا هورت م شیزند و چا یم یلبخندکوچک

 داشت خانمم باهاش رفت. دیدخترم الهه خر _



 کالغ پر گنجشک پر

 
46 

 

 دهم. یتکان م یسر

 ن؟یدختر دار کیففط  -

 زنم. یم یدست به لپم بزند و ناخواسته تشر آرام یکشد، عادت ندارم کس یدهد و لپم را م یسر م یبلند خنده

 دردم اومد. -

 .دیگو یم دهیبر دهیخنده و بر ریزند ز یم یپف

 زهرا. هیدختر درست شب یهست یچقد نازک نارنج _

 دهد. یکند و آرام نجوا کنان ادامه م یم یمکث

 ؟یازش دار یعکس _

دهم  یم ییدارم به دست دا یرا بر م شانیاز کوله بزرگ پدرم عکس قاب شده دونفر دیگو یرا م یفهمم چه کس یم

 کند. یشود و مرا هاج و واج رها م یبلند م شیشود و ناگهان از جا یعکس چشمانش تر م دنیکه باد

 

 نشد کنجکاو به سمت آشپزخانه قدم برداشتم. یعل ییاز دا یخبر یقتو

 .دندیباال پر میو مدرن جفت ابروها کیآشپزخانه ش دنیباد

 بودم. دهیو مجله ها د ونیزیفقط در تلو یاف ها یام د نیهمچ نمونه

 .ندازمیرا به زحمت ن ییناهار خانواده دا یبرداشتم تا برا نیزم بیدندان فشرودم محتاط چندتا س ریرا ز لبم

قلبم قرار  یو دستم را ناخودآگاه رو دمیاز ترس کش ینیپشت سرم ه ییدا یرا متفکر جمع کردم که باصدا لبم

 دادم.

 زد. یلبخندبزرگ ییدا

 ؟یکن یم کاریچ _
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 .دمیکش یقیعقب رفتم و نفس عم یکم

 بپزم. یزیکردم تا واسه ناهار چ یپوست م ینیزم بیداشتم س -

 وش رو خاروند.ابر گوشه

 .ارنیبغل برامون چلوکباب ب نیزنم رستوران هم یخواد بابا زنگ م ینم _

 را کج کردم. سرم

 لخچای یکه تو یبا هرچ ینیزم بینداره من س یاگه اشکال یباشه ول ییکه زن دا گهیوقت د هیچلو و پلو باشه  _

 کنم؟ یشد درست م دایپ

 تعارف گفت. یرا تکان داد و ب سرش

 .هیعال یبا گوچه فرهنگ ی... بهتره کباب لقمه هارو کنارش سرخ کنیکن یباشه حاال که اصرار م _

 دو بسته کباب لقمه در آورد. دشونیسا یبا یسا خچالیهم از  ییزدم که دا ینیلبخندنمک

ا ر شیسرد کارها افکندم و دلم به حال مادرم سوخت که با آب  ریبه برق و رزق آشپزخونه انداختم و سرم را ز ینگاه

 کند. یروشن م یکتر یکند و گاه یم

مامان نرگس و طرد شدن  یخوب نبود که اومد خواستگار ادیشک ندارم بابام وضعش ز یاز بابا نگفت ول یزیچ ییدا

 مامان از جمع خانواده...

 آمدم. رونیب الیاز فکر وخ ییدا یباصدا

 ؟یتوفکر ییدا شدهیچ _

 ام را باال انداختم. شانه

 .یچیه -

را داخل تابه  یهاشدم و سپس درون آب سرد قرار داده ام و روغن سرخ کردن ینیزم بیخالل کردن س مشغول

 داغ شود. یو گذاشتم کم ختمیمتوسط ر
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دهم تا مقدار آبش خارج شود و مشت  یتکان م یخاک کمش را شستم و کم زیکردم و تم یرا خال ینیزم بیس آب

 پاشم. یمشت درون روغن داغ م

 دهم... یتکانش م یچوب ریکنم و تندتند با کف گ یم ادیز یرا کم رگازیز

 

 .دیآ یزنگ واحد م یشوم که صدا یم رهیهد خ یزنم به ساعت که دو ظهر را نشان م یم یا لبخندخسته

 کنم. شیتا صدا ییروم دم اتاق دا یشوم و م یم مانیراه پش نیماب یکنم تا در و بازکنم ول یم پاتند

 شناسد. یگمان بد کند بالخره او که مرا نم دنمیبا د ییاست زن دا ممکن

 یبه مدها یاو دست دیآ یکند که با زنگ واحد به صدا م یو سرگردان نگاهم م شانیزنم پر یرا که صدا م ییدا

 رود. یسمت درب م یونصفه ا میکشد و با لبخندن یاش م دهیژول

 زنم. یکند زل م یحت به او که آرام در را باز ملرزان و گرفته وچهره عبوس ونارا یدستان با

 رود باال. یو من مجبور بشم بروم خوابگاه که خرج ام م ندیایترسم از من خوششان ن یم

 شود. یو آرام چهره ام متعجب و مبهوت م فیخوشحال وخندان دو زن ظر یباصدا

 .دیگرد و درشت گرد میزند که چشم ها یم شیکشد و با ناز صدا یرا م ییشود و لپ دا یوارد م یتوپر زن

 !ظیغل شیبا آرا زانیآو یکوتاه و موها یسرمه ا یاندام با مانتو فیو ظر بایز یبندش غرو غرو کردن دختر پشت

 

 کمیشود کنجکاو نزد یقطع م دنمیگرد و خنده اش وسط راه باد یباشد برم ییکه خانم توپر که فکر کنم زن دا نیهم

 کند. یبهم اشاره م یلندشود و با خنده ب یم

 زنه؟ یم جیگ نقدیچرا ا نیا یعل _

 ه؟یک

 اندازد. یشود و دستش را دور شانه ام م یم کمانیکشد و نزد یکند و لپ دخترش را م یم یخنده مردانه ا ییدا
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 از ارغوان جان ما خواهر زاده ام. نمیا _

 کند. یشود و زمزمه م یام م رهیبهت زده خ ییدا زن

 دختر نرگسه!؟ _

 داد. یرا قلقلک م مینیعطرگرم و زنانه ب یآغوشش کشاند بو یدهد که او مرا تو یتکان م یبا لبخند سر ییدا

 .دمیخشدارش را شن یصدا

 ؟یتو کجا بود زمیعز _

 آخه؟ یچرا رفت یبگم، لعنت ینرگس نرگس من به تو چ آخه

 .ادیفشارد که ناخواسته آخم در م یتر م کنم که مرا سفت یدور کمرپهنش قفل م میدست ها کنجکاو

 .دیگو یکند و م یبا خنده اورا کنار خودش چفت م ییزند که دا یزل م باتعجب

 چقدالغره!؟ ینیب یو که... نم میدختر آبج یکشت _

 .ردیگ یو دستش را سمتم م دیآ یشود که با چهره سرد جلو م یکنار درب خشک م ستادهیبه دختر ا نگاهم

 دهم. یدستش قرار م یرا تو دستم

 من ارغوانم. -

 کند. یزند و چشم باز وبسته م یاحساس م یب یلبخند

 .دمیمنم ناه _

 .یاومد خوش

 کنم. یحواله اش م ینیریلبخندش

 کوبد. یرا بهم م شیکند و کف دست ها یجمع م ثیخب شیلب ها ییدا

 ناهار. میبر نیایتمام غذاها رو بخورم پس ب نیخوا یگرسنمه اگه نم یلیمن خ _
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 متعجب لب زد. ییدا زن

 ؟یمگه غذا سفارش داد _

 کند. یم ینوچ ییدا

 دست پخت ِ ارغوانه. _

 کند. یسرش را سمتم کج م ییدا زن

 آره؟ _

 .نمیبچ زیم یشوم تابشقاب هارا رو یآشپزخانه م یدهم و راه یرا با لبخندتکان م سرم

را  خچالیگذارم و  یدهم و نان ها را داخل سبدمخصوص م یکوچک قرار م یتعداد قاشق و چنگال و بشقاب ها به

 آورم. یم رونیتازه و دوغ راهم ب یکنم و سبز یباز م

 یقرار م شانیزهایشوند وپشت م یداخل آشپزخانه م دیبه همراه ناه ییو زن دا ییشود که دا یم ایمه یچ همه

 کند. یتعارف م ییکه زن دا رندیگ

 یشد تی... اذیحالت برامون هم ناهار پخت نیو با ا یگرفت، تو خسته ا یغذا م رونیاز ب یعل یذاشت یکاش م _

 گلم.

 دهم. یگذارم همزمان جوابش را م یکنم و دست ناهار را وسط م یم نییسرم را پا نیشرمگ

 استراحت کنم. یخوب اگه بشه بعداز ناهار کم یمن عادت دارم به کار ول -

 خودش یبرا یبا اکراه کم دیاما ناه دندیخودشان کش یبرا اقیزمزمه کردند و با اشت رلبیز یزن وشوهر حتمان هردو

 زد. یو مانند دارکوب فقط نوک م دیکش

اول سرد برخورد کرده و بهم فهماند دل  نیبزنم چراکه او از هم یتوانستم حرف ینبود اما نم لمیباب م خوردنش

 ازم ندارد. یخوش
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 * روز بعد...*

 

 یدانشکده اسکورت کرد و تمام کارها تیریشناسم مرا تا خود مد یمن تهران را نم نکهیبر ا یمبن ییدا دایاصرار ز با

 شوم. یم یرسما دانشجو دولت ندهیو از هفته آ میرو انجام داد هیثبت نام اول

عالقه  یدانست که من از رو ینم چیهستم و او ه یسربه سرم گذاشت که من دختر باهوش و درس خوان ییچقد دا و

 ها طعنه ها، کتک و ناسزا... یسخت دم،یدرس چه ها نه کش نیوعشق به هم

 که پشت فرمان بود زل زدم. ییرخ دا میو به ن دمیکش یقیعم نفس

 کنم؟ یازتون خواهش شهیم ییدا -

 .دیپرس یجد ییدا

 .دمیبرات انجام م ادیاز دستم برب یهرکار زم،یبگو عز _

 لبم کش آمد. یرو یبایلبخندز

 ن؟یکن دایبرام کار مناسب پ شهیم -

 حواله ام کرد. ینگاه مین متعجب

 کار چرا؟ _

 !؟یکار کن یخونه من باش تو

 نداره. امکان

 گرفتم. شیاز بازو ملتسمانه

کنم  رو راحت الشیخ دیو برام پول بفرسته... با یخوام مامانم با اون حالش بره سربرنج کار یمن نم نیگوش کن بب -

 .امیتونم ازبس مخارج خودم بر ب یکه م
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ارزش  ایدن کیبرام  نیکه بهم جا و مکان داد نیخوام سربار باشم هم یمن نم نکهیو ا نیکنم درک کن یم خواهش

 جان. ییداره دا

 

 کند. یچانه اش قفل م ریو دستش را ز ردیگ یدندان م ریلبش را ز یعل ییدا

 ...یفکر رو نکن ول نیوقت ا چیه یستیسربار ن _

 ؟یبلد یتوچه کار خوب

 اندازم. یم نییرا پا سرم

 دونم. ینم -

 کشد. یرا م زانمیکند ولپ آو یم یا خنده

 گه؟ید وترهی... تو رشته ات نرم افزار کامپیایازبسش برب یتون یم یباهوش باش کمیحاال غصه نخور اگه  _

 دهم. یتکان م یسر

 که؟ نیخودتون موقع انتخاب واحدها بود -

 زند. یدهد و متفکر لب م یتکان م یسر

 .دهیفقط خداکنه قبول کنه... چون به آماتورها کار نم هیشناسم آدم خوب یرو م یکی _

 و کفشه. فیچرم ک یدیتول شرکت

 نزنم. یبندم تا حرف یشوم اما لبم را فرو م یم کنجکاو

 دهد. یبرد و ادامه م یرا باالتر م سرش

 ؟یکن یم کاریدانشگات رو چ یع ِ اگه قبول کنه کالس هاشرکتش مال خودشه ازش خاطرم جم _

 دهم. یخارانم وگنگ جواب م یرا م سرم
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قبول کنه چون صبح ها کالسه و بعدظهر  دیوقت داره... شا یخوب درهفته پنچ کالس دارم که هرکدومش دوساعت -

 ندارم. ی خاص ِمیبه بعد تا

 کند. یدهد و آرام نجوا م یرا تکان م سرش

هم  ات هیانضباط و سربه هوا نفرت داره و ممکنه تنب یب یاز االن بگما اون از آدم ها یبرم باهاش حرف بزنم ول دیبا _

 کنه ها؟

 زنم. یزنم و با درد لب م یم یلبخندتلخ

 .ستین یتونم باهاش بسازم مشکل یمن م -

 

 .اشتباه راهم ندارد کیاست که تحمل  یدانست او واقعا مرد خشن یم یچه کس یول

 

ها دانستم و تن یاسمش را نم یکه حت یرفته بود که با آن شخص حرف بزند، شخص یعل ییدا رایدلم نبود ز یتو دل

 با او سِر دادم. سکیدرآمد حاضر به ر یکم یبرا

 

 یشود ب یچشمانم رد م یاز جلو دیو پوزخندناه ییکنم که خنده زن دا یپاتند م مهیخورد سراس یزنگ واحد م تا

 شود. یم انینما ییتفاوت دا یکنم که چهره ب یباز م عینها در را سرتوجه به آ

 پرسم. یو با دلهره م کنجکاو

 قبول کرد؟ شدیچ -

 زند. یم یا لبخندخسته

 .گمیچشم م یامان بد ییدا زیسالم عز _
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سمت مبل ها کنار  لکسیکنم که ر یم زانیآو یلباس یو به جا رمیگ یآورد که تند از دستش م یرا در م کتش

 رود. یخانمش م

 کنم. یچند قدم خود را به او رسانده و باز تکرار م با

 شد؟یچ ینگفت ییدا -

 کرده بودم. فیجوک سال را تعر ییرود که گو یباال م ییخنده او و زن دا کیشل چنان

 .دیآ یآرامم در م غیکشد که ج یشود و لپم را محکم م یم زیخ مهین یزنم اما کم یمنتظر زل م نهیبه س دست

 اندازد. یخونسرد شانه اش را باال م او

 انه؟یلب سوز مخصوص ارغوان رو نوش جان کنم تا گلوم بازشه و بتونم دو کلوم اختالت کنم  یچا دیاول با _

 دیبود که شا نیروم تما تمام حواسم به ا یحرف سمت آشپزخانه م یکنم و ب یسمت چپم مشت م یرا کنار پا دستم

 کند. یم ینیقدمه چ نگونهیا یید کرده که داطرف ر

اندازم و به تعداد اعضا  یدرونش م نیچوب دارچ یکنم و کم یرا دم م یشده چا یکه بادش خال یبا دل دیام نا

 .یستالیگذارم با دوقنداق کر یاستکان م

کانال  یمشغول جستجو الیخ یب دیشوم و ناه یروم اما متوجه پچ پچ آرامشان م یبه دست سمت سالن م ینیس

 ماهواره است. یها

و پشت بندش  دیآ یم ییدا یزنم که سرفه مصلحت یکنم خود مسکوت به شبکه جم زل م یرا تعارف م یچا تا

 که منتظرش بودم. یحرف

 .یبش شیخصوص یکه منش یقبول کرد اما به شرط ارشیک _

 یسوق م ییتفاوت دا یو چهره ب ییدا حواله صورت گرفته زن جیشود ونگاهم گنگ و گ یخشک م دیناه دست

 دهم.

 کنم. یرا با دلهره تر م لبم

 ؟یچ یعنی نیا _
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 .دیگو یاخموآلود با تن بلند م دیناه

 .ارویاون  یکلفت یعنی _

 برد. یشود و به درون اتاقش پناه م یبلند م شیباحرص ازجا دیزند که ناه یم یتشرآرام ییدا

 اندازم. یم نییاوضاع حاد شدم و ساکت سرم را پا متوجه

 .ردیگ یم یآهسته کنارم جا ییدا

 دختر داخل شرکتش ینداشته ونداره... کل ی درسته تند و بدخلقه اما چشم بد به ناموس کس ِیآدم مطمئن ارشیک _

 قبول کرده. یبش شیخصوص یمنش نکهیتورا به شرط ا نیهم یکنن همه هم منضبط و کاردانن... برا یکار م

 پرسم. یدهم و من من کنان م یدهان نداشته ام را قورت م آب

 ه؟یچ یمنش نیا فیحاال وظا -

 زند. یموشکافانه زل م ییدا

 دیبا یبراش صبحونه آماده کن ی... مثال اگه خواست صبح بریاداره ا ریو غ یادار یتمام کارها میقهوه بردن و تنظ _

 .یو مراقب تمام قراردادهاش بش یکتش را براس بکش ای... یبر

و از همه مهمتر خواهر  یدانشجو نجایو ا یتو از شمال اومد نکهیکرد اما با گفتن ا یارغوان جان قبول نم یدون یم

 قبول کرد. یزاده م

 دهد. یفشارد و ادامه م یدستانش م یرا تو دستم

مرده واقعا  ارشیکردم اما ک یاش و خرد مبود دندون ه یا گهیمن بهش مثل چشام اعتماد دارم و اگه هرکس د _

 مرده.

 ه؟یجان نظرت چ ییدا خوب

روم اما آرام  یشوم به سمت اتاق مهمان م یبلند م میزند ازجا یکه دو دو م ینبض گرفته وچشمان یبا سر لرزان

 دهم. یجواب م
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 خواد. یم یخدا چ نمیشرکت تا بب نیلطفا فردا صبح من و برسون -

 کار نماز و مناجات با پروردگار توانا بود. نیبه آرامش داشتم و بهتر ازین

 شوم. یو مشغول پهن کردن سجاده ام م رمیگ یم وضو

 

 به دلم چنگ زده بود. زیصبح شده بودو استرس و دلهره ن امیشب رو به فکر فرو رفته بودم تا به خودم ب تمام

 تمام وجودم را فرا گرفته بود. دهیند ارشیاز ک یکنم رعب و وحشت خاص یم اعتراف

 و به سمت آشپزخانه رفتم تا صبحانه را آماده کنم. دمیرو پوش یمشک یساده و شلوار پارچه ا یو مانتو مقعنه

 رو انجام بدهم. رهیوغ یآشپز یساکن هستم کارها نجایا یگرفتم تا وقت میتصم

 .دمیرا پشت سرم شن ییخواب آلود زن دا یصدا قرار دادم که زیم یگردو هم رو رویرو دم کردم و عسل و پن یچا

 ؟یباشه اول صبح ریخ _

 هفت بود اشاره کردم. یزدم و به ساعت که رو یلبخندمحو

 جان برم یینبود با دا یخوام اگه مشکل یم نیبنابرا یتیسرکالس تقو دهمیمغازه و ناه رهیکه م ییبه موقع دا -

 سرکار.

 کرد و موشکافانه لب زد. یرا بامزه باال برد وآهان شیابروها

 نداره؟ یشوخ یبا کس ارشیآخه ک یکردم منصرف بش یفکرم _

 کنم. یزمزمه م یرا باال گرفتم و جد سرم

 خودم باشه. بیج یدرآمد که دستم تو کیفقط واسه کار و  رمیاونجا نم یمنم واسه شوخ -

 کند. داریازخواب ب را یعل ییحرف به سمت اتاقش رفت تا دا یمصمم بودنم ماتش برد و ب از

 کردم. رهیساده ام ذخ فیرا درون ک هیهم از گلو فرستادم و بق یآماده درست کردم و کم منتظرچندلقمه
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 .نمیام تا وقت بدهد اورا بب ستادهیشرکت ا یمنش شیدارم، االن که پ یبیعج دلهره

 گذاشت و آرام نجوا کرد. نییتلفن را پا یمنش

 .نتیبیداره م نیبش _

 آهسته لب زدم. متعجب

 !؟نتمیب یم -

 کجا؟ از

 لبش خوش کرد. یرو یبایلبخندز

 مداربسته داره. نیدورب نجایا _

 کنارش نشستم و نفسم را با استرس رها کردم. یصندل یرو یفور

 سخت شد و ترسناک. یلیخ

 .اوردمیخودم ن یاما به رو دمیرا شن زشیر خنده

 روبهم اشاره کرد. یمنش قهیچند دق بعداز

 زاد قهوه آماده کن. کین یبرو واسه آقا _

دارم و قهوه جوش را  یبه سمت آبدارخانه مسکوت قدم برم یدهم و با تمام وارفتگ یتکان م یناچار یاز رو یسر

 زنم به برق. یم

 بودم. ادگرفتهی ییجان قهوه را از زن دا ییچندروز خانه دا یتو خوشبختانه

و کم کم آماده شد  ختمیر کسیزدم و داخل کافه م یو باقاشق آرام هم م ختمیقهوه رو درونش ر یدانه ها باوسواس

 کرد! رییتغ دیکه رنگش به سف ختمیر یمشک وانیتک ل یرو زیو همه را تم
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 که دستم داغ شد. دمیاش دست کش وارهید یزل زدم و رو متعجب

 نبود. یچیباز کردم که ه زیرا ن خچالیهمه را پاک کردم و  بادستمال

 قدم برداشتم. تیریقرار دادم و به سمت اتاق مد ینیرا با ظرف شکردرون س وانیل ناچار

 گفت. یفوق جد یزدم که صدا چندتق

 تو. ایب _

را  ینیمشهود در را آرام باز کردم و بدون نگاه کردن آهسته آهسته س یبه دلم چنگ زد و با ترس یبیعج دلهره

 .ستادمیعقب تر ا یکم ریگذاشتم و سربه ز زشیم یجلو

 اش بودم اما جرئت سرباال آوردن را نداشتم. رهیفرا گرفت اما متوجه نگاه خ یسکوت

 اما آرام آمد. یجد لحنش

 بهم نگاه کن. _

 ینیشده ، ب ختهیلِخت و ر ینافذ و رنگ شب و موها یباچشمان بایز یسرم را با شک بلند کردم که باجوان متعجب

 !دهیدست تراش کیو صورت  یمتوسط قهوه ا یصاف، لبان

 زد. یپوزخند دیبازم را د مهیو دهان ن رهیبود، نگاه خ دهیخلقش زحمت کش یبرا یلیخ خداوند

 ؟یپروا باش یب نقدیاومد ا یبهت نم _

 ادامه داد. زشدهیر یخم شد و باچشمان یکم

 اما... هیکه رسم پتمیت ی... جالبه حتیو اما گرگ بر یایبا چهره مظلوم ب دشگردتهیشا _

 .رانداختمیکرد و من باشرم رم ز سکوت

 نداشتم خوب من... یزاد من قصد بد کین یمتاسفم آقا _

 نداشته ام نخند. شیتا بهم ر میبگو یدونستم چ ینم
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 دهد. یرا باال تکان م دستش

 و؟ فتیکه وظا یدونیم یمن یشخص یبهم زل بزنه، درضمن تو منش یکس ادیتکرار نشه خوشم نم گهید _

 دهم. یمآرام تکان  سرم

 .نایبه کارهاتون ا یدگیقهوه آماده کردن و رس نیگفت مثل هم یزهایچ کی ییدونم اما دا ینم قیدق -

 .دیبهم کوب یدست

 واو براو... _

 شد که ناخودآگاه دوقدم عقب رفتم. کمیدفعه از جاش بلندشد و باچندقدم نزد کی

 و مرموز لب زد. ستادیا میو سپس جلو دیدور کامل دورم چرخ کیزد و  یپوزخندناجور

 یو اما کارها یخودت برس یبه کارها ثیحرف و حد یو ب ی... بهتره جدیتا سرتو به باد بد هیاشتباهت کاف کی _

 تو...

 ساعت سه عصر. نطوریباشه و هم زیم یقهوه ام سر ساعت ده وربع رو شهی: همکی

 مطلق ممنوع و اخراج یانضبانت ی: بدو

 دغدغنه. ی: خاله زنک بازسه

 .ستیعذر و بهانه موجه ن یباش دی: هروفت خواستم باچهار

 پنج که از همه مهمتره... و

 کنم. یپنجه هام لهت م نیخودم با هم یذره سواستفاده کن کی ینکن که اگه حت انتیوقت به اعتمادم خ چیه

 کند. یو زمزمه م ادیترم م کیدهم که نزد یدهانم رو با لرز قورت دادم و سرم را آرام تکان م آب

 صداتو؟ دمینشن _

 .دمیرا بلع بغضم
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 چشم قربان. -

 نشست و قهوه اش را مزه کرد. زشیزد و پشت م یتیلبخندرضا

 .دینزد و همه را جرعه جرعه نوش یکوبد اما حرف یکردم االن قهوه را درهم م یفکرم

 آمدم. الیاز بهرخ باسوالش

 ؟یزبان بلد _

 زدم. چندبارپلک

 دم.بله تا سطح متوسط خون -

 زند. ینگاه لب م یدهد و ب یبهم نشان م یکاغذ

 کن. شیپس معن _

 آمد. شیجد ینشستم که صدا زیم یبرگه را گرفتم و رو متعجب

 .زیبرو پشت اون م _

 قرار داشت. شیکه لپ تاب رو یاشاره دستش به سمت خلوت سمت با

م و شد مانیاما پش میتونستم خواستم به او بگو یجاهاش رو نم یکردم اما بعض یترجمه م شدیکه م یرا تاجا برگه

 لپ تاب را روشن کردم و تمام کلمه هارا از گوگل سرچ کردم.

 گذاشتم. زشیم یهمه را ترجمه کردم و با اعتمادبه نفس بلندشدم و برگه را رو یقیعم بالبخند

 لب زد. روبهم

 برو ناهار. _

 من! یوا

 بودم. اوردهین یخود ناهار یکه برا من
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 .رمیرفتم تا وضو بگ سیرا برداشتم و با اجازه اش سمت سرو فمیجمع شده ک یحرف با لب ها یب

 هست. نییپا نینمازخانه کوچک هم کی دمیشرکت فهم یاز ژاله منش دنیپرس با

 لبم آمد و نمازم را به جا آوردم. یرو یتیدر ِ بازش لبخندرضا دنیرفتم باد نییازپله هاپا باعجله

 درآوردم و شروع کردم به خوردن. فمیرا از ک رگردویپن یار بود پس لقمه هاساعت وقت ناه کی

 

 مکث کردم و چندتق زدم و وارد شدم. تیریاتاق مد یراس ساعت دو جلو قایدق

 زل زده بود. رونیبه ب یا شهیحرف از پنجره نما ش یب

 .دمیآهسته اش را شن یدر مکث کردم که صدا یحرف جلو یب

 ؟یکن میرو تنظ لیچندتا فا یتون یم _

 نکرده بودم. تاحاال

 کارکنم؟یچ دیبا -

 را سمتم کج کرد. سرش

 پاور. یعنی یکن بعد انتقال بده به پوشه اصل رهیذخ وترمیهارو داخل کامپ لیفا _

 کنم. یدهم و زمزمه م یرا گفته بود انجام م ییروم بدون نشستن همه کارها یم زشیدهم و سمت م یتکان م یسر

 تمام شد. -

 دهد. یتکان م یسر

 فندک؟ _

 دارم. یکنم و به سمتش قدم بر م یم دایبرگه پ ریکنم تا بالخره ز یرا جستجو م زیم یرو متعجب

 زند. یم شیآت لترشیو به ف ردیگ یآورد و فندک را از دستم م یدر م بشیاز درون ج یگاریس
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 بودم چکار کنم که زودتر لب زد. مانده

 اونجاست برو بادقت همه رو بخون واست الزمه. یپوشه آب کی _

که لپ تاب بود نشستم و  یزیکنم و پشت همان م یم دایخرت وپرت ها پ انیرا از م یو پوشه آب میگو یم یچشم

 خواندم. یهمه را بادقت م یکی یکیگشت و  رونیاز برگه ها آه از نهادم ب یانبوه دنیباد

 .دمیکش میبه چشم ها یتاز سربرگه ها بلند کردم و دس شیباصدا

 خوام. یاست من راس سه ازت قهوه م قهیساعت دو وچهل دق _

کنم و  یکنم و دانه هاقهوه را مانندصبح دم م یآب راجوش م عیشوم و سر یشوم و با اجازه خارج م یبلند م تند

 روم. یو م زمیر یم وانشیمک ل یآماده تو

 کند. یدهم نجوا م یقرار م زشیم یجلو تا

 شد. رید قهیسه دق _

 دهم. یگزم و شرمنده جوابش را م یرا م لبم

 بارم بود. نیآخر _

 کند. یحرف قهوه اش تمام م یدهد و ب یتکان م یسر

 شوم. یم یدیمشغول خواندن چرم و انواع طرح و نکات کل باز

 

 

 شوم. یپخت و پزشام م آورم و مشفول یخود نم یندارم اما به رو یرسم با جنازه فرق یکه م ییبه خانه دا شب

 تفاوت. یسرد و ب شهیمثل هم دیکنجکاو و ناه ییو زن دا دیپا یمرا م یسوال یباچشمان ییدا

 .در آورم یاز عزا وخستگ یپلو به حمام اتاقم پناه بردم تا تن دنیپلو طبخ کرده بودم و خود تا موقع دم کش عدس
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 .دنیایصرف شام ب یکنم تا برا یروم و همه را صدا م یو نماز مغرب به آشپزخانه م دنیساعت لباس پوش کی بعداز

 شود. یلبخندزنان وارد م ییدا زن

 ؟یبه به چه بو _

 ارغوان. یعنی ی: دختر کاریعل ییدا

گذارم به همراه گوشت چرخ کرده که به روش  یم شانیپراز برنج را جلو سیکه د رندیگ یقرار م زیپشت م همه

 طبخ کرده بودم. یشمال

 گذاشتم. خچالیو درون  ختمیر میفردا یبرا دهیظرف درپوش یتو یمقدار

 زد. یلبخند ییزن دا ،یرازیساالد ش دنیباد

 گفتم حداقل ساالدش بامن. یشام و تو پخت دمید _

 تا بتوانم فردا در شرکت نوش جان کنم. زنمیکنم و به ساالدم دست نم یاکتفا م یبه لبخند تنها

 ییظرف شو نیگذارد و همه را درون ماش ینم ییکنم که زن دا زیخواهم ظرف هارا تم یشود م یکه تمام م کارها

 دهد. یقرار م

 گذارم. یم میو کنارظرف غذا زمیر یراحت ساالدم را داخل ظرف کوچک م الیبا خ من

 روم. یزنم و به خواب م یرا م مسواکم

 آماده کنم. زیشوم تا صبحانه ران یآماده م عیو تند وسر شوم یم داریزنگ ساعت ب یهم با صدا صبح

 وعده نوش جان کنم. انیشد به عنوان م یهم برداشتم تا اگر وقت چندلقمه

و  به شرکت برسم یآرت یشود، پرسان پرسان توانستم با ب یدور م رشیمرا برساندچون مس ییبار نخواستم دا نیا

 هنوز هشت نشده بود.

 سیرئ یمنتظر بودم تا آقا میشد یزدم و مشغول احوال پرس یژاله لبخند دنیراحت ازپله ها باالرفتم و باد الیباخ

 و با او وارد اتاقش بشوم. ارندیب فیتشر
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بزرگ و قدبلندش  کلیحرف باهمان ه یدو کاسه خون آمد و ب یزاد باچشم ها کین یکه آقا دیطول کش یربع کی

 روانه اتاقش شد.

 آمد. نشیخشمگ یجمع کردم و با استرس پشت درش چند تق زدم که صدا میها لب

 )تند( اتویب _

 کرد. زیم لیرا ما شیروانه ام کرد و دست ها یوارد شدم که نگاه خصمانه ا عیسر

 ؟یبود یشما کدوم گور _

 دهم. یجواب م دهیترس

 من وارد اتاقتون نشدم. نیچون خودتون نبود یمنته نجامیاز هشت ا -

 و با اخم اشاره کرد جلو بروم. دیگز یرا عصب لبش

 ام را خواندم. فاتحه

 .دیدفعه نعره کش کیشدم  کشینزد تا

 سالن. ینه تو یموند یمنتظرم م نجایاتاق ا یتو یاومد دیبا یجاکردیب یلیشما خ _

 گردنش باد کرده بود و تمام صورتش قرمز شده بود. یزد و رگ ها ینفس م نفس

 انداختم. نییپا یتر شد و سرم را با ناراحت میدانم چرا چشم ها یادت داشتم اما نمرفتارها ع نیا به

 آمد. شیجد یصدا

 شد؟ رفهمیپاهات و قلم کنن ش دمیم یرونیاون ب نمیبب گهید _

 زنم. یوترس لب م یو ناراحت بابغض

 چشم قربان. -

 کند. یبار آرام تر زمزمه م نیا
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 .اریکتم و درب ایب _

 روم. یفشارم و سمتش م یدندان م ریشوم، لبم را ز یکنم که باچهره پراز خشمش مواجه م یسرم را بلند م متعجب

 .دندیلرز یبود و دستانم به شدت م ییقلبم غوغا درون

 یه جاباشد و ب افتهیتا چروک ن دمیبهش کش یو دست دمیکش رونیکتش را گرفتم و باکمک خودش از تنش ب گوشه

 کنم. یم زانیآو یلباس

 بود. دهیگلگون و قرمز گشت و التهاب درونم امانم را بر صورتم

 

 آمد. یجد شیصدا

 ...یباش دیبا نکهیو ا میمهم دار یلیامروز دوتا جلسه خ _

 :دیپرس زشدهیر یام را شکار کرد و باچشمان رهیو نگاه ِ خ برگشت

 بود؟ یچ اسمت

 دهانم را فرو بردم و نجوا کردم. آب

 کتایارغوان  -

 تکان داد. یو سر دیگز ردندانیرا ز لبش

 ارغوان ؟... _

 ست؟ین یمشکل ،یکن یاز بحث هارو نُت بردار یجلسه باشه و بعض یشش دانگ حواست تو دیارغوان امروز با خُب

 کند. ینثارم م یکنم که خوبه ا یزمزمه م رلبیز یدهم و نه آرام یتکان م یرا به آرام سرم

 کنم تا ملکه ذهنم شود. یرا بادقت مطالعه م روزیپرونده د یو باق نمینش یم زمیهمان م پشت

 دهد خورد. یام نگاهم به ساعت که ده صبح رانشان م یزنگ ساعت مچ باهشدار
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شوم و عازم ِ آبدارخانه  یو از دفتر خارج م میگو یم یبا اجازه ا یشوم وبه آرام یبلندم میکنم و ازجا یرا جمع م لبم

 شوم. یم

را برداشتم و بدون در  ینیکوچک شکر س الهیکردم همراه پ ظشیغل یبار کم نیقهوه را آماده کردم اما ا روزید طبق

 برگشتم. میبه او دوباره به جا ینگاه چیگذاشتم بدون ه زیم یزدن واردشدم و رو

 شد. یروهم حس نم بوردیلمس دستانش به ک یصدا گرید یهمه را فرا گرفته بود و حت سکوت

 یهم ازقهوه اش مره م یشد و گاه رونیب رهیپشت سرش رفت و باز خ شهیش یدشد و به سمت همان نمابلن شیازجا

 کرد.

و  یامآر "شیآخ "را از بِرشدم و با اتمام پرونده تمام تنم شد زیوقفه و بدون سربلندکردن تمام برگه ها و نکات ر یب

 ساعت خم شده بود. نیطبق عادت کش و قوس دادن به کمرم که چند

 .دمیمخصوصش د وتریدر حال ور رفتن با کامپ یبلندشدم اورا جد میاز جا تا

 باعث شد سرش راسمتم سوق دهد. میرلبیشمرده شده آرام سمتش گام برداشتم و زمزمه ز یها باقدم

 تموم شد قربان؟ -

 کند. یدهد و به ساعت اشاره م یزد و سرش را تکان م یلبخندمحو

 سالن مُد. میو ناهار تابعدا باهم برفعال بر _

 یرا از رو ینیدهد س یبود را نشان م کی یرو قهیام که ده دق یدهم و نگاهم به ساعت مچ یتکان م یسر متعجب

 شوم. یدارم و از اتاق خارج م یبرم زیم

 پرسم. یاست م پیاز ژاله که درحال تا یکنم و محض کنجکاو یرا گرم م میروم اول غذا یآبدارخانه که م به

 ارن؟یزاد باخودشون غذا نم کین یآقا زهیچ -

 شنوم. یکند و زمزمه اش را م یحواله ام م یلبخندمختصر

برام جالبه  رهیگ یم رادیوسواس داره و به همه ا یدون ی... آخه مدهیسفارش م رونیاز ب ینه حت ارهینه بابا نه غذام _

 .ادیمنعره اش رو ن یصدا یخوره حت یکه ازقهوه ت م



 کالغ پر گنجشک پر

 
67 

 

 روم. یباز دوباره به آبدارخانه م یشده بادهان مبهوت

 انه؟یببرم  یکم شیمانم که برا یشود دو به شک م یکه گرم م میغذا

و معده اش  هیاگه نبرم هم عذاب وجدان دارم که اون شکمش خال خ،یتوب دهمیشوم شا یم عیببرم و نخوره که ضا اگر

 .شهینابود م

 ببرم همراه ساالد. یکم شیشد که برا نیبر ا میدل بودم اما تصم دو

و ساالد هم ظرفش  ختمیعدس پلو ر یآوردم و درون بشقاب هم کم رونیاز قالبش ب خی زدوتکهیتم وانیل کی یتو

 مناسب بود.

 نکاریا یخودش کند و فکر کندمحض چابلوس شیناجور پ یژاله رد شوم ممکن بود فکرها یتوانستم از جلو ینم فقط

 عذاب وجدانم بود. ینه، فقط وفقط برا کنم اما یو م

 

 روح شده بود. یو ب دیشوم و شک ندارم رنگم همانند گج سف یو زنده م رمیم یهزار بار م میبرس تا

کنم و آب دهان خشک شده ام را باعطش  یرا باز م میدارد باترس چشم ها ینگه م یساختمان بزرگ یکه جلو نیهم

 .دمیبلع

 رود. یکند و م یسُراند و درب با حرص باز م یم ینوچ یاندازد و نوچ یجان م مهیبه من ِ ن ینگاه

 مرگم را. دمیکرد و باچشم خود د یحرکت کردن را ندارم و چشمانم دو دو م تاب

 .دیآ یم شیجد یشود و صدا یدرب سمتم باز م قهیچند دق بعداز

 وبخور. نیا _

 یپوف کالفه ا ندیب یدستان لرزانم را م یلرزد، وقت یو ماندازم اما دستم توان ندارد  یدستش م موهیبه آب ینگاه

 دارد. ینگه م میلب ها یدهد و جلو یقرار م وهیرا درون آبم یو خودش ن دیکش

 چشم. یازش م یکم باشرم
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 کشم. یبخشد و با ولع همراه را سرم یم یاش به جانم، جان تازه ا ینیریو ش یخنک

 یرتشکریشد و سربه ز دایهو یرپوستیشوم، شرم دخترانه ام ز یووخاصش م رهیرود متوجه نگاه خ ینگاهم باال م تا

 دهد. یتکان م یکنم که سر یم

 .رشدیکه د میبر یخوب، بهترشد _

 یبرم یکند که استوار و شمرده گام م یمراعات حالم را م زیروم او ن یآرام م یوپشت سرش باقدها میگو یم یچشم

 دارد.

 

 شود. یدارد و از شرکت خارج م یرا برم فشیهم کرسد ژاله  یناهار که م میتا

 .ادیآرامش م یزنم که صدا یرا م تیریدرب دفترمد اطیاحت با

 توارغوان. ایب _

 .ندیب یها م نیفهمم مرا از دروب یداند را تازه م یکجا م از

باچشمان  یگذارم که سوال یغذا را م ینیکنم و س یگلگون شده در را باز م یگزم و باشرم و چهره ا یم ریرا از ز لبم

 شود. یام م رهینافذش خ

 

 کنم. یبلعم و نجوا م یدهان را م آب

 ..شه و . یم جگاهتونیگ یرو یکنه و باعث فشار عصب یزخم معده تون اود م نیو گرسنه بمون نینخور یزیاگر چ -

 ؟یمن آورد یو برا نیخوب همه حرف ها درست، ا _

 دهم. یتکان م یکنم و همزمان سر یرا جمع م لبم

 .هیبهتر از گرسنگ یول ستین یادیز زهیبله چ -

 شوم تا به نماز ظهرم برسم. یکشد و با اجازه از او خارج م یخود م شیرا پ ینیو س دیگو یم رلبیز یممنون آرام
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بشقاب  دنیروم، باد یکنم و به دفتر م یجمع و جور م عیکنم و سر یهمراه همان لقمه نوش جان م میاز نماز غذا بعد

 شوم. یرا برداشته و خارج م ینیسروصدا س یزنم و آرام و ب یم یکاناپه اش لبخندمحو یو لم دادنش رو یخال

بلند سمت دفتر  یگزم و باقدم ها یلبم را از تو م میساعت دو ون دنیکنم و باد یم زآبکشیهارا شسته و تم ظرف

 دارم. یگام بر م

 کشد. ینامرتبش م یبه موها ینشسته و دست یهمان کاناپه چرِک شکالت یکه رو نمیب یم اورا

 شود. یکنم که نگاهش سمتم معطوف م یکوتاه م یا سرفه

 ؟یآماده ا م،یدبریبا _

 کند. یکنم و که دستش را کج م ینجوا م یبله آرام رلبیز

 کت؟ _

دهم و  یاش را تنش م یکتش را تنش دهم و من باز باهزار رنگ و رو عوض کردن کت اسپرت مشک دیبا ادیم ادمی

 شود. زیتا از هر پرز و خاک تم دمیکش شیشانه ها یبراس را هم رو

 کند. یم فشیبه ک یا اشاره

 بردار. _

 گریدازم با دست دان یشانه م یرو بیخودم را اُر فیزنم، ک یخودم چنگ م فیرا همراه ک فشیکنم ک یم یچشم

 گرفته ام. زیاصلش را ن یچرم فیک

 یشوم و گوشه اش قرار م یواردش م یآهن یحلب نیشود و من با هزار ترس از ا یبلند وارد آسانسور م یباگام ها او

 .رمیگ

 کنم. یم یوراج و پرحرف دور یاز آدم ها راکهیاست ز ندیخوشا میبرا سکوتش

 کشد. یزند و کتش را جلو م یرا م نگیپارک دکمه

او  یدوم چراکه قدم ها یپشت سرش دوان دوان م زیشود و من ن یحرف خارج م یاست و ب نییهمچنان پا سرم

 دوبرابر من است.
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 رود. یسمت همان قسمت م زیشود که خودش ن یروشن م یلیچراغ اتومب ریدزدگ بازدن

 زنم و جمع یشود اما زود به خود تشرم یمبهوت م میباز و چشم ها مهین یدهانم به شگفت شیبلینوع اتوم دنیباد

 شوم. یوجورتر م

 .ردیگ یکند و پشت فرمان قرار م یسمت خودش را باز م درب

شر با ت شیاندازم که صدا یبه درب ها م ینگاه دیدو دل و باترد اعقب،ی نمیدانم جلوبش یکنم و نم یپا و آن پا م نیا

 .دیآ یم

 نم؟یکجا بش یکن یاستخاره م یردا گه،یادیب _

 بلرزد. میو خل بودنم باعث شد صدا شرم

 !نمیجلو بش ستیآخه من... خب درست ن -

 زل زد. یظیاخم غل با

 و بنده راننده شماباشم خانم؟ ینیعقب بش نهینکنه درست ا _

 یگازش را م انبستهیکه اورا در را بسته  نمینش یلرزان و ملتهب م یکنم و نرم اما با تن یناچار درب جلو را باز م به

 شود. یخارج م نگیکند و از پارک یحرکت م یو باسرعت سرسام آور ردیگ

به  شد و بارعب و وحشت نمیام حبس شد و با گرفتن کمربند و قفل کردنش دستم حائل س نهیباترس درون س نفسم

 ست.که کورس خودرو راه انداخته ا ییراند گو یوار م وانهیاو که د

 

 

باچند مورد  شان،یکردم و تمام حواسم شد به حرف ها و بحث ها یم یفقط نت بردار ریجلسه مسکوت سربه ز داخل

 شود. یو تذکر جلسه تمام م یکل

 روند. یناخودآگاه باال م میاست ابروها میچهار ون یرو نمیب یاندازم و تام یام م یبه ساعت مچ ینگاه
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 کنم. یکنم و زمزمه م یم یمصلحت یسرفه  نمیب یرا م سیرئ رهینگاه خ یوقت

 .مهیچهار ون -

 زند. یکه تشرش را م نمیچ یکند که تمام برگه ها و طرح ها را درونش مرتب م یم فشیبه ک یتفاوت اشاره ا یب

 !؟یدیبجنب چقد لفتش م _

 گذرد. یبلند از کنارم م یکشد وباقدم ها یم یمانم که پوف یو منتظرش م رمیگ یرا در دست م فیحرف ک یب

 .دمیکش یبرسم و تندتندنفس م شیکردم تا به قدم ها یم یسع

 مشغول تلفن همراهمش بود. ارشیو ک میرفت نگیپارک سمت

ل قب یبستم که گوشه لبش کج شد و آرام تر از سر عیبار باترس کمربندم را سر نیا میشد لشیسوار اتومب تا

 کرد تا باز حالم خراب نشود. یحوالم م ینگاه زین یکرد و گاه گدار یم یرانندگ

 شد و سمت آسانسور گام برداشت. ادهیحرف پ یب ستادیدرب شرکت که ا یجلو

 آماده باشم که داخل خود شرکت بود. یجلسه بعد یکمربند را باز کردم و به او ملحق شدم و تا برا عیسر

 

را از تن  یتوانست خستگ یدوش م کی دم،یکش یهمانند جنازه بودم و فقط نفس م زیعز ییبرسم منزل دا تا

 درآورد.

 لحظه. کی یپرشد برا میذهن یبه دست داخل حمام شدم و بابرخوردن آب سرد تمام فکر و مشغله ها حوله

 زنم... یزنگ م دریاز تلفن منزل به خانه حاج ح یخستگ باتمام

 ...بوق

 ... بوق

 الو!؟ _
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 شود. یآرام نجوا م میصدا

 در؟یسالم حاج ح -

 کند. یشده زمزمه م مبهوت

 ارغوان!؟ _

 دهم. یرا قورت م بغضم

 شما؟ نیبله منم ارغوان، خوب -

 دهم. یتر ادامه م آرام

 مامان زهرام خوبه؟ سالمته؟ -

 دهد. یفهمم اما گرم جواب م یرا م مکثش

 ؟یخوبه باباجان، کجاهست _

 ؟یندار یخوبه، مشکل جات

 کند. یشوم که باز حرفش را تکرار م یم میاحوال مامان زهرا یایپرانم و جو یم ینه ا عیسر

ت بابتش راح المیتا با مادرم حرف بزنم و خ رمیگ یبا خانه شان تماس م میون کیکه فردا راس ساعت  میگو یاو م به

 شود.

 شنوم. یم یعل ییبشابش دا یشود و پشت بندش صدا یدرب اتاق زده م میکن یم یکه خداحافظ هردو

 اشام؟یان جان بارغو _

 .میشو یآشپزخانه م یشوم و راه یبلند م میگزم و باشرم از جا یم میرا از حواس پرت لبم

 زنم. یلب م ییروبه زن دا نیزدم و شرمگ یلبخندکوچک یخورشت قورمه سبز دنیباد

 خسته بودم نشد شام بزارم. یلیشرمنده خ -
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 دهد. یخندد و دستش را در هوا تکان م یم

 نه که!ز ینم دیوسف اهیکه دست به س دیاون ناه یکن یحاال خوبه تو کمک م اکمک،یکن دختر، ب یزبون نیریکم ش _

 بهم رفت که چشمانم گرد شد. یگفت و چشم غره ا یوا مامان دیناه

 شده بود. بازچه

 

 .ختمیظرفم ر یاز معمول تو شتریفردا ظهر به مقدار ب یبرا

وگوجه  اهیس تونیهمراه چند دانه ز قهیبا سل شیکرده بودم و رو رنده جیخودم هو یساالد فصل بود کم چون

 .دیایخوشش ن یقاط دیشا رمیگ یکردم و سُس اش راهم جداگانه م نییتز یاتورینیم

 جاخوش کرد. میلب ها یرو یشد و لبخندمحو یبود تداع دهیخر وهیآبم میحرف برا یکه ب یزمان یا لحظه

 کرد. یتنم رو خنک وگرم م شیرپوستیوتوجه ز تیاما منکر حما دمیودخترانه شرمم گز یلبم را باحس ها گرچه

 خواب و غرق توهم نکند. یو مرا ب یداور نیاز ا شتریذهنم ب یایخویتکان دادم تا افکار مال نیرا طرف سرم

 افکارم. یمته شد رو دیناه یهمراه حسرت بناشد و پشت بندش صدا نفسم

 ؟یدل ِ بابا و مامانم جاکن یخودت و تو یدوست دار یلیخ _

 یو خوب توگوشات فرو کن نیبهتره ا رهیمن ک بگ یو جا ادیب یدختره پشت کوه هیزارم  یمن نم ،یکور خوند اما

 کنم. یباهات حساب م یا گهیوگرنه جور د

خواستم  یاما مگر من مدانم،  یاز چه بود را نم شیتوزانه و زخم زبان ها نهیچندبار باز وبسته شد، علت ک دهانم

 کند. یبرخورد م یبا مهمان ِ رفتن نگونهیتنگ کنم که ا یحت ای رمیرا بگ شیجا

 شود. یم یسه سال است تا آن وقت فرج ایفوقش بمانم دو سال  فوق

لسه  یشستم متوجه خون ال یافتادم و با وسواس م میکردم و  به جان دندان ها زیهارا با دستمال خشک و تم ظرف

 خورد. یگرد م دیتلخ و هشدار دهنده ناه یبودم اما ذهنم مدام حرف ها یم میها
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آب هم التهاب  یگرفتم اما سرد رشیرا باز کردم و دهانم را ز ریو ش دمیدهانم را پاش اتیآشکار تمام محتو یغم با

 کرد. یدرونم را کم نم

خارج شدم و وارد اتاق شدم و  سیسرو سنگ مرمر توالت پاک کردم و از یرا چندبار شستم و با حوله رو صورتم

 درش راقفل کردم.

 دادم. یماساژ م یپوست صورتم دوران یرو یو به نرم ختمیکف دستانم ر یرا رو کرم

 داد. یپرشده بود و چهره ام را شلخته نشان م شیرابروهایبه صورتم خورد که ز نگاهم

 ...میابروها ریبار شروع کردم به کندن ِ ز نیاول یرا برداشتم و برا نیموچ

 انداختم، گوشه لبم کج شد. یقیدق نگاه

 بد نشده! -

قرار دادم و به  زمیم یو کتاب قرآن را بستم و رو دمیکش یا ازهیسوره را خواندم، خم کیاز خواب طبق عادت  قبل

 نهادم. نیام آمد و سربه بال ازهیشب بود زل زدم که باز خم کی یساعت که رو

 

 زاد اجازه صادر کند. کیزدم و منتظر بودم تا جناب ن یضربه م کینوک کفش به کف سرام با

شده بود دست و پنجه نرم کردن هم  رمیگ بانیکه گر یبد کیکرده بودم آن هم بخاطر تراف ریساعت د میرا ن امروز

 .سیگرجناب رئ خیو نگاه توب دنمیرس ریساعت د میشد ن

 ام. دهینامطمئن بود و نگاه دزد یندهادهد اما جوابش تنها لبخ میکرد دلدار یم یسع ژاله

 .یاما پرتحکم و دستور شیجد یصدا

 .اتویب _

 گُر گرفته از ترس، وارد شدم. یو با تن ریو سربه ز دمیلرزان کش یرا با دست رهیبا نام خدا بستم و دستگ میها چشم

 کرد. دیو تاک دیرا درهم تن دستانش
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 سرت و بلندکن؟ _

 شود. بانمیخشمش گر دمیترس یم دم،یدهانم را با زور بلع آب

 شد. رهیچهار خانه اش خ راهنیباز پ قهیآهسته باال آمد و به  سرم

 .دیکرد و توپ یمکث

 گفتم من و نگاه کن! _

 گره خورد. رغضبشیگر وم خیتوب یباره نگاهم به چشم ها کیو بهت زده به  دیلرز شیاز تُن صدا میها چشم

 ها؟ یجبران کن یخدا یر مچطو ،یکرد ریساعت د میامروز ن _

 کند. یاندازم که باز نعره اش گوش فلک را کِر م یم نییگزم و سرم را پا یرا م لبم

 .رسریسرت و بده باال... دختره خ ستمیمگه باتون _

 شوم. یو منتظر ادامه حرفش م رمیگ یتر باال م یو سرم با چشمان ردیگ یم بغضم

شد و هربار  کیو باچندگام به سمتم نزد زدیخ یبرم شیکشد و از جا یلِخت و خوش حالتش م یداخل موها یدست

 داد. یباهرقدمش نبض قلبم را در مشتش فشار م

 زند. یدهد و باحرص آکنده ازخشم لب م یم یگرفت و تکان محکم میاز بازو دیبهم رس تا

 صاحابتو. یاون سره ب نییننداز پا یبگوچشم و ه ریسرت و باال بگ گمیبهت م یوقت _

 .رمیگ یبه خودم در دل به خودم اخم م  بیشوم اما نه یعطرش م مدهوش

 .میرسد به گوش ها یزمزمه وار م شیصدا

 !ینگفتم که اخم کرد یزیمنکه هنوز چ _

 من ناراحت باشم خانوم ناراحته! نکهیا یجا جالبه

 دهد. یبرد و انگشتش با خشم تکان م یدستش را باال م اورمیخواهم از سوتفاهم درش ب یم تا
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 شد؟ رفهمیش یساعت جورکش بد کی دیبا راومدنتیامروزم بخاطر د ستیقبول ن یعذر و بهانه ا چیدفعه بعد ه _

 دهم. یراه م انیدهم و همزمان جوابش را از م یو سرم را مختصرتکان م رمیگ یرا باحرص گازم لبم

 چشم قربان. -

 کند. یعقب گرد م کالفه

 سرجات. یبر یتون یم _

 یوق شیگذارنم، صدا یبود را از نظر م زمیم یکه رو یو فاکتورها نمینش یم جونیب یلرزان و پاها یبا دل زمیم پشت

 اما آرام آمد.

