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 رمان پسرک بی رنگ و رخ 

 

 رمان عروس اقیانوس 

رخر رر    اشیاسررررت نرره  نرردگر  یتررگررخ 
رو گار شرردها انرار  یها یخوش با رسررت

  شی نه برا  یتنها راه رر امان ماندن ا  نسرر
  خ نیگر  شرور یمحسرو  م یخطر جد کی

اش را و خرانواره  یاسرررت نره خرانره و  نردگ
 یا نسربررینفر پناه م کیو به   نندیرها م

  یو پشررر وانه   یحرام کیرعنوان  نره او را بره
و عشرررر رر رو  و جرانش   نردیبیبزرگ م

ها  وقت  یاما انرار بعضرر رواند؛یم  شررهیر
تنهرا قردرع عشرررر قرارر بره حرخ مشررر  ع 

  خ نشینه باعث گر  یا ترس خطرسررتین
ا رهردیشرررد  هنو  هج وجورش را ر ار م

ترس ا     ییشردن  ترس ا  جدا دایترس ا  پ
روست راش ه نشدن و ترس ا  رست رارن  

 اش…ی ندگ  یتنها حام

و   خررانواره  خنررگ  ا   مرراهور  گریخر رن 
اش به رر بند اف ارن معض ع خانوارگی
ی مرمو  میران اقیرانوس  رر یرک جزیره

شررور   خورر و نه تنها رها نمیپیوند می
شروندا  بل ه مشر  تش خندین برابر می

اقریررانروس    عرروس  راسررر ررانری  رمرران 
اج مراعی و عراشرررارانره ا  یرک رخ ر رر  

گیرر  ای میان اقیانوس را رر برمیجزیره
نوشرررد ا  رن جزیره و مررمران  نره می

غرق رر جهلش برریزر و رر این میران  
رخترراخ رره این جزیره  رر  او پسرررری  ی 

هایی رقج شرورا راسر ان با نشرم شمی
خورر نره بره غلیران عشرررر و  لرب می

برایرد بین انجرامردا مر رهرایی می اهور 
 .ر اری و عشر ان خا  نند

بره اق ضرررای سررررنوشررر ی  
موروثی  رو  سررفید یک مرر 
رر نراخترد سررریمین خور بره  
اسرارع نشریده شرده و رخش  
رر مسررریر عشرررای محرا  پرا 
گرااشررر ره اسرررتا حرا  یرک 
فادان رر تادیری رشرنا  راه را 

هرج مریبررای  هرمروار  نرنررد  رخری 
و  نرحروسرررر ری نررا    امررا 

هرایی واگرا  اخ فرایی   مزمره
هرا رقج برای عشرررر رر نهران 

 . ندمی
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 *پناهان ی*با نام پناه ب

 

 ژه ی: وتگ

 

 : خالصه

و    یشده، بدنام  جادیشهر کوچک ا   ک یمردم    یده یکه از افکار پوس  ییحصارها   در 
ندارد. او    نشیدر تولد ننگ  یکه نقش  شودیم  گناهیب   یدختر ر یبانگیگر  ،ییآبرویب

 !داند یرا م ز یکه همه چ  کند یاست و فقط فکر م خبر یب شیهااز گذشته

را تحت الشعاع قرار    شیایسپرده که تمام دن  یکه او، دل در گرو کس  افسوس
 . دهد یم

مطلع بزرگ پشت پرده،    یکم از رازهاکه او کم  دهند یرخ م  یمهم، زمان   اتفاقات
 .شودیم

 *** 

 کننده و دزد است.   تاراج  ی* نام رمان به معن

ان همدان در نظر گرفته  که اطراف است  ست یالیشهر کاماًل خ  کی  راق،ی* شهر د
 .شده است

 *** 
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 :مقدمه

 به دلم بدهکارم  یجد   یعذرخواه کی من

 که سکوت کردم   یی هاتمام زمان یبرا

 دل طرف مقابلم، همچون دل من نشکند! تا

 زدیچون من نر یکس  یتحمل کردم، تا آبرو و

 امیعشق وجود یسکوت کردم، تا مبادا عشقه و

 و وجود پاک او را   وفتد یجان محبوبم ب بر 

 .ازاردیمن، ب همچون

 است! هاست که من را فراموش کرده... مدتمن

 *** 

 

 

ها ماند. بشقاب  یه یدر حاش  یرز صورت  ی هاگل   یرو  هیچند ثان  یبرا  اشرهیخ  نگاه
با   گر یبار د  ک یرا    اورد یبردنشان مکث کرد تا هر آنچه قرار است بر زبان ب  یبرا

و    دهیها چها را مقابل آندله کرد و بشقاب  ک یخره دل  باال  ی خود مرور کند. وقت
  دیاو نوسان گرفت. مانده بود بگو وغذا  ظرف نینشست، چشمانش ب ز یپشت م

 بگذرد.  ز یبار ن نیحرف زدن، ا ر یکه گذشته بود از خ  ییهامانند تمام آن زمان ای
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قاشق  یصدا بشقابخوردن  به  چ  یهاها  بو   ینیگلدار  خورشت کرفس    یو 
پررنگ شده بود! مستاصل شد، بدجور هم   طیاز او در آن مح  شتر یبدچهره، حاال ب 

 .د یپوستش خز ر یز یندانست چه حزن یشد و کس

 غذا. نیَاه! چقدر شوره ا - 

که در دهانش بود را مزه مزه کرد.    ییاز حرکت ماند و غذا  دن،یجو  انیدر م  فکش
 ود.شده ب ادینمکش ز رمرد،یپ گفتیراست م

و جوالن داد که اصاًل    د یآنقدر از صبح در ذهنش چرخ  ،یلعنت  یهاال یفکر و خ  نیا
 و لب زد: د یکش  ز یو چطور غذا پخت. نگاه سمت آن طرف م یک  د ی نفهم

شد   یچ  دونمینم  ست، یفشارتون خوب ن  یجون. نمک برا  ز یعز  نیشما نخور  - 
 که نمکش... . 

 . ستیهم شور ن ادیخوبه، ز - 

درهم   یکرد. سر چرخاند و در چهره  شتر ی انگار که جرأتش را ب  ز،یزبان عز  نرمش
و    ای. دل را زد به درکردیخان بابا چشم دوخت که غذا را نشخوار م  ی  و جد 

 گفت:  مقدمهیب

که    یبرم از امسال و دو سال  خوام یها باز بشن، منم م... کم مونده مدرسهک  - 
 درسش رو ول کرده که من... .  ین کنرفتم رو جبران کنم، آخه، آخه اال

هم  ر یمتح  ز یعز  سر  هم  بابا  خان  سر  آمد،  ا   طور؛ن یباال  وهلل که  مرد،    نیبه 
  ی آن ابروها  کرد،ینگاه م   ز یت  یبود. وقت  ایمرد دن  نیترو بد ُعنق  نیرتریگسخت

م  درهم  را  م  ای  د یچیپیکلفتش  را گرد  بند    کرد،یدماغش  به کل  زبانش  آدم 
 که گفت:   تدر گوشش نشس  رمرد،یدار و قاطع پشخ ی. صداآمد یم



 

 
7

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 کرده؟!  تییهوا یباز ک - 

 بنشاند. یپا و آن پا کرد اما مصمم بود تا حرفش را به کرس  نیا یکم

 تو رو خدا خان بابا. - 

و ُهلش داد جلوتر، تازه بغض    د یکوب  ظرف  یرو  تیاش را با عصبانقاشق  یوقت
و    شد یم  دایاش پکه نا به جا سر و کله  ی دخترک باال گرفت. لعنت به آن احساس

 ات.به برنامه زدیگند م

کرده بود    ر ی و گ  یکه حاال، شده بود تکه سنگ  یلرز برداشت و با آن بغض  شیصدا
 گفت:   ش،یدر گلو 

الل بشم، فقط درسم    دم ی مقول    کنم،یگله نم   گهیخسته شدم، د  گمینم  گهید  - 
م د  خونم،یرو  قسم  خودم  جون  نم  گهی به  حرف   شمیناراحت  از از  هاشون، 

 بگو.  یزیچ هی تو  ز یبرم، عز نی. تورو خدا بزارهاشونیمحلیب

با   یچوب  ز یاز پشت م  د،یخود را عقب کش  یبرق  لچر یاهرم و  ز یعز کنار رفت و 
 گفت:   نهیطمأن

 ؟ یسماور رو روشن کن ر یز شهیشدم. م ر یمن س - 

با عوض کردن موضوع، صورت مسئله را    کردیم  یبود. سع  طور ن یهم  شهیهم
. اما به د ینما  یریجلوگ  یاحتمال  یها و دعواهاممکن از بحثپاک کند و تا حد 

ها  مشکالت، فقط کدورت  یاش نبود. حرف نزدن دربارهراه   نی همان خدا قسم که ا
 هان یا  دانستیچه م  ز ی. اصاًل عزشتریکالت را بو مش  کردیتر مرا در دل پررنگ 

 را!
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 کند.   ینینشعقب خواستینم دلش

 درس بخونم، کجاش بده؟  خوام یمن فقط م - 

 لب زمزمه کرد: ر یو ز دیکش  دشیسف شیر  یرو یبابا دست خان

 ال اهلل اال اهلل!  - 

خود   یشگیدار هممبل گل   یچند قدم برداشت و رو  ییرایبلند شد و در پذ   ز ی ن  او
 زد. یواونش را روشن کرد و ُپک پینشست. پ

فرار کنند.   ز یم  یرو  یافهیشور و بدق  یبودند تا از غذا  یاهمه دنبال بهانه  انگار 
چقدر    ایدرست کردنش زمان صرف شده،    یچند ساعت برا  دادینم  تیاهم  یکس

 زحمت برده است! 

 دختر کوچوک گل کرد!  یگرشا دانشگاه تهران قبول شد و حسود  - 

م  یجمع شد. وقت  صورتش بابا  ا  دانستیخان  اصطالح متنفر است چرا    نیاز 
 چه؟!  ای! قصد آزارش را داشت کرد؟یمدام تکرارش م 

 !ستمیمن خانم کوچوک ن - 

حرکت کرد و او را به اتاقش برد.   لچر یو  یهادوباره اهرم را فشرد، چرخ  ز یعز
عبور سهل   یرا برا  اش یو ورود  شد یآن وارد م  به  ییرایاز پذ   میکه مستق  یاتاق
ا  لچرش،یو وحشتناک،  اتفاق  آن  از  بعد  بودند.  کرده  که   نیصاف  آرامش، 

تغ  تشیشخص عج  ر ییرا  خود  نوع  در  بود،  در    بیداده   یانگار کم  عوض بود. 
 کرده بود.  فیاش را ضعحافظه
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منم    روز،یهر روز بدتر از د  روز،یخونه. هر روز مثل د  نی ا  یتو  دم یبخدا که پوس  - 
 خوره؟یدرسمو ادامه بدم، به کجا برم نیآدمم، تنوع الزم دارم خب. بزار

جست.    رونیاز وجودش ب  ز یداد، انگار طاقتش ن  رونیرا که ب  پشیدود پ  نیآخر
 . شیُتن صدا  طور نیعمق گرفت، هم اشیشانیپ یهانیچ

م  -  تنوع  از کیخوای که حاال  تنوع  ی!  تو روت خند   یتا حاال دنبال  باز   دم یتو؟! 
قدر درس بخون شوهرت اون  یبعد برو خونه  ردتیبشه بگ  دای پ  یکیپدرسگ؟ بذار  

ها رو دادم،  بچه  ی. هرچقدر جواب بابا ننهگهینه! من بسمه د  نجای! اما ایریتا بم
کس و ناکس و شرمنده شدم به خاطر تو   یجلو  نییهر چقدر سرم رو انداختم پا

 . هیکاف

 . داد زد:د یخان بابا در سرش سکوت کش یصدا

 .کنمیمن شوهر نم - 

کرد و    ل یخان بابا را ناگاه به نعره تبد   ن یکلفت و سنگ  یصدا  پروا،یپاسخ ب  نیا
 د.چند لحظه لرزان یرا برا نیتن نوش

 اون مادرت؟! نیع یبش یخوای! نکنه میتو غلط کرد - 

م  تنها شن  دانستیخدا  وقت کس  ن یا  دنیچقدر  هر  اصاًل  بود.    یجمله سخت 
. زجرش زدیرا م  یخالص   ر یو ت  گفتیرا م   نیدهانش را ببندد هم  خواستیم
 در کل وجودش. گشتیو پخش م  شد یم یفشنگ مشق  داد،یم

 باالخره به حرف آمد و از اتاق صدا بلند کرد: ز،یعز
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  یکمکم کن بخوابم رو  ایسماور رو روشن کن و ب   ر ی. برو زن ینوش  گهید  هیکاف  - 
 تخت. 

به جمع گونه یرو  دهیچک  دیانگشتش، مروار  با با حرص شروع  و  را رفت  اش 
 کرد.  ز یکردن م

نم  کی   از  روزها   خواستیطرف  طرف  ش یآن  از  و  شوند  تکرار   گر ید  ی چندباره 
 . اوردیرا تاب ب یاجبار یدور نیمطمئن نبود بتواند ا

رو  سید را  نزد  ز یم  یبرنج  و  برداشت  قدم  چند  رو  کیرها کرد،  بابا،   یخان 
 ی از ضربات  خواستینشست. قلبش شده بود گنجشک و م   یکرم  یساده  یهامبل 
 بپرد.  رونیتند، ب

 آرام لب زد: اط،یمکث و احت با

 ه؟یدرسم رو ادامه بدم و برم دانشگاه. اشکالش چ خوام یخب م - 

 البد دانشگاه تهران؟! - 

اخم  یتکان داد. اما وقت  یو با شوق سر  د یاش درخشمعصوم دخترانه یهاچشم
 که کارش تمام است.  د یفهم نی شد، نوش تر ظیخان بابا غل یدو ابرو نیب

اون   ادیشعور خوشت مکم  ینه؟ د  دختره  شهینم  تیحال  زادیتو انگار زبون آدم  - 
 نیها هر روز دعوا کنن با معلمات که نذاربچه  یروزها دوباره تکرار بشن؟ بابا ننه

 کشیمون! چرا از کدوست بشه با بچه  نی ما! نذار  یبچه  شی پ  نهیدختر بش  نیا
هر روز    زم؟یبه سرم بر  یچه خاک  م بچهنجس خورده    یکهیمن؟ ت  یداده به بچه

 رفته همه رو!   ادتیپدرسگ؟! انگار    ادییه تا خونه خوشت م از راه مدرس  یزار بزن
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هم درد    یلیدخترک زد. درد گرفت، خ  ی قهیشق  یرو  یابا دو انگشتش، ضربه  و
 .شیهازخم  حرف  یگرفت اما نه به اندازه

تموم شده دوباره    ی بعد دو سال که همه چ  یخواستینم  ی د  اگه عقل داشت  - 
 به اون روزها!  یبرگرد

تحمل    د یدیها، مبه گذشته  زدیم  یزیدخترک گر  ی. وقتگفتیبد هم نم  رمردیپ
م ندارد.  را  مجددش  نم  تواند یم  گفتیتکرار  اتوانستیاما  عمر   نکهی.  آخر  تا 

با هر نفس زجر بکشد و نابود شود؟!   نکهیا  ایاست بهتر بود    کل یمدرکش س  ند یبگو
که فقط   مار یب  ی  ک زن افسردهیشده به    ل یتبد   ندیهم چشم باز کند و بب  یروز
 دارد! یمدرک به درد نخور کارشناس کی

ها آن آدم   دنیهنوز هم حالش با د  د،یدیکابوس آن روزها را م  یهم گاه  هنوز 
 لشیکه داشت در آن شهرستان کوچک، بتواند تحص  یطیبا شرا  شد ی. نمشد یبد م

 نگفت و تنها سکوت کرد. یزیچ  گر یرا ادامه دهد. د

را دمغ کرده،  نوه  د ی فهم  رمردیپ  یوقت قلبًا دوستش داشت،    یحال  ک یاش  شد. 
 د یکش  ی. پوفکردیو مدام انکار م   اوردیبه زبان ب خواستیهرگز نم نکهیبا ا یحت
 کرد و گفت:   یکنار دستش خال  ستال یرا در ظرف کر اشپیو پ

ب  -  برا  یبراعت  کالس خانم  برمتیشو، م  دار یفردا زود  نامت ثبت   یبافیقال  یو 
 خونه.  یتو رهیات سر نمهم حوصله  گهی. دکنمیم

او    یهیافتاد. آخر روح  نییشل شد و پا  نیصورت نوش  ،یبافی کلمه قال  دنیشن  با
گفت   شد یمتنفر بود، م  ز یاز دو چ   ایکجا؟! اگر در دن  یبافیکجا و کار زمخت قال

 بافتن است!  یقال نیهم یکی
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 تته پته افتاد:  به

 ... . قیبرم کالس موس شهی ... ن... نمینم - 

 .د یایبلند  پدربزرگ، باعث شد زبانش بند ب یصدا اما

! یرو کم دار  یکی  نی! خجالت نکش، بگو! قر و فر! همی دنیرقص  ، یکالس خوندن  - 
م بر  تونمیفقط  و ری والغ  ،ی بافیقال  یبزارم  آشناست  استادش  چون  هم  اون   !

 خونه. یو بمون یمنصرف بش یتونیم ،ی. حاال خود دانهیکالساش خصوص

محض   یکتاتوریرفتار، به د  نینمانده بود. واقعًا ا  یگفتن باق  ی برا  یحرف  گر ید
 شباهت نداشت؟!

را با    یمیقد   یسه نفره بلند شد، پنکه   یامبل پارچه   ی. از رود یکش  یحرص  ینفس
صدا مخ  یآن  محدود  ی رو  زور  رفت.  آشپزخانه  سراغ  و   ها،تیخاموش کرد 

 کرد.   یکار  شد یو نم د یچربیم شهیهم

را تکاند. کالفه گردن   اشیآب  ر یگانداخت و عرق  گرشید  یپا  یبابا، پا رو  خان
 خاراند و گفت: یسرخش را کم

 ! گهیاز گرما د میباره بپز هیبفرما  - 

 گشتیبرم  د یبا  نی بود، نوش  تر کینزد  ز،ی م  یبزرگ رو  یبه پنکه   نکهیبا وجود ا  و
را ناچارا تحمل    شیتر پدربزرگ، پنکه را دوباره روشن و صدا و قبل از دستور واضح

 !کردیم

 

 *** 
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 نینوش

 

 خود گم کرده بودند.  نیسردرگم و مرا ماب یشده بودند کالف م،یفکرها

 آمد. شیا باالخره صداضربه زدم. چند بوق خورد ت د یتماس، با ترد کونیآ  یرو

 دختر!  یداریباز که ب - 

م دم یخند   صدایب م  دانستی.  ب  زنمیزنگ  صدا  دار یکه  به  بود.    ش ی مانده 
 باشد. دهیاز خواب پر خوردینم

 دار یخب. تو چرا ب  د یها رو بشورم طول کشرو بدم و ظرف  ز یعز  یهاتا قرص   - 
 !؟یبود

 سحر! یتا کله  ینبودم که االن بد خوابم کرده بود دار یاگه ب - 

  م یصدا  یرا سکوت گرفت. وقت  شیزود محو شد و جا  یلیاما خ  میها. خندهدم یخند 
 آرام گفت:  د،ینشن گر یرا د

 قبول نکرد نه؟! - 

 گرفت. گفت:   تمی فوت کرد و ضربان قلبم ر یزمزمه کردم. نفس ینچ  یناراحت با

 . کنمیباهاش صحبت م ام ییفردا خودم م  - 

 دادم. هیتخت تک نفره، تک یتاج چوب به

نم  -  م  خواد،ینه!  فکر  د  نمیبیم  کنم،یخوب که  هم  ندارم    گهیخودم  دوست 
 . برگردم تو اون مدرسه
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 : د یکرد و پرس  یمکث

 ست؟یواست مهم ن یچیه گهید یگفتی تو که م - 

 شدم.  ز یر  وار،ید یرو یو بر پوسترها دم یکش  یآه

ثبت نام   یباف  یکالس قال  میگرشا. قرار شد بر  تونمیسختمه... نم  ،یمهمه ول  - 
 . یسیاسم نو یبرا میر ی. صبح زود ممیکن

 .دیخند  صدایو ب  آرام 

 !ی امان از دست تو دمدم - 

کنار تخت گذاشتم. سپس ساعت   یمیقد  ز یم  یرا رو  لمیموبا  ،یاز خداحافظ  بعد 
که    شیهاکوتاه به عقربه  یرده و بعد از نگاهاز مچ باز ک   اطیام را با احتدردانه

.  دمیگذاشتمش و دراز کش  ل یکنار موبا  د،یکشیم  میهالبخند پشت لب   شه،یهم
ف میهاخواستم چشم  داد زد:  شگر یفتبلند و ت ،یتیرا ببندم که ت 

 یقال  ،یزاریب  یباف  ی! تو از قال ن؟ینوش  یباف   یکالس قال  یکه بر  یچرا قبول کرد  - 
 اس!بافتن زجرآوره، منفوره، مشمئزکننده

 لب زمزمه کردم: ر یفرستادم و ز رونیب  قیعم یامروز را با نفس یخستگ تمام 

ف  -  بافتن   یاز قال  ادیی. من حالم خوبه. آره! باور کن! درسته بدم م یتیغصه نخور ت 
ا حتم  خورهیگرفتم، خوشم اومد. به دردم م  ادیاگه    د ی! شاید یاما خدا رو چه د

 هنر تونستم برم تهران.  نیهم با هم د ینه؟! اصاًل شا

 *** 
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را خاموش کرد و   نیحرکت، هم ماش  کیزد و با    یمیقد   یمقابل خانه  یکافیت
 .د یکش  رونیرا ب چیهم سوئ

کاماًل مشهود   یرونیب  ی وارهایکه سن و سالش از د  یمیقد   یآجر نما   یخانه  مقابل 
را فشار بدهد، در باز شد. فکر   فون یآ   یبخواهد دکمه   نکه یو قبل از ا  ستادیبود، ا

  ی بعد مقابل خانه  یقهیبدهد که چند دق  ام یپ  نیاگر صبح زود به نوش  کردینم
 و پشت در انتظارش را بکشد. ند یرا بب امکشیسرعت پ  نیهاست، او به اآن

  ی کند که خان بابا، با آن کت و شلوار خاکستر  یپرساحوال   نیبا نوش  خواست
 . د یهردو سمت او چرخ آمد و نگاه رونیب یشگیمه

 پسر؟!  یکنیم کار یچ  نجایا یاول صبح - 

را خاراند.   ششیر  یو جا  د یکش  رونیب  اشن یشلوار  ج  ب  یدستش را از ج  گرشا
 لب زد:

خودم ببرمش تا    ام ینام، گفتم بثبت   یبرا   نیببر  نییخوایرو م  نینوش  دم یشن  - 
 شما هم تا ظهر بسته نمونه. یمغازه

 ،یحوض کاش  ز یآن دو گذشت. دوال شد و از آب تم  نیقدم برداشت و از ب  رمردیپ
 صورتش زد.  یمشت برداشت و رو کی

 پدرسگ؟ یمن یتا حاال تو به فکر حجره یعه؟! از ک - 

و خند فرم   یابروها  گرشا برد  باال  را  بابا،  اوج محبت خان   دانستی. مد یدارش 
 »پدرسگ« است! یز کلمه استفاده ا

 ساالر! اسینجوریرو داشته. ا پشیبابا بزرگ خوش ت یهوا شهیزاده همبنده - 
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 زانیآورد و آو  رونی ب  یاشهیش  یحیتسب  ش،ینماکت کهنه و نخ  ب  یاز ج  رمردیپ
 انگشتانش کرد. 

برش گردون   میاز اونجا مستق  یول  د ینام کنثبت   د ی! برزیمزه نر  گهیخب د  یلیخ  - 
 خونه. 

آزادانه    نینوش  دادیکه خان بابا به او اعتماد داشت و اجازه م  یتنها پسر  د یشا
 آوردی پسر. به زبان نم  یاش بود و تنها نوهنوه  نیبا او همراه باشد، گرشا بود. اول

  ف یدر جمع از گرشا تعر  شهیدوست داشت. هم  شیهانوه  یهیاز بق  شتر یاما او را ب 
 :گفتیو م کردیم

 اس!" پاک خورده ر یپسر ش نی"ا

 اش رفت. که راحت شد، راهش را گرفت و سمت حجره  الشیخ

 یموها  نیرا ماب  د یداشت انعکاس نور خورش  صدایمدت، ب  نی که در تمام ا  نینوش
از غم گرفت. اگر گرشا    ی باره نگاهش را رنگ  کیبه    کرد،یمجعد گرشا تماشا م 

  کرد؟ یچه م  نیوقت نوشآن  آمد،ینم  گر یو د   شد یاگر در تهران ماندگار م  رفت،یم
 را داشت که گرشا؟ شیقدر هواآن  یچه کس

  ی وقت  ن،یکه نوش  ییفرساطاقت  یآن هم بعد از دور  ،یلیتحم  یدور  نیا  تحمل 
از انصاف بود.    گر یبودش، د  دهیاش سرباز بود به وضوح چشپسرخاله    ک ی دور 

 بود المذهب! تیالف انسانبود، خ تیجنا ینوع

  ی تار موها   ن،یو نوش  میاشاره کرد که برو  اشی درخشان عسل  یهاله یبا ت  گرشا
 یدنبالش رفت. شاعر شده بود اول صبح  درنگیشال داد و ب  ر یرا ز  اشیشکالت

 :کردیو در دل مدام زمزمه م
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 !« یکه آغازش تو باش  یروز »خوشا

او    یشگیعطر خنک و تند هم  یبو  نیشوفر را باز کرد و نشست. ماش  ی  صندل  در  
م ماشدادیرا  داشبورد  از  و کم  یشهیش  ن،ی.  برداشت  را  مچ   یرو  یمات عطر 

 عطر!  نیا کردیبو بود. مستش م نیدستش پاف زد. عاشق ا

 را گرفت و لب زد:  نیگاز ماش  گرشا،

 خانم چطوره؟ یخب چه خبرا؟ حال و احوال  نوش - 

 کرد. مخفف کردن اسمش را توسط او دوست داشت.   یبا انگشتانش باز یکم

 .ستین یخبر خاص - 

 :د یشد و دلواپس پرس یاصل ابانینگاهش کرد. وارد خ یچشم ر یز گرشا

 گفته؟  یزیخان بابا چ ؟ یشده نوش یزیچ - 

شد. کاش    رونیب  یمشغول تماشا   یکنار  یشهیسرش را برگرداند و از ش   نینوش
ا  یزیخان بابا چ را به زبان   یشانیپر  نیا  شد ی بود که نم  نیگفته بود! دردش 

نماوردیب احت   د یبگو  شد ی.  تو  به  نم  اجیبمان،  درد  توانستیدارم!  افسوس!   .
 !درمانیب

 خواند:  نیماش ضبط

steüst üyerden  ıVuruldum ayn " 

vuruldum Ama sustum 

 پشت سر هم مثل قبل دم،ید بیآس
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 خوردم اما باز هم سکوت کردم  ربهض

ımın hayatıttğıDa 

m oldunın Acılttır yanğıbeni a 

 یرو داغون کرد میزندگ

 " یسبب دردم شد  ،یمن گرون تموم شد  واسه

آهنگ   فلش   از  بود  پر  استانبول  یترک   یهاگرشا،  عالقهیو  به    ید یشد   ی. 
در آن لحظات،    آهنگ   نی کردن ا  یپل  دانستیداشت اما چه م  یترک  یهاک یموز

 .کند یتر مرا خراب نیچقدر حال نوش

 ی ترمز کرد و دست  دند،یرس  یاحرفه   یفن  یبه مقابل ساختمان داغان و کلنگ  یوقت
کج   یکنار  یانداخت که سرش را سمت پنجره   نیبه نوش  ی. نگاهد یرا کش  نیماش

 . شد یم دهی از او د یشال مشک ک یکرده بود و فقط 

را سمت    نیرا فشار داد و با انگشتانش، صورت نوش  نیقطع ضبط ماش  یدکمه 
 خود چرخاند.

آرامش  ش،یصدا رنگ  مخملهمان  و  وقت  یبخش   خواست یم  یرا گرفت که 
 .شد یم دایاش پبدهد، سروکله   یدلدار

 شده؟  یبهم بگو چ - 

 انداخت اما گرشا دوباره سر او را باال آورد.  نییو سر پا د یچشم دزد نینوش
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م  یبرا  این  یُگپ  -  م  یدونیمن!  وقتشناسمتیکه خوب  رو    ،یناراحت  ی!  سرت 
  ز ینر  نقدر یا  ،ی! د  حرف بزن نوشیزنیاون ور و الم تا کام حرف نم  یگردونیبرم

 که عاقبتش رو؟   ینیبیم  ،ی نباش ز یکن مثل عز  یتو خودت. سع

.  د یلرزیجزء به جزء وجودش م  طور ن یطوفان آمده بود که ا  نیدر دل نوش  انگار 
آغاز   یبرا  یاداخل شالش داد و جز سکوت، واژه  شتر یرا ب  رشیس  قهوه  یموها

 نکرد. دایپ شیهادرد و دل

 گرشا انگار ذهنش را خواند که گفت:   اما

 نه؟  ،یرو دوست ندار یبافیقال - 

ف  یکه دوستش دارد. حت  کرده بود  نی تلق  ادیز  شبید  از    ی تیبه تنها دوستش ت 
! اما خب!  ردیبگ  ادی بافتن را خوب    یقال خواهد یهم تا خود صبح گفته بود که م

 یسع  انیبارها بنا به اصرار اطراف  یبود که از آن هنر تنفر داشت. حت  نیا  قتیحق
 شد یشهرشان محسوب م  یدست  عیجزو صنا  ،یسنت  ی  چون قال  ردیبگ  ادیکرده بود  
  ز یچون مادرش ن   د،یبریکه قلبًا متنفر بود؛ چون فقط دستش را م  کردیاما چه م
 !بافتیم یخوب قال

 نبود المذهب!  یرفع و رجو کرد؟! شدن ن،یتنفر را با تلق شد یم مگر 

 زد. یجانحرف گرشا تکان داد و او لبخند کم د ییتا یرا به نشانه سرش

 ! کردمیفکرش رو م - 

 قیافتاد. عم  نییگرشا ُسر خورد و پا  یهااز لب   ز یکم همان لبخند کم جان نکم  اما
 نفس گرفت و لب زد:
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 یانده یتموم فکر و ذکرش درسش باشه و آ   د یبه سن تو االن با  یدختر  دونمیم  - 
تو خونه ُرفت و روب کنه، لباس بشوره، غذا بپزه،   نکهیبسازه. نه ا  خوادیکه م
کارا،   نیا  یبرا  یفیح  یلیببافه! خ  یمجبور باشه قال  حیتفر  یبراکنه و    یدارضیمر
مادیز  یلیخ بازم  بار گفتم،  هزار  ا گمی!  ن  نیکه  ولستیحقت  بهتر    ی.  خودت 
نداره با   یفرق  نجا،ی. فقط اسمش شهره ا هیشهر چ  نیکه طرز فکر مردم ا  یدونیم

ه پا هم درست رو ادامه    ،یبر  دم یکه با  نجا،یاز ا  یرفت  یمحله که! اما وقت  نیید 
. خودم هم هستم، یکن یم  داینجات پ  ضیمر  یهافکرها و نگاه   نی هم از ا  ،یدیم

 اون روز.  اپشتتم ت

م  گفتیم م  ماند یپشتش  تنها  خواستیاما  به  برود،  دنبال   ییتنها  برود 
را چنگ    شیالکردار، گلو  یکه رفتند. بغض  انشیاطراف  یسرنوشتش، مانند همه

 . گفت: د یکش

 تو... .  یول ،یمن رو هم با خودت ببر یقرار بود اگه قبول شد  - 

  کرد یدخترک فکرش را هم نم  نکهیبرق زد. با ا  فشیرد  یهاو دندان  د یخند   گرشا
خوب بخندد   نقدر ی ا   د ی. آدم که نباافتی  نیاو تسک  یهااما آالم دلش، با خنده

 شاند. بک یوانگیرا تا مرز د یکس  شیهابا خنده د ینه؟! نبا

خان بابا که  ،ی! آخه دختر حسابزونهیاش آوما لب و لوچه ی پس بگو چرا نوش - 
رو هم رو هم که   زارهینم  یجور  نیتو  مامانم  با خودت!  ببر  بگه  رو کول من 

اون شهر تا بتونم برات کار جور کنم    یتو  وفتمیجا ب  کمیبرم    دی! خب بایشناسیم
وقت  ای پ  ینه؟  مناسبه  قو  دایاون شغْل  بهت  ببرمت    دم یم  لشد،  هرجور شده 

و هم درست رو ادامه    ی تا هم کار کن  کنمی آپارتمان برات اجاره م  هیتهران، اونجا  
 . یبد 
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 ندهیقدرها هم به آ آن تواند یچرا نم دانستیانداخت. نم نیی سرش را پا نینوش
 باشد.  نیبخوش

 ده؟یکار م  کل یپدر و مادر با مدرک س  ی ب  یساله  جدهیدختر ه  هیبه    یآخه ک  - 
 !؟ یبچه شد 

فرق  یاغره  چشم   گرشا دختر،  آن  رفت.  او  وقت  یبه  و  نداشت  خواهرش   یبا 
اش  مردانه  رتیپدر و مادر" روا نبود تا آن غ  ی"ب  گفتیخواهرش به خودش م
 ماند.  یاما لحنش مانند قبل نرم باق د یباد کند؟ ابرو درهم کش

 پدر و مادر دختر خوب؟ یب  یستم به خودت نگمگه من ازت نخوا  - 

 مگه؟  ستمین - 

فوت کرد.   یبلند  یگرفت و نفسش را با صدا  ییروبهرو یشهیرا سمت ش سرش
  ی را جا  نیچون گرشا ماش  زد؛یسره بوق م  کی  اعصاب،یب  یپشت سرش، مرد

 : گفت  داد،یرا حرکت م نیپارک کرده بود. همزمان که ماش یبد 

 نیا  ؟یفهمیچرا نم  ه؟یچه انتظار از بق  یگیرو م  نیخودت به خودت ا  یوقت  - 
حداقل   شه؟یبشنوم ازت، م گهیداره. دوست ندارم د یبد  یالمصب معن  یکلمه 
 نگو!  یمن ه یجلو

ثان  دخترک قد   هیچند  ساختمان  در  نگاهش  س  یمیسکوت کرد،   یفن  یمانیو 
با  یاحرفه برا  د یکه  قالثبت  یمدارکش را  اما    برد، یبه آنجا م  یباف   ینام  ماند، 
انگار به کل حرف شد یداشت از ساختمان دور و دورتر م  نیماش گرشا را    یها. 
 :د یکه پرس  د ینشن

 که!   میثبت نام نکرد ؟یچرا راه افتاد - 
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 شتر یرا ب  ش یباز کرد و پا  انهیرا تا م  نیماش  یشهی، شرا نداد. با دکمه   جوابش
 گاز فشرد.   یرو

آرامش کرد.    یکم  م،ی نس  ی  مجعد و خوش فرم گرشا و خنک  یها تل   نیب  د یچ یپ  باد
. شد یخرد م  نینوش  یاعتماد به نفس نداشته  یاعصابش برا  ،یزی از هرچ  شتر یب

مردم شده   یهاحرف  میتسل  د ی فهمیم  یخودش را باور ندارد، وقت  دیدیم  یوقت
 . شد یم یبد کفر کند،یها را مدام تکرار مو خزعبالت آن

داد و آن بغض مشمئز کننده و   هیتک  یچرم مشک  یهایسرش را به صندل  نینوش
و مدام قلبش  زدیچموش زار م یرا فرو برد. در دلش، دخترک شیزجرآور ته گلو

 .د یکشیچنگ م یرا با لجباز

به   ینجوریا  د یاز خدا. چرا من با  یحت  ا،یکل دن  از همه، از   ام یخسته شدم. شاک  - 
 ناپاک باشم؟ د یبا یواسه چ  اومدم؟یم ایدن

ترمز    یرو  پیرا ک  ش یناگهان پا  کردیحرکت م  ابانیخ  یکنار  نیکه از ال   گرشا
پشت سرشان، با بوق، فحش    یهانیو ماش  د یکش  یبلند   نی ه  ن یفشار داد. نوش

بود وگرنه   یدود  نی ماش  یهاشه یردشان کردند. باز صد شکر که ش  راهیو بد و ب 
 .کردیم ن بارشا یترکیرک یهاحرف د یدیرا م نی او و نوش یاگر کس

ها را تمام کند و خط اخمش عمق  حرف  نیکه بنا نداشت ا  یسمت دختر   د یچرخ
 .د ید  کیشل یآماده یریت  نیکه در ته نگاهش، نوش  یگرفت؛ طور

 زشته، برو. ابون،یوسط خ نسایوا - 

رو  اما او چرخ  ن،یماش  یصندل  یگرشا،  ب  دهیسمت  و  فقط   ،یحرکت  چیهیبود 
درشت   یهاله یکه درست رنگ ت  یبراق شکالت  ی. آخر آن تار موهاکردینگاهش م
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ا  نیا  یهادرون چشم را  بنا داشتند مدام خود  بودند، چرا    ف یتعر  نگونهیدختر 
 کنند؟

باز  یکم  نینوش انگشتانش  تا    انشانیکرد. سکوت، همچنان م  یبا  بود  برجا  پا 
اشک  گر ید  نکهیا و  را کنترل کند  خودش  د  یهانتوانست  تار    دنشیمزاحم،  را 

 کردند.

  ن یدور فرمان ماشرا، از   پشیفرستاد. انگشتان ک رونینفسش را با حرص ب گرشا
 لب زد: نیخم شد و آرام دم گوش نوش د،یکش

 .دم یباره که هشدار م نیآخر نی ها رو تکرار نکن. احرف  نیا گهید - 

شکل گرفته. حال و روز او را چه   یبازاردر دل او چه آشفته  دانستیچه م گرشا
 کند؟  یاو زندگ یرا جا قهیدق کیفقط   قه،یدق کی. مگر شده بود د ی فهمیم

 ی های را ُرفت و نگاهش را در پس عسل  شیهاانگشتانش، اشک  فیآن بند ظر  با
 .د یکش  شیمرد رو به رو

تو کوچه   هدفیب  یهای سوار  نیماش  نیهم  ،یبر  یبزار  ور ی شهر  یاگه از آخرا  - 
  ی دونی تو خونه گرشا. م  کنمیدق م  یعل   ی. به والشهینم  بمیهم نص  ابونیخ

 نجا؟ یهران تا اچقدر راهه از ت

  ت ی پاک کردن کفا   ی شده بود که انگشتانش، برا  سیآنقدر از اشک خ  صورتش
.  کردیبهانه جور م  ،ه یگر  یکودک پنج ساله. مدام برا  کی. شده بود مثل  کردینم
  ک ی چشم، بازهم نگاهش کرد. او    ر یو از ز  د یکنان دماغش را باال کش  نیف  نیف

داشت بودنش را    تازه  نیبود، اما نوش  بانش یعمر کنارش بود، پشتش بود، پشت
 .د ی فهمیم
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 هستم یدرد  مزمن من

 به جان  روزها افتاده است. که

 به خاطرات  فردا کوچ خواهم کرد روز،ید از 

 که فرار کند؛  یزندگ نیا یامروز، هر کجا و

 درد است و درد است و درد! همه

در برابر او احساس   ،ییطورها  کی تکان داد.    یگرشا سرحال و روزش،    دنید  با
 دانستی اش را پر کند. مبرادر نداشته  یجا  خواستیو دلش م  کردیم  تیمسئول
و   شناختشیمانند او نم  یچون کس  ستیعنوان حق او ن  چیبه ه   ،یزندگ  نیکه ا 

 نداشت. نانیو نجابتش اطم یبه پاک

 تر شد.گرم   نبار یداد. لحنش ا نی و دست نوش د یکش  یدستمال کاغذ  کی

  ی. نترس! براستیکه ن   شتر یچند ساعت ب   نجا؟یمگه چقدر راهه از تهران تا ا  - 
  ی رو رمیو م نجایهم گردم یها برمآخر هفته ،یاز شرم خالص بش رم ینم شهیهم

رنگ    کمی  ت؟یگربه شرک  یبگم به تو با اون چشما  یتخت. آخه چ  التیمخت! خ
 خوب دارم برات. فکر  هیخدا! پاک کن صورتت رو.   کردیکم م  د یبا اش روقهوه

 حرفش را بشنود.  یسر برگرداند و منتظر نگاهش کرد تا ادامه دخترک

پنجشنبه   یدونیم  -  هفته  هر  برنامهکه  دوستام  با  اگه   ینوردکوه  یها  دارم. 
اگه خوشت اومد، چه بهتر! هر پنجشنبه    برم،یچند جلسه تو رو هم م  هی  یبخوا

 .میریم

 !زدیپسر از محاالت حرف م نیزد. ا یتلخند  نینوش
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 به پا کنه؟  امت یق یخوایمگه؟! م زارهیخان بابا م - 

چپ به راهش    نیوار در الحرکت کرد و الکپشت   د،یدوباره دنده را جلو کش  گرشا
 ادامه داد. 

 اون بدونه! ستیقرار ن - 

 چه در سر دارد.  د ی فهم شد یشد. نم  ز یگرشا ر  یطانیش یلبخندها یرو

اجازه  -  ازش  قال  یحاال که  به کالس  م  یریم  ، یرو گرفت  یبافیرفتن    ی گیو 
ساعت    شیها شروز، فقط پنجشنبه   هی  یاهفته  یو قرار شد به جا  مینام کردثبت 
ساعت مقرر   شی. قبل تموم شدن اون شدنبالت  ام یی. بعدش من مکالس  یبر

برم اک  گردونمت یهم  ا  پمونیخونه.  پر  و  حال  با  مطمئنم    هینرژاونقدر  که 
 . شهیعوض م  اتهیروح

 گرشا! فراموش کن.   شهی! نمچوقت؟یه فهمهیخان بابا هم نم - 

و دور شدن    حیچقدر روحًا به تفر  نیکه نوش  دانستیعمق برداشت. م  لبخندش
عوض    یبرا  خواستیداشت، م  سکیدارد، پس کارش هرچقدر هم ر  از ین  راقیاز د

 . لبخند به لب گفت: ردیکردن حال و روز او، بپذ 

  ی و نرفت  یکرد  ل یکه ترک تحص   یدو سال  نیا  ی! توشهیخوب هم م  شه،یم  - 
 ی وفتیو ب  ی بش  ر یحاال پ  ن یکه از هم  یخوایاومده سرت! نم  ییچه بال  نیمدرسه، بب

 بندازمت؟ یترش ام یخونه، بعد من ب یگوشه 

گرشا کرد. گرشا بلندتر    یبازو  یحواله  یاش گرفت و با حرص، مشت خنده  نینوش
 .د یخند یاز او م
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داشت. اصاًل   یریناپذ حال وصف  ز یفکر کردن به آن ن  ینه، اما حت  ایبود    یشدن
 با او بود؟   یگذرانتاش و وقتر از همراه شدن با پسرخاله دلچسب یچه اتفاق

  ینبودند. همگ  راقیاهل د    ،یکوهنورد  پیاز افراد آن اک  کدام چیه  خوشبختانه
 ینگران  یبرا  ییپس جا  شناختند،یاش را نمو خانواده  نیبودند و نوش  یهمدان
 نبود.

 افتاد و صورتش دوباره شل شد. ادشی یزیناگهان چ ها،یالیخآن خوش نیب

!  ینگرفت  ادی  یچیچرا ه  ،ینبافت  یچرا قال  پرسنیم  ز یبابا و عزمدت، خان  هیبعد    - 
 ؟ یاونوقت چ

  اش یلیجذب ن راهنیپ یهانیکه آست  ی. در حالفتادیگرشا ن  یهالبخند از لب  اما
 گفت:   زد،یرا تا آرنج تا م

نکن، اگرم بو   نارویفکر ا   ال،یخیز اول. بنگرفتم، اصاًل عالقه نداشتم ا   ادی  یگیم  - 
فکر کن که حالت بهتر   نی نباشه. فقط به ا  ت یتو کار  کنم،یبرد خودم حلش م 

 که مهمه.   نهیشه، ا

از    ییطورها   کی.  د یهنوز مطمئن نبود که بتواند به خان بابا دروغ بگو  نینوش  اما
که خان بابا، تا چه    دانستیواهمه داشت. خوب م  شیادهایو از فر  د یترسیاو م

 متنفر است. یکارو پنهان اندازه از دروغ

 یهاابانیرد شده بودند چون خ  راقید  ی  اصل   ابانیهزار بار از خ  قهیچند دق  نیا  در 
.  شد یاز شهر خارج م  نیماش  زدند یکوتاه و محدود بود و اگر دور نم  ار یشهر بس
حد  ا  یکه گاه  یبه  آدم  م  یز کوچکدل  از کوچکنه  گرفت،یشهر  از    یتنها  که 
 ی برا  ی. کم شباهت به زندانزی ن  اشیانیم  یهاچوله   داغان و چاله  یهاآسفالت
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بودند.   یمیدو طبقه و قد   تاً ینها  ایطبقه    کیاکثرا    شیهاساکنانش نبود. خانه
  ی چهل سال- یس  باینداشت و تقر  ر ییبه تنوع و تغ  ی اعتقاد  ز ی ظاهرا شهردارش ن

 .شد ینم  جادیا طشیو مح هاابانیدر خ یرییتغ چیکه ه  شد یم

 خونه.   رم یهوا بخورم. بعدش م  کمی  خوام ی. مشمیم  ادهیپ  جان یهم  شهیاگه م  - 

دلگ  نیا  نینوش رنگ   در  نگاهش  و  که گرشا    یاخانه  ی  مان یس  ینما  ر یرا گفت 
سمت گرش  نیماش دوباره  ماند.  زد،  آن کنار  مقابل  در  چرخرا  ت  د یا    یهالهیو 
 نظر گرفت. گرشا گفت:  ر یخوش حالت او را ز یکنترلش، موها  رقابل یغ

 ! ؟ یبگ یبه خان بابا چ د یکه با  یدونیم - 

 :د ی گرشا را دوباره شن  یشود که صدا  ادهیتکان داد. خواست پ  د ییتا  یرا برا  سرش

 خانم! ینوش - 

ها را بالفاصله، آن   کند،یاو اشاره م  یگرشا دارد با نگاهش به موها   د ید  یوقت
 زد، یاش مپوشش   یدرباره  یاش، حرفجز پسرخاله   یداخل شالش داد. اگر کس

زنک خاله   یهااز حرف  نکهیا  یگرشا فقط برا  دانستیاما خب، م  شد یم  یعصب
 کند.یم یدرخواست نیدر امان بماند، از او چن راقیمردم د

 شد. ادهیپ یاکرد و از سمند نقره  یکوتاه  یاحافظخد 

ندارد،   یرادیمطمئن شد حجابش ا  یمانتو بلندش را مرتب کرد و وقت  بالفاصله
سمت    نیعابر  یهانگاه  دنیقدم برداشت. حرکت او، مصادف با چرخ  روادهیدر پ

و   انداختیبه او م  ینگاه  مین  یکه منتظرش بود. هرکس  ی زیچ  او شد. همان 
 . گرفتیسپس چشم م
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 ی نداشتند. گاه  یتیاهم  شیعادت کرده بود و برا  پردهیب  یها نگاه  نیبه ا  گر ید
 ن ی که اگر ا  کردیعوض م  ییو هوا  آمد یم   رونیاز خانه ب  ،یز یچ   د یخر  یبه بهانه

 تا به حال در آن زندان دق کرده بود.  کرد،ی کار را هم نم

با حرص مدام    ده،یو هله هوله خر رفته    د یدیم  یوقت  ز یپفک داشت. عز  هوس
 : کردیتکرار م

رده!«  نیقدش بلند شده ا »فقط  دختر، عقلش، بزنم به تخته گسسته خ 

 خوردیکه گاهًا تنقالت م  یگسال بود و هم پفک خورد؟! کسهم بزر   شد ینم  یعنی
 نادان و کم عقل؟ شودیاسمش م

کرد.   دایپ  شیگشت و باالخره، چند پول خرد کهنه، انتها  یکوچکش را کم  فیک
.  کردیدرخواست نم  چوقتی. البته خودش هدادیبه او پول نم  چوقتیخان بابا ه
  ن یو او به هم  د یبخشی را به او م  د یخر  یمانده  یپول خرد باق  ز،یعز  یفقط گاه
 قانع بود. 

بود که  رمردیپ نیا شهر، فقط یهامغازه  نیشد. در ب یسوپرمارکت حاج عل وارد
م  شیهاجنس او  به  حرف  فروختیرا  نم  یهاو  بارش  اکردینامربوط  با    ن ی. 

 . گرفتینم لشیهم تحو ادیوجود، ز

مرغ تا جان    ر یاز ش  شد؛یم  دایدر آن پ  ز یداشت اما همه چ   یجمع و جور  یمغازه
چطور در سوپرمارکت    ل،یوسا  نهمهی که ا  شد یم  یفکر  نینوش  یگاه  ی! حتزادیآدم

 جا شده!  یکوچک و اتاق مانند حاج عل

 برداشت و در دل گفت:  توز یچ بسته پفک کی ،یبلند ورود یهاقفسه  از 

 امروزم!"  یخوشمزه ی"هوم! هوس
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جا خورد و سرش ناخودآگاه سمت صدا   یآشنا، حساب  ییبا صدا  نیح  نیهم  در 
 برگشت. 