 کن و بهم بده. ستیجا ل کیخوره همه رو  ینداره و حساب هاش بهم م یرادیاگه ا نینگاه بنداز بب هی _

 آمد. یاز بسش برم اورمیدر ن یربازیفاکتورها بود اگه خ یدرشت رو یبه رقم ها نگاهم

و  ستیتمام ارقام و اسناد را ل میایتکان دادن سرم غرق کارشدم و تا به خودم ب یذره ا یشدم و بدون حت مشغول

 و نزول یسود ده زانیهرکدام م یکردم و جلو یبسته بند

 

و  زمیخ یبرم میمشخص کرده ام و باگرفتنشان ازجا کیهرکدام با ت ی) ضرر و کم بود حساب درآمد( را جلو یده

 یم یشانیکنم و درآخر دست به پ یهمه را بازگو م یلیوتکم یموجه حیروم و با توض یم ئسیشمرده به سمت ر

 شود. یباز م مهیگرد و دهانم ن میخورد چشم ها یم میون کیتانگاهم به  رمیگ

 کند. یزند و زمزمه م یم یدرار لبخندحرص

 حاال هم برو ناهار. یبمون ستیالزم ن یرو جبران کرد میساعت تا مین _

قفل هم شد و  میشوم و مشت ها یپرشتاب ازاتاقش خارج م یحرف باقدم ها یشود و ب یاز لحنش لوچ م میها چشم

 نجوا کردم.

 ناهار که هست. ستیمهم ن یصبحونه بخورم ول یشد و نتونستم حت رمیامروز د -
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 جدا. زیکنم و خورتش ران یرا گرم م میشوم و غذا یرد آبدارخانه متفاوت وا یب باچهره

 کردم و مشغول شدم. حیاست خود را توج ئسیاو حق دارد و ر نکهیکنم اما با فکر ا یخواست کارش را تالف یم دلم

 گرسنه است و زیکرد که او ن یآمد دائم گوشزد م یرحمم کوتاه م یکنم اما مگر دل ِ ب یخواستم مهربان یبار نم نیا

 ناهار ندارد.

 یو همراه مقدار کم دمیبرنج و کنارخورشت کش شیو برا دمیآب کش زیو بشقاب راتم دمیبلع دهیام را نجو لقمه

 که فراموشم شد برداشتم. یساالد و سُس

 لبم باال رفت. گوشه

 !؟یعنیخوره  یسُس رو م یساالد ب _

قرار دادم و از آبدارخانه خارج  ینیس یبزرگ آب سرد رو وانیل کیباال انداختم و همه را همراه  یشانه ا الیخ یب

 شدم و باچندتق وارد شدم.

 گرفت که ناخوانا بود. یبیبار رنگ عج نیا نگاهش

 گفتم و خارج شدم. یبا اجازه ا میرلبیگذاشتم با زمزمه ز شیرا جلو ینیحرف س یب

 فرستادم. رونیراهم ب نفسم

 در اتاقش کنار او مشکل تازه ام بود. حضور

 

 

ه پروند دنیرفتم اما باد زمیشدم که با نبودنش نفسم را آزاد کردم و به سمت م تیریاز نماز ظهرم وارد اتاق مد بعد

 زمزمه کردم. رلبیگوشه لبم باال رفت و ز گرید یا

 پرونده بخونم!؟ دیبازم با -

 زنگ بزنم. دریآمد امروز قرار بود به خانه حاج ح ادمیو  دمیکش یآه
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 و از تلفن شرکت شماره را گرفتم. دمیکش یقیعم نفس

 همراه با اشک جانمان سوز. یقیشد بر روح و روانم و لبخند عم نیمادرم طن یدو بوق صدا بعد

 الو ارغوان؟ _

 .یآور یارغوان را با لحن مادرانه ات بر زبان م یشوم وقت یم قربانت

 نشات گرفت. میهوا یاز بغض ب میصدا

 سالم مامان جان؟ -

 جوابم را داد. ییبایکه خدارو شکر کرد و بالحن ز دمیراحتش را هم پشت تلفن شن نفس

 مادر؟ یخوب _

 دلم هزار راه رفت؟ یچرا زودتر زنگ نزد ارغوانم

 بودم. یدل نگران تنها مرهم دلم م یوقت شیآال یپاک بود و ب میها عاشقانه

 هوام رو داره. یلیخ یعل ییسرکار شما اصال نگران نباش... دا رمیمامان جان، من حالم خوبه م دیببخش -

 شود. یوشک لبم باز م دیآوردم و ترد یکند که تاب نم یخشک م یا سرفه

 ؟یشد ضیمامان مر -

 .یدل نگرون من ِ خاک برسر نقدیکه ا رمیبم یاله

 دهد بر تن ِ خسته ام. یهم جان م تشرش

 بچه! ریزبونتو گاز بگ _

 ه؟یسرکار، کارت چ یریم یفقط سرماخوردم نگران نشو... ارغوان مادر گفت ستین یزیچ

 ؟یهست یراض

 او نشوم. یگزم تا رسوا یرام لبم



 کالغ پر گنجشک پر

 
79 

 

... فقط مامان شماره یخواد پول بفرست ی... حقوقش خوبه شما نمزامیچ نیوکفش... کارمم طراح ا فیشرکت چرم ک -

 پول بفرستم. یبرات کم یحساب بفرست برام تا گاه گدار

 رسد. یآرام و گرفته از تلفن به گوش م شیصدا

ارغوان تورو به  ی... ولیرینگران خرج و مخارجت بودم که خداروشکر م م،یمن راض یخواد مادر توخوب باش ینم _

 یواسه نقل مجلس... مامان مراقب آبرو ادهیده حرف ز یتو که یدون یروح بابات قسم مراقب خودت باش خودت م

 خودت باش، باشه؟

 و پاک بود. قیتلخ اما عم لبخندم

 دل ارغوان. زیچشم عز -

هستم  یارشیو من ِ مات ک ردیگ یقرار م میجلو یدستمال میآ یو تا به خودم م میکن یم یبا غم ازهم خداحافظ هردو

 سرم. یباال ستادهیبود و ا میچشم ها خیکه م

 خورد. یتکان م میلب ها انیشوم و شرمنده گو یکرده و باشتاب بلند م هول

 ...ہنداشتم ک یقربان... مادرم بود... نگران و دلواپسمه خواستم نگران نشه من... من منظور دیببخش دیببخش -

 کند. یم شینیرا حائل ب دستش

 سسیه _

 .ندینش یم تشیریمد یوپشت همان صندل ردیگ یاصله محرف ازم ف یاندازد و ب یم میبه چشم ها ینگاه

آوردم اما با اجازه از دفترش  یتاب م دیدل خودم و مادرم نبود با یبرا یزار هیگر یجا نجایبرم، ا یرا فرو م بغضم

کاسه خون بود  میبه صورت قرمز و غرق اشکم بکشم و شک ندارم االن دماغ سرخ و چشم ها یخارج شدم تا دست

 گذرد. یبودم اطرافم چه م دهیکرده بودم نفهم هیخشدار و گرفته بود از بس گر میچون صدا

 و خشم است. یبدن مواقع ناراحت یآناتوم یعیواکنش طب نیو ا دیلرز یم میها دست
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شوم تا قهوه اش را  یآبدارخانه م یبلند راه یبا قدم ها عیساعت سر دنیکنم و باد یدستمال صورتم را خشک م با

 م.آماده کن

 شوم. یدهم و وارد م یدرب را آرام هل م یشود بانفس راحت یآماده که م قهیده دق کمتر

 کرد. یم شتریکه زده بود جذبه اش را ب یطب نکیع ژهیبه و تیبا آن ابهت و جد زشیم پشت

 شنوم. یگذارم که ممنونش را م یم شیقهوه را جلو یحوال ینیحرف س یزدم و ب یلبخند مهین

 کنم. یخواهش م -

و نمونه  ادداشتیراهم  یدیگردم تا پرونده باز نشده را باز کرده و شروع کنم و درکنارش نکات مهم و کل یبرم

 انجام دهم. یبردار

 

 رفتم وتا باز مانندصبح جانمانم. یآرت یسمت ب عیخروج از شرکت سر موقع

 نبود. ریمس نشستن هم یجا برا یبود که حت یآور رتیح یپراز ازدحام و شلوغ یآرت یب

 ناغافل شکارم نکند. یکس یراه نیتا ب دمیرا محکم چسب فمیکه گرفتم ک لهیم از

 بود. یعیبد یامر یدر شلوغ یدزد

 شوم. یم ادهیکشم و پ یشدن کارت را م ادهیکند که موقع پ یم ستیرسم ا یم یعل ییدا ابانیبه خ تا

 کرد. یگز گز م میکه پاها یمن یتنوع بود اما نه برا مودنیپ ادهیرا پ راه

ساختمان گذشتم و وارد آسانسور  یمتوسط مشترک اهال اطیح انیرا درون قفل انداختم و چرخاندم، ازم دکی دیکل

 شدم و دکمه مورد نظر را فشرودم.

 و مادرش... اشاریبه  دیبودم اما ذهنم پر کش رهیبه چهره دخترانه ام خ نهیآ یجلو

 مشترک آشنا کرد. یکه ناخواسته مرا با حجم دردها یکس

 و هوسباز! یمرد تندخو کیمشترک با  یزندگ درد
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نبود بخواهد از غفلت مادرم استفاده کند و مرا درون گرداب  یاشاری راکهیشد ز دهیبار آرام بلع نیدهانم ا آب

 هوسش مدفون سازد.

 نشوند. رمیخارج شدم و اول زنگ واحد را زدم تا اگر آنها بودند غافل گ ز،یخانم عز یو صدا دنیرس با

 نباشم. شیکردم تا مزاحم ب یرا م یعل ییخانواده دا اطیمراقب واحت دیمهمان بودم و با بهرحال

 قرار دادم. یدرآوردم و داخل جاکفش میحواله اش کردم و کفش ها یلبخندمحو ییبازشدن در و لبخند پهن دا با

 ن؟یجان خوب ییسالم دا -

 .دیکمش کش شیبه ر یدست

 .میشکر، ارغوان امشب مهمون دار یاله _

 شود. یخندانش سوقم یتا چشم ها نگاهم

 هستن؟ یک یبسالمت -

 کند. یآورد و زمزمه م یجلو م سرش

 .دیخواستگار واسه ناه -

حاضرشوم و شام مهمان  عیروم تا سر یکنم و به سمت اتاق م ینثارش م یشوم و مبارک باد یته دل خوشحال م از

 .نمیرا تدارک بب

 ام. ختهیخط انداخت بر افکاربهم ر شیصدا

 هستن...  یچون خانواده سرشناس میسفارش بد رونیشام رو قراره ازب شگاه،یو خانوم رفتن آرا دیناه _

 دهد. یزند و با لبخند ادامه م یم یدفعه بشکن کی

 .ادیکرکنم اونم امشب مخودمونه، ف ارشیک نیپسرخاله هم _

به وضوح لرزش دستم مشهود بود اما دستانم را پشت کمرم پنهان کردم و با هول و واال خود را  ارشینام ک دنیشن با

 متوجه التهاب درونم نشود. ییبه اتاق رساندم و تا دا
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 شده. رمیگ بانیاست که دو روزه است گر یدانم چه مرض ینم

 .دمیود اورا دش یهفته هم نم کیسرجمع  منکه

 کرد. یفرق م اشاریتا آسمان با  نیکه زم یزیچ

 نکند. ینکند و مرا غرق خوش زه یباف الیخودش خ شیآرام به سرم زدم تا پ یا ضربه

 بروم. دهمیخورد و متاسفانه نتوانستم خر ینم نجایبه درد ا میها لباس

 بودم که چکار کنم. مانده

 .دیآورد داخل و پرس مهیسرش را ن ییبه در خورد و دا یتق

 تو؟ امیب شهیم _

 کنم. یاو را دعوت به درون اتاق م یشود از لحن بامزه اش و باتکان دادن سر و آوردن صندل یناخواسته باز م شمین

 .دیگو یگذارد و با لبخندم یم میجلو یا بسته

 .دیو خر نیکه اون برات ا دیخر میرفت الیامروز با ل -

 اش چشمانم یو ساپورت مشک یو شال ارغوان یمغزپسته ا کیتون دنیکنم اما باد یباز مبسته را  جانیشوق و ه با

 شود. یگرد و مبهوت م

 واسه منه!؟ نیا -

 نه پس مال منه! _

 .گهید هیدختر خوب مال تو خوب

 دهد. یسر م یکشم که خنده مردانه ا یکنم و عقب م یم یرا ماچ ییبار بدون خجالت گونه زبر دا نیا

 که چرا فقط بوس کرد! دیکش یم غیبود سرم ج نجایا الیاگه ل _

 .ردیگ یعمق م لبخندم
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 جان. ییدا یکنم... مرس یهم تشکر م شونیچشم ازا -

 شو. یبلند م انیکشد و بسم اهلل گو یم شیبه کاسه زانو یدست

 قابل تودختر گلم رو نداره... زود آماده شو که من دست تنهام. _

 دهم. یباشه تکان م یبه معن یسر

 راس شش عصر بود. ساعت

 رسند. یآنها م گریساعت د کی احتماال

 انداختم. هیال کیرا باکش بستم و شال راهم  میلباسم را به تنم کردم و موها عیسر

 خورد. یبرم ییساپورت مشکل داشتم اما اگر نپوشم به زن دا با

 لبخندم جان گرفت. شیو زبر یپهن دنیاما باد دمیراهم پوش ساپورت

 .ادیدونست اما از اون مدل نازکا خوشم نم یم ییحتما زن دا -

 بود. یکاف میداد برا یرا نشان نم میپاها

 کرد. شتریرا ب تشیرا جال داد و شفاف میکه چشم ها دمیسرمه چشم را کش تیبارضا

 .دمیکم رنگ را هم مال یرژصورت

 .افتمی وهیم دنیرحال آب کشبسته د شیرا پ ییاتاق خارج شدم و سمت آشپزخانه رفتم که دا از

 من انجام بدم. نیبزار -

 به اجاق گاز کرد. یکرد و اشاره ا ینوچ

 رو عقد کنه. دیناه یخوام پسره فور یها... م یکن یم یچ نمیلب سوز اعالء... بب ییچا کیرو دم کن،  یتوچا _

 گزم یرا م لبم

 زنم. یلب م باشرم
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 جان. ییدا نیخجالتم ند  _

 :دیکش سشیو لپمو بادست خ دیخند طنتیبار باش نیا

 .یدخترنرگس... برعکس مامانت آروم و بامتانت اتیشرم وح یمن فدا آخ

جناب  قهیسل ادآوردنیبودم اما به  یستالیشش گوش کر یاستکان ها دمانیکرده ام و مشغول چ شهیپ سکوت

 قهوه خوردهستند قهوه جوش روهم درآوردم و گوشه اجاق گاز قرار دادم. شونیا نکهیو ا ارشیک

 زدم وسمت درب پاتندکردم. یزنگ واحد لبخندمحو یباصدا

هم وارد  ییو زن دا دیداخل اتاقش چپ عیسر دکهیخسته اومدند داخل و ناه دیو ناه الخانمیرو گشودم که ل در

 آشپزخانه شد وهمزمان هم شال و مانتوش را درآورد.

 :دیلبخندزنان سمتش رفت و گونه اش را نرم بو*س* ییدا

 .زمیعز یخوشگل شد چه

 و باچشم وابرو بهم اشاره کرد: دیخند ییدا زن

 !اع

 ارغوان. یزشته جلو یعل

 باال انداخت: یشانه ا ییدا

 انه؟یکنند  یکه چطور شوهردار رندیادبگی دیبا شونیدرضمن ا هیخود اونکه

 لب زد: انیو تشرگو دیکوب ییدا یبه بازو یآروم مشت

 !پررو

 زد: یچشمک ییدا

 من! یفرهنگ گوجه
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 .دمیهوا پرس یبار نتونستم سکوت کنم و ب نیا

 خرد کن! یگوجه فرهنگ یهم بمن گفت یاون سر ییدا -

 !ی نه فرهنگ ِیفرنگ گوجه

 جوابم رو داد. دهیبر دهیبر الخانمیکرده باشم که هردو سرخوش قهقه زدند و ل فیجک تعر انگارکه

 ی... چون مدرس فرهنگیگفت... گوجه فرهنگ ی... مُخ من و... بزنه بهم منکهیا ی... براتی... دالی.... اون... اوازمیعز _

 و کلک من و خام خودش کرد. یباشوخ ینطوریبودم ا

 د:و به سقف زل ز دیکش یآه ییدا

ربسرت س طنتیکتاب بود که نرگس با ش یسرت تو دمیبا نرگس اومده بودم کتابخونه تورو د الیبود ل روزید انگار

 ال؟یل ادتهی یکرد یکارمن بوده و تاچندوقت دائم با اخم وتخم بهم نگاه م یگذاشت و توفکرکرد

 خانم بحرخاطرات گذشته لب زد: الیل

 که زود تموم شد و نرگس رفت. فیبود ح یخوش یروزها

 زد: یپاک کرد و باخنده تشر آرام ییرو بادستمال دا رشدهیسراز شیکه ازچشم ها یاشک قطره

 برم لباسم و عوض کنم. رشدید یمن و به حرف گرفت یعل یوا

 زمزمه کرد: رتیتنم افتادکه باح کیتازه نگاهش به تون انگار

 ارغوان؟ یناز شد چه

 ختم.به خودم اندا ینگاه

 .نیبهم لطف کرد یلیخ ییدستون درد نکنه زن دا ه،یاوهوم عال -

 بار با اخم زل زد. نیا

 حرف ها. نینشنوم از ا گهید  _
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 چشمم گذاشتم. یرو دستم

 چشمم. یرو -

 از آشپزخانه خارج شد. باخنده

 خانم گل. نیآفر _

 گفتند. یگل دختر م ایروستا اقتادم که بهم گل بانو  یاهال ادیدفعه  کی

 بودم. یخور وهیداخل ظرف م وهیم دنیفرستادم و مشغول چ رونیرو با حسرت ب نفسم

 

چسباندم و جرئت نگاه کردن به آن چشمان  قهیشد به  یداخل کف دستم فشار دادم و سرم تا آنجا که م میها ناخن

 رنگ شب را نداشته ام.

 یم فیتعر دیخندان از ناه یداماد با لبخند و چهره ارا به همه تعارف کرد، خانواده  یچا ینیبا تواضع س دیناه

 کردند.

 "ندارند لیم "گفتند شونیتعارف کرد که ا ارشیرا به جناب ک یچا ینیس دیناه

 زاد رو آماده کردم. کیحرف سمت آشپزخانه قدم برداشتم و از آب جوش قهوه جناب ن یبلندشدم و ب ازجام

را داشتم که  نیدلهره ا ختم،یر یکوچک شکر قهوه ا الهیپ کیهمراه  زیکوچک و تم ینیس کیاسترس داخل  با

زاد  کیجناب ن یراجلو ینیحرف س یها گذاشتم و وارد سالن شدم و ب تیتمام ذهن ینکند مواخذه شوم اما پا رو

 مهربان زمزمه شد. شیقرار دادم که صدا

 ارغوان. یدیزحمت کش _

 و نجوا کردم. دمیدهانم را نامحسوس بلع آب

 است. فهیوظ -
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ه بود ک یو سوال نیخودم بودم، فضا داخل سالن به شدت سنگ یهمه رو نینرم نشستم اما متوجه نگاه سنگ سرجام

 خنده کنان گفت: ییدا

 جان مشغول هستند. ارشیهستن ارغوان جان که داخل شرکت ک زمیخواهر زاده عز شونیا

 :دیکه باخشم اما آرام غر دمیبه وضوح شن دیناه یدندان ها شیسا یکردند اما صدا یابراز خوشبخت همه

 .یدختره پشت کوه یریو بگ یچاپلوس یجلو یتونست ینم

 دانستم تا جواب دندان شکن را. زیهام درهم شد اما سکوت را جا اخم

 .نمیازجام بلندشدم تا تدارک شام رو بب نیو داماد رفتند تا باهم صحبت کنند در ا دیناه هیاول یحرف ها بعداز

از ساالد و دسر  یزانبوهیکم کم م دم،یبزرگ چ یزناهارخوریم یها را مرتب همراه بشقاب و چنگال وقاشق رو ظرف

 ...متیگران ق یها یدنیاستراگانف ،سوپ  جو نوش فیوپ ای،الزان

همم ف یباشند و حاال م نیبهتر دیکرد با یم دیبا وسواس تاک ییشب بود که زن دا کی یتجمالت صرفا برا نیا همه

 به چه علت بود.

 تا آسمان بود. نیبا رسوم روستا زم نجایا فرهنگ

 باوسواس و ییهمانند خانواده دا دیمهمان چون که پولدار و ثروتمند بود با نکهیدانستند نه ا یم بیمهمان را ح آنها

 دش!خو یبود برا یمانک نیرنگ نجایکه آنجا دلهره مان ففط مزه غذا بود اما ا یدرحال میبرخورد کن یوتجمالت کیش

 نبود. ینگران یپس جا ل،یده شب شده بود و فردا جمعه تعط ساعت

 همه را به صرف شام دعوت کرد. ییدا زن

 و نرم نشست. دیراعقب کش شیبود که اوهم صندل ارشینفرهم جناب ک نیهمه نشستند آخر یوقت

آشپزخانه رفتم و دو  عیسر یدستمال کاغذ یادآوریکم وکسر نباشد اما با  یزیرا ازنظر گذراندم که چ زیم بادقت

 شدم. رهیخ ارشیکنار جناب ک قایدق یخال یقرار دادم و متعجب به تنها جا زیو آخر م زیجعبه دستمال سرم

 آمد: ییدا یدندان فشرودم که صدا ریرا ز لبم
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 ؟ینیش یجان چرا نم ارغوان

 کرده جوابش را دادم. عرق

 .نمیش یم -

 و آرام ختمیسوپ جو ر یام کم الهیلرزان داخل پ یگرفتم و بادست یجا شیفاصله دادم و رو یرا کم یصندل باشرم

 شروع کردم.

انه و دست مرد ایالزان یکم دنیرا بدانم اما با د شیبرداشته شد و من باز سرم را باال نبرده ام تا چرا میازجلو بشقابم

 کارخودش بود. دمیفهم ارشیک

 بود اما جانم در آمد تا تشکر کنم. نییپا سرم

 ممنون. یلیخ -

 :دیبا عطوفت به گوشم رس شیصدا

 جان. نوش

را داخل دهانم قرار دادم که  یتکه کم دمیرا باچنگال بر ایرا که تمام کرده بودم را کنارگذاشتم وبشقاب الزان سوپم

 قرار گرفت و همراه ساالد سزار. میسُس قرمز جلو

 تاب داد. میجلوراهم  ییفرانسو سُس

 پچ پچ کنان آمد: شیکه صدا دمیکش یقیحواسش به ما نبود، نفس عم چکسیسُراندم که ه هیبه بق ینگاه

 آره؟ رونهیب یغذا

 را نرم تکان دادم. سرم

 اصرار داشتند. یلیخ ییبله زن دا -

 لب زد: بشیو نگران به او زل زدم که بانگاه عج دمیرا شن پوزخندش

 !ننیهم همه
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 جلو افزود: به رهیخ

 .نیو ظاهرب متکبر

 و نجوا کرد. دیرا عقب تر کش شیو  آرام صندل دیرا سرکش شیدنیدفعه نوش کی

 دستپخت خوبه دوست دارم. _

 .ندیتا لبخنددخترانه ام را نب دمیرا گز لبم

 نکرده بود او ناخواسته جان داد و جان گرفت. فیاز دستپختم تعر چکسیه تاحاال

 

 لب سوز بودم. یانداخته بودم و مشغول دم کردن چا ییظرف شو نیاتمام صرف شام تمام ظرف هارا داخل ماش بعداز

 کنم. هیزادهم قهوه ته کیجناب ن یرا دم دست نگه داشتم تا برا رجوشیش

شد و پادرون سالن  میرا چفت انگشت ها ینیس ،ینیداخل س یستالیو بادو قنداق کر ختمیرا خوش رنگ ر یچا

 تعارفشان کرده بودم. کیبه  کیادم و نه

 :دیبگو ییپا واون پا کردنم باعث شد دا نیا

 ؟یکن یجان تعارف نم ارشیجان به ک ارغوان

 را جلو برده و لب زدم: ینیشده ام و باشرم س سیجناب رئ کیدهانم را فرو برده نزد آب

 .ارمیاالن براتون قهوه اتون رو م نیستین مجبور

 پامانده را داد: کیگذاشت وهمزمان جواب من ِ  یا شهیش زیم یقند رو یکرد و فنجان را برداشت و ب ینوچ

 .دهیم یداره خواب رو فرار نیخورم. قهوه مورف یقبل خواب م شهیرو هم یخوبه چا یقهوه فقط موقع خستگ نه

 زدم. یلبخندمحو

 .سیرئ دیلیهرطور ما -
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 .دیصدا خند یب

 مهمونتونم ارغوان. ستمین ستینم رئم ستیشرکت ن نجایا _

کردم که مادر  یم یقرار گرفتم و باگوشه شالم باز میسرجا ریپوستم حس کردم و سربه ز یشدن خون را رو دهیدو

 داماد مخاطب قرارم داد.

 ؟یخون یدخترم درس هم م _

 .دمیپاش شیبه رو ینیلبخندنمک

 هستم. ___یدر دانشگاه فن یو طراح کیرشته گراف یبله دانشجو -

 : چندسالته؟دیوپرس دیخند انیگو ماشااهلل

 بودم اما جوابش را آرام دادم. متعجب

-19 

 :دیبارچشمانش درخش نیا

 ماشااهلل. هزار

 بهم زد و گفت: یکوچک زچشمکیانداختم که او ن ییبه دا ینگاه

 دوسش دارند. یلیباره تازه مردم شهرشون خ یدخترم، هزار هنر ازانگشتش م نیا

 زدم و زمزمه کردم. یظیدلم پوزخندغل یتو

 ... نوع نگاهشون فرق کرد.دنیربط زد همه من و به چشم بد د یاومد و حرف ب یکیاما تا  -

 خان زنگ خورد. ارشیزد که تلفن همراه جناب ک ینگاهم موج م یوغصه تو غم

 یآمد وکتش را برداشت و رو به همه دست قهیو خارج شدنش ازسالن داد اما بعد چند دق یرا با عذرخواه جوابش

 :دیکش شیداخل خرمن موها



 کالغ پر گنجشک پر

 
91 

 

 برم. دیاومده که با شیپ یمشکل کیبرم شرمنده اما  دیبا

 داخل سالن رفت. ارشیاما با حرف جناب ک میهم تا درب سالن همراه هم بدرقه کرد ییابراز لطف کردند دا همه

 بالخره مهمون شما هستند. دیببر فیشما تشر -

 او شد. ریناغافل اس میکه رفت بازو ییدا

 کنه؟ یپس اون دختر ِ مفت خور چکارم یکار انجام بد دیچرا همش تو با _

 ؟یدیخونه هم انجام م یکه کارتو یشیاز صبح تا عصر خسته نم تو

 را رها کردم. میدندان فشرودم و آرام بازو ریرا ز لبم

 که منم بخور و بخواب داشته باشم؟ شهینم -

 ندارند. یاونجا عادت تنبل یدختره شمالم، دخترهت من

 مکث کرده بودم. دهیقدم جلوتر آمد، خشک کیحوصله  یب

 خونم و صبحونه من و بده؟ ایخوب از صبح شنبه ب یکار کن یدوست دار نقدیاگه ا _

 گردشده لب زدم. یدهانم گرفتم و باچشم ها یدستم را جلو ناباور

 قربان؟ نیذار یسربسرم م -

 :دیلبش کش یرا رو تششص

 پس صبحونه وناهار وشام منم باهاته. یمن یشخص یدرضمن تو منش میکامال جد نه

 را کند و به کف دستانم قرار داد: دیدانه کل کیدرآورد و  یدیدسته کل بشیداخل ج از

و بعداز اون هم شرکت  میایشدم صبحونم آماده باشه از اونجا باهم م داریخوام صبح که ب یو تکرار نکنم، م حرفم

 ؟یرو آماده کن دشاممیبا

 سرگردان و گنگ لبم را ترکردم: یبود اما بالحن منتظر



 کالغ پر گنجشک پر

 
92 

 

 هماهنگ کنم. ییبا دا دیندارند خب من با یتون مشکل خانواده

 تفاوت سرش تکان داد: یب

 یکه هفته ا یکارهارو خدمتکار هیبق نیکنم فقط پخت وپز هم ی... حقوقتم روهم دوبرابر مگمیخواد خودم م ینم

 .دهیانجام م ادیم

 آرام زمزمه کردم که با اخم نجوا کرد: یا باشه

 اومدم. یتا کوتاه م یکرد یباهام بحث م کمیحداقل  یکن یزود قبول م چقد

 حدقه چرخاندم و همزمان زمزمه کردم. یهام تو چشم

 هم داره؟ یا دهیاگه اصرار کنم فا -

 کرد و خودخواه گفت: نه. ینوچ

انگارهتله همش  یموندم اه پسره عوض یاومد خونه بابام م ینم یاشارعوضی: اگه اون دیغر رلبیشد که زجمع  لبم

 اونجا تالسه.

کردم که بدون نگاه  دایآرامش پ یامکان ندارد او باشد لحظه ا نکهیا ادیاما با  دیتمام تنم لرز اشاریاسم  دنیشن با

 بهم ازم فاصله گرفت وگوشه کتش را صاف کرد: خداحافظ.

 درپناه حق. -

 .دمیپشت سرم شن دیناه هیفرستادم که کنا رونیرفت نفسم را با افسوس ب یوقت

 ...یبد دانجامیکارمونده با یاونجا نمون کل خودیب _

 افتادم و لبخندم تلخ شد. ارسیک ادحرفیرا گرفت که  راهش

 یرانماند ب یجان گریسرم هستند د یباال دیمانند او و ناه یآدم یکنم وقت یبزندکه چرا کار م شیدارد به جانم ن حق

 بحث و جدال ناتمام ها.
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 جمعه... صبح

 

 شه؟ینم داریب ییحاال چرا دا ییزن دا -

 پراند: ییو ابرو دیزخندیر

 .شهیم داریاالن ب یچیه

 شوم. یدهم و مشغول هم زدن تخم مرغ ها باچنگال م یتکان م یسر

آماده کرد چراکه  ربرنجیش دیناه یهم برا ییدرست کرده بودم و زن دا نهیامروز صبحانه خاگ الخانمیدرخواست ل به

 کند. هیته ربرنجیحتما ش شیدوست دارد و طبق هر روز ِ جمعه برا  یلیاو خ

 زمیکردم و پشت م میداخل بشقاب ها تقس یرو هم مساو نهیم و خاگتازه دم را کنار استکان ها قرار داد یچا

 نشستم.

 .دارکندیبه سمت اتاق ها رفته تا آنهارا ب ییدا زن

 یوانیدهد آنجا تخم مرغ دو زده، کره ح یخودم زدم که طمعش، مزه شمال را نم نهیکوچک به خاگ یناخنک

 ندارد. دهیفا نجایاما ا میزیر یآب داخلش م ربدونیوش

 دست برداشته ام. میبه غذا یرگیاز خ ییخواب آلود دا یباصدا

 گرسنته خب بخور؟ یلیخ _

 میبردارم صدا یسماورگاز یرا از رو یچا یشوم تا قور یبلندم میدهم و همزمان که ازجا ینه تکان م یبه معن یسر

 آرام پخش شد.

 م مرغش که با آمپول و دستگاه !تخ یحت هیمصنوع شیهمه چ نجایا نکهیا یبرا دهینه مزه شمال رو نم -

 اونجا تنگ شده. یبا اندوه گفت: دلم واسه همه چ 

 اومده باشه سمتم برگشت و: ادشی یزیکه چ انگار
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 .میدوبلکس دار یالیما اونجا و یدونست یم یراست

 رشته. یالبته تو میزمزمه کردم که خودش ادامه داد: آره دار ینه آرام متعجب

 خوبه. -

 شماله؟ یقاکجای: نرگس دقدیپرس دیباترد

 تر کردم. یرو با زبان قدر لبم

 ---یروستا النیگ -

 نشست و مشغول شد. زشیکرده پشت م سکوت

 

 اورمینتوانستم ب شتریمانتو ب کی رم،یبگ یخود مانتو وشلوار یبروم تا برا دیخر ییقرار شد همراه زن دا ازدهی ساعت

 .بود یشود اما رنگ و رورفته اش مشخص م یم زیرا برداشتم هربار با اُتو تم یکی نیبود فقط هم مهیچون با سراس

 

 کزادیشنبه منزل ن صبح

 وارد شدم. انیرا داخل فرستادم و بسم اهلل گو دیکل یقرار یآکنده از دلهره و ب یلرزان و دل یدستان با

 و شش بود. ستیب واحد

آنکه  یبرا دیرا در دستم چنگ زدم و دلشوره داشتم شا فمیداخل آسانسور شده ام و دکمه را فشرودم و ک پس

 نکرده بودم. یکار نیتاحاال همچ

 توانم تاهر وقت یندارد و م یقبل از خواب گفت مشکل شبیچه گفته بود که د ییخان به دا ارشیدانم جناب ک ینم

 الزم بود بمانم!

وشش مکث کردم  ستیواحد ب یک واحدها جلوپال دنیگفت از آنجا خارج شدم و باد یکه طبقه را م یخانم یباصدا

 و بعد زنگ را فشرودم.
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 ظاهر شد. میجلو یطوالن ازهیباخم ئسیدرب بازشد و چهره خواب آلود ر قهیچند دق بعداز

 تنش بود وبس! یفقط شلوارک آب دم،یگرد و ازشرم لبم را گز چشمانم

 حوصله در را باز گذاشت و غرش را زد: یب

 سالم! کیعل

 نجا؟یتا ا یمن و کشوند یداردنیکل مگه

 سمتم و دستش را در هوا تکان داد: برگشت

 !گهید اتویب نستایوا اونجا

 پوف

 یلورا ج فمیزد درب را آرام بستم و ک یکه مانند گنجشک تندتند م یوبا قلب اوردمیخودم ن یبودم اما به رو متعجب

 انداختم و وارد آشپزخانه شدم تا زودتر دست به کار شوم. شیکاناپه چرک ِ سرمه ا

برداشتم و با آن  یو دوتا تخم مرغ و گوجه فرنگ دهیرا راحت کرده بود که خواب المیهم خ نینبود هم یاو که خبر از

 را خاموش کردم. رتابهیو نمک را هم زدم و ز اهیکردم فلفل س هیاملت ته

 .ابرومیدانستم بمانم  ینداشت نم یکار گریاش هم آماده بود دو قهوه  ختمیبشقاب ر یرا رو املت

 آمد: یاز داخل اتاق شیصبرکردم که صدا یا قهیدق چند

 ارغوان؟

 یگشودم که با موها یو باترس و لرز جان کندم و خود را به اتاقش رساندم و درش کم دمیدهان را با زور بلع آب

 بود. شیمشغول سشوار کردن موها ده،یکه فقط حوله تن خورپوش یاش درحال نهیآ یجلو ختهیو بهم ر سیخ

 ئس؟یبله ر -

 و با اخم لب زد: دیرا جو لبش

 دارم. یو کراوات ستش رو هم بردار که امروز جلسه مهم اریهست درب یکمد کت وشلوار رسم یتو
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 چشم. -

 .دشیبه سمت کمد بزرگ و سف ردیگ یسرعت م میها قدم

 ماند. یباز م رتیدهانم ازح کنمیرا که بازم ییکشو درب

 

 "مانتو بودم!؟ کیهمه کت وشلوار دارد و من لنگ  نیا"

 یدارم و کنار م یو همان را بر م ندینش یبه دلم م یرآبیس یرنگ کاربن کیکنم تا  یو رو م ریز شیحرف کت ها یب

 دارم و کراوات! یرا برم یشده بود رنگ مشک دهیهمه مرتب چ شیگذارم جوراب ها

 پرسم. یبدون آنکه سرم را برگردانم م 

 کراوات هاتون کجاهستند؟ ئسیر -

 دارم که به یشوم بهت زده دوقدم عقب برم یاو م نهیبه س نهیگردم که س یشود متعجب برم یسشوار قطع م یصدا

 زند. یکنم چشمانم از ترس گشاد و دو دو م یکمد برخورد م

 داد. یها متفاوت را م ونیلوس یاما تنش بوکند  یرا باز م یشود و کشو یتوجه خم م یب

 تازه را با تمام توان ببلعم. یتا بتوانم هوا دمیکنار کش یو خود را کم اوردمیعطرش شده بودم و تاب ن مست

 شود: یم نهیرود و دست به س یم عقب

 ارغوان؟ شدهیچ

 خوبه؟ حالت

 آمد. رونیگرفته و هول زده از دهانم ب میصدا

 من خوبم. -

 شوم تا نوع کراواتش را هماهنگ کنم. یکشم و خم م یعرق خورده ام م یشانیه پب یدست
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هم کنارش گذاشتم و برگشتم که بانگاه  یآسمان ی آب ِراهنیرا برداشته و پ یگشتن بالخره رنگ مشک یکم بعداز

 اش مواجه شدم. رهیخ

 زد: ارغوان؟ میخواستم از اتاقش خارج شوم که صدا عیشده سر هول

 .دمیرا گز لبم

 قربان؟ بله...ہبل -

 کرد که سمتش بروم. اشاره

 رسوا کند. ششیمرا پ دمیترس یم دیلرز یم میوپا دست

 جان و آفت دلم شده بود؟ بانیبود که گر یدانم چه مرض ینم

 ؟یزن یقدم م یدهد: بجنب مگه دار یتکان م یسر

 د: کرد و کشو را باز کر ریشتاب گرفت که مچم را اس یکم میها قدم

 .یکنم تا مشک یپسندم شتریرو ب یکراوات ارغوان من

 چنگ شد. ایمشت دن یبُرد و دلم تو غمایو عرق شرم تمام تنم را به  دیلرز دلم

 .امیحرف سرم به رو به رو بودکه مچم را رها کرد: برو االن م یب

 کردم. انیبار آرام اما محجوب حرفم را ب نیا

 بعداز صرف غذاتون؟ دیلطفا بذار شهیصبحانتون سرد م -

را هم دنبال  نیشود و من ِ معذب و شرمگ یکند و از اتاق خارج م یم ریدهد و دوباره مچم را اس یتکان م یسر

 کشاند. یخودش م

 آورم. یکنم و بهانه م یدستم را آزاد م عیسر میآشپزخانه که شد وارد

 کشم. یاالن براتون م دیبفرما -
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 ت.حواله ام کرد و نشس یقیعم نگاه

 !دیلقمه بزرگ را گرفت و همه را بلع کی

 صبحونه بخور؟ ایآمد: ب شیقرار دادم که صدا شیاش راهم جلو قهوه

 دهم. ینه تکان م یرا به معن سرم

 ممنون من خوردم. -

 شود: یم ریاس شیکند و مچم را باز درپنجه ها یدرهم م اخم

 .نجایا یتا برس یدونم صبح زود بلند شد یحرف نزن بچه، م ئستیحرف ر رو

 ارغوان؟

 ماند: بله؟ رهیتا کف پارکت آشپزخانه خ نگاهم

 ؟یبلد ی: رانندگدمیرا تر کرد و زمزمه اش را نرم شن لبش

 : دیگو یکنم که م ینجوا م یتفاوت نه آرام یب 

 .یریادبگی دیبا

 قرار گرفت: بخور؟ میجلو یکه لقمه متوسط نتیحرف زل زدم به کاب یب

 شد. فیضع مینگاه آن را گرفتم وصدا یبود، ب یدستور

 ممنون. -

 .دمیخود را مشغول کردومن لقمه را آرام آرام جو الیخ یب

 من فکر ایخوب بود  طمعش

 

 روبهم سرش رو کج کرد: میشرکت شد نگیکه وارد پارک یزمان
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 .امیم گهید قهیبرو منم چند دق تو

 دادم. یتفاوت نشان م یبودم اما خود را ب یزمزمه کردم و کمربند را آرام باز کردم و متوجه نگاهش م یچشم

 شدم و سمت آسانسور گام برداشتم. ادهیپ دشیاز پورشه سف فمیچنگ زدن دسته ک با

 را زدم و منتظر شدم. دکمه

کردم تا  یدانستم زمزمه م یبودم و در دل هرچه دعا م دهیاش سفت چسب لهیم یدرش باز شد با ترس و نگران یوقت

 داد. یرا م دنیکه اعالن رس دمیفرح بخش خانم را شن یصدا یوقت

 را داخل شرکت نهادم. میو پا دهیکش یقیعم تفس

 زد: یلبخندپهن ژاله

 ؟یخوب ریبخ صبح

 لبم باالرفت وجوابش با عطوفت دادم. دوطرف

 ممنون، چخبرا؟ -

 ؟یبه راه رو

 :دیلبه ِ تاشده اش کش یبر رو یدفعه مقنعه اش را کشاند جلو و دست کیتکان داد که  یو سر دیخند

 قربان. سالم

 ر؟یبخ صبحتون

 زیجواب وارد اتاقش شد و پشت بندش من ن یزمزمه کردم که ب یانداختم و سالم نییسرم را پا کزادیجناب ن دنیباد

 وارد شدم.

 .راهنشیزل زدم به دکمه پ یالبهم کرد که جلو رفتم و سو یا اشاره

 ؟یکن یتو در طول روز چندبار سالم م _
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 .دمیرا گز لبم

 ژاله بهتون سالم ندم! یشد که جلو یخب نم -

 .گهیشد د ی... خب بد مخب

 دایپ یو منگ یوار سرم هم عقب رفت و حالت سوال کیصورتم که اتومات یخم شد رو یرا به کمر زد و کم دستش

 کرد.

 کت؟ _

 زدم تا منظورش را بفهمم که اشاره به کت تنش کرد: چندبارپلک

 .اریکت و درب گمیم

 زنم: یو لب م دهیکش یشانیبه پ یدست

 شرمنده. االن

 کند در آوردنش. یکشم که خودش هم کمک م یو م رمیگ یرا م نشیسرآست کی عیسر

 رو خونم شامم رو درست کن.تو ب امیتاعصرن دهمیتنهابرم... شا دیبا یدارم ول یامروز جلسه مهم _

 مشتم چنگ زدم. یراه خشک شد و کتش را تو نیدر ب دستم

 نرم؟ شهیم -

 برسم اون وقت... روقتیبرم خونه د دیبا آخه

 نه! _

 شد: لیرا زد و سرش سمتم متما نکشیع

 ارغوان ها؟ یزن یحرفم بار آخره حرف م یرو

 را گرفتم و سرم ناچار تکان دادم. هشدارش



 کالغ پر گنجشک پر

 
101 

 

 چشم قربان. -

 شود. یصاف م سرش

 خوبه. _

 کنم. یم یرا بررس یمربوط طراح یها لیبار فا نیشود و ا یکج م زمیکنم راهم سمت م یم زانیرا که آو کت

 آمد فردا دو کالس دارم. ادمی

 روم. یم زشیشوم سمت م یبلند م میازجا باشرم

 شود: یحواسم م خیم شیکنم که صدا یم یباز میانگشت ها با

 بگو؟ یخوا یم یچ

 اندازم. یم نییرا جمع کرده و سرم پا لبم

 فردا دوتا کالس دارم... -

 خُب؟ _

 کنم، نکند اجازه ندهد؟ یحبس م دهیرا ترس نفسم

 کند: یم دیگذارد و تاک یم میجلو یشود برگه ا یم یکه طوالن سکوتم

 و بدِه. س،یوروزش بنو خیبا ساعت و تار قیتمام واحدها و کالس ها رو دق میتا

 :ردیگ یاوج م میزنم و صدا یرابا کف دست خشک م عرقم

 .چشم

 میو ازجا سمینو یو روزهفته اش م خیخوانا تمام را با درج تار یآورم و باخط یرا در م یواحد یها یزیبرنامه ر برگه

 گذارم. یم زشیم یکه داده بود را رو یشوم و برگه ا یبلند م

 قهوه ام؟ _
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 از اتاق خارج شدم و آب جوش گذاشتم. عیساعت مانده بود، متعجب سر میم انداختم که نا یبه ساعت مچ ینگاه

هم آب  یو کم ختمیر رجوشیقهوه را درون ش یقرار داده و دانه ها ینیس یو کافه مخصوصش راهم شسته رو ینیس

 جوش شده را درونش اضافه کردم.

بودم تا هروقت  دهیخر دیکه روز خر فمیداخل ک یها تیبسکو یادآوریراهم کنارش قرار دادم اما به  یا شکرقهوه

 قرار دادم. شیحرف جلو یوارد اتاق شده و ب ینیآمد و باگرفتن س ادیفرصت شد مزه کنم راهم 

باهمان  هیخود نگه داشتم و بق یها را در آوردم اما نصف اش را برا تیقدم برداشتم وخم شدم و بسکو فمیک سمت

 :دیباالرفته پرس یقرار دادم که با ابروها سئیجناب ر یپوسته شکلش جلو

 منه؟ یبرا

 :دیآ یدلهره م یازپستو میصدا نیشرمگ

 .دیبفرما بله

 .رمیگ یم یجا زمیگردم وپشت م یراه آمده را باز م سپس

 زنم. یزل م بایز یبزرگ و مجسمه ها یو بادقت به گلدان ها نمینش یمبل سالن م یرو یخستگ با

 اده؟یچقدهم ز -

 داد. یخورد که ساعت هشت شب را نشان م وارید یبه ساعت رو نگاهم

شد پخته بودم و هرلحظه منتظر آمادنش بودم  یآماده م عیزرشک پلو با مرغ که سر شیکت وکول افتاده بودم، برا از

 اما بهتر بود من زودتر بروم.

 و مقنعه ام صاف کردم. دمیاتاقش شدم و مانتوم را پوش داخل

 شد. انیخان نما ارشیکه دربازشد و چهره خسته ک دمیتا دم در رس را برداشته فمیک

 به من ِ مبهوت و متعجب انداخت و جلوتر آمد و همزمان هم در را پشت سرش بست. یسوال

 ؟یریکجا م -
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 دهانم باترس و دلهره فرو دادم و من من کنان جوابش را دادم. آب

 برم، غذاتون هم آماده قربان. دیشده با رمید -

 تکان داد: یو سر دیرا باال کش شینیب

 .یریبوش، عجله نکن م خوبه

 لنگ پا هم رد شد. کیراهم در آورد و از کنار من  شیگذاشت و کفش ها یپادر یرا جلو فشیک

 زنم توام شام آماده کن. یبه صورتم م یتامن آب -

 دهم. یدندان فشار م ریرا ز لبم

 اما... -

 گذارد: یم شینیب یرا جلو دستش

 ارغوان؟ یاریحرفم نه م یرو یردا

 

 .یام را هدف گرفته ا چارهیمضخرفت که کندن دل ب نیبه تو و قوان لعنت

برداشته و پلو را همراه زغفران تازه  زیم یپنهان بشقابش را از رو یحرف اضافه درون آشپزخانه پانهادم و باحرص یب

 .ختمیکنان ر نییراهم تز یدم و زرشک پوفک

 یجا زیم یدر آورده و رو خچالیو دوغ راهم از  یرازیجداگانه قرار دادم و ساالد ش یبشقابراهم درون  خورشت

 دادم.

به همراه حوله در دستانش وارد  یمشک یو شلوار ورزش دیشرت سف یدادم که با ت هیبه کانترآشپزخانه تک منتظر

 لب باز کرد. یسوال زیم دنیآشپزخانه شد و باد

 ؟یدیچرا واسه خودت نکش _

 زدن نبودم اما دلخور لب لرزاندم. شین اهل



 کالغ پر گنجشک پر

 
104 

 

 شده ممکنه نگران بشن. رمیبرم بخدا د گهیمن د نیاگه اجازه بد -

برنج همراه زعفران و رزشک پلو  ریبرداشت و سه کفگ یبه زور نشاند و بشقاب یو پشت صندل دیدستم را کش مچ

 را راحت کرد. المیهمزمان خ نشست و زشیهم گذاشت و سپس پشت م یکوچک الهیقرار داد و پ میجلو

 امشبم همشون رفتند خونه پسرخالم... انهیحرف زدم در جر تیمن به دا ست،ین تیخونه دا یاالن کس _

 و بغ کرده انداخت و افزود: نییبه من ِ سرپا ینگاه

 یمسعود م یمن خواهرها یشد یم تیاذ یرفت یاگه م گمینرفتم، ارغوان بخاطر خودت م یدعوت بودم ول منم

 که؟ یفهم یم یندار هیوکنا شیشک ندارم تو تحمل ن یول انهیتونه بسازه  یم دیندارم ناه یشناسم حاال کار

 نرم تر شد: شیرا فرو بردم که صدا بغضم

 خوشمزه شده. بخور،

 خودش زحمت پخت وپز را کرده! ییکرد که گو یوانمود م یام گرفت که باعث شد گوشه لبم کش برود، طور خنده

 :ختیبرنجم ر یا خرد کرد و تکه بزرگ رور مرغش

 گه؟ید یکه الغر یخور ینم غذا

 .دمیازش چش یباز شد و کم میاشتها و ولع خوردنش لب ها دنیبود اما با د میبه پلو نگاهم

 نگفتم خوشمزه است. _

 اکتفا کردم. یبه لبخندکوچک تنها

 .تیو منظم است نه به آن همه مهر و حما یداخل شرکت که جد یکرد نه به آن خو یراحت برخورد م یلیخ

 

 :دمیبود ظرف ها را شستم و با تامل پرس دهیچسب یلیصرف شام که خ بعداز

 واسه ناهار فردا کنار بزارم؟ براتون
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 داخل لب تاپش بود اما جوابم را داد: سرش

 ها...  یکن دحملیخودت با یزحمت بذار ول یب

 را باال آورد و نگاهم راشکار کرد. سرش

 بخورم. یزیدوست ندارم چ ییواسه خودتم بزار تنها _

 ملتمسانه شد که نگاه نافذش را گرفت و زمزمه کرد: نگاهم

 نگام نکن ارغوان. یاونطور

 نبود که گلگون و قرمز شده بودم . یشد از حرفش و شک شرمم

 قرار دادم. خچالیو داخل  ختمیاندازه دونفر جداگانه پلو وخورشت ر به

 داد رفت. یشب نشان م میساعت که نه ون یو نگاهم رو ختمیدو استکان ر یم را هم روتازه د یچا

 :دمینشستم و محتاط پرس شیبرداشته و روبه رو یرا همراه نبات شاخه ا یچا ینیس عیو سر اوردیطاقت ن دلم

 ومدن؟ین هنوز

 کرد: پیانداخت و شروع تا یواریبه ساعت د ینگاه مهین

 خونه. انیم ازدهیگفت ساعت ده و تیدا

 کرد: دیتول ییشد و خنده کم صدا زانیآو لبم

 زونه؟یگذره که لب ولوچت آو یمن بدم شیپ نقدیا

 در حدقه چرخاندم. میکردم و چشم ها یم یباز میانگشت ها با

 یاسترس ناش هیعیبودم خب طب رنکردهیجور وقت ها گ نیا ی... خب... خب من تاحاال توستیحرف ها ن نیبحث ا -

 خانواده. گاهیجا یاز نبودن تو

 داد و جوابم را داد: یلبش جا مهیحبه قند برداشت و ن دهمراهیصدا کش یب یکج تر کرد و هورت یتاپش را کم لب
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 خطرم چون... یتخت، من ب التیمن امنه خ شینباش جات پ نگران

 جانبم انداخت: یقیدق نگاه

 نتونسته دلم رو بدزده. یدختر چیه

 مات شد. میحرفش را زد که چشم ها پرصالبت آنقدر

 تو بخور. یزل نزن بهم چا _

 به فنا ندهد. نیاز ا شترینشستم و چشم و چالم را درست کردم تا ب درست

 .دمیرا برداشته و جرعه جرعه تلخ نوش یچا استکان

نش کنجکاو تلف یتاسم ک دنیبلندشدم و تلفنش را برداشتم انا باد میاُپن بود ازجا یزنگ خورد اما چون رو تلفنش

 را به او که منتظر بود به دستانش سپردم.

 الو؟ _

... 

 ؟یش یم ارویزن اون  یریم نکهیا ای یکن یحرف من و قبول م ایکه گفتم  نیمن حرف هام رو زدم هم یکت نیبب _

... 

... 

 نره خر؟ هیبغل  یتو یبگم که خودت و انداخت کیبهت تبر یبگ یخوب حاال زنگ زد _

... 

 .امیهست منم خونه نم اشاری یکه حاالهم تا اون عوض یاون پسره قبول نکرد ایمن  ایگفتم  یکت _

 بلند شد و داخل اتاقش شد و درش راهم بست. شیاز جا دنمیبود که باد نییو سرم پا زیت میها گوش

 :دمیبه صورتم کش یآشفته دست یبافکر 
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 ه؟یک یکت

 ه؟یک گهی... اون داشاری

 شده بود. ریوقت نمازم د رمیوشبه در آوردم و وارد توالت شدم تا وضو بگ دیدرهمم را ازحصار ترد یفکرها

 پهن کردم. فمیشدم و سجاده ام را از داخل ک یوکرم دیاتاق ساده سف داخل

 جهت عکسش باشد. دینوع قرار دادن سنگ توالت قبله با طبق

 اهلل اکبر... -

 

 مفیچرخاندم و نمازم که تمام شد سجاده را بستم و چادرم راهم کوچک تا کردم تا درون ک یرا دور دستانم م حیتسب

 جاشود.

 .نمیب یم دیرا آماده دست به کل ارشیک اهمانی کزادیشوم جناب ن یاتاق که خارج م از

 .دیگو یکند م یم یباهام تالق تانگاهش

 م؟یبر یآماده ا _

 ن ها افتاد.دهم اما نگاهم به استکا یرا تکان م سرم

 بشورم. نارویاول ا نیبزار -

 بلند آمد. شیصدا

 .میکنم بر یخواد خودم جمع م ینم _

 روم. یحرف پشت سرش م یکنم ب یزنم و کفشم را پام یرا چنگ م فمیک

 شود. یبسته م میزنم به کمربندم و چشم ها یراند و من با ترس چنگ م یشوم تخت گاز م یسوار خودروش م تا

 آمد. شیصدا میدیرس یکرد و وقت یم یدانستم رانندگ یتر از آنچه م عیسر
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 بسالمت. -

 زند: یم میشوم که صدا یکنم و تشکرکنان خارج م یلرزان و سرد کمربند را باز م یبادستان

 ارغوان؟

 گردم. یبرم

 بله؟ -

 نرم و شیکه صدا رمیگ یرا در دست م فیشوم گوشه ک یکشم و خم م یبه سرم م یدهد که دست یرا نشان م فمیک

 شود. ینجوا کنان زمزمه م

 ؟یخوب نقدیتوچرا ا _

 دهد: یگزد و ادامه م یرود که لبش را م یسرم باال م یسوال

 چطور بگم؟ یخاص یدار یفرق دمیکه د یبا دخترها یلیخ

 .یبر یتون یو باز لحنش سرد شد: م دیکش یپوف

 فشارم. یروم زنگ را یدرب م یو واج جلو هاج

 نشوم. سییر اهمانیمزاحم پسرمردم  گریتا د رمیبگ دیکل ییاز دا دیبا

 کنم. یها نفس حبس شده ام را رها م کیالست غیج یباصدا

 

 شد باهمان جذبه! یم یتداع میرو یدائم جلو شیآرام گذاشتم اما چشم ها نیبال سربه

وران خ ینیریزهر بود من طمع تلخ ش میهرچه که هست برا لشیاز کجا نشات گرفته اما دل ییایخویمال نیدانم ا ینم

 معنادار او را نداشتم. یشمال فراموش نکرده بودم و حال تاب نگاه ها

 .کرمیشد بر پ یشیکرده ام و زمزمه ام ن ریاس میدندان ها ریرا ز لبم
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 ...ه؟ومدیخوشش ن یدختر چینام هم نامزدش باشه اما خودش گفت ه یاون کت دیاون پولداره از همه تر مجرد شا -

 .دمیبه سرم کش یدست

 کم بود که اونم اضافه شد احمداهلل. میونگیآه خدا د -

 صدا کردم. یبیاسمش را با لحن غر میقبل از برهم زدن چشم ها یتلخ و گزنده بود وقت لبخندم

 ارش؟یک -

 

*** 

 

 که از آن واهمه داشتم برسرم آمد. یزیماه گذشته بود و حال من خبره تر شده بودم و چ کی

 شدم! عاشق

 زاد. کین ارشیعاشق ک آن

 یخان تمام مرزها ارشیک رایو دل به دل ِ وا مانده ام ندهم نشد که نشد ز رمیکرده بودم تا از او فاصله بگ یسع هرچه

 خودش کرده بود. ریناخواسته اس ایام را شکسته بود و مرا خواسته  یدفاع

 ؟یکن ینم یو کار ینیب یتوم سمینو یهارا داخل دفتر م نیدانم حاال که تمام ا یخدا نم آه

باز کرد  تیریهوا درب اتاق مد یو لوند وارد شرکت شد و ب بایز یدختر شیدوهفته پ یشد وقت نیریش لبخندم

ه تازه آنجا بود ک شان،یافتاده بود تا برگرد به خانه پدر ارشیمتعجب گشت که التماس وار به جان ک یواکنش زمان

جاخورده  شتریب دیبرادرش د تیریکه مرا داخل دفترمد یدانه اش بود وزمان یکیخانوم همان خواهر  یکت دمیفهم

 بود. نیبود و بهت زده تنها سوالش ا

 "!؟یکن یو تحمل م ارشیک یچطور "
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 یخان چطور برخورده کرده که همه از او چنان حساب م ارشیکه مگر ک ردیگ یآن روز خنده ام م یادآوریبا  هنوز

 رود. یم ادشانیبرد که خطاکردن هم 

 امشب... و

 زاد هم هستن. کیخانواده ن نیقیبه  یبرگذار شود که حت هیدر تاالر بزرگ افسر یقرار است جشن بزرگ امشب

تا حجابم حفظ  دمیرا به جان خر الخانمیل یلباس را انتخاب کردم و تمام غرها نیتر دهیپوش یشخص قهیسل طبق

 شود.

 .کیباطرح ساده اما ش ریحر ینفت یآببلند  راهنیپ

 ییو دا الخانمیل ادینداشتم اما با اصرار ز دابیبه سرخاب وسف تیرا فقط اصالح کرده بودم و چندان رضا صورتم

 .میشو یم شگاهیآرا یراه ییهمراه زن دا یناچار زیعز

 جمله آخرو نوشتم و دفتر را بستم و داخل کشو قرار دادم. یینامم توسط دا دنیباشن

 جمله را تکرار کردم. رلبیز

 را... تیمست آنم که بنوشم طمع ناب لب ها "

 قرارت یشور شور اشک، برنگاه ِ ب زمیبر

 دانم اما من... یرا نم مجنون

 .یلیمانند ل تیدهم برا یجان م 

 "ینیحس-یگل

 

 شوم. یم یبلند و شال راه یزنم و انداختن مانتو یبزرگم را چنگ م فیک تند

 من آماده ام. -

 کند. یم هیبو*س*ه پاک هد میشانیپاشد و پ یم میبه رو ینیریلبخندش ییدا
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ه ک یام هستم زمان یعل ییدا یتاب دخترگفتن ها یزدند و من چه ب یم میدخترم صدا یوقت ردیگ یجان م لبخندم

 آورد. یخان بابا مرا با زور کتک نامم را بر زبان م

 زنانه مدنظرش. شگاهیسمت آرا میرو یاو شده و م یشوم و سوار برخودرو یم الخانمیل یو همپا دهیکش یقیعم نفس

 

 

 .دیآ یم میلب ها یرو یقیخان با ابهت و جذبه لبخندعم ارشیک دنیرا داخل کف دست فشرودم و باد میها ناخن

 در گردش بود. شیبایز پیو ت کلیه یرو صانهیحر میها چشم

 آمد. یجغدش م یبه چشمان ِ رنگ شبش و موها تینها یکه ب یبراق مشک یوشلوار مجلس کت

 بار شکار کند. نیتوانست نگاهم را ا یخان نم ارشیبودم و ک ستادهیا لیفام یدخترها کنار

 .دمیشن یدخترکان را م یها زمزمه

 ال؟یاومد سهاوه جذابه هم   _

 :دیپوزخندکنان گردن کش الیسه

 کنه. یدل نبند اون اصال نگاهتم نم خودیب

 ها...؟ یزیعجب چ یول ستیتپل: مهم ن دختره

 نه؟

 

 ن؟یگ یم ی: چوستیهم به آنها پ سویگ

 خان نشانه گرفت و همزمان لب زد: ارشیانگشتش را سمت ک الیسه

 حداقل نصف دخترهاش خاطرخواهشن. نجایدونه ا ینم یدلش رفت واسش ول لوین یچیه
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 شد. یو چهره ام درهم تر م دینا ام دمیکردم که باهر حرفش ام زیگوش ت یو حرص متعجب

 او کجا من کجا؟ دیگو یراست م "

 کند؟ یکس را قبول م یکند من ِ تنها و ب یآنها را قبول نم یوقت

 نجایا یرود و تمام دخترها یپولش از پارو م ستاره هم ندارد، کی یشود و حت یحساب م رهایکه جزوه فق یدختر

شق ع ستین یدندان لق را بکنم... شدن دیشود با یهست و ... نم ییالیکه او قبول نکرده حداقل ثروتش چندخانه و

 "طرفه ام! کی

 ام آمد. یچندقدم شیدفعه صدا کیکردم که  یازته دل یآه

 دخترخوب؟ یکش یحاال چرا آه م _

 غهیشش ت یستبر و صورت نهیو س دهیو واکس خورده اش باال رفت به شلوار اتو کش یورن یناباور از کفش ها نگاهم

 اش و...

 کند با دلم. یچه م شیخدا چشم ها آه

 و آرام گرفتم. دمیدهانم را نامحسوس بلع آب

 ن؟یسالم خوب -

 فرو رفت و موشکافانه لب زد: شیها بیداخل ج شیها دست

 ارغوان؟ شدهیچ

 باالرفت. دیام بالق شانه

 .یچیه -

 قرارم. ینافذش حرف ها داشت با دل ب نگاه

 ؟یستین یشگیارغوان هم _

 شده؟ یزیچ
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 را عقب بردم و جمع کردم: لبم

 .ئسیر نه

 را آرام زد. تشرش

 !؟سیرئ یبازگفت _

 ارش؟یک یسخته بهم بگ یلی... ارغوان خادیبهم نگو خوشم نم گهیجاد چیبهت نگفتم جز شرکت ه مگه

 .دیلبش کش یشد که شصتش را رو یگردتر از آن نم چشمانم

 !ارمایلوچ نکن که طاقت نم یچندباربگم چشم هات و اونجور _

 و مبهوت به خودم اشاره کردم: من!؟ گنگ

 زاد. کیجناب ن لطفا

 :دیو همزمان آرام غر دیلباسم را کش نیو  از گوشه آست دیکش یکالفه ا پوف

 کنم ارغوان! یکته مدست تو آخرمن س از

 .یذار یبابام و باهاشون آشنات کنم مگه م شیبودم تورو ببرم پ اومده

 پرسم: یشوم و من من کنان م یدفعه خشک م کی

 ؟یببر یچ یو برا من

 .ستینکن ارغوان بخدا جاش ن تی: اذدیکش شیبه موها یدست

 شوم البته با استرس و دلهره. یشانه به شانه اش م ریکنم و سربه ز یم شهیوسکوت پ دمیرا گز لبم

 

 

 و محاسن کم. یجوگندم یکه موها یبه مرد مسن نگاهم
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که لمس نشود  یدستش را پشت کمر به طور اطیبار با احت نیخان ا ارشیو پرابهت در نظرم آمد که ک یجد نگاهش

 شود. یم ییگذارد و مشغول خوش وبش با دا یم

 :دیگو یدرش ماندازد و روبه پ یبه من ِ کنجکاو م ینگاه

 .زیعز یهانیک یمن وخواهر زاده آقا یهستن منش کتایارغوان  شونیا

 دهد: ینشاند و ادامه م یو کنارخودش م ردیگ یزند و دستم را م یم یلبخند یعل ییدا

 اومدن دخترگلم. لیتحص یدانشجو هستند و برا البته

 کنم. یزاد بزرگ عرض ادب م کین یزنم که رو به آقا یم یزیلبخندتشکرآم

 پدرجان. دنتونیسالم و خوشحالم از د -

 دهد. یم لمیتحو یبار لبخندمحو نیا

 .یان شااهلل زنده باش نطوریسالم باباجان، منم هم کیعل _

 دهم. یتکان م یسر

 .نیمتشکرم لطف دار -

 شود. یبلند م شیکند و از جا یم یسرفه ا ییدا

 ز؟یعز کزادیهم که اومدن جناب ن زیبه به داماد عز _

 کیشبانه ام جاخورده سرم اتومات یکابوس ها یصدا دنیبودنداما باشن یبود و آنها مشغول احوال پرس نییپا سرم

 وار باالرفت.

 .ایخودش بود با آن چهره نقاب مانندتظاهر ور بله

 زد از ترس نسبت به او. یم یدیبندشده بود و رنگم به سف نفسم

 کرد. یو اورا ول نمبود  زانیآو شیاز بازو یکت ارشیک خواهر
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 سوهان روحم شود. دیبشرالخلقه با نیهمه آدم ا نیا نیچرا ب شدینم باورم

 ثشیو خب یکنم اما نگاه شکار یشوم و سالم م یبلند م میازجا یکه بهم معطوف شد بالجبار به احترام کت نگاهش

 موقع جواب دادن سالم مشخص بود واضح.

 یو باور داشتم خانه خرابکن ها دمیترس یشد و من از آن برق نگاه م یم افتی نهیشرارت و ک شیعمق چشم ها در

 برد. یم غمایهست و مرا به مرز جنون و  یقهار

 

 

 .رنکندیتکون نخورده بودم تا مراناگهان غافلگ ییو زن دا ییآخرشب از کنار دا تا

 درهم بود. شیااش متوجه اوضاع حاد شده بود و اخم ه ینیزبیبا همه ت ارشیبود، ک نیسنگ نگاهش

 .مناکمیاز گفتن گذشته ها ب تینها یآورد و من ب یرا در م هیصبح شنبه سروته قض قطعنا

تازه اول ماجراها  نیشوم اما ا یاز درون فرستادم که از دستش خالص م یاتمام جشن که تمام شد نفس راحت موقع

 بود و...

 

خان هم نکرده وسوار  ارشیغضبناک ک ینگاه به اخم ها یکرده بودم  حت یخداحافظ کزادیبا خانواده ن یسرسر یحت

 هارا باال فرستادم. شهیشدم و ش ییدا لیاتومب

 را درآورده و داخل حمام شدم... میکردم و لباس ها یبه اتاق وقفل کردنش از ته دل خداروشکر دنیموقع رس تا

 را گرفته بودم و باوضو سجاده را پهن کردم و نمازشب را ادا کردم. میموها نم

و نگاهم که به ساعت  دیدم یم نمیآرام از قفسه س یتند و گاه یشده بود و نفس هم گاه یفرار میاز چشم ها خواب

 بودم؟ دهیام خورد جاخورده به عقربه پنج سحر زل زدم که چطور اذان را نشن یمچ

 ه و...را به جا آورد اقامه
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 ارغوان؟ _

 دخترجان! دارشویب

 !؟ارغوان

 را نشانم داد. دکی دیچشم هام باز کردم و متعجب زل زدم به او که کل یال ییزن دا یباصدا

 ؟یزاپاس استفاده کردم... ارغوان خوب دیازکل نیهم ینگران شدم برا یجواب نداد _

 خشدار و خواب آلود آمد. میصدا

 اتاق؟ نیده اومدش یزیسالم آره خوبم... چ -

 و زمزمه کرد: دیاش کش یشانیبه پ یدست

 !یباهات تماس گرفته توجواب نداد یزنگ زده بودگفته هرچ ارشیک

 اومده؟ شیپ یمشکل اوم

 قلبش گذاشت. یدستش را رو ییشدم که زن دا زیخ مهیدفعه ن کی

 !؟یوا _

 یگاهو ن دهیکش رونیلوازم ها ب نیکرده و تلفن همراهم را ازب دایکمد پ یرا از تو فمیرفته و ک نییاز تخت پا شرمنده

 تماس شماره انداختم. زانیبه م

 زنگ زده... یکل گهیراست م -

 را باال فرستادم. سرم

 کنه ازقصد جواب ندادم!؟ یحاال چکارکنم فکرم -

 داد: لمیتحو یلبخندمعنادار
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 یتا سرکار سرت تالف یاریاز دلش درب یتون یم نیهم یراو پاگشا کردند ب نینباش امشب خانواده احسان، نگ نگران

 نکنه.

 خورد: یزده لبم تکان م بهت

 !؟ییدا زن

 کشد و: یتازه بلوندکرده اش م یبه موها یدست

 کنه ها... یم یوگرنه تالف اریو بال، از دلش درب ییدا زن

 گفت که عصاقورت داده! ارشیهمه به ک یاحسان جلو یآبج یعنیبار دخترخاله اش  کی ادمهی

 چکارکردکه! ارشیک یدون ینم

 به غلط کردن افتاد. چارهیب دختره

 کنم. یزمزمه م متعجب

 مگه چکارکرد؟ -

 .ستادیلبش باال رفت و ا گوشه

 موش گنده انداخته بودتو اتاقش! کی یچیه _

 .رخندهیهم زد ز خودش

 زدم. یلبخند مچهیبه خنده باز شد و ن لبم

 .امیمن اتاق رو مرتب کنم م نیرباشه پس شماب -

 را جلوم تکان داد: دستش

 .میکار دار یکل ایزود ب فقط

 چشم. -
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 ییروم که دا یزنم و سمت آشپزخانه م یبه سرو صورتم م یکنم و آب یرود تخت را مرتب م یکه از اتاق م الخانمیل

 اش. یچا دنیدستش بود و درحال هورت کش ییروزنامه ا

 جان، روزجمعه هم مگه روزنامه ها بازه؟ ییدا ریصبح بخ -

 دهد. یرا آرام م جوابم

 که وقت نشد بخونم. روزهی)روزنامه( مال د نی... واال ازبابایصبح توام خوش عز _

 .دمیجو یتلخ کم یو همراه چا دمیو کره را به نون تست مال ریپن یو کم زنشستمیم پشت

 بزارم؟ ی: ناهار چالخانمیل

 برداشت: ینیریخودش ش یگذاشت و برا روزنامه کنار ییدا

 خانومم. یکه دوست دار یهرچ

 لبم آمد و سرم را باال گرفتم: یرو یلبخندمحو

 آش رشته براتون بار بزارم؟ هیچ نظرتون

 .ستمیخوب بلدن ادیبوسه چون من ز یزد: پس دست خودت و م یچشمک الخانمیل

 .هیاگه ارغوان جان زحمت بکشه عال ی: اون که تعارفه ولییدا

 :دیبه چانه اش کش یدست ییدا زن

 باشه ارغوان جان؟ میخانواده دامامون بخر یکادو خوب برا کیامشب  یبازار تا برا میسربر کیما  پس

 دهم. یتکان م یسر

 .کارمیمن ب نیبر نیتون یباشه م -

 را اطراف چرخاندم. سرم

 کو؟ دیپس ناه -
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 به شانه خانمش انداخت: یودست دیخند ییدا

 .میرسون یخودمون رو م نایتا دو ا تیما نها انیفکرنکنم ناهار ب رون،یزود احسان اومد دنبالش و باهم رفتند ب صبح

 بندم. یرو م میها چشم

 ن؟یدار زریونخود داخل فر ایلوب -

 ؟یآش و کشک چ یسبز

 خواستم واستون بپزم که قسمت توشد. یم شیماه پ کیهست  یموقع خروج آشپزخانه جوابم را داد: همه چ الیل

 گه؟ید یاعلیب

 : اومدم.ییدا

 ها؟ یدیکه پخت وپز و انجام م یشی: توکه ناراحا نمدیپرس دیجلو آمد و باترد ییدا

 را نوچ کنان باال پراندم: یسر

 ؟یچ یبرا نه

 کردن رو دوست دارم. یآشپز من

 را رها کرد. نفسش

 !یکن یقبول م نایعارف و انگران بودم که بخاطر ت _

 برات؟ رمیبگ یالزم ندار یزیتوچ

 کنم. یجمع م لبم

 هست. ینه همه چ -

 کرد: زیرا ر چشمانش

 ؟یکن یکه نم تعارف
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 ام آمد. خنده

 نه. -

 

 کردم. یداغ و نعنا داغ را جداگانه سرخ م ازیمواد پخته را مخلوط کرده بودم و همزمان هم پ تمام

 خنک وارد شود. یعرق کرده بود پس پنجره آشپزخانه را تا انتها گشودم تا هوا میشانیپ

 زنگ واحد زده شد. ناگهان

 زمزمه کردم: متعجب

 اومدن!؟ نقدزودیا نایدایناه یعنی

 تنم بود ومناسب. کیش دگلداریهمراه دامن سف یصورت بلوز

باال  میخان جفت ابروها ارشیک دنیاما باد ستمیرا نگر رونیب یازچشم مهیاُپن چنگ زدم و سراس یرا از رو شالم

 تاب و تندگشت. یچهره اش ب دنیامان قلبم با د یو کوبش ب دندیپر

 بهم کرد: ینگاه اجمال ارشیباز کرده که ک عیو درب را سر دمیزده بلع جانیدهانم را ه آب

 !سالم

 ؟یکن ینم تعارف

 .دیدر را گرفته بودم که باحرفش باشرم کنار رفته و زمزمه ام آرام رس یجلو

 .نیبفرما نیخوش اومد یلیسالم خ -

 نشست. ونیزیتلو یتنها کاناپه جلو یحرف داخل آمد و رو یب

 اندازه مشکوک بود. یب سکوتش

 رم آمد.ازپشت س شیآماده کنم که صدا شیبرا یبود و داخل آشپزخانه شده تا قهوه ا نییپا سرم
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 خونه است؟ تیدا _

 .ستمیام بود نگر رهیخ دهیباالپر یگردشده به او که با ابرو یو باچشم ها دهیکش ینیه

 لطفا؟ کزادین یاع آقا -

 .دیرفتند خر ستندین رینخ

 :دیمانند بازجوها پرس نهیلم داد و دست به س یخور یزناهاریم یو رو دیکش یکالفه ا پوف

 هست؟ یچ اشاریتو و اون  نیبگو ب عیسر

 و همزمان نجوا مانندجوابش را دادم: ختمیر یرا برگرداندم و دانه قهوه را م سرم

 .ئسیر دیزن یحرف م یفهمم راجب چ ینم

 کرد و نفسم را قطع کرد. شیبازوها ریو مرا اس دیدفعه بازوم را کش کی

 اش سوزنده بود دم گوشم. زمزمه

 !دیپا یاش همش تورو م دهیقلمب یکه با اون چشم ها دمیطفره نرو خودم د _

 زود؟ بگو

 :دیبه آرنجم آورد و توپ یبار فشارمحکم نیاش که ا یاز نگاه کنجکاو و سوال دمیدزد یرا م میها چشم

 ها؟ رهیگ یازمن آمارت م یبگو واسه چ د

 ؟یکرد تا بفهمه اونشب چکار بود دیلیکه بعداز مراسم موقع برگشت مخم رو ت نتونهیب یچ

 کرد و موشکافانه افزود: زنگاهمیت

 باهم؟... نکنه

 تازه داشتم تا از عطرمدهوش کننده اش در امان بمانم. یبه هوا ازیدهانم به شدت خشک شده بود و ن آب

 .دیکند اما چفت تر چسب میتقال کردم تا رها یکم
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 منتظرم ارغوان؟ یندار یجم نخور که راه فرار _

 گرفت و دست از تقال برداشته و:آرام  ینامم از زباش قدر دمیباشن قلبم

 کنم. یچکار م نجایواسه اون کنجکاو شده که من ا مونهیهمسا نایشمال مامانش ا یتو

 ام را شکار کرد. یچانه ام قفل کرد و سرم را باال داد و نگاهش نگاه فرار ریرا ز دستش

 ؟یگ یدروغ که نم _

 شه؟یکه عاقبت دروغت واست گرون تموم م یدون یم

 تکان خورد: میاراده لب ها یو ب دیپلک چشم پر نامحسوس

 .گمیجون خودم راست م به

 لبش باال رفت. گوشه

 که... یحاال واحب نبود قسم جونت و بخور _

 فکر فرو رفت. ینشست و تو یصندل یکرد و رو میرها

قرار  شیجلو بیس یو همراه پا ختهیرا داخل فنجان ر دهیزد، قهوه دم کش یونگاهم دو دو م دیلرز یم میها دست

 دهد: یادامه م بیروبهم غر رلبیدادم که ز

راحته که اون  المیحاال خ یباهات... ول ایتورو بشناسه  یکه اون عوض شدیمثل مرغ سرکنده ام باورم نم شبید از

 ...یول گهیزدیبودن بلده نه چ هیفقط اسمت بخاطرهمسا یعوض

 انداخت. ستادهیبه من ِ سر ا ینگاه

 .ارهیزارم اسمت و به زبون نجسش ب ینم گهید -

 قرار دادم. زیم یآب رو وانیو همراه دوقاشق و ل دهیو آب کش دمیزدم و دوبشقاب از آبچکان کش ینیلبخندشرمگ

 ظهر بود. کیبه  قهیده دق ساعت
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 .دمیخودمان کش یرشته راهم زدم برا آش

 قرار دادم. شیجلو یه بودم و با لبخندواضحکرد نییبشقابش تز یداغ ونعنا داغ راهم با وسواس رو ازیو پ کشک

 نوش جان. -

 حواله ام کرد: ینگاه مین

 ت؟یسرظهر اومدم خونه دا ستیزشت ن یشه نخورد ول ینم

 را قورت دادم. لبخندم

 .ستین ینطوریا ییدا دینه راحت باش -

داغ ... کنارش نشستم و با دست به چانه  ازیکشک و پ الهیو همراه پ دمیکش یخودم کم یرا برگرداندم و برا سرم

 همش زدم تا خنک شود.

 ؟یارغوان خودت پخت _

 دادم. شیخشک شد و اما جوابش را بانگاه به مردک چشم ها دستم

 چطور؟ -

 بدشده؟

 کرد. یپرکرد و خورد و همزمان هم نوچ چندقاشق

 د.بو ینییواحدپا هیهمسا یبار آش خوردم مال نذر نیخوبه... آخر یلیخ _

 گرفت. یرنگ بغض و ناراحت نگاهم

 کنم. یبراتون درست م نیبهم بگ نیدوست دار یخوب هرچ -

 گذاشت. زیم یرا رو دستش

 دوست دارم. ی... راحت باش تا منم بتونم بگم چیکن یباهام برخورد م یرسم نقدیا ادیخوشم نم _
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 .دمیرا گز لبم

 ن؟یخب، حاال نگفت نیراحت هست یلیشما که خ -

 باال انداخت. ییابرو

 اول بگو تو. _

 !؟کزادین یآقا -

 بگو تو؟ _

 ...یآقا -

 کلمه بگو تو؟ کی _

 کنان( ی) نعره ا

 تکرار کردم. دهیجا پر از

 ارش؟یک یآقا -

 :دیکش یقیعم نفس

 تمام؟ ارشیبگو ک نشد

 نشود. زیسرر میدرجدال بود تا اشکم ها میها چشم

 شرم هم قوز باال قور بود. بانگ

 :دیپرس ثانهیو خب کنجکاو

 ارغوان؟ شدیچ

 تا التهابم کم شود. ختمیر وانیبرداشته و درون ل یآب سرد خچالیو از  دمیکش یپوف

 قربان. ستیبود ن یشوخ -
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 حرف از آشپزخانه خارج شد و کتش را هم برداشت و سمت درب رفت که هول کرده یبلند شد و ب شیازجا

 

 قدم تند کردم و سد راهش شدم و متاثرکنان زمزمه کردم. دنبالش

 آخه؟ یکن یچرا لج م -

 با لب گاز گرفته اش در تضاد بود. بیعج شیها اخم

 برو کنار خانم محترم. _

 چسبم. یبه درب م جاخورده

 ن؟یکن یم یاع شما باز که لجباز -

 کرد. ریو مچم را اس دیکش یا نعره

 کالفه؟ یفهم یباهام... پوف ارغوان از دستت کالفه ام م یو حت یدون یم بهیتوکه من و غر _

 راه باز کرده بودند و پربغض دلخور جواب دادم. یکی یکی میها اشک

 ن؟یکرد دیاحترام گذاشتن بهتون رو خودتون از اول تاک -

 ...نیخوا یم حاال

 :دیآرام و بم رس شیصدا

اما  یمشیماه پ میون کیبابا تو االن  یباش بیخوام باهام غر یرو بهم بزن... نم یلعنت نیقوان نیکن ارغوان... ا نقصش

 !یهنوز مثل روز اولت

 هان؟ زهیبر تیتدافعه رفتار نیکه ا چکارکنم

 که باشصتش لبم را آزاد کرد. دمیدندان گز ریرا ز لبم

 تو؟ یدار کاریبا اون چ _
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 تمام. ارشیکلمه بگو ک کیمن و بابا  یکرد هالک

 استشمام کردم. میرا داخل رگ ها ارخونیش یزد و گرم یقلبم اوجش باالتر رفت و رنگم به سرخ بانضر

 نمانده بود که ببلعم. یدهان آب

 ن؟یغذاتون بخور نیایبگم، م -

 دفعه... کیکنه ها  یمعدتون تحمل نم بخدا

 یوقت دیدردهانم ماس حرفم

 لبم گذاشت. یرو دستش

 شمرده عنوان کرد. شمرده

 ارش؟یفقط بگو ک _

 دهم. یباشرم تکان م یسر

 کنم. یدستش فرار م ریدهم بالبخند از ز یرا پس م دستش

برداشت که  یزیدفعه خ کیبهم انداخت و  یدخترانه از کجا آمد که اوهم با تعجب و بهت نگاه طنتیدانم ش ینم

 اشت و مانع شد.در گذ یرا ال شیپا کیتا خواستم در را ببندم  دمیزنان سمت اتاقم دو غیج

 دستم بهت نرسه. نکهیارغوان مگه ا یفرار کن یتون یم یفکرکرد _

 زده داد زدم: جانیاماه دهیترس

 کزاد؟ین یآقا

 :دیوغر دییسا دندان

 کالم بگو و خالص. کی کزادیدرد ون کزادین مرگ

 آمد زل زدم. یم کمیبه او که مرموز نزد دهیرا محکم هل داد که عقب رفته و ترس در



 کالغ پر گنجشک پر

 
127 

 

 قربان. -

 لبش قرار داد. یجلو انگشتش

 .سیه _

 

 نگاهم دوخت. هیبه عمق قرن رایداغ و نگاهش نافذ و گ دستش

 ارغوان. زمیخوام شرمت و بر یم _

 را نداشته بودم. یکلمه ا یچندبار بازوبسته شد اما توان حت میها لب

 .دینم لرزسوزنده اش را آزاد کرد و ت ینفس ها یرا دم گوشم برد و هرم گرما سرش

 نیماب رواید یکه دستش را رو دیکوب یم نمیقفسه س یها وارهیکوبنده به د یکیهمه نزد نیشدت ضربان قلبم از ا به

 زد. یخودش حائل کرد و پلک

 خب؟ _

 دیکاو یاش م دهیام و به او که بانگاه در ختهیر میآب دهان هم نبود، کور کور التماس درعمق چشم ها دنیبلع یجا

 شدم. رهیخ

 .دمیسپرشالم شد و چفتشان چسب میکه جفت دست ها دیکش یکرد و گوشه شالم را کم یمکث

 خورد. یلبش تکان گوشه

 !یزن یفهمت ارغوان، توتموم معادالت من و بهم م ینم _

 ها؟ ه،یبابق یفرق دار نقدیا چرا

 راهش راباز کردند. یرگیپس از د یکی میکرد و طاقت از کف داده بودم و اشک ها دنیشروع به لرز فکم

 برد. غمایپوست صورتم جانم را به  یرو شیرا کالفه فوت کرد که گرم نفسش
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 ه؟یات واسه چ هیگر _

را گرفت و مرا کشاندتا در توالت اتاق، درب را باخشونت باز کرد و مرا فرستاد  میبازو کیکه  ختمیر یصدا اشک م یب

 و دستش را در هوا تکان داد:

 ارغوان کار دارم. ایبشور ب 

کاسه خونم  یصورت قرمز و چشم ها دنیزل زدم باد یوقت نهیهقم را در نطفه خفه کرده بودم درب را بسته به آ هق

 از خودم وحشت کردم.

 .دمیسرو صورتم پاش یآب سرد را گشودم و مشت مشت آب را رو عیسر

 بفهمانم ازقصد نبوده دیفهم ینه به او که مرا نمبه بار آورده بود، حال چگو ییرسوا یزدم و دلم حساب ینفس م نفس

ه است ن شیقرار یهمه از سرب شیو تاالپ و تولوپ ها ردیگ یم شیجنبه باز یدل ِ ب نیا یش یم کمیکه نزد یو زمان

 .گریزدیچ

تختم  یشوم که او را رو یکشم و از آنجا خارج م یم یقیکنم و نفس عم یخشک م زانیبا حوله توالت آو صورتم

 و به سقف زل زده بود. دهیکف موکت بود تنها کمربه باال دراز کش یرو شیکه پاها یطاق باز درحال افتمی

 کردم. شیبار صدا نیاول یبرا شیزدم و روبه رو یلبخند مچهین

 ؟یخان خوب ارشیک -

 دهد. یحوصله تکان م یرا ب سرش

 پرسد: یم دیددوزد و باتر یزنم که نگاه ناباورش را بهم م یبه او زل م متعجب

 ؟یگفت یتوچ

 زنم. یقفل هم لب م میکنم و دست ها ینثارش م ییبایلبخندز

 ؟یخان خوب ارشیگفتم ک -

 د:پرس یکند و باز م یم شیربازوهایو تابه خود بجنبم مرا اس زدیخ یدفعه برم کیکند و  یمات نگاهم م چندلحظه
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 بگو؟ بازم

 شود. یم زانیآو میها لب

 ها؟ یکن یم تمیاذ یخان دار ارشیاع ک -

 کند. یو سمت آشپزخانه پاتند م ردیگ یخندد و دستم را م یم مردانه

 آش رشته تورو اول بخورم. یتونم االن به جا یگرسنم شده زودباش که م یلیکنم خ یفکرم _

 و باشرم همراهش شدم. دمیگرد و لبم را گز میها چشم

 نشست زنگ واحد به صدا درآمد. یپشت صندل تا

 ام انداختم. یبه ساعت مچ ینگاه

 اومدن. دی احتماال از خر ِییدا _

 شود. یم دایپ الخانمیو ل ییکنم که چهره خسته دا یکنم و آرام بازش م یدر پاتند م سمت

 .نیسالم خسته نباش -

 کشد: یزند و لپم را آرام م یم یبند مهیلبخندن ییدا

 استقبال! انیم یرچطوریادبگیباباش و داره، خانم  یهوا شهیدخترگلم بشم که هم قربون

 باباجون. یبهم بگه خسته نباش ادیب کبارینشده  یدخترت که شوهرکرد ول اون

 .مایخوبه فقط تانصفه رفت یخانم: کم غربزن عل الیل

 گذارد. یرا کنار درب م نیسنگ یکند و بسته ها یم ینوچ ییدا

سنم برم دنبال  نیبگو خودشازده اش بخره چرا من با ا یخواست یبه بعدهرچ نیخانم من از کت و کول افتادم از ا _

 آخه؟ زایچ نیا
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به  یشود و دست یبلند م شیخان هم از جا ارشیشوم که ک یزنم و وارد آشپزخانه م یم یهردو لبخندگرم به

 کشد. یم شیموها

 آمد. یم شیهنوز صدا ییدا

 خونه شوهر. رنیکه هرکدوم م نایبعدا شتیمونم پ یبابا من م ریخانم از االن طرف دامادت نگ نیبب _

 .نمیب یبچه کوش از صبحه نم نیا یعل نحرفای: ولش کن اییدا زن

 کنه وبعدش درس. یدوستاش باز شیپ رهیگفت م دی: سعییدا

 نگرانشم. رونهیب دهمشیکالفه لب زد: سع ییدا زن

 کرد. یخان سرفه مصلحت ارشیخواست لب باز کند ک ییدا تا

 سالم. _

 شالش را صاف وصوف کرد و پته تپه کنان جوابش را داد. یفور ییدا زن

 به او انداخت. یبه من بعد نگاه یاول نگاه دهیباالپر یهم با ابروها ییدا

 ؟یخوب زیعز ارشیسالم از ماست جناب ک _

 ورا؟ نیا از

 هم پرجذبه جواب داد: ارشیک

 باهاش داشتم که اومدم. یادارکار  کیداد  یو ارغوان جواب نم شیگوش

 : عجب!ییدا

 د؟یبه کجا رس یکار ادار خب

 گفت. یرسما به او م ییتوانستم لبخندم را پنهان کنم دا ینم

 "!ینبودبگ یدروغ بهتر یخرخودت "
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 حرف نشست. یخان هم ب ارشیو ک ندیکردند که بش تعارف

تازه گذاشتم و  ینیریام و درکنار استکان و ش ختهیر یآب جوش را درون قور یراجمع کردم و از فلکه سماورگاز لبم

 تک مبل نشستم. یگذاشتم و خودمم  رو یهرکدام استکان یشدم و جلو ییرایباشرم وارد پذ

 : پدرجان خوب هستن؟الخانمیل

 دهد. یتکان م یخان سر ارشیک

 بله سالم دارند خدمتون. _

 

گذاشتم و قابلمه هنوز  یبلندشدم و سمت آشپزخانه رفته و به تعداد بشقاب میظهر بود که ازجا میدون یرو ساعت

 نبود گرمش کنم. ازیداغ بود پس ن

 .دمیو آب کش ختمیر یدوبشقاب خودمان را درون قابلمه کوچک عیسر

 قرار دادم. زیم یمتوسط هم برداشتم و داخلش را از آش رشته پر کردم و رو یا شهیظرف ش کی

 است. دیاحتماال سعواحد آمد و  زنگ

 داخل آمد و دواستکان برداشت. ییشدم که زن دا رهیواحسان خ دیآمد و متعجب به ناه یخوش وبش یصدا

 هم بشقاب بزار. هیوبق دیواسه ناه زمیدستت دردنکنه عز _

 گذارم. یو از نو بشقاب م میگو یم یچشم

 کنم. یم یشوم و همزمان با ورودم با احسان احوال پرس یاز آشپزخانه خارج م 

 شود. یاحترامم بلند م به

 سالم ممنون از لطفتون. _

 خورد. یگره م دیزنم و نگاهم به نگاه سرد ناه یم یلبخندمحو
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 گردانم. یرا برم سرم

 جان. ییناهار آماده است دا -

 خانه. ئسیتر بود و ر بزرگ

 زند:  یم یلبخندپهن

 .دی بچه ها بلندشبسم اهلل پس

 دارد: یخان کتش را برم ارشیک

 .شمیمزاحم نم گهیممنون د نه

 زند. یپشت شانه اش م یدست ییدا

 جان؟ ارشیک ینبود یتوکه تعارف _

 لبش را جمع کرد. ارشیک

 .شمیمزاحم نم گهینه د _

 هم برداشت نه گذاشت و گفت: ییدا

 .یدیآش رشته ارغوان پخر رو از دست م نیا یخودته ول لیم

 کرد. تیرا سمت آشپزخانه هدا هیو بق خودش

 بهم انداخت که با لبخند لب زدم. یخان نگاه ارشیک

 نداره. یبیبمون ع -

 کنم. یکند جلوبروم که عقب تر گرد م یکشد و اشاره م یم شیبه موها یدست

 اول شما... سنتون چقده؟ -

 .دمیرا شن پوفش
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 شما!؟ یباز گفت _

 ودوسالمه. یس

 .ستمیکرد نگر یم رنگاهمیبه او که ت متعجب

 واقعا!؟ -

 .اهشتیهفت  ستیبخوره ب تایخوره... نها ینم بهتون

 صدا. یخنده تلخ و ب کی دیخند

 من. ییواسه بازجو ادهیمن گرسنمه وقت ز میبر _

 زدم. یام هم به شوخ هیکنا

 ن؟یببر فیتشر نیشماکه عجله داشت -

 حواله ام کرد. ینگاه مهین

 زنن واسه گاز گرفتنت. یکه دندونام له له م زیمزه نر _

 .میرو یکنم و هردو سمت آشپزخانه م یم یزیر خنده

 انداخت. یباالرفته بهم نگاه یبا ابروها ییدا

 .دیبفرما _

 .دیانداخت و سپس به سع الخانمیبه او و ل یهم نگاه ارشیخان باز کردکه ک ارشیک یبرا جا

 من نبود. ینفره جا برا زششیم

 :دیگو یرو به پسرش م الخانمیل

 ؟یو بخور زناهارتیم یرو یریتوم دجانیسع

 باچشم وابرو اشاره کرد بلندشود. الخانمیپرسوال به مادرش انداخت که ل ینگاه دیسع
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 بهم کرد ونشست. یخان هم اشاره کوچک ارشیبلندشد و ک شیحرف از جا یب دیبود و سع ستادهیهنوز ا ارشیک

 قرار دادم. زیم یسرد را برداشتم رو آب

 دستون دردنکنه. الخانمیخوشمزه ل یلی: خاحسان

 زد: یلبخندکوچک ییدا زن

 .دنیزحمتش رو ارغوان جان کش یجان ول نوش

 احسان سمتم معطوف شد. نگاه

 هم جا افتاده و خوشمزه شده. یلیدستون دردنکنه خ _

 کنم. ینثارش م یلبخندواقع

 نوش جان. -

 کنم. یو مزه اش م زمیر یکشک ونعنا م یکنم کم یرا تانصفه پر م بشقاب

 شد. یتنومند ردستیدفعه دستم اس کیقرار داده بودم که  میپا یرو دستم

 خورد کج شد. یرا م شیزده بود و غذا هیخان که خونسرد تک ارشیمتعجب به ک نگاهم

 و ول کن نبود. دیحرف تقال کردم تا آزاد شود اما سفت تر چسب یبه دستم آورد که ب یفشار

 خوردم. یکردم و از آن م یلرزان قاشقم را پر م یبادست شرمزده

 حرف از آشپزخانه خارج شد. یو ب دیعقب کش دیناه

 برسد. دشیرا تمام کرد تا به ناه شیتندتر غذا یهم کم احسان

 جلو آمد. ییشد دا یکه خال بشقابم

 برات باباجان؟ زمیبر _

 زنم. یم یلبخندلرزان
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 ممنون. رشدمیس -

انداختم  نکیرا جمع کرده و داخل س فیکث یآشوب شده ظرف ها یشوم که دستم رها شددو با دل یبلندم میجا از

 و مشغول شست وشو شدم.

 .دیپا یمرا م یرچشمیدانستم ز یم یتنم درگردش بود به خوب یرو نیسنگ نگاهش

 هم سالن رفتند. یعل ییو دا ارشیظرف هارا جمع کرد و ک ییدا زن

 پاک کرد. یرا آورد ودور لبش را هم با دستمال کاغذ فشیکث دبشقابیسع

 دستت طال ارغوان جون. -

 زنم. یم دشیبه لحن جد یلبخند

 .دجانینوش جانت سع -

 .زنمیکند و نرم لب م یرا دم م ییچا ییدا زن

 قط جزوه خوندم.من برم درس بخونم از صبح ف -

 دهد. یتکان م یسر

 بابت آش رشته هم ممنون خوشمزه بود. زمیبرو عز _

 نکردم. یکار -

 بندم. یروم و درش را م یآشپزخانه سمت اتاقم م از

 .دیآ یم یامیدانم چقد گرم درس بودم که به تلفن همرام پ یشوم و نم یم مشغول

 دهم. یزنم و بالشت به بغل جوابش را م یم یقیکنم و باخواندنش لبخندعم یبازش م عیسر

 "اونجا که حوصله شما سرنره؟ امیخب من چکارکنم ب "

 خان. ارشیفرستم به ک یکنم و م یسندم
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 دهد. یجوابم را م عیسر

 "ادیهم کاردارم البته االن فقط خوابم م یکل رمیباشه پس من م "

 نداشت که تعارفش کنم. انتظار

بود  دهیباز خواب یکه بادهان ییدا دنیشوم اما باد یسالن م یکشم و راه یم راهنمیه پب یشوم دست یبلند م میجا از

 خنده تم گرفته بود.

 بود و باعث خواب همه شده بود. نیرشته هم سنگ آش

 اندازد: یبهم م ینگاه

 خونه من. میباهم بر ایب

 کنم. یم میابروها ینازک چاشن یاخم

 .نیاستراحت کن نیخان شما بر ارشینه ک -

 سمتم برداشت. یقدم

 ؟یکن رونیب نجایمن و از ا یخوا یم یعنی _

 هوم؟

 

 شوم. یم نهیبه جانب دست به س حق

خواب آلود من درد  ییو با دا نیبمون نیخوا یها... م نیهرطور دوست دار یول نیخب بر ادیخوابتون م نیمگه نگفت _

 .دیودل کن

 زد. یطرفه ا کیپروندم که لبخند  ییابرو

 شرکت وخونم واسه کار؟ یایم توکه _
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 گردشد. دشیتهد دنیازشن میها چشم

 را جلو آورد. دستش

 ؟یندار یکار نجایا میبر ایب _

 کنم. یراجمع م لبم

 .دیکنم درک کن یخواهش م شهیپس نم امیم یلطفا منم شب مهمون -

 کرد و کتش را برداشت و سمت در قدم برداشت. یحرف نگاه معنادار یب

 و دنبالش رفتم و کتش را گرفتم و بهش کمک کردم بپوشد. دمیکش یپوف

 برات بپزم؟ یدوست دار یچ ینگفت نیناراحت نشو لطفا بب -

 .دیاخم توپ با

 حتما بپز! یزهرمار بلد _

 ماند. یم شیخال یبندد و نگاهم به جا یگذارد و در را م یهاج و واج م مرا

 

 پاگشا... شب

 

 زد. یم دینداشت و باکمال وقاحت مرا د ییابا یزیچ چیکه از ه یاشاری یپروا یو ب ینیزبیاز ت یفرار نگاهم

که با اخم مشغول گفتگو با شوهرخاله  یخان ارشیبه ک یرچشمیو ز اورمیمعنا دارش را تاب ب یتوانستم نگاه ها ینم

 اش بودانداختم.

 بافت. یسرهم م یزهایو چ دیپلک یم ارشیالهه مدام دور وبرک خواهراحساس

 فرستادم. شیبرا یکوچک امیهمراهم را درآوردم و پ تلفن
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 راند!؟ یدوست چرا خود را ازم م کنیندارم ل یاگر مرا از خود براند باک ایتمام دن "

 "اخمو؟ یآقا یقهر

 و فرستادم. سندکرده

 راسمت خودم معطوف نکنم. هیشدم تا حواس بق یمشغول باز یالک

 دانستم از آن اوست. یخوب مانداخت و من  اهیس میرو ینیسنگ نگاه

 درشت شد. امشیاز پ میپنهان شده صحفه اش را باز کردم اما چشم ها جانیو باه دیدر دستم لرز همراهم

 "پشت استخر ایب "

 .دمیخودش ند یسرم را باال آوردم اورا در جا یوقت

 حواسش برمن نبود. چکسیه اشارکفتاریجز اون  دمیکش یکالفه ا پوف

 بلندشدم و آرام سمت در قدم برداشتم. میتوجه ازجا یب

 شود. یم دایسوراخ موش پ یبرا یادیاست راه ز نیدوبلکس ا یخونه ها یخوب

 هن کنان خود را به پشت استخر رساندم. هن

 ؟ییکجا -

 ...ےآها

 .میفرو رفت یمطلق یکیتار یدهانم گرفته شد و تو یقدرتمند رو یدفعه دست کی

 کرد. هیآرامش رابرمن هد شیشد که صدا یم نییتند و کوبنده باالوپاام از ترس و وحشت  نهیس قفسه

 منم. _

 و نجواکنم. شیو چنگ بزنم به بازو ابمی یبود تا از رعب و وحشت خالص یکاف نیهم

 ؟ینطوریچرا ا شدهیچ -
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 داد برصورتم پخش شد. یطعم نعنا م یکه، بو یگرما یو رها کرد تمام دینفسش را درهم دم هرم

 و کالفه اش. یعصب یرا حس کردم وبعدش صدا میکنار پهلوها شیشدن دست ها مشت

 چرا زم کرده به تو... ستیمعلوم ن یدنبالت بود عوض اشاریپسره  نیا _

 :دیپرس دیگشت که باترد دهیقلبم با جمله اش باال رفت و نگاهم ترس ضربان

 چت شد!؟ تو

 زارم؟ یب من از دروغ یدون یم گه،ید یبهم راست گفت ارغوان

 بازگو کردم. تیبرا یروز دیتوانم شا یاما نم زمیعز ارشیام ک شرمنده

 .میدیرا شن اشاریدور شدن قدم هاب  یکه صدا میدانم چقد در همان حال ماند ینم

 گرفت و لحنش نرم ترشد دم گوشم. یشکمم جا یبار نرم رو نیکه دستش ا دمیکش یراحا نفس

 م؟یخب کجا بود _

شدم و ساعت  یمشغول بررس نیهم یتارفتم اعصابم خرد بود و خوابم نبرد برا یدون یباهام، م یومدیچرا ن آها

 روکالفراموش کردم.

 کرده بود! رید قهیآوردم امشب دوساعت و ده دق ادیبه  اریاخت یب

 برات نگران شدم. یلیخ -

 لب زد: یخاص طنتیباش

 بانو؟ چرا

 ان.کشاندم به مک انهیرا با زبان تر کردم و بحث را ناش دهیخشک یخورد و لب ها یبانوگفتنش تکان دنیازشن قلبم

 کجاست؟ نجایا -

 المپ نداره؟ چرا
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 بشنا؟ تمونیممکنه متوجه موقع میبر بهتره

را بادست پوشاندم و زمزمه ام  میدفعه همه جا روشن شد و من چشم ها کیرا لمس کرد که  یزیکرد و چ ینوچ

 کرد. انیرا ب رتمیح

 بابا کور شدم. یداد یم یندا هیداقل خدا ح یوا -

 و دنبال خود دواند. دیدستم را کش یکی آن

زل  قیاز آنها نشاند و عم یکی یمات شدم، مرا رو یسالن ورزش دنیبرداشتم باد میچشم ها یدستم را از رو باشک

 زد بهم.

 شالم نشست. یگوشه لبش باالرفت و دستش رو دم،یدهان را صدادار بلع آب

 بردارم؟ _

 او اعتماد داشتم اما بحث محرم ونامحرم بود! به

 کرد: چرا؟ ینه تکان دادم که اخم یبه معن یسر

 را جمع کردم و لب تکاندم. لبم

 .میمانامحرم -

 !یو حرص یخنده عصب کی دیخند

زن ها رو  یها خودشون کل یلی... خیزن یکه تو دم از محرم و نامحرم م ایمرده رفته اون دن یارغوان ک الیخ یب _

 ره؟یگ یبهشون خرده نم یزنن اما کس یم دید

و او مات ماند و من  دیدفعه شالم را از سرم کش کیبودم که  رهیاش خ یو واج به لحن حق به جانب و عصب هاج

 !شیک

 حدقه درآمده زل زده بود. یباز و چشم ها یبود و نگاهم من به او که بادهان میبلند موها ییبه خرمن طال نگاهش

 !؟نمیب یم یخدا چ یوا _
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 نشست و نوازش وار حرکت کرد. شانمیپر یموها یمشهود جلو آمد و ال یهمراه با لرزش دستش

 بدنم شوم. یخون در سلول ها انیجر دنیتوانستم مانع دو ینم

 براق و قشنگه ارغوان! یلیخ _

 مخمور شده ام انداخت. یبه چشم ها ینگاه

 چت شد؟ _

 نجوا کردم. ریزدم و سربه ز یپلک

 .ادیاگه به موهام دست بزنه خوابم م یکس -

 بود. دهیهمه را به سالبه کش شیپ قهیانگار نه انگار که تاچند دق دیخند

 کرد. یرا لمس م میبار آزادانه تر موها نیا

 ...ہگیبهم د ینطوریکه دوتا نامحرم ا ستین یبده خدا راض یول -

 !سیه _

 را به سه قسمت جدا کرد. میکردم که رج موها زانیرا آو لبم

 شدم. رهیبه او خ متعجب

 ؟یکن یچکار م -

 آرام بود. تشرش

 بافم. یتکون نخور، دارم م _

 و گنگ زمزمه کردم. متعجب

 !؟یباف یم -

 ؟یبلد مگه
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 آمد. رایآرام و گ شیصدا

 بافتم. یرو م یمال کت شهیآره قبالنا هم _

 

 شوم. یبه جلو م رهیو خ رمیگ یم آرام

 شد. ی: عالدیگو یشود باشفق م یکارش تموم م یوقت

 کشد: یخندد و دماغم را م یافتد مردانه م یتا نگاهش به من خواب آلود م اما،

 خورمتا؟ یم نجایکه هم طونکیپاشوش

 یو ترس گردنش را محکم م جانیکند و از فرط ه یدست بلند م کیدهم که مرا  یرا تکان م میسنگ یها پلک

 چسبم.