 ؟ یجانم! پفک دوست دار - 

را از    شیپا  چارهیدختر ب  نیمردک فضول! آخر چطور هر وقت که ا  نیهم ا  باز 
ب ب  نیا  گذاشت،یم  رونیخانه  به    کردیم  شیدایپ  کار یمرد  ظاهر    کیو  باره 

 ! گشت؟یم

حاج    ز  یم  یبه لرزش افتادند. با عجله پفک را رو  شیهارا نداد اما دست  جوابش
 :د یگذاشت و پرس  یعل

 شه؟یچ... چند م - 

به شدت از    نیکه نوش  یناپاکمردک چشم   ،یعمران امالک  ز  یانگ بم و نفرت  یصدا
 .ختیدرهم ر شتر یو احواالتش را ب د یدوباره به گوشش رس آمد،یاو بدش م

 خودم! یخونه یاییم ردتیگینم  یشکیآخرشم ه - 

 کنان، از مقابل مغازه عبور کرد و رفت. را گفت و خنده  نیا

  ن یبه نوش  ینگاهمیباال داد و ن   اشیدماغ گوشت  یبزرگش را رو  نکیع  ،یعل  حاج
 داد ی او سر تکان م یتکان داد و پولش را گرفت. چرا برا  یانداخت. با تاسف سر

تاسف م برا  خورد؟یو  اند  یآخر چرا  و  با    یآن عمران، که چهل  و  بود  سالش 
ساله   جدهیه  یدختر  باوجود داشتن زن و بچه، باز هم چشمش دنبال ازدواج  

 !ن؟ینوش دنی پفک خر ایبود  ز ی! کار او تاسف برانگداد؟یبود، سر تکان نم
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  ی ها سکوت کرد. سکوت کرد و حرف  شهی ها پر بود اما مانند همحرف   نیاز ا  دلش
 را زخم زدند.  شیمانده، گلو

خورد و به زحمت خودش را کنترل   یآمد که سکندر  رونیبا عجله از مغازه ب  آنقدر 
سرش را از کاپوت    ک،یاکبر مکان  ،یحاج عل  یمغازه  کینخورد. نزد  نیکرد تا زم

را با پشت شلوار پاک کرد و با   اهشیو س  یروغن  یهاباال آورد، دست  نیماش
 .د ی دهان گشادش خند 

رس  ه؟یچ  -  دار  دنیواسه  عجله  قرارت  م  ؟یسر  صبر  بابا!  واسه    کنهینترس 
 خاطرت!

  ی کرد و رد شد. تمام تنش را رعشه گرفته بود. از همان کودک  شتر یرا ب  سرعتش
بودند جواب ه  ادشی بگر  چیداده  تنها سکوت کند و  را ندهد.  نزدیکس  او   ز ی . 

شده بود،    زپایگر  یه دخترب  ل یسال بود که تبد   انیو سال  دادیرا انجام م  کار نیهم
 یمردم بود. از ترسش حت  یهاف فرار از حر   اش،یکار زندگ  نیترکه مهم  یدختر
تا مبادا او فکر کند کرم از خود    گفتیبه خان بابا نم  یزیها، چمزاحمت   ن یاز ا

 درخت است!

چند بار مورد آزار    نی تا به حال، چند   یدختر، از کودک  نیا  دانستینم  چکسیه
کرده است.    ضشیها مر حرف   نیشهر قرار گرفته و تا چه اندازه ا  نیدم امر   یکالم
ت  یهاحرف   نیهم و  نوش  یهاکهیزشت  بود  شده  باعث  همان    نیدرشت،  از 

 . از اندازه نامناسب بود شیسن او ب یآشنا شود که برا یبا مسائل ،یکودک

  ی را ط  ر یمنصرف گشته بود. با عجله داشت مس  ی روادهیو پ یکل از هوا خور  به
  رون یاش، سر باز داخل ابو قراضه   یتا خودش را به خانه برساند که مرد  کردیم

 آن روزش را زد. یخالص ر یت د،یشا نیداد و هم  یکیآورد و با خنده، فحش رک
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بود.   نیکرد نفسش سنگ احساس انفجار  از شدت خشم در شرف  شده. سرش 
با تمام توان فر  کشد یم  یدختر دارد چه زجر  ن یا  دانستیچه م  یکس  اد یتا 

 . ستیگریندارد و صاحب گناه، شخص د ینزند گناه

  طور ن یا  چوقتینوبر بود. ه  گر ی. امروز دشد ی نم  طور ن یخدا هم ا  یشه یهم  البته
 که امروز  نحس!  د یشنیپشت سرهم حرف نم

پا  سرش ا  انداخت و قدم   ن ییرا  تا زودتر برسد. کل  به    شیشهر برا  نیتند کرد 
حضورش   یقبر بود. آنقدر مردمش با او سرد بودند، آنقدر جا تنگ بود برا  یتنگ

 .کردیم یکه احساس خفگ

گرفت. زن،   یچادر  یکه ناگهان، کتفش به خانم  رفتیبا عجله راه م  یحد   به
 ان، هلش داد و داد زد:و با تمام تو د یچیدرهم پ شیهااخم یحساب

 !یکتفم رو شکست  وانه؟یحواست کجاست د - 

با    ش،یپ  قهیچند دق  ی. فشار روحشیهایاز همکالس  یکیخانم بود! مادر    عذرا
 سرش آوار گشت.  یرو رحمانهیشد و ب قیخاطرات تلخ گذشته تلف

انسان،   کی! مگر  شد یم   وانهیواقعا د  گر ید   دادیرا نم  یکی  نی اگر جواب ا  وهللبه
 دارد؟  تیچقدر ظرف

 که لرز گرفته بود، لحنش را تند کرد:   ییهمان صدا با

 و قال نداره! ر یق گهید نیخب متوجه نشدم. ا - 

 داد،یکه به راهش ادامه م  یسمت صورتش را گرفت و در حال  کیبا چادرش،    زن
 :د یغر
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 ! کوره انگار!یتو غلط کرد - 

 :کردیم ب زمزمه ل ر یکه در حال دور شدن، ز  د یشن نینوش و

 سر به هوا! یدختره - 

نامربوط    یهاحرف  یدلش برا  ی. انگار گاهگفتی. گرشا راست مد یلرز  اشچانه
که    ی. مردمزدیم  رون یاز آن خانه ب  ل یدل یکه ب  شد ی مردم نامهربان، تنگ م  نیا

 از او. ر یبا همه خوب بودند، غ

  ی هابود، قدم  یرو به گسستگ یکه از فرط فشار روان  یافتاده و سر ییهاشانه با
 ده یبدنش را انگار با سرنگ کش  یبرداشت. تمام خون و انرژ  آخرش را سمت خانه 

 قهیاز آن دختر پرنشاط چند دق  گر یحرکت نداشت. د  ینا  یحت  گر یبودند که د
 نبود. ی، خبربود شده فور یاش کپسرخاله   یکوهنورد  شنهادیکه از پ  یشیپ

! چرا افسار آن زبان  بردند؟یم  یمردم از دل شکستن و آزردن چه نفع  نیا  اً واقع
بار   ر یممکن است ز  یکس  دند ی فهمیدست خودشان نبود و نم  چوقتیه  ،یلعنت

 کلماتشان، جان دهد؟

 به دلم بدهکارم  یجد   یعذرخواه کی من

 که سکوت کردم   ییتمام زمانها یبرا

 دل طرف مقابلم، مانند دل من نشکند! تا

حد   ن یکه تا ا  دهیخشک  اشیشانیپ  یهارگ  کردیکرد، حس م  یاقروچه  دندان
که درمورد   یکردن نداد اما از آن صفت  هیگر  ی. به خودش اجازهکند یذوق مذوق

 !زار یبود، ب زار یب بردند،یمادرش بکار م
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 :د یکش  ادیبلند فر ییدلش، با صدا در 

 فرم عاطفه! متنفرم!" " ازت متن

 ی میقد   یآجر  یوارهای خانه، با آن د  نیهم   یخودش را دم در رساند. گاه  باالخره
م  یهاو درخت و زخمتش،  آدم   ییمأوا  شد یبلند  تمام  از شر  را  ها،  و روحش 

 .دادیم نیتسک

سبز را باز کرد و داخل شد. خواست در را   ی  انداخت و در  فلز  د یزنان، کل  نفس
پشت در نشست و مانع بسته شدنش شد. دختر    یدد که دستپشت سرش ببن

 .دوباره قصد آزارش را دارد یکرد. فکر کرد کس  یقالب ته چارهیب

دو نفر را    نیمن! هم  یشد. خدا  اطیگشود و با دخترش وارد ح  پروایدر را ب  زن،
 کم داشت! 

انداخت. باالفاصله    نیداغان و مشوش نوش  ژ یبه پرست  یآتنه، به دقت نگاه  خاله
لوندش، پا یموها یشال براقش را از رو  :د یو طلبکارانه پرس د یکش  نییب 

 !؟ی سالمت رو خورد - 

شد و مثل جن پشت در   دایاش پسر و کله  یاش را نداشت! آخر کحوصله   اصالً 
 در کوچه نبود!  یکس  آمد یم  یظاهر گشت؟! وقت

ز  به داد    ر یاجبار  نداد. لب سالم  را  و جواب سالمش  نگاهش کرد  تند  زن،  اما 
بود، نه    تیمیاز آن صم  یبه پسرش نداشت. نه خبر  یشباهت  چیاو، ه  یهانگاه

هر معمول خاله و خواهرزاده یمحبت و نه حت  .م 

 !؟ یو کجا رفت یمامان رو تنها ول کرد - 
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 ی اشهیش  کیو آب گس دهانش را قورت داد. پالست  د ینفس کش  قیعم  نینوش
بختش    د،یکوتاهش کش  یشانیپ  یدر دستش خشک شده بود. انگشتانش را رو

پ  ز ین با حالت   اش یشانیمانند  بود.  بازهم    ،یجیاز گ  یکوتاه  از درد چشم فشرد. 
 من، نه! به زحمت لب زد: یهمان درد! خدا

 .یافب  ینام کالس قالثبت  ی برا میبا گرشا رفت - 

بود   کیدرشت برجسته، نزد  یها. با آن چشمانداخت  زشیبه دماغ ت  یباد  آتنه
مانعش   توانستیکه تحملش را نداشت و از قضا نم  یزیقورتش بدهد. تنها چ

 خواهرزاده و پسرش بود. تیمیشود، صم

ترس. راستش رو بگو،  ی! خودشم با کلیاومدیم ادهیپ یکو گرشا؟ تو که داشت  - 
 !؟یکجا بود

م  یها کو سوال   هاشیتفت  ن یا  از  م  شد یخالص  و  دانستیتنها خدا  او  . پس 
 !زدندیم دشیدخترش، پنهان شده و داشتند د

بزرگ بود، غرغرکنان    ی  لمس  ی سره در آن گوش  کیاش  که از بدو ورود، کله   دایش
 نازکش را باال داد و گفت: یهاابرو

 مامان، َاه! حالم بد شد! گهینده د   ر یباز بهش گ - 

 کرد و داخل خانه رفت.   یرا ط اط یبه دست، طول ح یطور گوشهمان و

بود.   دهی. سر درد امانش را برنشست   یورود   یمانیس  یهاپله   یرو  ز ین  نینوش
او انداخت. ول کن ماجرا نبود.    یمشک  یهابه لباس  یآتنه، دست به کمر، نگاه

  رون ی. با تمسخر، پفک را بد یقاپ  نیدست نوشپفک را از    یحاو  لونیجلو آمد و نا
 . اطی ح یبه آن انداخت، سپس پرتش کرد گوشه  یو نگاه د یکش
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  ی کردن شوهر باش  دایفکر پ  د یشعورش کمه! تو االن با   گفتمیم  یاگه بچه بود  - 
من رو هم    یبدبخت من ساپورتت کنن آخه؟ پسر ساده  یبابا ننه   یدختر، تا ک

 رو گرفته!  نی آژانس خودت! از صبح باباش ده دفعه سراغ ماش یکه کرد

تمام کارها و    کرد؟یپدربزرگ و مادربزرگش بود که او را ساپورت م  نیا  واقعاً 
 دوش خودش بود! یخانه که رو یهاتیمسئول

  دیباال رفت و وارد خانه شد. شا  اطیح  ی هاآتنه دست برداشت و از پله  باالخره
که از آن خانواده    ییبه مادرش و آبرو  گشتیبرم  ز یاش از او ننفرت تنها خاله   ل یدل

 .برده بود

 ایبد بودند   ایتنها دو نوع بودند؛  ن،ینوش ی بود. روزها یعجب روز مزخرف امروز 
 بود.  نشیبدتر. و امروز واقعا بدتر

 ش،یُتن صدا  شهی. همد یچیپ  رونیاش، دوباره از داخل خانه بخاله   ادیفر  یصدا
 از ظرافت زنانه نداشت. یبود و رنگ دهیبلند و نخراش نقدر یهم

 ! ه؟یوضع نی! خونه چرا اغمبریپ ای! ی غذا هم که نذاشت  - 

به تمام معنا   یدستگاه اعصاب خورد کن  کینداشت.    یحس مثبت  چیبشر ه  نیا
 و بس! بود

اسکلت   یباز کرد و دو دستش را با تمام توان رو  شیموها  یرا از رو  یمشک  شال
 نه! ی. دوباره نه، لعنتشد یم  تر حالیسرش فشار داد. داشت هر آن ب

نگه داشت و خود   اطیرو به ح  یرا هل داد، او را مقابل پنجره   ز یعز  لچر ی و  آتنه
 در آشپزخانه مشغول شد.
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. آخرشم کار دستمون  اومد یطور با عجله ماون  یعلوم نبود از کدوم قبرستونم  - 
 دختر! نیا دهیم

 ها چمباتمه زده بود محو شد. پله  یکه رو  ینیدر نوش شه،یاز پشت ش  ز یعز نگاه

  ی خان بابام، اله  چارهینگران اومد خونه. ب  یطورکرده بود البد که اون  یغلط  هی  - 
 گم؟یم  یچ یدی. مامان؟! گوش مرم یبراش بم

م  ز یعز نظر  به  از حرف  د ی رسیمشوش  نه  وراج  یهااما  اصال    یهایآتنه.  را  او 
نسبت    توانستینم  چد،یپیاش دارد از درد به خود منوه  د یدیم   ی. وقتد یشنینم

 باشد. ناچار گفت:   تفاوتیبه حال او ب

. انگار دوباره قند خونش  نینوش  ی. چندتا ببر برامیشکالت دار  نتیداخل کاب  - 
 اومده. نییپا

 ها از یبا حرص، لب و دماغش را جمع کرد و سرعتش را در خورد کردن پ  آتنه
 . شتریب

الالش گذاشت  یلیل  یاونقدر  -  روش کرد  یبه  پر  آخر  دست  من!   یکه  مادر 
بخوره، دست من    ادیناجنس! فلج که نشده، خودش ب  لمشهیف  ست،ین   شیچیه

 بنده.

و سالم بود، اهرم چرخش   کردی تر شد. با آن دستش که حرکت منگران  ز یعز  نگاه
 و گفت: د یها چرخرا فشرد و سمت کاناپه  لچر یو

لج   دای ش  -  سر  من  با  امروز  مامانت  ببر،  شکالت  چندتا  براش  پاشو  تو  دخترم، 
 برداشته.
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 برد:را باالتر  شیصدا ز یعز امد،ین  یجواب چیه یوقت

 !دا یش - 

  ز یبه عز  ینگاه  حوصله یآن، ب  یآورد و از گوشه   تر نییپا  یرا کم  لشیموبا  دا، یش
موها مشک  یانداخت.  و  رو  اشیبلند  آزاد  بود.    شیهاشانه  یرا  کرده  رها 

 . د یرا از مقابل صورتش کنار زد و پوف کش شیهاتل 

 مهلت بده! قهیدق هی ز،یعز ذارمیدارم پست م - 

 گلدار لم داد.  یمبل تک نفره یرو شتر یب و

محتاج   ز یکار ممکن ن  نیترانجام ساده  یآدم برا   نکهیبود، ا  یقابل تصّور  ر یغ  زجر 
دو پا و کار کردن مجدد دست راست، شده   یرو ستادنیا یا یو آن باشد. رو نیا

  نبار یا  رشیپ  ی. صداد یدیم  شیاهایها و روفقط در خواب  ز، یکه عز  ییبود آرزو
 تر شد:ترض بلندتر و مع

مگه    ؟یدیتا حاال جواب سر باال به من م  یاز ک  ستم؟یدختر مگه من با تو ن  - 
 ات حالش بده؟ دخترخاله ینیبینم

باال   تیاش را با عصبانتاتو شده   یابروها  یآتنه از کوره در رفت. وقت  گر ید  نبار یا
خوف   دنشیآدم با د  ییطورها  کیو    شد یتر ماش ترسناک چهره  ژ یپرست  داد،یم
 :د یتوپ دا،یو قبل از پاسخ دادن ش د یآشپزخانه کوب یتخته ی ! چاقو را روکردیم

 ده؟یات داره جون مدردونه ه؟ی! چ؟ی دار کار یبا بچه چ - 

بلند   ییهاشکالت را برداشت. با قدم   یباز کرد و قوط  یختگیرا با برانگ  نتیکاب
 و گفت:  نیف دست نوشرفت و چند شکالت را با حرص گذاشت ک رونیب
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حداقل   ،یکن  یرو ماس مال  هیقض  یتونیکارات نم  ن یکم خودت رو لوس کن. با ا  - 
 ؟ ید یفهم خورم ی من گول نم

 *** 

 نینوش

 

چکش    کی  کردم یباال رفتم. حس م   یفلز  یهارا به زحمت و با کمک نرده   هاپله 
هم   د ی. شاکردیبس که درد م  کوبند،یبار بر فرق سرم م  کی   هیرا، هر چند ثان

 ! دانستیچه م یخاله آتنه بود، کس یهاحرف  ،یچکش فرض نیا

. چه زود د یصورتم کوب یرو ز،ییپا یبه هوا هیشب ییبام که شدم، هواپشت وارد
 مرداد؟! زمزمه کردم: نیاز خودش نشان فرستاد! آخر از هم

 !ای! تو رو خدا نزییپا این - 

 بره یمدام و  فمیدر ک  یتخت انداختم. گوش  یشم را رواتاقک بام شدم و نع  وارد
 یدر بهبود  یاثر  چی ها، هپاسخ دادن نداشتم. آن شکالت  ینا   یاما حت  خورد،یم

ا وقت   جادیحالم  بودند.  ا  ینکرده  خونم،    گر ید  آمد،یم  نییپا  میوخ  نقدر یقند 
رم و سوزن کارساز نبود. سع  ز یچچیه اما نشد. اتاق دور سرم   بخوابمکردم    یجز س 
  ز یچه، اما عز  ا یبود    یماریمرض، واقعا ب  ن یکه ا  دانستمی. درست نمد یچرخیم
ن   گفتیم هم  یوقت  ز یمادرم  بود  من  حتشد یم  طور نیسن  عاطفه   ی. 
  یگرید  ز یو درد، چ  به ارث گذاشته بود. اصاًل مگر جز رنج  میبرا  ز یرا ن  شیهایماریب

که   یگذشته و دو عکس  خیتار  یمجله  کی   ها،نیچرا! جز ا  ههم گذاشته بود؟! البت 
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پاره  ناز قضا  بودم  به    ز یاش کرده  او  مانند    ز ین  شیهایادگاریداشتم!    ادگار یاز 
 خودش به درد نخور بودند!

  یهاپلک   نیکه از ب  زد یم  رونیسرم ب  یداشت از شدت درد، از کاسه  میهاچشم
فقط از عطر    دمش،یکه در اتاقم باز شد. آنقدر درد داشتم که ند   دمیبازم، د  مهین

 !دهیرس  یکه ناج  دم ی که جلوتر از خودش وارد اتاق شد، فهم  ییآشنا

 :د یپرس ی. با عجله کنارم نشست و عصب دم یخود کش یرو شتر یرا ب پتو

 زنگ بزنه و خبرم کنه؟  ز یعز د یبا - 

حد   ن یحالم تا ا  یفراموش کردم به او زنگ بزنم. وقت  یشدم که حت  منگ  آنقدر 
از کار م  شد،یبد م نمکافتادیمغزم  ُرم  و س  نماند    ز یآو  یرا رو  ی. منتظر جوابم 
 تخت، وصل کرد.  کینزد

  دمیدیکه م  نیبود، سرمستانه لبخند زدم. هم  دهیکه نفسم را بر  یهمان درد  با
  دانست ی . نمشستیرا از خاطرم م  یو هر درد  کردینگران است خوبم م  میبرا
خود کارساز    ش،یهابه سوزن و سرم ندارد و چشم  یازیخوب کردن من ن  یبرا

 .است

 رونیدستم ب   یهاباالتر از آرنجم بست. رگ  یلباسم را باال زد و کش را کم  نیآست
 زدند. 

دارم    گهی! دهاافتهیه زود قندت م روزها زود ب  نیتو که صبح حالت خوب بود. ا  - 
 .شمینگران م

ُرم   ی  شدن پنبه   دهیکش سرد آغشته به الکل، باعث شد تنم مور مور شود. ست س 
هم گذاشتم    یرگ دستم گذاشت. چشمانم را آرام رو  یرا آماده کرد و سوزن را رو
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بود. بعد از وصل کردن    م یبرا  یحال خوب  ق،یو حس سوزش سرنگ، در آن دقا
ر  . در اوج  ختیداخل اتاق ر  رونیاتاق را باز کرد. باد خنک ب  یم، بلند شد، پنجرهس 

 نبود؟! بیباد خنک، عج نیمرداد ماه، ا یگرما

را هرچقدر مادر و خواهرش   یرخواهیبه پدرش رفته بود، آن آرامش و خ  گرشا
 به پدر او داشتم.  هیشب ،ی! کاش من هم پدرفینداشتند، پدرش داشت. ح

ام، به زحمت نگاهش بسته  مهین  یهاشده بودند. از پشت پلک  نیسنگ  میهاچشم
 لب زد: د،یچشمانم را د یج یگ  یکردم. وقت

 ؟ یبگم صبحونه بخور تا گوش بد  د یچند بار با - 

 نشست. هنوز هم درد داشتم. میهالب یرو یمحو لبخند 

 .مونهیم ادم یدفعه،  ستیبشه دو - 

بماند اما    یاش جد ماند، تالش کرد تا چهره   رهیدر چشمان خمارم خ  هیثان  چند 
خنده آخر  سمتدست  را  سرش  و  وقت  گر ید  یاش گرفت  زحمت   یچرخاند.  به 
 را برداشت و آمرانه گفت:  لمیرا کنترل کند، موبا ش یهاتوانست خنده 

 رمزش رو بگو. - 

وارد   مینگاهش کردم. رمز را گفتم و او بعد از باز کردن صفحه، مستق  متعجب
 خود را صاف کرد و بلند گفت:  یبخش ضبط صدا شد. صدا

 بخور دختر! صبحونه - 

  کون یآ   ینمود. وقت  میبازپخش مجدد تنظ  یکرد و رو  رهیخود را ذخ  یصدا  سپس
 چند باره و چند باره تکرار شد.  شیپخش را فشرد، صدا
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همچنان تکرار    شیکنار تختم گذاشت. صدا   ز یم  یرا رو  ل یمرموز، موبا  ید لبخن  با
 : »صبحونه بخور دختر!« شد یم

 کرد و لب زد:  لمیبه موبا یاشاره شیابروها با

 ! شهیهاتم برات تکرار مفراموش کن! تو خواب یتونیحاال اگه م - 

 خواست یدر کنار گوشم مشکل دارم؟ دلم م  ش،یمن با تکرار صدا  کردیم  گمان
  وار ید  یحالم، قاب کنم و رو  یرا برا  شی هایرا ببوسم، دلواپس  شیانعکاس صدا

 .دانستیرا نم نی! خوب بود که اخوردم یاتاقم بزنم. من عمدًا صبحانه نم

ُرم را تنظ  دنیسرعت چک  داشت باز شد. جا   یاذن  چیهی که در  اتاق، ب  کردیم  میس 
 وار یضبط شده و طوط  یصدا  دنیخوردم. طبق معمول خاله آتنه بود. ابتدا با شن

به گرشا رفت و   یا ما کرد، سپس چشم غره  یبه هر دو  یگرشا، متعجب نگاه 
 آمرانه گفت:

 .ادییهم بهتر شد خودش م نی. نوشنییپا  ایناهار حاضره، ب - 

. آنقدر سکوتش را  دادینشان نم یاما همچنان نشسته بود و واکنش د،یشن گرشا
 مادرش را درآورد. غیج بار نیادامه داد تا ا

 مگه؟! ستمیبا تو ن - 

 گرفت. لبخند زد و گفت:  ییرا با دندان باال ششیر یجا

 .ام یی! شما برو، من مام ییم - 
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حجم   نیا  ل یدل  چوقتیشد تا برود اما در را باز گذاشت. ه  یاجبار و اکراه راض   به
ب نفهم   اشیمهریاز  خود  به  نسبت  همدم یرا  آبروگفتیم  شهی.  »عاطفه    ی : 
 .«یآخرش بود ر یرا برد، تو هم ت خانواده یو چند ساله  نیچند 

 ها؟آن ایبودم  ر یچه. اصاًل من ت  یعنیآخر    ر یت دم ی فهمینم

ُرم را، باال  یقطره   قطره  دنیچرخاندم و چک  چشم تر به  یسرم نگاه کردم. کم  یس 
از سرم ضربان داشت. رو به گرشا که به دقت داشت    یشده بودم اما هنوز قسمت

 گفتم:  کرد،یم یوارس وار ید یام را که چسبانده بودم روروزانه یبرنامه

 .شهیتو برو، ناهارت سرد م - 

  ی هاتل   وار،ید  یگرد رو  ینهینگاهم کند، ُبرسم را برداشت و مقابل آ   نکهیا  بدون
دوست   دانستیچون م  اوردیحرصم را در ب  خواستی. ممجعدش را شانه زد

آنقدر   شی موها  یندارم کس اما  بزند  شانه  من  ُبرس  با  بودم که    حالیب  یرا 
 نشان ندهم. یواکنش

عم  مین  کشنبه،ی  -  نفس  پشت   قیساعت  چجوردر  رو   ی عنی  شه؟یم  ی بام؟ 
 !؟یکشیم قینفس عم ز یر هیو  یشیبوم بست مپشت 

. پر خواند ی م  وار ید  یام را روبرنامه  کرد،یرا شانه م  ش یکه داشت موها  همچنان
 حرص جواب دادم:

 بخوابم.   خوامیندارم، م  ل ی. برو غذات سرد شد. من که فعاًل مشنهیتیجور مد   هی  - 

.  را پرت کرد  المیتر از قبل شده بود، پخش  اتاق شد و خبار گرم   ن یکه ا  ینرم  باد
بگو پا  د یبه گمانم خدا خواست  تا  است،  تابستان  هنوز  نباشد،  زمان    ز،ییغمت 

 دلم آرام گرفت که توانستم چشمانم را ببندم. ی! کم ستیباق یادیز
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شتم گرشا ُبرس را کنار گذاشت و رفت اما از من خواست اگر کارش دا  باالخره
 کنم.   شیدوباره صدا

 یبه غذا داشتم اما چون هنوز محتوا  ل یاو دروغ گفتم! هم گرسنه بودم و هم م   به
سرم    یلنگه پا، باال  کیرا بخورد و    شی سرم تمام نشده بود، خواستم برود غذا

  ی کی  ن ی. اکردم یفکر کنم، به گرشا فکر م  نیبه نوش  نکهی از ا  شتر ینماند. راستش، ب
نبو  گر ید از  دست من  بعد،    ک ی د.  به  بود. صدا  میبرادوره  ضبط    یعادت شده 

 .شد یساکت اتاق پخش م یگرشا، همچنان در فضا  یشده

 شود ی خودم تنگ م یدلم برا یگاه

 کنمیخودم فکر م   یخال یبه جا یگاه

 هاستکه مدت  یمن یخال یجا به

 ها دور انداخته شده است.از ذهن  

 *** 

 

  اط، یاز ح  یبام نشسته بود و نگاهش در خلوت کوچه حل بود. قسمتپشت   لب
در ُبرد    ،یمتر  شیش  یاز کوچه  یهمراه با قسمت  ش،یگردو و آلبالو  یهابا درخت

ُهلت    طونیدختر! ش  نی» لب  بوم نش  گفت یم  شهینگاهش بودند. خان بابا هم
 !« دهیم

 !داد یاگر ُهلش م یداشت؟ حت یتیچه اهم اما
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 یو قهوه  د یچیبراقش پ  یتار تار  موها  یال  ،ی . باد گرمامد یشد و ن  یطوالن  ار انتظ
 چشمانش را از صبر وا داد. 

بام    ی رفت. آن اتاقک باال  ن ییها پاکرد و از پله   یبام را طشد و طول پشت  بلند 
آنجا و آرامشش را دوست داشت، هر وقت   نکهیعاطفه، حاال مال او شده بود. با ا

زندان   افتادیم  ادشی اتاق  آن  در  سال  چند  عاطفه  رو  یکه  تخت   یبوده،  آن 
تک   یرا نگاه کرده و حت اشیآب یوارهای د ده،یخواب  خوابد،یکه حاال م   یایمیقد 

 . شد یم زار یاز خشت خشتش ب ده،یچیآن پ یدر فضا شیهاتک نفس 

. خواند یشد. مادربزرگ، قرآن م  ز یاوپن برداشت و وارد اتاق عز  یرا از رو  پاشآب
پنجره ا  ر ینورگ  یمقابل  اتاقش  بزرگ  ز  ستادی و  با    هایشمعدان   ر یو  داد.  آب  را 

. د ییها را بوو عطر خاص آن  د یدست کش  شان ی بایقرمز  ز  یهاگل   یلطافت، آرام رو
گذاشت. تبسم   یعسل  یو آن را رو  ادبر جلدش د  یاقرآن را بست، بوسه   ز،یعز
 اش نشست و گفت: گونه   یهاچروک نیماب  ینینمک

داشته باشه؛   یگلدون شمعدون  هیاتاقش، حداقل    یپشت پنجره   د یبا  یهر آدم  - 
بدش هم    یهاهاش خشک شد و دوباره گل داد، بفهمه که عمر روز تا هر بار گل 

 اندازه کوتاهه. نیهم

تر شده بود. لبخند آخ! چقدر شکسته  لچر یآن و  یسمت او برگشت. رو  نینوش
داشت و آدم را آرام   یحس خاص  شهی هم  ز،یعز  یهارا پاسخ داد. حرف  رزنیپ
 .کردیم

  یبد رو  اشیو خاکستر  د یسف  یکه تارها  رزن یکم پشت پ  ی موها  یرو  نگاهش
بودند که   ییهاشاهد تمام رنج  د،یسف  یآن تارها   شکیشد. ب  دهی کش  زد،یذوق م
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اجازه   ،یهمراه  نیبه حرمت هم  د یمتحمل شده بود و شا  اشیدر طول زندگ
 رنگشان کند.  یکس  دادینم

 لب زد: نینوش

 تموم بشن.   شهیهم یبد، برا یروزها شد یکاش م  - 

 بخش گفت: آرام  یکش آمد و با لحن  ز یعز لبخند 

 .ستین  یشگیهم یچیدخترم، ه شنیتموم م - 

آرامش و حال خوب سخت    ن یگرفت. به ا  انیجر  نیدر وجود نوش  یخوب  حس
 دانست یو خدا م  گرفتیم  مادرانه  یاز وجود مارال، حس  شهیداشت. هم  اجیاحت
 بود.  نیتوهم، توهم  داشتن مادر، تا چه اندازه دلنش نیا

داد تا همراه   ز یو دست عز  ختیر  وانیآب داخل ل  یکم  ز،یم  یرو   ی  اشه یپارچ  ش  از 
 نوبت صبحش بخورد. یدارو

 بود! دهی. باالخره رسد یقلبش، سرمستانه باال پر د،یچیکه در خانه پ  فونیآ  یصدا

 گه یبار د  هی  ،ی. راستنی. خان بابا که اومد بخور. ناهارتون رو گازه زیمن برم عز  - 
بهش   که کالس  یادآوریهم  م  شیش  میبافیقال  کن  طول  تا    کشه یساعت 

 نگران نشه. یخودیب

 با همان لحن نرم پاسخ داد: ز یاش را بوسه زد. عزو آرام گونه شد  خم

 راحت.  الت یبرو دخترم، خ - 

بود، به پشت بام بازگشت. وارد اتاقش شد،    د یکه از او بع  یسرعت و شوق  با
  یشمی سبز    بیرا سر کرد. ترک  اشیشمی انداخت و شال    نه یبه خود در آ   یگاهمین
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پوست سف ا  کردیم  دایپ  یخوب  یجلوه   شهیهم  دش،یبا  آرا  نی و  با    ش یجلوه، 
و با عجله   داشتاش را بر شده بود. کوله  ل ی صورت داشت، تکم  یکه رو  یمحو
 آمد. نییپا

 شد بر دلش  دایاش پسر و کله   یادلشوره  کرد،یم  ی را ط  اطیداشت طول ح   یوقت
انم  اگر از خ  د؟یفهمینشست. او تا به حال به خان بابا دروغ نگفته بود. اگر م

 د؟ ی پرسیم یبراعت

 کرد،یرا مقابل خانه تماشا م  نیکه چند لحظه بود داشت خشک شدن نوش  گرشا
 .د یخند  صدایو ب د یکش  نیی را پا نیماش شهیش

 شد.  رمونیکه د  می! بپر باال برفهمهینم ینترس! کس - 

 خبر از دل او داشت؟! هزار اهلل و اکبر!   ای دانستیم بیغ

گاز گذاشت و سرعت گرفت    یرا رو  شیباالخره دل کند و نشست، پا   نینوش  یوقت
را   یخاکستر  شرتیآن ت  یاو نشست. وقت  ینامحسوس رو  ن،یو چشمان نوش

کنترل از کف   نینوش  زد،یبزرگش را به چشمش م  یدود  نکیو ع  کردی تنش م
 قدر نیرا ا  مکه آد  اشنهیس   یبر رو  یسیانگل   یهانوشته  با  شرتیت  کی. آخر  دادیم

 !کند؟یم کند،یجذاب نم 

 کشه؟ ی ساعت طول م شیکه ش  یگفت  ز یبه خان بابا و عز - 

متمرکز شد.  شیرو شیپ ر یو در مس د یکش  یقیکرد، نفس عم  د ییبا سر تا نینوش
ا م   همه،ن یبا  وا  آشوب  از  داشت  استرس،  رفتیدلش  از شدت  و  بود  نگران   .

 :د یپرس شی هایقراریب نی. مابد یجوینازکش را مدام م  یهاپوست لب 

 کوه؟   میریبا هم م دونهیمامانت م - 
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 . د یچیکرد و در جاده پ  یکافینگاهش کند، ت نکهیبدون ا گرشا،

اول تو    نکهیساعت باهاش بحث کردم سر ا  ه یوقت!    هینه بابا! از دهنت در نره    - 
 بد عادتش نکن بزار خودش بره!  گفتیسر راه بزارم کالست و بعدش برم. م رو

مادرش شرمنده بود اما چون   یاز برخوردها  شهیتکان داد و پوزخند زد. هم  یسر
 یکارهم بر پنهان   یپس لزوم  شناخت،یمادرش را بهتر از او م  اتیخلق  نینوش

 وجود نداشت.

 . ارهییکه اخالقش رو! پدر آدم رو درم  یدونیم - 

به او انداخت. جوارح صورتش درهم    ینگاه مین  زند، ینم  یحرف  نینوش  د ید  یوقت
حدس زد که تا چه اندازه نگران   قایدق   شد یرفته بود و قرار نشستن نداشت. م

 است.

 لب زد:  دست فرمان را گرفت و کیرا از چشم برداشت و با  اشیدود نکیع

 .قهیدق هینگام کن  - 

قهوه   یهالهیت  یوقت و  پ  د،یچرخ  نینوش  یاشفاف  عمق  کرد.   دایلبخند گرشا، 
 و جاده در نوسان بود، لب زد: نینوش نیهمزمان که نگاهش ب

! حله؟ فقط از امروزت گهیخان بابا با من د  گمیرو نکن. دارم بهت م  یچ یفکر  ه  - 
 لذت ببر و عشق کن.

 را تا آخر باال برد.  نیولوم ضبط ماش و

شدن آهنگ را در قلبش حس   دهیکوب  ن،یباال رفت که نوش  ی باند، تا حد   یصدا
 کرد. 
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«m bas gazaıkşBas gaza a 

 بده عشقم، گاز بده گاز 

Kim tutar seni bas gaza 

 گاز بده  رتتیبگ تونهیم یک

durma çYollar senin hi 

 ستیمال توئه اصال نا هاجاده

urdanur beni bçHadi u 

 ها ببر« باش منو به آسمون  زود

  دی چیداخل پ  نیآورد و باد با سرعت حرکت ماش  نییرا پا  نیماش  یهاشه یش  گرشا
آنقدر باال رفت   جانی ه  تیشال او دست گرفت. درنها  ر یرا از ز  نینوش  یهاو تل 

. کردیم  یشد و مانند گرشا آهنگ را همخوان  یناچار به همراه  ز ین  نیکه نوش
  گر یافتاد. د  انیبه جر  دشدر وجو  یو زندگ  د یند. قلبش تندتر کوبخواند و خوا
 و نبود را فراموش کرده بود. و هرآنچه که بود شیهایتمام نگران

را کنار    نیگرشا ماش  دند،ی ساعت بعد به محل مورد نظرشان رس  میحدود ن   یوقت
 یمابق  نکهیکوه پارک شده بودند متوقف کرد. مثل ا  یکه در دامنه  یپاترول و مگان

 بودند.  دهیها رساعضا زودتر از آن

چمن   یهانبود اما علوفه   یکوه  سرسبز و جذاب   ن،ینوش  یتصورات فانتز  برخالف
شد اما دوباره در   ادهیپ  نیاز آن را پوشانده بودند. از ماش  یمانند و کوتاه قسمت 

و راه و   کردیها شرکت نمدر جمع   ادیز جان گرفت.    شیاز تشو  یوجودش رنگ
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نم را  هدانستیرسمش  عمرش  به  واقع،  در  دوست    یدوست  چی.  جز  نداشت 
ف اشیالیخ  لب زمزمه کرد:  ر ی. زیتیت 

ف  یه  -  ور و اون ورش سبز    ن یا   یفقط چند تا درخت قارچ  نکه ی کوه با ا  نی! ایتیت 
بتونم ازش   ستمیمطمئن ن  اد،ییقشنگه! اما... اما به نظر بلند م  یلیشده، بازهم خ

 باال برم!

را مقابل خود تصور    یتیتف  د،یبگو  یحرفش را به کس  توانستینم  یوقت  شهیهم
م  کردیم حرف  او  با  هم  زد،یو  تا کس  شهیالبته  بود  کردن  صحبت   یمراقب 
دوست او    نیبهتر  یسالگ  از همان سه  یت یاو را با خود متوجه نشود. تف  وار وانهید

اخم    یتیبود. تف  نارشهنوز هم ک  ن،یشده بود و حاال، با وجود بزرگ شدن نوش
 ی درست  یو چهره  هم حباب  د یشا   ایاز نور بود    یابه هاله   هیشب  یزیچ  د،یدرهم کش
 نداشت.

  نش؟ یب  یسبز و رودخونه  یدهیچیدرهم پ  یکجاش قشنگه؟ کو اون درختا  نجایا  - 
 ن؟ییپا  ی! نکنه از اون باال پرت بشنینوش یوا

 کالفه نفسش را فوت کرد:  نینوش

 مسخره! - 

سر باال آورد    نیکه گرشا از کاپوت ماش  رفتیکلنجار م  یتیداشت با تف  همچنان
 و گفت:

 ن؟ ینوش یزنیبا خودت حرف م - 

ف  شیبود؟ تا کجا  دهیشن  یعنی.  د یلب گز  نینوش  و به کل محو شد و   یتیرا؟! ت 
 و دستپاچه گفت:  د یگرشا برگشت. خند   سمت نینوش
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 ها!قشنگه  یلیخ نجایا گمین... نه! معلومه که نه! م - 

شد. هوا داشت رو    رهیسرش خ  یابر باال  یسر باال آورد و به آسمان صاف و ب  و
م  یبه گرما ام  رفتیظهر  باال  د یو  باشد. گرشا صندوق کوه، خنک  یبود که  تر 

 گفت:   موتیرا بست و در حال فشردن ر نیماش

 رمون یهنوز! بهشته، بهشت! اوه اوه د  ینیاون باال رو بب  یباس هوا  ه،یآره عال   - 
 شد.

رو  یکوهنورد ی  خردل  یکوله  داشت م  یرا  به جا    ی که پسر  کردیدوشش جا 
 . شد  کیها نزدهشت ساله، به آن- و هفت ستیحدودًا ب

 تخم چشممون روشن!  ن؟یشد  فرمافیداداش چه عجب تشر - 

 و ادامه داد: نیبرگشت سمت نوش سپس

 خوشحالم. دنتونی. از دیعرض ادب آبج - 

نوش  و را سمت  دادن، دستش  نوش  نیبه منظور دست  جا   ی کم  نیباال گرفت. 
رو اول  متعجبش،  نگاه  و  و کم  یخورد  خورد.  پسر  ُسر  او  دست  سمت  کم 

بلندش   یبود تفاوت داشت. موها  دهیکه تا به حال د  یبا افراد  یکم  ژش،یپرست
دست   وداشت. هنوز سردرگم بود تا با ا   یمشک  شیر  کیبسته بود و    یارا گوجه 
خودش با او دست داد و   نینوش  یشد و به جا  ینه که گرشا دوباره ناج   ایبدهد  

 با خنده گفت: 

! دخترخاله  اریرو درن  یامروز  ی آدما  یامروز رو ادا   هیبزار و    هیسالم! ما  کیعل  - 
 . استیما محجوب به ح
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که ناراحت   د یرسیتکان داد. به نظر نم د ییتا یبه نشانه یزد و سر یلبخند  پسر 
عم لبخند  همان  با  باشد. گرشا  رو   قیشده  را  پسر   یدستش  ب  شانه    ن یفشرد. 

 لب زد:  نیو راحت بود. رو به نوش یمی حد صم نی دوستانش فقط با کامران تا ا

 یا    کممی.  یکام  میگیآقا کامرانه. ما بهش م  ینیبیکه م  یشاخ شمشاد   نیا  - 
 !یچی به پر و پاش نپ ادیز کنمی م هیداره پس توص یقاط ینگ  یبگ

گوش   کیو نزد  د یخود کش  یچپ نگاهش کرد، دست گرشا را از شانه چپ   کامران
 بشنود گفت: ز ین نیکه نوش  یاو، طور

 شروع نکن داداش! دهینرس - 

 نگاه کرد: نیو با خنده به نوش د یخند  گرشا

 ؟ ید ید ایب - 

اش و آرام چانه  بزرگ گل رز، بر مچ دست کامران ماند   یخالکوب  یرو  نینگاه نوش 
 تکان خورد: 

 خوشبختم.  تونییسالم، از آشن.. آشنا - 

 .د یپشت گرشا کوب یاکرد و ضربه  یپرسبا او احوال یمیگرم و صم  ز ین کامران

 .گهید د یوقته، ملت منتظر شمان، د  دست بجونبون ر یآقا د - 

بودند قدم برداشتند.   ستادهیها، به انتظار ادورتر از آن  یکه کم  یدو نفر  سمت
آماده   یاخاطره   شهی بود. هم  دهیبه وفور از زبان گرشا، نام کامران را شن  نینوش

برا  ای  ی از کوهنورد را  با کامران  نوش  فیتعر  یگردش  اما  داشت  چنته    ن یدر 
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 بیو غر  بیعج  قدر ن یا  شا،گر   یمیصم  قیکه ظاهر رف  کردی تصور نم  چوقتیه
 باشد.

رس  یوقت جمع  پسرگ  دند،یبه  و  دختر  با  ا  یرشا  منتظر  بودند   ستادهیکه 
 اشاره نمود: نیکرد، سپس به نوش  یگرم  یپرساحوال

 رو کرده بودم.   فش یکه تعر  ی. هموننیدخترخالم نوش - 

که لبخند به لب درحال برانداز او بود، دست داد    یکرد و با دختر  ی سالم  نینوش
کامران را از سر تا پا نشانه رفت. آن    گر ید   یبار  اش،یشیم  یهالهیزود ت  یلیاما خ
 یهایکوبخال   گرفتی گشاد و آن شلوار اسلشش را هم اگر فاکتور م  یهالباس

 .دادینم وبه ا یحس خوب ادیز شیهاکنار گردن و دست

  ی که کامال سکوت کرده بود، جلو رفت و دست رو   نینوش  ییجهت آشنا   گرشا
 گردن بلند بود، گذاشت و گفت:  یتا انتها اشییخرما یکه موها   یکمر پسر

ا  مونیمطرب جمع کوهنورد  ت،ی آ   شونیا  -  خانم هم خواهرشون    نی هستن و 
 س.عاطفه

 نجا ی کرد. آخر ا  یاتصال  نیمغز نوش  یهامیس  بارهک یکه اسم عاطفه آمد، به    نیهم
به اسم عاطفه   یدر جمعشان کس  دیفهمی! اصاًل اگر مشد؟ یاسم او تکرار م  د یهم با

 یگناه  چیکه ه  یاعاطفه   ینگاهش را رو  یزی! نتوانست تد یایدارند محال بود ب
و سبز دختر،    دهیکش  یها. چشم با مادرش نداشت کنترل کند   یتشابه اسم  کیجز  

هم اسمش عاطفه   دینداشت. با  یند یحس خوشا  چیبرادرش بود و ه  ی  درست کپ
 !بودیم



 

 
53

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

ا   لشانی تحو  یزورک  یلبخند   ک ی با  عاطفه    یچهره  یناگهان  یدگرگون  نکه یداد. 
او    دنیگفت که از د  ییروو با خوش   اوردیخم به ابرو ن  یرا حس کرد ول  نینوش

 خوشحال است. 

تمام  یهای پرساحوال ا  یمعمول  تا  رو  یکامران درحال  نکهی نداشت  پا    یکه  دو 
  ش یطاقت طاق کرد و صدا  گر یاش سر رفته بود، دحوصله   یو حساب  خوردیتکان م

 را صاف نمود: 

جمگهیخب د  -  که وقت    نی! اگه آشنا شدن و دل و قلوه دادنتون تموم شد، ب 
 تنگه. 

 ز ین  ه یکوه شد و بق  دار ب یو ش  یخاک  ر  یمس  یراه  یمکث  چیهیرا گفت و ب  نیا
شده در دل کوه به راه افتادند و    جادیا  چیمارپ  ر یسرش قطار شدند. از مسپشت  

 گذشتند.   دند،یرسیکه گاهًا به آن م  ییهاها و درختبوته  نیاز ب

 د ی کشیکه انتظارش را م  یامروز  نیاما هم  بود.  دهیامروز نخواب   یشب را برا  تمام 
و    یجلو زده و سرگرم شوخ  پیاک  یچرا. همه  د یفهمیو او نم  کردیناآرامش م 

که    ی. کمکردیم  یتر از همه او را همراه و گرشا عقب   رفتند یخنده از کوه باال م
  گر ینبود اما او د  ادیکوه آنقدرها ز   بی. شد یبر  نیباال رفتند، نفس نوش  وقفهیب
از تند   یتلخ  ز یچ  کی  شی. در پس گلوتوانستینم  شیهانفس   یحس کرد و 

حد سخت   نی تا ا  ،ی که کوهنورد  کردیرا هم نم  طعم دهانش گس شد. فکرش
و تند نفس زد. قلبش از    ستادیلب زمزمه کرد، ا  ر یز  ییالیآور باشد. واوو عذاب

 .  اشتزدن د رونیب یبنا نهیس

 شد: یکمان  شیهالب  ستاده،یکه او ا  دیگرشا پشت سرش را نگاه کرد و د  یوقت
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 ؟ یخوب - 

با حضورش،   خواستیکه نه اما نم  زدیداد م  ن،یکبود نوش  یهاو لب  هاچشم
. رفتیباال م  د یکار. هر طور بود با  یابتدا  نیآن هم هم  زد،یبرنامه گرشا را بهم بر 

م  یحت اگر کسمردیاگر  م  ی کار  شیبرا  ی!  برا  داد،یانجام  بود  جبران    یحاضر 
 لب زد: شیاهزدن نفس نیجانش را فدا کند. ب یمحبتش حت

 ؟ یدیهم مآب ب کمیخوبم.  - 

پشت    ،یشد و با ضرب آرام  کینزد  د،یکش  رونیاش بآب را از کوله   یبطر  گرشا
 .د یکوب  نینوش

کم بخور از آب، اگه بدنت سرد بشه    ؟یاالن جا زد   نیکه از هم  یبگ  یخواینم  - 
 .یایباال ب یتونینم گهیات پر بشه دمعده ای

 قی با چند نفس عم  شیهاهیکرد کمبود نفس را در ر  یقلوپ خورد و سع  کی
گرشا آمد و از همان فاصله به گوش    قیرف  ت؛ یآ   یصدا  ن،یح  ن یکند. در هم  میتنظ
 : د یرس نینوش

 تموم کرد؟ نیداداش مهمونت بنز - 

کوتاهش ُرفت،    یشانی. شبنم عرق را از پامد یخوش ن  نیحرف به مزاج نوش  نیا
 برو درهم برد و گفت:سپر کرد. ا نهیو س ستادی صاف ا

 !میبر - 
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تکان داد و با خنده    یسر  ز یتند، جلوتر از گرشا باال رفت. گرشا ن  ییهابا قدم   و
تا چه    نیشود، نوش  ایخاص مح  طیکه اگر آن شرا  دانستیکرد. م  اشیهمراه

 حد اهل رقابت است.

نرم   درحال پنجه  و  از کوه و دست  رفتن  نگاه    باال  قلب،  تپش  و  با عرق  کردن 
  ،یو جذب زرشک بیج شیگرشا ُسر خورد. آن شلوار ش  یدخترک نامحسوس رو

 تا نگاهش نکند. توانستینم زد،یکه م  یهر فن نیو نوش  آمد یبه او م بیعج

بدن   یاو تمام اعض  هیحرکت کردند. قلب، عروق، ر  وقفهیب  قهیچهل دق   حدود
کم آوردن نداشت.   ی! اما او بناستیکه با  کردند یرا م  نیداشتند التماس نوش 

از درختان   یشتریبه قسمت نسبتًا مسطح، که سطحش سبز بود و تجمع ب  یوقت
پخش   خواستیدلش م  نینوش  قیو در آن دقا  ستادند یا  یهمگ  دند،ی را داشت رس

ولو شد   یسنگ ی! رودهد یدارد جان م کرد یشود و نفس بزند. احساس م نیزم
 طعم دهانش را زهر کرد. ش،یو سوزش وحشتناک گلو

آب   یاش بود، بطرکه در چهره  یخاص  طنتیبا ش  د،یکه حال و روزش را د  گرشا
اش افتاد و شانه  یرو  ن،ی. شال نوشد یصورتش پاش  یرا باز کرد و به سرعت رو

از آب را با حرص از   یشالش مقدار  یلباسش شره کرد. با انتها  یقطرات آب، رو
گرشا    یهاطنت یبه ش  ختوان پاس  گر،ید  ینفس زد. حت   تر عیصورتش پاک کرد. سر

 را نداشت.