 خدا... یوا -

 هسس! _

 کند. ینشاند و مراهم در آغوشش جابه جا م یپوشنده ازچرم م یصندل یرو

 !یو سبک یبغل یلیخ _

 زنم. یجان به او م یب یمشت

 بابا زشته لطفا. -

 کرد. ینوچ

 ارغوان؟ _

 کند. یم لیکشد و سرم را سمتش متما یبه صورتم م یکنم که دست یم یآرام هوم

 .مینامزد کن گهیبزنم تاباهمدحرف  تیخوام با دا یم _
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 را بفهمم. شیزنم تا هضم حرف ها یم چندبارپلک

 چون من... من... شهینم -

 :ردیگ یو کنجکاو حرفم را از سر م متعجب

 ؟یتوچ

 را برهم بزنم. یبزنم که شوهرخواهرش شده بود و زندگ یاشاریدانستم حرف از  ینم

 .رمیکردم از او فاصله بگ یو سع دمیرا گز لبم

 و دو سالته! یتو س یول ستیب یرو رمیم گهیماه د کیمن  نکهیندارم و ا یمن آمادگ یچیه -

 شد. بیغر لحنش

 مهم دله. ستیسن مالک ن _

 را نفهمد. میبندم تا صحت حرف ها یرا م میها پلک

 دور و بایز دار و هیسرما یدخترها ی... کم کمش برات کلییروستا کیو من دختر  یزاد کیاماتو تک پسرخاندان ن -

 ؟یبرته و من چ

 .دیبه صورتش کش یگذاشت و دست نیزم یدفعه مرا رو کیو  دیکش یکالفه ا پوف

 حرف آخرته؟ _

 

 ام. یعل ییخودم و دا یبه خاطر تو بخاطر خواهرت و بخاطر آبرو زمیعز ارشیمجبورم ک نه

 شود. یخارج م عیزند و تند وسر یشود که کنارم م یهمراه با اشک بسته م میها چشم

 را از دست دادم... یچه کس دمیفهم یو من نم دیآ یم یگریپس از د یکی میها اشک

 شد. دهینگاهش سمتم کش ییشدم که دا ییرایسرخ وارد سالن پذ یگرفته و چشمان یرا شسته و باصدا صورتم
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 باباجان؟ یکجابود _

 دهم. یتکان م یحوصله به جا یرا ب دستم

 .یرفته بودم هوا خور -

 هنوز تمام نشده بود. شانیکه نبودم چرا حرف ها یساعت کی نیا دمیفهم یتکان داد و من نم یسر

 

 گوشه نشسته بودم و درفکر فرو رفته بودم. کی

 کرد معطوف کنم. یبگو وبخند م ارشیخنده بلند الهه باعث شد نگاهم را به او که در کمال تعجب با ک یصدا

 .دیکردند وهردو باهم خند یپچ پچ یپوزخندزنان کنار کت اشارهمی

 گرفته بودند. نهایکردم که دور و برم را ا یم ریدانم من در کجا س ینم

 آمد. میو چهارسال سن داشت جلو ستینرم افزار وب یتر احسان، محسن که دانشجو برادرکوچک

 نم؟یبش شتونیتونم پ یم دیببخش _

 نشست و تشکر کرد. یکه بالبخندجذاب دمیبه دسته مبل چسب یکم شرمنده

 نقص! یب یاسپرت و چهره ا یپیرعنا با ت یجوان

 !دهیکش یمتوسط بافک شیاش صاف و لب ها ینیو ب یعسل شیها چشم

 ماند تا دانشجو. یاش به مانتدخوانندها م چهره

 انداخت. نیآرام و همراه آرامش طن شیصدا

 ن؟یکن یبحث هاشون شرکت نم یشما چرا تو _

 باال انداختم. یحوصله شانه ا یب

 .نیندارم هم یحوصله شوخ -
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 :دیگو یزند و رو به جمع جوانان م یم یا لبخندبامزه

 شام. میها بر بچه

 کند. یرا سمتم م سرش

 خانوم؟ دیبفرما _

 د.کر یم دیمرا تشد یخودم کالفگ یرو نیشوم متوجه دو نگاه سنگ یزنم و همراهش همقدم م یم یتعارف یلبخندب

 نشست. شیو با لبخند رو دیبغلم را کش یبار محسن خان هم صندل نیآخرمجلس نشستم که ا در

 بود. دهینشست که ازمن جواب رد شن یارشیسمت چپم هم ک یصندل در

 قرار گرفتند. اشاریو  یداد و بغل دست محسن هم کت یهم خود را جا الهه

 .میجوانان بود نشییبزرگترها و رو به پا زیصدرم سمت

 زحمت کمک کردن را به خودم ندادم. زیداشتند و من ن ادیخدمه ز خوشبختانه

 شد؛ دهیچ زیم یکه رو زیچ همه

 ...یکیساالد فصل و ساالد مکز ،یاریو بخت دهیکباب کوب چه،یپلو با ماه یپلو و باقال زرشک

 دانستم از کدام شروع کنم. یکرد و من نم یم دادیب فخر

اد و از قرار د میو جلو دیکش یاریپلو همراه کباب بخت یباقال میقدم شد و برا شیدش پخو دیتعللم را د یوقت محسن

 .دیرس یخان بلند به گوشم م ارشیک یدندان ها شیسا یآن طرف هم صدا

 داد. لمیتحو ییبایلبخندز مانهیاز او تشکر کردم که صم نیشرمگ

 شیقرار داد و اخم ها میکه با اخم ساالدم را جلو یارشیقرار گرفت و ک یدفعه بغل دستم بشقاب ساالدفصل کی

 درهم بود. یحساب
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فقط  زد و یم میآمدم قورتش دهم به گلو یکنم تا م لیشامم را م نیو سنگ زیدوچشم کنجکاو و ت انیتوانستم م ینم

 داد. یآب بود که مرا نجات م

 ته بودم.گوشه نشس کیبرنج نخورده و  یحت یصرف شام از شرم خجالت ذره ا تاآخر

 کردند. یم یو پچ پچ دیخند یو الهه مدام م دیناه

 دیو تاک دمیکنند اما من عقب کش یکشاند و ازهمه خواست باز اردیلیصرف شام احسان همه را سمت سالن ب بعداز

 داد. یم راژیمخم و یرو دیزناهیرآمیآورم و پوزخندتحق یسردرنم یکردم از باز

 خان... ارشیوالهه وک دیباختند جز ناه کیبه  کی همه

 یهفت را داخل سوراخ انداخت و برنده باز ییضربه گو کیرا هدف گرفته و با ییبود که مسلط گو یارشیبه ک نگاهم

 کرد. یرا م فشیآمد و تعر یعشوه م شیشده بود و الهه مدام برا

 حوصله رو به محسن که کنارم نشسته سرکج کردم. یب

 لم سر رفته؟حوص رونیبرم ب نجایاز ا شهینم -

 کرد. ییراهنما نیبلندشد و دستش رانماد شیتکان داد و ازجا یسر

 طرف لطفا. نیاز ا _

 زدم و همراهش همقدم شدم. یلبخندمحو

 ؟یشما چ _

 ؟یشماهم دانشجو دمیشن ازمادرم

 دهم. یرا م رجوابشیز سربه

 ...کهیو گراف یو رشتم طراح نجایبله اومدم ا -

 شلوارش فرو برد. بیرا درون ج شیها دست

 .یهم عال یلیخ _
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 تکان داد. ییکه دستش جا میزد یحرف قدم م یب

 سمت. نیاز ا نیبفرما _

 هلم داد. یتاپ دونفره اش نشستم که از پشت کم یشدم با لبخند رو کیکه گفته بود نزد یبه سمت یوقت

 بلند نشود و متانتم را بر باد دهد. میتا صدا دمیگز یرا م لبم

 ن؟یهست یراض نجایاخوب از  _

 افتادم. ارشیک ادی اریاخت یب

 .یلیخ -

 کنان. خنده

 کجاش؟ _

بهره  یعیطب یو از همه چ نیمال شما خوبه که شمال هست هیمصنوع شیکه دود داره آبش هم کلر داره، همه چ نجایا

 .نیبر یم

 

 بخشد. یلبخندم را جان م النیو گ ادشمالی

 اومدم. یآره اونجا بهشته اگه واسه دانشگاه نبود نم -

 خان تعجب و بهتم افزوده شد. ارشیک کلیه دنیهمه جارا فرا گرفت و باد یسکوت

 شلوارش بود ونگاهش همراه اخم مرا هدف گرفت. بیداخل ج دستش

 سرده در ضمن محسن جان احسان باهات کار داره. نجایتو ا میبر _

 زند. یم شیزنم که ن یو براقش زل م یورن یبه کفش ها ریشود و من سربه ز یدا مشرمنده از ما ج محسن

 باز بود. شتیو ن یداد یدل وقلوه م دهیپسره هنوز از راه نرس نیکه با ا یستین یخودمون نقدیبامن ا _
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خودم و خودش فاصله را  یحفظ آبرو یشد و من برا یگزم تا تلخ نشوم به کام او که عشقم حساب م یرا م لبم

 دهم. یم حیترج

زده خود را در  جانیکنان ه غیدارد الهه ج یسمتم برم یشود تا قدم یدرهم م شینکرد اخم ها افتیاز من در یجواب

 دختر! نیمانم به وقاحت ا یاندازد و من مات م یآغوشش م

 .ونیزیتلو دنیکه دارند تورو نشون م نیبب ایب ایک یوا _

 بود بر افسار دلم. یشوم اما حرفش خنجربرنده ا یصدا رد م یو غم زده از کنارشان ب و دلخور متعجب

 بفکرم. ییگلم فقط تو میبر _

حل م روزیکه تاد یگرفت سمت الهه ا نهیو ناخواسته نگاهم رنگ تنفر و ک دیتاز یبرقلبم م انهیمانند مور حسادت

 خان. ارشیدل ک ریداد و حال شده بودعز یسگ هم نم

 گفت!؟ چه

 !ایک

 

 یوکفش چرم و انواع پارچه ا فیخان گوش سپردند که به عنوان تاجرصادرات ک ارشیک یبه گفته ها جانیبا ه همه

 کرد. یم یسخنران

 کردم. یبروم تا صبحانه اش را آماده م دیبه تلفن همراهم بود و فردا صبح با نگاهم

و الهه بودم و در خود  ارشیو من در سکوت شاهد الو ترکاندن ک میو همه عزم رفتن کرد دیدانم چقد طول کش ینم

 .دمیخراش یکف دست م یکروم و ناخن رو یم یخودخور

 

ندارد اما مگر  یکه به من ربط دمیگز یشد و دائم لبم را م یمحو نم دمیصورتش از د یبو*س*ه رو یصحنه ا تاصبح

 شد! یحرف ها سرش م نیدل ا

 



 کالغ پر گنجشک پر

 
149 

 

 شدم. ارشیدرست کردم و عازم منزل ک ییآماده شدم و چند لقمه سرپا عیشده و سر داریبازنگ هشدار ب صبح

 کردم. هیآل را ته دهیصبحانه ا کیسرو صدا تمام  یواحد را باز کردم و ب دیکل با

 وعسل. روخرماگردویومجنون ش وهیو مربا کره، آب م یتخم مرغ عسل ر،یوش قهوه

 از پشت سرم آمد. شیشدم که صدا رهیخ بایو ز نینگر زیبه م تیرا بهم کوباندم و بارضا دستم

 ؟یچرا اومد _

 لب زدم. متعجب

 صبح ها براتون صبحانه آماده کنم؟ نیخودتون گفته بود -

 یاندام عضله ا یدندان فشرودم تا نگاهم کج نشود رو ریرا ز مینگاهم کرد و از کنارم رد شد و من لب ها رهیخ رهیخ

 قطور و بادکرده اش! یو بازوها

 یرا درون سطل آشغال م رهیمربا و تخم مرغ و غ یپشت سرم نگاه مات و گنگم به او که تمام بشقاب ها یصدا باسرو

 ماند. رانیانداخت ح

توجه بهم دستانش را شست و تنه  یانداخت و ب نکیرا درون س فشیکث یشد، ظرف ها یزیاز هرچ یخال زکهیم

 زنان از کنارم رد شد.

 فقط قبل از رفتن حتما درو ببند. یدرست کن یزیواسم چ نجایا یایب گهید ستیالزم ن _

 کرد. رونیمرا از خانه اش ب رسما

از آن  یو من عصب دیبه ذهنم نرس یزیتکان دادم آمدم دهانم را باز کنم اما چ میمشت شده ام را کنار پا یها دست

 .خارج شدم و در راهم آرام بستم یخانه دوست داشتن

 شدم. تیریبا ژاله کردم و وارد اتاق مد یبه شرکت سالم مختصر دنیرفتم و تا رس یم نییها تندتند پا ازپله

 باال پراند. شیابرو ییتا کی دنمیباد اورندیب فیخان تشر ارشیتا جناب ک دیطول کش میو ن کی
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و کفش  یمشک نیهمراه شلوار ج یدومشکیچهارخانه سف راهنیاش دقت کردم، پ یرسم ریغ پیبادقت به ت من

 .امدیکه تند بود و به مزاقم خوش ن یاسپروت و عطر

 نشست و با لپ تابش شروع کرد. زشیحرف پشت م یب

 نگاه بهم لب زد: یبودم که ب ستادهیا منتظر

 .اریب یگانیوکفش را برام از قسمت با فیک یکامل طراح پرونده

 دهم. یتکان م یسر

 چشم قربان. -

کنم با کمک خود شخص پرونده  یم دایرو پ یگانیروم و پرس وجو اتاق با یم نییشوم و به طبقه پا یدفتر خارج م از

 .میکن یم دایساعت گشتن پ کیرا بعداز 

 اندازد. یخواهم وارد شوم ژاله چشم و ابرو م یکنم و تا م یتکانم و پاتند م یرا م پرونده

 .دیآ یم شیزنم که صدا یبه در م یتق متعجب

 .اتویب _

 شود. یتار م دمیو د دیآ یخان نفسم بند م ارشیالهه آن هم دربغل ک دنیکنم اما باد یمشغول باز م یرا بافکر در

 .دیگو یگذارم که روبهم سرد م یم شیکنم و پرونده را جلو یم یسالم ریز سربه

 .اریدوتا قهوه ب _

 شوم. یخارج م ریکنم و از آن اتاق نفس گ یآرام زمزمه م یچشم

 خان... ارشیک نکهیدشوار بود باور ا میو برا دیلرز یدستانم م هنوز

 کم کند. میزدم تا از التهاب درون یو قهوه را دم کردم. صورتم را آب سرد دمیکش یپوف

 زنم. یبه عمق نگاهش لب م رهیگذارم و خ یم شانیرو یقهه را جلو ینیتفاوت س یسخت شده و ب یا باچهره
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 قربان؟ ستین یا گهیامر د -

 نه. _

 اعصابم بود. یالهه رو زیر یاما خنده ها رمیبگ دیکنم آنها ند یم یو سع رمیگ یقرار م زمیم پشت

 !ایآخ ک _

 نکن. نه

 !اع

 منم بلدما... باشه

 .دیخر یکرد و ناز م یم یگفتند که الهه مدام دلبر یدانم چه ها م ینم

 علنا لرزش داشت و قلبم... دستانم

 آنهاست. یاز قلبم که شاهد خلوت باز آه

 .دیآ یتوگلو م یالهه همراه با آه ییرایگ یپشت بندش صدا ردویگ یدفعه همه جارا سکوت فرار م کی

شده بود و از سرلذت  خودیدختر از خود ب نیکند که ا یشوم که چه ها م رهیتوانستم سرم را بلند کنم و به او خ ینم

 کرد. یناله م

 

  

 خان آمد. ارشیخش دار ک یدفعه صدا کی

 اتاق استراحت. میالهه بلندشو بر _

 همراه شد. شیبه پا یکرد و پا یظیچشم غل یلبخندزنان توام عشوه و لوند الهه

 شرمم شده بود. ایح یآن دخترک ب یجا من
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زدم که  یپوزخند یعل ییو به حرف دا دمیشن یآه و ناله شان را م یبود و من صدا زمیکنارم ارشیاستراحت ک اتاق

 دانست. یم یو مردخوب نیاو را ام

 مرد به ظاهرنمارا. نیا ندیبب کجابود

 کرد. ریینسبت به او تغ دمیخان ارزش قائل بودم باکار امروزش همه بر باد رفت و د ارشیک یبرا یا اگرذره

 .مدیالهه شن دهیبر یزده و پشت بندش صدا جانیه غیج یدانم چقد درفکر بودم که صدا ینم

 مُردم! ارشیک یوا _

 راچنگ زدم و از اتاق خارج شدم. فمیدانستم چه شده بود اما ماندنم را صالح ندانستم و ک ینم

 

الهه را درون اتاقش برد  اوردیآنکه حرصش را در ب ینبوده برا یدختر چیکه تاحاال باه یارشیدانست ک ینم ارغوان

دست در  ارشیدفعه ک کیالهه از سر ترس و وحشت بود و  یترساند و ناله ها یمعاشقه بلکه اورا تاحد یاما نه برا

 یرا ارغوان م دیگو یناخواسته م یسازد جمله ا یم رهااو را  یو وقت ردیگ یفشارد و سکوت فرا م یالهه م یگلو

 شود. یشنود و دچار سوتفاهم م

 

 عینه سر کیزد و اما با  یدِم از عالقه مبود که  یارشیک شیداد و من فکرم پ یم حیکالس، استاد توض داخل

 کرد. دایپ نیگزیجا

 شد؟ یکردم بهشون فکرنکنم، مگر م یم یبودم اما سع رانیدرون ناراحت و و از

 داد. یبه ساعت تلفن انداختم، عقربه بزرگ  پنج عصر نشون م یاتمام کالس ها نگاه بعداز

 شتاب زده شد. میانداختم و قدم ها نییوار سرم رو پا کالفه

 و زنگ واحد رو زدم. دمیکش یقیعم نفس

 کنم که جوابم سرتکان داد و وارد اتاقش شد. یزمزمه م یبازشد، متعجب سالم آرام دیبعد در توسط ناه یچند
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 کنم. یرا عوض م میشوم و لباس ها یحوصله وارد اتاق م یدهم و ب یرا کناردستم سُرم فمیک

 کنم. هیته یخودمان قورمه سبز یبرا رمیگ یم میامشب تصم یبرا

 نم.ک یرا آبپز م ایکنم و لوب یم سیمنزل نبودند، وارد آشپزخانه شده ام و به تعداد برنج خ الخانمیو ل ییدا ظاهرا

 یخرد م ینیبزرگ را نگ ازیپ کینرم شود، گوشت قرمز را درون آب قرار دادم و  یدرآورده تا کم زریرا از فر یسبز

 کنم.

 گرفته شود. شیگذارم تا تلخ ا یم قهیراهم جداگانه درون آب جوش پنج دق یموعمانیل

را به  اهیکنم و زردچوبه وفلفل س یدهم، گوشت قرمز راهم اضافه م یرا درون روغن داغ شده همراه دُمبه تفت م ازیپ

کنم  یافه مراهم همراه آب اض یشد سبز ییکه رنگش طال ینیگذارم خوب سرخ شود، درح یپاشم و م یاندازه م

 .افتدیگذارم تا نرمک نرمک جا ب یوسرش را م

 یکردم وسپس درون قابلمه خورشت که قُل قُل م یآبکش یو چندبار ختهیپخته شد، داخل آبکش ر اهمیلوب یوقت

 کرداضافه کردم.

 برنج را هم گذاشتم و شروع کردم به دم گذاشتنش... آب

 و گوجه اریکه خ ینیکردم، به اتاق رفته و جزوه ام برداشتم و ح و نفسم راهم رها دمیکش میشانیپ یرا رو دستمال

 خواندم. یکردم، جزوه هم م یرا خرد م یفرنگ

 .ختمیمناسب را درون ساالد ر یها هیراشستم و ادو میتمام شد خسته دست ها یرازیساالدش یوقت

 جزوه ام برداشته وپادرون اتاق نهادم. خسته

 

کنجکاو و مشکوک شدم، چراکه  یمتکا بود و خودمم چشمانم بسته، متوجه بسته شدن دراتاق شدم، کم یرو سرم

 اصال اهل وارد شدن داخل اتاقم نبود، دیناه

 داد. یخوش نشان نم یرو

 شد ضربان قلبم کوبش را ازسرگرفت. کیکه بهم نزد یراحس کردم زمان ینگاه ینیسنگ
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 کرد من درخواب هستم. یرا بسته بودم او گمان م میها چشم

 ربود. یصورتم، زمزمه اش جان م یافکند بر رو هیسا تنش

 خبربانو؟ یب یکجارفت _

 بود که نفسش را آشفته رها ساخت. دهیکنار پهلوم چسب میکرد و مشت ها ینگاهم م رهیخ

 ؟یزود رفت یازم ناراحت شد _

 هم  ببنده! شیخواد من و اون رو به ر یشوهر خاله ام م یعنیاون... باباش  ستین یزیو من اون دختره چ نیب

 من تورو... ) کالفه( ارغوان

 دونم چرا شِله است؟ ینم دمیالهه رو اصال محل سگ نم من

 

 را شکار کرد. میکردمن خوابم، شالم را کنار زد و دستش خرمن موها یفکر م او

 اش گرفت و زمزمه کرد: ینیب ییرا جلو میموها یا طره

 ارغوانم. ید یم یزندگ ییبو 

 .دیکش یم غمایربود و باهربازدمش جانم را به  یرحمانه نفس را از من م یکرد، چه ب یکه باقلبم چه ها م آخ

 دفعه شال را به کل درآورد و سرش خم شد... کیکرد  یرا رثد م میهمچنان تارها دستش

 .دارشدنمیکنم درحال ب یزدم و وانمود م یغلت

 یکنم او را رخ به رخم م یچشمم را باز م یال نیدهم، هم یبه کمرم م یکشم و کش وقوس یم یتصنع یا ازهیخم

 پرسم: یشود و متعجب م یلوچ م میچشم ها نم،یب

 ...نجا؟یا شما
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 کیقدم جلوآمد و تمام تنم را به  کیحرف قامت راست کرد و با یبلندشدم، ب میبه خودمان انداختم و از جا ینگاه

 داخت.باره در کوره ان

ا ر میبسته بود و بازوها شیچشم ها ستم،یفشرود نگر یدرشت شده بود و به او که سفت مرا در بغل م میها چشم

 زد. یچنگ م

 زدم: شیصدا آهسته

 ...ےکنم ممکنه کس یم خواهش

 شد. ام رهیخ یظیکرد و با اخم غل واریدستانش حائل تنم و د یکوباند و باخشونت خاص واریو سمت د دیرا کش دستم

 ؟یخبر رفت یچرا ب _

 باال انداختم. دیق یب یا شانه

 .نیبود یچون شما درحال خوش گذرون -

 بازشد و متعجب زمزمه کرد: اخمش

 نکردم. یمنکه کار نه،

 دهم. یوار سرم را تکان م هیکنا

 ...ہآه ونال یاتاق استراحتم وصدا یتو دمیمن بودم دست الهه رو کش ن،ینکرد یبله شما کار -

 دهانم و متعجب و شرمزده به موکت زل زدم. یجلو دمیدفعه دستم را محکم کوب کی

 .دیبلع یکرد و مرا م یدهان باز م نیزم کاش

 ابروانش را باالپراندو زمزمه اش شرمم را افزود. ییتا کی

 اومد الهه و من و اتاق استراحت و...  ادمی ییزهایچ کیآره  _

 را دم گوشم رساند: لبش
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 ارغوان. یا گهید زیچ کیفش را خورد( تو... ) حر من

 تنگ وار خالص شوم. رهیاز لحنش تقال کردم تا از دا متعجب

 :دیپرس یرکیو باز دیکه شد چفت در چسب متوجه

 مگه بده؟ جات

 زدم: یتشرآرام یعصب

 .نینجایرسه زشته شما ا یم ییاالن دا لطفا

و  دمیکش یفیخف غیجاخورده ج د،یبه الله گوشم زد و دستش را از کمرم رد کرد و محکم باال کش یزی*س*ه ربو

 .دمیسفت چسب

 شما؟ یکن یچکار م -

 تختم آرام فرو آمدم. یدفعه رو کیجواب دادن  بدون

 کرد. یم دادیو وحشت بر تنم رعشه انداخت و نگاهم ترسم را ب ترس

 دلم جا دهم. یخمش را کجاوار بود اما ا طنتیو ش ثیخب نگاهش

 لب زد: نییسرش پا د،یدستانش گرما بخش یتنگ نشست و انگشتانم را با گرما کنارم

 وقت اتاق استراحتم نبردم؟ چیکه تورو ه یکرد یتوحسود

 درهم شد: اخمم

 ...ہک یفکرکرد یراجب من چ شما

 .سیه _

سرم عقب رفت که باحرص دستش پشت سرم قرار داد  اریاخت یآورد، ب کمیقرارش را دوخت و سرش را نزد یب نگاه

 درآورده اش مور مورم شد. یکم شیر یزیکه از ت دیگونه ام نرم کش یو لب ِ داغش را رو
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 و لجبازانه به کارش ادامه داد. دیخند توگلو

 کنار. نیکنم بر یخواهش م -

 .سیاش گذاشت: ه نهیقفسه س یرا رو دستم

 که زمزمه کرد: دمیکش یپوف کالفه

 رو ببافم؟ موهات

 اش، رکردهییوشوکه شده از بحث تغ متعجب

 زدم. یلبخندمحو

 شه؟یم -

 زد:  یلبخندجذاب

 .شهیم یتوبخوا

 شدم. رهیگرفته بود خ یانداختم و به دستانش که دستانم را به باز نییرا پا سرم

 پس لطفا. -

 جواب داد: رلبیمرا برگرداند و شروع کرد و ز عیسر

 .انیم یرفتند باغ لواسون واسه کار یسر کی نایا تیدا

 ؟یچه کار -

 کرد: یمکث

 دونم. ینم

 

 کند: یاشاره م یبخش کوچک تیزند و با لبخندرضا یگره را هم م نیکنم که او آخر یزمزمه م یآهان متعجب
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 چجوره؟ نینگاه بنداز بب هی برو

ام را لمس  ییطال یروم و با کف دست موها یم نهیسمت آانداخته و قدم به  نییهمراه با شرم سرم را پا یلبخندمحو

 کنم. یم

 یم یشوم که خنده مردانه ا یم رهیمبهوت خ کسالیو  بایز یبه دقت به رج ها رمیگ یکه قرار م یقد نهیآ یجلو

 زند: یلب م نهیکند و از داخل آ

 و ارغوان. افتیق نکن

 رسد. یچرخانم و زمزمه ام را به گوشش م یدر حدقه م میها چشم

 !؟نیوارد یلیخ -

 دهد: یسقف جواب من منتظر راهم م رهیدارد و خ یرا باال نگه م سرش

 قشنگه مثل... یلیمال تو خ یبافم ول یمن م دویناه یگفتم که موها قبال

 دهد: یگذارد و ادامه م یدست به چانه م متفکر

 طال. شمیابر

 و نانهیزبیرا از او که ت میشدن چشم ها یتوانستم چراغان یبود و نم یو غُلغله رقص و شاد یکوبیقلبم پا درون

 پنهان کنم. دیپا یمرا م اریهوش

 .میتخت و چندگام بلند به سو یمصادف شد با برخاستن او از رو قمیعم دم

 دهد. یم یکند و زمزمه اش دلم را تکان سخت یقفل م رومندشیوار دور بازوان ن چکیپ مرا

 خوبه ارغوان. بیباتو حالم عج _

 

 دهد: یبلوزم شکمم را مور مور م یرا نوازش وار از رو دستش

 .یآرومم کن یتون یام فقط خود تو م یاز دستت ناراحت وعصب یوقت
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 :میگو یلرزان گرفته م یدهم و با لب یام را پس م دهیدهان خشک آب

 .نیکن ینم تیتون رعاخود ی... وقتنیداشت یباهام برخورد بد شبید شما

 آورد. یزبانم را بند م تشرش

 ارغوان؟ _

 دهم. یوار ادامه م صیحر

 چرا؟ یکن ینشون بدم شما ترش م یساده معمول یرو هیاما من اگه فقط  -

 کند. یرا حس م یبیعج ییکند و پوستم گرما یکه بازدمش را فوت م یسوزاند زمان یگونه ام را م لبش

 من بدم اما تو بد نشو ارغوان. _

ه ب شهیدخترانه ام ت یاینبود و شرم وح ادیز نمانیو کاش فاصله ها ماب ردیگ یاش م یو خواستن بایاز لحن ز دلم

شوم و با  یاز او که مات شده و گنگ دور م یخورم و کم یعقلم را م بینه بیزد و من باز غر یخواستنم نم شهیر

 کنم. یرا بازگو م کنان سخنم یانگشتانم باز

 .نیکن یباهام برخورد م نیدوست دار یو هرطور یش یم کیشما هربار به هربهانه بهم نزد یوقت ستمیمن راحت ن -

 به گوشش برسانم. ریجمله را سربه ز کیآن  دیآ یدر م جانم

 را صاف. شیزند و گلو یم یکنان پلک رهیجنبانم و به او که خ یم یشود سر یکه م ادیز تبسمش

 ...هیحق باتو _

 :دیافزا یکشد و سرد م یبه گردنش م یدست

 ( بهتره برم.دی... ) پوف کشمن

 خورد یسُرم نیآرام درو تنم پهن زم دنیحرف و سخن از اتاق خارج شد، تنم بعداز رفتنش و کوب یب

 شود. یاز سر گرفته م میو هق هق ها 
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 نبود. یبینه کاش

 از آبرو نبود کاش... یترس کاش

 

 کنم. تیدایپ یگریآغوش گرم د انیشهر م یو من تورا در کوچه و پس کوچه ها یآن دارم تو مرا فراموش کن میب

 (ینیحس ی)گل

 

چندساعت  ای قهیدانم چند دق یرود و من نم ینم نیو التهابش از ب یپاشم قرمز یصورتم م یآب سرد رو هرچه

 یحرف رفتن آمد و من چه ب ینبود وقت یبودنش اما بودن یبه درگاهش و تمنا کردم برا ختمیبعداز رفتنش اشک گر

 .تگرف یندیناخوشا جهیپاسخ گذاشتم و او از سکوتم نت یحواس او را ب

شد  دهیدم یرپوستیز جانیقبلش افتادم و ه یحرکت چند ادیکه  یزمان ستمین یدانست راغب کار اجبار یم او

و مرا از افکارم وحشت زده  دیرا با مهارت درهم تن میکه کالمش را موقع خواستنش عوض کرد و موها یبرتنم، زمان

 .دیکش رونیام ب

 و قلبم قرار داشت؟ یزندگ یتو کجا یراست به

 

 ارشیاحسان و ک دنیده شب بود انداختم و افسوس وار از اتاق خارج شدم اما باد یبه عقربه ساعت که رو ینگاه

 باال پراندم و وارد آشپزخانه شدم. ییفوتبال ابرو یو تماشا ونیزیلوت یروبه رو

 نازک کرد: یپشت چشم دنمیمشغول برداشتن بشقاب ها بود که باد دیناه

 واال ظرف هارو هم من بزارم. خوبه

 زند: یدهم که باز غُر م یحوصله جوابش را نم یب

 ؟یوحاال اومد یو کرد خوابت
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 زنم: یبه او زل م یمیشود و با اخم مال یمشت ن کمیکنار تون میدست ها یعصب

خواب کوچولو رو دارم  هی. من بعداز کار ودانشگاه اومدم وشام رو گذاشتم پس حق ادیز یاما از خستگ دمیخواب بله

 نه؟

 

 تشرگونه جواب داد: افتیگفتن ن یبرا یحرف یرا چندبار بازوبسته کرد، وقت دهانش

 شامت و بکش. ایبامن ب یزبون باز یجا به

 یپلو رو دنیو مشغول کش دمیشود، لبم را گز یکوبد و از تنه زنان بهم از آشپزخانه خارج م یبشقاب هارا م خودش

 و خورشت ها شدم. سید

 کنم. یآماده شد، از آشپزخانه همه را صدا م یکه همه چ یزمان

 .ادیخبرکن ب دهمی... ناهشام ایب دجانیشام، سع نیاریب فیلطفا تشر کزادیآقا احسان و جناب ن -

 لب زد: دیبلندشد و اشاره به اتاق ناه شیازجا احسان

 صداش کنم. رمیم من

 .ردیگ یم یجا شیکشد و رو یرا عقب م یشود و صندل یسرد و صامت وارد م ارشیزنم که ک یم یلبخندمحو

 شود: یپلو بکشم که دستش مانع ام م شیدارم تا برا یبرم و بشقابش را برم یدهانم را متعجب فرو م آب

 تونم. یم من

 .ختیطرفش ر کیو  کیو بشقاب خورشت را نزد دیمتوسط کش ریخودش چند کفگ سپس

 .دندیخودشان کش یبشقاب برا کیحرف وارد آشپزخانه شدند و هردو درون  یهم ب دیو ناه احساس

 .ختمیر رکوچکیچندکفگ دیسع یبرا لبخندزنان

 جان.نوش  زمیبخور عز -
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ه ک دید یرا دور م الخانمیافتد، باز چشم مادرش ل یم شیزند و باقاشق و چنگال به جان غذا یم یلبخندپهن دیسع

 کرد. یم نگونهیا

 شد. یمانع خوردنش م میاما بغض گلو دمیخودم کش یبرا ریکفگ سه

 یم میناجوانمردانه باز نطوریکه عشقت است و ا یارشیک ،یبار اضافه ا شانیکه تورا دوست ندارند و برا یجمع انیم

 .دید یاش م یکه مرا همانند دشمن خون یدیناه ایدانست  یخودش را نم فیداد و تکل

 .دیافکندم اما، باحرف آقا احسان سرم شتابانه چرخ نییرا پا سرم

 سرقشم. هی میبر یگرفتم تاهمگ طیبل _

 زند: یم یزنم که بانگاهم لبخندجذاب یزل م متعجب

 .نیشاهم هست البته

 درهم شد و تشرگونه لب زد: شیاخم ها دیناه

 احسان؟ میقرار بود فقط ماچهارتا بر اما

 کند. یبه من هاج و واج م یگزد و اشاره ا یلب م احسان

 .شهیکنند ودلشون باز م یتازه م ییارغوان خانم هم هوا ینطوریکه... تازه ا شهیزشته نم _

 کردم. یدست شیزمزمه کرد که پ رلبیز یزیچ دیناه

 بهتون خوش بگذره. نیکار و درس دارم... شما بر ی... کلامیمن نم -

 لبخندزنان گفت: دیسکوت کرده بود اما ناه بیعج ارشیک

 .میمن تو همه جفت هست ارش،یوآقا ک دیچهارنفره خوبه ناه گهید آره

 و بغض چنگ زد به قلبم و چشمانم نمناک شد. دینفرسوم سوت کش دنیبا شن میها گوش

 شد کرد. ینم یرخنه کرده بود درون قلبم اما پاسوز عشق بودم و کار یبد آشوب
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همان اشتها را نداشتم و بشقاب دست نخورده ام را برداشتم و  گریانداخت و مشغول شد، د نییسرش را پا احسان

کف  یرو دیلرزان وارد اتاق شدم و اشک دم یفتم و با دستگ ریو آرام به همه شب بخ ختمیداخل ظرف دربسته ر

 در آسمان قلبم. شدمدهانم خفه کردم و باران  یدستانم و هق هقم را با گذاشتن دست رو

 

 چه کنم؟ دیآوردم با کم

 خواهد و تو... یتورا م قلبم

 او چه کنم؟ یخدا ب آه

 شدم و آرام و قرار ندارم. عاشق

 دلم در جوار عشق مُرده

 است و تحمل ندارم بس

 برد یم غمایعطرش تنم را به  یبو

 .ستیعاشقم، عاشق او که خود زندگ من

 (ی)گل

 

 

از  یشگیهم یلقمه و شاداب یباد کرده حاضرشده و ب یخسته و چشم یدانم چگونه صبح کرده ام اما با تن یرا نم شب

داده و وارد  یسالم آرام یذوق و شاد یخارج شدم و سرد و شکسته خورده خود را به شرکت رساندم و ب ییمنزل دا

 .رمیگ یرا از سر م مکه امروز قرار است انجام ده یشوم و کارها یم تیریاتاق مد

شوم و  یو وارد آبدارخانه م زمیخ یبرم میاز جا یشگیهشدار هم کیت یدانم چقد سرگرم کار شده ام اما با صدا ینم

 کنم. یحوصله قهوه را آماده م یب
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 خان دور شوم. ارشیکنم تا از ک دایپ یبگردم و کار دیکدام ندارم، با چیه یبرا یشوق گرید

 یرا م ینیشوم و س یخم م زشیم یآرام و شمرده جلو یدهم و باقدم ها یقرار م ینیرا همراه شکر درون س قهوه

 .نمینش یم زمیکنم و پشت م یب گرد محرف عق یگذارم و ب

 یا شهیش یکه کالفه وار همراه فنجان قهوه اش سمت همان نما یدهم اما حواسم به او بود، وقت یکار را ادامه م باز

 کند. ینهاد و قهوه اش را مزه م بیدستش را درون ج کیرفت و 

 بود. یکردو قربان صدقه قد وقامتش م یو با ولع رصد م صانهیاو را حر بیعج میها چشم

 را از ته بخشکاند. شهینکند و جوانه عشق را بسوزاند و ر ییپروا یزدم تا ب بیو به خود نه دمیگز لب

 بهم چفت شده. یدرهم و لب ها یاش هم شد اخم ها ثمره

 یبلند م شیلفن همراهم صدابرخاستم ت میکه از جا نیوقت ناهار هم امد،یکه ن امدیما ن نیماب یموقع ناهار سخن تا

 :دهم: یجواب م دیکندو با ترد یغلبه م یزنم اما بالخره کنجکاو یبه شماره ناشناس زل م یشود و من با چهره سوال

 الو؟

 آمد. بهیغر میبرا شیصدا

 ن؟یسالم ارغوان خانم خوب هست _

 کنم. یسرم را کج م موشکافانه

 آرم؟ یممنون اما شمارو به جا نم -

 دهد: یکند و شرمنده جوابم را م یم ییپرصدا خنده

 احسان. کهیمن محسنم برادر کوچ متاسفم،

 کند. یکنج لبم جاخوش م یلبخندمحو

 شما؟ نیآها بله، خوب -

 و پدرتون احوالشون خوبه؟ مادر
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 نشناختمون؟ دیببخش

 پرسد: یکند و مردد م یم یمکث

 تونم مزاحم اوقاتتون بشم؟ یم خوبن،

 اندازم. یمبه ساعت  ینگاه

 دانشکده راس ساعت چهارعصر. نیایلطفا ب -

 کند. یقطع م یمختصر یدهد و با خداحافظ یدر جوابم م یچشم

 

شوم  یاز دفترش خارج م انیآورم و اجازه گو یخود نم یشوم اما به رو یم زشدهیر یاو باچشم ها رهینگاه خ متوجه

 شوم. یکنم و وارد نمازخانه م یم یراه پله را ط ریمس فیو با گرفتن ک

 

 عصر میسه ون ساعت

 یدستم را آرام رو رم،یگ یم شیشوم و راه کافه موجود دانشکده را پ یو کالفه از کالس پراز ازدحام خارج م خسته

 گزم. یدهم و لب م یشکمم قرار م

مختلف اسنک  یبوها ترشده و یاش قو ییایام حس بو ینیحال هستم که سرم نبض گرفته و ب یگرسنه و ب آنقد

 بود. دهیغاروقور شکمم امانم را بر یکند و صدا یراهم از دور حس م یراشکیوپ

ام را  یعقل یتاوان ب دیچاره ام با یکه با خودم و دلم قهره کرده ام و شکم ب یزمان ستین یکرده ام و چاره ا خودم

 دهد. یپس م

 م،یخود آدرس را به او داده و وعده قرار گذاشته ا دیآ یم ادمیکند اما  یزده م رتیمرا متعجب و ح ییآشنا یصدا

 .ندیخواهد مرا بب یچه م یشوم برا یدانم اما کنجکاو م یرا نم شیچرا

 یشوم با لبخندکوچک یکشم و از مرتب بودنم که مطمئن م یبه مقنعه ام م یو دست ستمیا یاز راه رفتن م یا لحظه

 شوم. یگردم و منتظرش م یبرم
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 زند. یلب م دهیبر دهیو بر ردیگ یقرار م میوزنان جل نفس

 شد. ریسالم شرمنده د _

 کنم. یسرم نیهمراه با تکان دادن طرف یلبخندمحو

 .نینه اتفاقا زودهم اومد -

 :ردیگ یخاراند و نگاهش را شرمزده م یسرش را م شرمنده

 فکرکنم مزاحم کالستون شدم؟ متاسفم

 اندازم. یباال م یبرم و شانه ا یام فرو م یدست فیام را لوله کنان درون ک جزوه

 بخورم... یزیچ کیرفتم کافه  ینه داشتم م -

 تعارف نکنم نه؟ یادب یب

 اشاره کردم: دیو باترد مردد

 .میدر خدمتون باش یدنینوش کی ن،یبفرما لطفا

 کند. یپنهان م بشیدرون ج شیکند و دست ها یم یآرام خنده

 م؟یبر یزیچ یشاب یکاف هی نیبابنده همراه بشنداشته باشه شما  یاگه اشکال _

 کنم. یام اعزامم را جمع م یو با چک کردن ساعت مچ رمیگ یدندان م ریلبم را ز گوشه

 .دیلیهرطور ما -

 دهد: یکنان نشانم م تیرا هدا دستش

 طرف. نیاز ا پس

 یدارد و نگاه به دختران کنجکاو هم ذره ا یبه جلو گام برم رهیشوم و شانه به شانه او که مقتدر و خ یم شیهمپا

 دهد. ینداده و راهش را ادامه م
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 کرد. یم شتریدلنواز و گرمش عطشم را ب یگرم و مطبوع اسپرسو روداخل دستانم فشرودم و بخارها فنجان

 کیهم ک یملتهب کم یو باچشم ها شدمیکرده و طمع لذت بخشش را جرعه جرعه چ کینزد میرا به لب ها فنجان

 .دمیجو یزنم و همراهمش م یکنارش را چنگال م یشکالت

 ام بود. یبدنم و گرسنگ یبرا یمنبع خوراک نینخورده بودبهتر یزیچ چیکه از صبح ه یمن یبرا

 ام را زودود. یحال یو ب دیبهم بخش یدوباره ا یانرژ طعمش

 

 شوم. یولب خندانش م رهیگذارم، متوجه نگاه خ یدار م زطرحیم یکه فنجان را رو یزمان

 کند. یلبانم پهن م یرا رو ینیریاندازم که زمزمه اش لبخندش یم نییسرم را پا شرمزده

 .نیدرست مثل اسمتون ارغوان، خوش رنگ و درخشنده هست نی... آروم و متنیخور یو لذت بخش م بایز یلیخ _

 زنم: یربط دهم اما باشرم لب م یزیرا به چه چ دشیدانم تمج ینم

 .بایشک یآقا نیدار لطف

 پرسد: یاندازد و نرم  م یم نییرا پا سرش

 ش؟یواسه سفرقشم وک نیموافقت نکرد چرا

 اش. رهیمصادف شد با بلندشدن سرش و نگاه خ جاخوردنم

... بخاطر نیتونم بپرسم چرا قبول نکرد یم ن،یشما رد کرد ایگو یاحسان گفت شمارو هم رسمادعوت کردند ول _

 ده؟یناه ای ارشهیک

 دهم. یکنم و جوابش را دلهره وار م یم نییتند سرم را باال وپا تند

هم  یپژوهش یخوام مزاحم چهارنفر بشم و اوقاتشون بخاطرم تلخ بشه... و کالس ها و پروژه ها ینه نه من فقط نم -

 .امیتونم ب یتازه اومده شده دردسر واسم و نم
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 شنوم. یرا م شیصدا یرچشمیکند و ز یشانه کج م یرا رو سرش

ه ساده اونم ترم اول ب یمرخص کیوگرنه  نیآر یم یلیاسرائ یبهونه بن نی... فکرکنم دارستیحرف ها ن نینه نقل ا _

 خوره. یبرنم یجا

 یبرد و م یباال م یکه دستش را کم اورمیاز خود درب یدیدزدم تا بلکه بهانه جد یرا م میگزم و چشم ها یرا م زبانم

 :دیگو

 یرفتار ینرم افزارم اما اطالعات در مورد نحوه عادت ها یمن دانشجو د،یکن رونیدور زدن من رو از سرتون ب فکر

 .نیندار یخانم ها جامع و کامله پس راه فرار

 

شده صورتم را باال  میشوم و تسل یو خلع سالح م دیآ یبه زبانم نم یکنم اما حرف یو مات دهانم باز وبسته م گنگ

 برم. یم

 .امیمن نم یاشه قبول. ولب -

 

 زند: یزند و به ساعت اسپروتش زل م یم هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 تون رو بزنم. یچون من و فرستادن تا را دیبهتره قبول کن گه،ید نشد

 پرسم: یدمیپر ازترد مشکوک

 ؟یوقت ک اون

 :ندینش یم شیقهوه ا یلب ها یرو یا انهیلبخندموذ

 .دیقبول کن دیبا ینخوا یفعال بخوا گمیوقتش م به

 باال پراندم و حق به جانب. ییابرو
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 درکاره؟ یدیبا -

 دهد. یحواله م یلبخندجذاب

 .ییجورا هی _

 برم. یرا باال م دستم

 گردم. یپس موافقم فقط هروقت خواستم خودم برم -

 :دیگو یپراز شعف خشنود م یو نگاه یروزیباپ

 تا اعتمادتون سلب نشه. رمیگ یتون رو آزاد م طیبل

 و اورا مخاطب قرار دادم. زمیخ یبرم میاز جا فیدهم و باگرفتن دسته ک یتکان م یسر یراض

 لطفا. نیپس خبرش رو بد -

 زند. یرا چنگ م کتش

 رسونمتون. یمن م میبر _

 جواب دادم. محجوب

 رم. ینه ممنون خودم م -

 کند: یرا دوباره تکرار م اصرارش

 رسونمتون. یم میخوره که بر یبرنم یجا قدم راهه به دو

 دارم. یگزم و با فاصله پشتش قدم برم یرا از درون م لُپم

شوم و او با تک  یم ادهیکه پ نیشود،  هم یرد و بدل نم نمانیجز درس و پژوهش ماب یکالم ییبه منزل دا دنیرس

 ماند. یدود اگزوزش به هوا م یرود و جا یم یبوق
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شود و من از همان فاصله  یرد م دمید یبه شدت آشنا از جلو یلیکنم تا بروم داخل، اتومب یکه عقب گرد م ینیح

 .ردیگ یدهم و دلهره و آشوب درونم را فرا م یم صیرا تشخ نیخشمگ ارشیک

 

 مسافرت جنوب... روز

 یرا نمم چکسیه یآمدنم وقت یانداختم و چقد خودرا مالمت کرده بودم برا هیبه بق یا رهیخ ینگاه مستاصل

 نزد و حس سربار بودنم مضاف شد. میبه رو یلبخند چیخواست و جز احسان خان ه

 ...ارشیبرد و ک یرگبار ناسزا م ریبودند که مرا با زبانش رام کرده بود و الهه مدام محسن ز یمحسن ریگ همه

کرد و کاش مارو  یها بامن برخورد م بهیخرجم نکرد همانندغر ینگاه مین یعشق نوشکفته ام که حت ارشیک آخ

 شد. یو دچار سوتفاهم نم دید یدر نم یجلو

 

 .میاحسان همه رد نگاهش را دنبال کرد یباصدا

 اوناهاش اومد. _ 

 یبود که دستانش علنا م یارشیک یمرا هدف گرفته بود و من تمام حواسم پ شیو رنگ باینگاه ز یاغراق بود وقت یب

 دانم. یصورتش از الهتاب چه بود را نم یو قرمز دیلرز

 

 مختصر شد و کنارم آمد و با تواضع لب زد: یلیو بش کردن محسن خ خوش

 ؟یمعطل شد یلیخ متاسفم

 را راحت کردم. الشینثارش کردم و زمزمه کنان خ یا حیلبخندمل

 نشسته بودم. نجاینه ا -

 آمد: ارشیک یحرص یفرا گرفت که صدا نمانیماب یسکوت
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 .رشدید نیبجنب

 من کرد. یهم برا یهم پشت به محسن کرد و اخم یخصمانه ا نگاه

 انداز شد: نیگرم و آرامش بخش محسن طن یکردم که صدا یو واج او را رصد م هاج

 اومده؟ شیپ یمشکل

 زنم. یلب م ریکردم و با تاخ یتکان م نیبه طرف یسر

 .مینه بر -

نشده بودم و  مایشد و من هرگز تا آن زمان سوار هواپ ریبه دلم سراز یبیو ترس عج میفرودگاه رد شد تیاز گ همه

 به خبط کردن افتاده بودم.

 برمن برخورد نکند. یرا داشت تا کس میهم ازپشت مواظب من بود و دائم هوا محسن

 زمزمه کرد: گرشیرا گوشه دستش نگه داشت و بادست د طیبل

 و بده بزارم باال. کولت

 کرد. یها اشاره م یصندل یکه به باال شدم رهیرد دستش خ به

 شیصدا نمیبش شهیخانم رو که قرض گرفته بودم را محجوب به او دادم و تاخواستم کنار ش الیل یکوه نورد کوله

 مضطرب آمد:

 واست بده. نیاونجا نش ارغوان

شت به پ یاش ماندم که دست رهیخ مایبودنش که نه بلکه از بدبودن نشستن کنار پنجره هواپ یاز خودمان متعجب

 :دیگردنش کش

ه و خور یبهت م دیو اشعه فرابنفش مضر خورش ژنیاکس ییموقع فرو و سرباال نهیارغوان خانم... منظورم ا دیببخش

 ممکنه حالت بدبشه.
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مانده به پنجره نشستم که خودش هم  یصندل کیاما حرفش را برحسب تجربه اش گذاشتم و  اوردمیآنکه سردرن با

 ر همان پنجره نشست.کنا

 

 :دمیپرس رلبیز جاخورده

 شد؟ یبدنبود چ مگه

 پنجره را زد. یکرد و کرکره قفل یا سرفه

 یژل زده اش گذاشت و مجله ا یموها یاش را باال یآفتاب نکیام دادم که ع ینیبه ب ینیباال انداختم و چ ییابرو

 دستم داد.

 .شهیقشم و ک یها یدنینگاه کن د _

قلبم ماتم زده  ارشیالهه کنار ک دنیکنار دقت کردم اما باد یها یبه صندل یرچشمیتکان دادم و ناخواسته ز یسر

 ...میشد و چشم ها

 

 زم؟یعز اری یچه کرده ا توبامن

 کند. یم یشود و دلدادگ یامان م یکوبشم ب نم،یب یکه من م تورا

 ؟یبه پا کرده ا یتو درونم چه آشوب یبدان آخ

 تنهابمانم. یلحظه ا یاشتگذ یم عمرا

 (ی)گل

 

سُر دادم اما صحنه دست در دست  بایز یشفقم را به جلد نماها یرا پراز افسوس رها ساخته ام و نگاه ب نفسم

 دلم بگذارم. یگرفتنشان را کجا
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خورد و قلبم هجوم آورد به دهانم و مضطرب و ترسان نگاه وحشت زده ام را به محسن  یتکان مایدفعه هواپ کی

 تعجب دوختم.م

 شد؟یچ -

 :دیپاش میبه رو ینیریلبخندش

 .میپر یم میدار یچیه

 دهانم نهادم. یپلک زدم و دست جلو چندبار

 .ارمیدارم باال م -

 نگه داشت: میجلو یو آشفته سمتم خم شد و بسته رنگ نگران

 و بخور واست خوبه. نیا

ومطبوع شکالت  تلخ چشمانم  نیریحرف باعجله بسته را از دستش گرفته و در دهانم فرو دادم اما، باطمع ش یب

 .مایهواپ یوقفه پاتند کنم سمت توالت ها یباعث شد تند و ب دیباره اس کیبسته شد اما هجوم 

 آورد. یم را به ارمغان ایشرم وح مینگران محسن برا یوصدا دیپرس یمدام حالم را م مهماندار

 ارشیک یجد یحال شستم، چشمانم نم گرفته بود که صدا یو دور دهانم را هم ب دمیصورتم پاش یرو یسرد آب

 آمد و  ضربان قلبم پرتالطم شد.

 محسن؟ شدهیچ _

 :دیگرفته محسن به گوشم رس یصدا

 .هیوضع کامال عاد نیا ستین یزیچ یحالش بدشده ول مایهواپ یدفعه ا کیبخاطر سرعت  فکرکنم

 آرامش روحم آمد. یبه در خورد و صدا یتق

 ؟یارغوان خوب _

 حالت بده بگم نگه داره؟ اگه
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 شود. یشتاب زده م نیاشاره او چن کیدلم را کجا بگذارم که با  یتیظرف یب نیدانم ا ینم

 شد. داریدر نظرم پد دهیدستمال نم صورتم را گرفته و در را گشودم که چهره دو نگران و ترس با

 من خوبم. -

 

 و دنبال خودش روانه کرد. دیرا کش میبازو یبه محسن امان دهد فور نکهیقبل از ا ارشیک

 نگاه و توجه ینکرد و مراهم به زور نشاند و رو به محسن ب ییمحسن نشست و به نگاه متعجب محسن هم اعتنا یجا

 گفت:

 من باشه حالش بهتره تا تو. شیپ نیالهه، ا شیبرو پ تو

دوختم که  شیو با خجالت نگاهم را از نگاه گنگ و جاخورده محسن گرفتم و به نوک کفش ها دمیرا شرمزده گز لبم

 .ختیآمد و تشرش را ر یدستم فشار

 من. یجلو ستادهیمجسمه وا نینگاه کن ع ن،یتوام بش _

 حواله ام کرد و ازمان دور شد. یونش لبخندکوچککوچکش را برداشت و با زدن هدف یحرف ساک دست یب محسن

 شد. شانیکه دستانم را محکم درونش قفل کرد و با شصتش مشغول باز یلذت بخش دستانش زمان یگرما

 .یزار ینگم اما تو نم یزیخوام چ یم یه _

 جوابش گله مند دادم. ریزدم و سربه ز یپلک

 ن؟یکن یو زهرمارم م نیتوپ یمن چکار کردم که شما راه به راه بهم م -

 دلم را به درد آورد. بیعج شیدندان ها شیسا یصدا

 فلسفه نباف. _
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 فرستادم. رونیب قیرا عم ِِنفسم

 دوست کجاست مرهمم؟ یساختنم ا -

 خبرآورد... دمجنونیب

 .المیپوچ و زه خ یسراب ستین

 کنج ابروانش نشست: یظیغل اخم

 منظور؟

 را کج کرده پاسخش را دادم. سرم

 

 او... یدارم از برا یحرف -

 به رحم او یدیام ندارم

 آمد: ریبا تاخ تشرش

 انه؟ی شدهیچ یگیم

 را گرفتم. میو سرد رو دیچک یا قطره

 ندارم. یمن باتو حرف -

 خودمم کرده بود چه رسد او. یبودنش مراهم عاص کالفه

 نجوا کرد: رگوشمیشده ز یکفر

 ازم گرفته؟ دلت

 گرفت: یجا میلب ها یرو یجان یب یرا همراه باغم فرو فرستادم و زمزمه ا بغضم

 .نیباهام حرف نزن هم فقط
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 .ادشیز یکیاز نزد یفیخف یو لرز دیشال دم یو دمش از رو دیرا کش پوفش

آغوش او بود وآنگاه شرم  یدل تمنا راکه،یقرار دشوار بود ز یو مدار کردن با قلب ب دیطلب یدلم او را م یلیخ

 شد. یمتضاد مانع م یدخترانه و حس ها

و خشنود بودم گرچه سهم  یداشتم راض یکه کنارم در سکوت قدر نیرد و بدل نشد و او را هم یآخرمقصد حرف تا

 من نبود.

 را ربوده بود و خود خبرنداشت. دلم

هم  شیبایبه صورت ز یرفت و اخم گمرنگ یور م که با تلفنش یداد زمان یمجنونش قرار م بیمرا عج میلب ها تبسم

 آمد. یم

و منتظر فرو شدم که دستم  دمیکش یرا مشت کرده درهم قفل کردم و آه مینثارش کردم و دست ها یلبخند مچهین

 :دیکنان مردد پرس یو باز دیکش شیو گندم دهیکش یانگشت ها نیرا ماب

 ؟یدلخور

 خورده و جوابش راهم دادم: یخودتکان مختصر یدرجا

 نه. -

 حق را نداشتم. نیگرفتن الهه نزد خود ناراحت بودم گرچه ا لینبودم فقط از تحو دلخور

که صورتم را با دستش سمت خودش  دمیدم رونیو نفس را با استرس ب دمیچسب یمهمان دار چفت صندل یباصدا

 نگاهم کرد. رهیخ رهیبُرد و خ

 تکان خورد: شیه لب هاک میهم بود رهیوبِر خ بِر

 شه؟یدلم جمع م یخوب تو یزنم تمام حس ها یبهت زل م یوقت هیچ سِرش

 لب زدم: قیو عم متعجب

 که شما من رو... نهیا یبرا دیشا
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 مانع ام شد: کالمش

 ؟یچ من

 :دیازحدمان توجه کردم که موشکافانه پرس شیب یکیو تازه به نزد دمیناخواسته بلع حرفم

 ؟ینگفت

 نثارش کردم. یزده ا لبخندهول

 ندازه. یبراتون م یکس ادیمن رو  -

 ابروانش را باال فرستاد و متفکر زمزمه کرد: یتا کی

 ؟یزد کلک

به جلو شدم  یشدن داشت و من مات شده کم ادهیام را قورت دادم و چشمانم را بستم که مهمان دار اعالم پ خنده

 .دمیاومدن نفهم نییرا موقع پا مایحرکت هواپ بیکه عج

نارم مرا بودنش ک بیرفت که مشغول بازکردن کمربند و برداشتن ساکش بود وعج یارشیبه سمت ک اریاخت یب نگاهم

 کرد. ریدوئل راه انداخته و از عمد مرا آنگونه غافگ یدلگرم کرد و با قلب فلک زده ام باز

همه  نیا یاش را نکند و آبرو یدر آغوش خواستن دنیمشت شد تا هوس پر میپاها یرا جمع کردم و دستانم رو لبم

 ساله ام را برباد ندهد.

 

ذوق زده  میشد تیوارد سو یاجاره کردند و همه زمان تیسو کیهتل گرفتن  یهمه بچه ها به جا یریگ یرا طبق

 خواستمش. یحد م یکه ب یارشیمدام الهه به ک دنیبود بابت چسب یشده بودند اما من درونم آشوب

 

 کردند. یجدال م گریباهم د ایدر یاتاق روبه رو یبرسر جا هیبه راه افتاده بود برسر اتاق ها دخترها با بق یا همهمه

 نزدم آمد و کنارم نشست که جمع و جورتر نشستم. دباچندگامیکه نگاهش برمن تن نیهم محسن
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 محجوب آمد: شیزدم که صدا یپلک

 ن؟ینگاه بنداز هیاتاق هارو  نیخوا ینم شما

 انداخته و زمزمه کردم: نییرا پا سرم

 .ستمیرنیسخت گ ادیدارم ز ینداره، هرکدوم شدهمون رو برم یفرق برام

 پا انداخت: یزد و پا رو یزد به کاناپه زرشک هیکرد و تک ییصدا یب خنده

 .رهیگ یزن خانم و قانع م هیواقعا خوشبخته که  رهیبگ یکه شمارو به همسر یاون پسر خوشبحال

 دهم: نیباعث شد صورتم گلگون شود و سربه تو جوابش را شرمگ دشیتمج

 .ستیطورا هم ن نیا یول نیدار لطف

 سمت گوشم آورد و نجوا کرد: سرش

 .ینینش یبه دل آدم م بیعج

 من والهه اشتراک بود واردشدم. یکه برا یبرخاسته سمت تنها اتاق میندانستم و ازجا زیرا جا ماندن

 نگاهم کرد: یزد و عصب یغیج دنمیکه وارد شدم الهه باد نیهم

 ؟یدختره غربت یدر بزن یتونست ینم

کنارم زد و غرولند  ضیزدم که باغ هیبه در تک دهیدهانم قفل شد و خشک "یغربت "آمدم جوابش رابدهم با کلمه تا

 کنان خارج شد.

 زمزمه کردم: رلبیو ز دمیکش یآه

 گذشتم. یسفر م نیا ریازخ دیبا گمونم

ه خنده شان ب ینشستم که صدا شینفره پرت کردم و خودمم سرافکنده رو کیتخت  یرو یزدم و کوله پشت یپلک

 .دیگوشم رس
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 دانم چرا چشمانم گرم شد و خواب مرا در برگرفت. یو نم دمیتخت باهمان لباس دراز کش ینکردم و رو ییاعتنا

 

خوردباز  یپرمانند یزیچ رگوشمیزدم که باز ز یخاراندم و بعدغلت یکرده و بادست کم یاخم ینیخاراندن ب با

 قلقلکم آمد.

 زدم. یغر

 وقت عصر پشه ازکجا اومده؟ نیاه ا -

 شدم. یکه کله به کله شخص دمیکه با اخم درهم ازجا پر دیدفعه کف پام لغز کی

 آخ. -

 .دمیمال یام را م یشانیپ بادست

 ؟یضیمگه مر -

 کردنت. تینه اما مزه داره اذ _

 کرد و دلم... یم اریهم مرا هوش شیصدا

 نجا؟یا -

 شدم. رهیخ ستینگر یرا تا باال سُربردم و به او که نافذ و جذاب بهم م نگاهم

 ؟یهمش توچُرت یاومد یاز وقت _

 کشم. یم یمن دارم چ نیبب خدا

 زدم و پشت به او بالشت را دربغل فشرودم. یکنان پلک ازهیخم

 من؟ شیپ نیحاال چرا اومد -

 



 کالغ پر گنجشک پر

 
180 

 

 را کالفه رها کرد: نفسش

 ذاره راحت باشم. یو نم ادیدنبالم م یدختره ه نیدست ا از

 دهان نهادم: یو دست رو دمیکش یا ازهیخم دوباره

 ؟یگ یرو م یک

 :دیزد و به عقب کش شیموها یتو یدست

 .گهیالهه د همون

 .دیچیبر دل نازکم پ یبینامش حسادت عج دنیباشن

 اون؟ -

 پروه! یلیخ

 بلند سرداد: یا خنده

 شد؟ تیکه باز بهش حسود نگو

 به جانب دست به کمرشدم: حق

 کنم؟ یشده حسود یزیباباش چ رپولیکه از خ یکیبه  دیبا چرا

 خودم تالش کردم برعکس اون. یاز بچگ من

 کرد: یمعنادار یا خنده

 معلومه. کامال

 متعجبش آمد: یبلندشدم که صدا مینداشت و ازجا یا دهیفا

 بچه ها؟ شیپ یبر یخوا یم ینطوریا

 گردن بود. یکه رو یزانوم بود و شال یو درهم و برهم بود و شلوارم تا باال دهیکه چروک میبه لباس ها ینگاه گنگ
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 شیوارد حمام شدم که صدا ریو سربه ز دمیشرمنده شدم ونگاهم رو از او دزد دهیمرا د نگونهیاز او که ا اریاخت یب

 آمد:

 کنم. یبارم من انتخاب م هی یتو واسم لباس انتخاب کرد چندماهه

 یبیعج یدر وجودم رخنه کرده و چهره ام را گلگون و گرما یگفتم هم شرمم شد و هم حس ناب یبود اگر م دروغ

 وارد تنم شد.

 

 

 

 :دینرم و آهسته از پشت در رس شیصدا

 .میبر رونیب میخوا یکه م ایمن رفتم توام بپوش ب ارغوان

و سراب  الیگرچه همه اش خ دمید یقرار داده و در وهم او را درکنار خودم م شیدلم بارها اورا مورد ستا یتو

 بود. یتوخال

 

زدم و پا درون اتاق نهادم و  یتیلبخندرضا دنشیبا ند یگشودم ول یباز وبسته شدن در آرام و مردد در را کم یباصدا

 ه کردم:زمزم رلبیساده گوشه ابروانم باال رفت و ز دیو شلوار سفسه ربع و شال همرنگش  نیآست یآب کیتون دنیباد

 است. قهیباسل یلیخ

 اریرنگ گرفت و چراکه رنگ بس میگونه ها دیتن نهیبودم و نگاهم که به آ میلباس ها ضیکش آمده مشغول تعو یلب با

ا کرم نرم کننده ر نه،یآ یبگذارم و بانشستن روبه رو میها نیقوان یبرخ یگرفتم پا رو میآمد، تصم یبه صورتم م

 چشمانم درشت ترشد. یدم که جالیهم کش ییبایبه پوستم و از آن طرف سورمه ز دمیمال یکم
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خودم  دنیو باد افتیساده ام اتمام  شیآرا یرا خشک کرده و با زدن رژلب کمرنگ گلبه میو نم موها دمیگز لب

نرم  میمژه ها یرنگ گرفت و آن راهم رو میگونه ها یرو یلبخند ذوق زده ا ملیر ردنادآویهم نهادم و با  یرو یپلک

 .دمیکش

 

 از اتاق خارج شدم. یخشکم انداختم و با دودل مهین یموها یکردم و شال را رو یا زمزمه

حجوم آورد به تک تک سلول  یادیز یانداخت و گرما نیطن میاو بر رو رهیکه پا داخل سالن گذاشتم نگاه خ نیهم

لبخندش قطع شد و نگاه ماتش  دنمیافکنم که محسن باد یب ریباعث شد سرم را سربه ز ایبدنم و شرم و ح یها

 :دیمبهوتش رس یخودم حس کردم و باچندقدم صدا یهمزمان با بلندشدنش رو

 ارغوان؟ یخودت

 

 :دیکش شیبه موها یکردم که به خودش آمد و دست یو سرفه مصلحت دمیرا از درون گز لُپم

 آخه! یعوض شد یلیخ

 

 حواله ام کرد و با دستش مبل ها را نشانم داد: یتار نگاه

 .گهید مینیخب بش یسادیچرا وا حاال

 یمدام باهم پچ پچ م دینثارش کردم و باشرم سمت مبل ها حرکت کردم و متوجه شدم الهه و ناه یجان یلبخندب

 دانستم مشکلشان بامن چه بود؟ یکردند و باز نم یم زنگاهمیکنند و هردو ت

 

 .دیدر دستم لرز مینشستم که تلفن همراه میسرجا نرم

 بود. ارشیاز جانب ک یامیصفحه اش را باز کردم که پ متعجب
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 راه افتاد. تیاز سو رونیبلندشد و ب شیانداختم که کالفه ازجا ارشیبه ک ینگاه

 را باز کردم و چشمانم مات و درشت ماند. امیقرار پ یو ب کنجکاو

 "و پاک کن ارغوان زود دابتیزود پاشو اون سرخاب وسف "

 

 را برسرش انداخت: شیرفت و صدا ارشیبه دنبال ک یپلک زدم که الهه باخنده معنادار چندبار

 .می... بمون باهام بریکجا رفت زمیعز

پوست کندم و با  یبیخود س یتکان نخورده و برا میلجوج با او وخود از جا و حسد تمام جانم را به اسارت برد و خشم

 .دمیجو یحرص آن را آرام م

 داشت را به کل فراموش کرده بودم. رنظریو الهه بودم که پاک محسن که مرا ز ارشیپرت ک آنقد

 دستم خشک شد: شیباصدا

 ارغوان خانوم. یخوشگل شد یلیخ

 کرد و من من کنان جوابش لرزان دادم: دایبرتمام تنم رسوخ پ یزیانگ جانیه یباره گرما کی به

 .نیلطف دار ممنون

مال گ دنمانیبا د ارشیو هراسان به درب سالن زل زدم که مبادا ک دیتر نشست که رنگم پر کمینزد یکرد و کم ینوچ

 بد کند.

 

 آرامش بخش محسن حواسم را پرت خودش کرد: یصدا

 .یرینظ یو ب تو واقعا مثل اسمت ارغوان نه
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خندان وارد  یشده بود هردو بالب دهیتن ارشیالهه که دستش دور بازوان قطور ک دنیکه باد میبودم چه بگو مانده

غضب آلود شد و  یحساب شیزد و اخم ها یبه من و محسن و فاصلمان افتاد، رنگش به قرمز ارشیشدند اما تا نگاه ک

 انداخت و پوزخندکنان گفت:  چپش یپا یرو ینشست و پا مانیرو به رو نیباچندقدم بلند و سنگ

 محسن جان؟ یراه افتاد نمیب یم

 افزود: زیطرفه محسن زد و طعنه آم کیرخ  میبه من و ن اشاره

 من. یشخص یبه منش یداد ریحاال گ یول یشد ینم یآفتاب یدور بر هر دختر قبالنا

 و چه خوب توانست. اوردیاو و من ب ادیمن را آورد تا شان و مقامم را به  یشخص یعمد منش از

کرد که محسن با اعتماد به نفس  یم ینیتنم سنگ یشد و نگاه همه رو دهیسرم کوب یهمانندپتک بر رو حرفش

 .یلیآرام شد اما نه خ یداد که دلم کم یجواب

 ندارند. یها ذره ا یکه بعض گهیارزش د یب یزهایمهم شعور و متانت ارغوان خانومه نه چ _

 

به او  ضیکه هردو باغ دیبه الهه وناه میرمستقیو من چه درک کردم حرفش غ خیهم به م یکیزد و  یبه در م یکی

 در دلم روشن کرد. یدیشدند بود و حرفش سور ام رهیخ

 بلندشد و روبهم نرم لب زد: شیازجا محسن

 کنار ساحل؟ یرو ادهیپ میبر

شدم و هردو سکوت  شیبلندشدم و همپا میحرف از جا یشدم. پس ب یجمع راحت م نیخفان آور ا یوازفضا بدنبود

 .شدیاند یدانستم به چه م یو من م میکرده بود

 

 مبهوت شدم. باسوالش

 ؟یآ ینم رونیچرا از شرکتش ب _
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 شه؟ یجمع باهات تلخ م یجلو یچجور ینیب ینم

 تپد. یاو و بودنش م یداند وقلب من در گرو نفس ها ینشست و او چه م میلب ها یرو یلبخندمحو

 بغل قفل کردم. ریبا زبانم تر کردم و دستانم ز یلب

باهام داشته  یو تاحاال نشده برخورد بد یکار جد یدانشجو... تو کیواسه  ستیکارن گهیکه د امیب رونیاگه ب -

 باشه.

 و لب زد:با نوک کفشش شوت کرد  زیتکه سنگ ر متفکر

 .بهیعج

 :دمیپرس دیکردم و با ترد یمکث

 ؟یچ

 فرستاد: رونیب قیرا عم نفسش

 یکه تو چجور بهیاون رو تحمل کنه... برام عج شتریهفته ب کیدختربتونه  کیاخالقش... آخه تاحاال نشده  نیهم

 ؟یاونجا بساز یتونست

 

از  یدان یو عطر وجودش را دارد و توچه م شیهرم نفس ها یکه تمنا یامان قلبم زمان یب یاز تپش ها یدان یم توچه

 جز صبر ندارد... یکه چاره ا یعاشق

 

 .نیبشه فقط هم یکنم که عصب ینم یکار -

 :دیپرس دهیبر دهیسر داد و بر یجذاب خنده

و  هیضارت راکنه... نگو از ک یگم چرا تورو ول نم یتورو بفرسته به کارخونه بابا... م ستیحاضرن ارشیبگو چرا ک پس

  . ِیعشق وعاشق هیکردم قض یمن فکر م
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 کرد و باتعجب مردد لب زدم: ستیا یقلبم لحظه ا کوبش

 ن؟یکرد یفکر نیهمچ چرا

 نگاهم شد: خیمُشکافانه م یقرار گرفت و بانگاه بامزه ا میدفعه جلو کی

 ست؟یو بگو بحث عالقه و دوست داشتن ن راستش

 

 وا ندهم. شیصبربده تا بتوانم جلو ایخدا

 سرم را کج کردم و زمزمه کردم: مصمم

اصال امکان  یزیچ نیشه همچ یو نم میو بنده مثل عرش وفرش هست کزادین ی... آقاستیما ن نیب یعالقه ا چیه

 نداره.

 

 کرد: زیرا ر چشمانش

 نه؟یرای... غششیدلت رفته پ ینیب یهو م کیفهمه  یدل منطق نم یول

 

و از کنارش  دمیآن سمت را پاک کردم و نگاهم را دز نیسُرخورد که کالفه با سرآست میشانیپ یرو یسرد عرق

 گذشتم.

 ن؟یبه کجا برس نیخوا یحرف ها م نیدونم با ا ینم -

 از پشت سرم نرم آمد: شیصدا

 خودم با دلم معلوم بشه. فیخوام تکل یم
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 نه اصال خشک و صامت شدم. جاخوردم

تابش را درمن  یقرار گرفت و نگاه ب میباز جلو یباشد اما وقت یتوهم توخال کی شیپلک زدم تا حرف ها چندبار

 گرفت: یکرد و زمزمه اش جانم را به باز یتالق

 ست؟ین یخوام بدونم ارغوان دلش باکس یم

 دونه؟ یوجود ِ پاکش م قیخوام بدونم من رو ال یم

 .یبا ارزش یلیرم چون تو برام خ یهست باور کن من عقب م یکس یپا اگه

 

و هردو کف عرق کرده بودند که کنار شلوارم چسباندم و عرقش را خشک کردم و  دیلرز یدستانم علنا م کف

 دهم و: یتکان م نیباچندقدم نامطمئن عقب رفتم و سرم را آرام به طرف

 عالقه شما اشتباه ِ ... من... من... نیا

 و چشمانم را بستم: دمیکش یقیعم نفس

 بگم... ی... من... چجورمیفاصله دار یلیچون... چون من با شما خ خورم یبه درد شما نم من

 تونم. ینم

شدم و با حس کردن عطرمطبوعش از وحشت  یشخص نهیبه س نهیعقب گرد کردم و تا خواستم حرکت کنم س عیسر

 .دیلرز میو هراس مردک چشمانم گشاد شد و لب ها

 :دمیماتش را شن یدعوت شد که زمزمه ا ییقلبم را تالطم پرصدا مانیحرف ها دنیووحشت از شن ترس

 شما دوتا... هیقض پس

 که... دمیچرا من نفهم پس

 سمت دهیخم یو کمر زیحوالم کرد و با فوت کردن هرم نفسش ازم فاصله گرفت ووسربه ر یقرار یکالفه و ب نگاه

 قدم زنان رفت. تیسو
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خشدار محسن را  یشوم صدا ارشیکردند و تا خواستم چندقدم جلو بروم و مانع رفتن ک زشیناخواسته ر میها اشک

 :دمیشن

 ؟یکه پسم زد ستمین قتیال یکن یفکر م چرا

 

 نگاه جوابش را لرزان دادم: بدون

 .ستمیخاندان شما ن قیمن ال چون

 

 

 زد: فمیاش رعشه برتن نح یبعص یکه در را گشودم صدا نیپاتند کردم و هم تیدل زده و نگران سمت سو مغموم

 کن گفتم. ولم

 دمید ارشیبه ک دهیکه درکمال تعجب الهه را چسب دمیسمت سالن دو شونیقرار و پر یچندبار پلک زدم و ب متعجب

 درهم شد. میو ناخواسته اخم ها

 

مچ دست  یظیگرفت و با اخم غل ینگاهش رنگ خاص رتیکرد و درح یباهام تالق ارشیحال نگاه کالفه ک نیدرهم

 به دنبال خود و از پله ها باال رفتند. دیالهه رو کش

 

 چرخاندم. یو نگاه متاسفم رو حواله سالن خال دمیدهانم را بابغض بلع آب

 گرفت. یچشمانم با خنجر قلبم را هدف م یتابش بودم و او جلو یب
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که فکرم مشغول  ینیفتادم و در حشدم و سمت آسپزخانه راه ا مانیراه پش نیخواستم باال بروم اما با عطسه ب یم

 گرفت. یچشمانم سُو م یجلو ارشیک نیآنها بود مدام چهره ناراحت و غمگ

 

بسته گوشت قرمز درآوردم با گرفتن  کیو  دمیکش یتازه نفس راحت یدهایخر دنیرو از کردم و باد خچالی  ِدر

 .شدم زکردنشانینشستم و مشغول ر یزناهارخوریم یوبُرنده رو زیت یچاقو

 رفت.. ارشیمحسن و ک دهیحرکت نسنج یحواسم پ ناگاه

 آخ... -

 کی دنمیکه محسن گرفته وارد آشپزخانه و باد دیاز درد لرز میدستم چشمانم را پراز اشک کرد و لب ها سوزشش

 سمتم آمد. عیدفعه سر کیلحظه خشک شد و 

 شود. الیخ یتقال کردم ب د،یانگشتم را چسب متعجب

 .ستین یزیخواد چ ینم -

 برد: نییرا پا سرش

 ارغوان ممکنه عفونت کنه. صبرکن

 خواستم منع اش کنم. مغموم

 شه. یخوب م رمیبگ رآبیخواد ز ینم -

 را درشت کرد و با اخم خم شد و انگشتم را در دهان گرمش گذاشت. چشمانش

 

قرار  یراچنگ زدم و ب یناهار زیدست سالمم م یکیباره تمام تنم به لرزه افتاد و صورتم درهم شدو با آن  کی 

 :دمینال

 به خدا بسه. تورو
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 شده بود. یخون یکم شیرا باال گرفت و لب ها سرش

 را درآورد. یها رفت و جعبه امدادپزشک نتیدهانم را متعجب فرو بردم که سمت کاب آب

 شه ها. یکه زخمش ترشح کنه چون دردش بدتر م ینکن یدستت بهتره کار نیبا ا _

 

هم افکارم را  شیدستم سد شد و صدا یاش رو هیشدم که سا رهینشستم و به نوک انگشتم خ یصندل یرو گرفته

 برهم زد:

 شه. یو بردار چسب زخم بزنم خوب م انگشتت

 .دیچیچسب را دور انگشتم پ زشدهیر یدهم او بادقت و چشمان یباشه تکان م یبه معن یسر

 را باال گرفت و نگاه ماتم را شکار کرد: سرش

 جانم؟

 و محجوب سرم را خم کردم. عجبمت

 دستتون درد نکنه. -

 لب زد: یخنده ا مچهیبرجسته ترشده بود و بان یدارش بود که کم هیبه فک زاو نگاهم

 نکردم. یکار

 :میمان بود شد رهیخ دهیباال پر یکه با ابروها ارشیو مات ک میاز هم دور شد شونیهردو پر یتند کس باسرفه

 خب تشنم بود. یمصدق اوقاتتون شدم ول دیببخش

 توجه به وجود یآب را برداشت ب یرفت و بطر خچالیتفاوت سمت  یبه او که ب یرچشمیافکندم و ز ریباشرم ز سرم

حرف از آشپزخانه  یحواله ام کرد و ب یگذاشت و نگاه سرد خچالیرا درون  یو همان بطر دیما آن را تا نصفه سرکش

 خارج شد.

 :دمیرا شن محسن زمزمه
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 بهش بگه! یزیکنه چ یجذبه داره آدم خوف م نیهمچ

 :دمیو زمزمه آرام فقط خود شن دیدم میلب ها یرو یلبخندکمرنگ

 جذبه و اُبهتشم. نیهم عاشق

 

 : خوب حاال من چکار کنم؟دیسرش را سمتم چرخاند و پرس محسن

 

 ه؟یکردم: منظورتون چ مکث

 را ندارد: شیجرات بازگو دیشا ای دیتواند بگو یکه هزاران حرف ناگفته دارد و نم شخندهایزد از همان ن یشخندین

 آد؟ یاز دستم بر م یگم چه کمک یم

 دونم. یم یاز آشپز ییزهایچ هینکن منم  تعارف

 لبم از توجه اش نشست: یرو یمیلبخندمال

 دم. یشه خودم انجام م یم زحمت

 نشست: شیو برجا دیرو عقب کش یکرد و صندل ینوچ

 اش بامن. هیبق یدرست کن یخوا ی... اصال بگو چه میکن یگم تعارف نکن باز تعارف م یم

 را جمع کردم: لبم

 .مهیق

 بلندشد و سمت گوشه آشپزخانه رفت. شیو از جا دیرا بهم کوب دستانش
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 زانیو هود آو یاهرم نگیمعکوس شد و بادقت به جز به جز س نجایا کیش دیوسف یزرشک یاف ها یبه ام د نگاهم

ت ابروانم درش ازیدانه پ کیو  ینیزم بیسبد س دنیگره خورد که باد یکوتاه شکالت هیپا یواُپن متوسط بادوتا صندل

 که خنده اش بلندشد: دیباال پر

 ه؟یچ خب

 بلدم. یزهایچ هی گفتم

را از دستانم  زیاش جلو آمد و گوشت و چاقوت دهیتکان دادم و مشغول خرد شدن گوشت شدم که دستان کش یسر

 کردم. شهیسکوت پ یو ناچار دمیرا پشت اُپن د ارشیو تاخواستم اعتراض کنم دوباره ک دیکش

 

 خرد کرد و نشانم داد: ییقرار داد و چندتا شیگوشت جلو ینیحرف س یب محسن

 خوبه؟ یطور نیا

 تکان دادم. یسر باهراس

 آره خوبه. -

 اضافه کردم. یدر آوردم و به تعداد نفرات درون کاسه ا نتیبرنج را از کاب سهیبلندشدم و ک میجا از

 محسن مانع ام شد: یکنم صدا سیخواستم آنها را خ تا

 پلوپز. یتو زیپلو پز داره بر نجاینکن ا سیخ

 و نفسم را بند آورد. میچنگ زد به گلو یو بغض بد دینبود تن گریکه د یارشیک یباال رفت جا نگاهم

دفعه  کیو همه را  ختمیبلند ر هیپا وانیل کی یکه نصفه خورده را درآوردم و تو ارشیک یهمان بطر خچالی از

 .دیبهم چسب میزد و دندان ها خیآب  یاز سرد یلحظه ا یو نفسم برا دمیسرکش

 آمد: کمیبلندشد و نزد شیقلبم نهادم که محسن از جا یرا رو دستم

 ار یخوب
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 غوان؟

 

 خود کرده است. دیهستم که علنا مرا مر یارشینگو ارغوان من فقط ارغوان ک بهم

 افکندم و خشدار جوابش را دادم: ریشد ز یرا تا آنجا که م سرم

 رم واسه استراحت. یخورشت بزارم م آره

 کرد: یمکث محسن

 آد آره؟ یکنم از من خوشت نم یم احساس

 ؟یرم تا تو راحت باش یمن م یخوا یم

 تکان دادم: یا سرم را به آرامکردم ام یم قیبود اگر حرفش را تصد یوانگید

 .ستین یزیقلبم ساز مخالف برداشته چ یفقط کم نه

 :دیپرس مشکوک

 ؟یمطمئن

 خرد کرد. ینیپوست کنده را داخلش نگ ازیقابلمه برداشت و پ کیهم نهادم که  یرو یپلک

 مرا به وجد آورد: مهارتش

 ؟یگرفت ادی یکجا آشپز از

 کرد و زمزمه اش آرام شد: یتبسم

ز ا نکهیا یمنم برا رونیرفت ب یبا دوستاتش م شهیمامانم هم شیشش وهفت سال پ یعنیتر که بودم  کیکوچ

 .گهید یزهایچ یلیگرفتم و خ یم ادیکردن رو  یخدمتکارمون ازش آشپز شیرفتم پ یم امیدرب یو کالفگ ییتنها
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 شدم: رهیزدم و به اوکه بادقت مشغول خرد کردن بود خ هیتک نتیبه کاب کنجکاو

 مثل؟

 حواله ام کرد و دوباره سرش را معطوف کارش شد: یمسکوت نگاه

 بودن و توجه به هم نوع خودم. انسان

 بلندشد: یکم شیها خرد کنم که صدا ینیزم بیرفتم تا س زیآمد و سمت م میلب ها یاز لحنش رو یلبخند

 سوزه. یبدتر م ینیزم بیها دستت با برش س یبه اون دست نزن نه

هرچند محسن عالقه اش  میهم ساخته نشده بود یبود اما درست نبود ما برا یکوبیدلم پا یز توجه اش توا بیعج

 باز گو کرده باشد.

 را باال بردم و باخنده جوابش را دادم: دستانم

 خب بابا نزن من رو... یلیخ

 را تو هوا تکان داد: دستش

 کن. زشیو تم اریبرو لپه رو درب پس

 است. یزد که انگار سرآشپز مهار یحرف م یطور کی

 خم شدم: نهیبه س دست

 م؟یگم چطوره امشب دست پخت شمارو بخور یم

 زد: یآرام قهقه

 ؟یمن و خرکن ای یکار دربر ریاز ز یخوا یم

 :دیدر من دم یخاص طنتیبار ش نیاول یبرا

 .رونیب مید یمصدوم م یمطمئنا امشب کل یکه نه اما اگه بشه شما بپز خر
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 سرداد: یبلند یا خنده

 پختم. یواسشون انواع واقسام پلوهارو م رنینم یکه واسه دوستام از گشنگ یوقت یبود کجا

 

کردم تا داخلش  یلپه را هم باز کرده وآرام پاک م ینشستم و قوط میصندل یانداختم و مسکوت رو ریرا ز سرم

 و لپه خراب نباشد. زدانهیسنگ ر

 اهیفلفل س ختنیو سپس گوشت تفت شده نگاهم را مات او که با دقت مشغول هم زدن و ر ازیعطرسرخ کردن پ یبو

 و زردچوبه بود گشت.

 دانم. یعمر پختم و رُفتم م کیکه  یرا من نیداشت ا مهارت

 

آروم و به دور پچ پچ هم  یفضا دند،یکش یرا م مهیخودشان برنج و خورشت ق ینشسته بودند و برا زیسرم همه

 قاشق را در دهان قرار دادم. نیکه اول یسامان داده بود و زماناوضاع را 

 زد و مشغول شد. یشخندیبهم ن یطبخ شده و خود محسن هم با لبخندمعنادار رینظ یاش فوق العاده و ب مزه

 .ستینگر یشده به من و محسن م زیر یوسط احسان با چشمان نیکرد وا یتفاوت تناول م یاخم آلود هم ب ارشیک

 

 و الهه رو صدا کرد: دیناه یمحسن مانع شد و حرص میاتمام شام تا خواستم ظرف ها را بشو از پس

 ن؟یایب نجایزود ا دی... ناهالهه

 

 ؟یمحسن چکار دار هیمتعجب گفت: چ الهه

 شد. رهیزد وخ هیتک نتیبه کاب الیخ یهم ب دیناه

 زد: یمیتشر مال رلبیز محسن
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 .نیحداقل ظرف هاش رو بشور نیبابا شام رو کوفت کرد زاد،یمر دست

 یکه خارج م ینیو درح دیکش نمیکرد و از گوشه آست یدست شیکرد و تا خواست جواب بدهد محسن پ یاخم دیناه

 جوابش راهم داد: میشد

 تعارف نداره. یوگرنه احسان سرشکمش باکس یکن نیبهتر از االن تمر توهم

 

 :دمیو درهمان حال پرس میراه افتاد ونیزیکاناپه تلو یجلو

 وقت ناراحت نشن؟ هی

 :نمیباال انداخت و اشاره کرد که بش دیق یب یا شانه

 چرا ناراحت؟  نه

 کنند. یشونه خال فشونیوظا ریتونن از ز یکه خونه شوهر نم رنیادبگی دیبا

 

 وبهت زده تکرار کردم: متعجب

 !؟فهیوظ

 آرام سر داد: یام خنده ا افهیق دنیبا د محسن

 دونه. یخونه اش ارزش قائل بشه قطعنا شوهرش هم قدرش رو م یواسه کارها یهر زن یمنته یخانم نه

 لب زدم: نهیزدم به کاناپه و دست به س هیتک

داغ و سرخ  ازیانواع پ یکه بو یآد نه کس یعطر وادکلن بدن خوشش م یکه بو ییاز خانم ها ونی... چون آقاشعاره

 لباسش بده. یرو یکردن
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 :دیکرد و لب گز یآروم اخم

کنه بعد انتظار داره شوهرش بهش توجه  یدرست نم یچیزن تصور کن که واسه شوهرش ه کیتو  یهست ول اونم

 کنه.

 یغافل بنظرت بچه هاش م شیو گشت و گذار باشه و از خونه وزندگ رونیتمام وقتش ب یزن کیمثال بزنم... اگه  بزار

 نند؟ک یمادرشون زندگ تیتونن بدون مسئول

 درس ندارند؟ اونا

 خوان؟ ینم غذا

 خوان؟ یو مهر ومحبت نم توجه

 ست؟یحقشون ن نیگرم و دل نش ینه خونه ا ای

 زدم: یو گنگ پلک متعجب

 ؟یگ یرو چرا بمن م نایا حاال

 زد: یا لبخندفاتحانه

 کنم. حتیخواستم توج یچیه

 باال انداختم: ابرو

 دونستم؟ یمن که خودم همش رو م اما

 کرد افزود: یکه دستش رو ستون م ینیرو گفت و برنامه نود رو گذاشت و درح کنترل

 ؟یدونست یم

 تکون دادم: سرم

 دونستم. یم بله
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 را کج کرد و بهم زل زد: سرش

 ؟یمطمئن

 رو جمع کردم: لبم

 .آره

 نظاره کرد و در آخر زمزمه کنان اشاره کرد: یکم یرچشمیز

 .باشه

 شت سمتم:دفعه برگ کیکه  دمیکش یراحت نفس

 ؟یارغوان پز واسم دم کن یچا کی یر یم

 زدم و سرم رو تکون دادم: یمیلبخندمال

 نه؟ چراکه

 رم. یهم با بنده... االن م یشام با شما بود و چا زحمت

 زد: ینیریلبخندش

 محسن. یگن آشپزباش یبهت دادم به من م ییچه غذا یکرد حال

 

راهم روشن کرده و به تعداد استکان و  یرکتریوارد آشپزخانه شدم و ز ریاز لحنش کش آمد و سربه ز میلب ها گوشه

ندادم و از آنجا خارج شده و سمت اتاق خواب  تیآن دو هم اهم یبه پچ پچ ها چیقرار دادم و ه ینیس یقندان رو

 به صورتم بکشم. یرفتم تا دست

 شد: دهیالله گوشم دم یرو رشایک نیخشمگ یدهانم قرار گرفت و پشت بندش صدا یجلو یوارد شدم دست تا

 ؟یشد یبا اون پسره خودمون یلیخ
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 که بهترش رو دارم. یگفت یاست به خودم م گهید زیچ کیدردت  اگه

 ضیاغکوباند و ب واریکه دستانش را برداشت و محکم تنم را به د نمیسرم را کج کردم تا چشمانش را بب جیو گ متعجب

 :دیغر

 راه به راه دنبالته؟ هیچ

 ؟یریگ یازش فاصله نم چرا

شرت  یمدهوش او شده بودم و عطر ادکلن خنکش با عرق مردانه و ت ادشیز یکیبود و از نزد یقلبم آشوب درون

 حرف تا عمق چشمانش رسوخ کرد. یشد و نگاهم ب دهیتازه در من آرم یاز حس ها یاش مخلوط ینخ

 کرد. یتر م کیهم بست و سرش را هرچه نزد یرو یپلک

او چنگ شدند و اندازه سه  یو دستانم ناخواسته ازهم سبقت کردند و دور پهلو دمیزده بلع جانیدهانم را ه آب

 عاجز از خود دور راندم. یچهره الهه افتادم و ناگاه او را با توان ادیدفعه  کیوجب مانده 

 

 :دینگاهم کرد وپرس یمبهوت و گنگ قدر ارشیک

 !؟شدیچ

 د.ش یتمام تنم ساطح م یرو یبرد و عرق سرد یبه سر م یجان سوز یدم و تنم در گرمافرستا رونیرا کالفه ب نفسم

 .ایسمت من ن ستیباخودت مشخص ن فتیلطفا تا تکل -

 :دیدرهم توپ یو اخم ها دیپشت گردنش کش یدست یعصب

 چه مرگته تو؟ آخه

 برداشتم: شیگام جلو کیکردم و سرم را سمت او راست کردم و  یفیظر اخم

 چه مرگه؟ من

 بامن هم... یخوا یم یبا الهه هست یچرا وقت نهیا حرفم
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 ام درست بکوبم. خیم دیبار با نیبگم شرم مانع ام شد اما ا نتونستم

 ؟یشد یخودمون نقدیچرا ا یگ یم -

جمع  یخودش نشده جلو انهیبهم طعنه بزنه...  یده کس یگه، هوام رو داره، اجازه نم یهمش سرم زور نم نهیا واسه

 کرده؟ یکنه... و ازهمه مهمتر ازم خواستگار کمیکوچ

 

 کرد: چیبهم انداخت و فاصله را ه یقرار یو شوکه نگاه ب دهیدفعه دستانش خشک کی

 نه؟ یگ یدروغ م یدار

 که برم دخل ا یکن یمن رو کفر یخوا یم

 

 منه؟ یکه چشمش به داشته ها ارمیجوجه دانشجو رو ب ون

 

 لبم تر کردم: یزبانم را رو افسوس پلک زدم و پراز

 بزنه؟ یحرف دینبا یگ یمن امالک و ملک توام که م مگه

 ؟یراه به راه بهم طعنه و سرکوفت بزن درسته

 و دم نزنم. نمیبب نگونهیتوانستم او را ا یزد اما نم یم شیخودم ر یاز حرف ها قلبم

 بود. یتهاجم عاطف نیخودش ا نیزاد هست و ا کیخاندان ن ندهیرذل داماد آ اشاری یطرف از

 :دیو خشم گرد نهیپراز ک شیصدا

 فقط من. یدم ارغوان که تو مال من یرو بهت قول م نیا ارهیذارم اون جوجه تورو از چنگم درب ینم من
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 یکه او از کنارم رد شد تمام عطرتنش را برا ینگه داشته بودم را مشت کرده و زمان میدستانم را کنار پا جاخورده

 .دمیبو قیکرده و عم رهیام ذخ ندهیآ

 

 دارد دنید یوانگید

 شدن اندوه دارد یلیل

 بودن درد دارد مجنون

 دارد ییایدن یخود عاشق یول

 .یعشق خود عالم و

 (ی)گل

 

 کیبار یصورتم که از التهاب وگرما سرخ شده بود را خشک کرده و از اتاق خارج شده و از راهر سیحوله نم خ با

 کس نبود شدم. چیپزخانه که هگذشتم و وارد آش

 بخار آب قرار داده تا دم شود. یرو یقدر یهمراه هل و گل محمد ختمیطرح دار ر ینیچ یدرون قور یچا

 

 کنج لبانم جا خوش کرد. یکنار احسان لبخندتلخ ارشیک دنیو باد دینگاهم به سالن چرخ اریاخت یب

 زانیو م مانیخورم از حجم داشته ها یزدم و افسوس م یرا با نگاهم سانت م ارشیوجب به وجب ک یوافر بالذت

 .دمیکش یشدم و آه پشت آه نم یدور نم دمشیپرس یاز او که عاشقانه م دیفاصله خودمان، که اگر آنها نبود شا

 جا دادم و به سمت سالن راه افتادم. ینیس یو رو ختهیخوش رنگ ر یهرکدام چا یبرداشته و برا یقور

کردند تعارف  یرگتر از همه بود و بعد احسان ومحسن و درآخر ودخترا که چپ چپ نگاهم مکه بز ارشیبه ک اول

 کردم.
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 :دمیالهه را شن زمزمه

 شه؟یخواستگار یچا انگار

 نرخ اعصابم شد: یرو دهمیپچ ناه پچ

 که اصال خواستگار نداره... اون

 شه. ی: وا مگه مالهه

 : حاال که شده.دیناه

خواستم وارد اتاق شوم که  عیشدم و بعداز اتمام سر دنیمشغول نوش ریبودم اما با لبخندخانومانه سربه ز یعصب

 زده احسان بلندشد:  جانیه یصدا

 ؟یباز کی نیایگم ب یم

 کنجکاو لب زد: دیناه

 ؟یچ

 چشم ها... یهم پرو پرو گفت: باز احسان

 .میمتوسط درست کن رهیدا کیو گفت: حاال  دیکه دستانش را کوب میتعجب کرد همه

 .نیزم یرو نمیبش یعنی: دیناه

 باخنده جواب داد: محسن

 سرمن! یرو ایب یخوا یم نه

 او نازک کرد. یبرا یپشت چشم دهمیبه او رفت و ناه یچشم غره ا احسان
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بُرد و نشاند و  رهیسمتم آمد و مرا هم کشان کشان سمت دا عیبودم که نگاه محسن بهم افتاد و سر ستادهیجا ا همان

 گرفت. یجا یخودش هم کنارم بافاصله کم

 

 لب زد: طنتیبا ش احسان

 کنند. یم یچشم یباهم آورد اونا باز یو هرک میکن یچیخب بهتره اول سنگ کاغذ ق خب

 ؟یراستش و بگ دینداره فقط با یخاص نیقوان

 قت؟یجرات وحق ی: مثل بازالهه

ازش سوال کنه و طرف هم  دیشخص روبه رو با نجایا یکنن ول یداره و سوال م یزد: نه اون بطر یلبخند کج احسان

 زنمش. یم ییبه جاش اگه نخواست راستش و بگه با دمپا یول میجرات و شهامت ندار نجایراستش و بگه... ا دیبا

 زدم و با آماده گفتن احسان مصمم دست راستم را پشتم پنهان کردم و منتظر شدم. یلبخندمحو

 کردم که با سه گفتن احسان همه دستانش را جلو آورند. یکاغذ را در ذهنم تداع عالمت

 وکف دست آوردند. یچیسنگ و ق هیو بق میکاغذ آورد ارشیبود که فقط من و ک بیعج

 :دیوار خند طنتیش احسان

 جان ِ  ارشیزوج اولمون ارغوان خانم و ک خب

 دیدوم محسن و ناه زوج

 سوم هم من و الهه. زوج

 به همه زل زد: میمستق

 .رندیهم قرار بگ یاول زوج اول روبه رو خب

که رنگ نگاهش درخشان  ارشیک یکرده و باشرم روبه رو ریدندان اس ریقلبم با حرفش باال رفت و لبم را ز کوبش

 وخاص شده بود.
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 :ارشیرو به ک احسان

 تونن ازت سوال کنن. یسوالت رو بپرس... بعد ارغوان خانم م خب

 شوکه شدم: دنشیفرو دادم و چشمانم را بستم تا سوالش را بشنوم که باشن یپراز استرس نفس

 ؟یرو دوست دار یکس

 

 هم نبود. الشیخ نیکرد و ع یم یبا روح و روانم باز نگونهیخواست مرا به صالبه بکشد که ا یم قطعنا

 قفل کردم: میپا یلرزان را رو دستان

 .آره

 و بهم اشاره کرد: دیابروانش را باال فرستاد که احسان خند ییتا کی

 .هیتو نوبت

 را مرور کردم و در آخر مسخ نگاهش شدم: یذهنم همه چ یتو

 ن؟یکن یاون رو چکار م نیبش یعصب یلیخ یاز دست کس اگه

 زل زد. ارشیبه ک ینشست و بالبخند معنادار لکسیبعد ر یدفعه الهه نگاهش رنگ ترس گرفت و لحظه ا کی

 به محسن انداخت: یفرستاد و پر از خشم نگاه رونیرا پرصدل ب نفسش

 زنم. یضربه رو بهش م نیبدتر

 اورد؟یسر پسرخاله اش محسن ب ییممکن بود بال یعنیمات و هراسان شد،  نگاهم

 زوج دوم بود. نوبت

 .دیو ناه محسن
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 : دیپرس طنتیباش محسن

 ؟یدوست بود یاز احسان با کس قبل

 ها؟ یسوال ها بپرس نیگفت: قرار نبود از ا یظیو سرد شد و با اخم غل رهیت دیاهن نگاه

 

 اش گرفت و تکرار کرد: ینیب یانگشتش را جلو محسن

 ؟یاحسان طرف ییرو جواب بده وگرنه با دمپا سوالم

 بخورم تا که سوال مزخرف تورو جواب بدم. ییدم دمپا یم حیو لب زد: ترج دیعقب کش الیخ یهم ب دیناه

 

 شدند که احسان گفت:  رهیبلکه همه مضنون وار به او خ نداختیو سوال محسن تنها مرا به شک ن ینیعقب نش نیا

 وقبول دارم. دیمن همه جوره ناه الیخ یب

 .دینشست و اورا درآغوش کش دیگذاشت و کنار ناه نیزم یروهم رو شیدمپا

 بلند کرد: دستانش را محسن

 من چکار کنم حاال؟ خب

 : دیپرس ارشیاحسان خواست جوابش را بدهد ک تا

 ؟یرو دوست دار یکس تو

 هم یلیسمتم برگشت و لب زد: آره خ یهمه جا را فرا گرفت که محسن با لبخندمهربان یبیدفعه سکوت عج کی

 دوسش دارم.

زد رفت و هرلحظه هراس جان  یم یکه فکش منقبض شده و رگ گردنش متورم و صورتش به کبود ارشیبه ک نگاهم

 محسن را داشتم.
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رار ق اطیبلندگشت و پا درون ح عیسر شیو بعد شل شد و از جا دیاش کش نهیقفسه س یمشت شده را تا جلو دست

 داد.

 الهه نشست: یکرد و روبه رو ینوچ احسان

 ؟یگلم... شما بگو تاحاال چندبار بهم دروغ گفت یآبج خب

 

 زد: یشخندین الهه

 بهت نگفتم. یوقت دروغ چیه

 :دیمشکوک پرس احساس

 ؟یمطمئن

 انداخت و زمزمع کرد: نییتکون داد که احسان سرش را پا یسر الهه

من گذرم اون  یردو فکرنک یسردر آورد ارشیاما از شرکت ک دیخر یر یبا دوستت م یکه به دروغ گفت یوقت اون

 گذره؟ یطرفا م

 و من من کنان لب زد: دیالهه به شدت پر رنگ

 داشتم واسه همون رفتم. یمهم کارینه من من اون... اونجا  نه

 

 اومد. یآه و ناله ات م یکه صدا یدلم گفتم، آره چه کار مهم یتو

تخت  یحرف به سمت اتاق پاتند کرده و درش را چفت کردم و با غم خود را رو یتا حرفش را نزنم و ب دمیگز لب

 زدم: یبا خود حرف م یقرار یافکندم و با ب

 ؟یبگه تو دختر ستین یکیگه.... آخه  یراحت دروغ م چه

 گزه. یکردند و ککشونم نم یرو ق ایاز دخترها ح یاز وجودت. شرم کن واال بخدا  بعض یکش ینم خجالت
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 ... اوف

 

 یبیسر جنگ دارم با هر رق من

 اریگشته ام در وصل  محزون

 عشق رهیمرا بچشان از ش ایخدا

 روزگار. هیدادم به دوچشم س دل

 

هم زدم و سمت  میو عطرمال دمیپوش یدیسف کیزود از خواب بلند شدم و باشستن دست وصورتم تون صبح

ز گا یرا باز کرده تا نصفه داخلش آب پر کردم و رو یراهرمیکرده و ش ضیرا تعو یآشپزخانه پاتند کرده و آب کتر

 روشن کردم. تیراهم با کبر رشیقرار دادم وز

 

وکره، مربا وعسل راهم در آوردم وتخم مرغ ها را به تعداد درون آبجوش جداگانه داخل  ریرا گشودم خامه، پن خچالی

 هم شسته و مشغول خردکردنشان شدم. یارقلمیقابلمه کوچک نهاده و گوجه وخ

 آشپزخانه قرار داده و چندتخم مرغ را درون بشقاب قرار دادم. زیدان و شکرپاش را وسط م نمک

 از پشت سرم گفت: یخشدار یانداختم که صدا یزیبه سفره م یقیو نگاه دق دمیرا بهم آرام کوب دستانم

 .هیعال

 شد: زیپف کرده بود ر یو چَشمانش کم دهیژول شیکه موها یمتعجبم را به محسن نگاه

 !؟نیرو نشست صورتتون

 دستش را باال برد: پکر

 دم. یآم جواب م یرم و م یم االن
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 جنباندم. یسر

 باشه. -

قهوه آماده  شیبرا دیو با ستین یصبح ها اهل چا ارشیآمد ک ادمیگذاشتم که  زیهر م یراهم به تعداد جلو فنجان

 کردم. یم

ت س یهم وارد آشپزخانه شدند البته سرحال با لباس ورزش ارشیاحسان و ک ادیخواستم آب بگذارم تا جوشش ب تا

 .یومشک دیسف

 سرش که با مزه اش کرده بود. یبا کاله رو دیو سف یست آب احسان

 یرو از یالوارد آشپزخانه شد و دستم ازهیرفت که باخم ینشستند نگاه ماتم به سمت محسن یصندل یآنها رو نیهم

 را خشک کرد و همزمان هم گفت: سشیاُپن کند و صورت خ

 ورزش؟ نیزود رفته بود صبح

 انداخت: یمتلک احسان

 خوام. ینم یو گفت یبهت گفتم پاشو لنگرت و انداخت یجناب نه مثل تو خوبه که هرچ آره

 

 :دیتوپ رلبیتا نخندم که محسن ز دمیلبم را گز گوشه

 کمال استفاده برد داداش جون. نجایسحرگاه ا یاز فضا دیرزش...  باو میمسافرت نه بر میاومد

 برداشت و جوابش را سرد داد: یتخم مرغ ارشیک

 ... حیبه جاش خوبه، ورزش و استراحت وتفر یچ همه

 رو سمتش معطوف کرد وافزود: سرش

 گرمت. یاز جا یدل بکن یتون یشه و نم یآفت م دنیخواب ادیز

 چفت و قفل شد. گریبهم همد شیومات شد و لب ها شیطفلک رسما ک محسن



 کالغ پر گنجشک پر

 
209 

 

گذاشتند تا  یدهانشان م ینشستند و همزمان هم دست رو زیوارد شدند و پشت م ریبا سالم و صبح بخ دخترها

 لب زدند: نندیشان نب ازهیخم

 آد؟ یصداتون م یاول صبح چخبره

 م؟یما خواب دینیب ی: مگه نمدیناه

 زد: یزیچشمک ر طنتیباش احسان

 جان هم هست. ارشیچرم ک یها یمشتر یکیکه از قضا  قمونیاسطبل اون رف میامروز قراره بر الیخیب خواب

قرار دادم و تا نگاهم به نگاه کنجکاو  شانیآنها جلو یتفاوت چا یو من ب دندیکش یاز خوشحال یو الهه وا دیناه

 زمزمه کردم: نیو شرمگ دمیکرد لبم را گز یتالق ارشیک

 کنم. یون رو آماده مقهوه ت االن

 

 را گرفت و دم گوشم زمزمه کرد: یو تند کتر دیپر شیجداگانه پر کنم الهه از جا یخواستم آب را داخل کتر تا

 صبحونت و بخور. نیکنم تو بش یدرست م خودم

 

خم  میجلو یام نشستم و تکه نان باگت را برداشتم که محسن کم یصندل یتکان داده و رو یهمراه بغض سر گرفته

 آخه باگت؟ یشد: چرا تست برنداشت

 

 حوصله سرم را باال بردم و نفسم را تند رها کردم: یب

 خوبه. نیهم

 و مشغول شدم. ختمیبشقاب کوچکم ر یعسل را همراه خامه رو یکم

 ؟یزیر ی: چرا شکر نمدیپرس رلبیکه احسان ز دمینوش یام تلخ م قهیراهم طبق سل یچا
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 نگاه جوابش را دادم: بدون

 تره. ندیبرام خوشا یچا یدوست ندارم مزه تلخ نیریش چون

 

 متعجب زمزمه کرد: احسان

 جالب درست مثل محسن. چه

 اومد: ارشیک یحرص یکه صدا میکرد و هردو سکوت کرد یمن و محسن درهم تالق نگاه

 شد قهوه؟ یچ الهه

 او تعارف کرد: قهوه را به یفنجان حاو ینیخم شد و س شیجلو یبا لبخنداغوا کننده ا الهه

 جان. ارشیک دیبفرما

 پراند. ییزد و احسان ابرو یپوزخند محسن

 شان بودم گفت:  رهیاز آن را مزه کرد و بعد کنار گذاشت و رو به من که خ یکم یبا اخم درهم ارشیک

 ؟یزیبرام بر یدار یچا

 

تم و از برداش دهیرا البته آب کش گریاستکان د کیبلندشده و  میتکان دادم و از جا یلبش باال رفته بود که سر کنج

 داد. یام را قلقلک م ینیب یو عطرهل و گل محمد ختمیر یکتر یرو یچا

 

 :دینرم گذاشتم که الهه تند پرس شیتواضع رو به رو با

 قهوه ام چشه؟ مگه

 توجه جوابش را داد: یسرد و بدون ذره ا ارشیک
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 ؟یگاز گذاشت یرو یادیداد واسه همون فکرکنم ز یم یاش مزه سوختگ مزه

 

 نازک کرد: یو پشت چشم دیازش سرکش یپرحرص فنجان را برداشت و کم الهه

 خوبه. یلیاش که خ مزه

 و نگاه دیرا نوش یچا ینان تستش شد و گاز بهش زد و جرعه ا یکره رو دنیکرد و مشغول مال شهیسکوت پ ارشیک

 تا مزاحم خوردنش نشوم. رافکندمیکرد و ناچار نگاهم را ز ریاش را مرا غافلگ رهیخ

 

به تاسف تکان داد و رو بهم  یرفتند تا حاضر شوند و محسن سر شیبه سمت اتاق ها عیاز صبحانه دخترها سر بعد

 لب زد:

 .رمیرو بگ ییدخترا نیعمرا همچ من

 جوابش را دادم: یشوخ به

 ده؟ یبه شما زن م یک حاال

 حق به جانب: محسن

 !یخوب نیبه ا من

 است. گهینفر د کی ریمن دلم گ یولآرزوشونه  همه

صبحانه شدم که کنارم  یکرده و مشغول کف زدن ظرف ها یبه تنم رسوخ کرد و سکوت پرحرف یادیز یگرما حجم

 و تاخواست دست به ظرف ها بزند گارد گرفتم: ستادیا

 کنم. یشورم... خواهش م یچندتاست خودم م نیهم لطفا

 گفت:  شیو جنگل یدستانش را با خنده باال برد و باهمان چشمان رنگ محسن

 زنم. یبابا دست نم باشه
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 زد و مشکافانه تکرار کرد: هیتک نگیشدم که کنار س دنیرا کج کردم و مشغول آب کش سرم

 ؟یخوا یچرا من و نم ینگفت

 و جوابش را دادم: دمیو چشمانم را دزد دیلرز یم دستانم

پس لطفا  میفرق دار گهیو فرهنگ ها باهمد ستین نجای... راستش من خانواده م امیفاصله دار یلیمن و شما خ چون

 و درضمن... نیریاز قشر خودتون دختر بگ

 انداختم: یبه او که پکر و گرفته بهم زل زده بود نگاه یرچشمیز

 شمارو دارند. یقول خودتون دختر فراوانه و همشون آرزو به

 

 فرستاد و افسون نجواکنان افزود: یقیپراز آه عم نفس

بسته به داشته هامون و نداشته  لیو دخ نهیب یمن و نم یاصرارها یاست که المصب حت گهید یکی ریدل من گ یول

 .ستیثروت و پول و فرهنگ ن یهمه چ دیفهم یهامون... کاش م

 به جانب و باتوجه به تجربه تلخ گذشته لب زدم: حق

 .هست

 .ستین _

 هست. -

 .ستین _

 هست. -

 

 ن؟یآ یروش و کوتاه هم نم نیشماها که قفل کرد ستیهست و ن نیا هیبابا چ یا _
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 توجه به او گفت: یانداختم اما محسن ب ریاحسان هردو ازهم فاصله گرفته و سرمان را ز یصدا با

 آورد. یکدوم کم نم چیبود که ه یزهایچ هیبحث سر  یچیه

 