  ی آب را دستش داد و شالش را آرام رو  یچهارزانو مقابلش نشست، بطر  گرشا
 د.بو شیهالب  یکننده همچنان رودلگرم  ی. لبخند د یکش  شیموها

نزاشتم. چند   نیواسه هم  یایباال ب  یتونستینم   ،یخوردیم  یزیراه چ  یاگه تو  - 
 . میکه کار دار  ایب  یبکش، بهتر که شد  قیتا نفس عم
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از کوله   نیا هرکدام  رفت که  پسرها  سراغ  و  صندل  یرا گفت   یهای بزرگشان 
  ی سطح   یهاعلوفه   ی مانند رو  رهیو به صورت دا  آوردند یم  رونیب  یکوچک  یتاشو
 که درحال نگاه   د یرا د  عاطفه  ن،ینوش  ی تار از خستگ  یها. چشمدند یچیقله، م

م او  سمت  پسرها،  جمع  به  رسآمد یکردن  که  او  به   ی موها  یانتها  د،ی. 
سرش بست   یزده بود جمع کرد و باال  رونیدارش را که از پشت شالش بحالت

 :د یپرس د،یکشیخ مرا به ر اشیاقلوه  یهاکه لب   یو با لبخند 

 ؟ یرو به راه - 

.  زدینفس م  یدر پ  یتکان داد. همچنان تند و پ  یاز او چشم گرفت و سر  نینوش
 او ماند.  یهایکتان   ینگاه عاطفه رو

اسپرتن، کفشون   نکهی. نگاه کن! با استنیمناسب ن یکوهنورد  ی هات براکفش  - 
 . کننیت مخسته شتر یصافه، ب

 ی جفت کتان  کی  نینظر گرفت. او فقط هم  ر یرا ز  اشیطوس  یهایکتان   نینوش  و
 ش یبرا  یگریکفش د  شد،ی  تا پاره نمً و مطمئنا  د یپوشیرا داشت که دو سال بود م

 کوفته شده بودند.  شی پا یهاانگشت یحت گفت،ی. عاطفه راست مدند یخرینم

 ؟ یاز من؟ آره دماغ فندق ادییبدت م نم،یبگو بب - 

نوش  نیا  عاطفه ناخن  نیرا گفت و ُنک دماغ  با  اش  بلند و الک خورده  یهارا 
او بگر  یپوف  نیلمس کرد. نوش از  از تشابه  زدیکرد. نتوانست که  نه،  او که  از   .

 جواب داد: عینامش. خودش را گم کرد. سر

 چ... چرا؟ - 
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 د یکرده بودند. خند   جادهیا  یجالب  ب یدختر، ترک  قیو خط چشم دق  یگلبه  میمال  رژ 
 واب داد: و ج

حرف    شهیهم  کنه،ی م  فیازت تعر  یلی! گرشا خی زنی چون اصاًل با من حرف نم  - 
 جمع.  یپخت خوبته توتو و دست 

حد خوب بود که گرشا ُپزش را به دوستانش بدهد؟    نیدستپخت او تا ا  یعنی
بود که عاطفه، گرشا را با   بیلبش سبز شد اما عج  یرو  یناخودآگاه لبخند کمرنگ

حد با او و کامران راحت بود. نفسش را فوت    ن یو تا ا  کردیم  نام کوچک صدا
 کرد. 

 .ادیبدم ب یکه از کس  ستین نیا لشیدل  شم،ینم یمیمن زود با آدما صم - 

را چال   شیهاکرد و لبخندش گونه   باتر ی اش را زعاطفه، چهره  یباال رفتن ابروها 
 انداخت. 

 ی. براطورهنیجمع هم  نی! اصاًل اشمیزود پسرخاله م  یلیاما من برعکس تو خ  - 
 ! حاال چند سالته؟ی! زود بجوشیمثل ما باش  د یبا یاریدووم ب  نجای ا نکهیا

 . جدهیه - 

بلند   ییکه همه بشنوند با صدا  یسر برگرداند و طور  با ذوق، باالفاصله   عاطفه
 گفت: 

 لطفًا! د یش الیخیب بنده رو  گهیشد! د دایخب جماعت، کم سن تر از من هم پ - 

زد و از همان فاصله    یاتک خنده   د،یچیهم م  یرا رو  هازم یکه داشت ه   کامران
 داد زد: 
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جون!   یعاط  یکه بزرگ شد   یبگ  یتونیمهد کودک، بازهم نم  یرو بکن  نجایا  - 
 !یُتپل خودمون ی  نیشما همون جوجه ماش

 کرد:  غیج غیگرد شده، ج  یبا دماغ عاطفه

 !تیتپل اسمته ُقزم - 

زن و    راق،ی. آخر در دآمد یم  بیعج  ار یبس  نینوش  یبودنشان باهم، برا  راحت
. اما خب، با اسم  کردند یصحبت نم  گر یدکیقدرها هم راحت با  مرد نامحرم آن

تمام نفرت از مادرش را بر سر    نکهیا  یگرفت برا  می. تصمآمد یبهتر کنار م  یعاط
 بزند. شیداص یعاط هید، مانند بقنکن یتالف  چارهیدختر ب نیا

  کرد یدرست کردن آتش نگاه م  یبود و داشت به نحوه  ستادهیبه جمع ا  کینزد
چند لحظه    یو تنش برا  د ی چیپ  اشیمانتو کوتاه مشک  نیماب  ی که ناگاه باد سرد
زمان   ز ییسرد قله بود حتمًا! تا پا  یچه؟ نه! هوا  ایبود    ز ییپا  یلرز برداشت. هوا

 گفت:   یتی. تفکردیمدام زمزمه م  دخو  نی تسک  یرا برا  نیا  د ی مانده بود، با  یادیز

 ! کهینزد  ییروز جدا ن،ینوش ادییداره م ز ییپا - 

 در دل جواب داد:  نانهیکه به خون نشسته بود، خوشب  یبا دل نینوش و

ف »نگران  .« سروز خدا فاصله  نیچند  ز ییپا کوهه که سرده! تا  یهوا ، یتینباش ت 

را    نیفکر نوش  شهی. گرشا مثل همدند یچ  یکه روشن شد، دورش را صندل  آتش
  مه ین یهوا کیاز  ی زی تاشو آورده بود. چه چ یصندل ز یاو ن  ی هم کرده بود و برا

دور    ی بود؟ همگ  رتر یکوه دلپذ   یخنک باال  یجلز و ولز آتش و هوا  یصدا  ،یابر
 ی که برا  یدرحال کامرانآورد و   رونیب یاش ُتنبک از کوله  تیآتش جمع شدند و آ 

 رو به او گفت:  خت،یریدمش م تازه   یهمه از چا
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 !یآهنگ درخواست - 

را   شیچرب کرد و صدا  یشیکم پشت و بلندش را به حالت نما  یموها  تیآ   و
زدند و خواندند.   همراه با آهنگ بشکن  ز ی ن  هیصاف. شروع کرد به خواندن و بق 

 .د یرقصی آتش م کیزنان نزدبشکن ز یکامران ن

به دست    شیهایو دلواپس  هایتمام نگران   نیقدر شاد و جذاب شد که نوشآن  فضا
راحت بودند و    نیقدر در برابر نوشسپرد و فقط با جمع همراه شد. آن  یفراموش

واقع م  اشانیخود  نشان  م  دادند ی را  حس  او  آن سال  کردیکه  را هاست  ها 
د  اشانیمیصم  یها خنده  شناسد،یم بارها  با  دهیرا  آن   رهاو  ابا    طور ن یها 

مادرش    یاز گذشته  یها حرفکدام از آن  چیکرده است. ه  ی سرمستانه همخوان
نم زبان  بگو  دانستند ینم  یزیچ  یعنیآوردند،    یبه   ن ینوش  یبرا  نی. همند یکه 

 شان اعتماد به نفس داشته باشد.در جمع شد یباعث م نیخوب بود، هم

 زده بارون به اون صورت ماهت؛  - 

 صافت  یشدن موها سیخ یکم  هی

 نم یبیتورو که م یزبون دارم ول سر 

 ! نمیشیساکت م شمیچشمات م مست

که درست    د یکامران، ناگاه سمت گرشا لغز  یهادنیها و رقصاز خنده  نینوش  نگاه
چند لحظه   یدر کنارش نشسته بود. او هم نگاهش کرد و لبخندش کش آمد. برا

او همراه    یآهنگ را دارد برا  نیخود، حس کرد که گرشا، ا  یدر تصورات دخترانه
خوشبخت    نیخود شد. شد همان نوش  یها یوانگیو غرق در د  کند یجمع زمزمه م
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و نگاهش، از   خواند یو م  د یخند ی. مکردیم  انیکم رخ نما  یل یکه خ  یو خوشحال
 .کردیچشم گرشا را رها نم یگوشه 

 خوشگل! یبایمغرور جذاب! ز - 

 درشته قلبم تو مشتت  چشمات

 تو مشتت.  قلبم

به زغال نشستند. کامران همزمان که در حال دست و پا  هازم یگذشت و ه  یکم
از ج  کیکردن بساط بالل بود، فندک متال را  ب  بیبرنزش   رونیشلوار اسلشش 

  ی عیطب  یها منقلکه با آن  ییهاسنگ  یها را رورا آتش زد. بالل  گارشیو س  د یکش
ت و دودش را فو  رداشترا با دو انگشتش از لب ب  گار یو س   د ی درست کرده بود چ

 .د یکامران کوب  یبازو یکرد. گرشا بادبزن را دست گرفت و با آن رو

 ها با اون دودت. به بالل یبرو اون ور سر جدت، گند زد - 

. نگاه  ست یرا نگر  نی نوش  زدیها را باد مکه بالل  یها نشست و در حالزغال   کنار 
 کرد. هر دو لبخند زدند.   یزود در نگاه او تالق یلیخ ز ین نینوش

 طیو عطرشان مح   شدند یم  اهیو س  دندیترکیم   یگریپس از د  یکی،  بالل  یهادانه
 .کردیرا آغشته به خود م

 *** 

 نینوش
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ام و انگار که زده بود به معده  یقراری. بخوردم یمضطرب تکان م  یصندل  یرو
را روشن و ساعت را چک   یگوش  یلمس  ی. مدام صفحهاورم یباال ب   خواستمیم
 بعد، دوباره. ه یو چند ثان کردم یم

 کالفه گفت:   گرشا

عذاب نده خودت رو،    قدر ن یساعت کامل بشه. ا  شیبه موال مونده هنوز تا ش  - 
 .مید ی ! رسایب

 و گفتم: دم یکه از جا پر  چد یبپ کیبار یداخل کوچه خواست

 با تو بودم.  فهمنیشنون م رو ب  نیماش  یبرگردم خونه. صدا  ادهینرو! قرار بود پ  - 

همد یخند   صدایب ا   لکسی ر  شهی.  و  مرا    ی آرامشش، گاه  نیبود  جنون  مرز  تا 
 .د یکشیم

  اد یبه زبونت ن  یزیشو. فقط حواست باشه از کوه چ  ادهیپ  نجایخب هم  یلیخ  - 
 .یو وا ند 

 بود. یانصافیب گفتم،یافتاد. اگر نم ادم ی یز یرا که باز کردم، چ نیماش در 

 ممنون.  یگرشا... بابت همه چ  یبود. مرس میروز زندگ نیامروز بهتر - 

آن    کردم،یآن لبخندها م  یشد. همه کار برا  ل ی تکم  شمیع  دم،یرا که د  لبخندش
 بود. یمن کاف یبرا ایها، از کل دنلبخند 

و    د یرسیقدم در کوچه گذاشتم. طول کوچه داشت به اتمام م  فور یو ک  سرمستانه
دنبال کل رس  گشتمیم  میهاد یمن  به محض  شن  دنیتا  با  باز کنم که  را    دن یدر 

 شد. یدلم خال ،یمرد یصدا
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 !نینوش - 

که کالهش را تا    یمشک   یهود  کی با    به، ی غر  یسمت صدا برگشتم. مرد  ر ی متح
 .کردیبود، داشت نگاهم م دهیسرش کش یانتها رو 

  ال یواو  د یدیمرد م  ن یلرز برداشت. اگر خان بابا مرا مقابل خانه با ا  م یو پا  دست
 بود. آرام گفتم:

 لطفًا. نیمزاحم نش - 

 اما دوباره گفت:  برگشتم

 مادرت. یدارم... درباره یمهم  یهاباهات حرف بزنم. حرف  د یبا - 

هر ش  نیاما من تا به حال او را در ا  شناختند یرا م  گر یکد یهمه    نجایزد. ا  خشکم
 نبود.  نجایبودم. ساکن ا  دهیند 

 را گرفت و سمت خود برگرداند. میکردم و سمت در رفتم که بازو  دایرا پ دم یکل

 .قهیصبر کن، فقط چند دق - 

به    ترکاندم،یکه داشتم از ترس زهره م  یو درحال  دم یرا کش  میوحشت بازو  با
 زحمت لب زدم:

 . نجاهایا  زنیمردم بر زنمیکارت، داد م  یبرو پ - 

خودش.   یبرا  شد یم   یداستان  دند،یدیفضول ما را م   یهاه ی اگر همسا  شکیب
  دمید  اشان،ه یالمذهب چندال  یهاکه تا به حال از پشت آن پرده   دانستمیالبته م
 اند. زده



 

 
63

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 . میباهم حرف بزن  د ی . بانیتو ماش  نیبش  قه یدق  هی  اینگران نباش من محرمتم. ب  - 

باال  مات ت  کی  یماندم.  م   کیچشمش  مدام  و  مد یپریداشت  حدودًا   خوردی. 
و کنار   یکاله هود  ر یاز ز دش،یسف یاز موها یچهل و پنج سالش باشد. کم یباال

 زده بود. رونیگوشش، ب

آشنا بود.   میبرا  اشافهیق   کردم،یفکر به ذهنم آمد. خوب که دقت م  کیو    هزار 
 باشمش. دهیانگار که قباًل د

 . د یچشمش تندتر پر کیشد و ت قرار یرفتم. ب تر عقب

 باهات حرف بزنم. د یبا - 

و همه   مهیسراس بستم  باز کرده، پشت سرم  را  خاطرات خوب چند   یدر  خانه 
 یبرا  ینبود که خوش  یو چهار ساعت  ستیب  چی. انگار هد یام پراز کله   شیساعت پ

 . میهاکه گند بزند به لحظه  شد یم دایپ یکیآخرش  د ید. بامن حالل باش

  آمد؟ یاو شده بود. واقعًا او که بود؟ چرا در نظرم آشنا م  ر یفکر و ذکرم درگ  تمام 
 چرا گفت محرم من است؟

نبود. انگار   یرا با لرز باز و نگاه کردم. کس  اطیح  یزدهدر زنگ   یزنان گوشه   نفس
غ اول  بیکه  باشد.  افتاد،   یزیچ  نیشده  ذهنم  به  مثل خوره   یمسئله   کیکه 

 مادرم... .  یترسناک بود! نکند که او پدرم باشد؟ نکند معشوقه

از همان    یکی. البد  خت یریمرا بهم م   ز یرا خاموش  کردم. فکر کردن به آن ن  ذهنم
لوت و  نم  ییهاالت  من  مشت  شناختمی بود که  م  یو  غبافتیچرند    ن یا  از   ر ی. 

 .باشد  توانستینم
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رز گذشتم و وارد خانه شدم.   یهاگل   یدرخت گردو و باغچه  ر یبرداشتم، از ز  قدم 
بلندش، خانه را برداشته  یهاخرناس یکاناپه خوابش برده و صدا  یخان بابا رو

 . دم یکش  یراحت شد و نفس راحت  المیبود. خ

به من   یحالت شرمندگ  کیزد و با سر سالم کرد. با    یلبخند   لچر یو  یاز رو  ز یعز
لحظه صبر کن    کی. بدون کالم اشاره کردم که »ییبرود دستشو  د یفهماند که با

 .«میایرا عوض کنم و ب میهاتا لباس 

  ن یی کندم و پا  عیسر  یلیرا خ  میها. لباسبردم یلگن م  شیطبق معمول، برا   د یبا
 . کردم یفکر م شیهامرموز و حرف   آمدم. تمام مدت اما همچنان به آن مرد

 *** 

 نینوش

 

شده   یزیرا که بلند کردم، عطرش خانه را برداشت. عجب چ  یمس  یقابلمه   در  
را که    خچالیرا باال آوردم و متوجه شدم هنوز نپخته.    شیهایبود! با قاشق، سبز

! آش رشته، آن هم بدون ستین  یخبر  دهیاز ماست چک  دم ی کردم، فهم  یوارس
 نبود. یشدن  ده؟یماست چک

 م؟ یندار یاسهیماست ک ز؟یعز - 

 آمد. شیگذشت تا صدا  هیثان چند 

 گمون نکنم.   - 

 سرم انداختم. یکنار در برداشتم و شالم را رو  ز یرا از رخت آو  مانتوام 
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 . ام یبخرم و ب یسر برم از حاج عل هیپس من  - 

 .د یکش  یقیمن جلو آمد و نفس عم یکید. تا نز دم یرا شن لچرشیحرکت و یصدا

 بردار.  فمیزود برگرد دخترم. پولش رو هم از ک - 

قدر انداختم؛ آن نییسرم را کامال پا دم، یچیپ ابانیکه از سر کوچه سمت خ  نیهم
 بشنوم.  یامروز، حرف نامربوط خواستمی. نمدم یدیرا م م یکه تنها پاها  نییپا

  رونیرا انجام دادم و از مغازه ب  دم یخلوت بود و به سالمت خر  ابانیکه خ  شکر 
  زد یپرسه نم  کار یب  یرفته بودند و کس  شانیهاظهر بود، همه به خانه  کیزدم. نزد

بارم کند. من نابود شوم و او تنها گذرا بخندد، اعصاب من   یز یچ  ح،یتا از سر تفر
 رتر شود.دور و دو کش،یبه اثر حرف رک توجهیو او ب زدیبهم بر

بماند!   کار یب  یاهینتواند ثان  یمرد  چیتا ه  شد یقانون وضع م  کی  د یگمانم با  به
! آخر گرفتند یغرامتش را م  دانم،یچه م  ای!  کردند یمجازاتش م  ماند یم  کار یاگر ب
را از دختران مردم  تی است که آرامش و امن  یکاری از مردها، فقط از سر ب یبعض

 . رند یگیم

  د، یوانت پرا  کیگشت.    یداخل سرم متالش  یناخودآگاه باال شد و فکرها  سرم 
سد   میبود، کل راه را برا  ک یکوچه بار  نکهیا  ل یو به دل  ستادهیکج وسط کوچه ا

تر رفتم. من نه! قدم جلو گذاشت و من عقب   یکرده بود. کنارش... آخ نه! خدا
ود که به او فکر نکرده ب  امدهین  یبودمش، ساعت  دهیکه مقابل خانه د  شیسه روز پ
 من نه!  ی. خدانمشیبب گر ید  خواستمیباشم. نم

 ن؟ یماش یتو ینیبش قهیممکنه چند دق - 
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  ی کردم تا مبادا کس  یو دور و برم را با دقت وارس  دم یدهان فرو بردم. چرخ  آب
 .ند یما را بب

سرش   یکه مرموزانه رو  یرا تن داشت با آن کاله  یمشک  ی همان هود  دوباره
 مسخره و گشاد به پا داشت.  نیشلوار ج کیبود و  دهیکش

لعنت  میصدا من   آخر  برداشت.  لرز  ه  یدوباره  مقابل    توانستمینم  چوقتیچرا 
 محکم و قاطع باشم؟  هابه یغر

 کارتون.   یپ د یبر ره،یآبروم م ننیمارو باهم بب ن،یمزاحم نش کنمیخواهش م - 

 ی مانده بود رد شوم که نچ  یباق  نیعبور، از کنار ماش  یکه برا  یاکه یاز بار  خواستم
 : دم یرا شن یفیضع یزمزمه کرد و سپس صدا

تا به    یعنیبهنامت!    ییدختر. دا  تمییمن دا  گه،ید  هیعمر سکوت کردم اما کاف  هی  - 
  ی ل یانتظار داشتم خ  ؟ید یهم از من نشن  یزی چ  یحت  ؟ید یاز من ند   یحال عکس
 .یمن رو بشناس هان یزودتر از ا

 ش، یها پبهنام که ُمرده بود! آن هم سال  ییسمتش و فکم منقبض شد. دا  برگشتم
 ،یها قبل، در آلبوم خانوادگآمد مدت  ادم ی کوچک بودم.    یل یکه من  خ  یزمان
 ته ییو گفت: »عکس دا  د یکش  یآه  ز یعز  دم یاش پرسدرباره  ی و وقت  دم ید  یعکس

 دستم.«  د یاشم نرس ... جنازه رهیمادرش بم  ی. الهدخترم. جوون مرگ شد 

 ی ت یاهم  مینکرده بودم که چرا و چه علت، چون واقعا برا  یکنجکاو  ادیهم ز  من
بودم و نه   دهید  کیشخص گنگ بود که نه او را از نزد  ک یمن او    ینداشت. برا

 هرگز با او حرف زده بودم.
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نم  نیا ا  ییدا  توانستیمرد  از  بعد  آخر  باشد.  در    نیبهنام  هم  آن  سال،  همه 
 !ابانیخ

خ   یی  دا  -  بود  یلیمن  خودش  شما  اگر  هم  محال  فرض  بر  مرده.    ، ی وقته که 
 .یخان بابا نه که مزاحم من بش شیپ یرفتیم ایخونه،  یاومد یم

گوشه دماغش و بعد از چند   دی. شستش را کشد یچشمش دوباره پر  یباال  پوست
 چشمانم کرد.  کسی ف نفس، نگاهش را

اول با تو حرف بزنم. تو    د یدارم. با  یلی... حتمًا دلاومدم یکه م  تونستمید  اگه م  - 
 مادرته.  یهام دربارهحرف  ست،یلج نکن، حالم خوش ن نقدر یرو قرآن ا

لب  یکم  حرکاتش پوست   بود.  م  نامتعادل  مدام  را  خشکش  رو   د یجوی    ی و 
 نداشت. ستادنیقرار ا ش،یپاها

زنگ خورد. گرشا بود. سابقه نداشت جوابش را ندهم اما مجبور شدم    ام یگوش
 : میزنگش را قطع کنم و رو به مرد بگو یصدا

 . د یببخش د یاون زن ندارم. غذام رو گازه، با یدرباره یزیچ دن یبه شن یاعالقه - 

 رون یشدم. کاش اصاًل ب ی! عجب گرفتارایبروم که راهم را سد کرد. خدا خواستم
 . آمدم ینم

 کالفه لب زد:  د،یدارم را دادامه یهاسکوت و نگاه یوقت

مادرت   یدرباره  ی. چ کنهیهام نظرت رو راجب عاطفه عوض ممطمئنم حرف  - 
 بهت گفتن؟
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ب  ماتم و  بد  سال  هجده  از  بعد  بود.  زن  دنیشن  راهیبرده  سر  حت   یپشت   یکه 
از او دفاع   خواستیشده بود که م  داینفر پ  کیمادر خطابش کنم،    خواستمینم

بهنام باشد، کنجکاو شدم    یینداشتم که او واقعًا دا  نانیهنوز اطم  نکهیکند! با ا
 را بشنوم. شیهاحرف

 باز کرد و گفت: میشاگرد را برا ی  صندل در  

 . هام طول بکشه . ممکنه حرفنیبش - 

نا  ینگاه بود،    شیانتها  یاسه یماست ک  ک یدستم که    زانیآو  لونیبه  مانده 
 انداختم.

 بمونم.  رونیب ادیز تونمینم - 

 .دم یقول م گردونمت،یزود برم - 

فرمان، دور زد و حرکت کرد.    ک ینشست. با    ز یشکست. نشستم و او ن  مقاومتم
 را خاموش کرد. نیو ماش ستادیتر اخلوت یادر کوچه 

  مان یحرفش پش رفتنیاز پذ  کشینبود. ب راهیب مردم،یداشتم از ترس م میبگو اگر 
 بودم.

 ی. چشمم افتاد به موها د یکش  نییمن برگشت و کالهش را از سرش پا  سمت
.  زدیبه چشم م  یاز مشک  شتر یب  اشاننی ب  د یسف  یکه موها  دش،یسف  انیدرم  کی

 بودند. ختهیمقابل سرش ر یاکثر موها

نمنم..  -  با  دونمی.  تعر  د یاز کجا  تو  هیکردن    فیشروع کنم.  اونم  چند    یعمر، 
 واقعًا سخته. قه،یدق
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 در بردم و گفتم:  یرا به ماشه دستم

 . نهیممکنه ما رو بب یپس بهتره من برم! کس - 

نشست و تمام تنم را از وحشت مورمور کرد. لب فشرد و با   میبازو یرو  دستش
 گفت:   یعصب یلحن

 .کمیفرار نکن، صبر داشته باش  نقدر یا - 

عقل   ن یریش  ییطورها  کی.  د یسرش کوب  یرو  یاوار ضربه کف دستش، جنون  با
 بود انگار! وانهید زد،یم

 شه؟یازت کم م یزیچ ی صبر کن قهیدق هی - 

برداشت،    کینگاهش کردم.    مستاصل  داشبورد  از  قرص  جدا کرد،   یکیورق 
 .د یکنار دستش را سر کش  یانداخت داخل دهانش و آب معدن

  ن یا  یرو درباره مادرت... نه تنها تو، همه   قتیحق  ،یرو بدون   قتیحق  د یتو با  - 
 بدونن. د یشهر با

 ی شانیپ  یرو  شد یچند زخم کهنه را م  یشدم. جا  ز ی، رکنار چشمش  یهانیچ  یرو
 . د یو صورتش د

  ی بود و سودا  یپوکم فقط داغ جوون  یتو کله   یوقت  ش،یسال پ  ستیدرست ب  - 
 یبپرس  د یشدم. شا  کیام، عضو گروه ماجستاز دوست  یکی  یشبه، با معرف  ه یثروت  
  ی باند تهران بود، ول  ن یترو وحشتناک  نیتکارتر یگروه، جنا  ن ی! ا هیچ  گهیاون د

 . دم ی فهم ر ید یلیرو خ نیمن ا فیح

 .د یلرز یالحظه یچشمانش، برا یو سبز د یچشمش دوباره پر کیت
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برم تهران کار کنم. چقدر ننم گفت، آقام گفت،   خوام ی کفش که م  هیپا کردم تو    - 
بشم اما تو گوشم نرفت. چند تا    الیخیعاطفه التماسم کرد، چقدر خواست که ب 
  یها. دعواحرف   نیو از ا  هیو شرکت  ستیدروغ بافتم براشون که کارمون خالف ن

 دی ام نخوابباز هم باد کله  یهم ازش خوردم ول یلیس هیکردم با خان بابا و   یبد 
 زدم و رفتم تهران.  رونیاز خونه ب خبر یو شبش، ب

 به من داشت؟ یها چه ارتباطحرف  نی. ادم یکش  یپوف

باندشون   کردم یم  الیکرچک! اولش خ  ر یرفتم و مثل سگ افتادم تو دام اردش   - 
که آدم   نهیا  شونیشد کار اصل   میمدت بعد حال  هیاما...    هیفقط واسه کالهبردار 

اما من اهلش نبودم.  دادنیم میخوب یجعل کنن. ماه به ماه پول تیبکشن و هو
. آخرش  زم یها رو برآدم   خونکه بهم داده بودن،    یبا اون کلت لعنت  تونستمینم

اون باند گفتم    یکه منو برده بود تو  قمی ! به رفکشتم؟یآدم م   د یبا  یتا ک  ؟یکه چ
 گه ی! ده؟یراحت نیباطل! گفت " مگه به هم  الیخ یداداش!" اما زه  ستمین گهی"د

ایندار  یخالص از  بعد  رو شناخت  یاومد   نکه ی!  اعضا  و  جنازت   ،یتو گروه  فقط 
 رون یو دونه دونه ب  شهیتنت قطعه قطعه م  ،یبره، اونم نه با مرگ عاد  تونهیم
مدت بعد،    ه ی  یبودن. به اجبار موندم، ول  ی. ته نامرداومد ی." ازشون برمرهیم

فت کنم. مد   یرو تو خونه   ییبنده خدا  هیدادن تا    تیبهم مامور   رعامل یخودش خ 
به   ختنیر  ینگیریبود. زن و بچه هم داشت! نصف پول کشتنش رو ج  یشرکت  هی

م باهاش  زمون  اون  نخوابد یخر  نیماش  شد یحسابم.  صبح  خود  تا  . دم ی! 
ل گ  زم یبر  یاکچه خ  د یبا  دونستمینم کرده بودم! من هر    ر یتو سرم. مثل خر تو گ 
 ها نبودم.حرف  نیو ا یکه بودم، مال آدم کش  یچ
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تر حال، نتوانست سرعت ادا کردن کلماتش را کم   نینفس گرفت اما با ا  قیعم
 نگران بود. ادامه داد: یزیو انگار از چ زدیکند. تند حرف م

که   ینیماش  دم یراه فهم  یصبحش پوالرو برداشتم و زدم به جاده. اما...اما تو  - 
کتکم زدن و انگشت   خوردم ی سرم، تا م  ختن یتو راه ر  هو یداشته.    ابیبهم دادن، رد

ترسوندنم قطع کردن. بعدش مثل سگ ولم کردن کنار جاده.    یرو برا  کمیکوچ
 از درد. دادمیداشتم جون م

قطع شده   خیانگشت کوچکش، از ب  گفت،یآورد. درست مراستش را باال    دست
 .دم یعقب کش یدر صندل یبود. جا خوردم و خودم را کم

انگشتام و بعدش    هی کردن که اگه کارم رو تا غروب آفتاب انجام ندم، بق   دم یتهد   - 
بودم. اما   دهیترس  ی! مثل چ رخانیاردش  یجلو  اندازنیو م  کننیدستم رو قطع م

هرکارانجام   تونستمینم بدم،  اومدم   یش  و  رد گم کردم  نشد!  نشد که  کردم 
به هراقید رف  یحت  چکس ی.  د  بودم نگفته    قممینارف  ق  یاون    یو کس  راقمیاهل 

سگ تن و بدنم   نیع  نجا،یا  دم یرس  یکبود و خون  یم رو نداشت. وقتآدرس خونه
بزرگم   کهیت  آورد،یم   رم یگ  ر ی. اگه اردشدم یترسیخودم هم م  هی. از ساد یلرزیم

اونجا. اونوقت   انیگوشم بود. نتونستم برم خونه. ممکن بود ردم رو بزنن و ب 
شهر، صبر کردم تا شب    یتو خطر بود. تو ورود  ونشون مامان و خان بابا هم ج

خونه   دونستمیحاج محمود. م  یتا برم خونه  د یبه ذهنم رس  ن یشد. فقط هم
اسباب کش  ستنین پ  یو   یاشون خالن. خونهدخترشو  شیکردن رفتن اصفهان 

 باال رفتم و وارد شدم.  خونه  وار یمونده بود به امون خدا. از د

فرمان نگه داشته بود. هر   یو دستان لرزانش را رو  کردیرا نگاه م  شیبه رو  رو
 بود.  قرار یآرام و ب بس که نا  وفتد،یب شیبرا یآن نگران بودم اتفاق
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  ی خال  یبدون غذا، تو خونه  دم یاون خونه پنهون شدم، اما د  ی دو روز تو- یکی  - 
کاش...    یعاطفه که ا  کمیگرفتم زنگ بزنم به خواهر  کوچ  می. تصمارم ییدووم نم

. 

برداشت و   یشد. بطر   قیعم  اشی شانیپ  نیضرب گرفت و چ  ز ین  شیپا را  آب 
 : دم ی. پرسد ی دوباره سر کش

 حالتون خوبه؟ - 

 کرد.   نییرا باال و پا سرش

داشت؛ مهربون، دلسوز، رازدار. برخالف   شد یبود که م یخواهر نیعاطفه بهتر - 
  ی به عاطفه اعتماد کرد. از باجه تلفن عموم  شد یترمون آتنه، خوب مخواهر بزرگ

غذا   یحاج محمود. با کل  یمیقد   یتو خونه  ادیبهش زنگ زدم و ازش خواستم ب
ا  ل یو وسا با  ب  کیکوچ یبچه  نکهیاومد.  عاقل از همه  ود،خانواده  بود. امون  تر 
افتاد.   هیوحشت کرد و به گر  د،یرو د  ام دهیسر و صورت داغون و انگشت بر  یوقت

تعر براش  رو  ماجرا  با   فیتموم  من  درمورد  خواهش کردم که  ازش  و  کردم 
نکنه، حت  چکسیه ا  یصحبت  اگه  و  تو خطره  بار   نی با شوهرش. گفتم جونم 
کرد، اما بعدش، قبول    هیگر  یلیخ  ادمهیشد.    حتنارا  یلیخ  .هیمرگم حتم  رنمیبگ

 قولش، قوله!  دونستم یو من م وفتهیبرام ب یکرد. قول شرف داد نزاره اتفاق

 !کرد؟یاشتباه نم برد؟ی را درباره عاطفه به کار م فاتیتوص نیداشت ا واقعاً 

 اونجا  رسماً   گهیادامه داشت. د  عاطفه به اون خونه   یپنهون  یرفت و آمدها  - 
افتادن تو    ر یو ترس  گ  وقتیوقت و ب  ی هاطرف کابوس  هیحبس شده بودم. از  

کردن    یهمکار  دونستمی! مسیوحشت از پل  گهید  یاز طرف  ر، یاردش  یچنگ آدما
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سنگ جرم  باند  اون  م  ینیبا  هربار که  عاطفه  غذا    داد،یم  میدلدار  اومد،ی داره. 
بق  پختیم از چشم  م  هیو دور  توف   یتومن  آورد،یبرام  با خواهر    ر یصد  داشت 

 روز اما... .  هی ترمون، بزرگ

رو  ناگاه دندان  و صورتش جمع گشت.  قفل شد  فرمان  دور  هم   یانگشتانش 
 . دادی را تکان م ن یدستانش، فرمان ماش ار یاختیو چشم بست. لرزش ب د ییسا

حرف    ید. کمنبو  شهیروز اومد و برام ناهار آورد. حالش گرفته بود و مثل هم   هی  - 
هم  میزد اما  بره.  خواست  معمول  طبق  صدا  نیو  باز کرد،  رو  خونه  در   ی که 

  ابون یگوشه، خ  هیرفتم کنار پنجره و از    ع یو وحشت کردم. سر  دمی رو شن  تیجمع
. جلوتر از همه  د یلرز  پام در! دست و    یزدم. کل شهر جمع شده بودن جلو  د یرو د

اون خونه   ی"تو  د یپرس یاز عاطفه م  تی بود که مدام با عصبان  سادهیخان بابا وا
ام اون لحظه فاتحه  ی!" هرآن منتظر بودم عاطفه لوم بده، تو؟یکردیم  یچه غلط

. داشتن بهش تهمت یچینگفت... ه  یچیرو خونده بودم اما اون سکوت کرد و ه
 شدیر ممن لکه دا  یشرفیو ب   یرتیغیبه خاطر ب   اشتخواهرم د  یپاک  زدن،یم

 دادن ی م  لمی صددرصد تحو  کردم،یاعتراف م  ی و به همه چ  رونیب  رفتمی اما اگه م
پل دستگسیدست  اگرم  م  یب   ر ی اردش  یآدما  شدمیم  ر ی .  برگرد  . کشتنمیبرو 
هم   یشوهرش کسر  تیجمع  نیزندون هم آدم داشتن. ب  یتو  یها حتناکس

... به موال  آوردم یمردم... طاقت نم  یهانگاه  یجلو  شد یآب م  داشتبود. عاطفه  
کل شهر رو خبر کرد و    یک  دم ینفهم  چوقتیاما نشد... ه  رونیکه خواستم برم ب

. از بس در رو  زدنیخونه رو پشت سر هم م  فونیاونجا. مردم، آ   ختیمردم رو ر
و عاطفه    ام بهیمرد غر  هیمن    کردنی. گمون مشکستنشیبودن، داشتن م  دهیکوب

 داره.  یرّ با من سر و س
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. زدی حرف م  دهیبر  دهیانداخت. بر  نییپا  ام،رهیو خ  ر یمتح  یهانگاه  نیرا ماب  سرش
 . ستادیایم یحرف زدن گاه نینفسش ب

بودم.   دهینشن  یرا از کس  ییماجرا  نیشدم. تا به حال چن  ز یر  شتر یب  شیهاحرف   در 
شن وقت  دهیالبته  بارها  را  مادرم  م  یبودم که  غر  کی   یخانه  رفتهیکه    به یمرد 

مادرم   یگناهیسکه، که به طبع اثبات ب  گر ید  یبا رو  تیروا  طور نیاما ا  اند،دهید
 باز! مردم سخن  نیچه رسد به زبان ا  د، یگنجینم  ز یخودم ن  یلهیدر مخ  یبود، حت 

بابا از موها  رونیو ب  دم یترس  ی... م... من  لعنتدم یترس  -  عاطفه    ینرفتم. خان 
خونه کش و سمت  بد یگرفت  خواهرم،  عصب  ز یت  یهانگاه  نی.   هیمردم، گر  یو 

م  زد،یم  غی ج  کرد،یم فقط    کردیتقال  م  هیو  "دارگفتی جمله  اشتباه   نی: 
 ی که من عمل زشت  س،ابارم نگفت داداشم تو اون خونه   هی  یحت  ی!" ولنیکنیم

 رنمیمقصره. نگفت چون گفته بودم اگه بگ  زم یچمههیمرتکب نشدم، داداش  ب
تنم مکشنمیم بودم  اردش  ر یز  رهی... گفته  اون...    ر یساطور  و  آدماش... من  و 
 ،ییبه جون دا  ،یعل  ی براش... به وال  رفتی. جونم درممیبهم وابسته بود  یلیخ

برم    خواستمیباور کن م  یی. داام کهیکوچ  واهر واسه خ  ُمردم یبه مرگ بهنام م
بد...    یلیبودم... خ  یحال و روز بد   ی... تودم یرو بگم اما ترس  یو همه چ  نییپا

 کردم یگمون م  رفتم،یم   یبوم خونه فرار کردم و از شهر خارج شدم. وقتاز پشت 
 ست یوقت ن  یلی... خیرو ثابت کنم. من حت  یروز برگردم و همه چ  هی  تونمیم

که    یماه  هی   نیپ... پ... پرپر شده. تموم ا  میتغارعاطفه... خواهر ته   دم یفهم  که
  ی . عاطفه رو من ُکشتم، َانگ ناپاکدم یخوابیبرگشتم، تو قبرستون کنار مزارش م

 که دق کرد و ُمرد.  شیشونیپ یرو من کاشتم رو ییآبرو یو ب
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  نهمه ی. آخر بعد از اکرد ینم  ز یرا آنال  شی هامانده بود. مغزم، حرف   رهیخ  نگاهم
 سال؟

م  یعنی  -  ب  یگیتو  اونوقت من چ  گناهیعاطفه  ز  ؟یبوده؟  به عمل   ر یاز  بوته 
 اومدم؟!

دارد   دم یکه نگاه کردم د  تر قی. دقکردیم   نیف  ن یقلپ آب خورد. ف  کی  دوباره
استخوانکند یم  هیگر صورت  تمام  م  کیت  اشی.  مدام  و  بود   د؛ یپریگرفته 

 فکش. یچشمش، کنار لبش، حت

  نبار یرا داخل دهانش گذاشت و ا  گر یقرص د  کی.  م د یترسیداشتم از او م   گر ید
 . بدون آب قورت داد

 دهی... شوهرش... خودش هم تازه فهمی اون تو رو از پدرت باردار بود. از کسر  - 
  یشدم که چ  چشیداشت، پاپ  یبیحال عج  هی  دنم،یکه اومد د  یروز  نیبود. آخر

اما هنوز به    اصرار کردم گفت که بارداره  یوقت   یبگه، ول  خواستیشده، اولش نم 
 . دهیفهم  تازهنفرم. گفت خودش هم  نینگفته و من اول یزیچ یکس

آرام گونه  میهاسمت چشم   د یرا کش  نگاهش لرزانش،  با دستان  نوازش  و  را  ام 
 .دم یکرد. صورتم را عقب کش

همون لحن، همون   ، یشیم ی  اقهوه  یهاهمون چشم  ،یخودش ه یتو درست شب - 
احد و واحد قسم،    ی عمر فرار کردم، اما به خدا  هیگاه مهربون، همون فرم ابرو...  ن

چشمم بره. برگشتم   یکه سرش آوردم از جلو  یینبود که فکر عاطفه و بال  یالحظه
ذهن    یعاطفه رو دوباره تو  مابشم ا  کسانیعالم بشم، اومدم با خاک    ی که رسوا
 کنم.   د یهمه سف
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بود بر وجودم.   دهی شده بود ُشک و تاب  شیها. حرفد ی چیدر هم پ   میهاسگرمه
 کردم؟ یباور م د یبا

 ده؟یعاطفه هم پوس یاستخونا ی! بعد از هجده سال که حت ؟ یاالن اومد  - 

 .وفتد یبود که منتظر بودم هر آن پس ب قرار یشدت گرفت. آنقدر ب شیهاه یگر

با اسم صدا م   -  اراجبش گفتن بهت    ی ! چ؟یزن یچ... چرا مادرت رو    نقدر یکه 
 !؟ی... چرا ازش متنفریاحساسینسبت بهش ب

زدم. خودش که سهل بود، من   هیتک  یفرستادم و به صندل  رونیرا با صدا ب  نفسم
 آدم؟  ن یکار بود ا  ی بودم، از هرچه که متعلق به او بود! کجا  زار یاز اسمش ب  یحت

 به لب جواب دادم:  پوزخند 

تا گفتن مادرت سر زا رفته. گفتن    د یطول نکش  یلی! خ؟ یبدون  یخوایواقعًا م  - 
پس بابام    دم یپرسیآورده مرده! بچه که بودم مدام م   ایتو رو به دن  نکهیبعد از ا

 ی . تویتو بابا ندار  ر،یسراغش رو نگ  گفتنیو م  زدنی همه لبشون رو گاز م  ؟یچ
  ی کنم، برا  یاش بازداد من با بچهیاجازه نم  چکسیه  ها،ه یهمسا  نیب  ل،یفام
م  ی دوست   چیه  نیهم همه  وجودش   نیا  گفتنینداشتم.  خرابه،  ذاتش  بچه 

 میسالم بودم تصم  شیپنج_ش  یخان بابا چند بار وقت  ادمه،یناپاکه، نجسه. خوب  
اون روز   ادیو    ختیریاعصابش بهم م  دنم یبا د  ،یستیگرفت من رو بزاره بهز

نبود.    ر یتاثیخاله آتنه هم ب  یهاکیاصرارها و تحر  البته  افتاد،یو عاطفه م  ییکذا
طفل    نیگناه داره، ا  گفتیم   ز یسر من دعوا داشتن... هر روز! عز  ز یهر روز با عز

بشم و  خانمانیب نکه ی . هر شب از استرس اهینکرده، اونم قربان  یمعصوم که کار
و استفراغ   گرفتمیدل درد م  ی. گاهکردم یم  سیجام رو خ  خونه،میتیبفرستنم  
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بودم.  دهیچون همه جا رو به گند کش خوردم یکتک م  یبعدشم حساب  کردم،یم
لطف بود!   هیفقط    نیا  یبفرستتم پرورشگاه، ول  ومد یآخرش اما خان بابا دلش ن

بار    ه ی  ینبود. حت  شون یخواست قلب  نی اونا لطف کردن که منو نگه داشتن و ا
 یبرا  م،یینخوا  ای  میی. بخواردنمونهدختر وبال گ  نی"ا  گفتیم  ز یکه عز  دم یشن

  یگیاز عاطفه متنفر باشم؟ م  د ینبا  یگی." بازم م مینگهش دار  د یحفظ آبرومون با
و فقط ننگش دامنم رو    دمش یند   چوقتی که ه  یمامان خطابش کنم؟ مادر  د یبا

 گرفته؟

.  کرد یشره م  سرخ و متورمش  یهاتنها اشک بود که از چشم  م،یهاتک جمله تک   با
 از ته گلو گفت:  ییکرد و با صدا  ینیفنیف

و    نیدیمردم ب  نیبود. اما... اما ا  ایزن دن  نیترقلبو خوش  نیترمادرت پاک  - 
! د ی... ن... نبا یکردیباور م  د ی. تو نباکننیرو بزرگ م  ز یهمه چ  شه یهم  مون یا

نزد وقت  هی  کیمن  برگشتم.  پرس  یماهه که  شما  درباره  مردم  از    دم، یناشناس 
 یهاعاطفه، چقدر حرف   یهساختن دربار   عهیزد. چقدر شا  شمیهاشون آتحرف

از اون پشت بوم   یانداختم تو روزگارش. وقت   یشیچه آت  دم ی نامربوط... تازه فهم
بزرگ   نقدر یبخواد ا  هیبه ذهنم که قض  د ی رسیفکرشم نم  یحت  کردم،یفرار م  یلعنت
 . بشه

چنگ    می. دوباره داشت خاطرات تلخ گذشته، بر گلودم ینفس کش  یدر پ  ی و پ  تند 
 فکرم روشن شد. گفتم:  یالحظه ی. براد یکشیم

 ستم؟یکه من ناپاک ن  نهی... منظورت ایعنی...  نمیصبر کن بب - 

قوط  یدستمال کش  یرو  ی از  خ  د یداشبورد  صورت  کرد.   سشی و  پاک  را 
 .ترساند یمرا م یگاه  شیهازده بود و نگاه رونیصورتش، ب یهااستخوان
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 ک یراجب مادرت عاطفه    یحق ندار  گهی کردم، د  فیماجرا رو تعر  قتیبرات حق   - 
 . ییبچه. دختر عاطفه و کسرا یازاده. تو حالل یدرصد هم ظن بد داشته باش

مادرم رو قبل از تولد من    ،یسرک  یآقا  نیهم  یچ  یبپرسم برا  تونمیاونوقت م  - 
 تونمیم  ایگذاشت و رفت؟!    راقیاز د  هوی طالقش بده    یحت  نکهیترک کرد و بدون ا

  ادتون یو چرا االن    ن یداشت  فیسال  فالکت کجا تشر  جدهیه  نیا  یبپرسم شما تو
 ن؟ینشوند  اهیس خاکبدبختتون رو به  یافتاده خواهر و خواهرزاده

  ی رو  ینشست. دست  اشیشانیپ  ی، مانند شبنم روکه عرق  دم یو د  د یلرز  تنش
شرم شده بود   شیداد. تمام سر تا پا  نییگلو پا   بیو س  د یکش  غشیتصورت سه 
 !کردم یبود، تعجب م نیو اگر جز ا

 ن یکه داشتم ا  یشهرها شدم. با پول  یفرار کردم، آواره  راقیاز د  نکهیبعد از ا  - 
رو هم از ترس به اسم خودم    نیسند ماش  یا حتام  دم ینفر خر  هیوانت رو از    د یپرا

کنن. رفتم کرمان و    دام یبشم و پ  یریگیپ  نیماش   قینزدم چون نگران بودم از طر
بارکش  هی اونجا  تو    کردم یم  یمدت  شبا  وقتدم یخواب ی م  نیماشو    دم یفهم   ی. 
 ه یدورافتاده و اونجا ساکن شدم.    یروستا  هیدنبالمه، از کرمان رفتم به    سیپل

  ی روستا  هیدوباره فرار کردم به    نکهی تا ا  کردم ی کار م  نیماش  نیمدت هم اونجا با ا
  ی داشتم نه حت   ی. نه خواب درستوجدان. روز و شبم شده بود ترس و عذابگهید
لقمه غذا بخورم. چند بار از تلفن روستا به عاطفه زنگ زدم اما   هی  تونستمیم

 گشتم ی! اگه برمکردم؟یم  کار ینگرانش بودم اما چ  یلیخاموش بود. خ  شیگوش
  ه ی  نی... عدم یترس  یبه خان بابا زنگ بزنم. من  لعنت  دم ی... ترسگرفتنمیم  راقید

چند   نکهیبه سرم. تا ا   زم یبر  یچه خاک  د یبا  دونستمیشده بودم و نم  میموش قا
  ک یکه مرده و گروه ماجست  شهیم  یسال  هی   رخانیخبردار شدم که اردش  ش،یماه پ
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باورم نم  یمتالش اجل مهلتش نداده بود   ده،یکه دستشون بهم نرس  شد یشده. 
 ام یکه پنهون شده بودم ب  یادور افتاده  یناکس رو. باالخره تونستم از اون منطقه

 و برگردم.  رونیب

 اش سرخ شده بود.با تاسف تکان داد. چهره یسر

من هم    ی! ولی تو صورتم حق دار  یاگه تف کن  یجون! حت  یی دا  یتو حق دار  -  
شدم.   یروان  یماری ب  هیگرفتار    ، ینیبیرو که م  تمی. وضعدم یکمتر از تو زجر نکش

 !یخارجک یبود... اسمش... از اون اسما  یاسمش چ

 .د یکش  رونیپر از دارو را از داخلش ب یاسه یرا باز کرد و ک داشبورد

من    یکرد. ول  ز یبرام تجو  نارم ی بشم. ا  یبار رفتم دکتر و اون خواست بستر  هی  - 
  یچه برسه به کارها  رم،یحق ندارم بم  یعاطفه رو ثابت نکنم حت  یگناهی تا ب
 . گهید

 کردم، یمشوشش را از نظر گذراندم. خوب که دقت م یناباور  چهره یچشمان با
پنهان مانده بود.   اشیوانداشت که پشت صورت دراز و استخ  یمهربان  یچهره

فا چه  م  ده؟یاما  فقط خوک  اعتراف   ف،یخوک کث  کی!  دمشیدیمن  طبق  که 
 زده بود. را آتش که خواهرش بود  یمن و زن یایخودش، دن 

 زدند؟یمردم حرفش را م  نینباشم که تمام ا  یممکن بود من آن دختر ناپاک  یعنی 

م  -  آماده    ز یذهن عز  خوام یازت  بابا رو  بگو کم  یکنو خان  من   یکم بهشون 
بپذ   یکن  یام. کارزنده رو  م رنیمن  ب  هی اگه    ترسمی...  سرزده  پس   ام،یوقت 

. به موال اگه زنده زنده گمیرو م  ز یو همه چ  ام ییطردم کنن... م  ای...  وفتنیب
 . کنمیهام رو ثابت مو حرف گمی خاکم کنن، باز م
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چند    ی برا  ن،یبوق ماش  ی. صداد یکوب  نی به فرمان ماش   مقدمهیرا ناگاه و ب  سرش
  دمی را محکم کش  شیبازو  نکهیتا ا  د یو کوب  د یخوردم. کوب  کهیبلند شد و من    هیثان

 گفتم:  یو عصب

  ر ییتغ  یتونیرو هم نم  یزی! چیکن  یاشتباهت رو الپوشون  یتونی کارها نم  نیبا ا  - 
جمعش کرد   شهینم  اس،ختهیرفته مثل آب ر  یآبرو  گه،یراست م   ز ی. عزیبد 
 . یکه بود  یی! برو همون جا؟ی. اصال چرا برگشتگهید

  ی شد و صدا  ادهیپ  ز یاو ن  عیسر  یلیرا کوفتم. خ  نیشدم و در ماش  ادهیحرص پ  با
 .دم یلرزانش را دوباره از پشت سر شن

  ی دارتو گوشم بازم حق    ی... اگه بزنیحق دار  یبگ  یهرچ  ،یی من گناهکارم دا  - 
. هر ام یعاطفه، من پشت تو درم  یکنم. به جا  تی... اما اومدم که ازت حماییدا
! تموم روزام عذابه، تموم شبام کابوسه...  کمیبرات. د  درک کن    کنمیم  یبگ  یکار

ام... اومدم  الکردار زنده  یقرصا  ن یا  با.  رم ی م  نیقسم، دارم از ب  یبه همون باالسر
 که جبران کنم برات. 