 به ما انداخت: یمشکوک نگاه احسان

 ؟یسرچ

 .ستیکنارش زد و قبل از رفتن سرد جواب داد: مهم ن محسن

 :دیخم شد و پرس یسمتم آمد و کم احسان

 بود؟ یچ

 باال انداختم: یا شانه

 .نیخودشون بپرس از

 رها کرد: دکنانیو نفسش را ترد دیکش عقب

 .نیدوتا مشکوک شما

 چرا؟ _

 احسان گرفت: یبعم رفت و از بازو یغره اچشم  شیحرف را زد و با چهره غرق آرا نیبود که ا دیناه

 ؟یگفت یم یچ

 کج کرد: یلب احسان

 گن. یدونم اونا که بهم نم ینم

 بهم انداخت: ینگاه ضیبا غ دیناه

 ؟یچکار کرد باز
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استکان را داخل آب چکان قرار دادم و  نیو آخر دمیلحن پرتوقع و توپ پرش حرصم گرفت و دست هام را آب کش از

 از کنارشان رد شدم و زمزمه کردم:

 شما برخوره. بیرینکردم که به ت یکار

 مصادف شد با خارج شدنم. دیوا گفتن ناه یصدا

و شال همرنگش  دمیسورمه تا زانو پوش یمانتو کیرا با عوض کردم و  میآشکار درون اتاق رفته و لباس ها یباحرص

و کفش اسپروت راهم از کولم برداشته و با زدن کرم ضد آفتاب و  دمیراهم پوش یمشک یدم و شلوار کشراهم سر کر

 .میستادیا ارشیک ظرمنت اطیاز اتاق خارج شده ام و همه قسمت ح یرژ کمرنگ نارنج

و  ده بودآرنجش تا کر یرا تا باال شیها نیکه آست ریسورمه س راهنیو همراه پ کیساده اما ش یمشک قهیجل ارشیک

که  یداد وقت یبرازنده و جذاب نشان م اریاو را بس بایز یهمراه چکمه از چرم به رنگ قهوه ا یشلوار کتان مشک

همه ما گونه اش را  یشد و جلو زنشیکه الهه آو دسرش قرار دا یچشم  و کاله لب دارش هم رو یرو یآفتاب نکیع

 .دیب*و*س

 .میکه احسان اجاره اش کرده بود شد یدیسوار ون سف یو همگ اوردمیخود ن یدر آمد اما به رو حرصم

 یهم رو دیو الهه هم چفت هم و ناه ارشیکردم چراکه احسان) راننده( و محسن جلو بودند و ک یم یراه خودخور تو

 رفت. یکنارشان نشسته بود و با تلفنش ور م یتک یصندل

را در دست  میگلو یکس ییگذاشت گو ارشیزه درآمده کتا شیته ر یگونه ا یکه الهه خم شد و لبش را رو یزمان

 خواهد بفشارد و مرا خفه کند. یگرفته و م

 افکندم و لبم را جمع کردم. ریزانوانم مشت کرده و سرم را ز یدستانم را رو دم،ید ینم گرفته بود و تار م چشمانم

ب ل یرو یقیکرد باعث شد لبخندعم یو سرزنشم م دیتوپ یدفترش مدام بهم م یتو یاز نظر گذشت وقت یا لحظه

متعصب و  ارشیآنحنان شد و با پشت دست گوشه اشکم را پس زدم و مصمم به خود قول دادم تا دوباره همان ک میها

 خود را انجام دهم. کارزنانه الهه هم توجه نکنم و  یبه ترفندها چیو ه نمیمهربانم را بب
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 زیدهانم شگفت انگ یلحظه ا یوقهوه ا یمشک دیرنگانگ سف یب هاآن همه اس دنیباد میدیکه به اسطبل رس یزمان

 کرد. خیکردند که احسان هردو را توب یم یخوشحال غیچنان با ج میباز ماند اما دو دختر جلو

 کرد: دیکه سرش را سمتم برگرداند و تاک میداخل ون بود ارشیشدند و تنها من و ک ادهیپ همه

 که حوصله دردسر ندارم. یش یاسبا نم کینزد

 

 تنگ یبدون اعتنا بلندشوم و از آن فضا میبخورند و از جا وندیدرهم پ میحرصم از کالمش باعث شد اخم ها تیواقع

 .یبکشد و بغُرد: لعنت یتوام با خشونت قیخارج شدم که نفس عم ریو دلگ

 

 ان به آنها ملحق شدم.تاز قدم زن کهیپاتند کردند اما من  یورود یزده سمت درها جانیه یهمگ

پا  دیگذاشت ناه یخورد و نم یرفت و اسب سرکش مدام تکان م یکه از اسب باال م دیمتوجه ناه دمیکه رس یزمان

 قرار دهد. نشیز یرو

 

سرم گذاشتم و شالم راهم محکم دور گردنم چفت  یزنان وارد رختکن شدم و کاله مخصوص را برداشته و رو لبخند

و  دیکش یا ههینوازش کردم که ش دیسمتش رفتم و سرش را با ترد بایز یها الیبا  یاسب مشک کی دنیکرده و با د

 کرد و درب اتاقک را باز کردم. نییسرش باال پا

 

 و: دمیخود را باال کش ینهادم و کم شیپام رو کیرا محکم گرفتم و  نیطرف ز کیلذت شدم و  غرق

 .نیآفر

 نرم نشستم و خم شدم و دم گوشش لب زدم: شیرو

 خودم. یبایرام وز اسب
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 .میاز اسطبل خارج شد عیو تند وسر دیکش ییا ههیاو زدم که ش رشکمیبه ز یو لگد آرام دمیافسارش را کش 

کرد و چشمانم از  فرط نوازش باد و گرد وخاک بسته بود و  یعبور م میاز گوشه وکنار شال و مانتو یبه تند باد

 کردند. یکه نامم را با هراس صدا م دمیبچه ها را شن دهیترس یافسارش را محکم گرفته بودم اما صدا

 

 زمزمه کردم: رگوششیخم شدم و ز یکم

 تر اسب چموش. آروم

که آرام آرام افسار را چرخاندم و سمت بچه ها حرکت  یکه سرعتش را آرام کرد بطور دیفهم یرا م میحرف ها انگار

 باال برد و نشانم داد. یروزیپ یکردم که محسن انگشتش را به معن

 رد شد و میرو یبه سرعت باد و رعد وبرق از جلو یدفعه اسب کیزدم تا خواستم سمتشان بروم که  یلبخندمحجوب

 کرد. یمرا به مسابقه دعوت م ییو گو دیتاز یش مبا اسب ِ تندرو یشدم که خم شده بود و جد یارشیمات ک

به او لگد  زیو من ن دیطلب یم یباز طنتیکردن و ش یجوان یدانستم از کدام جهت بود اما دلم کم یرا نم اخمش

 .میبه شکم اسبم زدم و سمت او به سرعت حرکت کرد یآرام

 

 .دیزد و افسار اسبش را سفت چسب یپوزخندفاخر دنمیبا د ارشیک

 ینفس نفس م یوافر جانیکنم و با ه تیو افسارش را هدا میافزایمسابقه باعث شد به سرعت اسبم ب یو فضا جو

 دل نبود. یزدم و دل تو

 

سرعتم را کاهش دادم و کم  یمن و او در افتاده، لحظه ا انیم یجنگ ییشد که گو شتازیدفعه چنان پرسرعت پ کی

 .ستمیکرد نگر یم یتاز کهیوار با اسبش  وانهیو بهت زده به او که د ستادمیکم ا
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 یو شوخ طبع طنتیش یمن از رو ،یرواقعیمسابقه غ کی یآن هم فقط برا ردیبود جانش را دست بگ محال

 پروراند. یدر سرش م یگرید یسودا ییحاضرشدم با او رقابت کنم اما گو

 

 :ستادیاکنارم  عیآمدم که محسن سر نییپا اطیاز اسب با احت قهیچند دق بعداز

 ؟یخوب

 بود. ششیمعکوس کردم که دلم پ یارشیرا سمت ک سرم

 .ستیخوب ن ئسیر نکهیمثل ا یآره ول -

 

 هم متعجب زمزمه کرد: او

 .زهیر یخودش م یواسه همون داره تو هیعصبان یلینبود، االن خ ینطوریبگم قبالنا ا یدونم چ ینم

 

 را برگرداندم و مبهوت تکرار کردم؛ سرم

 ؟یعصبان

 چرا؟

 لب زد: منم بلدما. یسوار شد و لبخندبامزه ا شیرو یباال انداخت و افسار اسب را گرفت وبه آرام یا شانه

و  دیبه گوش رس نیزم یرو یزیمحکم خوردن چ یدفعه صدا کیرفت،  ارشیو سمت ک دیانجام یاز ته دل یا خنده

 افتاده بود. نیزم یجنباندم که رو ارشیبا وحشت سرم را سمت ک

 

 .دیکوب یوقفه درهم م یگذاشتم که ب یم ریواگ ریهاگ نیا یدانم دلم را کجا ینم
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 بودم. نیبا زم ارشیاما من مات وشوکه از اصابت ک دندیرس شیاریها شتاب زده سمت او رفتند و به  بچه

 شد؟ یبلند نم شیدانم چرا از جا ینم

 کردم: یقلبم بود و دائم زمزمه م یرو دستم

 اش.آروم ب ستین یزیچ

 اون خوبه. نگاه

بود و از  نیینشستم، سرش پا شیپا یکنار زدم و جلو یمسابقه گذشتم و بچه ها را کم ینرده ها و چوب ها انیم از

 اش. دهیزخم بر دنیشد از د شیو چقد دلم ر دیچک یدستش خون م یآنحنا

 

 حس کردم. یکه مزه خاک را به خوب دمیلبم کش یرو یزبان

 قربان؟ -

 نگاهم کرد که ملتمسانه نگاهش کردم: قیسرش را باال گرفت و عم میباصدا

 آد. یداره از دستون خون م نیکنم پاش یم خواهش

 .دمیزدم و لب گز یزد که پلک یچشمانم سوسو م یهچنان پررنگ تو ینگاه

شار سر ینگاه و با ستادیراست ا کوحرکتیشد و با  زیخ مهین شیاما تند رها کرد و بدون کمک از جا قیرا عم نفسش

 از هشدار بهم از کنارم گذشت.

 

 برگرداند: شیالهه حواسم سرجا یحرص یاو بودم که صدا مات

 چش بود؟ اون

 آمد: شانیرا گرفتند و صدا گریدست همد دیو ناه احسان
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 .نیپانسمانش کن نیگردش اما شماها بر میر یکه م ما

 محسن هم پشت سرم آمد: یراه افتادم که صدا ارشیاز همه به دنبال ک زودتر

 .میباهم بر صبرکن

 :دیتکان دادم و سرعت قدمم را کم کرده تا او هم برسد که نفس نفس زده کنارم رس یسر

 ؟یر یتند م چقد

را  ارشیک میدیرس نیکه به استراحتگاه مراجعه ا یشد و زمان میهمپا یحرف باز به سرعتم افزودم که او هم ناچار یب

 .افتمی شانیدرهم و پر

 .دیشد و لبانش را جو رهیزم شد و در آخر پشت سرم خ میچشمانش رو دنمیشدم که با د کشیدلهره نزد با

 برگشتم رو به محسن لب زدم: ریز سربه

 ؟یکن دایپ یپانسمان وضوعفون لی( وساارشی) اشاره به کشونیواسه ا یبر یتون یم

 رفت. تیریحرف با تکان دادن سر سمت بخش مد یب محسن

 شد: تیآشکار رو یشود و زمزمه اش با حرص یاوقفل م رومندیو ن یبازوان قو ریگردم تنم اس یبرم تا

 ها؟ یش یگم سوار اسب نشو م یم یوقت چرا

 ؟یکن یم یهمش باهام لجباز چرا

 ...پوف

 آکنده از خشم حواله ام کرد: نگاه

 .یروزاست تو من رو سکته بد نیهم

 :دیم را محکم فشرود و آروم غرزمزمه کردم که مچ ا یخدانکنه ا رلبیز

 بنده اش چرا قصد جوونم رو کرده! یکنه ول ینم خدا
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 شدم: رهیو نافذش خ نیزبیقرار و سرکشم را باال برده و به چشمان ت یب نگاه

 چکارکردم؟ مگه

 :دیرا با تاسف دم نفسش

 ...یسنگ دل ،یخودخواه ،یغد ،یبگم که لجباز یچ

 ستبرش قرار دادم: نهیقفسه س یبه جانب کف دستانم را رو حق

 ؟یدار یچرا دست از سرم بر نم پس

 ملک عذاب روح و روانم؟ یشد چرا

سرد و رنگ و  یوارهاید انیو مرا دنبال خودش از م دیرسوخ کرد و مچم را کش نمانیب یبیباره سکوت عج کی به

 .میشد یرفته عبور داد و وارد اسطبل سربسته ا

 وجود داشتند. دهیآرم یفقط اسب هانبود  یخبر زادیاز آدم آنجا

 :اندازمیقطور او چنگ ب یبه دلم چنگ انداخت و باعث شد با ناخن به بازو یبد دلهره

 من و؟ یبر یم کجا

 که داخلش اسب نبود مرا هل داد و به زور واردش کرد. یدفعه اتاقک کیحرف تا وسط اسطبل مرا کشاند و  یب

 زد دوختم: یو هراسان به او که نفس نفس م دهیترس نگاه

 ؟یبکن یخوا یم چکار

 ہ۔۔۔دونم شما چتونه ک یقربان من نم نیبب

 نگاهم کرد. یداد و با چشمان عقاب هیروح تک یخشک و سرد ب واریکوتاه خودش را بهم رساند و تنم را به د دوگام

 به دلم رخنه کرد. یاز طرز نگاه یبیعج خوف

 آورد و شالم را کنار زد. نییج کرد وپادفعه سرش را ک کی
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 شد. یکه از عطروجود او بهم ساطح م یجانیبه شمارش رفته بود از ترس و ه نفسم

 کرد. یحوالم م یزیر یگرفت و بوسه ها یام را به باز چانه

و هم  دیلرز یهم م یرو میچه بود که هم دندان ها یلرزش برا نیدانم سردم نبود اما ا یداشت، نم یلرزش خاص تنم

 .دیرکشینشست و قلبم ت میپهلوها یبود و شل شده بودم که دستانش رو برهیو یرو میدست ها و پاها

 

 ؟یبهترشد  _

 شدم: رهیبهم زل زده بود خ یبند مهین یبه او که بالبخندجذاب متعجب

 ؟یچ

 هم چفت کرد و آرام نجوا کرد: یرا رو لبش

 ؟یکرد یم یبل زبونخوب بل رونیاون موقع ب ،یگم بهتر شد یم

 زدم: هیحس تک یب واریو سرم را به د دمیام را بلع دهیدهان خشک آب

 م؟یترسوند

 باال پراند: شیابرو یتا کی

 چرا؟

 .دمیدزد د،یپا یشد بابت افکار اشتباهم و نگاهم را از او که مشکافانه م یم شرمم

 میچشم ها خیکلمه حرف را نداد و بند شالم را گشود و از سرم در آورد و سرش را جلو آورد و م کی یحت رخصت

 .دییبو قیبرد و عم شیام را پ ییاز خرمن طال یطره ا

 آرام کرد: یقلبم باالتر از حدمعمول بود که زمزمه اش کم کوبش

 ده... یم یزندگ یبو
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 آرامش... یبو

 کنار الله گوشم نجواکنان افزود: کرد و بمیسرشار از مهر نص ینگاه

 کنارت حالم خوبه... من

 ارغوان؟ یکن یم غیازم خودت و در چرا

 ...نفسم

به من  یبهم دست داد که نگاهش سوال یکم بود و حس خفگ میواسه نفس ها ژنیدانم چجور در آن هوا، اکس ینم

 گلگون شده انداخت:

 هوم؟

زد و مچ دستم را  یکه پلک دیدانم در نگاهم چه د یو نم ستمیام بود نگر رهیتاب به او که خ یرا کج کرده و ب سرم

 رها کرده و ازم فاصله گرفت.

 ام کرد: هیهم هد یو نگاه وافر دیخوش حالتش کش یموها نیب یدست

 ؟یخوب

 هم بسته شد: نه. یرو میها چشم

حاصل از عشق به وجودم بازگشت و با  یفرو رفته و عطرناب وجودش و گرما یگرم و پراز آرامش یدفعه در جا کی

فشرود و زمزمه  شتریرا دور شانه ام ب شیکه بازوها دمیتمام دل و جان دستانم دورش حلقه کرده و سفت او را چسب

 کرد:

 یومن...  تو تو ی... سخته تو کنارم باشمیحرف بزنم و رسما باهم ازدواج کن تیبذار با دا یمن و دوست دار اگه

 ؟ید یو من روهم عذاب م یکن یپس چرا دل دل م ،یشمیجاهم پ نیحاال هم ی... حتی. خونم کنارم..یشرکت کنارم
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افکندم و باتمام وجود عطرش که مدهوشم کرده  ریداشتم که سرم را ز ازیذره هوا ن کی یآمد وبه تقال یدر نم نفسم

 دمیمحسن را از دور شن ادیفر یفردا کردم که صدا رهیاستشمام و ذخ قیاو فرستادم و عم یتمنا یها هیبود را به ر

 کرد. یکه ما را صدا م

 

 کرد و با اشاره دست فهماندم وقت رفتن است. میرها یکم لیم یکه ب دمیخود را عقب کش یو کم دمیگز لب

 شد: ختهیتنم ر یرو یاو جلوتر رفتم که باحرفش آب سرد از

 .یداقل بزار محرمم بشحداقل... ح یخواستگار امیب یذار یاگه نم خوب

 .دمید یکه او منزه م یسخت بود واسه من باورش

 لرزان جوابش را دادم: یبدون نگاه با صدا متاثر

 ؟یحرف رو زد نیاما چرا ا ختهیواست ر یبخوا نکهیو ا یستین یدونم آدم هوسباز یم

 

 کرد: یم یکه دائم خودخور دمیفهم یم نیبود ا کالفه

 خوام تورو از دست بدم. یخب نم خب

 

 :دیبه گوشم رس دنشیدو یپاتند کرده از پشت صدا یحرف وجواب سمت خروج یهم نهادم و ب یرو یپلک

 ارغوان؟

 ...باتوام

 شم. یجلوت دارم آب م یچجور نیبفهم من و بب المصب

زمزمه  رلبیدم که زآشوب به راهم ادامه دا یاما با دل الیخ یو ب دیبه گوشم رس یزیکفشش به چ دنیکوب یصدا

 کرد:
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کنم  یخورم تو رو مال خودم م ی... ارغوان قسم مینیب یمن و نم گهید یبه اون پسره محسن جواب مثبت بد اگه

 گوشِت فرو کن. یو تو نیا شهیواسه هم

 

 کرده بود. دایپ یشده بود و چشمانم سوزش کم پیام ک ینیزدم و ب یپس م یکی یکیرا  میها اشک

که به  یکند آن هم من تیمحرم شنهادیکه او پ دیگنج یشد وهرگز در فکرم نم یوجود او را داشت اما نم یتمنا دل

 شدت از آن متنفر هستم.

هم خود را  یکرد وگاه یرا پانسمان م ارشیالهه با ناز وعشوه خود زخم دست ک یبود وقت زانیآو میآخر لب ها تا

 داد. ینشان م نیناراحت و غمگ

 

 یکرد و حت یچشمانم با الهه خوش وبش م یجلو ارشیک یرفت وقت ینم نییپا میاز گلو یچیصرف ناهار ه زمان

 انداخت. یبه من ِ منتظر نم ینگاه

سخن نگفت و تا آخر  یکرد که الم تا کام ذره ا یم یدانم کجاها سپر یخودش بود و فکرش رو نم یهم تو محسن

 مسکوت ماند.

 

 بودند. الیخ یو ب دندیخند یواحسان خوش بودند وغش غش م دیتنها ناه نیب در

اخل که د نیدستش حوصله نداشت و هم یدگیبخاطر بر ارشیبار محسن پشت فرمان نشست و ک نیبرگشت ا موقع

 نرم و روپوش دار گذاشت و چشمانش را بست. یبه صندل هیاو سرش را تک میون نشست

 .نمیگرفتم جلو کنار محسن بش میتصم آنها دنیعقب نشستند و باد دیو ناه احسان

 چسباند: یشانیبه پ یزد و دست یمتعجب لبخند دنمیدر ِ جلو را باز کردم محسن باد تا

 بانو. نیداد افتخار
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زمزمه کرد و حرکت  ییبسم اهلل ا رلبیز دمیگرفتم که استارت را زد و شن یخود را زده و کنارش جا لبخندمختص

 .میکرد

 

 ینیب یو از پره ها دمیتازه را بلع یهوا قیبُردم و عم رونیب یو سرم را کم دمیکش نییسمت خود را تا نصفه پا شهیش

 عبور کند. میشالم را آزاد کردم که هوا در داخل خرمن موها یخسته ام فرستادم و کم یرا به شُش ها ژنیهمه اکس

 :دمیرا شن ارشیک یحرص یبود که صدا رونیدانم چقد سرم ب ینم

 پنجره رو ببند سردم شد. محسن

 شدم: رهیخ دیپا یمرا م یظیسرم را عقب برگرداندم به او که با اخم غل متعجب

 شما سردتونه؟ یخوب نیبه ا هوا

 زد: یپوزخند الهه

 ماهم گرمون باشه. شهینم لیتو گرمته دل چون

زانو مشت  ینشستم و دستانم رو میو مغموم و ناراحت سرجا دمیو پنجره را تا انتها باال کش دمیهم سا یرو دندان

 کرد. یم یزد و با او خواننده همخوان یزیکرد و چشمک ر یپل یمیمال کیشد که محسن موز

 یغم چیبچه بودم ه یشد وقت یم یچشمانم تداع یقرار گرفته بودم و خاطرات خوش اندکم جلو کیموز محو

و استراحت  حیآن زمان بود و زمان تفر یاضیو ر یطوالن ی و دغدغم مشق هاباال یرفتم مدرسه روستا ینداشتم و م

نکنم و نمره  یخراب کار میگاه معلم ها یبگاه و  یشدم درس کالس بعد را بخوانم تا موقع امتحان ها یهم مجبور م

 ام قابل قبول باشد.

 

خنده  یو صدا دیکش رونیتکان خورد و مرا از هپروت گذشته ب میجلو یرو یحس و حال خودم بودم که دست یتو

 محسن متعجبم کرد:

 گه؟یتو فاز د یرفت ای یشد عاشق
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 به او: رهیرا باال فرستادم خ میابرو

 فقط... نه

 را به جلو راست کردم: سرم

 هام افتادم. یبچگ ادی

 متاثر لب زد: محسن

 بوده؟ یدوران خوب حتما

 ن دادم:سرم را تکا یلبخندمحو با

 یبرا یپوفک نمک کیبود  نیا شمی زهیو جا میداد یمسابقه م دنیبابچه ها سر اول رس شهیخوب بود هم یلیخ آره

 .دمیخر یبرنده م

 کرد: یتک خنده ا محسن

 چرا پوفک؟ حاال

 نشست: میلب ها یرو یقیشفق لبخند عم ینگاه با

بزنه معده بچه رو نابود کنه  ییایمیکه پراز اسانس و مواد ش ستیاش به همون به پوفک هاش بود که مثل االنا ن مزه

 داشت... یاون موقع ها عالم

 افزودم: نیو غمگ دمیکش یآه

 خودش. یرفت سر زندگ یو هرک میبزرگ شد میایزود گذشت و تا به خودمون ب فیح

 

ک گوشه چشمم را با کرده و نم اش لیکرد که سرم رو به سمت راست کج به سمت پنجره متما شهیسکوت پ محسن

 زل زدم. رونیدستم خشک کردم و غم زده به ب ینوک انگشت گرفتم و با دستمال تو
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 .دیبار یاز چهره شون م یخستگ یشب شده بود و همگ بایتقر میدیرس تیبه سو تا

 "نهیبرندارم سنگ "کرد که  یتعارف م یهمشون رفتند که از صندوق عقب به کمک محسن رفتم و هرچند کل دخترا

 دادم. یحرف ها اما خوب من هم ارغوان بودم و کار خود را انجام م لیقب نیو از ا

ه ب یها آورده و دست لیوسا هیها را درون سالن بردم که محسن هم با گرفتن فالسک بزرگ و بق یو سبدخوراک پتو

 و زمزمه کنان اشاره به باال کرد: دیکش شیانیپ

 خرت وپرته؟ یکل نجایار نه انگار ااتاقش انگ یتو دیچپ یاحسان فور نیا

 کرد و افزود: یمکث

 باهات سردند؟ نقدیوالهه ا دیناه چرا

 باال انداخته و جوابش را با در آوردن استکان و قندان همزمان دادم: یتفاوت شانه ا یب

 باهام حرف بزند. انیکنم ب ی... من التماس نمستیدونم برام مهم ن یم چه

 متعجب لب باز کرد: محسن

 ارغوان!؟ وا

 

 پلک زدم: قیرو باال بردم و عم سرم

 نا؟یبرم التماس ا یگ یم خب

 هستند انگار جزام دارم؟ یطور کیباهام سردند و  یدونم سرچ ینم یوقت

 به تاسف تکون داد: یسر محسن

 .یالهه کال با همجنس خودش جوش یدونم ول یو نم دیکن، ناه ولشون

 :دمیپرس رلبیشدم و ز کنجکاو
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 ا؟یک یعنیخودش  همجنس

 تر کرد و با اخم گفت: یلب محسن

 دونم. یچه م یگن داف و گوگول یکه بهش م یهمونا

 

 کردم و سرگرم شدم که کنار گوشم لب زد: یزیر خنده

 .شیمشت دخترهفت قلم آرا هیارزه به  یشماها صد م ایآد... شرم و ح یاز جنس تو و امثال تو خوشم م یول

 

به سر او اصابت کرد و  یشانیبلند شدم که پ میگدار از جا یدانم چرا تنم از حرفش گُر گرفت و ب یمورم شد، نم مور

خندان  یخنده و با چشم ها ریز میجفتمان هر دو زد یشانیپ یدست رو دنیو باد میزمزمه کرد یهردو همزمان آخ

 کردم. یاو را نظاره م

 

 آد؟ یه باالتر مخنده تون تا هفت کوچ یچه خبره صدا _

قفل کردم که محسن خنده اش  دهیشوکه شدم و همون جا خم ارشیک نیوخشمگ یحرص یصدا دنیدفعه با شن کی

 :دیباال رفته پرس یبند آمد و با دستان

 ؟ییآ یبشه پسرخاله جان که با توپ پُر م یزیچ دیمگه با یچیه

 

و بعد  دمیرا از همان فاصله شن شیدندان ها شیسا یبودم که صدا ستادهیچون پشت به او ا دمید یرا نم ارشیک

 کالم تلخش:

 خوام قهوه بخورم. یم نیرو خلوت کن نجایهروکِرتون تموم شد ا پس

 انداختم: نییسرم را پا یآرام یکردم و برگشتم و با صدا یدست شیبزند پ یمحسن خواست حرف تا
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 کنم و... یاالن قهوه تون رو آماده م نیشما بفرما چشم

 اتاقم. ارشیب _

 حرف از آشپزخانه خارج شد که نفسم را هراس آلود رها کردم و محسن هم با اخم لب تکاند: یب

 چشم؟ یگ یگه م یم یهرچ چرا

 گه بهت. یآد همش زور م ینم خوشم

 

 جوابش را دادم: یکرده و به آرام یعاقالنه ا تبسم

 شه بگم چشم؟ یداره مگه چه م یبیع چه

 ن داد:به تاسف تکو یسر محسن

 بگو نه. ریبگ ادیشن...  یکه همه روت سوار م یبطور یهمه متواضع و مهربون یخصلت و دوست ندارم که جلو نیا

 

 نثارش کردم و اشاره به خودم کردم: یو پرحرف قیعم نگاه

 .یساز ینشده که از کاه کوه م یحاال طور یتونم بگم نه... ول یبه وقتش هم م من

 

 از کنارم رد شد و طعنه اش راهم زد: محسن

 که همه بهت دستور بدند. یکن یم یکار

 دندان فشرودم و ریزدم و لبم را ز هیتک نتیتنها شدم پراز افسوس پارچه را کنار زدم و با حرص و فکر به کاب یوقت

 .دمیکش یآه
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 شانیبه دست سمت اتاق ها ینیدو قهوه مجزا آماده کرده و س ارشیمحسن و ک یرا خاموش کردم وبرا یرکتریز

 رفتم.

 وارد شدم. یبود پس با تق کیمحسن نزد اتاق

 گذاشته و از آنجا خارج شدم. زکنسولیم یحرف قهوه را رو یور رفتن با تلفن همراهش بود که ب مشغول

 خسته اش اومد: یکردم و با انگشت دوتا تق زدم که صدا یبراق مکث یدر ِ نقره ا یراهرو که رد شدم و جلو انیم از

 ارغوان. اتویب

 دهیحالت دراز کش دنیبغلم وارد شدم و باد انیدرم ینیو با چفت کردن س اوردهیخود ن یبه رو یمتعجب شدم ول باز

کنار تختش آرام گذاشتم و تا خواستم عقب گرد کنم  زیم یرا رو ینیو س دمیلب گز شیچشم ها یاش و دست رو

 سرخ براندازم کرد: ینارش به زور نشاند و با چشم هاکرد و مرا ک ریکه مچ دستم را اس

 ؟ید یحرص م یمن و ه چرا

 :دیرا عقب کش شیگرفت و موها یبرد و کالفه نفس نییکرده بودم که سرش را پا سکوت

 رو زیو همه چ یآ یخوام به خودم تلنگر بزنم به توچه... تورو سنه نه که دختره با پسرخالت گرم گرفته م یم تا

 ... من باهات چکار کنم ارغوان؟یکن یخراب م

 را سرگردان باال گرفت: سرش

 بهم بگو؟ ها

 

 :دیکرد و مشکافانه پرس ریو پهنش اس دهیکش یانگشت ها انیحرف زدن نداشتم که چانه ام را در م جرات

 ؟یتو محسن رو دوست دار نکنه

 چونه ام را ول کرد و پشت بهم گفت: یو بهت زده مردک چشمانم گشاد شد و او با لبخند تلخ جاخوردم
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بارم  کیشناسمت اما تو  یاز دوماه م شتریکه من ب یدرحال یریگ یباهاش گرم م یکه اونطور یدوسش دار پس

 کیچرا بهم نزد انهیو  رهیگ ینم لیدخترا من رو تحو هیو آرزو به دل بودم که چرا مثل بق یدینخند ینطوریباهام ا

 شه... ینم

 قفل کرد: شیت هادس یرو تو سرش

 شم فقط... یمن مانع تو اون نم یخوا یفهمم که تو... اگه محسن رو م یم حاال

 بُرد: یدوزد و م یخود م یبودم که برا ییبود و مات او دهیکه زبانم به سقف دهانم چسب یمن سمتم

 باهاش بگو وبخند نکن ارغوان نکن... گهیمن د یجلو

 مشت شده نجوا کرد: یو با دستان دیکش یآه

ها نشون بدم  یوکفش رو به اون ور آب فیو چرم اصل ک یطراح ها دیچون با یبرم سفرخارج دیبا گهیهفته د کی من

 ہ۔۔۔بشه ک ریدا یبزرگ شگاهینما کیقراره 

 

 تکان داد: یگر سر مالمت

 یشرکت رو از منش یکارها یچشم هام نباش حت ی... به هرحال تا اون موقع جلویگم لعنت یبه تو م نارویا چرا

 .ایسمتم ن گهیحاالهم برو و د ییآ ینم کمیو نزد یپرس یشرکت ژاله م

 

بلند شدم و  میاز جا یبرد و چشمان پر از اشکم را از او پنهان کرده و با کرخت یبه سر م بیعج یدر تالطم قلبم

له ازمن فرسخ ها فاص ییکه گو یبه سمت در ییامان رسورا یآکنده از تپش ب یباز و قلب مهین یلرزان و لب یباقدم ها

ت گذاش یرا بسته بود و نم میگلو یسنگ و کلوخ انتها لمث یزیشدم و دستانم عرق کرده بود و چ یم کیدارد نزد

 دیچرخ یاز کجا به افکارم هجوم آورد و اتاق دور سرم م یاهیدانم آن حجم از س ینفس بکشم و با باز شدن درب نم

 سرد و خزدار... یموکت ها یدفعه پرت شدنم رو کیو  دید یو چشمانم تار م
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 ییو خسته بود گو نیانگشتم را تکان داده و تمام بدنم سنگ کیخورد و  یبه گوشم م یزیچکه چکه کردن چ یصدا

 نداشتم. یرا جابه جا کرده بودم و توان یکه کوه

 :دمیشان را شن یکیتر کردم تا بشنوم اما فقط حرف  زیتوان دادم و ت میپچ پچ کردن به گوش ها یصدا با

 دختره آره

 

 شده؟ هوشیدونم چرا ب ینم ینازه ول یلیخ

 :دیتر به گوشم رس فیضع یگرید یتقال کردم تا مخاطب را بشناسم که صدا یکم

 دکتر؟ دیبغلش کرده بود و داد کش یاون پسره چجور یدید آره

 جذابه نه؟ یلیپسره خ ییباران خدا یول

 آمد: یبا مکث یگرید یصدا

 !مشیخور یما م یکرد انگار یلحظه ولش نم هیبود و  دهیبه اون پسره چسب شیریاون دختره مثل س فیفقط ح آره

 

زمزمه اش  دنیشد و با شن کمینزد یو اقتدار شخص نیسنگ یآنها قطع شد و بعد قدم ها یصدا قهیاز چنددق بعد

 کردند: میتقد یرا دو دست ایانگار دن

 جان؟ ارغوان

 و گرمش فرو داد: یقو یپنجه ها ینتوانستم بدهم که انگشتانم را ال یجواب

 ؟یخانم

ت و از سوخ میشانیدفعه پ کیکنم که  یم ریس یو لذت بخش نیریش یایکردم تو رو یبند آمده بود و فکر م نفسم

 که باز زمزمه اش به جانم نشست: ناب و بکر شده بودند یمحکم و آرامش بخش او قلبم پر از حس ها یتاب ِ بوسه ا

 ؟یبش داریب یخوا ینم بانو
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 :دیچیاش پ یشادش و پراز انرژ یکردم پلک بزنم که صدا یسع

 جان؟ ارغوان

 ؟یداریب

 دستش تکان دادم که لب زد: یاشاره را تو انگشت

 زم؟یعز جان

 

 ام را تکان دادم: دهیخشک لب

 کجام؟ من

 :دمیرا شن زشیر یا خنده

 گلم. یمارستانیب

بار او را شفاف  نیو دوباره چشمانم را بسته و گشودم که ا دمیتار د یچشمم را باز کردم که او را کم یزدم و ال یپلک

 و آب دهانم را فرو دادم: دمید

 .تشنمه

آورد، خواستم با  میو جلو ختیآب ر وانیل یتو میبرا یپارچ آب را برداشت و کم زیتند تکان داد و از کنار م یسر

 آورد. میلب ها کیرا نزد وانیگردنم را آرام گرفت و ل اطیکه مانع شد و با احت رمیدستم بگ

 یآب به تن گرمم جان تازه ا یرا سربکشم و خنک وانیاز آب داخل ل یباعث شد چشمانم را ببندم و کم خجالت

 .دیکش میلب ها یدر آورد و رو یمال کاغذدست کی بشیو از ج دیرا عقب کش وانیکرد که ل رابیو مرا س دیبخش

ه و نگا دمیو داخل مشتم چروک دمیلرزان دستمال را از دستانش نرم کش یداد که با دست یعطرش را م یبو دستمال

 :دیآورد و نشست و همزمان هم پرس یبه او انداختم که با چندقدم عقب رفت و صندل یقدران

 ؟یبهتر االن
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 ام را رساندم: هم نهادم و زمزمه یرو یپلک

 .بله

 ضربه گرفت و مردد سوال کرد: کیسرام یرو شیانداخت و با پا نییرا پا سرش

 ارغوان؟

 فرستاد: رونیکه نفسش را تند ب ستمیبه او نگر یسوال

 ؟یشد هوشیدفعه چرا ب کی

 سُراندم: رونیرا از صورت پکر و کنجکاو او گرفتم و به پنجره ب نگاهم

 دونم. ینم خودمم

 

 لب زد: محتاط

 گردم؟ یکنه من برم یوجود من ناراحتت م اگه

 واکنش نشان دادم: عیسر

 ... نه

 ام فشرودم و مصمم جواب دادم: گهیمشت د یتو مارستانیو سرد ب دیسف ملحفه

 برگردم چون... چون... دیبا من

 ده درسته؟ یچون وجود من آزارت م _

 جنباندم: نینه به طرف یبه معن یسر

 خوام برم بهشون سربزنم. یخانوادم تنگ شده م یمن دلم برا نه
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بلندشد و باچندقدم به سمت در گام  شیدهد که کالفه از جا صیرا تشخ میشد تا صحت گفته ها رهیچشمانم خ به

 برداشت:

 آم. یخودم همراهت م یذارم تنها بر ینم یول رمیگ یخودم برات م باشه

   

 باز گذاشت و خارج شد. یهاج و واج با دهان مرا

 رد؟یقرار نبود ازمن فاصله بگ مگر

 چه شد؟ پس

 

 داند یدل قرار و مدار نم یباز

 اما... میکن یهردو تظاهر م ما

 داند از سر درون ما یم یکس چه

 افسون ما. مانیکه خود اسرار دل است و تب ِ نگاه ها مانیقلب ها وشرط

 

کنارش  یوقفسه ها یکوچک ودو تخت خال خچالی کیشدم،  رهیخ انمارستیسرد اتاق ب یبه فضا دهیو خم مغموم

ت زدن نداش دید یبرا یزیچ یگریقفسه د یبغل دست رو وانیپارچ آب ول کیو  یکرکر یبه عالوه پنجره با پرده آب

 باز شد: شیال مهیبه در خورد و ن یکه تق دمیکش یا ازهیو خم

 ؟یداریب ارغوان

 نثارش کردم: یلبخند مچهیمحسن ن دنیباد

 .دارمیب آره

 :دیفرو فرستاد و متعجب پرس شیها بیافتاده دستانش را درون ج نییپا یمردد داخل شد و با سر ابتدا



 کالغ پر گنجشک پر

 
236 

 

 من که نبود، بود؟ یشدنت بخاطر حرف ها هوشیب

 

 هم انباشتم: یرو یرا کج کرده و پلک سرم

 .ای... فشارم افتادکه رفتم اون دنیبودو نسبت به همه بامن مهربون تر  یتو نازک تر از گل بهم نگفت نه

 وبا اخم تشر زد: دیرا گز لبش

 .خدانکنه

 

 "افتادم ارشیحرف ک ادیدفعه  کی

 "بنده اش چرا؟ یکنه ول ینم خدا

 

و باعث شد ناخودآگاه  دیام چسب ینیب یاستشمام کرده که عطر گرم محسن به پره ها یقیرا چفت کرده و دم عم لبم

 جا به خوردم دهد. کیسرفه کنم و اوهم هول زده پارچ آب را تا انتها پُرکند و همه را 

 

 کرد. یوگرنه مرا با آب خفه م ستیرا باال برده و به او فهماندم کاف دستم

 و آرام لب فرو بست: دیکش شیداخل خرمن موها یدست شرمنده

 بشه؟ یطور نیخواستم ا ینم

 کرد. یخس خس م میاز آب انباشته شده و گلو یام حجم ینیکردم داخل ب یسرفه کوتاه کرده ام اما حس م چند
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 دم،یدم ینیب یاز سوراخ ها یدر پ یپ یشل کرده و نفس ها یسرم را کم یتاب دستم را باال برده و شال رو یب

 محسن متعجب ابروانش را تکان داد:

 ؟یکن یم چکار

 زمزمه را رساندم: کالفه

 شده. بیک یدون یکنم با نفس گرفتن حلش کنم آخه م یم یدماغم سع یرفته تو آب

 

 لب زد: زشدهیتکاند و باچشم ر یسر

بود نفس  بیکه ک ینیو از ا ریرو بگ یکینفس بکش و بعد سوراخ اون  یکیو از اون  ریسوراخش رو بگ کیانگشتت  با

 کن. یریگ

 

 یباز شد و توانستم نفس آسوده ا ینیب یبود را انجام دادم که در کمال تعجب هر دو پره هارا که گفته  یکار متعجب

 رها سازم.

 ها؟ یبلد -

 

 چشمانم سراند: خیرا درهم قفل کرده و نگاهش را م دستش

 .یتا در مواقع لزوم استفاده کن یبدون دیبا یزایچ یکیوقت ها  یبعض خب

 

 چه بود؟ یپا اون پا کردنش برا نیدهم و جمله اش در باورم ثبت شد، ا یدرجوابش تکان م یسر

 حرفت و بگو؟ -

 باره رها کرد: کیکرد و نفسش را به  خینگاهش را م مردد
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 شده؟ یزیچ یبرگرد یخوا یم دمیشن ارشیک از

 

 اش قابل درک بود و لب تکاندم: یو دو دل ینگران

 دلم واسه خانواده ام تنگ شده. آره

 کرد: شهیپ دیترد

 ؟یمطمئن

 لبانم کش آمد: یرو یزدم و لبخندکمرنگ یپلک

 من از سنگم؟ انهی ه،یزیخانواده اونم چندماه کم چ دنیند یکن یفکرم

 از خود بروز داد: ییصدا یب خنده

 نداشتم فقط... یقصد نیچن نه

 باز کرد: مهیرفت سمت پنجره، وآن را تا ن شیپ چندقدم

 ؟یکن یفرار م یزیچ هیاز  یکردم دار حس

 

 افزود: یرکیکه باز دیچسب میلب ها شوکه

 ما؟ ای ارشیک از

 لبانش چسباند: یذهنم را خواند که دستش را جلو ایباشم گو یوافر یکردم دنبال جمله ها یسع

 .چونینپ فقط

 :دیلرز میزده نگاهم را به پنجره پشت سرش کج کرده و لب ها ماتم

 ؟یبدون یخوا یم یچ
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 ب داد:وقاطع جوا مصمم

 رو. یچ همه

 :دمیکش یقیعم نفس

 .ستین یخوب طیگم نه االن... شرا یتهران م یهروقت اومد پس

 

 فرو داد:  شیها بیداخل ج دست

 .ستیازدواج بامن ن یتو یاجبار چیکنم و ه یبدون من درکت م نمیو ا یرو بگ یکنم تا خودت همه چ یصبر م باشه

 

 از لحن محکم و دلگرم کننده اش قرص شد و چشم بسته ام که زمزمه کردم: دلم

 .میبر دیبا یشد صیترخ

 :دیکش رونیرا ب میدر آورد و از داخل پاکت مانتوسرمه ا یاز قفسه ها پاکت یکیداخل  از

 دم دست بود. نیرفتم اتاقت هم یوقت نهیچروک شده اونم بخاطر ا یکم دیببخش

 

 با خنده گفت: نیملتهب آن را از او گرفتم که ا یشرمم شد و با صورت یا لحظه

 ؟ینشده که لبو شد یزیچ

 

 دهم؟ یرنگ م رییبرمن چرا زود تغ خاک

فرو  مارستانیب میبزرگ و ضخ یها یدمپا یرا رو میزنم و پا یشود که ملحفه را کنارم م یحرف از اتاق خارج م یب

تکان  کیکنم و شال را در آورده و  یبلوز تن م یو مانتو را از رو ستادهیا یبرم و به کمک لبه تخت صاف م یم
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شانه  یاندازم و گوشه اش را رو یسرم م یرو بازپاک شود و  شیهم از رو یسطح یدهم تا گرد و غبار یم یمحکم

 گذارم. یصاف کرده و با چندقدم کوتاه سمت در ِ قدم م

 

 شوم: یم رهیسن که تنها نشسته بود خباز کرده و به چهره غرق فکر مح یرا کم در

 ست؟ین یزیچ کفش

 

 ماند: یبرهنه ام ثابت م یجفت پاها یرود و رو یم نییاز صورتم پا نگاهش

 .ارمیرفت برات کفش ب ادمی

 فرستم: یشانه ام باال م سرخورده

 .میبر الیخ یب نه،یهم ستیکه ن شانس

 شود: یم کیگام بلند نزد کیشود و سمتم با  یبلند م شیجا از

 ؟یراه بر یتون یم

 کند: یدهم که باز لب باز م یآره تکان م یرا به معن سرم

 کنه چون حالت بده. ینم یخیتوب چیباور کن اسالم ه ریحالت بدشد از بازوم بگ اگه

 

 .میراه افتاد یپاشم و قدم زنان به سمت خروج یم شیبه رو یجان یب لبخند

شال را به حالت باد  یسازم و کم یرها م نهیاز قفسه س ینفس آسوده ا نمینش یآژانس م لیکه داخل اتومب نیهم

 پرسم: یو رو به محسن م آورمیصورتم به حرکت در م یرو

 کجان؟ هیبق
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 کند: یم یمکث

 .رهیبگ طیتا برات بل ییمایرفت آژانس هواپ ارشیالهه هم دنبال ک یباخانمش رفته شهرباز احسان

 

 :دیبار او پرس نیکه ابه جلو دستانم را فشرودم  رهیخ

 .امیندارم بهتره باهات ب یکار نجایا من

 گرفت... یدر آورد و شماره ا بشینگفتم که تلفنش را از ج یزیچ

 شدم: رهیشدن بود خ ادهیدر حال پ لکسیبه محسن که ر مبهوت

 من اصرار کردم؟ یگفت چرا

 باال انداخت: دیق یب یشانه ا محسن

 همراه بشم؟ زشیعز یذاشت با منش یگفتم خود ارغوان اصرار کرده بنظرت م ی... اگه نمگهید ارشهیک

 

 به جانب ابرو پراندم: حق

 :دی. سرخوش خندیگذاشت هیهرحال درست نبود از من ما به

 حرص نخور. گهیحاال که گذشته د بابا

 

 چشم درشت کردم: نهیدست به س یعصب

 خب زشته؟ یایبکنه من از قصد خواستم تو باهام  یاون فکر م بابا

 شد. تیسو اطیگذشت و وارد ح یحرف از درب اصل یب
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 .دمیکش یرا چفت کرده و مغلوب آه لبانم

 بدتر هم شد. چ،یکند، اوضاع خوب که نشد ه یم یباخود چه فکر ارشیک حاال

 کند. یم دادیجنون ب گریکردن من د یبه خون محسن تشنه بود و حال با همراه یهمان طور ارشیمن. ک یخدا

تا آن  ارشیدانم ک یکوله ام را بردست گرفت و نم یرکیمحسن با ز راکهیبرمن نبود. ز یخداحافظ یبرا یحت یفرصت

 پرسوز قسمت فرودگاه روانه شدم. ینشد و من با دل داشیزمان کجا بود که پ

 

 ینیداشت و دائم ب یامحسوسلرزش ن میو لب ها افتمیجا ن چیرا ه دمید یم دیو او راکه با دیکاو یهمه جارا م نگاهم

 .ردیدست نگ میو برا ندیرا محسن نب میتا اشک ها دمیکش یام را باال م

 

و  دهیام چسب یتاب تر به صندل یاز غم عالم درمن رخنه کرد و ب ییگو مینشست مایهواپ یصندل یکه رو نیهم

گواه استرس و دلهره ام بود و محسن  میامان دست ها یشد و لرزش ب یگشاد م شتریهرلحظه ب میمردک چشم ها

 ک شد:یام افتاد متعجب کنارم نزد دهیکه نگاه کنجکاوش به چهره رنگ پر یزمان

 چت شده ارغوان؟

 تکان خورد: میبه زور لب ها

 کردم. خوف

 نثارم کرد: ینگاه دلگرم کننده ا محسن

 ؟یترس یم یدخترگل از چ آخه

 

کرده ام و تن به  یزدم و تمام صورت را در او پنهان م یشرم اما چنگ مبود تا به بازوانش هرچند با یارشیک کاش

 دادم. یعطرناب و آرامشش م
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 .افسوس

 بود دوختم: دهیقرار و هراس آلودم را به او که ترس یتکان خوردن شانه ام توسط محسن نگاه ب با

 .ستیمن حالم خوب ن من

را  میجفت دست ها ادیدرهم به خاطر درد ز یباز و اخم ها یو بادهان دیچیدر اطراف سرم پ یبد جهیدفعه سرگ کی

با  تیام شد و در نها رهیشد و محسن متعجب خ ریسراز میام گره کرده و از ته دل اشک ها یشانیبه دو طرف سر و پ

 شد: رهیدر سر داشت خ ینگاه ام به او که کاله ا یشخص یحرص یصدا

 ؟یکن یم چکار

 بکن. یکار هی

 

شدم که سرش بلند کرد و  رهیرو به روم خ یبایکنار زدو کاله اش رو برداشت، بهت زده به دختر زمحسن رو  متعجب

 رو به محسن با اخم گفت:

 ؟یکن یمعلوم هست چکار م چیه شما

 دارند؟ یبلند یایفوب شونیا ینیب ینم مگه

 

 رو بهم دوخت: باشیو ز یبار نگاه جنگل نیبلند هراس دارم که ا یدونست من از جاها یشدم از کجا م شوکه

 .یدرهم رو از خودت دور کن یو فکرها یخوب فکرکن یزهایکن به چ یبکش و سع قیچندتا نفس عم یخانم

 دستم را گرفت: ینیریرا مو به مو انجام دادم که با لبخندش شیتکاندم و تمام حرف ها یحرف سر یب

 .یجبور شداگه م یحت یکنه نر یم دیکه ترست رو تشد یکن جاها یسع زمیعز

 ممنون ازت خانم ِ ... -

 هستم. یپناه هیرو جلو آورد و با لبخندلب زد: سم دستش
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 سردم گرفتم: یرو با دستا دستش

 .کتای ارغوان

 آد ارغوان جان. یاسمت بهت م یلی: خدیخند

 نظرلطفته. -

 گوشه نظاره گر بود. کینزد و  یمحسن طفلک هم حرف یبهم از کنارمون گذشت و حت هیتوص باچندتا

 زده و چشمانم را بستم. هیتک یراحت سر به صندل یلیبار خ نیا

 

 * تهران*

چشمان خندان محسن  خینگاه خسته و خواب آلود ام را م یآرام شانه ام توسط شخص یمهماندار و تکان ها یباصدا

 سُراندم:

 شما که؟ یخواب ناز بود یبابا تمام راه رو که تو یخواب یم چقد

 

و ماساژش دادم و همزمان خشدار جوابش را  دهیمال یزده و با انگشت شصت و اشاره گوشه چشمانم را کم یلکپ

 دادم:

 فکرکنم خسته بودم و باز... یول شدیدونم چ ینم

 :ستادمیا خیدفعه متعجب کمربندم را باز کرده و س کی

 م؟یهست یخشک یاالن ما رو یعنی

 باز سرتکان داد: یبا دهان محسن

 .آره
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 واسه خود زمزمه کردم:  رلبیکه ز یافزوده شد زمان رتمیح

 نشدم و راحت تو خواب بودم!؟ مایمن متوجه فرود اومدن هواپ یعنی

 صافش کردم: یو کم دهیبه گوشه شالم کش یدست

 همه صدا خوابم برده باشه. نینداره با ا امکان

 متعجب لب گشود: محسن

 ...ےو حالتم رو به راه نبود که تونست یخسته بود خب

 رو باال بردم و مانع ادامه حرفش شدم: دستم

 بابا چه خبره. نه

 :دیشد و کنجکاو پرس کمیاز مهماندارها نزد یکی

 اومده؟ شیپ یمشکل

 کالفه جوابش را داد: محسن

 .میافت یاالن راه م نه

 نداره. ی: موردمهماندار

 برداشتم و رو به محسن نرم جواب دادم: رو باال بردم و کوله ام رو دستم

 ست؟یهمه خواب...  مشکوک ن نیکه نفهمم ا ستمین ونهیمن د یول

 و مشغول باز کردن ساکش شد: دیکش یقینفس عم محسن

 .میبر نجایبگم فعال از ا یدونم چ ینم

 

 :دمیکش ینفس راحت یدرب خروج یو جلو میها خارج شد تیآشفته از گ یبافکر
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 است. گهید زیچ هی نجایاما ا ستیشهر من ن نجایا درسته

همسن وسال محسن خارج  یترمز کرد و پسر مانیپا یجلو ینقره ا یمشغول تلفن همراهش بود که خودرو محسن

 شد و سمتش رفت:

 تو؟ یبه داداش محسن چطور به

 گذشت؟ خوش

 زود. ادیو رد کن ب میسوغات

 زد: هم باخنده درآغوشش گرفت و چندضربه به پشتش محسن

 گه؟ید یوقت احوال داداشت و نپرس هیخوب بابا  یلیخ

 گونه محسن را ماچ کرد: یباچابلوس

 .میدونه داداشمون هست هیدربست مخلص  ما

 

 اهشیابروان پرپشت س یتا کی دنمیو اشاره به دوستش فهماند که او هم متعجب سمتم برگشت و باد میبا ا محسن

 را باال پراند:

 ن؟یارغوان خانم باش دیشما با اوه

 

 ماندم: رهیکه جلوم دراز شده بود خ یدست به

 بله خودمم. سالم

 و لب زد: خوشبختم. دیدستش را عقب کش متعجب

 معطوف کردم: یدور یتکان داده و نگاهم را به جا یسر الیخ یب
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 .نیهمچن

 آرام دستش را پشت او قرار داد: یبا لبخندبامزه ا دیلحنم را د یکه سرد محسن

 .میسرپا خسته شد گهیپرهام د میبر خب

 زد و درب خود را باز کرد و رو به ما تعارف زد: یلبخندکوچک پرهام

 .نهیهم روفقرایوسع ما فق گهیمحقره و ساده... د گهید نیبفرما خب

 چرا اغراق به سخن گفت. گریزدم، خودروش شاهانه بود اما د اشیر یاز لحن ساده اما ب یلبخندمحو

 

 بلندشد و نگاه دو پسرکنجکاو سمتم روانه شد. شیگرفتم، تلفن همراهم صدا یعقب جا یکه صندل نیهم

 قورت دادم و بدون نگاه به شماره اش جواب دادم: یدهانم را به سخت آب

 !؟الو

 سالم عسل خانوم. _

 دهم خودش شروع کرد: ینم یجواب دید یوقت رشدیباره در کوره آتش سراز کیتنم به  تمام

 و صفا؟ حیتفر یر یتنها تنها م هگید

دونه دخترنازش باچندتا دختر  هی یکیاگه خان بابات بفهمه  یدون یعسل جون م یستین ینوچ دخترخوب نوچ

 شه؟ یم یوپسرنامحرم رفته کجاها چ

 

 :دیخند ثانهیتمام پوسته تنم نشسته بود که خب یرو یسرد عرق

 کنم به ضررت تموم بشه عسلم. ینم یکار یکن یمن و راض اگه
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دندانم وفشارش قرمز شده بود و تا نگاهم به پسرها افتاد از شرم و  یآرواره ها ریزد و لبانم ز یرا رسما بهم م حالم

 برده و آرام زمزمه کردم: نییترس سرم را پا

 .رونیگمشو ب مینداره از زندگ یتو ربط به

 کرده باشم. فیاالن جُک تعر نیهم ییکه گو دیچیخنده مستانه و سرخوشش دم گوشم پ یصدا چنان

 

 ؟یفتیبامن در ب یخوا یپس م _

 را جمع کرده و پرتحکم جوابش را دادم: عزم

خدام  ینکنم جلو یکار نهی... مهم اگهیچه هرکس د یکنم چه تو باش یتمام افکارشوم و بد مقابله م یمن جلو آره

 باشم. اهیسشرمنده و رو

 لب زد: پرتمسخر

 یخوا یگم اگه نم یم یچ نی( خوب گوش کن ارغوان ببدکنانیو تهد یدفعه جد کیخدا اشکم در اومد... )  یوا

پس به زبون خوش خودت به  یا دهیبر سیدخترقابل اعتمادشون چه گ نیبب انیروستا رو جمع کنم ب یهمه اهال

 خودت. یپا یدید یوگرنه هرچ یآ یفرستم م یکه فردا بهت م یآدرس

 

 یشد و نگاهم تب دار و باران سهیدر دلم ر ایمکرر نفسم را استرس و ناراحت رها ساختم و اندوه تمام دن یبوق ها با

 گشت.