 ناخواسته باال رفت. م،یو تن صدا برگشتم

 سا... .  نهمه یبعد ا یجبران کن یخوایرو م یچ - 

  ن ییپا  نبار یرا ا  میدر گلو خفه شد و نگران، اطراف را از نظر گذراندم. صدا  میصدا  اما
 صدا در گلو ادامه دادم:  یآوردم و با ته مانده

چه   یدونی. تو چه میستیدر کار ن  یباشه، بخشش  قتیحق  یکه گفت   یینا یگه اا  - 
 . یفهمیومده، چه مبه سرم ا ییبالها
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بود.   فیو ضع ی. تمام تنش استخواند یو کم پشتش دست کش  دهیفرق ژول یرو
 انداخت. لونیآورد و داخل نا رونیب بشیتکه کاغذ از ج کیقدم جلو گذاشت و 

و   ز یآروم آروم درمورد من با عز  کنمی... خواهش م خوام یازت م  ز یچ  هیفقط    - 
.   یم رو... شمارهریخان بابا حرف بزن. هر وقت آماده شدن باهام تماس بگ کاغذ 

...  ییبرات دا  کنمیرفع رجوع م  یداشت  یادرستش کنم. هرخواسته   دم ی قول م
 مومش کنم. عذاب رو ت نیقبل از مردنم ا خوام ی . مستی احوالم خوش ن ادیز

 یحرف  چیسبزش نشست و بدون ه  یهاله یلرزش ت  یو سرد رو  روحیب  نگاهم
 قدم برداشتم و از او دور و دورتر شدم. 

بابا ممکن   ام و خانرا در خانه تنها گذاشته   ز یافتاد که چند ساعت است عز  ادم ی
وجودم را گرفت که مانند   یو نگران  شی قدر تشوبود از حجره برگشته باشد. آن

 نداشت. یحالیجز سردرد و ب  میبرا یارمغان شهیمه

در   کینزد  ز یبود اما عز  امدهیسرعت وارد خانه شدم. شکر! خان بابا هنوز ن  به
 .کردینگاهم م یگرفته و عصب  انه،یبازجو ی ابا چهره ،یاشهیش

آن  گفتمیم است؟  زنده  پسرش  تک  بکه  م  یوقت  پس  برگرد   افتاد،یبرو 
اشتباه، به   کیاش، دخترش را سر  دانه  کی   یکیکه پسر    د یفهمیمخصوصًا اگر م

 کشتن داده است. 

 گذاشتم.  جوابیرا ب گرششیتفت نگاه

 !یگردیزود برم یگفت  - 

قابلمه را خاموش   ر یسمت آشپزخانه قدم تند کردم، ُشکر که خودش ز  توجهیب
 کرده بود.
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ات رو هم اعته دلم هزار راه رفت؟ شمارهس  هی  یی! کجان؟ینوش  ستمیمگه با تو ن  - 
 زنگ بزنم!  ستمیحفظ ن

قدم برداشته و به   دم، یکش  یحرص  یآش رشته را دوباره روشن کردم، نفس  ر یز
 شدم. کینزد لچرشیو

بسته بود، مجبور شدم منتظر   ی ... مغازه حاج علیعنیشد...    ز یچ  ز،یعز  د یببخش  - 
 بمونم تا باز کنه. 

  ی  هانیو چ  ینازک و کم پشتش را باال داد و دوباره با همان اخم خواستن  یابرو
 چشمش، نگاهم کرد.  ی  کنار

 ده؟یبه من دروغ نگو بچه! من بزرگت کردم، رنگ و روت چرا پر - 

بار   نیبود که ا  دهیمحالم را فه   م،یهالرزان  درون چشم  یهاله یاز ت  یک  ز یعز  آخر 
 ؟!دوم باشد 

گرفتم و خواستم دوباره بهانه   م یرپایقرمز رنگ و دستباف  ز  ی هاسمت فرش  نظر 
و خان بابا   د یخانه باز شد. نگاه هردوامان سمت در چرخ  یکه در ورود  اورم یب
ب  ،ی مکث  چیهیب تنش  از  را  بالفاصله کتش  آمد.  قدم   د یکش  رونیداخل  من  و 

 را از دستش گرفتم. اشیگشی برداشتم و کت هم

 خان بابا. یس... سالم، خسته نباش - 

بحث با مرا ادامه دهد، اهرم    توانستیبعد از ورود شوهرش نم  گر یکه د  ز یعز
را فشرد و به آشپزخانه رفت و خان بابا طبق معمول در جواب سالمم،    لچرشیو

 تنها سر تکان داد. 
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 ؟ یبود ییجا - 

 اش گرفتم.دستانم عرق کرد و نگاه از چهره کف

 چ... چطور؟ - 

 .د یکش  ششیر ینگاهم کرد و دست رو چپچپ

 تنته!  رونیب یهالباس - 

 بخرم.  دهیرفته بودم ماست چک - 

را برداشتم و آرام    بهیآن مرد غر  یماست، شماره  یسهیداخل کرا گفتم و از    نیا
 ُسراندم.  بمیداخل ج

  راهن یپ  یهانشست، دکمه   شهیکاناپه، مانند هم  یبابا قدم برداشت و رو  خان
 .راهش را باز کرد و لم دادراه

 رونیب   ادیبه خودم بگو، ز  ،یری بگ  یواسه خونه خواست  یبه بعد هرچ  نیاز ا  - 
 بهتره. ینر

 *** 

و تاتنهام    یچلس  یدوم باز   یمهیرا روشن کرد. ن  ونیزیمبل نشست و تلو   یرو
 بشنود.   یزیاجازه نداد چ   دا،ی بلند ش  یشد اما صدا  ز یر  یباز  ی شروع شده بود. رو

 فقط سه طبقه وسالم!  خوام،ی سه طبقه م کیگفتم که! من ک  - 

 ی طوراون  توننینم  نجایکه ا  یدونیم  ارم؟یسه طبقه از سر قبر بابات ب  کیک  - 
 درست کنن.  یخوایکه م
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 یخواهرش به هوا خواست. سرش را خاراند و صدا  یهاغیج  غیدوباره هم ج  و
تر بود و هر چه بزرگ  خواهادهیباز و زلج  شهیهم  دایکرد. ش  شتر یرا ب  ونیزیتلو 
 یسع  ی. برخالف گرشا که از همان کودککردیمرشد    با او  ز یخصلتش ن  شد،یم

 مدارا نداشت. تیخاص  وانعن چیبه ه دایکرده بود پدر و مادرش را درک کند، ش

 یخوایعمرم م  یبار تو  هی.  ادیبه من چه مامان خانم، از همدان سفارش بده ب  - 
 دوستام بره؟  شیکه آبروم پ  یخوایکوفتم نکن! نم   گهید ،یریتولد بگ

در ذهنش کمرنگ    دایش  یکم، صداشود؟ کم  بزرگ  یکم  خواستیم  یک  خواهرش
 شرتیت  نیو آست  د یچیدرهم پ  شیرفت. ابروها  شیشد و فکرش به چند ساعت پ

 نخش را تا آرنج باال داد.

  لش یجواب تلفنش را ندهد؟ دلش شور افتاد. موبا  نینوش  د یچرا با  د یخود پرس  از 
  پاسخیکه از طرف مخاطب ب  یتماس  نیآخر  یتماسش، رو  ستیرا برداشت و در ل
 نوشت:  صفحه  یمانده بود، زد. رو

« Noshi»... 

وقت  و بوق، صدا  یبوق خورد.  از چند  راحت شد که    الشیخ  د،یرا شن  شیبعد 
 . لب زد:امدهیسرش ن  ییدوباره بال

 به ما؟  یدیرد تماس م گهیحاال د - 

 بود بست و گفت:  شیپاها یرا که رو یآلبوم پهن و بزرگ نینوش

 !د یبودم نتونستم جواب بدم، ببخش یرد تماس ندادم، مغازه حاج عل - 

 حالت خوبه؟ یمطمئن - 
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بهنام با گرشا صحبت    ییدا  یماجرا  یمکث کرد. خواست درباره   یکم  دخترک
 یبه کس  د ینبابود،    دهیکامل نرس  نانیزود منصرف شد. تا به اطم  یلیکند اما خ

 .گفتیم یزیچ

رو  یحرف  خواست بابا،  خان  پهلو   یبزند که  از  پهلو  ییکاناپه  و   گر ید  یبه  شد 
 :د یپرس

نشد؟    ییچا  نیا  -  مشتر  ار یب   یکیحاضر  االن  حجره،  برم  مرگم  خبر   ا یبخورم 
 .رسنیم

 گفت:   رفت،یکه به سمت آشپزخانه م  یو درحال د یلب گز نینوش

 برات. کنمیم فیو تعر زنمیحاال کارام رو که بکنم زنگ م - 

  ش یروبرنز روبه  یوار یشده. نگاه به ساعت د  یزیگرشا خبردار شد که چ  شصت
 انداخت و لب زد: 

 اونجام.  گهیساعت د  هی تا  تینشد! نها - 

.  د یایبود که ب  شیکه گرشا قطع کرد. خب او از خدا  د یبگو  یز یخواست چ  نینوش
 ی ! حتگریبود. دل بود د  دهیگرشا را ند   گر یاز کوه برگشته بودند، دپنجشنبه که  

عقلش    ق،ی. در آن دقاگرفتیو بهانه م   شد یتنگ م  ز ی در مواقع قمر در عقرب ن
  قتیزبانش حق  ر یتا از ز  اگفت که زنگ بزند و از آمدن منصرفش کند چون گرش

  ش یو تقال کرد تا گرشا  د یاما قلبش، تندتر کوب  داشت،یدست برنم  د،یکشیرا نم
  چاره یعقل  ب  شهیو محرز بود که در جدال عقل و دل  دخترک، هم  ند یرا دوباره بب
 .شد یمغلوب م
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بار  را داخل فنجان  یچا بابا رو  ،یم یقد   کیکمر   ی اشه یش  یعسل  یمقابل خان 
ل تختش را حرکت داد و مقاب  لچرشیرفت، و  ز یگذاشت. سپس به سمت اتاق عز

را گرفت و به زحمت  ز یبغل عز  ر یاش، زدخترانه ف  ی نح یهانگه داشت. با دست
پ م  شیپا  کی   رزنیبلند کرد.  پا  توانستیرا  اما  دهد  کاماًل   گرشید  یتکان 

 بود. حرکتیب

تختش بنشاند.    یرگ شود که باالخره موفق شد او را روبهبود کمرش رگ  کینزد
  ی بازگرداندنش به تخت، رو  ای  لچر یو  یرو   ز یکه هنگام نشاندن عز  یبه درد  گر ید

پرستار    ک یکه    رفتیپذ یم  د یعادت کرده بود. با  کرد،یبازوها و کمرش احساس م
البته    یبرا  یدائم و   سوختیاو م  یراب  دلش  ییطورها  کیمادربزرگش باشد. 

 . دادیانجام م  یشخص ل یرا با م شیتمام کارها

حرکت    ک یرا پشت کمرش. با    گرشیگذاشت و دست د  شیزانو  ر یدستش را ز  کی
بلند شد   رزنیپ  یبالشش خواباند. صدا  یاش چرخاند و رو او را در تخت تک نفره

 که گفت: 

 . زیعز ینیبب ر یخ - 

  ی رینظ یبود و حس ب  شیچند ساعت پ  ر یتختش نشست. ذهنش هنوز درگ  کنار 
 و مرموز گرفته بود.  بیآن مرد عج یهاکه از حرف 

 ز یخر و پف عز یصدا ده،ینکش قهیبه دق زد،یزد. اگر حاال حرف نم ایرا به در دل
 . شد یبلند م

 ز؟ یعز - 
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ش تماشا کرد.  قاب، مقابل چشمان  کی بود را در    دهیخواب  شیکه رو  یو تخت  رزنیپ
 ادی نداشت، او را    جلوه  گر یبود و د  دهیپر  یریکه رنگش از پ  یسبز  یهاله یآن ت

 داشتند! قتیحق شیها. خودش بود نه؟ پسرش بود و حرفانداختیآن مرد م

  ی برگرد  د یو چند ساعت هم طول کش  یکه رفته بود  ییاز جا  یخوایاگه م  - 
 !شنوم یم ،یبگ

 داد و کالفه گفت: رون یب ینفس نینوش

ذهنم    یاگهید  ز یچ  ه ی ...  یاش رو باز کنه...  مغازه  یگفتم که منتظر بودم حاج عل  - 
 رو مشغول کرده. 

لب   ر یرا در دست لغزاند و آرام آرام ز  اشی اقوتی  حیتسب  ؟«ی»چ   دنیبا پرس  ز یعز
 ذکر گفت. 

 :د یپرس د یبا ترد نینوش

 سرش اومد؟  ییپسرت بهنام چه بال  - 

بهنام متعجب شده    یاش دربارهنوه  یمقدمهیکرد. از پرسش ب  ز یچشم ر  ز یعز
 :د یرا پشت گوش داد و پرس دشیپشت و سفکم   یهابود. تل 

 ؟یپرس یشده که راجب اون م یبهنام؟! چ - 

 مکث کرد و با خود کلنجار رفت.  یکم  نینوش

 فقط... فقط کنجکاو شدم.  - 

 و برات مهم نبود؟  یکنجکاو نبود  تییراجب مادر و دا چوقتیتو که ه - 
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 .د یکالفه پوف کش  نینوش

 بدونم.  خوام یحاال کنجکاوم. م یول - 

 از ته گلو گفت:  ییکنار تختش را گرفت و با صدا  یلهیم ز،یعز

 خب! بشون من رو تا بهت بگم. یلیخ - 

تخت   یرا گرفت و او را رو  ش یاز پاها  یک یکمرش و    ر یدست گذاشت ز  دوباره
 را نشاند. رزنیچرخاند و پ

. بود! درست مثل عاطفه! اونا افتخار من و باباشون بودن  یخوب  یلیبهنام پسر خ  - 
 ما رو چشم زد.  یزندگ یاناپاک خورده ر یکدوم ش   دونمی... نمهویاما 

 را صامت کرد.  ز یآمد و عز ییرایبم خان بابا از پذ  یصدا

 مغازه، خداحافظ! دهیرس د یبار جد  امیب ر ید د یشب شا - 

 ادامه داد:  ز یکرد و عز  یبابا خداحافظ خان با

  یرفته تو کار خالف، وقت  میدونستیتبهکار شد! ما نم  خبر یگروه  از خدا ب  هیعضو    - 
 شده بود.  ر ید یلیکه خ  مید یفهم

 تطابق داشت. د؛یاو و آن مرد را کنار هم سنج یهاحرف

 رفت؟  ایدن شد که... که از  یچ - 

ا  رزنیپ  یچهره با  پ  نیناگاه  اخم  ُشره کرد.  و    اش ی شانیسوال    اد یعمق گرفت 
 که کمر او را شکسته بود.  ییافتاد. روزها اشیزندگ  یروزها نیترسخت
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روز  -  اون  د  یاز  تهران  رفت  مدمشیند   گهیکه  قدرت  به  مدام  خر    گفتمی.  از 
. اما اون  کنهیم  کار ی داره چ  مینیبب  دنشید  میبا اتوبوس بر  ای. بنییپا  ایب  طونیش

پسر حرمت من رو شکسته، بزار بره به    نی کفش که ا  هی پاش رو کرده بود تو  
باند دنبالشن. تازه    یآدما  امااز اون گروه فرار کرده    مید یمدت بعد فهم  هیدرک!  
  یهاسط آشوبافتاد که رفته بوده تو کار خالف. شب و روز نداشتم. و  میدوزار

  نیزم  هویشد، خدا    یچ  دم یشوم هم سر عاطفه اومد. اصاًل نفهم  یدلم اون بال
تو محله    ختنیاون باند ر  یمدت بعد آدما  ه ی.  میسرپا ش  گهید  میزدمون و نتونست

از ترس   دن،یکشیمارو م  کیکش  ابونیمدام تو کوچه و خ  کردن،یم  دمونیو تهد 
. آوردنیسرمون م  ییبال  هیاز دستشون ساخته نبود وگرنه    یبود که کار  سیپل

 .گذشت تا چند سال بعد خبر آوردن بهنامم رو کشتن و جسدشم سوزون...  

گلو  یبغض در  د  شی که  بود  کرده  رشد  غده  نداد.   گر یماننده  ادامه  مجال 
چک  یگونه  یرو  شیهااشک نوش  د ی چروکش  دستمال کاغذ   نیو  او    یسمت 

 گرفت. 

 توانست ی داشت، پس م  یهمخوان  باً یآن مرد تقر  یهابا حرف  ز،یزع  یهاحرف
 شده بود. دوار یام یگریاز هر زمان د شیب ن،یباشد! حاال نوش قتیحق

 :د یسکون چشمان و حرکت افکارش، به خود آمد و پرس انیم

 نشد؟! یخبر گهید ؟یبعدش چ  - 

به سمت    رزن،یسر برگرداند و نگاه به او داد اما سر پ  د،یآ ینم   یجواب  د ید  یوقت
 یارهایش   یرو  ش،ی هااشک  نکهیقبل از ا  یجلو خم شده و خوابش برده بود! حت

 صورتش خشک شود!



 

 
90

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 سرعت آخه؟ نیبه هم - 

بام  بازگرداند و به اتاقش در پشت  دهیدوباره او را به حالت خواب ط،یالزام شرا به
 رفت. 

 *** 

 

 را تا آرنج   شیهانیاش فارق شد، آست چهارخانه  راهن یپ  یهامه از بستن دک  یوقت
 یرا برداشت، کم  نهیمقابل آ   یرا صاف کرد. ادکلن بلور  راهنشیپ  یقه یتا زد و  

 آمد. رونیگردنش پاف زد و از اتاقش ب  یرو

مبل   یدسته  یآورد و رو  ر یبه دست گ  ل ی موبا  ،ییرایاز پذ   یا را در گوشه   پدرش
 او نشست و لب زد:  کینزد ،یراحت

 سردار! یبهم زد ی کلیامروز عجب ه - 

  لش یموبا  یلمس  یو دوباره سمت صفحه  ستیکوتاه گرشا را نگر  ،یمهد  پدرش
 سر برگرداند.

 پسر؟ یخوایم یباز چ - 

 .پدرش گذاشت  یمبل داد و دستش را بر شانه  یبه دسته  یشتر یب  یه یتک  گرشا

ازش بخواد؟ شما   یزیما داشته باشه و چش  یپیتو خوش  یبه باحال   ییآدم بابا  - 
 فقط. میقربان! شما امر کن ما انجام بد   یی. تاج سر مایسردار ،یسی! رئیسرور

از نظر گذراند.   یچشم  ر یبازش را زآورد و پسر زبان  نییرا پا  یگوش  یصفحه  یمهد 
 .د یکش  رونیشلوارش ب بیرا از ج نیماش چیکرد و سوئ  یمکث
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  ادتیرو هم دارم وگرنه بابا    نیماش  نی! خوبه ا نیسراغ ماش  ایبزار برسم بعد ب  - 
 که تو!   افتادینم

 داد. یمهد  ی به گونه یو ماچ د یرا در هوا قاپ چیسوئ

فدا  -  به  ش  یمن  صورت  هم  غت یتشیاون  بنده  با    شهیسلطان!  چه  چاکرتم، 
 ! نی ماش یچه ب نیماش

تا    د یطول نکش  شتر ی ب  قهیزد. پنج دق  رونیتکان داد و گرشا ب  یبا خنده سر  یمهد 
خانه نوش  یمقابل  را  در  برسد.  هم،   شیبرا  نیپدربزرگش  با  همراه  و  باز کرد 

م  نینوش  یخانه   ییطورها   ک یرا که    یبامپشت   یهاپله  حساب  باال   آمد یبه 
  ه یکه سا   یو در قسمت  د بام قدم برداشتن  یشده  یکارکیکف موزائ  یرفتند. رو

 سکو نشستند. ینداشت، رو بود و آفتاب

 لب زد: نیباالخره نوش ،یاهی چند ثان یاز مکث بعد 

 .ارم یحاضره، بزار برم ب ییچا - 

 :د یشد که گرشا پرس ز ی خمین

 ن؟ یبا چوب دارچ - 

که گرشا چقدر    دانستیو خشک شده نگاهش کرد. م  ستادهی طور اهمان  نینوش
تمام شده بود. آرام   ن یچوب دارچ  ف،یاست، اما ح  نیدارچ  عاشق دمنوش چوب 

»نه« تکان داد و گرشا مچ دستش را گرفت و دوباره آرام در   یبه نشانه  یسر
 کنار خود نشاند و گفت: 

 ! حرفت رو بزن.خورم ینم الیخیپس ب - 
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 یو حرفش را گم کرد. از ک  گم شد   ره،یخ  یرنگ  یهاله یآن ت  نیدخترک، ماب  نگاه
بود؟    یاز پانزده سالگ  قایرا بپرستد؟ دق  شیهادارد تا نگاه  از یبود که حس کرد ن

 رفتیاو قنج م  یهانگاه  یها بود که دلش براتر. مدتقبل   یلیتر، خنه! قبل   ای
ن   یاکلمه   یاما هرگز حت   د یشا  ایگرا بود،  چون درون  د یبود. شا  اوردهیبه زبان 

 ... . ایتاط و مح

 شد و لبخند به لب گفت:  گر ید ییو درهمش، معطوف به جا  شانیپر ذهن

 یادگاریدفتر خاطراتم رو بدم تا برام    ،ی بار که اومد   ن یا  خواستمی! میراست  - 
 .ادیب شیپ یچ گهیدانشگاه، د ی رفت نکهیبعد از ا ستیمعلوم ن ،یسیبنو

نشست،    نینوش  یزانو  یکه دستش رو  نبار یدوباره مانع بلند شدن او شد. ا  گرشا
که فقط مختص خود او بود رو    یآرام و مخمل  یکرد. با لحن  حرکتیاو را کامال ب

 لب زد:  نیبه نوش

 وفته؟یب یدختر خوب؟ مگه قراره اتفاق خاص ادییم شی پ یبعد از رفتنم چ - 

در دانشگاه را به   اشیخبر قبول  یوقت  که از   دانستی. گرشا مد یلب گز  نینوش
دربارهدخترخاله او  داده،  مح  یهادانشگاه  یاش  حت  طشیتهران،    ی رشته  ی و 
ا  یداروساز  در  روز  هر  و  روز  م   نترنتی هر  جو  و  طبع که    کند؟یجست  به 

 .دانستینم

 را درهم گسست:  نیافکار نوش گر ید  یگرشا، بار  یصدا

 یبرا  کنم،ی برگشتم دارم براش جون م  یاز سرباز  یاز وقت  یدون یتو که خوب م  - 
رو   یکه چقدر داروساز  یدونیبهش برسم دو سال پشت کنکور موندم. م  نکهیا
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برنامه    ام،ییها م. تموم آخر هفتهیاوقاتت تلخه نوش  قدر نیدوست دارم و باز ا
 ؟یچ گهیکوهمون هم که سرجاشه، د

از ح   ینفس  دخترک او مفوت کرد. گرشا چه  حرف   د یفهمیچه م  دانست؟یال 
 باشد. مستاصل لب زد:   تواند یچه م  شی روزها  نیحال بد ا  لیو دل  ستیدلش چ

. فقط...  یکن  شرفتی ناراحتم؟! من که از خدامه تو پ  تیگفته به خاطر قبول  یک  - 
 فقط... . 

 هان؟!  ره،یبگ ینفس هیدور بشه و  غولهیب نیداداشت از ا یخوایفقط نم - 

  بافتنی قال یکیمتنفر بود!  ز یاز دو چ اشی. در زندگد یماس نیان نوشدر ده حرف
 او! یخطاب شدن گرشا به عنوان برادر برا یکیو 

برادر  ماند؟یم ماند،یآدم نم  یاو فراتر از برادر بود. برادر که تا ابد برا  یبرا  گرشا
 ؟ یتوانیم ،ینگه دار تیهاکنار خود، مقابل چشم  شهیتا هم یتوانیرا که نم

ابد   او آ   خواست؛یم  یرا  و کمال.  جز گرشا   یروشن  ینقطه  چیه  اش،ندهی تمام 
وقت و  تلق  نیهم   ینداشت  خود  خواهر  را  او  دست    کرد،یم  یگرشا،  از  ترس 

 . افتادیو بر جانش م  شد یدادنش، ناگاه متولد م

بزرگ و پر قدمتش به تماشا    یهاو درخت  را با دار   اطیاز او گرفت و ح  چشم
 نشست. دلش دوباره غم برداشته بود.

راه باز کرد و عطر تن گرشا را به مشامش رساند. آزار داشت    نشانیب   یخنک  مینس
بر   یدست   د،یرا د  نی نوش  علتیو ب  ینداشت؟ گرشا که سکوت ناگهان  م،ینس  نیا

دختر،   نیکه چرا ا   د ینفهم  چوقتیو به فکر فرو رفت. ه  د یفک خود دست کش
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  نینوش  د یزد که شای. حدس مخوردیو حرفش را م  شودیناگاه حالش گرفته م 
 . به عمد تکرار کرد: کرد ینگرانش م  نیو هم  شودیم  یاز افسردگ  یدارد وارد حالت 

 خالص بشم؟ نجایاز ا خوادیآره؟ دلت نم - 

ب  ن،ینوش  و حرص  پر  را  نس  رونینفسش  آن  دوباره  عطر    میفرستاد.  مزاحم، 
 . ناخودآگاه سمتش برگشت و لب زد: ییمحبوبش را پخش کرد و دلش را هوا

وقت   هیتهران.    ام یکه منم بتونم ب   یکن  یفقط بهم قول بده بعد از رفتن، کار  - 
 ... . لمهیمثل اون ف

 مه،ینصفه و ن  یلبخندها  نیهم  دانست،ی کوتاه لبخند زد، افسوس که نم  گرشا
کرد    ر ییتغ  شیهاکم حالت لب. کم کند یتا چه اندازه دختر مقابلش را متالطم م 

 جواب داد: طنتیبه پوزخند شد. با ش ل یو لبخندش تبد 

 هم ستوندم و برگشتم!  یزن هی  اروهه،یزد و مثل اون  ید ید هویحاال  - 

 زشت! اشیتصورش تلخ بود و شوخ یلب فشرد. حت نینوش

گرفت. داد   شگونی داشت با تمام توان و یکه گوشت نرم  ییرا از جا گرشا  یبازو
 دست فشرد. شیبازو ی گرشا بلند شد و رو

 ؟یتهرون  یغلط کردم بابا غلط کردم! آخه من رو چه به دخترا - 

چه؟ اگر ماندگار    شد یم   یدختران تهران  یهایها و طنازعشوه  یفتهی! اگر شآخ
مرگ هم در آن صورت   یمگر نه؟ حت  نش ینوش  مردیم  آمد؟ینم   گر یو د  شد یم

 کمش بود.
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و نگاهش    ستادیاز راه رفتن ا  الشیخ  ش،یهابشکن گرشا مقابل چشم  یصدا  با
 کرد. 

 ؟یواسه تولد حاضر نمیسر و ته بگو بب یب یهاحرف  نیا یبه جا - 

 : د یجمع شد و متعجب پرس نینوش یابروها

 تولد؟!  - 

  خواد یبرام. م   د یریتولد بگ   د یداده با  ر یگ  دا یچند روزه که ش  ؟یمگه خبر ندار   - 
اما من باهاش    شد ینم  یهم دوست و آشنا دعوت کنه. مامان اولش راض  یکل

تو دل بچه    میریبار مفصل بگ  ه یبزار    م،یصحبت کردم که تا حاال براش تولد نگرفت
 نمونه.

 توانست یم  شهیجا خوش کرد. گرشا هم  نینوش  یهالب  یرو   ن،ینمک  یلبخند 
خواسته و  خوب  انشیاطراف  یهااحساسات  به  هم  یرا  به    لیدل  نیدرک کند، 

 بود. نیو نوش دایش یبرا یخوب یحام شهیهم

 یساعت ستشان را رو  یخال  یگفت و ناخواسته، نگاهش جا  کی را تبر  دایش  تولد 
 :د یپرس  نکه یاپا و آن پا کرد تا  نیا یاش رصد نمود. کممچ پسرخاله 

 ؟ یساعتت رو نبست - 

مچش    یبرجسته  یها گرشا جمع شد، بالفاصله دستش را باال آورد و رگ  یابروها
 را لمس کرد. به کل فراموشش شده بود که ساعتش را از داخل کشو بردارد.
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بند   یرو  نبار یا  ن،ینوش  نگاه  یهاو عقربه  یچرم مشک  ساعت خودش نشست. 
گرشا بود   یه یعلت که هم ساعتش هد   ن یآن هم به ا   ساعت را عاشق بود،  ییطال

 داشت. ز یاش را او ن و هم لنگه 

کرد که او دست آخر مجبور   فیبود که آنقدر از ساعت اسپرت گرشا تعر  درست
تر از  بود و مهم  دهیآن ساعت را بخر اما باالخره که خر  یتولدش، لنگه  یشد برا

 بود. دهیهمه، با ساعت خودش ست خر

را دستش کند، خودش   اشیساعت مچ  شه یروز از گرشا قول گرفته بود که هم  آن
نم  ی. حتبستیم  شهیهم  ز ین دلش  آن   آمد یهنگام خواب،  بازش کند.  مچ  از 
 ن،یدوست نداشت؟ اصال نوش  شد یساعت را مگر م  ی_الجوردیلیجذاب  ن  ینهیزم

 به جا بگذارد. شیاز او در گرشا یبود که نشان یزیهر چعاشق 

 رفت برش دارم.  ادم یزدم، به کل  رونیاز خونه ب یاعجله - 

رو   ینگاهمین و دوباره  انداخت  از    شهیساعت خود متمرکز شد. هم  یبه گرشا 
به   د یرس یو بعدش م  شد یها« شروع م داشتم  ها« و »عجلهرفت  ادم ی»  نیهم

 ها.«و »فراموشش کردم  ها«ستی»مهم ن 

روشنش   نیشوار ج  بیرا کوتاه چک کرد، دوباره آن را داخل ج  لشیموبا  گرشا
 ُسراند و گفت:

االن بگو   نیرو هم  یگیبعدًا م   یکه پشت تلفن گفت  یول کن! اون حرف  نارویا  - 
 برم. د یمنتظرمه، با د یسع قمیکه رف
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م  نینوش برد.  فرو  دهان  ا دانستیآب  بود.   پسر،  نیکه  نخواهد  بردار  دست 
بهنام صحبت کند   ییدا  یدرباره  یکه مطمئن نشده با کس  یتا زمان  خواستینم

 نبود. یاما انگار شدن 

محو و   ز،یعز  یحرف بزند که صدا  دهیکه امروز د  یلب باز کند و از مرد  خواست
 ی شد، ُمهر خالص  شتر یب  ن«اشینوش  ن،ی »نوش  ینوا  یآرام به گوشش خورد. وقت

  کرد،یم  یبام را طکه با عجله طول پشت   یبلند شد و درحال  نیاو را زد و نوش
 گفت: 

 !د یببخش ن،ییبرم پا د یبا کنه،یداره صدام م  - 

 *** 

 

 یهاتکه   ،یمیقد   یهاها و کتابکاغذ پاره  ر یو از ز  د یکمدش را کش  یلی ر  یکشو
  رون یکشو را ب  یچسب گوشهنفس زد و به اکراه، نوار    قیعکس را برداشت. عم

 آورد. 

را که از وسط نصف شده بودند، در کنار هم گذاشت و با نوار   ییهاعکس  یهاتکه 
شد، آن را   ل یزن  درون عکس تکم  یچهره  یها را بهم چسباند. وقتچسب، تکه 

بسته    یبه طرز قشنگ  یو حجاب  پیگلدارش را، ک  یمقابل چشمانش گرفت. روسر
 . کردیم یصورتش، به ماه، دهن کج یبود و گرد

تماشا نکرده بود. اصاًل آنقدر   نانهیزبیعکس مادرش را، مانند امروز، ر  چگاهی ه  او
 . دانستیبود که فقط خدا م زار یصامت درون آن قاب، ب یاز چهره
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مادرش را خطاب   ه،یدر مقابل بق   یبا الفاظ زشت  اسیهمکالس  یآمد وقت  ادشی
دوان و مغموم خود را به خانه رسانده بود و هر دو عکس  یقرار داد، به چه حال 

هرگز   گر یو از آن روز به بعد د  عاطفه را پاره و پرت کرده بود داخل کشو   ی  ادگاری
 ها را نگرفته بود.سراغ آن عکس

نار عاطفه  در ک  یمرد  ر یچسباند. عکس، تصو  گر یدکیبه    ز یعکس دوم را ن  یهاتکه 
است.    ن یپدر نوش  گفت،یبهنام م  ییشوهرش بوده. اما دا  گفتیم  ز یبود که عز
خوش چهره و خوش پوش،  یخندان مرد یهاعاطفه در کنار چشم  نیلبخند نمک

فا   ییبایقاب ز اما چه  بود.  نوش دهیساخته  ه  ن،یکه  اچ یبا  از  نفر،   نیکدام  دو 
مادر را تجربه کرده بود و نه   ای نداشت. نه هرگز آغوش پدر    یمشترک  یخاطره

 بود. دهی ناقابل نوش یفنجان چا کی بار، در کنارشان  کیشده  یحت

که به آن سر    شد یم  ید یمد   یسالها  یکه حت  راقیدر قبرستان کوچک د  مادرش
 کجاست.   دانستینم یرا حت ینزده بود، فراموش شده بود و کسر

  یتلنبار شده بر رو  ی کاغذها  ر یگذشته را، از ز  خیو تار  یمیقد   یکرد و مجله  یپوف
 نکهیخواسته؛ ا  ز یچ  ک یعاطفه هنگام مرگ تنها    گفتیم  ز ی. عز د یکش  رونیهم ب

 به او بدهند! ن،یمجله را بعد از بزرگ شدن نوش کیدو عکس و 

مجله فرق    یهیخودش و شوهرش است اما قض  ر یدو عکس محرز بود که تصو   آن
 !کردیم

که مادربزرگش آن مجله را به او داد، چند بار مطالب درونش را    یهمان روز  از 
و   د یعاطفه را نفهم  یاحمقانه  ی  ادگاری  ن ی ا  ل یهرگز معنا، ارتباط و دل  یخواند ول

 !اندازدیگذاشت که مادرش کرم داشته و خواسته دستش ب  نیفرض را بر ا
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ب   دوباره با  را  مجله  با    یحوصلگیصفحات  مصاحبه  زد.    ست یبالفوت  کیورق 
زندگ جنا  سنده،ینو  کی  ینامهیمعروف،  داستان  و    ،ییچند  جدول  معما،  چند 

تاث   یصفحه ارگذار یجمالت  ربط  کدام چیه  هان ی!  نه   ینه  داشتند،  عاطفه  به 
 .نیاش و نه نوش گذشته

اتاق،   یوارید  ینه یپرت نمود. بلند شد و مقابل آ   گر ید  یرا بست و سمت  مجله
 کوچک بست.   یاسبدم  کی یا شانه زد و به اندازهر  اشیصاف و شکالت یموها

 ش، یهافکرش حرکت کرد و مقابل چشم  نه،یکردن به خودش در آ   نگاه  درحال
بود. در  یرعادیدر آن صفحات، غ یزیشدند. چ دار یاز صفحات مجله پد  یریتصو 

 شده بود.  دهیاز حروف خط کش یدور بعض ،یهر صفحه، با خودکار آب

از حروف،   یکرده بود، بعض  یادآوریدرست    برداشت و دوباره مجله را گشود.   قدم 
  ی عنیمجله را نگاه کرده بود،    ن یا  نیکه نوش  یبار  نیداشتند. آخر  رهیدورشان دا

بود که نخواهد به   تیاهمی عاطفه آنقدر منفور و ب  ش،یبرا  ش،یحدود پنج سال پ
قض  زهایچ  نیا حاال  اما  ا  هیدقت کند  داشت.  افرق  دختر    نکهیحتمال  آن  او، 

 وجود داشت. کردند،ینباشد که همه تصور م یبرگشته و ناپاکبخت

دار را که  کاغذ و قلم برداشت و حرف اول عالمت  کی اول شروع کرد.    یصفحه   از 
در صفحه نوشت.  بود،  در سطرها  ی"الف"  د  ،یانی پا  یدوم،  را که   یگریحرف 

منوال چند    نیشده بود، در کنار حرف اول قرار داد و به هم  دهیدورش خط کش
مجله تمام   صفحاتکرد! هنوز    اشزدهرتیح   جهینت  تیرفت. در نها  شیصفحه پ
 شده بود! جادیجمله ا کینشده 

 را آشکار کن دخترم.«  قتیزنده نماندم، حق »اگر 
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، در صفحات را  گر یچند لحظه ماند. با عجله، حروف د  یجمله برا  یرو  ن،ینوش  نگاه
 کنار هم قرار داد.  ،یبعد 

 را آشکار کن.«  قتیاند. حقزده یبه من و تو تهمت بزرگ گناهم،یب »من

  وبش، یدرشت شد و فکش منقبض گشت. چرا تا به حال، مغز مع  شیهاچشم
  ل یدل  د یو کلمه بسازد؟! شا  ند یحروف را در کنار هم بچ  د یگمان نبرده بود که با

نبرد.    ییجمالت بو  ن یاز ا  ن،یجز خود نوش  ی ه که کسبود  ن یکار مادرش، ا  نیا
م  نکهیا  یبرا   ز یبود، عز  یعاد  ینامه   کیاگر    د یشا عاطفه   یهاحرف   کردیفکر 

 . دادینم نیدروغ محض است، هرگز آن را به نوش

کاغذ نوشته بود را وارد   یکه آن مرد، رو  یارا با عجله برداشت و شماره  لشیموبا
 :د یکننده شن  د ی ناام یجمله  کیتماس را لمس نمود  کونیآ  یکرد اما وقت

 .« باشد یمورد نظر خاموش م »مشترک

بهنام دوباره گل کرده و   ییدا ی  هم فشرد. اگر ترس  لعنت ینازکش را رو یهالب
ن حال  سرش آمده بود؟ با آ   ییمنصرفش کرده بود چه؟ اگر بال  قتیاز گفتن حق
 هم نبود. د ی که داشت، بع  یناکو روز اسف

 آزاردهنده، تکرار شد.  یو چندباره تماس گرفت، اما بازهم همان جمله  دوباره

و آن    حیگرفت. آن لبخند مل  ش یهامادرش را برداشت و مقابل چشم  یتک  عکس
بود؟ چرا تا به حال حس نکرده بود که    دهیمهربان را چرا تا به حال ند   یهاچشم

 نهفته وجود دارد؟  یتیاش، معصومدر چهره

م  شکیب  ها،چشم ا  نند یبیفقط  ا  نیو  به  ماست که  فکر  جهت    د،ید  نیطرز 
حاصل کرده بود، در عکس   نانیمادرش اطم  ی گناهیاز ب  نی. حاال که نوشدهد یم
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 شیآالیو ب  قیمادر شف  کیتنها    زد،یلبخند م  نیکه نشسته بود و به دورب   یزن
در وجودش    یبیحس عج  کی  شد،یم  ره یخ  تر قیو دق   شتر یب   یوقت  ی. حتد یدیم

 داشتن. به دوست هیشب یحس کرد،یرخنه م

 *** 

 

 بکش. نجای ا یهاکیهم به سرام یدست هیرو بردار و  یشو نیاون زم - 

ها گذاشت. دست   ییرایرا کالفه بلند کرد، برد و وسط پذ   یشونیسبد زم  یدسته
 را گرفته بودند. ندهیگند  مواد شو  یبو ش،یهاو لباس

را ثابت کند و از نقش    ز یتا همه چ  رسد یم  یباالخره روز   یعن یخود فکر کرد    با
 کند؟  انیرخ نما  ز یاقبال او ن  یتا ستاره  شد یکارگر، پرستار و آشپز استعفاء دهد؟ م

فرش   خاله لول کردن  حال  در  پذ دست  یهاآتنه،  دوباره    ییرایباف کف  بزرگ، 
 گفت: 

بدون   یمهمون  یاگه تو  نجای لک بمونه. ا  خوام یبکش. نم  یت   ز یرو تم  نجایکل ا  - 
  ی برن رو  فشونیکث  یهابهتره، فرض کن بخوان با اون کفش  یلیفرش باشه خ

 !نمینازن یهافرش

 ی و رو  کردیم  سیخ  ،یرا در سبد چرخش  یهمچنان ساکت بود و فقط ت  نینوش
خاله آتنه را هم انجام    یهای زکاریتم  د یبابا کم بود، باخان   ی. خانهد یکشیم  نیزم
زن شباهت داشته، همان بهتر که   ن یاخالقش به ا  ز ی. اگر مادرش عاطفه ندادیم

 . کردیم فیتعر یگری، طور دب شدهی بهنام  غ ییاز او متنفر بود! اما ظاهرًا دا
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 را باال آورد. نیسر نوش  رفت،یراه م عیکه پر صدا و سر  دا ی ش یهاقدم  یصدا

! کجا رنگشون ادیینم   زم یها اصاًل به شومکفش  نیمامان خانم! ا  نیخودت بب  ایب  - 
 !اس؟گه یهمد  هیشب

را   یگلبه  یپف  نیآست  ز ی دستش و شوم  ک یرا در    یپاشنه بلند صورت  یهاکفش  و
که   یو با اخم  د یکش  یحرص  یباال آورد و لب کج کرد. آتنه نفس  گر یدر دست د

 جا داشت، نگاهش کرد.  اشیشانیکنج پ  شهیهم

 تر از کفشته. رنگکم   یلباست کم - 

را باال   شیو صدا  د یرا در هم کش  اشیمشک   یهاابرو  یهمان طور با تخس  دایش
 برد:

 آخه؟!  هیبهکفش گل  نیمامان خانم؟ ا یدار یکور رنگ  - 

 گرفت.   نیجمع شده، کفشش را سمت نوش یابا چهره و

 !ن؟ینوش هیگلبه  نیا - 

 خاله آتنه انداخت و ناچارًا گفت: یهابه اخم یابرو خم کرد، نگاه نینوش

 آره.  باً یخب تقر - 

 :د یرا از نظر گذارند، توپ نینوش یسرخ شده بود، عصب تیکه از فرط عصبان  دایش

 ؟یکور  - 
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خاله آتنه و اجبار به آوردنش    شنهادیاز پ   یکاف  ی. به اندازهد یلب گز   نینوش  و
نامربوط   یهاحرف   دنیطاقت شن  گر یو د  بود  یاشان، کفرکردن خانه  ز یتم  یبرا

 را نداشت. لب زد:

 ؟ یخوایحرف، حرف خودته، چرا از من نظر م یوقت - 

  یی رایپذ   یاهکیسرام  یرا رو  اشیمجلس  یهاکفش  د،ییهم سا  یدندان رو  دایش
 داد زد:  رفت،ی که سمت اتاقش م  یپرت کرد و درحال

 .د یخر میبر  اد،یگرشا ب  زنمی! زنگ مپوشمینم نارویمن ا - 

 گفت:   نیکرد و بغ کرده رو به نوش  یلب غرغر ر یز آتنه

 .یانبار میببر ر ی فرش رو بگ نیا یگوشه  ایب - 

باز شدن   یکه با صدا  ردیفرش لول شده را بگ  یرفت، خم شد و خواست انتها  جلو
 .ستادی دوباره ا یدر ورود

  ی و سپس بازوها  یجذب زرشک  شرتیت  یرو  نیوارد خانه شد و نگاه نوش  گرشا
 گرشا هرز رفت. 

اش مادر و دخترخاله  نیباال رفت و نگاهش ب  اشیمشک  یابروها  ن،ینوش  دنید  با
 دچار نوسان شد.

  ی را داد. سپس نگاه  نیقدم برداشت و جواب سالم نوش  ییآرامش، سمت روشو  با
 :د یکف خانه انداخت و متعجب پرس  یهاو دستمال یلول شده، ت یهابه فرش

 چه خبره؟!  - 

 جواب داد:  ن،یقبل از پاسخ نوش آتنه
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 ی واسه  ادیخواست ب  ن ینوش  نم،یو ببر   ز یچه خبر باشه، رفته بودم عز  یخواستیم  - 
 تولد کمکم کنه، منم مخالفت نکردم. یکارا

پررو بود.    نقدر یهم  شه یاش را نگاه کرد. همفقط خاله   صدایمات شد و ب  نینوش
خواسته   نیخود نوش  گفتیو بعدش م   آوردیاش م کار به خانه  یبه زور او را برا

 و به اصرار آمده است! 

به    ،ییروشو  ینه یکه مقابل آ   یصورتش زد و درحال  یرا از آب پر کرد، رو  مشتش
 :د یبلند در جواب مادرش پرس  انداخت،یم  یاش نگاهخورده  سیُپر و خ  یابروها

 که خودش خواست؟  یمطمئن - 

 . ستیچ هیکه قض  دانستیم ی. خودش، بهتر از هرکسامد ین یجواب

 د،یایب رونیب ییکه خواست از روشو  نی را با حوله خشک کرد و هم شیهادست
 .د ی کولش پر  یناگاه از پشت سر، رو یکس

 به دادم برس داداش! - 

. د یخاطر ترس  نیبود و به هم  گر ید   ییخورد. فکرش، کاماًل معطوف به جا  کهی  گرشا
برادرش   یرهمظلومش را به چه  یهاآمد و نگاه  نییبا کرشمه از کولش پا  دایش

 دوخت.

پشت لبش    یانداخت و پوزخند   دایبه ش یحیزده و ساکن، نگاه  اندرسف  خی   گرشا
 نشاند.

 ی سن کم  شه،یفردا پونوزده سالت م  ی ناسالمت  ؟یبزرگ بش  یخوایم  یتو ک  - 
 !ستاین
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از   دایش بعد  افزا  کیکه  ناگهان  شیدوره  قد کش  یهاتا شانه  ،یقد  بود،    دهیاو 
برادرش را بوسه زد. ُتن   یو آرام گونه  ستادیپنجه پا ا  یخودش را بلندتر کرد، رو

 تر نمود و گفت: تر و نازکرا مهربان شیصدا

جفت کفش    هی  هایکه ترسوندمت! تو رو خدا منو ببر از مغازه دامغان  د ی ببخش  - 
 اداش.تو رو خدا د ره،یآبروم م  ان،ییفردا بردارم. تموم دوستام م یبرا

اگر او   شد یها گرفت. چه مگر بود، چشم از آن که تمام صحنه را نظاره   نینوش
برخورد کند و احساسش را  یحد با گرشا راحت و خودمان نی تا ا توانستیم ز ین

 زد. نیخشک کرد و دوباره زم  یرا در سبد چرخش یت د،یکش  یبروز دهد؟! آه

 پشت سرش راه افتاد.   ز ین  دایو شآمد    ییرایقدم برداشت، تا اواسط سالن پذ   گرشا

 خودم حساب کنم؟ بی هم از ج د یالبد با - 

بلند و آزادش را پشت گوش داد و همان    یکرد. موها  زانی لب و لوچه آو  دایش
در نظر گرشا بانمک بود   شهیتوپر و تپلش، هم  کل یطور مظلومانه نگاهش کرد. ه

 .افزودیاش مبر نمک چهره کرد،ینگاه م ز ی برانگطور ترحمآن یو وقت

 بود.  دایش ر یبه هدف خوردن ت یگرشا، نشانه  ز یر لبخند 

 !مونمیواسه حاضر شدنت منتظر نم قهیاز ده دق  شتر یب - 

آرام،   یاسرخوش شد و خواست جست بزند و بغلش کند که گرشا با چهره  دایش
به آن   یارا نشان داد و با انگشت اشاره، تقه   اشیساعت مچ  د،یسر عقب کش

 زد.

 شروع شد! قهیحاال ده دق نیاز هم - 
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 سمت اتاقش رفت، همزمان گفت:  فور یلب کج کرد و ک دایش

 روش، حاضرم.  یبزار گهید یقهیده دق - 

نگاه  گرشا و  فوت کرد  نفس  نوش  یکالفه  ساب  نیبه  مشغول   دنیانداخت که 
 گرشا که   یسرکشش را به ساعت مچ  یهالهیبود و گاه ت  ییرایپذ   یهاکیسرام

 . دادیدوباره بر مچ دستش بسته بود م

اش، به  و دخترانه  فیظر  یهابا آن دست   ن،یبه آشپزخانه رفته بود و نوش  آتنه،
سرش   یباال  پسیکوتاهش را تمامًا جمع کرده و با کل  ی. موهاد یکشی م  یت  ییتنها

. از دادیرا ُپرتر نشان نم فشیباز هم اندام ظر ،یاسیبسته بود و آن لباس گشاد 
 . اوردیطاقت ن گر یرا خواند و د یاش خستگچهره

! سر راه ید یساب  یکاف  یخانم. به اندازه  یشما هم بفرما لباسات رو بپوش نوش  - 
 خونه. رسونمتیم

 آب را بست و داد زد:  ر یحرف گرشا، ش دنیبا شن آتنه

هم کمک کنه، بعد از  نیزاید دنیدرست کردن دسر و چ یقول داده تو نینوش - 
 خونه.   گردونمیتموم شدن کارا خودم برش م

کرد. با حرکت    یبرد و کالفه هوف  یو مرتبش دست  شدهاصالح  یبر موها  گرشا
 خواست تا فقط برود و لباسش را عوض کند.   نیچشمش، از نوش

قاطع گرشا نشست. مگر نگاه    یرا کنار گذاشت و نگاهش، رو  یط  نینوش  نبار یا
 نگاه مقاومت کرد؟  نیدر مقابل ا شد یم

 .مونمیاما... ا... اگه خاله بخواد م - 
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  ی ارنگ روشنش فرو برد و با چهره  نیابرو باال داد. دستش را داخل شوار ج  گرشا
 نگاهش کرد. یجد 

 برو آماده شو. - 

را عوض   شیهاسمت اتاق گرشا رفت تا لباس  عیاز خدا خواسته، سر  ز ین  نینوش
 . کند 

 ی هاکه آتنه با حرص ضرف   یدر خانه نشست. درحال ینیسنگ یرفتن او، فضا با
 کارش گفت:   نیماب  د،ی سابیرا م نکیداخل س فیکث

اون دختره   یسرش نسوزه و برا  ختهیکار ر  نهمهیمادر بدبختت که ا  یدلت واسه  - 
 بسوزه! 