 کنم. یهرچند رسم یخوش و بش ا یتوانستم ذره ا یاحوال بود که نم شانیآنقد بد و پر حالم

 

رفته و زنگ را  ییکه متقابال آنها هم رد کردند سمت واحد دا یکوتاه با تعارف میدیرس ییکه منزل دا یزمان

 فشرودم.
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 زمرتبیدر را باز کرده و وارد شدم که همه چ دیباز نشد، متعجب و با ترد میبرا یصبر کرده اما در چندلحظه

 بود. ختهیوبهم ر زانیخودش قرار داشت فقط حال من نام یوسرجا

 

قفل کرده کولم را  زیحوصله سمت اتاق خواب رفته و درش را ن یانداخت اما ب یسرد و مسکوت مرا به وحشت م خانه

 تنها تخت گوشه طاق باز شدم. یگوشه اش انداختم و رو

 بار تلفن خانه بود نه همراه من. نیزنگ تلفن به صدا آمد اما ا یبه سقف بود که باز صدا نگاهم

 

 جواب دادم: دکنانیبرداشتم و مردد و تردو ول سمت تلفن قدم  شل

 بله؟

 جان من است. مهیشد و توانستم بفهمم او ن دهیکه کش یقیعم نفس

 ؟یخوب _

 از نظرت سالم بودنمه که سالمم. یمند: اگه خوب هیبغض داشت اما لحنم گال میصدا

 

 بار تند فرستاد: نیکه ا یقینفس عم باز

 شده؟ یچ

 صاحابم. یکنم واسه خاطر دل ب شانیشد او را آن سرجنوب کشور پر یزدن بود اما نم ادیخواهان فر دلم

 نشده. یچیه -

 ارغوان!؟ _

 .ستیمهم ن یباسکوت خونه تعجب کردم ول یاومدم کم یفقط وقت -
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 ؟ییارغوان نگوکه اونجا تنها _

 ناش ناش کنم؟ یبزارم و ن کیو موز نمیبب لمیواسه خودم ف نمیداره منم مثل شماها سرخوش بش یبیچه ع -

 شده؟ یزیارغوان چ _

 و واسه خودم... رونیبرم ب دیگذره با یخوش نم ییتنها یدون یفقط م -

 ارغوان؟ -

 سُر خورده و مغموم جوابش را دادم: وارید یکرده رو بُغ

 ؟یکن یارغوان ارغوان م یه یچ

 مهمم؟ واست

آد پس چرا  یو اون ور... مگه ازش بدت نم نیا یر یم باهاش یریگ یهست چرا راه به راه دست اون رو م اگه

 سوهان روح من هان؟ شیکرد

 

 که پشت خط کوباندم. ییاو خیناگفته تلنبارشده را م یآخر و حرف ها میبودم به س زده

گلو بسته شده  انهیدر م میحج یبیجان گرفت و بغض عج میقرار داده و از ته دل هق هق ها شیرا محکم سرجا تلفن

 کنم. یخود سوگوار یآب دهانم را ببلعم و برا یگذاشت راحت حت یبود و نم

 

 آن همه آدم  انیم بیتنها و غر چه

 ام رافتادهیگ ییمخمص تنها کنار

 زجانیرا در کنارم کم دارم عز تو

 کن و بندها را بشکن محرم راز یرحم
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 طاقت از کف داده ام. که

 

 میو سرافکنده ازجا رهیظلمات شب خ یاهیهوا و س یکیتار دنیرفته بودم که با ددانم چقد در خود فرو  ینم

 بلندشدم و سمت تراس راه افتادم.

 رلبیقرارم را به سمت آسمان کم ستاره فرستادم و ز یتاب و ب یآزاد به سرو صورتم خورد نگاه ب یکه هوا نیهم

 کردم: انیرا ب یشعر

 

 تو چه برسر یب یدان یم

 

 یو تو سرخوش دیآ یم

 .میامن برا ستیو آغوش تو حصار ردیگ یدر کنار تو جان م میها یتنها یدان یم

 قرارم. یکند با دل ب یعشق چه ها که نم یگر بدان آخ

 محرم. هی یشب ندارم حت یکیتار نیا در

 ینیب یومقامت واالست، مرا نم یزدلیعز

 .یزد یستاره بودم و تو بهم چشمک م کاش

 محفوظ است کنج قلب تپنده ام. شهیتو هم رخسار

 

 هم پرنور زل زدم: یکم نور و گاه یرا حائل ستون تراس کرده و به ستاره ها دستانم

و همچنان از خودتون  دیکن یشما اصال توجه نم یول ننیب یکنم چون همه شمارو م یم یوقتها بهتون حسود یبعض

 .دیکن یم ینور افشان
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 کردم: تیبار هالل ماه را رو نیا

و فخر به ستاره  یکن یم ییخودنما یتراز بلند یکه بر باال یآن نیکه سرور آسمان شب و عروس حجله نش توهم

آن  یبرا ردیگ یکه عجبم م یساز یساطح م ییبایچنان از خود ز بایبزرگ و ز یو گاه یکن یکوچک کنارت م یها

 کنارت. یها یطفلک

 

 :دمیاز ته کش یرا باال گرفته و داد دستانم

 یوار م وانهیکه د یرانم درحال یکه اورا از خود م ستیدانم دردم چ یمن چکارکنم که او مرا دوست دارد اما نم اما

 خواهمش.

 

 زدم: هیتراس تک یا شهیزدم و گوشه چشمانم را پاک کرده و لبخندزنان به در ش ینفس م نفس

 کردم. یم یاومدم اون باال و دلنواز یشماها شد وگرنه م یقاط شهیکه نم افسوس

 خود تکاندم: یبرا یسر شانیو پر خسته

 .یکن یاونا واسه خودت دلبر شیپ یبر یخوا یم یچجور یایهوسباز برب هیاز پس ِ  یتون ینم توکه

 

 در ِ تراس را چفت کرده و سمت اتاق راه افتادم.  دمیکش یآه

 رها ساختم. نگاه خونبارم رابستم و نفسم را تند افتمیتخت  یتلفن همراهم را رو نیهم

 بازش کردم. دیزنش روشن شد و باترد امکیبگذارم که چراغ پ زکنارمیم یآن را برداشته و خواستم رو باچندقدم

 "کوچه... ینظام ابونیپاسداران خ "

 و با اخم به شماره مزاحم زل زدم. دمیرا گز لبم

 احمق مگه زن نداره؟ نیا ستیچرا ول کن ن -
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 ده؟ یم امکیبرادر نامزدش پ یپروا به منش یب نقدیرذل ا اشارینامزدش  یشه وقت یم یچ یکت ارشیخواهرک پس

 

 را چنگ زدم و از ته دل مادرم را صدا زدم: میوسرگردان شالم را کندم و خرمن موها کالفه

 نرگس کمکم کن. مامان

 کردم. ریمخمصمه گ یتو یبدجور

 

دانشگاه آماده  یدرهم آماده شدم و تابرا یپف کرده و صورت ینهادم و صبح باچشم ها نیرا گرسنه سربه بال شب

 شوم.

 راهم گرفتم: ییشماره دا دمیپوش یکه مانتوام را م همزمان

 برادر. بردار

 الو؟ _

 جان؟ ییالو دا -

 ارغوان؟ ییآلود: تو خواب

 ؟ییکجا یخوب

 زدم: یپلک

 که؟ نیستیشماها ن یتون ول خونه

 شد: متعجب

 نگفتن. یزیپس بچه ها چرا چ ییاونجا

 حوصله سرم را دورم چرخاندم: یب
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 .میفقط من اومدم با آقا محسن تا به دانشگاهم برس ومدنین اونا

 .میلواسون اومد یالیسر و هی الخانمیآهان خب من و ل _

 زدم: یشخندین

 خوش بگذره. باشه

 .میآ یممنون مواظب خودت باش ماهم فردا م _

 چشم. -

 برداشتم و مشغول شدم... بیس کی خچالیو از داخل  دمیرا پوش نمیم و جوراب پارازقطع کرد عیسر

 

 اطیاز اتمام کالس کوله ام را برداشته و بادست گرفتن جزوه ها از ساختمان دانشکده خارج شدم و تا وارد ح پس

 او قدم برداشتم. یبه سو رانیمحسن متعجب و ح دنیبزرگ شدم باد

 

 ضرب گرفته بود. نیزم ینوک کفشش را رو یوقتآمد  ینظر کالفه م به

 چشمانم شد: خیم دنمیسرش را باال آورد و باد میقدم ها یباصدا

 ارغوان. سالم

 :ستادمیاش ا یقدم دو

 ازماست آقامحسن. سالم

 من کنان نفسش را تند آزاد کرد: من

و چشمات گشاد و  دیگفت که رنگت پر یبود و چ یک ارویاون  یکنم ول چتیپرهام نخواستم سوال پ یجلو روزید

 قرمز شد؟
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 را با زبانم تر کردم و جزوه ام را لول کردم: لبم

 ؟یزن یحرف م یچ راجب

 :دیعقب کش شیرا داخل خرمن موها دستش

 .نمیتو بب یخوام ناراحت یارغوان من نگرانتم باور کن نم چونیو نپ من

 زدم: یپلک

 احسان دادشت. یحت چکسیه یبگ یبه کس دینبا پس

 جواب داد: نانیو با اطم مصمم

 نگم. چکسیدم به ه یم قول

 رو به درخت ها معطوف کردم و لبم را تکاندم: نگاهم

 شدم... یخورده شخص ینیریمن ش تیشمال بنا به درخواست خانواده ام البته بدون رضا یتو من

 ده. یداره به دقت گوش م دمیکه د نمیکردم تا واکنش محسن رو بب یمکث

 میخونشون رفت نکهیهم متلک بارم کرد اما سکوت کردم تا ا یرفت چندبار ینگاهش بد و هرز م یلیاون شخص خ -

 افتاد... یاتفاق هیو اونجا 

 خم شدم و پراز استرس لب زدم: یصندل یو رو دمیشدن دست هاش رو د مشت

و  یچ رهمهیبه موقع اومدند و پسره هم زد ز ... اما مادرش و مامانمگهید دمیفهم یخواست... خب... من نم یم اون

داشتم که نتونستم اون رو نگه دارم  یزیچ یکردند من نقص یرفت تهران... آبروم رفت چون تمام اهل محل فکر م

ثبت نام کردم اما  نجایبهترشدن اوضاع ا دیخون دل خوردم تا دانشگاه تهران قبول شدم و به ام یلیبماند... خ

 شد. مارستانیمخالفت کرد و من رو کتک زد و مامانم هم رونه ب میناپدر

 ده. یرو ازم خواسته انجام ندم دودمان رو به باد م یکرده که اگه کار میو تهد دهیمن و د نجایهم اون پسره ا حاال
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 :دیغر رلبیرفت و ز یدندان قروچه ا یعصب محسن

 ه؟یپسر ک اون

 دم که مجدد تکرار کرد:کر یو با ناخن هام باز دمیرو دز نگاهم

 ارغوان؟ هیپسرک اون

 اشاریهام رو بستم:  چشم

 !؟اشاریشده زمزمه کرد:  مات

 خودمون؟ ارشیو ک ینامزد کت اشاری نیهم

 

 :دیبه صورتش کش یتکون دادم که ازجاش بلند شد وکالفه دست یسر

 ؟یچرا زودتر نگفت پس

... پس نگو آقا واسه... رهیگ یآمار تورو م کیچرا از همه اقوام نزد دمیارغوان من چقد احمق بودم نفهم یوا یوا

 .طانیش اهیلعنت به دل س

 وسمتم قدم برداشت: دیکش یپوف

 .یمراقب خودت باش یلیخ دیبا پس

 به لبش زد: یبار موشکافانه دست نیرو تکان دادم که ا سرم

 ؟یزیچ ینگفته قرار یزیچ گهید

 .مورد نظر تلفن را سمتش گرفتم امکیپ افتنیفنم را از داخل کوله ام برداشتم و با رنگ گرفت و تل میگونه ها ازشرم

 

 و خونبار شد و: یدانم چرا نگاهش برزخ ینم
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 .ستندیپرته که ساکن هاش اکثروقت ها ن یجا هی... اونجا یاونجا بر دینبا تو

 هم انباشتم و دستانم را قفل کردم:  یرو یپلک

 خواستم برم. ینم

 سمتم گرفت: قهیزمزمه کرد و با تلفنم مشغول شد و بعداز چنددق یا خوبه

 .ارهیسرت ب ییبال نهینرو ممکنه از سرک یتوتنها جا نکهیکردم وا ورتیخودم دا یرو رو شمارش

 

 از جام بلندشدم: دهیترس

 شده؟یمگه چ چرا

 و سرگردان لب زد: کالفه

ده البد فکرهمه جاش رو هم  یو پسقوم م غومیو بهت پ یارشیک یتو منش نهیب یم یکله خرابه وقت نیدونم اما ا ینم

 نداره. یکه دوم یمارمولک هی نیکرده... ا

 

دوشم بود  یرو یبزرگ نیداد و د یرا که خرجم را م زمیعز ییدا یکردم تا آبرو یبار محتاط تر از قبل رفتار م نیا

 بودم. یمراقب م دیبا

 

باال آورده ان و تمام اتاق  یبه سر رفت و وقت شام آنقد دلهره داشتم که چندبار یشانیروزم در استرس و پر تمام

جا  کیخود درست کردم و همه را  یبرا یدرهم آب قند یباحال یو ناچار دندیچرخ یخانه دور سرم م یها

 اش دلم را زد اما حالم را بهتر کرد. ینیریکه ش دمیسرکش

 

 به تلفنم آمد با ترس بازش کردم یامکیپ
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 "یباخبرکردن اون بچه قرت یگور خودت کند "

 مطلق. یاهیو س یخبر یبود تا از هوش بروم و به عالم ب یکاف نیهم

 

 شدم: اریهوش یکم یدرهم بااصوات

 دخترم؟ ارغوان

 ممکنه بازم حالش بدبشه؟ یبزار بخوابه عل _

 : ییگرفته دا یصدا

 دونم چرا ارغوان حالش بدشد؟ ینم

 محسن شناختم: یبار صدا نیفضا را احاطه کرد که ا یمعنادار سکوت

 .نیخسته است فقط هم یلیخ ارغوان

 یکه دائم ازمن دور م یارشیبود و ک کینزد تیکه به واقع یاریآنها دوباره خواب مرا فرا گرفت و کابوس بس الیخ یب

شب  نیهم دادند تا بدترهمه و همه دست به دست  یگفتن ها انیداغ و هز یجان سوز و تب ها یشد و ناله ها

 دورانم را بگذارنم.

 

ه ک یطبخ کرد و محسن جاتیسوپ سبز میهم نگران برا الجانیو نذاشت به دانشگاه بروم و ل دیحالم را فهم ییدا

 سکوت کرده بود. بیعج

 

 

 

 دوم فصل
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جانم  بار آرام تر به نیا شیکه صدا دمیکش یقیافکندم و نفس عم ریکالفه به ز ارشیک نیزبیت یرو از چشم ها نگاهم

 :دیرس

 زود؟ نقدیا چرا

 آمد و رو به همه خندان گفت: کمانیبه او دهم که محسن با لبخند نزد یرا جمع کردم تا جواب میها لب

 بله گرفتنم از خانومم. ینیریاز ش نمیا خوب

 

 محسن و احسان بلندشد.شاد دوستان  یزل زدم که صدا میرو به رو زیمشت کرده و دلواپس به م میرپایرا ز دستانم

محسن  یچرا وقت دمیکردند و من نفهم یحواله ام م یمعنادار یگاه نگاه ها یوالهه گاه و ب دیجمع تنها ناه نیا در

که از  ییآمدند و دا ییبار سوم همراه خانواده اش رسما به منزل دا یکرد جوابش کردم او برا یخواستگار ییمرا از دا

 ییآرزو میگذاشت و برا ییرا به عهده خودم و دا یهمه چ زیمادرم صحبت کرد و او نخبر داشت خودش با  یهمه چ

 کرد. یخوشبخت

ندهم  زهایچ هیکرد به عقلم رجوع کنم و تن به بق دیتاک ابمیرا در تشیکه خودم با او تماس گرفتم تا جد یزمان یحت

 رساند. یجشن م یکیو او خود را موقع نزد

 

 دهد. یسور م یمنزلشان دعوت کرده و بقول کیشاپ نزد یمحسن خان همه را به کاف حال

بود که در از اول آمدنش تا  یارشیو هراسم از ک یرا داشت، تمام نگران شیمحسن دائم هوا یدوست جان باج پرهام

 الیخ یبود و محسن ب دهیکش بیهمه را به سل یدرهم و نگاه آتش ینگفته و بااخم ها یسخن یاحد چیاالن باه

 برد. یم شیداد و کار خودش را پ ینم یتیبه او که پسرخاله اش اهم یوسرخوش حت
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از طمع نابش بکشم و باذوق از مزه اش  یرفت تا کم یشدم و دستم نم رهیخ میرو یجلو یو به بستن دمیکش یآه

 کنم. فیتعر

 

قاشق پر کرده و آن  کیبُرد و  شیدست نخورده ام دستش را پ یبستن دنیگرفت و باد ییکه محسن کنارم جا نیهم

 دهانم گرفت. یرا جلو

 

مراسم مسخره را بهم بزنم اما نگاه مهربان و صادقانه  نیکرد تا ا یهم هورا کردنشان حالم را منقلب م یو بعض واو

با لبخندجذاب و  زیباز کردم که او ندهانم را  یوا مانده ام کم یکرد و به زور و اجبار دل ب مانیمحسن مرا نادم و پش

 کرد: هیهم هد یزیفرو برد و چشمک ر میقاشق را داخل لب ها ییبایز

 جونت. نوش

 ارشیانداختم که ک نییبسنده کرده و سرم را پا یداد و تنها به لبخندمحو یوگالب م لیو مزه وان نیریاش ش مزه

رفت و همه پچ پچ کنان درباره  رونیحرف از کافه ب ینگاه من ب یشدم که ب ییبلندشد و مات او شیدفعه از جا کی

 .دیاو دو یش بلند شد و همپایاز جا یکه با ناراحت یبودند و الهه ا شیهوا یترک کردن ب

 

 باره رها کرده و آرام به گوش محسن رساندم: کیرا به  نفسم

 آم. یبرم توالت االن م دیبا

 .امیباهات ب یخوا یم _

 له اش کردم:حوا یچپ نگاه

 .ستمیتونم بچه که ن یخودم م نه
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کنم و  یاش مکث م یروشو یشوم و جلو یم یبهداشت سیوارد سرو دیق یدهد و من ب یتکان م دیبه ترد یسر

 یدعا م ارشیک یپاشم و از ته دل برا یاش را باز کرده و آب سرد را داخل کف دست محکم به صورتم م یراهرمیش

 کنم.

 یسوال ها یاو ناخوانا و نامفهوم بود و کل یام از بابت حال خراب او بود و نگاه دردمانده و پراز حرفم که برا ینگران

 . دیچرخ یدرسرش م بیعج

 

 .افتمیدرب  یخارج شدم محسن را آشفته جلو سیکه از سرو نیهم

 سمتم آمد و درمانده گفت: عیسر دنمیباد

 تصادف کرده. ارشیک میبر دیبا

 

 تکان خورد: میکرد و متعجب و ناباور لب ها ستیا یبم لحظه اقل کوبش

 ؟یگ یم یچ

 :دیپشت گردنش نشست و نگاه دزد دستش

 یراه م ونیحرکت کرد و م ارشیخودش دنبال ک نیبا سرعت روند واونم با ماش عیسر ارشیک یدنبالش رفت ول الهه

 سرشن. یهم باال یو چندنفر ارشهیک نیماش نهیب یکنه م یدقت م یشلوغ شده وقت نهیب

 

 :دیلرز یعلنا م میکشم و دست ها یم یه شوکه

 االن... االن کجاست؟ ششیپ می... برمیبر

 و همزمان هم جوابم را داد: یو راه افتاد سمت خروج دیکش یپوف محسن

 ... مارستانیب میبر یایمنتظر تو شدم تا ب نیهم واسه
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 سمتم و نگاه پراز اندوه اش را حواله ام کرد: برگشت

 ارغوان که داغونم. ایب زهیاون تنها پسرخالمه و واسم عز یبا اون وضع رفت ول ینطوریکه ا شدیدونم چ ینم

 

 ارستانمیکنارم نشسته بود حال در ب شیساعت پ کیکه تا  یارشیشد ک یبه پا بود و باورم نم ییغوغا زیمن ن درون

گرفتم و عشق پاکم  یآن اتفاق شوم را م یتوانستم جلو یکند. کاش م یدست و پنجه نرم م اتیدر جدال مرگ و ح

 شود. یر میزود د یلیکردم افسوس خ یتخت افتاده م یکه رو ییاو هیرا هد

هم  تفیو با مسئول ش میدیو به موقع به بخش اوژانس رس عیکرد که سر یم یمحسن رانندگ یدانم باچه سرعت ینم

 هست. یداخل اتاق عمل و درحال جراح ارشیک میمتوجه شد میحرف زد

 بهم منتقل شده بود. یو دلشوره بد دیپر یم یبود ومردک چشمانم ه دهیزد و رنگم پر ینم قلبم

 نیاز اشک بود و دائم ف سیالهه که صورتش خ دنیدر اتاق عمل بروم که باد یلرزان جلو یشدم باهمان پاها مجبور

 دستانش را تکان داد: دهیبر دهیما چشمه اشک هاش روان شد و بر دنیکرد، باد یکرد و باخود نجوا م یم نیف

 نیهمچ دیبعدش اروپا... چرا با هیخواست واسه کارش بره ترک یم چارهیسرش اومد... ب ییچه بال نیدی... دنیدید

 .ادیسرش ب ییبال

 

 قلبم نهادم: یدر نشستم و دستم را رو یجلوخواست، متاثر  یرا م ارشیک زیکردم اون یم درکش

پدرشم  ستیمادر باالسرش ن هیرو شفا بده اون اون تنهاست و سا ارشیقسم ک زتیعز یتورو به اون بندها ایخدا

 کنم نجاتش بده پروردگارا. ی... ازت خواهش ملچریو یفلجه رو

 

 دعا کردم. ارشیک یاز ته دل برا مارستانیسمت نمازخانه ب زیآوردم و گر یرا تاب نم طیمح نیا

 و جوانش نکند. دیو خانواده اش را عزادار پسر رش ردیرا بارها قسم دادم تا جانش را نگ خدا
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 در دستانم بود: حیتسب

 وذکرشفا... اذکردعای

 جواب دادم: رهیقرمز و خ یزنگ خوردن تلفن همراهم تنم را صاف کرده و باچشم ها با

 الو؟

 ارغوان؟ _

 ...ارشی( کدیرس فیمحسن ضع یبلندشد و صدا یا هیوگر ونیو داد ش غیج ی) صدا

 یب لرزان و یقرار متاثرم را به انگشت ها یپرخون سرم را باال برده و نگاه ب یومات شدم و با دل دمینفهم یزیچ گهید

 حسم دوختم:

واالن و من  امیبعداز تو اون شده بود تمام دن ایهم رفت... خدا نیزم یشد رفت... عشقم رفت... تنها همدم تو تموم

 االن بدون اون چه کنم؟

 یگذر کرده که بو یسرد یام از آنجا خارج شدم و به راهرو یراپس زدم و تلوتلو خوران بخاطرآشفتگ میها اشک

 را احاطه کرده بود. یدرمان یفضا نیا یجا یهمه جا فرا گرفته و جا شیها ضیمرگ مر

 

 هیکنارم تک شهیدهم و خود به ش یرا م ییآزرده آدرس منزل دا یشدم و با دل یعموم لیگرفته و سوار اتومب دربست

گذاشتم آن طور برود و  یدانستم و نم یم شتریکاش قدرش را ب یآورم و ا یم ادیرا به  ارشیزنم و چهره ک یم

شد و  یام خارج م نهیبار از قفسه س کی قهیکه هرپنج دق یاز ته دل یخود به کام مرگ برود و آه یخودش با پا

 شیگذاشته و بدون نگاه به اطراف راهم را پ رونیلرزانم را ب یحرف پرداخت کردم و پا یرا ب نهیهز میدیکه رس یزمان

 :دمیرعب آور سوهان روحم را شن ییگرفتم بعداز چندقدم ناهماهنگ، از پشت سرم صدا

 حال؟ نیبا ا کجا

از  یو برنده اش آه زیت یچشم ها دنیکه او نباشد اما باد یدیر و شوکه عقب گرد کردم به امشد و ناباو ینم باورم

 :ستادیا مینهادم خارج شد و او پوزخندزنان جلو آمد و جلو
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 .یتازه بدترهم شد چیه یبهترنشد نجایاالن ا یول یکرد یو به بزرگترت سالم م یادب داشت قبالنا

 

 :دیکش یباره داد بلند کیکه  دمیدهانم با ترس وهراس بلع آب

و با  یشیم یتهران و واسه من تهران ییآ یم یکن یکه از خونه من فرار م دهیرس ییاحمق حاال کارت به جا دختره

 ؟یپر یاونها م

 

 شدم: رهیرا فرو دادم و باتمام خشم به او خ بغضم

 ؟یدار یدست از سرم برنم نجایچرا ا هیچ ها

 ...ہو راحت شم ک رمیبه درد خودم بم یذار یراحتم نم چرا

 یگشاد شده به او که نفس نفس م یزده شد رسما الل شدم و باترس و مردک ها میکه به لب ها یمحکم یتودهن با

 :دیکش یکه عربده ا ستمیزد نگر

 !سهیروم وا یجلو ادیبزرگ نکردم ب دختر

منه که  یجلوم از صدقه سر نیا یکه بزرگت کرده و تواالن شد یسر بفهم من خان باباتم کس رهیخ ی دختره

 چندمنه؟ نیبگ نیایکه ب نیعرضه ات از پول و زحمت من پرو بال شد یخرجتون رو دادم هم تو هم اون مادر ب

 

و آبر شتریب نکهیا یکردند برا یاومدن و مارو نگاه م رونیاز پنجره ب یشدم که چندنفر رهیآلود به اطراف خ هراس

 :دمیو آرام از او پرس دمیرا کش نشیآست ینکند مجبور یزیر

 ه؟یچ

 ه؟یبگو دردت چ یزن یداد م چرا

 ؟یخوا یم پول
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 انداخت: میجلو یحواله گونه راستم کرد و توف یمحکم یلیس کیخون گشت و  چشمانش

 ...یدختره  یکن یم یکه بزرگت کرده زبون دراز یکس یکه جلو یحروم زادت یاز خون اون بابا الحق

 اومده جناب؟ شیچه مشکل پ _

 که روبهم گفت: دمیو چشمانم نم گرفت و او را تار د دمیکش ینفس راحت ییدا یباصدا

 تو برو خونه. ارغوان

 نیو درح نیاز حرکت انداخت  و خشک شده وصامت نگاه غمگ میخان بابا پاها دیاز کنارشان بگذرم که تهد خواستم

 اش کردم: حال خشم آلودم را حواله

 ؟یگفت یچ

 :دیکش اهشیبه محاسن س یبه جانب دست حق

 کنم درضمن... یم تیآقا شکا نیو از ا سیزنم به پل یده شک نکن زنگ م یایاالن ن نیاگه باهام هم گفتم

 :دیپروا خند یاش بودم که ب رهیخ یوسوال منتظر

 کنم. یم رونیمادرت رو از خونم ب یایبه زبون خوش ن اگه

 :دیاش را کش قهی ضیو با غ یعصب ییکه دا میایو مات بودنم در ب یپلک زدم تا از بهت زدگ چندبار

 واسه خودت؟ یزر زد چه

 تو؟

 ز؟یهمه چ یب ی... تورونیب ینرگس من و بنداز یخوا یم تو

 

 بابا بهت زده لب زد: شما؟ خان
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و خونش رو مثل زالو  یکن دشیتهد یکرد که تو جرات میداداش اون رتیغ یزد: داداششم..  من ب ادیباخشم فر ییدا

 ؟یبمک

 چرا مات برده؟ هیچ

و حاال واسه من خونه و  یامالک نرگس رو از چنگش تصاحب کرد یوجود چجور یب یخبر دارم که تو ینکرد فکر

 .یدوهزار کهیکنه مرت یم نیزم

 

 :دمیرا با زور و التماس کش ییدا یو بازو دمیرا گز لبم

 زشته مردم جمع شدند... ییکنم دا یم خواهش

 

ترس  یکه دستش حائل گردنش بود ودرحال ماساژ ب یولش کرد اما خان بابا هم از رو نرفت و درحال یعصب بالخره

 حرفش را زد:

رو  ضشیروستا و مادر ِ مر ادیب دیو) اشاره ارغوان( دادم با نینداره واسم... من خرج ا ییدا ریغ ییدونم دا ینم من

 جمع کنه.

 

 :دمیپرس ضیتمام وجودم را فرا گرفت و با غ خشم

 ضه؟یمر چرا

 که باز حالش بدشده؟ یکرد چکارش

 بهم انداخت: یبد نگاه

 خون داره... دکترها جوابش کردند. سرطان

 ولب زد: دیبازوم کش ییافتادم که دا نیزم یرو میفاطمه گفت ایخدا و  ایهمزمان  ییو دا من
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 شمال. میبر دیبا

هم حالم را بدتر  ارشیو هق هق کنان خواستم تندتر براند و در آن لحظه غم ک میشد ییدا لیو هردو سوار اتومب 

 کرده بود.

 

 یناب شمال هم نتوانست مرا ذره ا یدرختان سرسبز و هوا یام آنقد فراوان بود که حت یختگیو بهم ر ناراحت

 .بود ارشیمادر و ک شیخشنود کند و تمام فکرو ذکرم پ

 همه مشکل باهم برسرم آمد؟ نیدفعه ا کی چرا

 

 جان به خودت مسلط باش. ییارغوان دا _

 و مسلط باشم؟ نمیرا بب ضمیتوانستم مادر مر یقلبم، چطور م یبود رو یهم داغ ییدا جمله

 

د گذشتن یکه به سرعت از کنارم م یزدم و درختان هیتک یگوشه چشمم رو پاک کردم و سرم رابه صندل بادستمال

 شدم اما فکرم رفت سمت گذشته. رهیخ

 خوبه؟ یترش نینمک ا نیمامان نرگس بب -

 تکان داد: یو سر دیرا چش جاریهفت ب یاز آب ترش ینرگس باوسواس خودش کم مامان

 .ربندازیها خردکن توش و چند تاهم س یفقط فلفلش کمه، از اون فلفل قلم آره

خودش  ینشاند و تمام ترفندها یکرد و از آن موقع ها کنار خودش م دیرا تاِچقد ذوق کرده بودم مادرم م ریبخ ادشی

 بود. یداد و چه روزها یرا آموزشم م

 

 .ندینگاه غم زده ام را نب ییو سرم را تودر تو کرده بودم تا دا دمیکش یآه
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 اشاره کردم: ییبه دا دمیکه گنبد مسجد را د نیهم

 هست.بچه ومچه  یکل نجایآروم تر برو ا ییدا

 کرد. یم یکه بخاطر دقتش بود رانندگ یمیو با اخم مال دیاز سرعتش کاه ییدا

 نرویآورده و سرم را ب نییدماغ حس کردم و پنجره را تا انتها پا یناب درختان و گاو وگوسفندمرغ وخروسش تو یبو

 .ستندینگر یکردم و آنها متعجب مرا م یده نگاه م یراندم و به بچه ها

 

 با اخم برمن آرام بتوپد: ییبکنم و دا یحلقم رفت باعث شد سرفه خشک یهم تو یبود و گردوغبار یخاک جاده

 .ییدا نیارغوان جان آروم بش 

 یانج یچندضربه ب ییو به شانه دا دمیکه خانه مان را د دمیکش یقیگرفت و نفس عم یکنج لبانم جا یلبخندمحو

 زدم:

 اونجاست خونمون. اوناهاش

 

 برداشتم: زیسمت خانه مان خ میوبدون توجه به حالت ها یکرد فورکه ترمز  نیهم

 مامان؟

 نرگس؟ مامان

 فرش زانو زدم و بهت زده نامش را به صدا آوردم: یمادرم ناخواسته رو دهیپر یرنگ و رو دنیوارد هال شدم با د تا

 نرگس؟ مامان

 .دیخسته اش باز کرد و سرش آرام سمتم چرخ یچشم ها یخورد و ال یفیخف تکان

ره با کیتاب ودلواپس او چهار ودست وپا سمتش رفتم و به  یتنم رخنه کرد و ب یجا یغم تمام عالم در جا دنشیباد

 آغوشم تنگ فشرودم و ناالن کرد: ینداشت تو یاستخوان فرق کیاو را که با 
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 مادر؟ ارغوان

 

 خود گرفته و با اشک لب زدم: یقرار صورتش را جلو یو ب آشفته

 ارغوان؟ جان

 دردت به جونم؟ بگو

 نجوا کرد: یمشهود یو با بغض رشدیاز گوشه چشمش سراز یاشک قطره

 ذره شده بود دخترم. هیبرات  دلم

 زمزمه وار ادامه دادم: رلبیفشرودم و ز یخاص یو دوباره با دلتنگ دمیکش یآه

 یچرا بهم نگفت یهمه حال... ول یتوفکرت بودم و تو شهیهم یندون دیشادونه برنج شده بود  هیدلم برات قد  منم

 ...ہکه... ک

 که سرطان دارم؟ _

 جانش پشتم را نوازش داد: یکردم که با دست ب نییتاب سرم را باال وپا یچنگ زد و ب میدر گلو یبیعج بغض

 خودم. یاز سالمت یمهمتره حت یتو برام از هرچ ندهیآ

 مامان؟ -

 .یریسهم خودت و از پدرت بگ دیندارم تو با یادیگوش کن ارغوان من فرصت ز _

 گفتم: رلبیز متعجب

 بابا؟ خان

 دهد: ینه تکان م یرا به معن سرش



 کالغ پر گنجشک پر

 
270 

 

جنگل موقع گذر به دست دزدا و راهزنا کشته شد  یو تو نهیکه هرگز نتونست تورو بب یخودته کس یمنظورم بابا نه

 گم. یو م دیبابا وح

 

 متعجب کج کردم: رو سرم

 ؟یچرا زودتر بهم نگفت مامان

 .ریارغوان زبون به دهن بگ _

 بود شدم. یم ییشک دا یکه ب یشخص نیپرشتاب و سنگ یقدم ها یساکت شدم که صدا عیسر

و  دیلرز یشد و هردو لبانشان م یقرار و پراز دلتنگ یدرگاه ظاهر شد چشمان هردو شوکه شده و ب یکه تو نیهم

 .دیبار ینم نم م شانیچشم ها

 

جان خواهرش را در آغوش  یآمد و کنارم زد ومحکم تن ب شیسمت مامان پ عیآرام سپس تند وسر یبا قدم ها ییدا

 :دیکش

 ؟یخودت نرگس

 چرا؟ یجان... نرگس چرا بهم نگفت یسرت اومده آبج ییچه بال نرگس

 داداشت نبودم، مگه هم خونِت نبودم؟ مگه

 

 لب زد: دهیخشک یهم با هق هق و لب ها مامان

 داداش بزرگه. سالم

 :دیمات و مبهوت شده عقب کش ییدا

 !؟نرگس
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 قرارش را بهم دوخت: ینگاه ب مامان

 دخترگلم؟ یاریب یزیچ یچا تیواسه دا یر یم

 یبزند که من ازش ب یخواستند حرف ها یگفتم و از آنجا خارج شدم، احتماال م یلبخندپراز غم و درد چشم با

 خبرم.

 را جمع کردم و به فکر فرو رفته بودم... میموکت آشپزخانه نشستم و زانوها یجوش گذاشتم و رو آب

 

اه برداشتم و همر یرا دم گذاشتم و از آب چکان سه تا استکان و نعلبک یبلندشدم و چا عیسر یقُل قُل کتر یباصدا

 .یقنداق و نبات شاخه ا

 شد؟ ینم دایا کجا بود که سروکله اش پدانم خان باب ینم

 بود. یکرد که خال ینم یخانه زندگ نیدر ا چکسیه ییبودنش بود و گو یخال خیرا که باز کردم نگاهم م خچالی

 ده؟یگرسنه خواب شهینبود مادرم هم دیبع

 ضیمر به زن یذره ا چکسیداد و حال ه ینداشت خرجش را مامان نرگس م یکرد خان غم یخودش کار م یوقت

 داد. ینم تیاحوال داخل هال اهم

 

 کردم: یو داخلش را وارس دمیپولم را کش فیانداخته بودم را باز کردم و ک بیکه اُر فمیک داخل

 تنها برادرش نرود. شیمادرم پ یکنم و آبرو دیقد باشه بتونم برم  واسه امشب خر نیهم خداکنه

 

فرش گذاشتم و  یرا رو ینیمادرم نگران س دهیحالت خواب دنیسمت هال رفتم و باد فمیرا برداشته همراه ک ینیس

 برداشتم: زیسمتش خ

 مامان؟
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 لبش را جمع کرد و شانه ام را گرفت: ییدا

 چندشبه از درد خوابش نبرده. ی... طفلکدهیخواب اعقبیب

 هق هق کنان لب تکاندم: ییبه دا رو

 نداره. یچیه نجایکنن آخه ا یدگیاونجا بهش رس مارستانیب مشیببر شهینم

 

 انداخت: نییزد و سرش را پا یلبخندتلخ ییدا

 کرد. شیکار شهینم رشدهید یلیخ گهید

 :دمیعقب کش هیزدم تا بتوانم حرفش را هضم کنم و درآخر با اخم و گر چندبارپلک

شه  یدونم که خوب م یشه من م یدکتر متخصص خوب م هی شیعوض نشده... اگه... اگه بره پ یزینه هنوز چ نه

 که دوست داره؟ یزهایچ دنید ای نهیدونه دخترش رو بب هی یلیخواد بلندشه فارغ التحص ینم یعنی

 .ینبود ینطوریتوکه ا مامان

 

 و زمزمه اش آرام بود: دیمرا درآغوش کش یفور ییدا

 کنه. یآرامش سپر یآخرش رو تو یباش ارغوان بزار نرگس روزها آروم

 

 لرزد؟ یم شیحس کردم صدا چرا

 آخرش؟ یگفت روز ها چرا

 تنها بمانم بعداز او؟ دیهمه آدم من با نیب چرا

 ما؟ یشد و برزخ شد در زندگ شیدایاز کجا پ یکوفت یضیمر نیا اصال
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 در خانواده ما باشد؟ دیبا یهمه درد و درد باز درد زندگ نیچرا ا ایخدا

 آرام دم گوشم لب زد: دیمرا د یتاب یکه ب ییدا

 .میبر نجایاز ا دیجمع کن وبا نرگس رو یلباس ها برو

 داشتم. یرا برم زشیو تم یراحت یبرخاستم و سمت اتاق مادرم پاتند کردم و باوسواس لباس ها میازجا عیسر

 تمام لباساش رنگ و رفته ان که؟ رمیبم -

 به خودم تشر زدم: رلبیرو گاز گرفتم و ز لبم

 یمرد ب نیدست ا یو گذاشت یکه پاک مامانت و فراموش کرد یتهران ازبس به فکر خودت بود یتوسرت تو خاک

 وجدان.

 شده بود و راه نفسم بند آمده بود. بیام ک ینیب یهام خشک شده بود ول اشک

 یداریو دوشب پشت سرهم ب دمینخواب یشد و ناگفته نماند که در راه ذره ا یقوز حساب م یهم قوز باال جهیسرگر

 نداخت.ا یانسان سالم را هم از پا م

 

مبدل کرده و نگاه شکار  نهیرا به ک شیمادرم سرکوب شده بود و جا تیوضع دنیخان هم باد یتوجه یاز ب خشمم

 .دیبار یمان بود که ازچشمانش فخر و ذالت م یچوب وارید یرو یعکس تک نفر خیشده ام م

 

 گوشت نگونهیکرد تا حالش بهتر شود و ا یم یبستر یخوب مارستانیبود اورا در ب یوجدان در وجودش م یذره ا اگر

 استخوان نشود.

 

تک  یرو یو دلم غنج رفت واسه بو دمیچ یسنت یپارچه ا سهیو لباس ها را تا کرده و مرتب داخل ک دمیکش یآه

 داد. یم یگل محمد یآراسته و بو شهیکه هم شیلباس ها



 کالغ پر گنجشک پر

 
274 

 

 

 یحال مادرم دعا م یبرا رلبیگرفته و ز شیشانیپ یدست رو ییلباس ها قدم برداشتم که دا سهیهال همراه ک سمت

 دو زانو نشستم و زمزمه کردم: شیکنج لبانم نشست و کنار پا ینیریخواند، لبخندش

 ن؟یچکارکن نیخوا یکردم م جمع

 قرمز و پرتالطمش ماند: یچشم ها یسرش را باال آورد که نگاهم رو ییدا

 دایدکترها رو براش پ نیتهران و اونجا  بهتر میر یبمونم همراه نرگس م نجایا قهیدق هی ستمیمن حاضرن گهید معلومه

 معالجه بشه...  دیکنم و با یم

 :دیکش یافسوس آه با

 یکه اون مردک دوهزار میسرطان گرفته اونم نوع خون ک بدخ نمیبب امینرگس محروم شدم که ب دنیعمر از د هی

ه مثل روز اولش بش دیلم بلرزه و دل من و خون کنه... نرگس بابغ یتنش تو یطور نیتونه بهش برسه که ا ینم یحت

 .طونیشاد و سرحال وش

 

 غرولند خان همزمان با ورودش آغاز شد: یو نگاهم رو به سقف دوختم که صدا دمیکش یآه

 ؟ییکجا رسریدختره خ یه

 

 مچ ام را گرفت: ییکه دا زشدمیخ مهین

 .ششیپ نرو

 چشم دوختم: نانیاطم با

 آم. یخواد زود م یم یچ نمیبب برم
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 زهیر اطیدوخت و پاتند کردم سمت ح ضشیتکان داد و مچ ام را رها کرد و نگاهش را به خواهرمر یوار سر دیترد

 :دمیزده بود رفته و حق به جانب پرس هیتک یمان رو به خان که به درب خروج

 بله؟

 

 اش را حواله ام کرد: یبرزخ نگاه

 دق کرد. تیاز دور نجایکه مامانت ا یبود یگور و درد دختره مفت خور کدوم بله

 

 تکرار کردم: نهیشد اما با اخم دست به س شیر دلم

 کجا بودم؟ من

کرد نه مثل تو که دائم چوب و  یمنت خرجم و داد واسم پدر یکه ب میدا شیبودم که مامان خبر داشت پ ییجا من

 .یگوشت تنم رو آب کرد یو ه یبهم نشون داد انهیتاز

 

 تشر زد: خشن

کو کجاست که زدم...  یدونم شالق زد یباچوب وچه م یگ یوپرت گرفتم م ربالیز یبه حروم منکه از کوچک نمک

 !لیحاال زبونش شده قد ِ ا نیروزگار دختر بزرگ کردم شده ا یجاش و... ه نمیبب

 

 :دمیام کرده بود و با نفس نفس پرس یکفر

ه من ... نگو کیوکبود نکرد اهیو تنم رو س ینوازش نگرفت ریز تینکن که بارها و بارها من با اون کمربند لعنت انکار

 خودم ختمشم.
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 قدعلم کرده شیجلو ییابا چیه یباشد و ب شیدختر روبه رو روزیکه ارغوان د افتی یشده بود و در باورش نم شوکه

 کوبد. یم قتیو حرفش را همانند حق

 

 :دمیآمد که چندقدم عقب رفته و با اخم پرس کمیرا مظلوم کرد و باچندقدم نزد اش چهره

 کجا؟

 لب زد: انهیناراحت تملق گو یباچشمان

با رفته ش ادتیدهنت گذاشته...  یکه بزرگت کرده و لقمه لقمه غذا تو ینکن باهام دخترم، منم پدرت کس ینطوریا

 خوندم. یم یگفتم و الال یرفت واست قصه م یبرقا که م

 

 کرد. رییکه بزرگ شدم بامن صدوهشتاد درجه تغ نیبامن مهربان بود اما هم ینرفته بود در زمان کودک ادمی نه

 

 نرمش ادغام  کالمم کردم: یکم

 حاال؟ یخوا یم یچ خب

 اش گرفت: دهیبسته و خراش نهیآمد و دستانم را در دستان ِ پ کمینزد

 که من چقد نرگس و دوست دارم. یدون ی.. م.رهینرگس و ازم بگ تیفقط نزار دا یچیه

 

 :ستمیبه او نگر راسخ

 خوب و درمانش کنه. مارستانیتونه ببره ب یاون داداششه و م یول

 تکون داد و التماس گونه جواب داد: ینف یبه معن یسر
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 و دیو خونه به خونه نکن رونیح یکنم دخترم... نرگس دم عمر یدق م ییتنها نجایمن ا رهیاگه نرگس و ازم بگ نه

 خونه خودش لحظات آخرش رو بگذرونه. یتو دیبذار

 

 زدم: ادیپر صالبت فر ختهیپاره شد و افسار گس شیدلم با تمام حرف ها بند

که زنت هنوز نرفته بفکر کفن  یبدجنس یلینه خوب شدنش... تو تو خ یکه از االن بفکر مرگش یرحم یب چقد

 شه. یتو م بیکه آتش خششم فقط نص ادیسمتم ن گهی... دیزن یو دم از مرگ حرف م یودفنش

 

تم و شناخ یشد کس و ناکس نم یرا بلند کردم اما صحبت مادرم م میبزرگترم گارد گرفته و صدا یبود جلو یادب یب

 شیو آدم ها ایتمام دن یرو یمن خط قرمز یشد، چراکه مادر برا یم لیو متعصب تبد نیدختر خشمگ کیارغوان به 

 بود.

 

کرد و من هم عقب نشسته و سر  لشیجان مادر رو داخل اتومب مهیاز سد خان گذشت و جسم ن ییبود دا یهر زور به

خان مواجه شدم و  یا نهیک یحواله خانه مان کردم با چشم ها یگاه میکه ن نیگذاشتم، هم میپاها یمادرم رو

 جاخوردم.

 

 قرار داد. انشیهم تماس گرفت و درجر الخانمیراه با ل نیاز آن محل دور شد و ب عیسر ییدا

 

 نینگران سمت بهتر ییشده بود که دا میو حال مادرم وخ میدیو خسته کننده به تهران رس یچندساعت طوالن بعداز

 کرد. یهماهنگ م یبا شخص یراه افتاد و تلفن مارستانیب
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خورده و شکسته  نیچ یتمام اجزار یام رو سیکشاند و نگاه خ یمادرم از درد فراوانش دلم را به آتش م یها ناله

 :دیلرز شیاش کاشتم که پلک ها یگندم یشانیپ یرو یقیو خم شدم و بوسه عم اوردهیطاقت ن د،یکاو یاش م

 مادر؟ ارغوان

 را محکم گرفتم: شیها دست

 ؟یخوا یم یزیحرف بزن، چ یمادر جان

 

 اش را تکان داد: دهیخشک لبان

 ...آب

 اش را سامان دهم. یتشنگ یآب بردارم و کم یزدم و خم شدم تا بطر یلبخندتلخ

 

 یذکر ودعا برا رلبیشهر سُراندم و ز دهیو پلک بست، نگاهم را به ساختمان سربه فلک کش دیآرام آرام نوش یا ذره

 خواندم. یحال خوبش م

 

 صورتش زُم شدم: یشد، متعجب رو ینبض نم یحس چیسرد بود و ه بیعج میمادرم داخل انگشت ها دستان

 مامان؟

 نزد. یپلک

 گشاد شده تکرار کردم: یشد و باچشم ها دهیو ترس و اضطراب برمن تن هراس

 مامان؟

 نرگس؟ مامان
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 داد؟ یجوابم را نم چرا

 و لحنم تند و خشن شد:  صیحر چشمانم

 جوابم بده؟ مامان

 مامان... مامان

 شده ارغوان؟ یچ _

 دم:وار زمزمه کر مجنون

 ؟یسکتم بد یخوا یبگو... م یزیچ هیده چرا... چرا... مامان... مامان توروخدا  یده، جوابم و نم ینم جواب

 

کرد و  پارک یرا کنار لشیاتومب دهیترس ییکه دا ادیدر ب شیدادم تا بلکه صدا یفیرا گرفتم و تکان خف شیها شانه

 را گرفت. شیبدنش را کنار زد و نبض دست ها یدرب قسمت مادرم را باز کرد و پتو رو عیسر

 

 و ناباور لب زدم: متعجب

 خوابه؟

 ده. یکه جوابم نم دهیخواب حتما

آب نشست و گرفته و خشدار لب  یجدول جو یرا بست و عقب رفته رو شیانداخت و چشم ها نییسرش را پا ییدا

 :دیلرز شیها

 رفت. نرگس

 فوت شده. اون

 شدم: رهیدادم و به چشمان بسته مادرم خ یسرم را تندتند تکان م ناباور
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 ؟یو بر یدلت اومد من تنها بزار یچجور

 تو چکارکنم؟ یمن ب مامان

 مادر و داشتم که اونم تنهام گذاشت... چکارکنم بدون پدر ومادر؟ هی نیفقط هم ایمن از دار دن ایخدا

 

 یفل کرده و سرم را به پشت دست سردش چسباندم و بوسه هاق فمیظر یروحش را در پنجه ها یسرد و ب دستان

 حواله اش کردم: یزیر

کنم... اصال خودم تا آخر عمرم  یواست گرمش م شهیشو من هم داریکنم... تو فقط ب یمامان دارم گرمش م نیبب

 کنم... یدونه دخترم و هرگز ول نم هی... بگو من یستیغالمتم تو فقط از جات بلندشو و بگو تو تنها ن

 

 که هرلحظه دیکوب یم نمیو ضربان قلبم از ترس مرگ مادرم چنان به قفسه س دیبار یوقفه م یتند و ب میها اشک

 کنده شود. شیخواهد از جا یکردم م یگمان م

 

ز کرد و بعد ا یرانندگ یمیبار با سرعت مال نیو مسکوت پشت رُل نشست و ا دهیمتاثر سرش را تکان داد و خم ییدا

 منتقل کردند.    یقانون یپزشک یجان مادرم رو برا یو جسم ب میدیرس مارستانیاعت به بس مین

 

را ادامه دادم و گله مند از  میکرده و هق هق ها دایو بک گوشه خلوتش را پ دمیدو اطیسمت ح اوردهین طاقت

 کردم... یم تیپروردگار شکا

 

حوصله وصلش  یزنگ خورد و ب بمیکرده بودم که تلفن همراهم داخل ج ینواز میتیو  یدانم چقد خودخور ینم

 کردم:

 بله؟
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 ؟ییجان کجا ییدا ،یارغوان خوب _

 حس بود: یو نگاهم ب دمیدهانم را پرصدا بلع آب

 شده؟ یاطراف، چ نیگوشه هم هی

 کرد و آهسته لب زد: یمکث

 دم. یفردا صبح زود کارهاش رو انجام م یمونه ول یم نجاینرگس ا امشب

 

 !؟امشب

 شب شده بود؟ مگر

 خود بودم. یایندادم و در دن صیزده شدم که شب و روز را تشخ رتیشب ح یکیتار دنیرا باال پراندم اما باد سرم

 قرار دادم: میلب ها یرا رو تلفن

 آم. یم االن

 

ر را د ییزن دا هیوگر ونیش یزل زدم که صدا مارستانیب یراه افتادم و به خلوت یبلند شدم و به سمت ورود میجا از

 دادم. صیتشخ ییآغوش دا

 

 یآرام باچشم ها دیکه مرا د نیاش، هم یهنگام دوست دوران جوان یرفتن ب یکرد برا یم هیقرار گر یتاب و ب یب

 :دیمهربان سمتم قدم برداشت و مرا نرم در آغوش کش

 گهیذارم آب تو دلش تکون بخوره... تود یوقت نم چینرگس رو ه یمن امانت ینرگس رفته ولها  ینخور غصه

 .میمثل کوه پشت یچون من و عل یدلت بنداز یرو تو یکس یغم ب دیو نبا یدخترمن
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 نرم نشست: شیدور پهلوها میگرم شد و دست ها یکم دلم

 ... ییاز شما ودا ممنونم

 

 خلوت کنم. یام پناه بردم و تا کم یشگیو به اتاق هم میشد ییاز غم وارد منزل دا یو انبوه خسته

 ینرفت و باز در اتاق محبوس شدم و لحظه ها نییپا میشام از گلو یذره ا یاصرار کرد حت ییو زن دا ییدا هرچه

 یم اریو چشمانم بس کرد یچکه م میکرده و همراهشان شرور شرور اشک از گونه ها یتداع یخوبم را از زمان بچگ

 آب را داشت. یدائم تمنا میسوخت و لب ها

 است. کیزمان مرگم نزد ییملتهب و گرم بود و گو بیعج تنم

 

 (ستیساعت نه صبح بهشت زهرا قطعه ب حی) صبح زمان تشر

 

ناراحت و خواند و همه به ظاهر  یم یا هیخاک زانو زده بودم و در سکوت به مراحل دفن زل زده بودم و مُال آ یرو

 کردند. یم هیگر

 ارزش نداشت،  میکدام برا چیه

 یزدم و م یسرم را گذاشتم و در دل با مادرم حرف م یقبرخاک یسر قبر گذاشت که خم شده رو یباال یجدول سنگ

 نترسد. ییمانم و تنها یدهم که تا شب کنار او م یخواستم تسل

 

 سرخ شده سمتم آمد: ینیباد کرده وب یباچشم ها ییکه همه عزم رفتن کردند زن دا نیهم

 ارغوان؟ میبر گهید

 نه تکون دادم: یرا به معن سرم
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 بمونم. نجایخوام امشب ا یمن م نیبر شما

 شد: متعجب

 تا شب! دخترم زشته مهمون ها منتظرن. ارغوان

 تمنا گونه و خواهش وار شد: لحنم

ه به ک یدختر ستیرفت انصاف ن یضیبود که اونم بخاطر مرمادر برام مونده  هی نیبمونم هم دیرو به اون خدا بزار تو

 بزرگ کرده شب اول قبرش تنهاش بذاره. یسخت

 

 پرصالبت و محکم گفت: یبزند صدا یو تا خواست حرف دیکش یآه ییدا زن

 .نیکنارش هستم شما نگران نباش من

 

 و چندبار پلک زدم: دمید بیدست داخل ک کیرا با  ارشیکه ک دمیو گنگ به سمت عقب چرخ متعجب

 !؟یا زنده

 لب تکاند: ییزد و رو به زن دا یلبخندتلخ

 من حواسم بهش هست. نیبر شما

 تکان داد: یسر الخانمیل

 ترسم ضعف کنه. ینخورده  م یچیدختر طفلک هم چندوقته ه نیممنون پسرم ا یلیخ

 

 یم حس کرده و پشت بندش صداراسمت شیقبر گذاشتم و چشمانم را بستم که قدم ها یرا چرخاندم و رو سرم

 آرامش:
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 ارغوان؟

 :دیندادم که مردد پرس یجواب

 مُردم؟ یفکر کرد چرا

 

 به جلو جوابش را دادم: رهیصاف نشستم وخ یکم

اومد و محسن  هیوگر غیج یمن رفتم نمازخونه که محسن بهم زنگ زد و پشت تلفن صدا مارستانیب میاومد یوقت

 ... قطع شد و من فکر کردم تو... تو...ارشیهم گفت ک

 مردم، درسته؟ _

 

 نجوا کرد: رلبیدادم که کنارم نشست و ز ییجز تکان

ران بودم و نگ یدار یفیضع هیدلواپست شدم تو روح شتریبرات افتاده ب یچه اتفاق دمیشن ینگرانت بودم وقت یلیخ

 .یرو تحمل نکن یهمه ناراحت نینکرده حجم ا یخدا

 

 و سرد چشمانم را بستم: تلخ

 افتاد نه االن. یم یهمون موقع زمان بچگ افتهیب یبرام قرار بود اتفاق اگه

 

 :دمیپرس الیخ یزدم و ب یپلک

 کجاست؟ محسن

 و خشن شد: یحرص لحنش
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رفت. منم خودم و  یحالم خوبه فور دیفهم مارستانیب یتو ی... وقتیینامه اش به روستا انیواسه پژوهش پا رفته

 دستم مرخص کردم. یریبعداز گج گ

 

 :دمیصورتم کش یبه خاک نشسته رو یدست

 شه؟ یخوب م یک دستت

 :هیاحسان و بق یآمد و پشت بندش صدا یخش خش یصدا

 گم. یم تیارغوان خانم تسل سالم

 

حرکت  ییزل دااحسان ومحسن به سمت من ارشیکه تمام دوستان مشترک ک میکرد یاحوال پرس نیغمگ باهمه

 کردند.