  ب ی دستش، همچنان در ج  کیآرام قدم برداشت و وارد آشپزخانه شد.    گرشا
 و گفت: د ینفس کش قیشوارش بود. عم

 .میدیکارها رو انجام م  یهمه دایاجازه بده برم و برگردم، خودم نوکرتم! با ش - 

 ، یکف  یهاظرف  یباز کرد و برخورد آب پرفشار بر رو  تیآب را با عصبان  ر یش  آتنه
 : د یتوپ یگرشا بپاشد. با کج خلق  یهالباس یرو باعث شد کف و آب

 !نیدادیاز صبح انجام م نیالزم نکرده! اگه انجام بده بود - 

خ  گرشا عقب گذاشت.  با    شرتیت  ی  سیقدم  سپس  تکاند،  و  را گرفت  جذبش 
 و آرام گفت: یدرگوش ییصدا
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واسه کار، خودش   یار یرو ن  چارهیصد بار ازت خواستم که اون دختر ب   کینزد  - 
گرفته تا ُرفت و روب   یدارضیخان بابا کار داره؛ از مر  یتو خونه  یکاف  یبه اندازه
 ! چوقتیه ،یدرک کن یخواینم چوقتی ه ی. ولیو آشپز

را با پشت لباسش    شیهااهرم آب را بست و سمت گرشا برگشت. دست   آتنه
 باال رفت.  شیپاک کرد و ولوم صدا

برم  -  به کجا  باشه،  دستم  ه  هی  خورهیآوردمش کمک  ساده؟    یچیه  یکمک 
از   یدمار  ،یبزن  نهیالحال رو به س معلوم   یسنگ اون دختره  گه یبار د  هی!  گمینم

  ت یواسه مادرت فراموشت بشه گرشا، حال  فیو تکل  نییکه تع  ارم ییروزگارت درم
 شد؟ 

زد.   رونیرفت و از آشپزخانه بنگفت. نظر گ  یکرد اما کالم  ر یینگاه گرشا تغ  رنگ
اگر بخواهد با او بحث کند، تا   دانستیبه رفتار تند مادرش عادت داشت و م

. شد ینم  الیخیو ب  آوردیکم نم  چوقتیادامه دهد چون آتنه ه  د یفردا صبح با
در مرامش نبود نثار    که سر و ته    یدرشت و ب  یهابه حرف   د یرسیآخرش هم م
 مادرش کند.

خانه  کی  یجا  شهیهم آرام در  و  مادر  یها خالآن  یمادر صبور  در  یبود،  که 
هد  آرامش  مسائل گوناگون،  و  مشکالت  بروز  دلدار  هیهنگام  و  دهد.    یکند 

 و آرام بود، مادر نبود. میهرچقدر که پدر خانواده مال

ناواضح و تنها به صورت صدا    کل معمول مادر و پسر راکه کل   یدرحال  نینوش
اتاق،   یقد   ینه ی. از انعکاس آ د یکش  شیموها  یرنگش را رو  روزهیشال ف  د،یشنیم

خورد و برگشت. عکس بزرگ او چاپ   وار ید  یبزرگ گرشا رو  ر یچشمش به تصو
تخت را اشغال کرده    یروبهرو  وار ید  یفضا  شتر یب  باً یتقر  ،یشاستخته  ی شده بر رو
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آراسته و نگاه جذاب و خوشرنگ او، قاب شده در   یموها  یبود. چشمانش رو
چشم بست و سمت   د،یکه رس  انشیعکس ماند. به تن بدون لباس و عضالت نما

عکس بدون   کی  د یهمه عکس خوب داشت، چرا باگرشا آن   یبرگشت. وقت  نهیآ 
مثال    ایالتش را به رخ بکشد؟  که عض  کرد؟ یانتخاب م  ییبزرگنما  یلباس را برا

 کند؟یکار م  یبدنساز یکه به صورت جد   د یبگو

شده   دایاش پسرکله   ،یفشرد. دوباره آن سردرد لعنت  اشیشانیپ  یرا رو  دستش
 .د یدو شیهاه یعطر خاص اتاق در ر د،یکه نفس کش  قیبود. عم

بزند  به لباسش    یگرشا بردارد و کم  ز یم  یمات ادکلن را از رو  یشه یش  خواست
صدا منصرفش کرد. کله   یاما  در،  شدن  ماب  یباز  از  ب  نیگرشا  و    رونیدر  آمد 

 مجابش کرد تا از کنکاش در اتاق او دل بکند.

 ؟ یقصد اومدن ندار اناً یاح - 

 نشسته بود.  نیهم حاضر شده و رفته بود و بست داخل ماش دایش گر ید

نزد  رونیب  هنگام  آتنه  چرخ  کیرفتن،  سمتش  دو  هر  نگاه  و  ابروهاد یآمد   ی. 
لبخند  و  را گشاده کرد  ه  ی تصنع  یتاتواش  پرست  چیرا که  بر   آمد،ینم  ژشیبه 

 .د ی نازکش کش یهالب

دوست داشتم دعوتت    یلیفردا هم خ  ی ... برانیهات ممنون نوشبابت کمک  - 
هم تو  ها و پچ پچ کردناشون،  مردم، نگاه  یهاحرف  ،یدون یکنم، اما خودت که م 

 !زهیریرو بهم م دایو هم تولد ش کنهیرو معذب م

فقط نگاه کند. معموال    رانیح  نیخاله آتنه، باعث شد که نوش  ی سیرودروایب  سخن
و مراسمات مهم را که اصاًل! اما   هایعروس  کردند،یدعوت نم  هایاو را به مهمان
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بود    دهیُرفته بود و ساب  شیکه از صبح برا  ییدایتولد ش  یکه برا  کردی گمان نم
 هم اجازه آمدن نداشته باشد.

خود    د،یپوشیاسپرتش را م  یهاکه کفش  یمعنادار گرشا به مادرش، درحال  نگاه
 حجم تعجب گرشا از حرف مادرش بود. یایگو

هر حرف   اد،یینفر هم م  نیاول  اد،ییفردا م  نیاتفاقًا نوش  گه؟ید  یکنیم  یشوخ  - 
 به خودم. نیسپاریهم اگه بود، م یثیو حد 

روشنش،   یها. با چشمآمد یخونش درنم  زدند یشد، کارد اگر م  ظیآتنه غل  اخم
  ی و پاسخ دندان شکن گرشا، فقط سکون و آرامش  د یپسرش کش  یبرا  یخط و نشان

چهره  در  روبود که  آرام  آخر، گرشا  دست  داشت.  و   نینوش  یشانه  یاش  زد 
 برود. رونیمجابش کرد تا ب

اش بدجور گرفته شده بود، لب  که از حرف خاله   ینیکوچه، گرشا دم گوش نوش  در 
 زد:

 .ی. تو از طرف خودم دعوتریبگ دهیهاش رو نشنحرف - 

ه  اما به  غم  چیحرفش،  نتکاند.    یعنوان  بود،  نشسته  دخترک  دل  بر  را که 
 جواب داد: حوصلهیب

 شلوغ رو دوست ندارم.  یهاجمع ادیز ام،ییممنون من نم - 

عقب   یرفت و در صندل  یگریکالم د  چیهیب  نیکرد که نوش  شی کالفه تماشا   گرشا
 یی  جلو  یدر صندل  دای شد. در عوض، ش  نی عابر  ینشست و مشغول تماشا  نیماش

 .کردیم ی وراج یکاف  یشا، به اندازهکنار دست گر 
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 یکوچه   گر یبه خان بابا افتاد که از سمت د  نیچشم نوش  دند،یچیکوچه که پ  داخل 
م خانه  به طرف  داشت  معوج،  و  پآمد ی کج  بود که  سابقه  ا  رمرد،ی. کم    نی در 

ب به خانه  از عصر  از داخل ماشد یایساعت  شد.   ز یپدربزرگش ر  یدر چهره  ن،ی! 
و احواالتش، به آن   بود باد کرده    اشیدرهم و سرخ بود، دماغ گوشت   اشافهیق

 احواالت شوم شباهت داشت! 

سرش    د،یترمز فشرد و خان بابا، درحال چرخاندن کل  یمقابل خانه پا رو  گرشا
 یالحظه   یرا برا  نی اندام نوش  اش،یشانی پ  یرو  نیها برگشت. غلظت چسمت آن 

به سمت او    دنشی شد و خان بابا با د  اده یافزود. پ  ذهنش  یهالرزاند و بر سوال
بر مانتو   د یتا به او رس  رگ،تر رفت، اما پدربز قدم عقب   کیبرد. از ترس    ورشی

 چنگ زد و او را به زور و کشان کشان، داخل خانه برد. اشیطوس

 .نمیبب ایب - 

 دای. شد یپر ن ییرا خاموش کرد و پا نیبود، متعجب ماش  دهی که صحنه را د   گرشا
که از   یشد و داخل رفت. تا گرشا برسد، خان بابا با عنان  ادهیهم به دنبال او پ

بود، س نوش  یمحکم  یلی کفش رفته  او، مسخ و   نیدم گوش  خواباند و دست 
چه شده و   رسد بپ  کردیجرعت نم  یشد. حت  پیک  یلیسوزش س  یبر جا  ر ی متح

 . شودیگناه مجازات م  نیبه کدام

  نه یو مقابلش س  د یدوم را هم بزند که گرشا سر رس  یلیرا باال آورد تا س  دستش
را در آغوش گرفته بود،    که انگار او  یرا گرفت و با حالت  رمردیسپر کرد. دستان پ

 ترش برد.عقب

 کارا!  نیا دهیشده خان بابا؟ از شما بع یچ - 
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  ش یهاکرد و با خشم نفس زد. لب  بابا، گرشا را آرام ُهل داد، او را از خود جدا  خان
که هنوز    ینیرا به نوش  نشی. نگاه خشمگانینما  اشیشانیپ  یهاکبود بود و رگ 

 :د یبود سپرد و توپ جیگ  یلیاز درد س

 یلنگه  یبش  ؟یبش  نیکه آخرش ا  مید یزحمتت رو کش  رزنیعمر من و اون پ  هی  - 
 اون مادرت؟ 

 یعنیشده بود،    دهیوسط کش  مادرش  یدر تعجب نشست. دوباره پا  نینوش  نگاه
 .اشی همان نقطه ضعف اصل

 یهاتل   یافتاد و طره  شیهاشانه  یخوش رنگش سر خورد و رو  یروزهیف  شال
 پخش صورتش شد. ،یشکالت

را با تمام توان   لچرشیکه اهرم و  یدرحال  اط،یدر ح  یسر و صدا  دنیبا شن  ز یعز
 را باز کرد. یورود یاشهیبود، در  ش  حرکت فشرده یبرا

 چه خبر شده؟! - 

 ی شد اما او عقب  رفت و فاصله گرفت. هنوز مزه   تر ک ینزد  نیبابا به نوش  خان
 یهر کار  یبرا  رمردیفراموش نکرده بود. پ  شیهایخان بابا را در کودک  یهاکتک

دخترک بلند   ینادرست بوده، دست رو  بردیو او گمان م  دادیانجام م  نیکه نوش
او هرز شده بودند عادت داشت،   دنز   یکه برا  یبه دستان   نینوش  نکهی. با اکردیم

 . شد یکاسته نم  اشیاز وحشت وجود یباز هم اندک

 دم یترسیکه ازش م  یدختر  دخترت رو، باالخره روز  ر یبگ  ل یتحو  ایخانم! ب  ایب  - 
 .د یرس
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را تا   رمردیافتاده که دارد پ  یبیچه اتفاق عج  شده بودند عالمت سوال که  همه
 .بردیم شیمرز سکته پ

 از همان فاصله، لرز  دست سالمش را کنترل کرد و داد زد: ز یعز

 نه؟!  ایشده   یچ یگیجون به سر شدم مرد، م - 

تند   خان روبابا  و  برداشت  قدم  انفجار.  باروت درحال  بود  زد. شده    ی تر نفس 
 خش برداشت و آرام گفت:  شی. صدانشست  یمانیس یهاپله 

ات که نوه   کننیم  تیاومدن مغازه و شکا  هاه ی بشه... همسا  یخواستیم  یچ  - 
ه.  شده و رفت نشیبار سوار ماش  نیآخر گن ی. مم ید ید بهیمرد غر ه یرو چند بار با  

امون  که محله   میکنیو تحمل نم  میدیآورده بود که ما اجازه نم  تیخانم شکا  الیل
 رو به فساد بکشن!

 : د یو نال  د یکوب  شیزانو یدست، محکم رو یضربه با

ل  ست؟ی روا ن   رم یاز شرم بم  -  بچه ذاتش خرابه؟    نیبه سرم؟ نگفتم ا  رم یبگ  یچه گ 
 سرشتش از گناه ساخته شده؟ نگفتم زن؟

لب   نینوش داغ  شیهالرز  زحمت کنترل کرد.  به  رو  یاشک   ی  را  اش گونه   یکه 
 ال یفضول، من جمله ل  یهاه ی سرش افزود. پس آن همسا  یبر درد جمجمه  د،یچک

اتفاق   نیا  نکهیقبل از ا د یبودند. با دهیبهنام را د ییدا ،ییروروبه یخانم در خانه
 .گفتیرا م ز یخودش همه چ افتد،یب

که درمقابل در    دایش   یشد، حت   کسیف  نینوش  یهمه، جهت برداشت و رو  نگاه
 بود. گرشا گفت:  ستادهیا اطیح
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 محاله... .  نیشده خان بابا. نوش یحتمًا اشتباه - 

 حرف گرشا آمد و به زحمت لب زد:  یآب دهان فرو برد، رو نینوش اما

 .نیکنیکه شما فکر م  ستین  یاون قتیحق  یاشتباه نشده! ول - 

 ی گرید  ز یاز هرچ  شیدر چشمانش، ب  رتیگرشا از حرکت ماند و رنگ ح  یهالب
 را آزرد. نینوش

مرتکب    یگناه  چیمادرم هم ه  ستم،ین  کنن یمن اون دختر ناپاک که همه فکر م  - 
 اس.بهنام بود. اون زنده ییشدم، دا نشیماش که سوار   ینشده. مرد

پوزخند   خان سر   یبابا  و  م  یزد  بود که  شده  سرخ  آنقدر  داد.  از    شد یتکان 
 را به وضوح خواند. اشیاش، آتش وجودچهره

 ز یر  ،ی و ناباور  رتیشد که داشت با ح   ز ی سر برگرداند و چشم در چشم عز  نینوش
م  ز یر بود. ختیریاشک  فشرده  لب  و  بغ کرده  برگرداند سمت گرشا که  سر   .
برا  کدام چیه بودند.  نکرده  خال  ،یالحظه  یباور  دا  یدلش  بهنام که   ییشد. 

م   اشیگوش از کجا  پس  بود،  در    توانستیخاموش  و    قیدقا  آنثابت کند؟! 
به    یکه وقت  یبا تمام گوشت و خونش، حال مادرش را حس کرد، حال  ها،هیثان

 داشته است. شکیت زده بودند، باو تهم

 : د یکش  ادینفس زد و چشم بست. در دل فر پروایو ب  قیعم

 کمکم کن.  ا،یخدا - 

 گرفت و با تعلل گفت:  ینفس
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شهره، اولش منم باورم نشد اما االن   نیاس، برگشته! االن تو ابهنام زنده  ییدا  - 
که    ی ال خونهداخ  شی ها پکه سال  ی. اون گفت، مردکاماًل مطمئنم که خودشه

ها  اون اتفاق  یبهنام. همه   ییخود دا  یعنیاومده بوده، اونه،    رونیعاطفه ازش ب
بهنام گفت به خاطر...    ییزدن، دا  متسوء تفاهم بوده. به عاطفه ته  ه یهم فقط  
 ... . رونیاز خونه ب رنشیبگ  دهیترسیم نکهیبه خاطر ا

 زد: ادیبرداشت و فر ز یخ نیبابا ناگاه برخاست، سمت نوش خان

 پدرسگ!  یرو بهم بباف فیاراج نی ا اتیکارکثافت  هیتوج یالزم نکرده برا - 

، از کوچه   ییرا به رخ دخترک درمانده بکشد که صدا  شیدوباره زور بازو  خواست
 نگاه همه را معطوف خود کرد. 

 داره! قتیحق - 

 نیب   یکرد که مرد  ز یچشم ر  اطیباز در  ح  یمهین  مشوش و مستاصل بر   ن،ینوش
شد. نفس   دهیکش  شی هالب  یکه لبخند رو  د ینکش  یبود و طول  ستادهیدرگاهش ا

را که    یآسمان  یو تنش ُشل شد. گمان برده بود که دارد همان بال  د یکش  یراحت
 کرده بود.  یانیپادرم بار نیاما نه! خدا ا کند یبر سر مادرش آمده، تجربه م

اندام و د  مرد نگاه ش  الق،ی الغر  را بست.  که    دایقدم داخل خانه گذاشت و در 
 مرد ماند و از او فاصله گرفت. یاز همه به او بود، رو تر کینزد

 داداش؟ هیک  گهید نیا - 

سست و    ییهاجز سکوت نداشت. مرد باز هم جلوتر آمد، با قدم   یگرشا، جواب  و
 .کردیم ینیگتنش، سن یکه انگار رو  یسر
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عز  خان و  م  ز یبابا  از قضا موها خکوبیهر دو  آن مرد که   دش، یسف  یگشتند. 
م  شتر یب آن  بیعج  زد،یبه چشم  بهنام  مبه  آدم    شد یها شباهت داشت. مگر 

  ز یمرده باشد. عز  شیاگر او، هزاران سال پ  یفرزندش را فراموش کند؟! حت  یچهره
سال،   انیسال  ش،تنها پسر   یرهدوبا  دار یقلبش فشرد. حسرت د  یدستش را رو

 . د یدینم  قیاش را دقبا آن چشمان تار از اشک، چهره   گر یجان از او فرسوده بود. د

 اش را ُرفت و رو به مرد گفت:با انگشتانش، اشک گونه  نینوش

 .یانداختیدردسر م  یمن رو هم تو  یداشت  ؟یرو خاموش کرده بود  تیچرا گوش  - 

 . چشم درشت کرد و گفت: د یلرز یرعادیمرد، به صورت غ یهالب  

نفر دنبالم بود.    هی ...   هی . محاله...  م... محاله بزارم اون بال دوباره تکرار بشه..   - 
! چندتا تماس ناشناس هم داشتم که  سی پل  ایباشه    ر یاردش  یاز آدما  د یشا... شا 

 .دم ییپایخونه رو م  ن یوجود هر روز ا  نی رو بشکنم. اما با ا  مکارتمیمجبور شدم س

 اشره یرا گفت و سمت پدرش برگشت. فک خان بابا قفل شده بود. نگاه خ  نیا
 از حدش بود.  شیب رتیداخل چشمش، از ح یخون یهابا آن رنگه شک،یب

 لرزان رو به او گفت: ییبا صدا بهنام 

  ی ندگکه باعث شرم  یخان بابا... آره... منم... ب... بهنام. پسر ناصوابت. همون - 
 اس.که زنده  فیز... زندس... آره! ح مصرفیپسر ب نیشد. ا تیو سرافکندگ

را گرفت، خم    رشیجلو رفت و دستان پ   شد یم  دهیکش  نیزم  یکه رو  ییهاقدم   با
شد تا ببوسد اما خان بابا او را با تمام توانش باال آورد و چشم در چشم پسرش 

دوساله بود،    نینوش  یوقت  ش،یکه درست شانزده سال و چند ماه پ  یشد. پسر
 خبر مرگش را آورده بودند. 



 

 
117

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

الغر و نزارش را به دقت از نظر گذراند. خودش بود! تنها پسرش!    یشد و چهره  ز یر
از آنچه که قابل    شتر ی ب  ار یشکسته شده بود، بس  ار یبرود؟ اما بس  ادشی  شد یم مگر  

باشد  پتصور  چ  رمرد ی.  زبانش    د یبگو  یزیخواست  چشمانش   یار یاما  و  نداد 
 طور گرد و متعجب ماند. همان 

خانه هرز رفت. از بدو ورود، تازه   یدر ورود  لچرش،یبهنام، سمت مادر و و  نگاه
حد سالخورده و    نینشسته بود؟! چرا تا ا   لچر یو  ی. اما چرا رود یدیداشت او را م

 !د؟یرس یفرتوت به نظر م

ها جلو  پله  یکیو از او جدا شد. تا نزد  دیدست از دستان پدرش کش  ناخودآگاه
 : د یپرس نیبود رو به نوش شیکه در صدا  یبا غم  آمد و

 خودشه؟!  زه؟یخود  عز - 

بهنام سست شد. چه کرده    یسر تکان داد و پاها  د ییتا  یآرام به نشانه  نینوش
 ! کرد؟یگناه را چطور جبران م  همهنیبود با مادرش؟! ا

را خوب   دارشانید  نیکم آمد. آخر  ز یعز  یهاهیشد، نفس در ر  تر ک یچه نزد  هر 
ضربان   یمرگ او را. دست رو  روز نحس  آوردن  خبر   طور نی هم  آورد،یم  ادیبه  
 کج شد.   یهوشیقلبش فشرد و سرش به حالت ب وار وانهید

را کنار    لچر یو  نی. نوشهیطور بهنام و بق  نیهم  د،یبا تمام توان سمتش دو  نینوش
  ی زبان   ر یز  یهاداروها، قرص   یرفت و از  قفسه   ز یو با عجله سمت اتاق عز  د یکش
 آب برگشت.  وان یل کیآورد و با  رونیرا ب ز یعز

 ش یهاناله   نی. مابختیریرا در آغوش گرفته بود و اشک م  حالشیمادر  ب  بهنام 
 :گفتیم
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 چرا؟!  ن؟ینوش ی... چرا باهاش حرف نزدنی... از همدم یترسیم نیاز هم - 

گذاشت و به زحمت سرش را    رزنیرا آرام داخل دهان پ  یرزبان یقرص ز  نینوش
 .د یصورتش پاش یآب رو یباال آورد و کم

چشم  قهیدق  چند  د  ز یعز  یهابعد،  شد.  و   د یباز  افتاده  از کار  دست   بهنام،  که 
. پسرش زنده بود زد یری نفسه اشک م  ک یدستان خود گرفته و    نیَلمسش را ب

حال و روز،    نیدر ا  دنشی. دقراریتکه استخوان  ب  کیشده بود    رمردش،یاما ش
 کم عذاب نداشت.

 *** 

 

 .یامکان نداره! عقلت رو پاک از دست داد - 

را    گار یپلک زد. پاکت س  پروایاش را تکاند. چند بار تند و بپدرش جمجمه  یصدا
 آتش زد. ،یمس یو با فندک رنگ و رو رفته د یکش  رونیب بشیاز ج

 :د یدوباره توپ یبابا تند و جد  خان

 !ید یکشینم گار یقباًل س - 

 کرد بر خود مسلط باشد.  یبه مبل داد و سع هیزد، تک گار یبه س یپک بهنام 

 .شمی. اگه نکشم خوب نمکنهیآرومم م  گار یس - 

  ی هاقرار گرفته بود، لب   نهیکه قلبش در س  شد ینم  شتر یب  یاقه یکه چند دق  ز یعز
بود، در دست  او نشسته  را که کنار  بهنام  تر کرد. دست  زبانش  با  را  خشکش 

 گرفت و گفت: 
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تو یمرد  یگیم  -  بود  یکه  تو  بوده،  برا  ،یاون خونه  اما    رون یب  یچ  یقبول! 
 ره؟یدامن خواهرت رو بگ ییآبرویننگ ب یچرا گذاشت  ؟یومد ین

  نکه ی. قبل از اد یرزانگشتان بهنام ل  نیب  رفت،یکه دودش رقصان باال م  یگاریس
 : د یبزند، خان بابا توپ یبخواهد حرف

نکنه نوش  گهید  داره مزخرف م   -  ا  ادتی  نینره خر!  بهم    نیداده  خزعبالت رو 
 !؟یبباف

به زحمت چشمانش را باز نگه داشته بود،    ،جهیکه از فرط سردرد و سرگ  نینوش
 .د ینتواند بگو  چیو چشم بست. آنقدر  منگ شده بود که ه  د یسرش را سفت چسب

 دورگه لب زد:  ییبا صدا بهنام 

 لمیتحو  دم یکه لو برم. ترس  دم ی... به موال خواستم اما ترسرونیب   ام یخواستم ب  - 
فتم کنن، به    ر ی اردش  یو بعدش آدما  سیبدن دست پل   دم، یابوالفضل که ترسخ 

 بزرگ بشه.  نقدر یموضوع ا کردم یمنه نادون فکر نم

چند لحظه، نگاه همه را معطوف خود کرد   یبرا  دا،یش  یزنگ خوردن گوش  یصدا
تماس را قطع نمود، بلند شد و    یصدا  اش، یگوش  یبه صفحه   ینگاه  میو او با ن

 رفت.  رونیب ییرایاز پذ 

 تر قی و دق  شتر یب  اتی با جزئ  یکرده بود. حت  فیتعر  ماجرا را  از یتا پ  ر یتمام س  بهنام 
 ستند، ینگریکه او را کنکاشانه م  ییهاگفت اما نگاه  نیبار اول به نوش  یاز آنچه برا

 نداشتند که او را باور کرده باشند. ییهابه آن یشباهت چیه

  ی ماند. گوش  اطیح  یزدهو زنگ  یآب  یهامضطرب و نگران، بر پنجره  دا،یش  نگاه
 بر گوشش چسباند و آرام گفت: شتر یرا ب
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  طی شرا  هی . تو  زدلمیزنگ بزنم به مامانم عز  د ی! باگهیآره به خدا! شانس منه د  - 
 .میحرف بزن زنگمیمناسب، خودم م

ماجرا، کف   از یتا پ ر ی با مادرش تماس گرفت، س دایکه ش  یبعد، وقت قهیچند دق و
 دست آتنه بود! 

رو  انیم و کنار گرشا  بازگشت  مبل نشست. گرشا    یجمع مشوش داخل خانه 
 دم گوشش گفت:  یدستش را دور گردنش انداخت و با پوزخند 

 ؟ یکرد  اتویچوغول - 

. شکر د یکش  شیموها  یرو  شتر یلبخندزنان نگاهش کرد و شال براقش را ب  دایش
وگرنه کالهش پس معرکه بود.   داند یدوست پسرش را نم  یه یکرد که گرشا قض
او   ییو باور نکرده بود که آن مرد نامتعادل، دا  کردینگاه م   بیهنوز به بهنام عج 

 باشد.

 که زنگ زده، مادرش بوده، گفت:  یبه گرشا ثابت کند کس کهنیا یبرا

 بدونه؟ د یا ها! نبداداش  مامان زنده شده یناسالمت - 

 گوش برادرش ادامه داد:  کیُشل شد و مظلومانه نزد اشیکمان   یابروها سپس

 !بندنی ها هم که االن م! مغازهخوره؟یتولدم بهم م شه؟یم یگرشا االن چ  - 

تمام حواسش سمت صحبت   گرشا با ح  ییدا  یهاکه  و  بود  و    رتیبهنام رفته 
 لب گفت:  ر یز کرد،یپنجه نرم م دست و یناباور

 . ادییم شیپ یچ مینیفعاًل. تا بب ادهیوقت ز - 
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لب   ر یداد. ز  زشیبه دماغ ت  ینشست و باد  نهیشد، دست به س  یعصب  دایش  اما
 . کردیمدام غرغر م

  گر یبدتر از آنچه بود، شد. د  ن،یپر کرد، حال نوش  گار یتند س  یخانه را بو  یوقت
 نازک و سوزدار گفت:  ییبهنام، با صدا ییدا یهاحرف نیتحملش سر آمد و ماب

 ؟ یریفشارم رو بگ  شهیگرشا؟ م  - 

  نیزده بودند که حواسشان به نوش  . آنقدر همه شوکد یاز جا پر  ی با نگران  گرشا
  ز یحال ن  یانتها  یکاناپه کرم  یدورتر از همه، رو  یهم نشستن او کم  د یشا  نبود.
 : د یشد و نگران پرس ز ی خ میبر علت شده بود. بهنام ابرو درهم برد، ن د یمز

 شده؟ ضیمر ست؟یحالش خوب ن نینوش - 

لب    بست،یو دستگاه فشارسنج را م  زدیرا باال م  نینوش  نیکه آست   یدرحال  گرشا
 زد:

 . ستین  یزیشده، چ ینجور یافت فشاره، احتمااًل از استرس ا - 

  ش یهاو سرش را به آرنج  د یپک زد. فکش لرز  گارشینشست و دوباره به س  بهنام 
 داد. صورتش جمع شد و خط اخمش محرز. هیتک

وقت  -  ا  یلیخ  یعاطفه هم  بود  قند درست  شد یم  ینجوریجوون  آب  براش   ...
 .کردم یم

و زبان تلخ، هنوز باور نکرده بود که پسرش    یجد   یبابا که با وجود آن چهره  خان
و   د یکش  یحال بود، پوفخوش  ار یبابت در دلش بس  نی کنار دستش نشسته و از ا

 گفت: 
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دخترمون   یعمر خودمون با آبرو  هی ثابت کن که    ار،یهات مدرک بگفته  یبرا  - 
 شه یاما محاله! م  یگی باشه که تو م  ین یا  قتیکه حق  میمنم راض  م،یکرد  یباز

 شهی خواهرت به حراج بره؟ مگه م  یتا آبرو  یو فرار کن  ی! بترس؟یمگه پدر صلوات
 شد؟ یو ناموس سرت نم رتیتو غ ؟یزیچ نیهمچ

  ی گاریانگشتانش، س   نیکه ب  یشد. با همان دست  نییبهنام، باال و پا  یگلو  بیس
 یجد  یهالهیرا چنگ زد و ت دشیسف انیدرم کی یدرحال دود شدن بود، موها

رو بابا،  رفته  یخان  رنگ  و  سبز  ب  یچشمان  چروک   نیچ  ن یپسرش که  ها و 
پسر شر و    نهمان بهنام بود؟! هما  نیو دلش گرفت. ا  د یمحصور شده بود چرخ

 شوخ؟! 

 شد.  شیهاگرشا، مهر سکوت لب  یکه صدا  د یبگو ی زیخواست چ بهنام 

 فشارت رو هفته!  نه،ییپا یلیخدا! خ ای - 

در    شهیداد و از درد، چشم بست. هم  هیمبل تک  یسرش را به زحمت رو  نینوش
خرش را    خیب  ،یقند و فشار لعنت  نیا  کرد،یاظهار نظر م  د یکه با  یمواقع ضرور

اش  نازک و رنگ رفته   یها. خواست با لب کردیرا به کل فلج م  و او  د یچسبیم
 گفت:  یکه گرشا با نگران  د یبگو یزیچ

ُرم بگ رم یم -   تحمل کن. کمی. ام یو ب رم یس 

پسر    ز،یعز از  تشو دانه  کی  یکیباالخره  با  و  برداشت  چشم  در    یشیاش  که 
 توانست بکند:  هیتوص کی شده بود، طبق معمول فقط  دایاش هوچهره

 براش.  ار یدخترم، برو ب دایش م،یخرما دار نتیکاب  یتو - 
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را از    اطیزد. طول ح  رونیو به اجبار بلند شد و گرشا ب  د یکش  یحرص  ینفس  دایش
را گشود، مادرش تازه    اطیدر  سبز رنگ ح  یکرد و وقت  یدرختان بلندش ط  نیب

 بود و قصد در زدن داشت. دهیرس

گرشا را کنار زد،   یکوتاه  نگاه  میبا ن  شان،ی پر  یوق زده و صورت  ییهابا چشم   آتنه،
منتظر نماند و   ز یبپرسد. گرشا ن  یزیاز فرط شوک، نتوانست چ  یداخل شد و حت

 داروخانه راه افتاد. به سمت  تر عیسر

 ی کرد. وقت  یخال  شیآخر، زانو  یرا باال رفت و در پله   اطیح  یمانیس  یهاپله   آتنه،
ش د  یاشه یدر   با  بهنام  را گشود،  پر  دنش،یخانه  جا  چشم  د یاز  آتنه    یهاو 

رنگ و   ی الغرتر و کم  ی کم  رتر،یپ  یاو ماند. خودش بود، فقط کم  یرو  حرکتیب
رفته را  رو  برادرش  بود  ممکن  مگر  بود.  شده  ن  بهتر  چشماورد؟یجا   ش، یها! 
 رتیاش نبود، فقط حغم در چهره  ا ی  یاز شاد   یاثر  چیماند. ه  کسیطور فهمان 

 . رتیبود و ح

جمع شده و منجمد، خواهرش    یآن چهره  نیبه سمت او قدم برداشت. ماب   بهنام،
تر رفت، قدم عقب  کیو آغوش گشود اما آتنه،    خونش را! جلو رفت! همدیدیرا م

 بکند، منصرف گشت.  خواستی که م  یبهنام متوقف شد و از کار

 چه خبره؟!  نجایا - 

ش  ز،یعز  نیب  ینگاه بابا،  نوش  دایخان  خود   یکه کم  ینیو  به  درد  از  دورتر 
 چرخاند. د،ی چیپیم

 برادرش نشست و به زحمت لب گشود:   یاش دوباره روبرآمده یهاچشم

 ؟یات... تو زنده - 
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 کیمبل، نزد  یتکان داد و آتنه، قدم برداشت و رو  یسر  د ییتا  یبه نشانه  بهنام 
 یحت  نکهی. بدون اد ی را با حرص کنار دستش کوب  اشیمشک  ف ینشست و ک  دایش

 .ردیبگ هی چند ثان یبرا ده،یکه هجده سال تمام ند   یبرادر یهادست

 ن؟ یرو از من پنهون کرد یمهم نیبهم زنگ بزنه؟ چرا خبر به ا دایش د یبا - 

به پدرش   اتش،یو خشک بود. خلق  احساسیباز هم ب  کردند یبه جانش م  جان
 . دادیهم داشت، هرگز در ظاهر و زبانش بروز نم یرفته بود و اگر احساس

خاموش کرد و دوباره   ،یعسل  یرو  ی  ن یچ  ی  گاریرا داخل جا س  گارشیس  بهنام 
نکرده بود. رفتارش، بدتر شده بود که بهتر نشده بود!    یرییتغ  چینشست. آتنه ه

  ده یآنقدر رنج کش  ، یدور  یهابود. در آن سال   فور یک  دنشیوجود از د   نیاما با ا
 بداند. ز ی را ن هایمهریب نیبود تا قدر هم

 و گفت:   د یکش  یقیعمداد. نفس    هیتک  لچرشیبه و  شتر یتکان داد و ب  یسر  ز،یعز

 . مش ید یکه د  ستین  شتر یدو ساعت ب- یکیشلوغش نکن! ما خودمون    یخودیب  - 

پا  یهالب به  افتاده  نیی رو  برا  یو  سمت    د یآرام چرخ  د، یلرز  یالحظه  یآتنه، 
 بهنام و گفت:

تموم   ت؟یاز دور  دنیکش  یچ  رزنیو پ  رمردیپ  نیا  یدونی... میچقدر عوض شد   - 
 ؟یها کجا بودسال  نیا

 نفس زد. همه ساکت بودند. گفت:   قیعم بهنام 

 بزرگه!  یخوشحالم آبج دنتی! از دوباره دیاما تو اصاًل عوض نشد  - 
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 یی موضوع عاطفه  و آن روز نحس کذا  ی گرشا برگشت، همه داشتند درباره  یوقت
که   کردی. حاال بهنام همه را رها کرده بود و داشت آتنه را قانع مکردند یبحث م

و آتنه   بردهیغذا م  یپنهان  شیاست و فقط برا  گناهیبه وهلل خواهرش عاطفه، ب
 که امکان ندارد.  کردی کله انکار م  کی

  ن ی گذشت و به نوش  ییرایوسط پذ   یهمهمه  نیاز ب  یکیپالست  یاسه یبا ک  گرشا
مادربزرگش    یچوب  یمبل سه نفره دراز بکشد. جا لباس  یو از او خواست رو  د یرس

 آن کرد.  زان  یرا از اتاق آورد و سرم را آو

را   طیبلند مح  یصداها  دادیاجازه نم   یکه حت  ید یشد   یهاجهی سرگ  نیب  ن،ینوش
برا  یبه خوب باز کرد و نگاهش  قاب  ،یالحظه  یادراک کند، چشم   یگرشا را در 

  ن یبراق، گم شد و تسک  یهای آن عسل  نی و ماب  د یخود د  یرودرست روبه  ک،ینزد
به درد   کیکه    نیهمه آدم، هم آن  نی. بافتی   ت یبود کفا  شیهانفر حواسش 
 !کرد؟ ینم کرد،یم

بود که عطر   کیآنقدر نزد  ش،یکه گرشا  نیداشتند؟ هم   یت یچه اهم  هیبق  اصالً 
 نبود؟ به خدا که بود! یمکف د،یچیپیاو م  یتنش در حوال

گرشا را متوجه خود کرد و او قبل از وارد کردن سوزن، آرام   ن،یمحصور نوش  نگاه
 :د یپرس

ُرمت رو وصل کنم؟ یتو میبر یخوایم ؟یخوب -   اتاقت س 

که کنار رفتند، درد دوباره هجوم   االتشیبه زحمت آب دهان فرو برد، خ   نینوش
 .د یآورد و نفسش را بر

 .رم یمی... دارم مجا نینه! هم - 
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رو  انگشتان نوازشگرانه  ناخودآگاه  و    نینوش  یشکالت  یموها  یگرشا،  نشست 
 جان داد.  ایجان گرفت  د یاش، نفهمدستان مردانه یدخترک، در پس ُهرم گرما

 .یش ی... االن بهتر مستین  یچیه - 

نگاهش به آن دو افتاده بود، توجه همه    شان،یهاها و کلنجار بحث  نیکه ب  آتنه،
 را سمت خود کشاند:

ُرم سر درم قاتیخوبه که گرشا از تزر -  وگرنه هر روز و هر  اره ییو وصل کردن س 
 !ارهیدختر دکتر ب نیباال سر ا خواستیم یروز ک

حد گرم   نیسرش تا ا  یوقت  یبود و زهر داشت. حت  شین  شهیمانند هم  حرفش،
 زدن دست بردارد! هی ز کناا خواستیبود، نم

رم را تنظ دنیکه سرعت چک  یدرحال گرشا  زد. یشخند ین کرد،یم میس 

به جا   -  بارم خ   خورهیبرم  ییحاال    ادم یبرسه مادر؟    گه ید  یکیبه    رمونیچند 
زده   یحرف  نیکمپلکس خودت همچ  Bو    B12  یهاآمپول  قیموقع تزر  ادیینم
 !یباش

پسرش را از نظر گذراند. خواست    ض،یآتنه جمع شد و با غ  ی رو به باال  یابروها
کند که بهنام از   یپسرش را تالف یاش، حاضرجواببا همان خشم نشسته بر چهره

 : د یگرشا پرس

تو  رونی ب  یکس  یاومد یم  ی وقت  ،ییدا  نمیبب  -    ک یکش  یکوچه کس  ینبود؟ 
 د؟ یکشینم
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ر خنک کردن خود را به منظو  راهنشینشست و پ  نیزم  یکنار مبل، رو  گرشا،
 تکاند و لب زد:

 باشه؟ ینه! مگه قرار بود کس - 

گر دنبال  یهاپشت چشم بهنام آرام گرفته بود، بلند شد و درمقابل نگاه  کیت  گر ید
از آب پر کرد و الجرعه    یوانیرفت، ل  شیروکوچک روبه  یهمه، سمت آشپزخانه

 همه را نگاه کرد و گفت: شانی. سپس پرد یسر کش

ردم رو زدن.   ر یاردش  ی هانشده! گمونم آدم   ی... هنوز کاماًل متالشکیباند ماجست  - 
 کنمی... ثابت مکنمیعاطفه رو ثابت م   یگناهیبکنن ب  یکار  نکهیمن قبل از ا  یول

 !رمیمیو بعد م

 ورش یم  سمت بهنا  تیو خان بابا، از جا بلند شد. با عصبان  د یکش  یبلند   نیه  ز یعز
 بهنام را گرفت.  یهود یقه یآن،  کیبرد و در 

 گهید  م،یخالص شد   یکه کرد  ییزبون نفهم و غلطا  یهاتازه از شر اون نوچه  - 
 ! یخونه باز کن نیا یرو تو  خبر یاز خدا ب یهااون آدم  یپا زارم ینم

روح   نبار،یو ا  د یرا درهم کش  نشانیافتاده بود ب  د یکه سف  ییرا گفت، ابروها  نیا
کالمشان خسته    شی مردم و ن   یهاکه از حرف  یروح  اش؛دهی کشو رنج  دهیآزار د

بر    یمشت  تیبهنام را رها نمود. در عوض، با عصبان  یقهیکرد و    انیبود، رخ نما
 و داد زد: د یاش کوبشانه

ا  یخوای! اگه م یکه بود  ییبرگرد همون جا   -  خونه رو دوباره بهم   ن یآرامش 
 .برگرد و برو ،یگنداب گذشته رو هم بزن  یاخویاگه م ،یزیبر

 : د ینشسته بر وجودش، نال ن  ی با آشوب  سنگ ز یعز
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 قدرت خان! - 

تند    ییهاکه با قدم   یبه زنش، درحال  توجهیکرد و ب  یابابا دندان قروچه  خان
 :د یتوپ رفت،یسمت اتاقش م

 که گفتم!   نیهم - 

ماساژ داد. آب    یاش را کممشت پدرش نشست و شانه  یجا   یبهنام، رو  دست
 کرد، ی پر م  شیهاکه در مشت  یرا باز کرد و صورتش را با ضربات تند آب  ییروشو

 گفت:   یبلند  یشست. سپس با صدا

 . رم ینم جاچیعاطفه رو ثابت نکنم ه  یگناهیمن تا ب - 

 ال یخ یا شد و بججابه  شیمعرکه شود. در جا  ار ینوبت آتنه بود که آتش ب  نبار یا
 لب زد:

 ؟ یهمه باور کنن؟ مدرک دار یبهنام. انتظار دار ادییحرفت با عقل جور درنم - 

رم ماب  یکه عبور سرد محتوا  نینوش برده    یحالش را رو به بهبود  ش،یهارگ  نیس 
 . بود، بلند شد و نشست

 گذاشته!   یسرّ  ادداشتی هیمن دارم، مدرک دارم! عاطفه برام  - 

او    یکه تکان داد کم  ینشست و سر  نیآتنه، از همان فاصله در نگاه نوش  پوزخند 
 :د یپرس جانیشد و با ه تر کیرا نگران کرد. بهنام اما نزد

 کو؟ کجاست؟  - 

ُرمش را از چوب لباسد یکش  یقینفس عم نینوش ها برداشت و به سمت پله  ی. س 
 گرشا، از پشت سرش آمد که گفت:   یرفت. صدا
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ُرمت تموم بشه.  یاستراحت کن د یکجا؟! با  -   تا س 

 یی اهدا  یبا مجله  قه،یها باال رفت. بعد از چند دقنکرد و از پله   یاو، توجه  اما
 مادرش برگشت و صفحاتش را نشان همه داد.

منم تازه کشفش    ده،یحروف رو خط کش  یسر  ه یمجله دور    ن یا   یعاطفه تو  - 
 ... الف، گ، ر... . ن ینیرو آشکار کنم. بب قتیم. اون ازم خواسته حقکرد

شل   ییکرده بود را خواند. بهنام با ابروها  یکه مادرش عالمت گذار  یاجمله   و
 یکرد. اما آتنه پخ  یرا به دقت بررس   شیهاجلو آمد و مجله را گرفت و عالمت 

 خنده و از جا بلند شد. ر یزد ز

!  دم یبچه گوش م  هی  التیسرم، نشستم به تخ  ختهیکه ر  یهمه کار   ن یوسط ا  - 
خوشحال   یایاگه تو هم ب  داست،یداداش! فردا تولد ش  ی! راستدایش  میپاشو بر

 . میمهمون دعوت کرد یکنسلش کنم، کل  تونمیکه نم  د ی. ببخشمیشیم

که مغزش داشت از   نیرا برداشت و به سمت در رفت. نوش  فشیبا حرص، ک  و
 را باال برد: شیولوم صدا د،یکشیت مجمع سو یهایتوجهیب

  ش ین  ی! چرا به جاست؟یهمه بهتره، ن  یبوده برا   گناهیاگه معلوم بشه عاطفه ب  - 
 خاله؟  یکنیکمکمون نم   هیو کنا

و    یشانیداخل راند، خط اخم پ  اطیح  یاشه یتنش را از پشت در ش  یمهین  آتنه
 از او نساخته بود. یجالب ر یتصو اش،یلین یاز روسر آمدهرونیب یموها

 شهیذهن مردم رو نم  اره،یی که فقط کثافت باال م  هیمرور گذشته، هم زدن گنداب  - 
بوده؟   گناهیعاطفه ب  م یو داد بزن  میبردار  پور یش  نییخوایعوض کرد دختر جون! م
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کوتاهه،    ایلطفًا! خواهرم دستش از دن  نیها نندازحرف خانواده رو دوباره سر زبون
 خداحافظ.  زنم،یبهتون سر م ام ییم  دوبارهکارا نداره. شب   نیابه  یاجیاحت

 را باالتر برد: شیصدا و

 منتظرم.  نیگرشا! کنار ماش  - 

 لب زمزمه کرد:  ر یآورد. ز نییپا ز ی شل شد و سرمش را ن نینوش یهادست

 ندارم؟  اجیاثبات احت نیمنم به ا ؟یپس من چ - 

گذاشت. فکر دخترک    نینوش  یشانه  یآرام قدم برداشت و دستش را رو   گرشا
 دستانش را حس نکرد. یگرما  ،یبود که حت ر ی آنقدر درگ

حرف  -  دا  ییهابا  م  ییکه  چ  یکیمن    زنهیبهنام  همه  ندارم  شک   هی  یکه 
. چه مادر و پدرت  یهستم نوش  میمیتفاهم بوده. اما هنوز سر اون حرف قد سوء
.  کنهینم  ر ییتغ  نیو ا   یستینه، تو ناپاک و بد ذات ن   ایده باشن  مرتکب ش  یگناه

 .یجمله رو باور داشته باش نیا د یحداقل خودت با

را سوزاند. کاش همه مثل   شیگلو  یانتها  ،یباال آمد و بغض  نی لرزان نوش  یهاله یت
 افسوس!  یول  کردند،یاو فکر م 

 یبهنام را در آغوش گرفت و سپس، رو به مادربزرگش کرد. ابروها  ییدا  گرشا،
 اش را باال داد و گفت: پر و خوش فرم مردانه

خندونت برم    ی. چشمت روشن بانو! قربون اون چشمامید یمعجزه د  امروز همه  - 
 .زیعز
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.  د یو مهربانش را رنگ بخش  ر یپ یشد و چهره یصورتش کمان ی رو ز یلبخند عز و
که    نی. مثاًل همکردیاحواالتش را بهتر م  شهیهم  اش،یپسر  یا نوه تنه  یهاحرف
که   آورد یحس را به وجود م  نیمارال، ا  ی برا  داد،یصفت بانو م  رزن،یپ  یبه او

زن ارزشمندتر    کی  یموضوع برا  نیااز    ز یگذشته را دارد و چه چ  یهاتیهنوز جذاب
 بود.

و بعد   د یبهنام را کش  یشانه   با دست الغر و چروکش،  ز،یگرشا هم رفت، عز  یوقت
هجده    ،یاو خم شد، گردن پسرش را در آغوش گرفت. هجده سال دور  نکهیاز ا

بر    یداغ از شوق، گواه  یهااشک  نیو اشک و آه، کم نبود و ا  ی سال چشم انتظار
 .دادیعمق ماجرا م

علت سکته و   یبود تا درباره  ی کنار مادرش نشست و حاال، زمان مناسب  ز ین  بهنام 
 بپرسد.  یلعنت لچر یاش در آن ونشستن

کوچک خانه،   ییرایدر پذ   ،ینماند که دخترک  ادش ی  چکسیخلوت شد و ه   خانه
ا  د ی ناام دست  به  رم  س  آه  ستادهیو  نوش  یاست.  نهاد  سوزن    نی از  برخاست، 

رمش را از رگش ب  بام قدم برداشت.پشت  یهاو به سمت پله  د یکش  رونیس 

 *** 

 

کرد. حس    یخود را وارس  یکمدش، چهره  یرو  یقد   ینهیبار چندم، مقابل آ   یبرا
اند. خود را از دست داده  یگل رز، جلوه  یآن توربان گلبه  ر ی ز  ش،یموها  کردیم

 یمشک  یهابه تل   بایز  یتیو جذاب   د یدرخشیداشت، م  ل یتوربان، اکل  نکهیبا وجود ا
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 یجا  کیاما باز هم    داد،یبود، م  ذاشتهگ  رونیکه از مقابل توربان ب  اش،یپرکالغ
 .د یلنگیکار م

غ  ر یتقص  تمامش اگر  بود!  نم  شد ینم  یرتیبرادرش  شرط  با  گذاشتیو   د یکه 
 ن یبا ا  ادیها را آزاد رها کند. پدرش که زآن   توانستیباشد، م  دهیپوش  شیموها
مثاًل   ا یخانه، شده بود جناب گرشا!    یکارهو همه   یرتیشت، مرد غکار ندا  ایقضا

 . نشستند یمها بهتر به تنش بود لباس تر ک یکمربار  یاگر کم

  یهارا خاموش کرد و کفش  شد یپخش م  اشیکه داشت از گوش  یحرص آهنگ  با
 بشان، یترک  ؛یگلبه  یهاو لباس  د ی. شلوار سفد یبلند همرنگ توربانش را پوشپاشنه 

اش دورگه  یها! اگر آن چشمآمد یخوشش م  ز ی به واقع محشر شده بود! حتمًا او ن
عنان از کف    دایحتما که ش  چرخاند،یرا با همان سبک جذاب و دلربا سمت او م

 گشادش لو بدهد.   یرا با لبخندها ز یممکن بود همه چ  ی. حتدادیم

 .د یکش  رونیو به شدت محصور کنند ب نیریش یاو را از افکار  ییصدا

 اومده.  تایکه دوستت آرم  رونیب  ایب یاگه آماده شد  دا؟یش - 

خوشش   تای از آرم  اد یز  بود؟یمهمانش او م  نیاول   د یاش! چرا بامدرسه  یهمکالس
اشان  بزرگ خانه  ییرایو پذ   د یجد   یهایواریاو، کاغذ د  نکهیا  یو فقط برا  آمد ینم

 دعوتش کرده بود. ند یرا بب

شد. اکثرشان، دوستان   دایاشان پسر و کله   یگریپس از د  یکیها  مهمان   کمکم
 ن یهم  یبرا  یتولد، چشم و هم چشم  یاصرارش برا  یاصل  ل ی بودند و دل  دایش

 دوستانش بود.
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دارش انداخت و آن را صاف کرد، سپس چشم چرخاند و  دکمه  ز یبه شوم  ینگاه
  ی هاگرفت. لباس او، از کل دوستان و مهمان  نیذرب  ر یدوستانش را ز  یهالباس

چند روز با   جهت،یو ب  خودیاز او بودند. ب  تر دهیپوش  هیتر بود و بقتولد، کوتاه 
بازتر بپوشند.   هیبق  کردیم  ن لباس بحث کرده بود. گما  ن یا  دنیبرادرش سر پوش

 یهابا لباس   ییبه خودنما  زادیکرد: » کالس آدم  یادآوریذهنش، کالم گرشا را  
 به خدا! «  ستیباز و کوتاه ن

م  خودش خوب  شرا  دانستیهم  اقتضاء  به  گرشا،  آن   طی که  قدر شهرشان 
دحرف   نکهیا  یبرا  کند،یم  یری سختگ در  و چهل کالغ  کی  عیسر  راقیها  کالغ 

 دنیپوش  ی. هرچند دربارهکردیدار مرا خطشه  آدم   یو آبرو  د ی چیپیم  شد،یم
 بود.  دهیچرب دایش یلجبازانه یلباس، فعاًل خواسته

صدا  ،یشاد  آهنگ م  میمال  ییبا  ش  شد یپخش  تکان    دایو  استرس  با  جا،  در 
ا  خوردیم وجود  با  و    نکه یو  حواس  تمام  بود،  دوستانش  با  صحبت  مشغول 

  چ یهنوز ه  آمد،یم  د یکه با  ییمعطوف مانده بود. از او  یدر ورود  ینگاهش، رو
 نبود. یخبر

. چشم درشت د یتاب  دایشد و بر تن ش  یبهنام، شوک  ییو دا  نی نوش یناگهان  آمدن
 درهم، سمت مادرش رفت.  یاکرد و با چهره

 مامان! یوا - 

به هم  یبا خواهرشوهرش، سر سمت دخترش چرخاند و صدا  گرم صحبت  آتنه،
نشست.   دایبود، در گوش ش  انیبراقش نما  یروسر  ر یکه از ز  ییخوردن طالها

 برق زد. با همان لبخند و لحن  ش یداد و النگوها  یروسر  ر یبلوندش را ز   یموها
 لب زد:  شد،یها قالب صورتش مکه در مقابل مهمان  یتصنع
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 زم؟یبله عز - 

بهنام را نشان داد. آتنه ابرو   ییو دا نینوش  ش،یهاو با چشم د ی به او چسب  دایش
 به دخترش کرد و آرام گفت: یبعد، نگاه چپ  هیاما چند ثان د یدرهم کش

 مگه؟ اومدن که اومدن! هیچ - 

اش  تازه سبز شده   ییدا  ا ی  ن یفقط نگران بود تا مبادا توجه همه به سمت نوش  دایش
د  و  نکند. هم  یکس گر یمعطوف شود  اعتنا  تولدش  و جشن  او  دوست   شه یبه 

 .ردیلذت را از او بگ نیا یکس  دادیداشت در کانون توجه باشد و اجازه نم

که سه نفر وارد خانه شدند. سر    کردیدنبالشان م  اش،نیسنگ  یهابا نگاه  داشت
خشک شد و   شیهافر، ماند. لباز آن سه ن  یکی  یبرگشت و نگاهش رو  دایش

خود  نهیبار هزارم در آ  یقدم برداشت تا برا عی. سرزند یحس کرد قلبش تندتر م
 .ستاش خوب اکند که سر و وضع  دایپ نانیو اطم ند یرا بب

تولد    یکه دعوت او را برا  یو عاط  تیگشاده، سمت کامران، آ   یابا چهره  گرشا
 ان، یم  ن ی. در اکرد  یگرم  یپرسها احوال بودند، رفت و با آن  رفتهیخواهرش پذ 

دعوتش را قبول کند،    یکه کام  کردیبود، او گمان نم  بیگرشا عج  یبرا  یزیچ
 شلوغ نداشت. یهایبا مهمان یخوب یانهیآخر م

 بر صورتش نشست:  یزد و لبخند کج یبر کمر کام دست

 داداش. یافتخار داد - 

ب  ،یکام  نگاه وقت  د یرا کاو  دا یش  ت،یعجم  ن یدر  ش  ی رو  یو  نشست،    دا یاو 
 قش یزد و سرخ شد. نگاهش را از خواهر کم سن و سال رف  یناخودآگاه لبخند 
 گرفت و لب زد: 
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 نداره!  شتر یخواهر هم که ب هی م،یندار شتر یآقا گرشا که ب هی - 

 اش زد:به پشت  یاگرشا، ضربه   و

 !یدمت گرم، حال داد - 

چرخ   دایش  یدوباره رو  ،یرفت، نگاه کام  گر ید  یهاگرشا به سراغ مهمان  یوقت
! شیآخ موها   ش،یگم کرد. موها   جانیخود را از فرط ه   چاره،یخورد و دختر ب 

  بنددیسرش م  یکه باال  یبلند   یرا با موها  یکه بتواند مرد  بردیگمان نم  چگاهیه
و شلوار   قهی. آن جلباشد دوست داشته    کند،یاتو م  ی که به طرز جذاب  یشیو ر

 ی. صداگسستیرا م   دای بند دل ش  رش،یز  د یسف  راهنیجذب و آن پ  ینوک مداد
 اتصال چشمانشان را گرفت: تا،ینازک آرم

 گم؟یم یحواست هست چ دا؟یش - 

 ؟ یگفت  یهان؟! چ - 

 و تکرار کرد:  د یخند  گر یهمراه با چند دختر د تایآرم

رو انتخاب   مونیکی  ایب  االیشده،    دایچندتا خواستگار واسه داداشت پ  نجایگفتم ا  - 
 ! میکن که از دست رفت

دوست    نیکه عاشق بهتر  ستیمدت  د یفهمیآب دهان فرو داد، اگر برادرش م  دایش
 ی. آخر کامران اختالف سند یبریم  خیتا ب  خیشده، حتما سرش را ب  اشی کوهنورد

او داشت و گرشا م  یادیز دارد.    یو اختالل درون  ینوع افسردگ  کی  گفتیبا 
که هنوز هم    ی. درحالکردیرا مشغول خود م  دایهرچه که بود تمام قلب و فکر ش

 بود، رو به دوستانش، آرام لب زد:  دهی را نشن تایسخن آرم
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 ! شتونیپ گردم یاالن برم - 

 یها، برابه آن   توجهیب  دایدوستانش به هوا خواست اما ش  ی هاغیج  غیج  یصدا
ها رفت و به آن   گر ی د یهانکند، ابتدا سمت مهمان کیشک مجلس را تحر نکهیا

دورتر  صدا،یبهنام که ساکت و ب یینکرد و با دا  دایرا پ نیخوش آمد گفت. نوش
کرد و سپس آرام سمت   یرسنشسته بود، احوال پ  یسلطنت  یهامبل   یاز همه رو

  ی زیشل، چ  یشیداشت با عشوه و ن  یعاط  د،یاو رس  یکیبه نزد  یرفت. وقت  یکام
. با حرص لب فشرد و صبر کرد تا آن دختر حراف و کردیم  فیدم گوشش تعر

 او شد. کیرفت، نزد  یدست بکشد و وقت یمنزجرکننده از کام

 . نیخوش اومد  یلیخ - 

را گفت و با لبخند نگاهش کرد. مردمک چشمش گشاد   نیمقابل همه بلند ا   در 
به    دای داشت. ش  یقد بلند  ،یبپرد. کام  رون یب   نهیشد و دلش کم مانده بود از س

خود و او را عاشق   ن یوجود، تناقض ب  نی اما با ا  د یرسیم  شیهاشانه   ر یزحمت تا ز
 بود.

زد.    یچشمک  زد،یم   ی که گاهًا به خاکستر  ییهالهیزد و با ت  یلبخند کمرنگ  یکام
 :د یآرام، کالمش را کش ییبا صدا

 !ی خوشگل شد  - 

 دست کامران ماند. یخالکوب یرنگ و رو عوض کرد و نگاهش رو دایش

 .یجذاب شد  یلیتو هم خ ،یمرس - 

تا مبادا گرشا او را    کردیرا گفت و از او دور شد، همچنان اطرافش را نگاه م  نیا
 .ند یبب
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بود، چشمانش را بست.   ستادهیاتاق گرشا ا  ی قد   ینهیکه همچنان مقابل آ   نینوش
  مان یها، هنگام ورودش، باعث شده بود از آمدن پشمهمان  یهمه  یرهینگاه خ

از   ابتیگرشا و به ن   یو فقط با اصرارها  دادیشود. البته دلش به آمدن رضا نم
 آمده بود.  ز یعز

سارافون کاربن  ینگاه همکرد. گر   اشیبه  به  فقط  آبرومند   نیشا  و  بلند  لباس 
 یخود نشانه  شد،یم   یرتیغ  ش یکه برا  نیداده بود تا بپوشد. اصاًل هم  ت یرضا
 بود، نبود؟  یخوب

خود در    ر یگرشا که تازه وارد اتاق شده بود، باعث شد تا از انعکاس تصو   یصدا
 دست بردارد: نهیآ 

 خانم؟  ینوش یایب  یخواینم - 

 کرد و گفت:   نییگرشا نشست. سر پا  یتک نفره تخت  یو رو د یکش  یپوف

 تنهاست.  ز یخونه؟ عز یمن رو برگردون  شهیگرشا... م   تونمینم - 

  ی کت و شلوار جذب مشک  یدوباره رو  ن،یداخل آمد، در را بست و نگاه نوش  گرشا
 د،یپوشیهرچه که م  ، یلعنت  یکه بر تن گرشا خوش نشسته بود، ُسر خورد. او

 !آمدیم کلشیبه ه

رو  یدستمال کاغذ   کی  گرشا، تخت کش  یعسل  یاز  نزد  د یکنار   ن ینوش  کیو 
 نشست. 

 اون رژ پر رنگت رو پاک کن تا بعدش رو بگم. ر ی اول بگ - 
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 چگاهیکه ه  یلبش برد. به گمانش، رنگ قرمز رژ  یانگشتش را ناگاه رو  دخترک
 نه،یدر آ   نداشت. بلند شد و دوباره  یبه لب نزده بود، اصاًل تند   ییجز مواقع تنها

 :د یشد و پرس رهی به خود خ  یبا نگران

 چ... چرا پاکش کنم؟ - 

 جا خورد. ینفس گرشا را حس کرد، کم یوقت

 خوشگله!  یادیز نکهیا یبرا - 

مرد جوان خوش   نیحرف، به مزاجش خوش آمد و به سکوتش وا داشت. ا  نیا
. لرزاند یدلش م  یرا، انتها  یزیچ  ک ی  کرد، ی خرج م  شیبرا  رتیغ  یوقت  ل،یاستا

 ک ینزد یصورتش، از آن فاصله  یرو شیکم رنگ ته ر  یزیت دنینگاهش کرد. د
 :د یبرد. پرس غمایدلش را به 

 خوشگل باشه؟! د ینبا - 

ُسراند و   اشیشلوار مشک  بیدستش را در ج  کی  د،یخند   صدای کوتاه و ب  گرشا،
 قدم زنان به سمت در اتاق رفت. 

ب  -  اون  چونکه  ز  رونیُنچ!  م  ادهیچشم  اون رتتیگیو  رو کمرنگ کن،  رژت   !
 سر کن که مهمونا منتظرن. اتمییمویل

چقدر   ن،یکه نوش  د یرفت و نفهم   رونیبود. او ب  نیرنگ نوش  ییمو یشال ل  منظورش
 و خودخواهانه کرد.  بایز یهاخود، برداشت یاز کالمش، برا

 *** 

 نینوش
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بر  نشد  انگشت  از  نظر  بردارم. سع  ییدا  یدهیتا  انگشتان   نیب  کردیم  یبهنام 
د  گر،ید اما گاهًا  رو  شد یم  دهیپنهانش کند  بد  م  یو  تصور  زدیذوق  مدام   .
 .شد یتصّور، مورمور م نی دردناک باشد و تنم از ا تواند یچقدر م کردم یم

بودند.    یآذر  یسالن، شلوغ شده بود و اکثر پسرها درحال رقص با آهنگ  وسط
بب  کردند یکه مرا نگاه م   یزنان  یهاپچپچ  رم، یباال بگجرات نداشتم سر   و   نمیرا 

  آمدمیشلوغ نم  یهایمهمان  نیبه ا  ادیو پرآزارشان را تحمل کنم. ز   رهیخ  یهانگاه
 ل، یدل ن یبه هم د یدر جمع بودم و شا  هسومم بود ک  ایبار دوم  ، یاز کودک د یو شا

 صاف نشسته بودم. ،ییدر کنار دا داشتم و یاسترس بد

دا  بدتر  من،  نم  ییاز  حرف  تا کام  الم  بود که  درخزدیبهنام  راه   االتشی.  انگار 
 که تمام حواسش را به خود جلب کرده بود.   کردیفکر م  یزیو به چ رفتیم

 ی نگاه ییرایپذ  یدر انتها سیبزرگ سلف سرو ز ی چشم باال آوردم و به م باالخره،
و البته به رنگ   دایبود، درست رنگ لباس ش   یو گلبه  د یتولد، سف  نیزایتم. دانداخ 

 او.  یمورد عالقه

کرده بودند و   نیتزئ  ییبا یخورده که خانه را به ز  چیدو رنگ  پ  یهابادکنک  یوقت
بار چندم نگاه کردم، ناگاه در   یشده بودند را برا  دهیهم چ  یکه رو  ییهاکادو
دمل  ه یشب  یزیچ  م،یگلو داشتن    یچرک  یبه  مادر،   کیباد کرد.  پدر،  خانواده، 

ز  ایخواهر   جذاب  نیباتریبرادر،  م  کیکه    بود  یزیچ  نیترو    توانستیانسان 
 یروز  ی که من هرگز نداشتمش. تولد که سهل بود، حت  یزی صاحب آن باشد، چ 

 سراغم را نگرفته بود.  ز یداشتن خانواده ن الیاز زمان، خ یادر برهه
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نشسته بود، باالخره لب   روزهیف  یسلطنت  یهامبل   یبهنام که کنار من، رو  ییدا
 زجرآور درون سرم را کنار زد:  االتیگشود و خ

 ؟یشناسیت... تو اون مرد رو م ،ییدا نمیبب - 

 : دم ینگاه کردم و پرس کردیکه اشاره م   ییجا به

 ه؟یمنظورت ک - 

  ش یها. لبگرفته   کیچشمش ت  یدوباره پوست باال  دمیسمتش چرخاندم و د  نظر 
 کرد و سر سمت من گرفت:   سیرا با زبان خ

 اون مرده که بهم زل زده.  - 

 کردیبهنام نگاه نم  ییبه دا  چکسیرا از نظر گذراندم. ه  ییرایکل سالن پذ   دوباره
 .دند یرقصیم  ید که آذربودن ییپسرها  یو همه مشغول دست زدن برا

 دادم و لب زدم: هیمبل تک به

 . کنهیبهت نگاه نم  یکس  - 

و حرکات   دایش  یهانگاه   ن،یمحل ندادم و در آن ب  زدیکه م  ییهابه حرف   ادیز
که حواسشان به او نبود، گم شده بود    یتیجمع  نیتوجهم را جلب کرد. ب  بشیعج

که در کوه با او آشنا شده بودم.   یبی! همان پسر عجزدیحرف م  یو داشت با کام
 بود  بیام زدم و به فکر فرو رفتم. عجبه چانه یدست

شد. همه    نیگزیقطع و آهنگ تولدت مبارک جا  دار تمیر  یهاآهنگ   یصدا  باالخره
  ز یم   یرا از آشپزخانه آورد و رو  یاخامه  یطبقه سه    کیکنار رفتند و خاله آتنه، ک

 گذاشت.   سیسلف سرو
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ب  ییدا  یمتوجه ضرب گرفتن زانو  ناگاه از جا برخاست و   مقدمه یبهنام شدم. 
 گفت: 

 .. به قصد کشت! .خودشه! ب... به قصد کشت اومده ره،یاردش  یاز آدما - 

و گشاد بود. آرام  زدیاش را گرفتم، لباس به تنش زار مچهارخانه راهنیپ نیآست
 :دم ینال

 ه؟ی نداره. اصاًل منظورت ک یبا تو کار ی! کسنیبش ،ییزشته دا - 

  ی بلند   نی. هد یها دومهمان  انیو به م  د ی دستش را کش  م،یهابه حرف  توجهیب  اما
 نداشت.  یادهیکردم اما فا  شیدست به دهان فشردم و بلند شدم. صدا  دم،یکش

  داد یم   یخال  یجا  ی گاه  د،یدویاو را دنبال کند، م  یسالن، انگار که کس  یانهیم  در 
 ی اباز و چهره  یها با دهاناطراف او نبود. تمام مهمان   چکسیاما ه  کرد،یو فرار م

 . کردند یخشک شده داشتند نگاهش م

که    ییسالن، جا  یدر انتها   سیسلف سرو  ز یو به سمت م   د یکش  یادیفر  ناگهان
عدد پانزده به دست داشت، هجوم برد   یلیبادکنک فو   ک ید و  بو  ستادهیا  دایش

 و همزمان داد زد:

 نه! نه! - 

م  دایش با  برخوردش  مانع  تا  آمد  دا  ل یوسا  ز یجلو  و   ،ییشود که  نامتعادل 
پشت سرش برخورد    ز یبه شدت پرت شد و به م  دایبه او خورد و ش  وار،وانهید

 ها،وانیسه طبقه، دسر و ل  کیمن جمله ک ها،ل یوارونه شد و تمام وسا ز یکرد. م
و   دند یکش  یبلند   غی ج   یولو شدند. گروه  هاکیسرام  ی و رو  ختندیر  نییپا  یهمگ
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ن  ییدا  یبازوها  ،یگرشا و کام را که خود  زم  ز یبهنام  بود،    نیبه شدت  خورده 
 : د یکشیم ادیتا فرار کند و فر کردیگرفتند. او همچنان تقال م

 ! نیولم کن ن،ی... تبهکار... ولم کنینشو عوض کیبه من نزد - 

ب   دا،یش  و و  زم  یدرحال  حرکت،یصامت  پهلو  نیکه  و  به شدت   شیخورده  را 
 .کردیلرزان، بهت زده نگاهش م یا فشرده بود، با چانه

 *** 

 

 یانداخت، آن را از آب جوش پر کرد و گذاشت باال یرا داخل قور نیدارچ چوب
تا دم بکشد  از نگرانسماور  . فکرش، د یجوشیم  ی. دلش صد مرتبه بدتر داشت 

  دهیقرمز فرش دستباف خانه، راه رفته و به ناکجا رس   یهابه گل   رهیهزاران بار، خ
با انگشتانش شد تا    یازبود. نشست. دستانش را درهم  قفل کرد و مشغول ب

 از آشوب درون سرش بکاهد. یبتواند اندک د یاش

را روشن   اطیگشود. چراغ ح  یسوال  چیه یدر را ب  د،یچیپ  فونیزنگ آ   یصدا  یوقت
که المپ    یکیتار  اطیح   یتا انتها  د ینگاهش را کش  ،یاشهیکرد و از پشت در ش

 ،یمیدرختان قد   یه یسا   نیدهد. از ب  ییکم نور، کاماًل نتوانسته بود به آن روشنا 
 گرشا باال آمد و وارد خانه شد.

  ی اگر در حالت عاد  د، یخوابیها مآن   یبار شب را در خانه  نیاول  یگرشا برا  نکهیا
 نیا  که رخ داده بود، مجال  یداشت اما حاال، اتفاق  یحال خوب  نینوش  یبود برا

 یهاکه گل   یمبل کرم  یرو  حوصله،ی. دمغ و بدادینم  نیحال خوش را به نوش
 :د یداشت، ولو شد و گرشا پرس یزرشک ز یر
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 ؟ یخوب - 

 ستاده ی سرش ا  یگرشا را که باال  یکرد و دوباره صدا  نییباال و پا  یسر  نینوش
 : د یبود، شن

 د؟ ی خواب ز یعز - 

انگار که استرس درون خونش   د،یکوبینفس زد، قلبش هنوز تند م   قیعم  دخترک
 نفوذ کرده باشد. 

 چطوره؟ دایمجبور شدم بهش قرص خواب بدم. ش ده،یتازه خواب - 

را    نشینشست و خاک شلوار ج  نینوش  ییقدم برداشت و در مبل رو به رو  گرشا
 تکاند.

حرف    یته. نه با کساتاقش و در رو بس  ی تو  دهینکرده، هنوز چپ  یرییحالش تغ  - 
 . خورهیو نه غذا م زنهیم

 یجشن تولد   نیفکر کرد که خواهرش حق دارد، اول  نیرا گفت و در دلش به ا  نیا
  ش یجشن عمرش شده بود و فقط برا  نیبه بدتر  ل یگرفته بودند، تبد   شیکه برا

شرم و خجالت را مقابل دوستانش به ارمغان آورده بود. درست بود که بعد از 
تولد،   انیتا پا  دا،یاما ش  د تولد را ادامه داده بودن  ک،یبهنام، بدون ک  ییبردن دا

 با کامران!   یالم تا کام حرف نزده بود، حت گر ید

حد گرفته و مغموم باشد. خان بابا و پدرش   نیکه تا ا  دادیحق م   ز ی ن  نینوش  به
همراه    کرد،یم  انیکه در وجودش غل   یمجبور شده بودند بهنام را با جنون   ،ی مهد 

با خبر    یبه همدان ببرند. خان بابا در کنار بهنام مانده بود و مهد   ،یبا آمبوالنس
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کننده    د یو ناام  نیسنگ  ار یبس  نینوش  یخبر، برا  نیا  شکیبازگشته بود. ب  یبد 
 بود.

بماند تا تنها نباشند    ن یو نوش  ز یدر کنار عز  بابا، از گرشا خواسته بود تا شب را  خان
 اطاعت امر کرده بود. شهیمانند هم ز ی و او ن

عوض کردن فضا، با   یو برا د یداد. بو کش یانگشتانش باز نیرا ب نیماش چیسوئ
 شوق لب زد: 

 !ادییم  نیدارچ یچا یبو - 

که حاال داشت، محال بود فراموش کند که چند روز    یدر حال و روز   نینوش  یحت
 دمنوش دم کند. شیگرشا آمد برا  یتا وقت دهیخر ن یچوب دارچ ش،یپ

لبخند   در  به  تنها  ادامه  یبرابر گرشا  سکوتش  و  بسنده کرد  شد کوتاه  ادار    ن ی. 
 نگران کرد. شتر یدرهم و مشوش، گرشا را ب یچهره

 ا باز کرد، نفسش را فوت نمود و گفت:ر  راهنشیبه گردن  پ کینزد یهادکمه 

 باشه.  ی هاش راجب گذشته واقعحرف د یشا ،یدیحاال خدارو چه د - 

منتقل    یدرمانمرکز روان کیبهنام را به  گفت،ی باطل! پدر گرشا م الیخ یزه اما
با بروان  صیاند و تشخهکرد ارتباط    کوز یاو، اختالل سا  ی روان  یماریپزشک، در 

افراد خ  که  یبوده. به نحو   ی و ممکن است درباره  ند یب یرا به چشم م  یالیاو 
خ اتفاقات  یالیاتفاقات  بزند،  وجو  یحرف  دل  یخارج  دکه  به  تنها  و   ل یندارند 

تشکل گرفته  اشیماریب دکتر  ن  ر یاند.  را  فعاًل    ز یآخر  بود که  و گفته  بود  زده 
  ی قیحق  صیتشخ  یبرا  ی راه  چیبهنام استناد کرد چون ه  یهابه حرف   شودینم
 کند.   یمراحل درمان خود را ط  د یاو وجود ندارد و فعاًل با  یبودن ادعاها  یالیخ  ای
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رو  ن،ینوش  نگاه ب  یرنگ  یهاگل   یهمچنان  آه  حرکتیفرش،  و   د یکش  یبود. 
 گرشا را نگاه کند لب زد:   نکهیبدون ا

چند روز، برعکس تموم   ن یا  ی باشم... تو  یادانسان ع  هی  تونمیم   کردم یفکر م  - 
 نسبت به خودم و مادرم داشتم.  یها، احساس بهترسال  نیا

اش لرز برداشت نگران گرشا سپرد. چانه  یبار نگاه به چهره  نیرا باال کرد و ا  سرش
 و ادامه داد:

اگه    یحت  گه ید  گفتن،ی که همه م  یشد؟ باز شدم همون دختر ناپاک  یاما چ  - 
 .کنهیحرف بهنام رو باور نم چکسیداشته باشه، ه قتیحق

تکان داد،   ی. گرشا سرد یکش  یقیو نفس عم  د یلغز  نییاز کنار چشمش، پا  یاشک
 مبل نشست.  یبلند شد و کنارش رو 

بود، حداقل    د ی ناام  ایکه از تمام دن  یادر آن لحظه، لحظه  خواستیدلش م  نینوش
 چکسیکه ه  ییهاگرشا او را به نوازش دستانش مهمان کند. از آن دست نوازش

 .دانستیبود و طعم آن را نم دهیبر سرش نکش یدر زندگ

دستمال ُرفت. درست بود    کیاش را با  گونه  ی رو  دهیچک  د یگرشا فقط مروار  اما
 یراحت بودند، اما مرز  گر یکد یمانند برادر و خواهر، در کنار    شهیها، همکه آن 

 . شد یاز حرکات م یلیها مانع خوقت یلیوجود داشت که خ انشانیهم در م

را بغل گرفت. سر فرو آورد    شیمبل باال آورد و زانوها  گاهمنینش  یرا رو  شیپاها
بار در عمرش، بعد از   کی بار، فقط    کیدر خود فرو رفت تا بلکه تنها    شتر یو ب
 ی و او را در حصار بازوها  د یدل محبوبش به رحم آ   ،ی اریو بدب  یهمه سرخوردگآن

  نبار یا  شه،یرا نگرفت. برخالف هم  شدستان سرد  ی. اما گرشا حتردیاش بگمردانه
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را تشخ نزد  صیحرف دلش  را  تنها سرش  پر  یبه موها  کینداد.    شان یبراق و 
 آورد و گفت: نینوش

 .دمیبهت قول م شه،یدرست م یهمه چ  ،یآروم باش نوش - 

 

* ** 

 

در    یزن  یو صدا  د ی کش  یتر شد. قطار سوتاما درست نشد که خراب  ز یچ  همه
 کرد:  تر میو حال دخترک را وخ د ی چیپ طیمح

حرکت   گر ید  یقیهمدان_تهران تا دقا  سی پرد   یمحترم، قطار تندرو  نیمسافر  - 
 خواهد کرد.

نم   یرا گل انداخت و بو  شیهاگونه  ی برخاست. باد سرد  نیاز نهاد نوش  یآه
بود و گرشا،   یباق  ز ییشد. هنوز دو هفته تا پا   دار یها بفرشاز سنگ  شبیباران د

  ز ی . هوا نشد یزودتر شروع م  شیهاچون کالس  رفت؛یم  د یزودتر از زمان موعد با
آن آسمان المذهب هم با    یشدن عجله داشت. حت  یزییپا  یبرا  ش،یمانند گرشا
 کرده بود.  یبودن تبانگرفته   یبرا نیدل نوش

بد بودن    ر، یمس  یدور  ش،یهامثاًل امتحان  ل،یممکن بود به هر دل  رفت،یم  اگر 
 شد؟ یدر آن صورت چه م  د،یایب  راقینتواند به د  یمدت  یبرا  ،یگرید  ز یهرچ  ایهوا  
م  شیایدن فرا  مرگ  م  گرفتیرا  جان  نه؟  دور  اشنینوش  سپردیمگر   ،ی از 
  ی بود، وابستگ  یاجبار یورد کیدادن به  تی حاال، حاال که زمان رضا سپرد؟ ینم
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پسرخاله  به  نسبت  را  ب خود  د  شیاش،  زمان  هر  م  یگریاز  ا  کردیحس   نیو 
 د؟ ی فهمیچه م ی. کسگرفتیاحساس، جان او را م

 ینکرد هی گر  تو

  گمیم یچ  یتا بدون یکس  یبرا

 تنگ نبوده  دلت

 گم یم یتا از حس دلتنگ یخند یم

چمدان حرکت کرد. با پدر، مادر و    یهاو چرخ  د یچمدانش را کش  یدسته  گرشا
هنوز    دایکرد. ش  یاو به همدان آمده بودند خداحافظ   یبدرقه  یخان بابا که برا

بود؛ مدام  نیکه در تولدش رخ داده بود، با برادرش سرسنگ  ی اتفاقات ل یهم به دل
 یافاجعه   نیچن  کرد،ینم  نینوش  وبهنام    ییرار به آمدن داکه اگر اص  زدی طعنه م

آمده    بدرقه  یبرا  ن،ینوش  ش،یمانده بود و به جا  ز ی. او در کنار عزآمد ینم  شیپ
 بود.

صدا  چند  برداشت،  چرخ   دهیکش  یقدم  را   یهاشدن  دخترک  روان  چمدانش، 
  ی های. به زحمت بغض فرو برد تا هنگام نگاه کردن به عسلد یکشی سوهان م

رو به  رو  خ  شیبراق  ندهد. گرشا  از کف  آشفتگ  یلیعنان  در گرد  یزود   یرا 
 صورتش خواند. لب زد:

 هان؟  ب؟یننه من غر یافهیق نیا هیچ - 

دم رفتن، حال گرشا را مانند حال خود، خراب کند.    ن یهم  خواستیدلش نم  چیه
و دو سال پشت کنکور ماندن و تالش کردن، دست    یز دو سال سربازآخر او، بعد ا
رشته دانشگاه سراسر  یداروساز  یآخر،  از  آن هم  بود،  قبول شده  را  .  یتهران 
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را    شیهاله یدرون ت  وقش  شد یاو بود. مگر م  یایرو  شهیکه هم  یاهمان رشته 
 رد؟ یبگ دهیناد

 لرز نداشته باشد و گفت: شیگرفت تا صدا  ینفس

 یلیبدون تو، خ  راقیگرشا، د  ای! فقط هر هفته بی . موفق باشستین  یزیچ... چ  - 
 سوت و کوره. 

تکان داد،   د ییتا  یکه برا  یو سر  د یسف  یهاگرشا با آن دندان  یآمدهکش   لبخند 
 تر کرد.بغض دخترک را در گلو، بزرگ 

بود؛   یالمذهب آب  راهنیپسر خوش پوش با پ  ک یداشت،    شی رو  شیکه پ  یقاب
 حرکت بودند.  یکه پشت سرش آماده  یمنفور  یآب  یهادان به دست، با واگنچم

  یتنها نموند  تو

 ی بفهم قرارویحال دل ب که

 نرفته زتیعز

 ی سوت قطارو بفهم ش یتشو که

 سوت، به همان خدا که ناقوس مرگ بود. نیو ا د یسوت کش قطار 

و  دهیپنجشنبه رس ی! چشم باز کنادییبغض نکن دختر، اصاًل بهت نم ینجوریا - 
 من اومدم.

 چکس یه  ی وقت  د،یفهمیداد؟ اصاًل او چطور او را م  صیکجا بغضش را تشخ  از 
 مانده بود.  یفعاًل که جمعه بود، تا پنجشنبه خدا زمان باق دش؟ی فهمینم
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جلو آمد و   نینوش  داد. خواست برود و سوار شود که   ل یچمدانش را تحو  گرشا
رو دخترک،  نگاه  برگشت.  سمتش  دوباره  نقره  یاو  پهن   اقوتیبا    یاانگشتر 

به انگشت گرشا بود و    شهیانگشتر، هم   نیدر انگشت گرشا ماند. ا  اش،یمشک
نفس    قیزد. عم  ایدوستش داشت. مطمئن نبود اما باالخره دل را به در  یلیخ

 رونیاش بب گرشا، از انگشت مردانهمتعج  یهاو انگشتر را در مقابل نگاه  د یکش
 زد و گفت:  ی. لبخند تلخد یکش

 من باشه جاش امن تره.  شیپ - 

  ن یج  راهنیسرشان لبخند زد. آن پ  یباال  یبه وسعت تمام آسمان  ابر  ز ین  گرشا
در آن لحظه حس کرد که   نیدر تنش، درست به رنگ واگنش بود و نوش  یآب

سکوت، گرشا با همان آرامش جا    هیمتنفر است! بعد از چند ثان  یچقدر از رنگ آب
 اش، آرام لب زد:چهره یکرده در انتها خوش

 شما باشه.  شیخانم، پ یباشه نوش - 

عقب عقب    نی. گرشا سوار شد و نوشدی فرا رس  یتلخ خداحافظ  یلحظه  باالخره
که قطار آرام آرام حرکت کرد و دخترک   د ینکش  ی. طولستادیا  هیبق  کیرفت و نزد

 .شودیم  ه یتخل  یطور آرام و نرم نرمک، مانند ساعت شنحس کرد که قلبش همان 

 یوقت نرفت چیه تو

 ی جاده تا انتظارو بفهم لب

 که نگذشتن   ینبود شونیپر

 ی هارو بفهم لحظه
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 که رفته   یاون تو

 یخال یجا یاز غصه یدونیم یچ

 مونده  اونم که من

 ی الیخیب یاز قصه دونمیم یچ

اش رها گشت. گونه   یمحبوس بود، رو  شیهاکه چند ساعت پشت پلک   یاشک
را سپرد    اشی دوست کودک  نیبهتر  اش،یزندگ  لیدل  اش،ی. حام رفت   شیگرشا

دل خودش   یخوشحال بود. برا  شیبرا  ها،ن ی. اما با تمام اکریدر و پ  یب  یبه شهر
لنگه پا    کی  داشت،  شیرو  شیکه پ  یروشن  یندهیگرشا و آ   یاگر عزادار بود، برا

و    ند یرا بب  شیگرشا  امانیو شوق ب  یشاد   شد ی. اصاًل مگر مد یرقصی م  یاز شاد
بود،    ختهیآم   یکه با شاد  یغم  ؛یحال متضاد لعنت  نیشاد نباشد؟ شک نداشت ا

 خواهد انداخت.  یاو را از پا یروز

بود، خم شد و آرام    نیحال نوش  یکه از همان اول حواسش کاماًل به دگرگون  آتنه
 دم گوش شوهرش گفت: 

دختر،   نینبود ا  د ی. وگرنه بعنجایشکر خدا گرشا سرنوشتش عوض شد و نموند ا  - 
 خودش رو قالب ما کنه!  اشیباز بمیبا ننه من غر

 کرد:   یپوف برد و اشیجوگندم یبه موها  یدست ،ی مهد 

 هیعاد  یوابستگ  نیباهم بزرگ شدن، ا  یبد دل نباش خانم! اونا از بچگ   نقدر یا  - 
 و هم گرشا.  کنهیفراموش م نیمدت که بگذره، هم نوش هیبراشون، 
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رفت و انگشتر گرشا، که حاال، عطر خاص او را گرفته بود، در دست دخترک   قطار 
تمام انگشتان    یاما انگشتر، برا  ازداند یماند. خواست آن را در انگشتش ب  ادگار یبه  
با  فشیظر اندازه  زدیدورش را ژل م   د یبزرگ بود.  انتها  یاش شود. آهتا   یاز 
  ش یچه؟ گرشا  افتادیقندش م  ا ی  فشار زد. مثاًل اگر اواسط هفته    رونیب  ش یگلو
 شد؟ ی مثاًل اگر دلش تنگ م ای نبود.  گر یکه د

  ینکرد هی گر  تو

 گم یم یچ  یتا بدون یکس  یبرا

 تنگ نبوده  دلت

 !گم یم یتا از حس دلتنگ یخند یم

 *** 

 

گشود، دخترک را از خواب   یرا به طرز وحشتناک  یمیقد   یآب  یکه پنجره   یتند   باد
تخت نشست و نگاهش سمت پنجره برگشت.    یپراند. ترسان و بهت زده رو

خل و باز شدن پنجره سبب شده بود تا باد، باران را به دا  د ی باریم  ید یباران شد 
 براند. 

  ی میقدم برداشت و مقابل پنجره رفت. چهارچوب قد   ،یکیشد و در آن تار  بلند 
موها و  صورتش کوفتند  بر  باد،  و  باران  انتها گشود.  تا  و  را گرفت    ی پنجره 

چراغ برق بود که   یرهایمطلق، فقط ت  ی کیکوتاهش، به رقص درآمدند. در آن تار
 .کردیروشن م یرا اندک طیمح
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جا مقابل عاشق باران است، همان   شیآمد گرشا  ادشی  یسردش شد، اما وقت  یکم
مدت، به وضوح، از وخامت    ن یشود. در ا  س یتا خ  ستادیکوچک اتاقش ا  یپنجره 

  او شده   یوابسته  کردی از آنچه گمان م  شتر یب  ار یبس  نکهیماجرا باخبر شده بود. از ا 
که به    دانستیفقط م  انست،دیرا نم  ی وابستگ   اینامش عشق بود    نکهیاست. ا

 دوستش دارد. ل یدل یو ب دهی عرفان آخر عشق رس

 تو صدام  عشق

 بارونه  یغم تو مثل 

 وارونه  یشده شب و روزا میزندگ

 ... . دونهینم یزیچ یحال من کس از 

اش از بر صورتش ُشره کرد. مشام   ،یزییزد و باران پا  یبست. رعد و برق  چشم
 تر کرد. عطر خاک نم خورده پر شد و دلش را تنگ

بازهم طبق قرارشان، دور از   یزود رفت. حت  یلیآمد اما خ  شی گرشا   شیپ  یهفته
  ن ی . اگرفتیقرار نم  نهیاش در سرفت. دل  شیرفتند کوه، اما او فردا ه،یچشم بق

که مدام او را مجاب    یحس  کرد؟ینم  شی حس مزخرف آزاردهنده چه بود که رها 
  کردیم  یرا بپرسد. سع  الشتا در روز، چند بار به گرشا زنگ بزند و ح  کردیم
اش هربار  خود را لو ندهد و مدام مزاحم او نشود اما دل زبان نفهم  نیاز ا  شیب

  ی نگران  جهتیو ب  کوفتیم   نیباز، پا بر زملج  یهامانند بچه  کرد،یم   یجر زن
  داد، یم  یو او را دلدار  آمد یکه م  ییتنگ  روزها  شد،ی . دلش تنگ مد یتراشیم
تنها  یو مرهم  آمد یم ب  ییهامثاًل زمان   ای.  شد ی م  شیهایی بر  او،  با   هدفیکه 
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به   شد یدلش خوش م  یو الک  زدیمحدود و کوچک شهر را گشت م  یهاابانیخ
 اش.بودن

 به خونه ایب برگرد

 تو زندونه... .  یب خونه

باران   ش،یشده بود. گرشا  سیتا گردن خ  شیهالباس  ی. حتد یبار  دتر یشد   باران
باشد و قدم    رونیب  خواستیدلش م  زد،یباران م  یوقت  شهیرا دوست داشت. هم

اتاق   یبود؟ سربرگرداند و به ساعت چوب  یتهران هم حاال باران  یهوا  یعنیبزند.  
  دار یگرشا حاال ب  د،یباریم  ماگر آنجا ه یصبح بود. حت  میانداخت. سه و ن ینگاه

  ی بود. از خانه  یاش راض. اما خدا را شکر! او از دانشگاهند ینبود که بخواهد بب
اش اجاره کرده بود و به به دانشگاه  کی که در تهران، نزد  یایکوچک پنجاه متر

بود.    یراض  شیهادانشگاه و درس  طیاز مح  یدر آن اقامت داشت، حت  ییتنها
. اوردیبه زبان ن یکس  یبرا  یاز دلتنگ یکالم   یآمد، حت   یوقت  وز، که آن ر   ی درقبه
 نده،یبه آ   د یاش شور بود و امهمه  گذرد،یسخت م  شیبرا  یینگفت که تنها  یحت

 از تهران بود. تی و ابراز رضا فیاش تعرهمه 

کز کرده   یادر گوشه   کرد،ی م  فیتعر  اقیکه او، با اشت  یدر تمام آن مدت  نینوش
 . دادیگوش م  صدایبود و ب

 اما هر وقت   یرفت

  یراهتو گم کرد اگه

 شب تو خوابم هر 

 یتا تو برگرد  نمیشیم
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 به خونه ایب برگرد

 تو زندونه  یب خونه

 «یفالح ار یتو صدام/ ماز »عشق

 *** 

 

. د یبه همان سرعت در وجودش دو  یغذا که در خانه راه گرفت، حس خوش  یبو
را   شیهاالیفکر و خ  توانستیکننده، مخسته   یر ساده و گاهکا   نیغذا پختن؛ ا

 کوتاه هم که شده دور کند.   یچند لحظه یبرا

 صدایطور بآن  یو جا خورد. ک  د یرا پشت سرش د  ز یعز  لچر یکه برگرداند، و  سر 
آدم را کر   یگاه  الیکه غرق شدن در خ  یمتوجه نشد؟ راست نینوش یآمد که حت
 ! کردیو کور م

بود. در   نیهمدرد نوش  ز ی مادربزرگ نظر چرخاند. او ن  یشکسته  یپس چهره  در 
رفتن به   یپا  یغم فراق پسرش، شب و روز نداشت. نگران بهنامش بود اما حت

بود.   دهیطاقت بر  گر ید  ش،یرا نداشت. درست مثل او که در فراق گرشا  نشیبال
چشمانش،   یو سبز  هعمق گرفت  رزنیپ  یشان یپ  یاهنیچ  د یخوب که دقت کرد، د

 رنگ سابق را ندارند.  گر ید

 را گرفت.  نیاش، دست نوشدست سالم با

 باهات حرف بزنم. خوامیم  ن،یبش ایب - 



 

 
155

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 نیدوباره دست نوش  ز ی. عزنشست  ز یبرد و خود ن  را کنار مبل   ز یعز  لچر یاجبار و  به
مات، در   یمشک  اقوتیو انگشتر گرشا را، با آن    و الغرش گرفت  ر یدست پ  نیرا ب

انگشت   یژل، به زحمت انگشتر را اندازه  ه ی لمس کرد. با چند ال  نیانگشت نوش
ها بود که رفتار دخترکش را مدت  ر ییغزد. ت  یلبخند تلخ  رزنینشانش کرده بود. پ

اش،  نوه   حرف شدن   که گرشا رفته بود، حواسش کاماًل به کم   ی. از آن وقتد یدیم
رفتن فرو  حتدرخود  و  باال  شیهاه یگر  یصدا  یاش  اتاق  بود. پشت   یاز  بام 

! شناختیها را خوب معالمت  نینکرده بود! ا  د ی سپ  ابیرا که در آس  شیموها
در   نینوش  یشیم  یهاله ی! نگاهش کرد و لرزش تطورنیهم  ز ی دختر  عاطفه را ن

 :د یو پرس د یکش  ینگاهش نشست. آه 

 ؟ یگرشا رو دوست دارتو   - 

انداخت، بلند    نییرنگ و رو عوض کرد. سر پا   نیمادربزرگ، نوش  یسوال ناگهان  از 
 د یکش  رونیپخته را از داخل قابلمه ب  مرغ  ینه یشد و به سمت آشپزخانه رفت. س

 کرد.   خرد کردن آن ز ی و خود را مشغول ر

مقابل   یهایناهموار  اش،لچر یعبور سهل و  یدوباره به آشپزخانه آمد. برا  ز یعز
 آشپزخانه را هموار کرده بودند. یورود

خودت   یبدم دختر. تو دار  صیحالت رو تشخ  ل ینشدم تا نتونم دل  ر یپ  یاونقدر  - 
 آره؟! ؟ی... گرشا رو دوسش دار یکنیرو نابود م

خورد کردن    حرکتیب  نینوش  دستان از  و  براشد  داشت    ش، یگرشا  یماند. 
. به عاشق آن است  دانست یکه م  یی. همان غذاکردیمرغ درست م  یراشکیپ

 راقیقول خودش عاشق »پر مالتش« بود! پنجشنبه بود و گرشا، بعد از ظهر به د
. پس رداو را دوست دا  یهایراشکیچقدر پ  دانستیخوب م  نیو نوش  د یرسیم
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تا دانه به دانه بدهد دستش و از مزه مزه    کردیدرست م  شیبرا  شهیمانند هم
 کردن او لذت ببرد.

نگاه کرد. احواالتش از پرسش او، کامال   ز یظرف گذاشت و به عز  یرا آرام رو  چاقو
 کرد آرام باشد. لب زد:   یبود اما سع ختهیدرهم ر

 ؟یپرسیرو م نیچرا ا - 

الغرتر شده.    یمدت، کم  ن یاش در انوه  کردی. حس مد یاز درد کش  ینفس  ز یعز
 نگران گفت: 

 .گرشا رفته تهران...    یکه از وقت  نمیب یدارم حال و روزت رو م - 

نتوانست خود را  گر ی. د د یلب گز نی. نوشد یرا ادامه نداد و دوباره آه کش حرفش
پناه گرفت.    ز ینشد و باالخره جلو رفت. زانو زد و در آغوش عز  یعنیکنترل کند،  

لباس گل  به  نوشچسب  اشیگلسر  همان  شد  و  ساله -چهار  نیاند  از    یاپنج  که 
آغوش،    نیو جز ا  بردیمردم شهر، به آغوش مادربزرگش پناه م  یها و آزارهاحرف
 نداشت.  یگرید یمٔاوا

ذره شکش    کی آن    د یرا شن  شیهانیفنی ف  یوقت   ز،یشد و عز  ز یسرر  شیهااشک
 مبدل گشت.  نیقیبه  ز ین

تو    ط ی. شرانیهم ساخته نشد   یدختر؟ تو و گرشا برا  یکنیفکر هم م   چ یتو ه  - 
 تو... تو... .  کنه،یفرق م

شده بود به    هیاش که شبسر باال آورد و چشمان سرخ به خون نشسته   دخترک
 واداشت. یرعادیغ یرا به تپش ز یشناور، قلب عز یخون یاچه یدر کی
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که ناپاک   کنمیت مکه مادرم گناهکار نبوده، ثاب   کنمی... ثابت مکنمیثابت م  - 
 فرق نکنه.   طمیشرا  گه یتا د  کنمیخودم و اون هموار م  یهارو براتموم راه  ستم،ین

او و    چوقتیه  ز یرو به رو شد. عز  ز یعز  نیو خشمگ  یجد   یهافقط با نگاه   اما
نم را درک  بلند شد و کردیاحساسش  از آغوشش جدا شود.  تا  . مجبور گشت 

 : د یرا دوباره شن ز یقاطع عز یها رفت که صداسمت پله 

بهنام،    ؟یباور کن  یخوا یدختر! چرا نم  هیمادرت منتف   یگناهیب  یهیاون قض  - 
بم  یاله براش  شرارهیمادرش  همه  یبد   طی ...  تحمل کرده،  هاش حرف   یرو 

! تو و گرشا ؟ی. تو مگه عقلت رو از دست دادهگیم  یچ  د یفهمیتوهمه... بچم نم
برادر  و  خواهر  ب  نیفقط  اشترینه  ه  نی!  رو  نبر.    از   چوقتیموضوع  خاطرت 

 ن؟ینوش ؟یشنویم

حرفشد ینم م   یرمنطقیغ  ییطورها  کی  ز یعز  یها.  مگر  نبود؟  آدم    شد یبود، 
ر در  را  برا   هینفسش  بود  نفس شده  دل   ینخواهد؟ گرشا  بود  شده  که   یلیاو. 

 ُکشتی را م  شیهاو ترس  د ی بخشیبه او قوت م  داشت،یرا به تکاپو وا م  نینوش
 باال بردن خود هموار کند.  یتا راه را برا

 بشنود، گفت: ز یکه عز  یبلند  یپشت بام را باز کرد و با صدا یورود در 

مشخص    یهمه چ  ی نجوریبده. ا  شیآزما  خوام یو ازش م  کنمیم  دایپدرم رو پ  - 
 .شهیم

 ی. قدم برداشت، صندلد ینشن  گر ید  نیهم نوش   د ی. شاامد ین  ز یاز عز  ییصدا  گر ید
 یبود که پنجره   یبام طورپشت   طیرا باز کرد و نشست. شرا  وار ی کنار د  یتاشو
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 نیداشت. به هم  ینسب  یتیو امن  شد یبه سمت آن باز نم  هاه یاز همسا  چکدام یه
 پشت بام بماند.  یباالدر اتاق  نیبابا اجازه داده بود تا نوشخان ل یدل

اش که چپ و راستش را احاطه کرده بودند نگاه چرخاند و چانه  ییوارهاید  نیب
اش صدا کرد و تمام وجودش را آزرد: » تو و گرشا  در جمجمه  ز،ی. حرف عزد یلرز

  ن یاز خاطرت نبر.« ا  چوقتیموضوع رو ه  نی! اشتر ینه ب  نی فقط خواهر و برادر
گرشا برادرش است،    نکهیا   هممعنا بود که به تو  نیچون بد   کرد یآوارش م  جمله 

تقد  را  برا  گر ی د  یکس  میاو  و  فراموش  شهی هم  یکند  به   یبه دست  اما  بسپارد. 
 نبود.  یهمان خدا که شدن

و تنش را لرز انداخت. از رفتن و    د ی چیلباس موهرش پ  نیب  یخشک و سرد  باد
 گر یاز دو ماه گذشته بود و د  شتر یبه درس و دانشگاه، ب  شیشدن گرشا  ر یدرگ

فقط   گر یاش رنگ باخته بود. دبا پسرخاله   ز ین  نینوش  کیو نزد  یمیصم  یرابطه
 فقط پاسخ دهنده بود.   رشاو گ  دادیم  ام یپ  ای  زدیبود که به او زنگ م  نینوش  نیا

 *** 

 

انجامش    یبرا  یحت  رد،یجست بزند و تمامش را در آغوشش بگ  خواستیم  دلش
به شرم   هیشب  یزیچ  کیو    د یخود را ملزم کرده بود اما دست آخر خجالت کش

آغوشش    یعنی. تا به حال نشده بود تا حصار بازوان او را مزه کند.  مجالش نداد
 بود؟ یاچه مزه

درحال جوش   یچا  یکتر   اش،نیو ماب   رفتیکه رقصان باال م  یآتش  یرو  نگاهش
 یدر هوا  کرد،یم  جادیکه ا  ییجلز و ولز آتش و گرما  یخوردن بود، ماند. صدا
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 ی داشت. طبق معمول، همه دور آتش رو  ی االعادهفوق  و  ر ینظیخنک کوه حس ب
 ش، یبا سرما   ز ییکرد. پایم  دادیب  یدر آن حوال  ز ییپا  ینشسته بودند و بو  یصندل

  یی ها فرش کرده بود. همان روزها بود. روزهااز مرگ برگ   انهرحمیرا ب  نیتمام زم
نوش رس  ن،یکه  از  اهم  دنشیقباًل  پر  لحظه،  آن  در  اما  داشت  از    تر ت یوحشت 

  ی وقت  داً یچرا جد   د یفهمیبود که گرشا در کنارش نشسته بود. نم  نیا  ،یزیهرچ
 .زدیو قلبش نامنظم م شد یم شکدهانش خ د،یدیاو را م

ز  یبرا هزارم  م  یچشم  ر یبار  تخمه  سرگرم    شکستی نگاهش کرد. گرشا  و 
قبل   لشیموبا ابود.  تا  معتاد گوش  نیترها،  تا  یحد  به  عالقه  و  کردن   پینبود 

 نداشت!