 ارغوان؟ _

 دوختم: ارشیرو به ک نگاهم

 بله؟

 :دیلبش کش یرا رو زبانش

 ؟یواقعا محسن و دوست دار تو

 

 حوصله جوابش را دادم: یب

 ...نه

 شدم و افزودم: خم
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 .یذارم چون پسرخوب و موجه ا یاحترام م بهش

 ن؟یقرار بود نامزد کن یول _

 قرار بود... پس کنسل شد. یگ یخودت م -

 لحنش بود: نیماب یبار شوق خاص نیا

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوا ینم یعنی

 ندارم. یدل ودماغ چینه چون بعداز مادرم ه -

 دم. یشه قول م یدرست م _

 

 حال خودش بود. یهم نشسته تو ارشیشب مشغول دعا و قرآن خواندن بودم و ک تا

 یه روعقرب دنیبود. تلفنم را برداشته باد دهیه بود سوز هواهم تنم را در بند کشفروغ شد یخسته و ب گرید چشمانم

 شدم: رهیکه چشمانش بسته خ یارشیبلندشدم رو به ک میچهارصبح از جا

 م؟یبر

 پلکانش تکان خورد و خشدار وخواب آلود: یا لحظه

 خستم. یلیخ میبر آره

 بر دلم نشست. شتریب کرده و مهرش نیدل چقد به بودنش کنارم او را تحس در

 

 سرم را کج کرده و لب باز کردم: اطیبا احت مینشست لشیکه داخل اتومب یزمان

 نم؟یمن بش یخوا یم

 کنج لباش جاخوش کرد: یلبخندمحو
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 خوام زنده بمونم. یمن م نه

 :دمیلبم کش یرو زبانم

 .ستیکردن هم عاقالنه ن یدست رانندگ هیبا

 تکان داد: یشد و روبهم سر ادهیو پ دیکش یپوف

 شو. اسواریب

پدال ترمز و گاز قراردادم و باچشم  یرا رو میام به سمت فرمان خودم را کشاندم و پاها یحرف از صندل یو ب یجد

 شدم. رهیبه جلو خ زشدهیر یها

 روشنش کن. یهست یمنتظرچ _

 .ستادیکرد و ا یغرش لینجوا کرده و استارات را زدم که اتومب رلبیز یاهلل ا بسم

 شد؟یچ -

 اش را قورت داد: خنده

 .یحواست باشه به موقع ترمز کن یترمز بدار ول یدوتا پدال ها نزار از رو یپات وهمزمان رو یخانم

 

 دهم که دست سالمش سمتم دراز شد و فرمان را نگه داشت: یتکان م یاسترس سر با

 کن... اصال ترس نداره. تیگاز بده بعد فرمون رو هدا یموقع استارات کم نیبب

 

 کنم... یکنم و دوباره از نو شروع م یام را چک م ینیکمربندام اطیاندازم و محض احت یم نییرا مضطرب پا سرم
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 ارشیچرا به حرف ک نکهیو در راه آنقد که حرص ا اورمیرا به دست ب ارشیک لیکرده بالخره توانستم قلق اتومب عرق

 نرفته ام. یانندگگوش نکرده ام و به آموزشگاه ر

 

 خونه من االن همه خوابن. میبر _

 :دمیدرشت لبم را گز یباچشمان

 وکمکشون کنم. هیبق شیبرم خونه پ دینداره، با تیخوب نه

 

به راهم ادامه  الیخ یو ب دمیزمزمه کرد که نشن یزیچ رلبیزد و نامفهوم ز هیتک شیحرف سرش را به صندل یب

 دادم.

 

 شدم وهمزمان جوابش را دادم: ادهیپ یمعطل یب میدیدر رس یکه جلو نیهم

 .نیاریب فیشماهم تشر خب

 :دیکش یگرید یا ازهیخم

 رم خونم. یخوام بخوابم تو برو منم م یم خستم

 خاموش انداختم و مردد تکرار کردم: یبه چراغ ها ینگاه

 .دیاتاق من استراحت کن یباال و تو نیایب خب

 

 را داد:جوابم  دیزد وبا ترد یبرق چشمانش

 ؟یخودت چ پس
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 دهانم را فرو دادم: آب

 .دیاتاق مهمان خواب یشه تو یدر کنم که اونم م یخوام خستگ یآد فقط م یمن خوابم نم خب

 

 شد و سمتم آمد: ادهیپ شیتکان داد و از جا یسر

 .میبر

 کنار رفتم: یرا در آورده و درب را باز کردم و کم دیکل

 .نیبفرما

 آم. یبرو تو م _

 شدم. ارشیحرف سمت آسانسور قدم برداشتم و دکمه مورد نظر را زده ومنتظر ک یب

 

 شد که از دستش گرفتم: یم دهید زیدستش کت وشلوار تم در

 آرم. یبراتون م من

 

 ستادمیگوشه اش ا کیآسانسور شد و منم پشت بندش وارد شده و  یحرف به دستم داد و خود وارد اتاقک حلب یب

 که حرکت کرد.

 

 سرم را باال بردم: ارشیآرام ک یاش بود وباصدا یکف آهن یرو همنگا

 ارغوان؟

 بله؟ -
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 :دیکش شیداخل موها یدست

 .نجایا امیب یگفت یشد نگرانم

 

 .دمیبخش یافتاد هرگز خود را نم یم یرفت و در راه اتفاق یدلواپس او بودم اگر م یلیخ قتشیحق

 داره؟ یبیآره نگران بودم مگه ع -

 زد که چشمانم از حدقه در آمد. یلبخندجذاب

 کند لبخندزدن راهم بلد باشد. یگشت او که دائم اخم وتخم م ینم باورم

 نکن ارغوان. یصد دفعه گفتم چشات و اون جور _

 شدم و غم مادرم هنوز هم داغ بود. رهیتنم خ یتمام مشک یانداختم و به مانتو نییزدم و سرم را پا یپلک

 

 شود و دچار سوتفاهم گردد. داریب یخواستم کس یو چراکه نم میدوارد اتاقم ش اطیاحت با

 و چشمانش را بست. دیتختم دراز کش یتعارف و حرف رو یب ارشیک

 سروصدا برداشتم و به سمت اتاق مهمان ها قدم برداشتم. یخودم را ب ازیمورد ن لوازم

 رفتم. یخبر یبالشت نهادم و به عالم ب یروشن شده بود که سر رو گرید هوا

 

 چشمم را گشودم: کی یال یمبهم یبدنم و صداها ییجز یتکان ها با

 بله؟

 ها. یکن یبخور ضعف م یزیچ هیشو  داریارغوان جان ب _

 جواب دادم: یزدم و ناله وار خش یغلت
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 آد. یخوابم م یلیخ

 :دیمن من دوباره پرس یباکل مردد

 ن؟یساعت چند اومد صبح

 یمن ییگچه و تنها یچون دستش تو نجایا میاومد ارشیک یسر قبرمامان بودم و بخاطر خستگ یتا چهار صبح باال -

 کنه. یتونست رانندگ

 

 شد: یحرص شیو صدا دیکش یپوف

 اتاق تو؟ یتو ارشیگم چرا ک یم

 لحظه فکر کردم از قصد اومده وخب... هیمن و ببخشش... ارغوان  ایخدا

 

 آشفته لب زدم: یو با سرو وضع زشدهیخ مهین

 !ها

 ؟یراجبم کرد یچه فکر مگه

 انداخت و شرمزده جوابم را داد: نییرا پا سرش

تورو  یوقت یلحظه کُپ کردم و هزار جور فکر اومد سرم ول هیخب  دمیتو د یجا ارشیاومدم اتاقت و ک یوقت خب

 راحت شد. المیکردم خ دایپ نجایا

 

 نهادم: نیلانباشتم و گرفته ودلخور سر به با یرو یپلک
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خودت من و خوب  ییاعتماد نکن دا دهایپسر... هرگز به د هینادونم که شب اول قبر مامانم با  نقدیمن ا نیکرد فکر

 گهیآرم پس بهتره راجب من د یرو نم یخونه شما کس یوقت تو چیمن اگه قرار باشه بهتون نارو بزنم ه یشناس یم

 .دینکن یفکر بد

 

 نگاهم کرد: نیغمگ ییدا

اومده  رمونیدختر تنها گ کیکنن حاال که  یفکرم هیو بق یمن نگرانت بودم چون تازه مادرت از دست داد ارغوان

 .میچرا استفاده مون نکن

 

 شد: انینما ارشیجوابش و بدم که در باز شد و اقامت آراسته ک خواستم

و  یهم ناراحت نچنیا هی یدلش حت یوذارم ت یدارم و نم یآقا من به ارغوان عالقه خاص یشما توقع نداشتم عل از

بود خونه ن ازیمن سواستفاوه کنم... خب اگه قرار بود به اصطالح سواستفاده کنم ن نیگ یباشه اون وقت شما م ینگران

 .ودنب چکسیشرکتم که ه ایبردم خونم  یفوقش م ارمشیشما ب

 

 :ستیبود نگر ستادهیبه او که سرپا ا یبا اخم نگاه ییدا

 نه؟یرایو جوون ممکنه هرکس خطا کنه غ یپسر

 شد: رهیعقب کرد وبهم خ شیو دستانش را داخل موها دیکش یپوف ارشیک

 ن؟یگ یم یکنم چ یخوامش و از شما خواستگار یبهتون بگم م اگه

 

 و نگهم داشت: دیمچ ام را کش ییبلندشدم که دا میزده از جا بهت

 .نیبش تو
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 کرد و سمتمان آمد: بیگذشت و در را ک رشایک انیبلندشد و از م شیاز جا سپش

ا سال ت شهیاما حاال نم نیبهم بگ نیایصبرکردم خودتون ب یمنته نیرو دوست دار گهیدونستم شما دوتا همد یم من

 نرگس تموم بشه.

 

 را رصد کرد: ییدا رهیخ رهیخ ارشیک

راحت  هیاز بابت بق المیخودم کنم که خ یخوام با اجازه شما ارغوان و زن عقد یمن م یول ستین یباشه حرف خب

 بشه.

 

 زده بهم اشاره کرد: رتیح ییدا

 گه ارغوان؟ یم یچ ارشیک

 :دمیرا گز لبم

 دونم. یمنم نم واال

 تکرار کرد: رلبیز یحرص ارشیک

 یواسش م یبعداز سال نرگس خانم جشن میریگ یمحضر م یعقد ساده تو کیجز شما بفهمه  یکس ستین قرار

که از قبال مورد توجه من بود عالقه  یخوام فکرکنه به دختر یارغوانه نم لهیکه کفاف کنه فقط چون محسن پ رمیگ

 داره.

 

 و سرگردان لب تکاند: شانیپر ییدا

 .میزن یناهار بعد در موردش حرف م میبر حاال

 شدم: رهیام خ یبه ساعت مچ متعجب
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 .دمیظهره چقد خواب 3یرو ساعت

 

 کرد: یاخم ارشیشد و همزمان به ک از اتاق خارج ییدا

 .گهید ایب

 درهم شد و بدون نگاه کردن از اتاق خارج شد. شیاخم ها ارشیک

م و ده میپوستم که سوزنده بود را با آب سرد ترم یفرصت استفاده کرده و به توالت قدم برداشتم تا التهاب رو از

 یاو به زبان م یساس است که حرف عقد را جلوما ح یرو ییدانست دا ینم ارشیآمد. مگر ک شیپ ییعجب ماجرا

 آورد.

 

 روز بعد...* 40* 

  

 زل زدم. شیبایو به نام ز ختمیر یسنگ قبرش م یقبرمادرم نشسته بودم و گالب رو رو یرو

 

 مادرم بود، مرهم... "

 دفن کرد. یهرگز فراموش نشدن یو عشق را باغم یمعرفت، نگران ،یاز دلسوز یانبوه بارفتنش

 

 "مادرم

 .ندیمرا نب یشد و سرم را تا آنجا افکندم تا کس ریچانه ام سراز یاشک رو یا قطره

 کلک باشد. یو ب ایر یهمانند مادر ب میبود تا دردم را بفهمد و برا یم یکس کاش



 کالغ پر گنجشک پر

 
295 

 

 

که از  یبه افراد رینرم بلندشدم و خاک پشت مانتوام را تکاندم و آرام و سربه ز میپاکت خرما را برداشته و ازجا 

 کردم. یکردم خرما را تعارف م یکنارشان گذر م

 

دم ش یعل ییدا لیگرفته بود انداختم و نفسم را پرصدا رها ساختم و سوار اتومب یکه در آسمان جا یبه غروب ینگاه

 و آرام سمت منزلشان حرکت کردم.

 

 غمایبودم دلم را به  دهیاز چهل روز او را ند شیکه ب یمیقد یآشنا نیغمگ ییرا داخل چرخاندم صدا دیکه کل نیهم

بودمش و حال  دهیچند وقته ند نیا یآراسته بود ول شهیکه هم ییتاب و محزون عقب گرد کردم و به او یکشاند و ب

 گشتم. رهیکرده بود خ رییتغ اریبس

 

 خورد:تکان  یپراز دلتنگ میدستش شدم و لب ها کیبلند و   شیو ر دهیژول یموها رهیخ ناباور

 ارش؟یک

 :دیرا بست و خشدار نفس کش چشمانش

 بهم گذشت. یچ یباهم نداشت... اگه بدون یفرق چی. آخ ارغوان که بدون تو روز وشبم هارشیک جان

 

 :ستمینگر شیبایگشته دست دراز کرده و گوشه کتش را لمس کردم و به چشمان نافذ و ز افسون

 ؟یسرخودت آورد ییبال چه

 جزء به جزء صورتم را از نظر گذارند: صیتاب و حر یب

 م،و سوخت دمیبرد چه ها کش یاصال خوابم نم رهیمثل محسن بخواد تورو ازم بگ یکی نکهیشبا از ترس ا یبدون آخ
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 .شهیآال یقسم عشقم به تو پاک و ب یخون یو رو به قبله اش نماز م یکه قبولش دار ییهمون خدا به

 

 انداخت: نییو سرش را پا دیکه با نوک انگشتش را قاپ دیسمج از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 ندارم. یشد که با مرده فرق نمیو هم نمیچهل روز تورو نب دیبود اگه واقعا بهت عالقه دارم با تیدا شرط

 :دیاما تند کش یقیعم نفس

 .یکن یاون وقت حالم و درک م یچ یعنی ینیبب ینتون یول یرو دوست دار یکس یوقت یبدون اگه

 

 و گرفته زمزمه کردم: دمیهم قرار گذاشتم و دماغم را باال کش یرو یپلک

 زشته. نجایتو ا میبر حاال

 یم نیتنش سنگ یخدا مغرور و سرش باال شهیبه او که هم یرچشمیاندازم اما ز یرا م دیدهد و کل یتکان م یسر

 .ستین یارانه اش خبرطلبک شهیاز لحن کوبنده و هم گریشده و د ریو سربه ز دهیحاال خم یبود ول

 

 برگشتم و به دستش اشاره کردم: اریاخت یدست چپش که شدم ب متوجه

 ؟یکرد بازش

 ؟یشده که گچش رو درآورد خوب

 

 تفاوت به دستش انداخت: یب ینگاه

 .امیب ینطوریا تیدا یخواست جلو یامروز صبح عوضش کردم دلم نم آره
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 پرسم: یشدم سوالم راهم م یقدم م شیدهم و همزمان که پ یتکان م یسر

 خوبه؟ پدرت

 خوب هستند؟ ،یجون چ یکت

 

 کند و طعنه زنان لب لرزاند: یم ییپرصدا نفس

 ؟یوقت حال من و نپرس هی

 کنم: یم زیکج کرده و چشم ر یخوردم و مبهوت سر یم جا

 .ستین دنیو پرس فیبه تعر ازین نمیب یو که دارم م حالت

 

 کند: یکند و گلو تازه م یبلندش م یداخل خرمن مو یدست

 بد نبود. یدیپرس یواسه خاطر دلم که شده بود م یدونم ول یم

 

 یکردن خنده ام هستم که ب یدر مخف یگوشه لبم سع دنیو با گز ردیگ یدانم چرا از لحن بامزه اش خنده ام م ینم

 شود: یم نهیتعارف و غدوغش دست به س

 .یشم اگه بهم بخند ینم ناراحت

 

با لبخندخاص و  زیاو خم شوم که اون یجمله مرا بس بود که غش غش آرام بخندم و از دل گرفته و جلو کی نیهم

 نگاه نافذ و درخشانش بهم توجه کند:
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 ؟یخند یناز م یلیشه خ یم باورت

  ِ یو دوست داشتن نیریش یلیات خ خنده

و با کف  دیآ یلبخند پشتم م مچهیبا ن زیکه اون ردیگ یو ناخواسته سرفه ام م دیآ یاغراقش بند م یب دیاز تمج نفسم

 کند: یم بمیدست دوضربه آرام نص

 .یشد یتر دخترخوب وگرنه خفه م واشی

 

 طیبا آن شرا دنمانیو باد دیآ یم رونیب یحرص ییشود دا یدفعه در ِ باز م کیکه  میدرب آسانسور بود یجلو

 پراند: یرا باال م شیجفت ابروها کینزد

 هاست. یآد نگو مال خود یخنده ها از کجا م نیاگم  یبه م به

 

 روم: یشده چندقدم عقب م رهولیشود سربه ز یم شرمم

 جان؟ ییدا سالم

 :دیآ یکند و بادو قدم سمتم م یم زیرا ر چشمانش

 انتظار نداشتم. گهیازتو د ارغوان

 :ردیگ یبزنم که دستش را باال م یکنم تا حرف یباز م لب

 نگو... برو باال. یزیچ سیه

 

 دهم: یتکان م یسر

 .چشم
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گذارم و  یاو به اسارت م شیداند دلم را پ یشوم اما خدا م ینگرم و از کنارش رد م یرا م ارشیبا نگاه نگران ک 

 شوم. یقرار او م یتاب وب یهرلحظه ب

 

 یعل ییدانم چرا دا ینم کند، یکند و همان خنده کم را به جانش زهر م یم یاوقات تلخ ارشیبا ک ییدانم دا یم

داخل  شهیو هم دیخنده اش را ند ییخانه رنگ وبو گریکرده و د رییبعداز مرگ مامان نرگس صدوهشتاد درجه تغ

 زد. یبه جز واجب و مهم بودن نم یالک خودش بود و حرف

 

 در را به شدت باز کرد و سمتم باچندقدم آمد: یعصب ییدا

 آم. یکوتاه نم گهید یپر یپسره م نیبا ا نمیبب گهیبه جان نرگس د ارغوان

 

 کنم: یدهم و لب باز م یدهانم را قورت م آب

 نرگس نرگس؟ یگ یزهرا درسته چرا همش بهم م مامان

 اسمش زهرا ِ  یدرصورت

 پرد: یپلک سمت راستش م یعصب

 داینتونه نرگس و پ یمردم اونجا گفته اسمش زهرا تا کس هیبه زور به تو وبق یاون مردک مفنگ ینرگسه ول اسمش

 .ارهیبابات و ازچنگش درب نیزم هینکرده ارث چندتک یکنه تا خدا

 

 پشتش را بهم کرد: ییدا

 مامان نرگس درسته؟ یگفت یم شهیهم توهم

 :دمیچیرا جمع کردم و دستم را قفل درهم پ لبم
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 هردوشون قشنگه. یگفتم مامان زهرا ول یم یخب من از بچگ یسه جلدش نرگسه ول یتو آخه

 خانم فاطمه ) ع( هستند. هینداره چون هردوشون کُن یو نرگس هردوشون اسمه ائلمه است و برام فرق زهرا

 

 :دیرا بوس میشانیبرد و پ کیآمد، سرم را نزد کمیگرفت و نزد یرنگ مهربان نگاهش

زده شه...  یکس خواهرم حرف نیزتریخوام پشت عز یکه نم نهیگم با اون پسره نگرد فقط واسه ا یاگه م دخترم

 یمدت بگذره خودم دستون رو تو هیسرت خراب شن... بزار  یتا رو یکن یمردم منتظرن تا کار یدون یخودت م

 دم. یذارم قول م یدست هم م

 

 کنم: یشفاف زمزمه م یشود و با چشم ها یقرص م رگذارشیصادقانه و تاث یاز حرف ها دلم

 .نیکه شما اجازه بد یو نخواهد بود تا زمان ستین یجیه شاریمن و ک نیدم ب یقول م بهتون

 

 احسنت به تو دخترگلم. _

 داده ام. ییکه به دا یمانم و قول یشود و من م یخارج م یقیگذرد و با لبخندعم یکنارم م از

 

 .ییروم و بعداز دانشکده منزل دا یدانشگاه م روزها

بدتر واکنش  یینداشت و دا یا دهیمخالف کارکردنم بود وهرچه اصرارپشت اصرار کرده ام فا گریدانم چرا د ینم

 الم بود. کیداد و حرفش  ینشان م

 "فقط به خودم بگو یپول الزم داشت "

 ارشیقرار ک یتاب و ب ینداشتم و روحم در عذاب بود و از آن طرف هم مدام ب یدل خوش چیدرس و دانشگاه ه جز

 کند. یدانستم او چه م یبودم و نم
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 یدراور بود برم زیم یو به سمتش که رو دهیکش یشود، پوف یبلند م شیکنم که تلفن همراهم صدا یام را باز م جزوه

 کنم. یشود و مردد بازش م یشماره ناشناس اخم هام درهم م دنیدارم اما، باد

 "آدرس... نیبه ا ایاز گذشتت نفهمه ب یزیچ یکس یخوا یاگه م "

 

 :دیآ یم الخانمیل یخورد و صدا یبه در م یمبهوت که تق یباز و چشمان یمانم و دهان یو واج م هاج

 .اشامیدخترم ب ارغوان

 

به سمت  ریکشم و سربه ز یم یقهوه ا کیبه تون یکنم ودست یو تلفن را پنهان م زمیخ یبرم میاز جا عیسر

 شوم. یم الخانمیو ل ییشوم متوجه پچ پچ دا یم گذرم که از کنار اُپن رد یپله ها م انیآشپزخانه از م

 

آکنده از غم دوغ و ساالد را از  یو با نگاه نمیچ یم زیم یرو بیدارم و به ترت یتفاوت بشقاب هارا از آبچکان برم یب

 دارم. یبرم خچالی

 

ته خانه برداش یتمام فضا شیخوش رنگ که بو مهیکشم و سه قاشق از ق یبشقابم م یرو یبرنج زعفران ریکف گ دو

 کند: یتوجهم را جلب م ییدا ییکه صدا زمیر یخود م یبود برا

 .ادیشب خودت و آماده کن قراره واست خواستگار ب فردا

 

 دهم: یسوق م ییبه چهره شاد زن دا ییسرم را از صورت دا متعجب

 !؟ها
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 زند: یلب م یکند و همراه چشمک بامزه ا یم ینیخنده نمک الخانمیل

 دخترقشنگم. یآد خواستگار یم ارشیک فردا

 یواکنشم سرفه ا دنمیزل زدم بلکه خودش با زبان خود اعتراف کند که باد ییدا یشد و ناباور به لب ها ینم باورم

 :ردیگ یم یکشد ونفس یآب را سرم وانیکند و ل یم

 یم به ستیاما چکارکنم که هم ول کن تو ن ادیپسره ب نیکردم ا ینبود قبول نم الینگام نکن اگه اصرار ل یاونطور

 شه. ینم التیخ

 

و  ییشوم و از ته دل خرسند گونه دا یبلند م میکند و ازجا یجا خوش م میلب ها یرو یقیرفته لبخندعم رفته

 یقرار یو ب یام از شاد نهیبرم و قفسع س یکنم و به سمت اتاق پرواز کنان پناه م یماچ م عیرا تند وسر الخانمیل

 شنوم: یرا م الخانمیشاد ل یکه صدا ودش یصورتم پاک نم یجا یتنبد و لبخند از جا یند و کوبنده مت

 کرد. خیشام...  ایب یکجارفت ارغوان

 رفته بود. ادمی یگرسنگ یمسرور و ذوق زده ام که حت آنقد

 حاضر بودم تا صبح نمازشکر بخوانم. شیو با ارزش بود که برا زیعز میآن همه برا ارشیدانم چرا ک ینم

 

 دستانم را باال گرفتم و از ته دل خدا را صدا زدم: یمعطل یب

 .ارشیندادم جز ک یبنده ا چیمن تا حاال دل به ه یدون یخودت م یاله

 .ریکنم ما رو درکنارهم خوشبخت کن و دستمون رو بگ یالتماس م ازت

 

به دلم چنگ  یباره رعشه بد کیتلفن همراهم به  فیضع یدادم اما، باز باصدا یاز دست م دیبود و نبا ینادر مواقع

برداشته و آن را از تک و توک ملحفه ها در آوردم که بله همان  زیگاه تلفنم خ یو نگران به سمت مخف دهیزد و ترس

 هارا فرستاده بود. امکیپ بارناشناس بارها تماس گرفته اماچون چواب نداده بودم رگ
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 .شیزمان بازکردن صفحه نما دیلرز یم بیعج دستانم

 "وگرنه... یایآدرس ب نیو فردا صبح به ا یریبگ یبه نفعته جد "

 

 نشست. میشانیپ یرو یرا باز کردم که عرق سرد یبعد

 نه؟یبب شتیبرهنه ات و اون پسره عاشق پ یعکس ها ینکنه دوست دار "

 "شه؟ یم یچ یدار یاگه بفهمه چه گذشته ا یدون یم

 جانم را در دست گرفته بو نفسم را بندآورده بود. دشیتهد

 

 را با ترس ولرز گشودم که چشمانم مات شد. یآخر

 "نن؟یعکس هات رو کل دانشگات و دوستات بب یدوست دار دمیشا ای "

 شدم. رهیکه ارسال کرده بود خ یشماره ا به

صفحه  یمختلف و مبتذل رو یها هینتم را روشن کرده و شماره را وارد کردم که چندعکس مختلف ازمن با زاو عیسر

 کرد. یم ییخودنما

 

تا خشک شود  دمیکش شیام نشست و کف دستان عرق کرده را به شلوارم چسباندم و رو یشانیپ یرو یسرد عرق

 چفت و قفل شده بود ازخشم وافر. گریمدبه ه بیعج میتمام تنم را لرزاند و لب ها یکه عکس بد

 

تار به شماره اش که همان  دهیبلندشد و خشک شیبکوبم که صدا واریتلفن را باال بردم تا محکم برسر د هیباگر

 شدم. رهیناشناس بود خ

 و گرفته: الو؟ میزخ میمشت شد و صدا دستانم
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 شما؟ یبه به بالخره جواب داد _

 :دمیرا گز لبم

 ؟یهست یک

 شرف؟ یب یمگه خودت خواهر و مادر ندار ،یزاحمم شدم چرا

 کرد: یبلند خنده

 ؟یچ گهیحرص نخور... خب خب د گلم

 .یرو بکن هیآدرس و قال قض نیبه ا یایفکرخواهرومادرمن ب یبه نظرم تو بجا اوم

 :دمیو مضطرب غر دمیدندان کش ریرو ز ناخنم

 ؟یهست یتوک گفتم

 و رُک جواب داد: یجد

 .یخوردش بود ینیریکه ش ی... همون پسراشاری

 :دمشیبه توپ کش رلبیو نفس کم آورده ز دیاز حرص پر پلکم

 !؟تو

 گل پسرش و جمع کنه. اینکن به مامانت خبربدم ب ی... کاریبهم زنگ زد یجا کرد یب تو

 

 کرد: یزیتمسخرآم خنده

 ... و ازقضا طرفادیکه فردا قراره برات خواستگارب ییاتویکنه من  یضرر م ی... فکرکن کیبگو اگه جراتش و دار برو

 

 ...یهست یکشته مرده ات باشه و ندونه چه دختر هم
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 زد: یبلند قهقه

 اگه بفهمه بهش جنس دست خورده دادند. یوا

 :دمینجوا کنان پرس رلبیسُرخوردم و ز وارید یو وار رفته رو مات

 ؟یبگ یخوا یم یچ

 ... منکه...منکه

تمام  یسرافکندگ هیما یش یرسه دستش و بمب... م یاون عکسا م ینکن یه همکار نهیمهم ا تسیاستپ، مهم ن _

 وآشنا. لیفام

 ...دیمن با -

 :دیلرز میصورتم گرفتم و لب ها یاشغال پشت خط ناباور تلفن را جلو بوق

 خواد آزارم بده... چرا دست از سرم برنداشته؟ یدائم م چرا

و  دریآن پسرک خوک صفت تماس بگ دیآمده، با نییپا طانیاز خرش ییبفهمم دا دیکه با یامشب شب قایاد دق چرا

 کند و به اجبار و زور متوسل گردد. دیمرا تهد

 

 عقل و احساس. نیب یدو راه ،یدوراه نیبودم ب مانده

 بگو وخالص. ارشیرا به ک زیزد برو همه چ یم بینه عقل

 تورا ترک خواهدکرد. شهیهم یبرا ییبگو ارشیبه کلرزاند اگر  یرا م میعشق و احساس دست وپا اما،

 

مشغول بود که متوجه گذر  یراه افکارم به حد انیاسترس و اضطراب به سمت آدرس حرکت کرده بودم و م هزار

 به محل مورد نظرتهران ماتم کرده بود. دنمیزمان و رس
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 دمیم حساب کرده و به دقت اطراف را پاراه هیشدم و کرا ادهیبه خود داده و پ یو تکان مختصر دمیکش یتند نفس

 که تلفنم به صدا در آمد.

 وصلش کردم: یجد یدرهم یشد و با اخم ها شیشماره اش بند دلم ر دنیباد

 الو؟

 باال. ایب _

 را از نظر گذارندم: شانیو سرم را باال برده و  ساختمان ها و پنجره ها دمیرا گز لبم

 برم. دیبزن که عجله دارم با نییپا ایب یدار یآم. هرحرف یباال نم نه

 

 :دیغر رلبیز یحرص

 .ستیگفتگو ن یبرا یمناسب یباال، اونجا جا ایب اریدرن یباز بچه

 شمات بارش کردم: رلبیزده و ز یدرار پوزخندحرص

 ؟یاحمق طرف هیبا  یتوفکرکرد نه

وشما رو  ریماوو به خ ای یگ یپارک م نیسرهم ای یدار یشم... هرحرف ینم دهیسوراخ دوبار گز هیاز  گهیآقا من د نه

 به سالمت.

 

 گشت: انگریکالفه و عص لحنش

 ؟یدار ییچه عکس ها شمینرفته پ ادتی

 زدم اما جوابم آرام و گرفته شد: ادیهم نگران انباشتم و در دل خدارا فر یرو چشم

اگه  یکه کت میدون یکنم هم من هم خودت خوب م یرو خراب م تیپخش بشه شک نکن منم زندگ یعکس اگه

 شه. یتموم م یهست همه چ  یونیبفهمه نامزدش چه ح
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 زد: یالیخ یقهقه ب زیتمسخرآم

 دست منه خانم. ریبگو مهم عکساته که ز یدوست دار یگزه برو به هرک یاصال ککم نم من

 

 ام گرفت و تلفن را قطع کرده و سمت پارک قدم برداشتم. ضیگفت که غ دهیروچنان کش خانم

ه از ک ییو گنجشک ها یبایز یبه آبنما رهیوسط پارک نشسته و خ مکتین یصدا کرده و رو یحالت ب یرا رو تلفنم

ه هم یبرا یروز میاستراحت ن یمناسب برا یینصفه پارک جا یافکن رو هیو درختان سرسبز و سا دینوش یآن آب م

 شده بود. ریقشر تدب

 

 .هیدنج یجا _

 رهیجابه جا کرد خ شیچشم ها یرو یرا کم شیقهوه ا یآفتاب نکیع شخندیکه بان ییسرم را باال برده و به او متعجب

 شدم:

 خب؟

سُراندم و دکمه موردنظرم را فشار دادم  فمیکنارم نشست که جمع و جورتر نشستم و آرام دستم را داخل ک لکسیر

 که نطقش بازشد:

 ؟یومدیباال ن چرا

 لبم کج شد: گوشه

 پسرهوسباز خودم و بدبخت کنم؟ هیبا  یخونه خال یبا اون سابقه درخشانت تو یانتظار دار نکنه

 

 چپش را دراز کرد: یتکون داد و دستانش را ستون کرد و سرش را باال فرستاد و پا یسر
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که ازقضا قراره برادر زن من  گهینفرد هیکه اسمم روشه با  یزارم کس یو من نم یشه کرد... تو مال من یم یچ خب

 زدواج کنه.بشه ا

 

 زدم: هیزنان و کنا طعنه

 ؟یخوا یوقت بدنگذره دوتا دوتا م هی

 ترسم برات سم شه. یم

 آورد و لب زد: کمیاز خود بروز داد و سرش را نزد یبلند خنده

 کنم. یدوتاتون رو راض ینخور عسل من بلدم چطور توغصه

 

به جلو  رهیو خ دیعقب کش یطرفه ا کیبخندل کیکه با  اورمیب شیرا آماده کرده بودم تا حالش را سرجا مشتم

 افزود:

 شه گفته باشم. یوگرنه عکس هات همه جا پخش م ینه بگ ارشیبه ک دیبا میاومد یکه خواستگار امشب

 

 :دمیباز اسم خدا را صدا زدم و مغموم و گرفته پرس رلبیرا بستم و ز چشمانم

 ؟یکن یم یباز شیبا زندگ ی چرا دار ِیدخترخوب یکت

 باشم... ارشیاز گذشته نزنم و درکنار ک یدم حرف یمنم قول م تیسرخونه زندگ یر یتو باهاش م نیبب

 یدورم بزن ی... به جون مادرم قسم ارغوان اگه بخوایبه اون پست فطرت جواب مثبت بد یخفه شو... توحق ندار _

 شه. یبرات گرون تموم م

 



 کالغ پر گنجشک پر

 
309 

 

ه تفاوت دستانم را ک یگشتم که ب رهیبه او خ دهیته و ترسبلندشد و به سمتم آمد که چندقدم عقب برداش شیازجا

 چشمانم زمزمه وار ادامه داد: خیسپر خود کرده بودم را کنار زد و م

دستش بهت  یذارم اون عوض ینم یکنم ول یمحو م نیدستش بهت برسه شده تورو از زم ارشیزارم ک ینم من

رو سرت  شیآد تالف یخواهرش جلوم انداخت منم بدم نم یپام موقع نامزد یسنگ جلو یلیخ یدون یبرسه... آخه م

 ...ارمیدرب

 

 و برنده لب تکاند: زیت یو باچشمان دیماتش کش یقهوه ا یلب ها یرو یزبان

 کنه. یکه حاضره واست هرکار یخواد اونقد یم یلیخاطرتم خ دمیشن

 

افتادم و دستان لرزانم را باال  مکتین یخسته و وارفته رو یگذاشت و باتن شانیگرد کرد و مرا هاج و واج وپر عقب

 قدم برداشتم... ارشیبلندشده و به سمت شرکت ک میبرداشتم و ازجا فمیبرده و تلفن رو از داخل ک

 

 برام نذاشته بود. ییکردند و آشوب دلم هم قوا یتنم را حمل م دهیطاقت و خم یب میسوخت و پاها یم چشمانم

 صورتش زد: یبه اندازه پهنا یضیلبخندعر دمیکه ژاله را د نیهم

 اومده؟ یک نیخدا بب یوا

 رنگ حواله اش کردم: یکدر و ب یو نگاه لبخندمات

 زاد هستند؟ کین یژاله... آقا سالم

 تاکیام بُرد و با لبخند خاص خودش تلفن را برداشت و با گفتن خانم  یحوصلگ یو ب شانیبه حال پر یکه پ ژاله

 آوردند. فیتشر

 ظاهرشد: ارشیگشته ک رانیباز شد و چهره متعجب و ح تیریدرِ اتاق مد اوردهین نیین را پادر را تلف هنوز
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 !؟ارغوان

ه او ناگفته ب یاز حرف ها یحرف با کوله بار یسرش خراب نشود و ب یرا جمع کردم تا بغضم با ارغوان گفتنش رو لبم

 :دیشدم که از کنار در عقب کش رهیخ

 .اتویب

 یشدم که صدا رهیتاب رفتن به آن دفتر را نداشت خ بیعج یو با پاها دمیدهانم را به زور بلع آب

 

 دلم امد: مهربان

 ؟یراه بر یتون ینم

 

گلدان  انیدهم و چندقدم را با جان کندن از م یدهم و باتمام قوا و زور خود را حرکت م یحرف تکان م یرا ب سرم

 یم یکاناپه راحت نیاول یگذرانم و رو یم یوکفش و پارکت نقره ا فیکر کب یچرم، طرح ها یطرفه، تابلوها کی

زند و  یزانو م میپا یخاطر جلو شانیپر اعماحوال و اوض دنیبا د ارشیلرزد که ک یدستانم م بیو عج نمینش

 کند: یمشکافانه لب باز م

 افتاده؟ یاتفاق ارغوان

ا تا دستانم ر دیآ یچکد که دلواپس تر جلو م یو ارغوان گفتنش م شیصدا یاز نگران یبا هزار دلتنگ یاشک قطره

 کشم: یکه خود را به زور عقب م ردیبگ

 .این کمینه نزد نه

 برد: یباال م میرا حالت تسل دستانش

 خب، آروم باش. یلیخ
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من سر  کند و بادو قدم خود را به یاش پشت تلفن شرکت م یاز منش یآب قند یشود و تقاضا یبلند م شیجا از

 کند: یرساند و مردد تکرار م یم یشانیافتاده و دست به پ نییپا

 شده؟ یزیچ ارغوان

 افتاده بگو و خالصم کن. یاگه اتفاق یخدا نگرانم کرد به

شود و آب قند را به من رنگ  یژاله وارد م ارش،یک یخورد و باصدا یم یشود که تق یم رهیبه در دفترش خ نگاهم

 یمنات میو باز لب ها دیبه دلم چسب بیاش عج ینیریکشم و ش یتمام آب قند را سر م یدهد که با دلتنگ یم دهیپر

 شوم: یم رهیکند و ملتسم خ یم یتشنگ

 خوام. یآب م بازم

 زند: یم یلبخندجذاب ژاله

 آرم. یاالن م زمیعز باشه

 

 و ردیگ یاو را م زیر یدهم که خود باچشم ها یحرف تلفنم را به او م یام شده که ب رهیمتعجب و کنجکاو خ ارشیک

 زند و... یدکمه اش را م

 

 ؟یچرا زودتر نگفت _

 وارد کرد: میبه شانه ها یدفترش مانده بود که تکان محکم یبایز یا شهیش یسرد و مات به نما نگاهم

 ناموس بهت نظر داره؟ یکه اون ب یارغوان. چرا زودتر بهم نگفت باتوام

محکم با  یکیآب وارد شوم و  شهیبا ش یشود، حق هم دارد من هم بودم وقت یاز دفتر خارج م دهیترس ژاله

 واهمه و هراس بایز یپارکت ها یو بکوباند رو ردیبگ انهیآب را از دستم وحش شهیبردارد و ش زیسمتم خ تیعصبان

 دارد. یبرم م
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 :دیسبلند پر یو با نعره ا دیه مچ ام را چسبخون به نشست یو باچشم ها دینفس زنان دست پشت گردنش مال ارشیک

 خوام بدونم. یرو بگو از اول... م ی... همه چبگو

 

 کنم... یسربه مهر را باز م یشود تا رازها یاو ازهم باز م زیت یگوش ها یبرا میگذارم و لب ها یهم م یرو یپلک

 

 شدم رهیکه جنون به او غلبه کرده و چشمانش خشن و ترسناک شده بود خ ییرفتم و به او یعقب عقب م دهیترس

 شد: زیکه عربده اش بلند و خوف انگ

 .زویهمه چ یآرم اون آشغال ب یکشمش به خدا.... نفسش رو در م یم

 

 یم مهابا یترسان و وحشت زده به دنبال او ب زیدود و من ن یم نییوقفه از پله ها پا یزند و تند و ب یکنارم م باخشم

 یبا زور درد در نطفه خفه م میها و صدا کیسرام یخورم رو یخورد ومحکم م یم چیپ میدوم که آخر پله ها مچ پا

 شود.

 

 یلب ها دنیشود و با گز یکه باصاف شدنم آخ ام بلند م ردیگ یرا م میدود و بازو یمتعجب و گنگ سمتم م محسن

 نگرم: یمحسن را التماس گونه م قهیام  دهیبر یلرزانم و صدا

 بگر. ارشیک یتوروخدا برو جلو محسن

 زند: یپلک م شانیپر محسن

 شده؟ یچ

 دهم: یتکان م نیرا تند به طرف سرم

 پاره کنه. هیرو تک اشاریخواد  یکه م ریو بگ ارشیک یاالن برو جلو توفقط
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 متعجب لب زد: محسن

 ؟یبهش گفت مگه

 تا دستش به خون آلود نشده. ریبگ ارشیک یآره آره، برو، ولم کن، برو جلو -

 

 راه افتاد. لشیشانه اش قرار داد و به سمت اتومب یدفعه آرنجم را رو کیرا رها کرد و  مینگران بازو محسن

 توروخدا. نمیها بب لهیپشت م ارشیخوام ک ینشده... نم ریمحسن ولم کن برو تا د -

 عینرم نهاد و کمربندم را بست و خود سر شیرا به زور باز کرد و مرا رو لیبود که درب اتومب دهینم را برهق ام اما هق

 هیبق انیداد و از م یم راژیو تینها یاز جا کنده شد و ب لیکه استارت زد اتومب نیوفرز پشت رُل نشست و هم

 بسته خود را جمع کردم. یو باچشم ها دهیکه از ترس محکم کمربند را چسب میگذشت یخودروها م

 

و مغلوب  دهینگاهش به من ِ رنگ پر نیشد و هم ادهیآپارتمان متوقف کرد و از خونسرد پ یجلو قهیده دق بعداز

 :دیبه زور از حنجره ام رس میگشته افتاد نگران سمتم آمد که صدا

 م؟یکجا

 غضبناک سرش را کج کرد: یرا مشت کرد و بانگاه دستش

 رشه.خونه پست فط نجایا

 اندازد: یم نییشوم که سرش راپا یم رهیبه او خ متعجب

  کنم قیتحق اروی نیدر واقع اومده بودم در مورد ا میکه به همه گفته بودم رفتن واسه پروژه دانشگاه یچندروز اون

 هم موفق شدم... یلیو خب خ

 سُر داد: شیداخل خرمن ها یدست
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ونم د ینم یها گفتنش ول یپارت نیدوبارم توهم شه،یطرف زن بازه و خونه اش محل کثافت کار فهیکث یلیخ اشاری

 موضوع خبر ندارند. نیاز ا یو کت ارشیدر اومده و فکرکنم ک یچجور

 

 یلیاتومب یها کیالست غیج یبه کوچه آرام معطوف شد که صدا ریخشم گرفت و سربه ز رت،یح نه،یرنگ ک نگاهم

 وارد شد. دیشد و سمت در رفت و با کل ادهیکه با خشم بدون نگاه پ یارشیا پراند و کهردومان را از ج

 

 یتک دنیترمز کرد و باد کمانیبار نزد نیا یلیاتومب یکه باز صدا میشد کیدرب نزد یهمراه محسن تا جلو دهیترس

 جیگنگ و گ یکه کت میآشفته مات شد

 

 آمد: سمتمان

 چخبره؟

 کرد: یدست شیپ محسن

 ؟یچرا اومد تو

 و متعجب لب زد: دیبه سرش کش یدست یکت

خونش و ازم خواست  دیکل یوقت یخواست که منم بدون حرف دادم ول اشاری یاومد خونه و ازم جا ارشیدونم ک ینم

 ...نیواسه هم دمیترس

 

 تریانم حوضع و اوضاع چشم دنیکه باد میهرسه نگران و سنگکوب شده از پله ها باال رفت یشخص ادیفر یباصدا

 زده وشوکه شد.
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ا بود و ب دهیچیکه ملحفه دور خودش پ یدرحال کتک خوردن بود و دختر ارشیک ییدست وپا ریبرهنه ز مهین اشاری

 .ستینگر یرا م ارشیگوشه کزکرده و ک کیترس 

 

 مرا به خود آورد: یمبهوت شده کت یصدا

 چخبره؟ نجایا

 !؟ارشیک

رفت و  ارشیسمت ک عیلرزان چندقدم رفت که محسن سر یخورد، چندبار پلک زد و بادستان اشاریکه به  نگاهش

 کرد: خکوبیهمه را م ارشیخواست اورا کنار بزند که نعره بلند ک

 خودشه. یخونش پا ادیجلو ب یکس

 خم شدم: ارشیک یچشمان گرگ مانند و وحش یرا جمع کردم و چندقدم جلو رفتم و جلو عزمم

 کنه؟ یضرر م یک ی( به هدفش برسه حتما بکشش... ولاشاری) اشاره دست به نیا یخوا یاگه م ارشیک

 ره جهنم و توام... یکه م نیا

 :دمیو بغض کرده لرز دیچک یسمج اشک

 دار. یباال ایزندون  گوشه

 مات شده نامم را صدا زد: ارشیکه ک دمیرا گز لبم

 !؟ارغوان

 

 زدم: ادیوعشق فر یآکنده از غم و دلتنگ یپس زدم و با دل میدست اشک ها باپشت

 چشمش کیو اون خواهر طفلکت که  نیلچرنشیسر اون پدر و ییچه بال یگوشه حلفدون یاگه تو بر یدون یم چیه

 آد؟ یم یچشمش اشک چ کیخونه و 
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حق نداره بهشون  چکسیجلوشون قدعلم کنه و بگه ه دیبا یزنند و ک یکه بهشون رو م یها هیطعنه و کنا جواب

 ...رهیخرده بگ

گناهکار شناخته شدم و  میگناه یبا تمام ب یگم وقت یگم... خودم م یکه م دمید قتهیبخدا حق ستیشعارن ارشیک

 پول کرد... هی( که من و سکه اشاری)  نیزدند فقط واسه ا یم شیهمه بهم ن

 

 گناه ِ یب نیسپر کنه و بگه ا نهینبود برام س یسو زار زدم: ک دمیکوب نمیکنان( به قفسه س نیف نی) هق هق  و ف 

فرو رفته و  یآغوش گرم یکردم که تو یصورتم نهادم و از ته دل هق هق م یسُرخورده دستانم رو وارید یرو مغلوب

 :دیچیدم گوشم پ فشیخشدار و ضع یصدا

 آروم باش. شتمیمن پ نینکن... تموم شد بب هیجون دلم. گر باشه

ستبر ومحکمش گذاشتم و به کوبش تند و آرامش بخش  نهیس یشد و سرم رو دهیوار تن چکیدستانم دور او پ جفت

 هردومان را به خودآورد: یکت نیو خشمگ یحرص یقلبش با لذت وافر گوش سپردم که صدا ینوا

 ؟یکن انتیبهم خ یتو تو چطور تونست اشاری

 را مخاطب قرار داد: شارایبلندش  ادیبار با فر نیکه ا امدیدر ن ییصدا

 ؟یو هرزه رفت یابونیخ یبرات کم گذاشتم که دنبال دخترها یبکن و بگو چ جون

 هان؟

 

بلند کرد و  زیبلندشد و مرا ن شیاز جا ارشیمدهوشم کرده بود که ک ارشیشوم عطر ناب وخاص ک تیوضع درآن

 قدم برداشت: یسمت کت

 .یکت یکن یم هیارزش نداره واسش گر اروی نیا میبر ایب

 تکان داد: یهق هق کنان به تاسف سر یکت
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 هاست. یابونیهمون خ اقتتیکه ل الحق

 :دیمسکوت پاش اشاری ییپا یآب دهانش را جمع کرد وجلو تمام

 .یندار یهم جا گهیو د رونیب ی) آب دهانش( تف شدنیمثل ا یرفت شهیواسه هم میزندگ از

 

 م دنبالمان آمد:که محسن ه میاز آپارتمان نحس خارج شد هرسه

 شه؟ یم یچ نیا فیتکل

 

 گفت: رلبیساختمان کرد و ز یرونیب ییبه نما ینگاه ارشیک

 هاش. یکثافت کار نیرسه با ا یبه کجا م مینیبمونه بب بذار

 

 هفته بعد...* کی* 

 

 خاص روبه روم زل زدم: نهیبه آ یبالبخندجذاب

 بهترشده نه؟ یکت حال

 :دیکش یاه ارشیک

 کشه تا خوب بشه. یطول م نیهم یخورده برا یشه روحش باز یوقت خوب نم چیه زخمش

 شاد و خوشحال اطرافمان حلقه زده بودند: یشدم که همگ رهیکردم و به انبوه جمع خ یتبسم

 شه. یهم خوب م یکت میتنهاش نذار اگه
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ها  هیشدم و آ رهیقرآن خ به کتاب مقدس رهیخواند همه ساکت شدند و من خ یحاج آقا که خطبه عقد را م یباصدا

 خواندم. یرا از ته دل م

نهادم و از ته دل در ذهن وقلب خدا و مادرم را  شیرو یکتاب قرآن را بسته و بوسه ا لمیعروس خانم وک دنیباشن

 آرام جواب دادم: سیخ یصدا زدم و باچشمان

 بله. زمیعز ییاجازه بزرگترا و دا به

 

 و مطمئن بود. عیکه بله دادنش سر ارشیخانم ها و نوبت ک دنیو کل کش دست

رنگم را باال  یاسی زیر یبا گل ها دیخم شد و چادر سف ارشیجمع را ترک کردند. ک انیآقا هیکه حاج اقا و بق نیهم

 فرستاد و با لبخندجذابش لب زد:

 پر... کالغ

 را بستم و زمزمه کردم: چشمانم

 هم پر. گنجشک

 

 ما. یداستان زندگ نیا دیرس انیبه پا یآر

او را کنارخود  چکسیه گریاش که د ی( و درماندگذری) اییو یاچ آ روسیقصه ما مبتال شدن به و اشاریاما عاقبت  و

 کرد. یقبول نم

از همه  شهیکه هم یدیدخترخوب و خانواده دار ازدواج کرد و ناه کیبا  یدوران کارشناس انیکه بعداز پا یمحسن

 سپهر عازم خارج شد. شیکرد هم عاقبت همراه پسرعمو یگله م

 تمام
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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