 لب زمزمه کرد: ر یو ز د یکش  یپوف دخترک

 لعنت به تهرون.  - 

حد مجذوب  ن یکه گرشا را تا ا  بودیم یخوب یجا د یبا ،یخب! آن تهران لعنت اما
اش بود  برازنده  یرا که به طرز وحشتناک  جذب  یشمی   ور یآن پل  ی. حتکردیخود م

 بود. دهیخود خر یاز تهران برا

دور خود   یخاکستر  یکه کت  ینینوش  یرو  اشیگوش  یلمس  یگرشا از صفحه  نگاه
اش را که از تخمه پر بود سمت او گرفت و تعارف  چالنده بود، سُر خورد. مشت 

هم    ییهاالبته حدس  د،ی فهمیروزها نم  ن یرا در ا  نیحال نوش  ر ییتغ  ل یکرد. دل
 زده بود.

لب زد، از دهانش   ی را لمس کرد و صفحه را خاموش نمود. وقت  لشیموبا  یدکمه 
 برخاست:   یبخار مختصر
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 ؟ ینوش یراهرو به  - 

و نگاه ناخودآگاه او را سمت خود    د یسوالش بر افکار درهم دخترک چنگ کش  با
گرشا قابل   یبرا  شهی هم  ن،ینوش  د یگرد و سف  ینهفته در چهره  تیکشاند. معصوم

دختر او  بود.  محدود  یاحترام  تمام  وجود  با  که  مشقت  هاتیبود    ی هاو 
 شه یشد که گرشا همیباعث م  نیباشد و ا  دوار یام  توانستیباز هم م  اش،یزندگ

 کند.   نیدر دل او را تحس

و »هوم«  ی لبخند گرم  نینوش تخمه  یزمزمه کرد. مشت  یزد  که گرشا   ییهااز 
کم به باال رفتن از کوه عادت  کم   گر یسمتش گرفته بود را چنگ زد و برداشت. د

اذ و  بود  دوستانه  طور نیهم  شد،ینم  تیکرده  جمع  آن  هوا  به  و   یو  پاک 
به حال، خان یری نظیب تا  بوکه کوه داشت.   یگاه ز یعز  یول  بودنبرده    ییبابا 

به   کهن ینداشت جز ا  یاچاره  ز ین  نی. نوشد یپرسیم  و مدام سوال  شد یمشکوک م
 شده، او را دست به سر کند. یهر روش

 اش، را گشود و از داخل  اشی طوس یکوله   پیز

آورد و در مقابل گرشا درب آن را برداشت.   رونیرا ب  هایراشکیپالسکو پ  ظرف
جا خوش    اشغیصورت شش ت  نیماب  ، یچشمان گرشا برق افتاد و لبخند کمرنگ

  دن ید  ی. اصال براد یآن لبخند را شعر کند و تا ابد بسرا  توانستیم  نیکرد. نوش
مرغ زمان صرف    یهایپختن پراشک  یلبخند کوتاه بود که چند ساعت برا  نیهم
 .کردیم

 اگر عشق نبود شکیب

 به غم انیمبتال ما
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 !میجان سپرده بود شیپ هامدت

 سمت او برگشت.  نینگاه گرشا و نوش ،یعاط یصدا با

تخمه   یاقهیدق  چند  ناخن بود که  آن  با  را  خورده   یهاها  الک  و  اش کاشت 
ظرف  شکستیم در  را  مغزشان  م  یو  ش  کجایتا    کردیجمع  با   یطنتیبخورد. 

 : د یپرس نیبود از نوش دایاش هوکه در لحن  یشگیهم

 پس؟ یما چ ؟یخوش رنگارو پخت نیفقط واسه پسرخالت ا - 

پ  یلبخند   نینوش و  هر کدام    هایراشکیزد  و  چرخاند  جمع  دور  آن   یکیرا  از 
و کنار    یصدف  یهاخوشمزه برگشت  دوباره  برداشتند. سپس  زرد رنگ  و  شکل 

عاشق   شهیودش برداشت به او داد. همها را با دست خ از آن   یکیگرشا نشست.  
او را از    نبدهد و لذت برد  شیرا خودش به گرشا  شیهاسازهبود که دست  نیا

 ا یبود    ر یبه غذا نداشت. س  یادیز  ل یبار، انگار که گرشا تما  نی. البته اند یغذا بب
زنگ خورد، از جمع خارج شد و به    اشل یزد موبا  یراشکیکه به پ  یگاز  کیچه،  

 ی عکاس  یمنحصر برا  یها، قابآن  یقرمز و نارنج  یهاکه برگ   ییهاسمت درخت 
که    یشد. هنگام  ز یگرشا ر  یدور رو  یفاصله  ناز آ   ز ین  نیساخته بود، رفت. نوش

  اشیراشکیپ  کرد،یم  فیفرد پشت خط تعر  یبرا  اقیرا با اشت  یزیگرشا داشت چ
 انداخت! نیرا زم

برا  دنیخدا دانست که د  فقط اندازه عذاب خر  ن،ینوش  یآن صحنه  . د یتا چه 
را برداشت و گاز زد    هایراشکیاز پ یکیدخترک به زحمت آب دهان قورت داد و 

اش  بد بوده که گرشا آن را دور انداخته، اما مزه  یآن به حد   یتا مطمئن شود مزه 
داشت  یادهیکردند اما چه فایرا م فشیداشتند تعر ز یمانند قبل بود. کل جمع ن

 بود.  امدهیگرشا خوشش ن  یوقت
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بخورد، با پاتک زدن کامران به    کجایتخمه را    یمغزها  خواستیکه حاال م  یعاط
 ده یکه دزد  یمشت از مغز  ک یو    د ی. کامران خند د یکش  یبلند   غیج  ش،یمغزها

 دراور نشخوار کرد. حرص  یابود را با چهره

 پیسرش ک  یصافش را باال  یچپ نگاهش کرد. موهالب فشرد و چپ  یعاط
 :د ی. نالد یسرش کش یکرد و شالش را رو

 پاتک خور! کوفتت بشه!  - 

شد و    یکامران جد   ژ یاما پرست  دند یخند   یاز جلز و ولز عاط  ن، ینوش  ی و حت  تیآ 
 را تکاند. گارشیفقط س

را که کامران    یمغزمشت    کیدست بردار نبود. کمر بسته بود تا آن    یعاط  اما
 . اوردیب رونی خورده، از دماغش ب

 از دستت دق کرد و مرد! واال! چارهیب یکه اون دختره  یکارا رو کرد  نیهم - 

ابروها  یکام انتها  غیت  یجا  کی را که    شیصاف نشست.  بود،    شیهم  خورده 
اتو خورده    شیاش با آن ررا نگاه کرد. چهره  یعاط  یو به طرز بد   د ی چیدرهم پ
 کرد.  یقالب ته ز ین نینوش  ،یشد که عالوه بر عاط  یجد  یآنقدر

بلند آتش،   یهاکه تازه از صحبت فارغ شده و برگشته بود، از پشت شعله   گرشا
حرف  یعاط نگاه کرد.  شنرا  را  م  دهیاش  و  که گفت،    یبا کلمات  دانستیبود 

 لب زد: عیهد. سرحاالست که فاجعه رخ بد 

 نبودما! چه مرگتون شد باز؟ قهیدق هیفقط  - 

 لب کج کرد و مظلومانه گفت:  د،یاش پرکه از دهان   یشستن حرف یبرا یعاط
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 گفتم؟  یمگه من چ - 

 گوش خراش کامران همان:   ادیکالم همانا و فر  نیهم و

 ! نیهم  یخورد یادیفقط گوه ز ،ینگفت یزیچ - 

در برابر کامران بلند شد و صدا   یعصب  تی را گفت و از جا برخاست. همزمان آ   نیا
 باال برد:

 ! حرف دهنت رو... . ابوی یهو - 

کرده بود، سمت   یاتصال   یحرف عاط  دنیمغزش از شن  یهامیکه کل س  کامران
اش دست   کیتر. با  درشت ز ین  کلشیبود، ه  تیهجوم برد. قدش بلندتر از آ   تیآ 
 :د یو توپ  را هل داد تیآ 

 حرف دهنش رو بفهمه. یبد  ادیبه خواهرت  د یبا - 

حا  عاً یسر  گرشا و  بازو  اشاننیب  ل یآمد  با   میحج  یهاشد.  محکم  را  کامران 
 تر برد و دم گوشش زمزمه کرد:دستانش فشرد، او را عقب

 داداش! ایکوتاه ب  - 

نم  گر ید مغز کامران  به  بزرگد یرسیخون  قرمزش،   نقطه  ن یتر.  خط  و  ضعف 
موضوع را تحمل کند.    نی ا  توانستیوجه نم  چیاش بود و به هبا گذشته  یشوخ

طور مبهوت برگشت که همان   یگرشا را هم هل داد و از خود جدا کرد. سمت عاط
نگاهش م داشت  و  بود  نشسته  ترسان  و مخش  ی. صداکردیو   اش، ردانهدار 

 انداخت:  چارهیدختر ب  بر قلب یدوباره تپش
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کرده   شچارهیدرازتر کرده بود، ب  مشیاز گل  قدر ن ی تو، پاش رو ا  ر یاگه غ  یهر کس  - 
 بودم.

تند و خشمگ  نیا و  پ  نیرا گفت  و   اشیشانینفس زد. رگ  بود  برجسته شده 
 .کردیترش مترسناک 

با   نکه یو کامران، بعد از ا  د ینگو  یزیچ  ت یگرو گذاشت که آ   شیبا اشاره، ر  گرشا
لبه تک آنوار، به تک درهم و جنون   یآن چهره کوه قدم   یها نگاه کرد، سمت 

  ی شلوارش، قوط  بی دست برد و از ج  شد،یکه از جمع دور م  یبرداشت و در حال
 را قورت داد.  یکیو بدون آب،  د یکش  رونیب یقرص

و به زحمت خود را کنترل   د یلرزیم  شیهاکه لب  یبه عاط  ی نگاه معنادار  گرشا
اشک  کردیم لحن  شی هاتا  انداخت.  نکند،  صداُشره  ُتن  اما  شد  تند   شیاش 

 بود: ن ییهمچنان پا

 ؟یکشیم شیحساسه، چرا حرف اون دختر رو پ یدونیم  یوقت - 

آورد. هنوز در شوک رفتار کامران بود. گمان    نییآب دهان فرو برد و سر پا  یعاط
ب کردیم او صم  یهرکساز    ش یکامران  چن  یمیبا  انتظار  و  را   یرفتار  نیاست 

اش را از خاطرش عشق سابق  یه یبه کل، قض  گر ید  کردیتصور م  ینداشت. حت
 .کند یم هو ابراز عالق  گذاردیم یپنهان یبرده که با او قرارها

 : د یتوپ د،یکشیبلندش را چنگ م یموها تیکه با عصبان  تیآ 

به چه    اروی!  یکن  میج  نیرو س  یعاط  خواد ی نم  گهیحساسه که حساسه! تو د  - 
بابا به موال که هفت سال گذشته،   کنه؟یبرخورد م  ینجوری با خواهر من ا  یحق
 په فراموش کنه؟  خوادیم یاسکل ک نیا
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 ی لیشلوار ف  بیو سپس دست داخل ج  د یاش دست کشچانه  یکالفه رو  گرشا
 اش سراند. رنگ

  ن یبزار  هیچرا؟ دست خودشه مگه؟ ما  یتو که حال روزش رو حفظ   ت؟یا آ تو چر   - 
 شه؟ ینم ن،ینکن یبا عشق سابقش شوخ

شد،   د یسنگالخ کوه ناپد   نیکه کامران رفت و در ب  یریرا گفت و سمت مس  نیا
 قدم تند کرد.

 یبلند شد، در صندل  کرد،ی تنها نگاه م  رانیکه تمام مدت شوک زده و ح  نینوش
 : د یدست او را گرفت. پرس یدلدار  ینشست و برا یعاط یکنار

 دفعه؟ هیشد  یچ - 

آتش زد، آب داغ را پخش آتش کرد   انیم اهیس یکه به کتر  یبا لگد  ت،یآ  ناگاه
 و آتش خاموش شد.

 پاشو!  ،یعاط میپاشو بر - 

فرو برد    و سپس برادرش گرفت. بغض   نینوش  یاش را اول رونگاه   یتند   یعاط
 :د یلرزان نال یو با صدا

راست مکنمیم  یازش معذرت خواه  رم یم  -  رو   د ینبا  گه،ی. گرشا  اون حرف 
 . زدم یم

 را فشرد و گفت:  نی دستان نوش سپس

 .گمیرو بهت م ز یبعدًا همه چ - 

 .د یرا کش شی سمت او هجوم آورد و بازو تیبا عصبان ت،یشد، اما آ  بلند 
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م  یهرچ  ؟یگیم  یچ  -  بارت کرده  اومده  در  دهنش  معذرت    یبر  یخوایاز 
 ! وفتیراه ب االی ؟یهم بکن یخواه

 :د یکش  ادیکه کامران رفته بود برگشت و بلند فر  یریبه سمت مس و

 ! یعوض - 

و    دیاش رسبر چهره  ت،یو قرمز آ   چهارخانه  ور یبلند شد و نگاهش از پل  ز ین  نینوش
 مستاصل گفت: 

 چه خبره؟  نجایبه من هم بگه ا یکی - 

 جواب داد: یبه تند  داد،یرا سمت راه بازگشت ُهل م یکه عاط   یدرحال تیآ 

که دختره   خواستهیرو م   یدختر  ه ی  شیکامران هفت سال پ  نی! ایآبج  یچیه  - 
ُمرده!    هیواسه    یُمرده! از اون موقع به بعد کاًل رد داده. کل تنشم کرده دفتر نقاش

 یکیمن    یول  م،یقشیساله رف   نیکه چند   ییش با مامسخره  یرفتارا  نیکم نبوده ا
 کاراشو ندارم.  نیتحمل ا  گهیکه د

 کرد حفظ ظاهر کند، گفت:   ینفس زد و سع قیعم یعاط

من    ر یکنه، تقص  یباهاش شوخ  یفقط دوست نداره کس  اون فراموشش کرده،  - 
 بود.

  ی گفت، دوباره ُهلش داد و هر دو بدون کالم  یزیلب چ  ر یکرد و ز  ینچ  تیآ 
 بازگشت شدند. ر یمس یراه گر،ید
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. د یوزیم  تر رحمیکه حاال ب  یکه خاموش شده بود و باد سرد  یماند و آتش  نینوش
و منتظرشان    ند یداد همان جا بنش  حی. ترجد یهرچه نگاه کرد، گرشا و کامران را ند 

 . شناختیبماند چون آن اطراف را نم

  ن یبه ا  کردیها را تماشا مرقصان و دود حاصل از آن   یکه خاکسترها  همچنان
و   دهیطعم عشق را چش  یروز  ز یو قبا ن  پ یو تر  کل یکه کامران، با آن ه  د یشیاند 

 ن کم آورده است. در غم آ 

د  بهتر  م درک  یگریاز هرکس  نوکردیاش  آن  قول  به  معروف، عشق   یسندهی. 
  ی عاط  زدیبرود. حدس م  یعادت، از خاطر کس  ینبود که در پس طاقچه  یزیچ

 توانست یچون فقط عشق م  شک؛یهم عاشق شده؛ عاشق کامران. عاشق بود ب
 کند.  دفاعیحد ب نی پسر، تا ا کیدختر را در مقابل  کی

ب  گرشا و  لبه   صدایآرام  در  ا  یپشت کامران که  س  ستادهیپرتگاه کوه    گار یو 
حتستادیا  د،یکشیم ن  ی. کامران  آستاندازدی ب  ینگاهم یبرنگشت که    ی هانی. 

 زد یُپک م  گارشیرا تا زانو تا کرده بود، پشت سر هم به س  اش ی مشک  شرتیسو
 .مودنیروشن م یگرید گار یس شد، یتمام م یو وقت

 نفسش را فوت کرد و گفت:  گرشا

 کنه.   ی! اون فقط خواست باهات شوخیبد تا کرد - 

 ی بود باال آورد و با صدا  گار یس  یاش را که حاوپشت به گرشا، آن دست   طور همان 
 لب زد: یابم و گرفته

 تنها باشم. خوام ی. منگو گرشا، فقط برو..  یچیه - 

 تر از قبل کرد و گفت: لحنش را آرام  تکان داد. یبا تاسف سر گرشا
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. فراموشش کن... فقط  رونیب  یایحس گناه ب  نیکن از ا  یرفته، سع  ایاز دن  نایژ  - 
 کمکت کنه.   تونهیم نیا

انتها  یآه ب  ی گلو  یاز  آه  رونیکامران  صدا  یزد.  نشن  ش یکه  پک  د یرا گرشا   .
 فت:فرستاد. آرام گ رونیزد و دودش را ب گار یبه س یگرید

 دخترخالت رو بردار و برو... تو رو قرآن برو... .  - 

 .آمد یبرنم یکس  شد یدنده م کیکه غد و   یپسر، وقت نینبود. از پس ا یاچاره

انتها  یدرختان  نیرفت و نگاه کامران، ب  گرشا دره رشد کرده   یکه به ندرت در 
کرده   انیدرختان زرد و قرمز، رخ نما یکه ال به ال  ت،یکم جمع  ییبودند و روستا

هفت سال زجر   ی! به اندازهخیدلش سرد بود. سرد و    یبود، چرخ خورد. هوا
هم که هنوز بود،    هنوز که    ینیو دم نزدن. به حجم تمام خاطرات رنگ  دنیکش
  اد یرا فراموش نکرده بود و همه را تک به تک به    چکدام یداشت. ه  یتازگ  شیبرا
خودش را سرگرم دختران رنگ به رنگ کند تا   کردیم یسع  یوقت  ی. حتآوردیم

 . شدند یاز خاطرش پاک نم یاهیثان یسپارد، برا یها را به دست فراموشگذشته

 یبر رو   دا«یرا نگاه کرد، اسم »ش  صفحه  رغبتیب  یزنگ خورد و وقت  لشیموبا
آ  و سپس،  قطع شد  تماس  تا  نگاه کرد  آنقدر  بود.  پرواز    کونیصفحه  را  حالت 

ه تا  نمود  بگ  چیروشن  تماس  او  با  نتواند  بردیکس    ش، یهاآهنگ   ستی ل  نی. 
  یداده بود، پل جادر خود  کجا یرا که خاطرات آن دورانش را  یآهنگ نیتریمیقد 

 کبودش گذاشت و آتش زد.  یهالب یرو یگرید گار یکرد و س

 گل من، گل خوشگل من  نای" ژ

 "رم یمیمن م تویب  رم،یعشقت اس به
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. چشم بست. احساس  د یکشیم  ر یدار. آخ! تمام تنش تو کش  قیزد؛ عم  نفس
. انگار دادیمرگ م  یبو  ،یزییمزخرف پا  ی. اصاًل کل آن فضاکردیمنفور مرگ م

اش کرد که نتوانست نفس بکشد. دست بر گلو برد دست گذاشت و خفه  یکس
 و لب زد:

 آخ... .  - 

 داره یتو دلم چه شوق دنید ی"برا

 تنها ستاره ییشبهام تو  تو

 گل من، گل خوشگل من   نایژ

 "رم یمیتو من م یب  رم،یعشقت اس به

ها، آنقدر خاطرش  بود. آن زمان اشوانهیُکرد! او هنوز هم د  یبای! آن دختر زنایژ
 ش یای. تمام دنکردیجز او فکر هم نم   چکسیو ه  ز یچ  چیکه به ه  خواستیرا م

بود، هنوز هم    نی. هنوز هم همشیهایو مهربان  هایی بایخالصه شده بود در ز
 بود. رحمیب قدر نیهم شهیهم ف،ی کث  یایدن نیدوستش داشت. اما خب، ا

 *** 

 نینوش

 

لباسم    نیبهتر  خواستمیو رو کردم. مثاًل م  ر یام را زو رنگ و رو رفته  یچوب  کمد 
در چوب   شتر ینداشت! در کل سه مانتو ب  وجود  ینیامروز بپوشم اما بهتر  یرا برا
: » گفتیم  شهیبود. خان بابا هم  یاش مشککه دو دست  زدیزار نم  ام یلباس
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 یرنگ مشک  دنیاز منظر او، پوش  دنبو  نی بپوشه!« و سنگ  نیسنگ  یلباسا  د یدختر با
 ی کاربن  یسه یبا شال پل  یو به همان مانتو مشک  دم یکش  یکدر بود. پوف  یهاو رنگ

 ام ی مشک  یبودند که داشتم. کت بافتن  یلباس   نیدر واقع بهتر  هان یبسنده کردم. ا
جوش   نیچوب دارچ  یرفتم و در آشپزخانه، چا  نییپا  عیو سر  دم یاز رو پوش  ز یرا ن

! محال بود در شد یخوشحال م   یلیکردم. حتمًا خ  یداخل فالسک خال  راخورده  
لبم جا خوش کرده    یگوشه   یدستش بدهد. لبخند   یدمنوش را کس  نی تهران، ا

 طبق معمول رشته افکارم را گسست.  ز یبود که عز

 ته؟ یفالسک برا چ - 

ا  سمتش م  رزنیپ  نیبرگشتم.  مرا  مدام  نداشت که  خوراک  و    د؟ییپایخواب 
 کردم و آرام لب زدم:  ینداشت البد! با انگشتانم باز

قالزهیچ  -  تو کالس  م  یمرب  ،ی...  اگه  خواست  سماور    ییچا  تونمی ازم  ببرم، 
 خودشون خراب شده.

کم پشت و نازکش را باال   یشد. ابروها شتر یب شیهازد و چروک گونه  یپوزخند 
 برد و گفت:

 دوست داره! نیدارچ یهم چا تیپس مرب - 

 جا دادم و گفتم: یمات یسه ی فالسک را داخل ک ،یاز پر کردن چا بعد 

 ه؟یخب آره! اشکالش چ - 

زدم.   رونیاز خانه ب  زدیبر  رهیدا  یام را رونامهبخواهد تمام شجره   نکهی از ا  قبل 
نبود. بعد   یکردم. شکر که کس  یو اطراف را به دقت وارس  دمیراحت کش  ینفس

امان کنسل شده بود و با گرشا قرار گذاشته کوه   یآن روز در کوه، برنامه  یاز دعوا
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و چند    د یایب  نیمطلع نشوند، با ماش  هیو خان بابا از قض  ز یعز   نکهیا  یبرا  میبود
 ز یبهتر؟ خود کوه ن  نی. اصال چه از ا میو سپس برگرد میساعت آن اطراف دور بزن

 ی گوشه  یرا دست گرفتم. شکستگ  لمی. موبانمیبود تا گرشا را بب  یامن بهانه  یبرا
 امکمیپ  یفحه نداشت. ص  یادیز  تیاهم  میاما برا  زدیذوق م  یاش، بد روگلس 

طومار به اندازه پنج    کیبار چندم خواندم. من    یرا با گرشا برا  اممیگشودم و پ  ار 
کالس توسط خان بابا ارسال کرده بودم    یهیقض  دنی فهم  یبرا  امیاز نگران  امکیپ

 .«میکن یحلش م یو او فقط نوشته بود: »اوک

داشتم    ید یکرده بود و من طبق معمول استرس شد   ر ید  ی. کمدم ینفس کش  قیعم
کند که »    یو برود به خان بابا چغل  ند یمرا در مقابل در خانه بب  یکه نکند کس

ال ماشاهلل! ابر  یات منتظر کسنوه داشت   یخشک  یبود و سرما  یبود!« هوا هم که ا 
 نمانده بود. یتا شروع آذرماه باق یزیو چ

 الم یو خ  دم یاو را از دور پشت فرمان د  د، یچیوچه پداخل ک  ،ی اسمند نقره   باالخره
کرد. انگار    ر ییام تغافتاد، چهره  اشیکنار  ینگاهم به صندل  ی تخت شد. اما وقت 

 یشهیاز ش  ر یبه غ  نیماش  یهاشهیهم در کنارش نشسته بود! کل ش  یگریفرد د
. دم یدیدختر را در کنار گرشا م  کی   لو،ج  یشه یبودند و من از ش  یجلو، دود  ر یبادگ

 است.  بهیدختر غر کی دم یکه شد،  فهم  تر کیباشد اما نزد دای ابتدا گمان کردم ش

ناشناس، ش  نیماش دختر   و  توقف کرد  پا  شهیمقابلم  حالت  د یکش نییرا  به    ی و 
و چال گونه   یلبخند   ،یتصنع رخ کشزد  به  را  عرق سردد یاش  را  تنم  تمام   ی. 

 شدند. او که بود؟  حرکتیب مید و پاهاگرفت. فکم منقبض ش

 و گفت:  ند یدختر خم کرد تا بتواند مرا بب یهاسر سمت شانه  گرشا

 خبردار نشدن.  راقیباال تا کل د ایب - 
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دختر، با   نیعجوالنه بپرسم: »زود باش گرشا، بگو ا  خواستمیمانده بودم. م  مات
کردن نداشت. ناچار  صبر    یبرا  یو قلبم قرار  ست؟«یآن سر و وضع در کنارت ک

 عقب نشستم، گرشا گازش را گرفت و بالفاصله رو به دختر گفت: یدر صندل

 رو کرده بودم. اشفیکه تعر   یهمون ن،یخب دخترخالم نوش - 

  م ی و دهانم خشک  خشک شد، آنقدر خشک که حس کردم گلو  د یتندتر کوب  قلبم
از آ د یرا خراش تا دختر غر  ن، یماش  ینه ی. منتظر  به من    ز یرا ن  بهینگاهش کردم 

 کند. جانم که باال آمد، باالخره لب زد:  یمعرف

 . میخانم، همکالس ناز یپر شونمیا - 

 آرام لب زد: ز،یآمطنتیش  یااش چرخاند و با خندهسمت ینگاه

 !یاز همکالس شتر یهم ب د یشا - 

با شن  و ناباور،د یحرف، طنازانه خند   نیا  دنیدختر  تک  . سست و  چرم    گاههیبه 
لبخند   د ی . دختر چرخدم یچسب  یصندل با  از لب   یو   افتاد،یاش نمسرخ  یهاکه 
 گفت: 

 خانم! نیخوشبختم نوش - 

  اهش، یکوچک که به چشمان درشت و س  ینیب  کیداشت، با    یخوش فرم  صورت
 از او متنفر شده بودم؟  تینهایبرخورد اول ب نیاما من چرا از هم آمد،یخوب م

 رونیب یمکث کردم. قلبم، بنا یدست دادن، دست دراز کرد. کم یمن برا سمت
  شتر یب  د یحاال چه گفت؟ گفت شا  نیمن، گرشا هم  یزدن از دهانم را داشت. خدا

 کرد؟یدر کنار گرشا چه م نجایاصاًل او ا شتر؟یچقدر ب یعنی ؟یهمکالس ک یاز 
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  یبه خود آمدم و با دختر  کرد،ینگاهم م  نه ی ه از آ گرشا ک  یعمد   یسرفه   یصدا  با
دست دادم. گرشا   روحیتر باشد، سرد و بکوچک   یاز گرشا چند سال  خوردیکه م

سرباز  بر  سال  یعالوه  از    یچند  که  بود  بارز  و  بود  مانده  کنکور  پشت  هم 
 لب زدم:  هتر باشد. رو به آن دختر به اکرابزرگ شیهایهمکالس

 منم... خوشبختم. - 

  زارمیتمام عمر ب  یاز او به اندازه  میآن خواستم بگو  کی. به  دیاما سوت کش  سرم 
من،    یکابوس بود برا  دنشی. دمیاما نشد تا بگو  خواهمیکه مرگش را از خدا م

 .دادیشت رخ مدا یارحمانهیکابوس! و حاال همان کابوس، به طرز ب 

وسط دوباره نگاهم    ی نه یاز آ   د،یچ یپیشهر م  یاصل  ابانیکه داشت سمت خ  گرشا
 کرد و گفت: 

امون  که از رابطه  یهست   ی نفر  نیخانم، اول   ی مهمون منه و شما نوش  ناز یامروز پر  - 
خانم   ناز یدرآورد! البته پر  ینگلیتهرون، مارو هم از س  نی! باالخره ایش یباخبر م

 ؟یپسند ی! خب چطوره؟ ماهل همدانن

پشت لبم بنشانم   یکردم لبخند   ی. سعد یرا گفت و همراه آن دختر لوس خند   نیا
 سخت بود. میبرا یاز هر کار شیلبخند، ب نی و به همان خدا که ا

زاغخورده  سیبابل  یموها  یانتها  دختر، برخالف  که  را  سرش،    یباال  ی  اش 
ظر  یاستخوان انگشتان  دور  بود،  پ   فیرنگ کرده  نازکش  عشوه    چیو  با  و  داد 

 :د یپرس

 کم حرفه؟   نقدر یدختر خالت چرا ا ؟یگر  - 
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هم فشردم. گرشا    یمرا تکه پاره کرده بود؟! لب رو  ینام گرشا  دهی! نرس؟یگر
 و در جوابش گفت:  د یخند 

  ی نوش  رو،  نیا  گمیم  ییخدا  ناز،یپر  ی. ولشهیآب بشه درست م  خشیکه    کمی  - 
ع ه  نیبرام  واسه  دایبا ش  یفرق  چیخواهره،  دارنداره  دوتا خواهر شوهر  !  ی م. 

 حواست باشه! 

دور گردنم انداختند که مرگم را در آن    یشد. انگار طناب  دار   د یتشد   میگلو  بغض  
 قت یتو باشم، حق  ناز یپر  خواستمی. من... من خواهر تو نبودم گرشا، مدم ید  قیدقا

 !یبود، شوخ یشوخ شهیدروغ بود، مانند هم یمشت  تیهانداشت، حرف

 :دم یبه زحمت آب دهان فرو بردم و پرس دم،یکش  یقیعم نفس

 تنها؟!   راق؟ید نیاومد یچ... چجور - 

 .کردیتر مهنوز هم ضربان قلبم را آرام  ش،یصدا

  راق یبوس دهمدان، از اونجا هم سوار اتو  میبا اتوبوس از تهران اومد   شهیمثل هم  - 
 یلیخانم خ  ناز ی! پرمی بابا رو کش رفت  نی هم که شده ماش  ی . به هر روش میشد 

 .نجایبود ا ومدهیتا حاال ن نه،یرو بب راقید خواستیدلش م

گرفت. دختر   بهیسمت آن غر  دانستم،یخود م   یبرا  شهیرا که هم  یدوباره نگاه  و
 . لب زد:د یبلندش، لپ گرشا را گرفت و کش  یهاو با ناخن د یدوباره خند 

کنه    میمن رو کجا قا  دونستینم  شد،ی! بچم داشت از ترس زهره ترک م یآخ  - 
 وقت مامان و باباش متوجه نشن! هی تا 
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. امروز روز مرگ من  نمیروزگارم نب ن  یزتریعز یرا برا شیهایگرفتم تا دلبر  چشم
هم خواب بود،   د یشا  د؟یآ یرد باال مجانم دا  کردم ی بود خدا؟ اگر نبود چرا حس م

 حتمًا که خواب بود!

خونه واست    یتو  ی مشکل  نکهیچون برنامه کوهمون بهم خورد، واسه خاطر ا  - 
ب  میگرفت  میتصم  اد،ین  شیپ خودمون  با  هم  رو  ممیاریتو  شهر    رونیب  میری. 

تا خان    گردونمتیبرم  ش یبدم. سر ساعت ش  ناز ی رو نشون پر  یعبدل  یچشمه 
 بابا شک نکنه.

لحظه، تمام   کیدر عرض    یگفتن؟ وقت  یتنها سکوت بود. چه داشتم برا  پاسخم
  شد،ی م  رانیداشت و  میهابودم، تمام آرزوها و خواسته   آنچه که در ذهنم ساخته

 سکوت؟  کیداشته باشد جز تکرار مکرر  میهالب  یبرا توانستیم یچه ارمغان

 یبا مانتو خاک  یبیتناسب عج  اش،ی. شال خردلدوباره سمت من برگشت  ناز یپر
  م یهاچشم   یرا، من هرگز بلد نبودم تا رو  قیدق  یهااش داشت. آن خط چشم رنگ

آرا  ینقصیب  کاپ یم  ایبکشم   بودم. شا  شیچون  نداده  انجام  را هرگز  به   دیاو 
 بود که گرشا او را انتخاب کرده بود. ل یدل نیهم

دختر   یصدا چشم   ینحس  چال گونه   ش،یهاکه  دو  با  صورت  همراه  اش  در 
 :د ی را خراش میهاگوش  گر ید یبار د،یخند یم

کوه، آره؟!    یرفتیو م  یچوند ی پیرو م  یباف یمن، کالس قال  یهر پنجشنبه با گر   - 
 !یهست یک  گهیبابا تو د
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سال   یگر او  باتو؟!  منست.  مال  که  م  د یهاست  آب  را  و    د یکشیدهانش 
 یمرا، گرشا  یکه گرشا  کردیم  یعذرخواه  د یمن! با  ی! خداکردیم  یعذرخواه

 خود خطاب کرده بود.

ام  اندوه چهره ن،یاز ا شیکردم تا ب  انیاش زدم و دندان نمادر پاسخ  یتلخ لبخند 
که بنا داشت استخوان به استخوانم را    یرا لو ندهم. هنوز در شوک بودم. شوک

تو در تهران،   یچک بزند دم گوشم که بلند شو، گرشا  ی کس  خواستیبدرد. دلم م
م درس  عشق   کیو    خواند یفقط  عنوان  به  را  شده  بزک  خود عروسک  با  اش 

تا در آن دقا  ی. کاش کساوردهین  تیهایها و نگرانتمام ترس   گفتیم  قیبود 
 .نینشده نوش تیبه واقع ل یتبد 

 افتاد  ندارم  و دار  بر  که  شعله  این عشق

 افتاد کارم   رشته بر  که  بود گرهی

 باال  میامد  داشت گلو  راه از  جانم

 افتاد فشارم  یکباره که  سخت آنچنان

پ  قتیحق  اما عطر  بستم.  چشم  هممردانه  راهنیداشت.  از  تندتر  در    شهیاش، 
در   دادیم  نیدارچ  ی بو  شهیکه هم  شی هاعطر نفس  ی. حتد یچیمشامم پ  یحوال

  ن،یوسط ماش  ینه یاو زوم شدم. در آ   یپخش شد. چشم گشودم و رو   م یهاهیر
 ش ی شد. ب   شدلم تنگ بودن  شهیاز هم  شی را تماشا کردم و ب  اشنیدلنش  یچهره

 کردم.  تیاحساس مالک او یرو ،یگرید یاز هر لحظه

  م یهاباال نگه داشتم تا اشک   قهیچند دق  یسر آمد. به سرعت سرم را برا  طاقتم
 .آوردیبودم نگاه کردن به سمت باال، اشک را بند م دهی. شنزند ینر نییپا
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بخت برگشته پشت    نینوش  ک ی. انگار اصاًل  دند یخند یو م   کردند یم  یهم شوخ  با
 .د یکشیسرشان تا سر حد مرگ زجر نم

شن  یصدا که  را  آ   م یهاچشم  دم،یگرشا  سمت  که   ن،یماش  ینه یناخودآگاه 
ا  شیبا یز  یهایعسل نبودم  حاضر  هرگز  من  افتاد.  بود،  منعکس کرده    نیرا 
 شوم.  کیشر  یها را با کسچشم

 فتاده؟ یکه ن  یاتفاق ؟ی رو به راه ؟ینوش - 

 زد، آن دختر منزجرکننده با تعجب دوباره سمت من برگشت.  که  یبا حرف و

 که  آنجایی من دست از  اتنامه آخرین

 افتاد  ندارم  دوست  را تو که  بودی گفته

 بردی  جانم و دل گویم  که  به بگویم چه

 افتاد  ندارم  و دار  بر  که  شعله  این عشق

نلرزد و در مقابل آن دختر    میبه کار گرفتم تا صدا  قیتوانم را در آن دقا  یمانده  ته
 ندهم. یسوت نیاز ا شیب یاافاده

پا  ی... به گمونم کمستین  یزیچ  -  از... از صبح سرم درد   نییفشارم  اومده... 
. فکر کنم نتونم شمیم  ادهیجا پ  نیاالن هم بدتر شده. نگه دار گرشا... هم  کرد،یم

 .د یببخش ام،یهمراهتون ب

 یابهیکه غر  ی. در سرم، درست از وقتکردیدروغ گفتم، از صبح سرم درد نم   اما
 جمع شده بود.  یبزرگ  یبودم دردها دهیرا دوشادوش او د
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پرپشتش دست برد و من در مچ دستش، ساعت ستمان   یموها  نیگرشا ماب  ناگاه
ام  مانتو نیخورد. آست چیپ میدور گلو شتر یو ب تر شیآلود، بچرک یو بغض  دم یرا د
همان ساعت را، دور مچ خودم نگاه کردم. او هنوز هم    یباال دادم و کپ  یرا کم

 خواستی م  نکهیبا وجود ا  و. هنوز هم نگرانم بود  بستیساعت ستش را با من م
 کهنیا  یمرا فراموش نکرده بود و برا  نی تنها باشد، کالس  دروغ   اشیبا همکالس

  ن یاشان کرده بود. امرا وارد خلوت دو نفره  د،یاین  شیپ  میدر خانه برا  یمشکل
. کاش یکردینم  یو خوب  یگرشا؟ کاش خوب نبود  داد یم  ییتناقض، چه معنا

گرشا، بخدا که مرگم   کندیم  ر ی. تناقضت در رفتار، مرا پیمتناقض نبود  قدر ن یا
 . دهد یم

 ؟ یشنویم ن؟ینوش - 

 گلو برخاست:   یاز انتها م،یخشکم را تر کردم و صدا یهالب

 ب... بله؟  - 

ُرم بگ یخوایم -   از داروخونه؟ رم یبرات س 

را، در    شده بود و من طاقت نداشتم تا او  بایاز حد ز  شینگاهش نکردم. ب  گر ید
 . گفتم:نمیدو نفره بب یقاب

م بزنم و هوا بخورم  اگه قد   کمی  ارم،یی... فقط نگه دار. دارم باال مستین  یازین  - 
 س.خفه یلیخ نیماش ی. هواشمیخوب م

 لحظه بود، حق به جانب گفت:  نیکه انگار منتظر ا  ناز یپر

 نکن. تشیاذ ،یبزار هر جور که راحته گر - 
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به   ی. نکبت! به چه حقافتادم یم  یحلزون باب اسفنج  ادی  «ی»گر   گفتیم  یوقت
 حلزون؟!  گفت یمن م یگرشا

قابل کنترلم مجال   ر یغ  یهاتا گرشا را نگاه نکنم اما چشم  کردم یرا م  ام یسع  تمام 
پلدادینم آن  عاشق  من  آخر  او    یخردل   ور ی .  به  جور  بد  رنگش،  بودم که  تنش 
اش را با شال آن دختر ست کرده بود؟! محرز بود که  . صبر کن! نکند لباسآمد یم

  گر یکد یبود که با    یاد یزو مدت    شد یدو روز ختم نم  یکی  نی ها به اآن  یرابطه
گمان    ال،یاز همان روز اول دانشگاه! و من، من  خوش خ  د یآشنا شده بودند. شا

همراه خود به تهران ببرد   ز یتا مرا ن  کند یگرشا دارد تمام تالشش را م  کردم،یم
  ن یباطل! نوش  الیخ  ی. زهام یزندگ  یهایتمام سخت  انیشود بر پا  یآغاز  نیو ا

 !چارهیب وح  لساده

که به زحمت مانع   ییهابه انفجار بود. انگار تمام اشک  کیباد کرده و نزد  سرم 
مشدن  یجار کاسه  شدم،یاشان  ذوق   یدر  ذوق  و  بودند  شده  جمع  سرم 
 . کردند یم

 بشه.   میو فشارت تنظ  یتا بخور  رم یت بگواسه  یزیچ  یکیک  ه ی   نجایپس بزار از ا  - 

چرا خودت را به حماقت   ؟یآزارم بده  هدخوایگرشا، گرشا، گرشا! چرا دلت م  آخ
  بخشمت، یبه خاطر امروز نم  شود؟یمگر بهتر م  کیک  ک یمن حالم با    ؟یزنیم
 گرشا.   بخشمتینم

که آن دختر   یاکه قلبم، درست لحظه  رفتمی در ذهن با خود کلنجار م  همچنان
و نوازشش کرد، پمپاژ خون    د یگرشا کش  یموها  یبلندش را رو  یهاناخن   بهیغر

 را متوقف نمود. 
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  ک یش  یلیبمونه. خ  م یو فقط وسطش حج  یکنار گوشت رو کم کن  یموها  د یبا  - 
واسه خودت!    یشیهات فر هم هست، شکالت مبرات. مخصوصًا که تل   شهیم

 قابل خور... . 

مراعات   یکم  کنم،یم   شانیمن دارم تماشا  یعنیبه او آمد که    ییچشم و ابرو  گرشا
  یخاص  یو دوباره با لوند   د یکش  رونیگرشا ب   یموها  نیکند و او دستش را از ب

 کرد بحث را عوض کند:  یکه در گفتار و رفتارش بود، سع

 ن؟یکنیدعوتم م  یپس ک نم،یمامانت رو بب خوادیدلم م یلیخ یول - 

 شد و جواب داد:  یگرشا کمان  یهالب

 اشون کنم. بهم فرصت بده تا آماده کمی - 

باالتر    نیاز ا  یآتش بودم کم بود و چه درد  انیم  می. اگر بگوطاقت نداشتم  گر ید
 ی آن لعنت  یهایدلبر  گر ید  یهیآتش بزند. اگر چند ثان  نگونهیکه آرام جانت تو را ا

رف  ح  یکه برا  یینا  نی. با آخردم یرسیم   انیبه پا  کردم،یتماشا م  میگرشا  یرا برا
 زدن داشتم، لب زدم:

  شم، یقدم بزنم خوب م  کمی.  ستین  یاج یاحت  م،یدار  ادیز  ینی ریخونه ش  یتو  - 
 نگه دار. جانیهم

کاماًل    نیماش  ییجلو  یکه از صندل  ی. وقتستادیرا کنار زد و ا  نیگرشا ماش  باالخره
کردم.   شیتماشا  ر یلرز برداشت. س  میسمت من برگشت و نگاهم کرد، دست و پا

که    یکه حاال از کار  یدرد یچند روز، به گستردگ نی در ا میها یدلتنگ یبه اندازه
 ی . او مال من بود. او تنها سهمکردیم  ان یبا من کرده بود در بند بند وجودم غل

 .خواستمیم ایبود که از دن
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 ست؟یسرد ن یرو ادهیپ یبرا کمیحالت خوبه؟ هوا  ینمطمئ - 

ساختم تا روزش را خراب نکنم.   شیبرا  ینشاندم و نقاب   رانمیو   یبر چهره  یلبخند 
 آرام گفتم: 

 ... خوبه. ستیسرد ن - 

 ش یبرا  م،یرفت بگو  ادم یناگاه به فالسک افتاد. آنقدر خودم را باختم که    چشمم
 فالکس را دستش دادم و گفتم: یسه ی ام. کاش را دم کردهدمنوش مورد عالقه

 . نیدارچ یچا - 

 گفت:   جانی دوباره لبخند زدم. ذوق زده شد و با ه و

 بابا کارت درسته! بد هوس کرده بودم. - 

 دلم را تکاند: شیصدا گر ید یشوم که بار ادهیپ خواستم

و   نالیترم رسونمیرو م  ناز ی. پرزیعز یخونه مییایامشب قرار بود شام ب ،یراست - 
البته اگه حالت خوش نمییاییو م  دارم یبرم  نارویمامان ا بمونه بعدًا،    ستی... 
 هوم؟

مسخره  دوباره لبخند  رو  آن  انگار  رخ  یرا که  به  بود،  اش صورتم خشک شده 
 :دم یکش

 ... فعاًل. میشیخوشحال م ن،ییاینه، ب - 

بار دعا  نیاول یبرا نبار یو ا دم یگرشا را شن  یشدم و در را بستم. بازهم صدا ادهیپ
 کردم که حرف زدن را بس کند و فقط بگذارد بروم. 
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 ؟یگینم یبه کس یزیچ ناز یتو که راجب پر ؟ینوش - 

  نیدوباره نگاهش کردم و ا  ن،یماش  ینه تکان دادم و از پنجره  یبه نشانه  یسر
 او جا گذاشت. آرام گفتم: یدر حوالرا   المینگاه کوتاه، خ

 خوش بگذره.  - 

 داره.  ادیز شعور یب یاصل ابونیها برو خونه، خممنون! از کوچه  - 

منتقل کرده بودم که   ز یحسم را به آن دختر پررو ن  نکهیکردم. مثل ا  د ییسر تا  با
  ، یاش را درون آن حلبگاز فشرد. دور شدن  ینکرد و گرشا پا رو  یخداحافظ   یحت

سنگ شده    میکه تمام مدت در گلو  یبه تماشا نشستم و بغض  ،به یغر  کی در کنار  
 بود، سرباز کرد.

  مه ین  یروادهی. در پنم ینتوانستم درست بب گر یو د  ، چشمانم را تار کرد اشک  یداغ
 و سرشکسته، سالنه سالنه به راه افتادم.  هدفیخلوت شهر ب

   دم یآدمارو بعد تو بخش تموم 

 اما تورو نه!  دم یرو بخش همه

 یهاینبود که مرا شاهد دلبر  نیها نان و نمک، اگرشا، مزد سال  بخشمتینم
د  کی نم یخودت کن  یبرا  گر یدختر  عمد بخشمتی.   رعمد، یاغیبود    ی. کارت 
به خاطر خودت،    ایمزخرف بود   یبافیقال  . به خاطر من و آن کالسبخشمتینم
 . بخشمتینم

 جا مونده رو دل وامونده یزخم چه

 منو  کنهیم وونهید داره
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 عالم خاطره... .  هی

برود. خواستم نگذارم، اما افسوس    یلعنت  یآب  یهاتا با آن واگن  گذاشتمینم  کاش
 که دست من نبود. 

 گذشت،یکه از کنارم م  یها برو« اما من فراموش کردم. مردگفت »از کوچه   گرشا
 مسخره گفت:  یکرد و با حالت  پیاش را ککاپشن   پیز

 ؟ یزنیزار م یو آخرش پولت رو ندادن که دار یرفت ه؟یچ - 

 یتیاهم  چیه  گر یاز حد زشت بود، د  شیب   نکهیاش، با وجود ارد شد و حرف  او
 .ترصدایو ب شتر ی. بستمیگر  شتر ینداشت. تنها ب میبرا

  تونستینم گمی م دونستی نم گمیم

 چرا گذاشت بره تونست،یکه م  خدا

را    ی جسم تو خال  کی   ،یدر آن عصر ابر  یچه دانست که من، با چه حال  یکس  و
 به خانه رساندم. 

 *** 

 

برا  اشبشقاب عز  ی را،  دهان  شن  ز،یبستن  با  پر کرد.  غذا  زنگ،   یصدا  دنیاز 
 گفت:  ز یآرام رو به عز ییرا فشرد و با صدا فونیآ  یدکمه 

 شما هم که حاضره.  یباال. غذا برم یاشون رو ندارم. غذام رو محوصله  - 
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  ز یها را باال رفته بود. عزپله   نیشدند، نوش  اط یخاله آتنه وارد ح  یخانواده  یوقت
 باال برد: کالفه صدا

 بگو! یزیچ هی یآخه تو چت شده دختر؟ جونم رو باال آورد - 

تازگ  امدنین  یو گاه  نینوش  یریگگوشه  البته ب   یسر سفره،  او  و    شتر ینداشت 
با چه حال    نیبود نوش  دهیکه د  ز ی. فقط عزخوردیرا م  شیمواقع در اتاق خود غذا

اش خبردار شست   کند،ی ها درست ممهمان  یدارد آن زرشک پلو را برا  یو روز
 دخترک نم پس نداد.  ،زد  یافتاده اما به هر در شیبرا یشده بود که اتفاق

وسط اتاق،    یولو شده  یهااش، لباسبرهنه   یدر اتاق را گشود و پاها  ن،ینوش
د. نفس  فرش را لمس کر   یواژگون بر رو  ل یپخش و پال شده و وسا  یهاعکس

 یبود و او حت   دهیتولدش خر  یگرشا برا  شیکه چند سال پ  یگرفت و عطر آدکلن
  کیمتال  یشه یگذرا به ش  یاستفاده کند، در مشامش پر شد. نگاه  آمد یدلش نم
فرش شره کرده بود، انداخت و ظرف غذا را    یبر رو  شیآن که محتوا  یشکسته
را که گرشا انجام داده   ی، تاوان کاراتاق  ل یاز اتاق، رها کرد. تمام وسا  یادر گوشه 

 بود، پس داده بودند.

و تن کرد.    د یکش  رونیاش را بکه در هم گره خورده بودند، کت  ییهالباس   نیب  از 
 چراغ اتاق را خاموش نمود و درش را بست. 

سوز سرد و استخوان  یبود. نه باران داشت و نه برف، فقط باد  یخشک  یسرما
بام دست    وار ی به د  رود، یم  ج ی. احساس کرد که سرش گد یچرخی بود که در فضا م

که هنوز از اشک تار بود،   ید ینا نداشت. با د  ستادنیا  یبرا  ی. حت افتد یگرفت تا ن
  ک  ی تار  اطی. در ُبرد نگاهش، حستبام نش  یکیاش را باز کرد و در تارتا شو   یصندل
بابا بود که پرا  یمیقد   یخانه پارک شده بود.  بهنام، در آن    ییوانت دا  د یخان 
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اش را از خاله و شوهرخاله   یقیتلف  یصدا  یآنقدر در خود فرو رفته بود که حت
  قهیچند دق  یبودند. نگاهش برا  یزیچ  ح یکه درحال توض  د یشنی نم  نییپا  یطبقه 
کرده    یبستر  یروان  شگاهیکه او را در آسا  یبهنام ماند. از وقت  ییدا  نیماش  یرو

تکانش داد.   یمانده بود که مانده بود. فکر  اط،یدر ح  جانیهم  نیماش  نیبودند، ا
حرف  داشت که  وجود  درباره  ییدا  یهااحتمالش  مادرش    یگذشته  ی بهنام 

او واقعا حرام   یقیحق اگر  بباشد.  نبود،    ر یی تغ  ضوعاتاز مو  یاریبس  شکیزاده 
ماه . سر باال کرد.  بردیو نزد خود م   رفتی پذ یپدرش او را م  د یوقت شا. آنکردیم

ابرها نم  یپشت  و  بود  مانده  نما  توانستیمتراکم  ن  انیرخ  او  به    ز،یکند. دل 
 سرش گرفته بود. یوسعت کل آسمان باال

  ن یکه چرا نوش  نی. اکردیفکر م  نیبه نوش  شیغذا  دنیگرشا درحال جو  همزمان،
  ن یکه او تا ا  کردینشان داده است. فکرش را نم  ناز یبا پر  دار یبه د  یواکنش  نیچن

و چطور    یک  د ی نگران شده بود، آنقدر که اصاًل نفهم  شیاز پ  شیحد ناراحت شود. ب
اش با خود کلنجار رفته  انجام  یبرا هاتهکه هف   یگذراند. کار  ناز ی اش را با پروقت

فقط کاستن   ! هدفشنیبا نوش  ناز یکرده بود؛ آشنا کردن پر  یبود را باالخره عمل
نسبت به خود بود نه آزار دادن او. درک   نیاز حد نوش  شی ب  یهایاز وابستگ

  یپدر و مادر، چقدر رو  یحت  ایبرادر،    اینداشتن خواهر    ل یبه دل  نیکه نوش  کردیم
اگر فکر و   خواستیاما خب، م   کند یبا برادرش ندارد حساب باز م  یاو که فرق

به نبودنش عادت   د یباالخره با نید. نوشهم وجود داشت رنگ بباز  یگرید الیخ
 میبازگردد و تصم  راق یبه د  گر ید  خواستینم  ل،یچون گرشا بعد از تحص  کرد؛یم

 تهران مشغول به کار شود.  ایداشت در همدان 

 پسر!  یهو - 
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 ژ یبه پرست  یظرف باز ماند. نگاه  یبا قاشق بر رو  یباال آورد و دستش از باز  سر 
 بر لب داشت انداخت و لب زد: یبابا که پوزخند کجخان

 ؟ یگفت  یزی جانم خان بابا؟ چ - 

زانو  یاضربه  رمردیپ ر  شیبه  بر  و سپس دست  ب   د یکش  ششیکوفت   صدایو 
 اش ماند.کوتاه   شیدست ر کی ید ی. نگاه گرشا بر سفد یخند 

 .نینش کار ی بکش از غذا، ب گمیپسر؟ م یعاشق - 

هرش سمت گرشا برگشت. همه متوجه شده بودند که فکرش مادر، پدر و خوا  نگاه
 یرا مرتب کرد و درحال  اشیخردل  ور ی. گرشا از جا برخاست، پلستیزی چ  ر یدرگ

 لب زد: رفت،یها م که به سمت پله 

بب  ر یس  -  برم  نکنه.  درد  نوش  نمیشدم دستتون هم  باشه   یلیخ  نی اگه حال  بد 
ُرم بگ واسه  . رم یاش س 

پله  یوقت داشت  پذ پشت   یهاکه  از کنار  را که  باال   ییرا یبام  بود  خورده  پله 
 :د یکلفت خان بابا را دوباره شن  یصدا رفت،یم

 از من تشکر نکن. شام دستپخت خانم کوچوکه!  - 

  ی چون از اصطالح »خانم کوچوک« ب  د؛ینشن  نیگرشا خدا را شکر کرد که نوش  و
موضوع را در خاطر نگه    نیا  خواستینم  چوقتی تنفر داشت. خان بابا ه  تینها

وارد بام شد،    یتکرارش نکند. وقت  گر یهم که شده د  نیدارد و به خاطر دل نوش
 .د یداد، د اشصیتشخ شد یکه به زحمت م  یامطلق در گوشه  یکیاو را در تار
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قدم   ن،ینوش نزد یکس یهابا حس کردن  او  به  از   یهندزفر  شد،یم  کیکه  را 
کش ظلمات،   د یگوشش  آن  در  هرچند  کرد؛  پاک  سرعت  به  را  صورتش  و 

د  شیهااشک وضوح  ببشد ینم  دهیبه  را  پشت سرش  تا  سربرنگرداند  اما   ند ی. 
از  د جز گرشا در آن خانه نبود که بالفاصله بع یکه گرشاست. در واقع کس  دیفهم

 خوردن غذا به او سر بزند. 

دو   ن ینشست. ا  نینوش   یکیبرداشت و در نزد  ز یتاشو را ن  یصندل  یکیآن    گرشا
گرم   گر یدک یکه در بام، با    ییهاوقت  یبود برا  نیمخصوص او و نوش  ،یصندل

 . شدند یصحبت م

سمت گرشا   ارشیاختیتا چشمان ب  د یکوش  ار یگرفت و او بس  نیسمت نوش  نگاه
ب  رمغینرود. دخترک ب را شانه    اشیشکالت  شانیپر  یموها  یبود، حت   حالیو 

 نزده بود.

اش را روشن از صورت  یمیچراغ برق، ن  یرها ینشسته بود که ت  ییدرست جا  گرشا
 ن یرا به بدتر  نیکه حضورش، بخواهد نوش  کردیفکرش را هم نم  ی. حتکردند یم

و   با شوق  ز یزجر حاصل از بودن او را ن  نیهم  ن،ی. اما نوشازاردیشکل ممکن ب
 تمنا، طالب بود. 

 ازت  رم یلحظه که دلگ ن،یهم تو

 ترم…به تو وابسته شهیهم از 

 : د یگره زد و پرس  گر یدک یدستانش را در  گرشا

 . هوا سرده ؟ینشست نجایچرا ا - 
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برا  شیصدا هم  آرام   یهنوز  و کسدخترک  بود  م  یبخش   یمزه  دانستیچه 
م زجرآور، چگونه  هوا  تواند یآرامش  ر  یباشد.  وارد  را  با  شیهاهیسرد  و  کرد 

 جلوه کند گفت:  یعاد کردیم یکه سع  ییصدا

 ن؟یاومد  یبوم عادت دارم. کسرد پشت  یخوبه، به هوا - 

 را با دندان گرفت و ابرو جمع کرد. لب زد:  اشی نییلب پا گرشا

 !ینگو که متوجه اومدنمون نشد  - 

 ک یفرق کرده بود. به  شهیاش، با همعطر محبوب ی. بود یآه کش  صدایب نینوش
عطر و فقط خدا   نی. درد داشت استشمام ا دادیعطر زنانه م  یانگار بو  ،ینحو
 که چقدر.  دانستیم

 گفت:   یمکث، به سرد هیو بعد از چند ثان  د ییسا دندان

م  -  آهنگ گوش  همکالس  دادم،یداشتم  نشدم.  اومدنتون  شد،   یچ  تیمتوجه 
 رفت؟

فکر کرده بود مغرور و   ناز یپر  ،یک نگرانم کرد. تو که پانالیآره رسوندمش ترم  - 
بد   هویشد که حالت    یاول بوده. چ  دار یاش داما من بهش گفتم علت  یخشک

 ؟ ینوش یزن یحرف دلت رو نم چوقتی شد؟! چرا ه

از    یشده بود. بخار  ر ید  یگفتن حرف دلش، کم  یاش برادلش! خب راست  حرف
کرد بدون    یخشک  خشک بود. بغض فرو برد و سع  ش،یهادهانش برخاست. لب

 تر نبود: سخت ثمر یتالش ب نیاز ا یزیچ چیلرزش صدا صحبت کند اما ه

 شدم؟ بهیبرات غر نقدر یا ؟یکرد  دایکه دوست دختر پ  یچرا زودتر بهم نگفت  - 
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دل  با س  یوجود  در  اما    د،یجوشیم  اشیشخص کنار  یبرا  ن،ینوش  ینه یکه 
  ک ی کردن حسش،    در پنهان   نی. انگار نوشدادیم  بیگرشا را فر  شهیکلماتش هم
 بود. ماهر بالفطره

خنده  گرشا مقابل   یاتک  نگاهش سمت  برگشتکرد،  ن  اش  او  حاال  مانند    ز یو 
 . کردیدرخت گردو را تماشا م برگیب یهاشاخه ن،ینوش

باهوش و زرنگ کالسه،    یدانشجو  ناز یبشه. پر  یجد   نقدر یا  کردم یفکرش رو نم  - 
امون در حد قدم زدن رابطه  ل ینگاه به ظاهرم نکن، خوش اخالق هم هست! اوا

 کم... . ها بود اما کمدرس یو بحث درباره

نم  یچشم رو  نینوش آرزو کرد گرشا  ادامه  خواستیهم فشرد.  را بشنود.  اش 
 سکوت کند اما گرشا ادامه داد: 

جدا شده   ناز ی... باباش جراحه، از مامان پرادییم مکم حس کردم ازش خوشکم  - 
فرهنگشون    ن،یو امروز  ل یاص  یلیش خ. خانوادهکنهیم  یبا باباش زندگ  ناز یو پر

  ییبه سبک اروپا   هیشب   یجور  هیفرق داره. کاًل راحتن،    یلیخ  راق ید  یهابا خانواده
من   ها،ن ی ا  یاما گذشته از همه   وبهخ  یل یهم خ  شونی. وضع مالکننیم  یزندگ

 داره. تیکه برام اهم  نهیا اد،ییخوشم م شتر یب تشیاز خودش و شخص

پا  دخترک آنقدر سفت و متورم   ش،یآورد. بغض  مشمئزکننده کنج گلو   نییسر 
پابرجا بود که    طور ن یلب باز کند. سکوت هم  توانستینم  یحت  گر یشده بود که د

 سر به سمت او چرخاند. قرار یب ن،یگرشا دوباره لب زد و نوش
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حالم باهاش خوشه...     کنمیحس م  ییجورا   هی...  ییجورا  هی ...  ینوش  یدونیم  - 
که   شمارم یهارو ملحظه  ستین   یدارم کنارش، اونقدر خوب که وقت  یحس خوب

 برگردم کنارش.

اشک مجالش نداد و   گر یدخترک شل شد و دوباره نگاه از او گرفت. د  یابروها
تار  یرو هوا  ُشره کرد. شکر که  آن دمل چرک  کیصورتش  وگرنه    ی بود، شکر! 

 . گرفتیجان از او م ش،یگلو  یانتها

از دست داده؟ دلش انگار، از چاکراه   شهیهم  یکه گرشا را برا  شد یباورش م  د یبا
کل وجودش را فرا گرفت. سخت    یشد که درد وحشتناک  میپمپاژ خون به دو ن

م  ییگرشا  ش،یبود که در حضور گرشا به خود  فقط متعلق  را  او   دانست،یکه 
اشکش را پاک   شد،که محرز نبا  یتا عرش خدا نرود. به نحو  شیهاه یهق گرهق

 کرد و بغض فرو برد:

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم - 

 را با انگشتانش مرتب کرد و با خنده لب زد: شیدست برد و موها گرشا

خوشمزه بود،    یلیپلوت خزرشت  ی. راستلایخ ی... بادیب  شیپ   ی! تا چدونم ینم  - 
 ؟ یطعمش هنوز ُتک زبونمه! خودت هم خورد

خروارها خروار حرف ناگفته بر   یبه اندازه  یزی. چد یکش  یق ینفس عم  دخترک
سنگ اگر گرشاکردیم  ینیدلش  او  داماد    ش ی.  د  کیرا    مرد یم  د،یدیم  گر ی نفر 
نداشت؛    ییخودنما  یبرا  یگریقشنگ د  ز یچ  چیجز گرشا ه  ا، یدن  مرد؟یحتما، نم

 اش تکرار بود و تکرار.همه 
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 ز یچ  چیه  یعنیلب به غذا هم نزده بود.    یحت  قتیزمزمه کرد اما در حق  ی»هوم«
 که بخواهد بخورد.  رفتینم نییپا شیاز گلو 

و ناراحت بود، دلش آغوش   از گرشا دلخور   ار یکه بس  یقیدقا  ق،یدر آن دقا  یحت
که آن   ی، وقت. اما چه چارهکردیم  یتابیآن ب  یداشت و برا  او را طلب  مهر یب

 به او تعلق نداشت. گر یآغوش، د

 و یز تن برد دل

 هنوز یدر جان 

 ... دردها

 و   یداد دردها

 هنوز  یدرمان

 *** 

 

بو داده، سمت    یهابادام   یرا از گون  رمردیاش، نگاه پبراق  یورن  یهاکفش  یصدا
کوتاه و   یبرداشت، خوش بش  یکردن گون  یدست از خال  رمرد،یخود کشاند. پ

  ی  میقد   یدر صندل  ز ین  سالانینشست. مرد م  اشیمیقد   ز یسرد با او کرد و پشت م
  ی جالب  یدراز، همخوان  یضیباش با آن صورت  کم پشت   یلم داد. موها  ز،یمقابل م
 نداشتند.

 آقا قدرت! یکنیاز ما نم یادی - 
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که دخترش عاطفه او را مقابل دوست و آشنا،    یهمان روز نحس، همان روز  از 
 انی. م کردیاو را قدرت خان صدا نم  کسچیه  گر یپول کرده بود، د  کی  یسکه

قدرت را تباه کرده!   یهنوز هم نقل مجالس بود که کار عاطفه، بزرگ  راقیمردم د
بزرگ    یشخص  یبلکه به معن  م،یخان قد  ی) نه به معنا  راقیقباًل همه او را خان د 

اند؛ فرزند ناخلف، دودمان پدر دهد گفته  میاما از قد   دانستند،یو قابل احترام( م
از طرف باد!    عه ی. شایمحکومش کرده بودند به فرزندکش  ز ین  یاعده  گر،ید  یبر 

تا  ختهیسم ر شیکرده بودند دختر باردارش را در اتاق حبس کرده و بعد در غذا
  ی تر کسکم  ل یبود که آن اوا  دهیکوچه و بازار چرخ  نیها بحرف  نی! آنقدر اردیبم

آمده   ن ییو درآمد او به شدت پا  زدیسر م  رمردیپ  یفروش  ل یکوچک آج  یبه مغازه
 ل یشهر باخته بود و فقط به دل  ن یاو تمام آبرو و عزتش را در ا  قتیبود. در حق

پدرش بود،    یهیارث  هرفتن نداشت، در آن مغازه کوچک، ک  یبرا   یگرید  یجا  نکهیا
 .دادیدر مقابل مردم به کار ادامه م نیی پا شهیهم یبا سر

 افتاد و جواب داد:  رمردیپ د یسف انیدرم کی یابروها  نیماب ینیچ

 آقا عمران!  یشد  دای. شما هم کم پمیریدرگ - 

چهارخانه  یه یقی  عمران نشستکت  صاف  و  مرتب کرد  را  راش  ته  را    شش ی. 
ق با  و  تسب   ی اافهیخاراند  جانب،  به  زمرد  حیحق  ال  اشی کوچک  به  ال  در    یرا 

 داد.  یاش بازانگشتان

  ی ول  ،ی کرد  ر یحق  ،یکرد  کیات، ما رو کوچاز خونه  یبار مارو روند   هیشما که    - 
ما هم یپدرم  یجا بود  کیکوچ شهی.  باز هم سر میو هست  میشما  بگم  اومدم   .

 کنم.  یخانم رو دوباره ازتون خواستگار نینوش خوام یحرفم هستم... م
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 یقوز کرد و ظرف پسته   ،یمیقد   یچوب  ز یآب دهان فرو برد. پشت آن م  باباخان
 را سمت عمران گرفت و تعارف نمود. با مکث گفت:  ز یم یرو

. اون دفعه هم بهت موضوع  نیندارم با ا  یامن مسئله  ،یدون یخودت که م  - 
 .ستیگفتم که دختره رضا بده ن

کرد. آرام    تر کیو سرش را به خان بابا نزد  د یها را عقب کشپسته   یکاسه   عمران،
 لب زد:

ات در  که نوه  یدونیقربان تو بشم! خودت بهتر از من م  میندار   بهیکه غر  نجایا- 
ن  طیشرا اومدن  عشوه  و  غستیناز  مگه  د  نهیا  ر ی.  تو کل  من    راق،یکه  فقط 

ر به  مشت  شتیخواستگارشم؟!  برایقسم  دلم  مسوزهیم   شیجوون  ی!   خوام ی. 
  کنم؟یکنم، بد م  شیصاحب خونه و زندگ 

قت؟ ینهی تا ابد بمونه ور دلت و بشه آ  یخوایم  د 

خود را نشانه   یورن  یهابرق کفش  اش،یآورد. نگاه آب  نییرا گفت و سر پا   نیا
 نمود. نیخود تحس پیار چندم، در دل تب یرفت و برا

اصاًل تعهد   ه، یاس، که به وهلل به زن دوم گرفتن من راضاصاًل اگه مشکل راحله   - 
تا بچه   نیب   دم یم اولم و سه  با نوشزن  ا  یفرق  چیه  ن،یام  برام،  بسا    ینباشه 

سالمه   اگرم مشکل سن و  ن؟یاز ا  شتر یب  شه،یخانم نور چشمم باشه هم  نینوش
 آقا؟  گمیجوون باشه! بد م د یکه دل با

انتها  ینفس از  نوش  رمردیپ  یگلو یدردآور  با   نیبرخاست.  ازدواج  به  را مجبور 
قد هم داشت؟   میقد و ن  یزن و سه بچه   کی که    کردیساله م  شیچهل و ش  یمرد
.  اوردیدر ب  یرا به اجبار به عقد کس  یکه دختر   شد ینم  یدلش راض  چوقتیه
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گرفت تا   فرصتماه    کیعاطفه آمده بود،    یخواستگار  یبرا  یکسر  یوقت  یحت
  ه ی. اما خب، حاال قضطورنیهم  ز یآتنه ن  یرا بکند. برا  شیدخترش خوب فکرها

اخت  ی. کسکردیفرق م چه شد    یبه عاطفه داد  ار یدر ذهنش گفت »آن همه 
چه کرد؟   ،یآنقدر به بهنام محبت کرد  ایَمرد؟ حقت را نگذاشت کف دستت؟  

 گرفت؟!«   یریدستت را در پ

  ی ماند. آن موها  رهیعمران خ  ر یس  یآب  یهااز نهادش برخاست و در چشم   یآه
. زدیذوق م  یمرد، بد رو  و چروک صورت   نیبا چ  سهیدر مقا  ،یمشک  یکرده  رنگ

 لب زد:

 . دم یو خبرش رو بهت م زنمیش حرف مدوباره باها - 

 زنان، ابرو باال برد.  یپوزخند  مرد

نرمش    نیهم  ،یمردم بود  ن یکارت باشه! تو خان ا  یاجبار هم تو  یبهتره کم  - 
بود    یاون پسره، چ  د یبا  یبال رو سرت آورد قربان تو! تا ک  نی رفتارت بود که ا

ازش سوء استفاده کنه؟    بچرخونه و  ابونایت رو تو خاسمش؟! هوم... گرشا! نوه
 ؟یمردم رو پشت سرش تحمل کن یهاحرف یخوایم یتا ک

 لب زد:  یرا گفت، از جا برخاست و قدرت، با خشم براندازش کرد و به تند  نیا

 .برادرشه، دهنت رو آب بکش یگرشا جا  - 

از کنار قفسه   با    یهال یآج   یو زنگ زده  یمیقد   یهاعمران  و  مخلوط گذشت 
 همان پوزخند مسخره، سمت خان بابا برگشت: 

 !یحاج ادییآدم برادر درنم یاس، از پسرخاله برابه شناسنامه یبرادر - 
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به عمران،    اشینیب  کینزد   نکیبابا، ع  خان نگاه کردن  را به چشم زد و بدون 
 عمده شد.  یهاد یدفتر خر یمشغول وارس

مرد گرو  هی که   هی. به شرافتهیبه مردونگ ست،ین به شناسنامه  یبالعکس! برادر - 
 مٔومن! زارهیم

 کرد:   هیمغازه تک یکوتاه به چهارچوب ورود  یابا خنده عمران

م  -  منتظر جوابت    م،یامالک   یمغازه   یتو  شهیکه من هم یدونی به هرحال... 
ا نکن،  فراموش  قدرت.  آقا  پ  ی دختر  خوام یم  نکهیهستم  که   ینه یشیرو 

 کار دله فقط، وگرنه... .   رم،یشهر بدنامه رو بگ یحد تو نیش تا اخانواده

  ی دندان رو  رمردیاش، پرفت. به دنبال راه رفته   رونیکرد و ب  یرا گفت، پوف  نیا
 شد یاو حاال مجبور نم  آمد،یاز آب درنم  یفرزند ناخلف  نی. اگر عاطفه چند ییهم سا

 یقیرو، او را مجبور به ازدواج با ناال حفظ آب  یاش بزند و براچوب حراج به نوه 
 چون عمران کند. 

 *** 

 

 یهازد. چشم  رونیب  شیگلو  یاز انتها  ی سمت آسمان  گرفت و نفس دردناک  نظر 
 . بود یسخت ز یی. امسال، پاسوختیاش، تا سرحد مرگ ممتورم و سرخ

گرفته    ز یاش را به زحمت از عزکه پول   ینترنتیا  گیبار، با دو گ  کیآمد    ادشی
او را تحت    ار یکوتاه، بس  لمیو آن ف  د ید  یلمیکارما ف  یدرباره  نستاگرام یبود، در ا

روزها  ر یتاث "اگر منتظر  داد.  باش  یقرار  درباره  یبد   ی منف  االتیبه خ  ندهیآ   یو 



 

 
196

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

خ  ،یبپرداز زندگ  ل یتبد   االتیآن  نوش  یواقع  یبه  حاال  و  شد."  خواهد    ن،یتو 
 .کردیم  یگرا زند  اشیشدن افکار منف یقیحق

 گر یاز دو هفته بود که د  شی. بد یکش  شیموها  یرو  شتر یرا، ب  یکرم  یبافتن  کاله
به امتحانات    کینزد  گفتیو م  آمد ینم  راقیبه د  ز یپنجشنبه و جمعه ن  یگرشا حت

شده.   شلوغ  سرش  و  م  یعنیاست  همکالس  کرد؟یچه  با  خوش   اشیالبد 
چه حال   ،یدلتنگ  دانستیچه م  یاش بود، بد هم بود و کس. دلتنگگذراند یم

بود و هم  نیاش با خان بابا دل چرکسخت ی. هم از دعواستیمزخرف نابسامان
 نبود. رحمیحد ب نیقباًل ها تا ا ز،یی پا آورد؟یگرشا. کدام را تاب م  یاز دور

باالخره ُشره    ن،یو آن اشک المذهب  دم مشک نوش  آمد و کنارش نشست   یتیتف
 کرد. لب زد: 

. من... من ازش متنفرم، حالم  یتیتف  شمیبد دل و بد نظر نم  یارویمن زن اون    - 
 .ستیهام نمن و خواسته هی... اون... اون اصال شبارویاون  خوره،یازش بهم م

تنفس   بغض براه  را  صدا  د یبر  حد یاش  ه  اشنیفنیف  یو  رفت.   چوقت یباال 
  ی زیاو، چ  یبرا  یاز همان کودک  ،یتیتصور کند. تف  توانستیرا نم  یتیتف  یچهره
 جواب داد:  یتیخودش بود. تف  ل یبه حباب در قالب و شکل و شما هیشب

تا حاال هم که مقاومت   ن،ینوش  یندار  یااما چاره  ،یکه ازش متنفر  دونمیم  - 
دنت و گر   اندازهیم  ر یمگه؟ خان بابا گفت شده زنج  ید یبوده. نشن  یادیز  یکرد
 سفره عقد! یپا بردتیم

را در آن عصر    شیهابود. باد، پوست خشک گونه   سیدخترک از اشک خ  صورت
 ش یو پ  د یدر هوا رقص  ر،یبه برگ خشک انج  ه یشب  ،یسوزاند و برگ  ر یدلگ  یزییپا
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را   ش یپا  شیبرگ خشک پ  ،یشیآور مکه با همان نگاه مرگ  یافتاد. درحال  شیپا
 لرز برداشت و لب زد: شی صدا کرد،یتماشا م

نباشه دخترش رو به زور بدن به   یاصاًل اون راض  د یاس، شامن زنده  یبابا  یول  - 
صفر.  اشتیو آدم  ادهیکه پولش ز  صفتیب یامالک هیدار. به مرد زن و بچه هی

. اگه ثابت کنم دختر خوادیرو نم  نی! معلومه که بابام استین  یحتمًا که راض
 حتمًا... .  شم،یواقع

 اش آمد:حرف  یبود، رو  نیقطب مقابل ذهن نوش یکه در واقع صدا  ،یتیتف

ساده   شیآزما  هیبره. حداقل    کردیولت نم  چوقتیه  خواستیاون اگه تو رو م  - 
 تونست؟ یبده، نم تونستیکه م

دلش به رحم آمد   یتیتف  نبار یشود. ا  د یتشد   نینوش  یهاه یباعث شد گر  اش،حرف
 و دلسوزانه گفت: 

. تا به حال نذاشته به زور مجبور به ازدواجت کنن، بعد ریخب از گرشا کمک بگ  - 
 .ذارهیهم نم نیاز ا

بشنوند، در   هاه یمهم نبود که اگر همسا  شیرا باال برد و اصاًل برا  شیصدا  نینوش
 . کنند یم  یموردش چه فکر

 اون دوسم نداره. ! ؟ یتیتف یفهمیگرشا رفته! چرا نم   - 

چطور    خواست؟یاو را نم  گر ی. واقعًا گرشا دد یکه زد، تمام تنش لرز  یاز حرف  و
 ادامه داد: یبا همان لحن عصب گر،ید یبار  کرد؟یباور م د یبا



 

 
198

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

و نجاتم بده...   رهیمرد دستم رو بگ  هی  د ینکبت با  یزندگ  نیا  یتو  کردم یفکر م  - 
رو دگرگون کنه، گرشاست. اما نه! نه   ام یکه قراره دن  یاون شخص  کردم یفکر م

  د یخودم با  ام،یب  رونیمنجالب ب  نیاز ا  د ی! اون شخص خود منم... خودم بایتیتف
 . سوزونهینمبرام دل  چکسیبدم وگرنه ه ر ییرو تغ میزندگ

 اش اکو شد که گفت: در ذهن ،یتیتف یصدا

اگه پدرت    اد؟یسرت ب  ییالاگه ب  ؟یاصاًل بهش فکر کرد  ؟یاما پس خطراتش چ  - 
 بهنام نتونه ثابت کنه... .  ییتو رو نخواد؟ اگه دا

 :د یکش  یبلند  یاش را با صداحرف نینوش

 َاه! - 

 چشم دوخت. اط،یبهنام در ح  ییدا نیرا قورت داد و به ماش اشبغض

 ارو یبدتر که زن اون   ن ی. بال از اادیسرم ب ییکه بال  یتموم مدت من رو ترسوند  - 
  ی الیدوست خ  گنیم  ؟یهست  شهیاصاًل... اصاًل تو چرا هم  ،یت یبشم؟! بس کن تف

تو چرا    ،یتیسالمه تف  جدهی من ه  ره،یاز خاطرشون م  یسالگ  ش یها، بعد از شبچه
 ؟یهنوز نرفت

 با همان حالت غم، لب زد:  شد و نیغمگ یتیتف

  دا یپ  یبهتر  یهایبازهم   ایحبت همدم، هم ص  ،یسالگ  شیبعد از ش  هیچون بق  - 
... اگه من  نینوش  ی نداشت  یدوست   چی... هیرو نداشت  چکسی ... اما تو هکننیم

 ؟ یهان؟! به ک ؟یزدیم یهات رو به کنبودم، حرف

 یاانس گرفته  ییتنها با
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 ی فهمیزبانش را م گر یکه د  آنقدر 

 دخترک یاشده بزرگ

 ی ادهی فهم و

 باشد یتواند استاد خوب یم ییتنها

م  یتیتف چ  گفتیراست  چه  تلخ   قت یحق  کی از    شتر یب  یزیو  بود؟ محض،  تر 
کند و دوباره خودش را گول بزند   هیرا توج  شیهاییبار چندم تنها  یخواست برا

 صحبت کردن با خود، وا داشت. پروایاو را از بلند و ب ز،یعز یکه صدا

 ؟ یزنیحرف م یدختر با توام! با ک یآها ن؟ینوش - 

پا نداشت که برزنیپ  چارهیب   ی ها، صدااز کنار پله   توانستیباال و فقط م  د یای! 
 .وفتد یرا گوش کند و دو چندان دلش شور ب نینوش

اش با  سرش را باال آورد و نگاه یوقت ز،یرفت و عز نییپا یبا مکث کوتاه نینوش
نمود،   یبار تالقسرخ و اسف  ت یچشمان معصوم و درشت دخترک، در آن وضع

 خواستیرفت چه م  ادشی  یو حت   د ی پر  رزنیکرد. رنگ از رخسار پ  یقالب ته
 بپرسد. 

  ف یمادربزرگ نح  یرومانده به آخر نشست، درست روبه  یکی  یپله   یرو  ن،ینوش
 . شکستیآن سکوت مضحک و آزاردهنده را م  د،یاش و حاال باو الجان

ا  -  از  بعد  بگو...  عاطفه  از  بابا    رونی ب  بهیغر  هی  ی  از خونه  نکهیبرام  اومد، خان 
 کرد؟  کار یباهاش چ



 

 
200

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

ازدواج   نکهی صحبت کند. ا  نیبا نوش  یعمران امالک  یدرباره  دادیم  حیترج  ز یعز  اما
اوست،   نفع  به  چقدر  مرد،  آن  قباله   نکهیا  ایبا  پشت  زم  کیاش  اگر   ن یقطعه 

 رزن یپ یهر روز از او ستیمجبور ن گر یو د شودیم یچقدر عال اندازد،یب یمسکون
سرد و مملوء از   یدر آن چهره   د یتا شا  د یرا بگو  هان یا  خواستیکند. م  یپرستار

 پرسش را از او نداشت. نیو اصاًل انتظار ااز گرما بنشاند  یاش، هرمدرد دخترک

 ی . روسرست یرا نگر  ز یعز  اش،یشیم  یهاله یشناور درون ت  با همان اشک  ن،ینوش
 اش ینقره که از روسر  یسرش، باز شده بود و آن تارها  یمهیتا ن   رزن،یپ  ینخ مشک

با وجود آن    ز،یزن ن  نیکه ا  فی تجربه بودند اما ح  کی به    کیآمده بودند،    رونیب
 شیآرزو  تیو نها  کردیفکر م  هیو آنهمه تجربه، باز هم مانند بق  د یسپ  یموها
 کردن شوهر!   دایشده بود پ ن،ینوش یبرا

نگشوده بود.   ن،یو نزار نوش  دهیرنگ پر  یچهره  دنیرا از د  شیهاسگرمه   هنوز 
 آرام لب زد:

 که االن مهمه... .   یزیچ ،یدیبارها گفتم و شن - 

 ماند و گفت: رهیخ ز یچشمان عز یرنگ رفته یدر سبز پروایب نینوش

که مهمه    یزی... چاتیجزئ  یبا همه   نبار یبشنوم، دوباره و چندباره.. ا   خوام یم  - 
 . نهیا

 یجیمرگ تدر  شیآن دوران، برا  ادیگرفت.    یشتریمارال، عمق ب  یشانیپ  نیچ
شده بود که حاال مجبور نباشد   اشبینص   مر یاسکته، آلز   یکاش به جا  یبود و ا

  ی مکث کرد و وقت  یکند. کم  یادآوریرا    اشیزندگ  یروزها  نیبدتر  گر ید  یبار
 لب گشود:  اچار به ن د،یاش را دنوه یدار و غم گرفتهدنباله یهانگاه
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که با   شستمیهارو ماز همه جا داشتم رخت چرک   خبر یب  ،یعصر بهار  ه ی  یتو  - 
پر  دهیبلند کوب  یصدا جا  از  خونه  در  رو کشون  دم یشدن  عاطفه  بابات،  خان   .

  یبوم که اون زمون انبارپشت   یها باال برد و پرتش کرد تو اتاق باالکشون از پله 
  ونهویباال و داد زدم: »مگه د  م بود، بعدش در اتاق رو قفل کرد. خودم رو رسوند 

 مرد؟«  یشد 

 گرفت.   نیبرخاست و نگاه از نوش رزنیاز نهاد پ یآه

 یزدیزبونم بند اومد... کارد م  گهید  دم،یرو از پدربزرگت شن  هیقض  یاما وقت  - 
 یاون انبار  یبود. گفت بزار اونقدر تو  یبس که عصب  اومد،یخون قدرت درنم

  ه یدم. هنوز داشت گرو شب براش غذا بر   اوردیاما من دلم طاقت ن  رهیبمونه تا بم
وقتکردیم نم  ی.  شدم، گفت  االن   نیا  ل یدل  تونه یمّصر  حداقل  بگه،  رو  اتفاق 
حاج محمود سر    یعنی... منم گمون کردم البد عاطفه با صاحب اون خونه  شهینم

فکر    کی آبروش بره. تو سرم هزار و    نیاز ا   شتر یب  خوادیداشته و حاال نم  یو سر
برگشته   یاش رو ول کرده، پنهونزن و بچه  خبر یاومد که حاج محمود از خدا ب

ش خونه   نکه یو بعدش... آخه چند سال بعد از اون اتفاق، حاج محمود با ا  راقید
برا  ها وقت   یبه اصفهان نقل مکان کرد. فقط گاه  شهیهم  یرو نفروخته بود، 

 .زدیم یاش سرو به خونه شد یم داشیپ

حاج    د یدرست بود، با  هیفرض  نیجمع شد. اگر ا  شتر یاش، بکنار چشم   یهانیچ
 لب زمزمه کرد:  ر ی. زبودیم نینوش یمحمود پدر اصل

 خدا به دور! - 

بد   و و گمان  تهمت  از  دل  داشت،  یدر  باور  آن  به  بود  هنوز  هنوز هم که  که 
  رمغی آن طور نزار و ب  ش، یرو  شیکه پ  یاستغفار کرد و سر باال آورد. دختر نوجوان 
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و هرچقدر   گر ید  چکسیاش داشت و نه هبه عاطفه   یبینشسته بود، شباهت عج
 . شد یم شتر ی و ب شتر یشباهت، ب نیا د،یکشیکه قد م

رو   یانبار  اد،یب  رونیعاطفه از اتاق ب  دادیمدت بعد، چون قدرت اجازه نم  ه ی  - 
اون   یو ناقص، اما تواتاق، هرچند ناجور بود    ییکردم. حموم و دستشو  یخال
م  ط،یشرا طرف  ادهیز  نمیهم  میکردیفکر  از  خان   ،یشوهرش کسر  یبراش.  به 

هرکجا که باشه    نه،یداده بود و قسم خورده بود که اگه عاطفه رو بب غام یبابات پ
  ی زیاز هرچ  شتر یب  د،یتهد   نیو هم  زهیریاز سال باشه، خونش رو م  یو هر ماه

تو بود.  نگران کرده  و  آشفته  رو  انگشت  یما  و خاص شده    ی نماکل شهر  عام 
چشم تو چشم    هاهیبرم و با همسا  رونیاز در خونه ب  شد یروم نم   ی. حتمیبود

...  ییآبرویو ب  ییرسوا  نیا  گهید  یاز بهنام و از طرف  یخبریطرف ب  هیبشم... از  
 ون. چشممون خ هیاشک بود و  رمرد،یچشم من و اون پ  هی

 ی هااش، به حرفکرد. تمام توجه   هیاش تککنار دست   یچوب  یبه نرده  ن،ینوش
گذشته را جزء به جزء به   ش،یهاکردن خواسته  یعمل  یبرا  دیمادربزرگ بود و با

 د، یرسی قسمت از ماجرا م  نیبه ا  یوقت  شه یهم  رزن،یپ  ژ ی. بر پرستسپردیخاطر م
 :شد یخروارها خروار اندوه اضافه م

. عاطفه بارداره  دم ی تر شد که فهمتحمل   رقابل یبدتر و غ  ییاز اون جا  ز یهمه چ  - 
  شتر یاما اون روز ازش خواستم بچه رو سقط کنه و ب  زدم یحرف نم   ادیباهاش ز

کسراست و   یبچه، بچه  گفتی... اما... اما عاطفه میمارو... هع  یآبرو  ن یاز ا
 که نکرده.  یکار  یبرا د ییمهر تا شهیش کنه، در واقع ماگه سقط
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مرگ    یهمه برا  یدرخود شکست. پس زمان  شتر یب   نیتکان داد و نوش  یسر  رزنیپ
بار چندم آرزو کرد که   یبرا  ق،یاند! در آن دقاکرده  یشماراو در شکم مادر لحظه

 برده بود. نیکاش همان زمان، مادرش او را از ب   یا

روز که حالش بد بود ببرمش دکتر   هیبفهمه اما مجبور شدم    یکس  خواستمینم  - 
باردارو کم خبر  د  یکم  تو کل  نقل   د یچیپ  راقی عاطفه  شد  دوباره  حرفمون  و 

 چوقتیه  گهید  د،یعاطفه رو فهم  یباردار  یه یکه قض  یمحافل. قدرت، از اون روز
عاطفه بلند کرد و   یرو   تبار دس  نیاول  ی اون پدر صبور و آروم گذشته نشد. برا
 ی... عاطفه اما باز هم راض کنهیش پاک مقسم خورد که اسمش رو از شناسنامه 

نامه از    هیعاطفه رو برگردوندن با    یه یبه سقط بچه نشد... تو همون روزها جهز
ا تو  ییآبرو  ،ییرسوا  نیشوهرش. نوشته بود: »ننگ  شهر نزاشته و    نیا  یبرام 

 برم.« راقیعذاب، از د نیاز ا  ییننگ و رها نیا دنفراموش کر  یبرا مجبورم 

 :د یاز درد کش یاش را تر کرد و نفسخشک یهالب  رزنیپ

 گذرهیاز خون عاطفه م  ی زد... گفته بود به شرط  بشیغ  هوی   شه یهم  یاون برا  - 
کرده بود    د ی. تهد می نگرد  ش یو پ  میریسراغش رو نگ  گهیخود عاطفه د  ایکه ما،  
  اه یبه خاک س  کنهیم   یاز جد و آباد عاطفه سمتش بره، کار  یاگه کس  یکه حت

 یخونه و زندگ  ،یسادگ  نی...  به همش رو  فروختهخونه  یحت  مید ی. فهمنهیبش
زندگ بود سر  رفته  بود  دو سال  فقط  عروسم که  تازه  ب  شی دختر  رفت...    نیاز 

اشوهر  بدون  ترکش کرد  نکهیش  بده  اسم  طالقش  مردم   یرو  یناجور  یهاو 
و بچه روز  یتو   یخودش  و خ  یشکمش گذاشتن.  فکر  از  بار  و غصه،    الیصد 

و    زدیبا من حرف م  گهینه د  گ؛. قدرت هم شده بود سنشدم یو زنده م  مردم یم
 لحظه تو خونه آروم و قرار داشت.  هینه 
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نداشتند اما حاال   یتیاهم  چ یه  نینوش  یکه کرده بود برا  ییو کارها  یکسر  قبالً 
 : د یپرس گرفته  یی. با صداکردیفرق م یلیخ هیقض

 رفت؟  شهیبدون اونا واسه هم یچجور ؟یش چخانواده - 

مادر بود براش. مادرش   ی تر از خودش داشت که جاخواهر بزرگ  هی فقط    یکسر  - 
ده بودن. حدود سه چهار  فوت کر   شد یم  ی و پدرش هم چند سال  شیها پمدت

هاش هم دار و رفت تهران، خواهر، شوهرخواهر و بچه  یکسر  نکهیسال بعد از ا
فروختن و   داشتن،  ادیز  نجایو ملک ا  نیندارشون رو فروختن و رفتن همدان. زم

آدم   شهیمردم رو نداشتن. آره دختر، پول هم  یهاتحمل حرف  گهیرفتن چون د
مردم رو تحمل   یهازبونها و زخم ها نگاهکه سال   . مثل ما نموندندهیرو نجات م

 کنن و دم نزنن.

  طور نیبود که دستانش ا  نییشد. قندش پا  پیک  یدور نرده چوب  ن،ینوش  انگشتان
وجود نداشت    ییگرشا  گر یاش هم اگر بود، دچه؟ هر مرگ  ای   د یلرزیم  رحمانهیب

 :د یتا دردش را بفهمد. بغض فرو برد و پرس

 شد که ُمرد؟  یچ - 

اش  که در قلب   یاش را ُرفت و با تمام حسرتبر پوست چروک   دهیاشک چک  مارال،
 .د یبود، باز هم آه کش

با وجود فشارها -  عاطفه  و  بق  یگذشت  و  آتنه  به سقط نشد.    یراض  ه،یمن، 
دن  گفتیم به  از  دوتا  ایبعد  بچه،  م  ز یهمه چ  ییاومدن  ثابت  رو    میکنیرو  و 
که    خوندم یم  کاد«یدلم »وان    یشما! من هم مدام تو  یبرا  مونهیم  شیاهیس
و نه پدرش اجازه   خوردی... بچم نه درست غذا مگهیبشه که م  یطورنیهم  یاله
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. غذاش رو  داشتیخودش نگه م   شیدر رو پ  د یو کل  ادیب  رون یاز اتاق ب  داد یم
 نخورده بود. شتر یچند قاشق ب گشتم،یبرم یلب پنجره و وقت ذاشتمیم شهیهم

اگر   یآورد. او حت  یاش دستمال کاغذ مادربزرگ  یبه ناچار بلند شد و برا  نینوش
. ختیریبازهم اشک م  کرد،یم  فیاز سرگذشت عاطفه تعر  ز ین  یهزار بار متوال
از غم رها گردد؟ اشک    یااش، لحظهو عروسعاطفه؛ دختر ن  ادیبا    شد یاصاًل مگر م

 :دادیکنان ادامه م  نیف یو ف ختیریم

عاطفه رفتم    یهاغیو ج  دنیدرد کش  یروز با صدا  ه ی  نکهیگذشت و گذشت، تا ا  - 
رو    یاون در کوفت  د یقدرت مغازه بود و من کل  اومد،یم   ایباال. بچه داشت به دن

ا  د یاون لحظه به فکرم نرس  یتو   یچینداشتم... ه در رو بشکنم و برم   نکه یجز 
... آره...  یاومده بود  ایبه دن  ودر رو شکستم، ت  بتیبا هزار مص  ی. اما وقت کمکش
آورده    ایبه دن  ییاونم تو اون اتاق، تو رو تنها  ،یکمک و امکانات  چیبدون ه  عاطفه
 ... . اهیبا بخت س د،یدختر کوچولو و سف هیبود. 

ا  گر ید  یبار  ن،ینوش  یهاپلک   پشت شد.  مادربزرگ،   ک ی  ن یداغ  حرف  از  تکه 
 !اهیس یبا بخت  د،یسف  یبرگرد بود؛ دختر برویب  یقتیحق

روزها  توانستینم   یحت چه  مادرش،  و وحشتناک  یتصور کند که  را    یسخت 
را که با او   یحتمًا دل تمام کسان  شد،یثابت م  اشیگناهیتجربه کرده و اگر ب

 دهیماجرا را شن  نیقباًل ا  نکهی. دخترک با ازدیکرده بودند داغ م   یرفتار  نیچن
 : د یلرزان دوباره پرس یابود، با چانه

 شد که ُمرد؟  یچ... چ - 

 از قرار افتاد. نه،یاش، دوباره در سهم فشرد و قلب یچشم رو ز یعز
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  رسوندمشیزودتر م  د ی.. بااومدن تو، حالش بدتر شد.  ایچند ساعت بعد از به دن  - 
 یکردیم  ه ی نفسه گر  کیتو رو که    یمونده بودم چجور  یو از طرف   مارستانیب

 رم یبم  یآروم کنم. زنگ زدم اورژانس و خواستم خودشون رو برسونن. عاطفه، اله
سرخ    یهاداشتم به چشم   هبه رخسار نداشت. همون لحظه ک   یرنگ  گهیبراش، د
تونه گناهکار    یچهره نم  نیبا خودم گفتم: ا  کردم،ینگاه م  روحش یب   یو چهره

واقعًا دلبسته   د یباشه... گفتم شا  ا  ی اون کس  یعاطفه  به خاطرش    ن ی بوده که 
نتونستم بهش حق بدم.   چوقتی، ههمه  ن یبا ا  یرو مرتکب شده، ول  ییوفایب

. ازم خواست اون مجله و دو تا شد یتر مو کم  ر تداشت هر لحظه کم   شیاریهوش
  ی بدمش به تو. کم   یکه بزرگ شد   یکه داخل کمد گذاشته بود رو وقت  یعکس

اندازه به  دادم،  آب  لب   یابهش  فقط  درد    دشیسف  یهاخورد که  تر کرد.  رو 
 اط یتو ح  دم یدویمدام م  اومد،یهاش جونم باال مناله  یو من از صدا  د یکشیم

بب برم   دهیرس  بوالنسآم  نمیکه  رو  گشتمیو  تو  ازم خواست  دو کف  باال...  که 
رنگ و رو رفته که نفسش    یافه یببرم. با همون ق  کشینزد  ، ینبود  شتر یدست ب

 هاش رو بست. و بعدش چشم  ن«یکه گفت: »نوش  دم یشن  د،یبریداشت از درد م

اش، هرآنچه  کاش ذهن  شد،یبرد، داشت از بغض خفه م  شی دست بر گلو  نینوش
 .کردینم ر یتصو اتیرا با تمام جزئ کردیم فیاز مادرش تعر ز یکه عز

را فشرد و به سمت آشپزخانه رفت. با    لچرش یاهرم و  د،یآه کش  گر ید  یبار  ز یعز
 لب زد: یاگرفته  یصدا

 . . .. رید یلیشده بود... خ ر ید یلیکه خ  د یرس یآمبوالنس وقت - 

بر گونه  یاشک اول  نینوش  ی که  برا  یاشک  نیرد گذاشت،  مادرش    یبود که 
بار ساخته بود، به    یو ب   اشیزن ع  کی از عاطفه،    شهی. او همختیریم بند و 
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مادر خطاب کند اما درست از   یتا او را حت  د ی چرخیخاطر هرگز زبانش نم  نیهم
اش و ذهن   لبدر ق  ز یرا کشف کرد، همه چ  یادگاری  یکه رمز آن مجله   یوقت

 دگرگون شد.

بر شق  دستانش بود. چشم    سرش، چند   یدرد کاسه  د،یکش  اشهیرا  برابر شده 
 سکوت خانه را شکست.  گر ید یمادربزرگ، بار یبست و صدا

خوش  -  و  برکت  اون،  برا  یمرگ  ا  شهیهم  یرو  من    نیاز  من...  برد...  خونه 
...  خواستی... خان بابات هم... به خدا قسم اون هم نمخواستمینم  چوقتیه
ش رو حاال مرگ بچه  تا ی. اصاًل کدوم پدر و مادرمیخواستیرو نم  نیا چکدوم یه

 خواسته که ما؟ 

اش را پاک کرد و از اشک  سیصورت خ  ،یروسر  یرا گفت، با گوشه   ن یا  رزنیپ
 مادربزرگ ماند.  کنار چشم  یپوست یهابر خال ن،ینگاه نوش

ب   یننه  -  بود.    امرزمیخدا  تبار    خوند، یم  یوقت  شهیمثل داشت که هم  هی ُترک 
.« )ترجمه: جان به   یسی جان قوربان/ پ  ایباال  یاخچی: »کردیبغض م ورر بال داد 

 مادر دارد.( یفرزند بد، طعم عسل برا یقربان فرزند خوب که حت

او   یرهینگاهش با تعجب خ  ند،یرا بب  نی نوش  کشنیمارال سرباال آورد تا ر  یوقت
. کردیم  یاش، به گچ دهن کجها ولو شده بود و رنگ صورتپله  یماند که رو
 : د یاو را خبر کند. پرس عاً یگرشا نبود که سر  گر یرا گم کرد. د شیدست و پا

 ! ن؟یشد دختر؟ حالت خوبه؟ نوش یچ - 

را به سمت تلفن حرکت داد تا به شوهرش قدرت،    لچرشیو با سرعت، و   ناچار 
 خبر بدهد. 
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 *** 

 

او، دور کتف  شیهاپلک  اش بود، داشت کش را که گشود، دستان گرما بخش 
دست  بستیم رگ  براتا  جان   یاش  او  آخ!  شود.  مشخص  ُرم  س  وصل کردن 
شده    شیاش. اصاًل آرزوچشمان محصورکننده   یو نگران  یقراریب  نیا  یبرا  دادیم

ُرم وصل ک  شیو برا  د یایو گرشا ب  وفتد یاش ببود تا قند خون  نگفته   یس. به ک ند س 
از   یتا بعدازظهر، وقت  خوردیدوغ م  وانیصبحانه چند ل  یعمدًا برا  یبود که گاه

 یجز دلتنگ  ز ین  یادرد رو به قبله شده بود، گرشا سر برسد و جانش را بخرد. بهانه
 اش نداشت. احمقانه یکارها  نیا یبرا

م  نیسنگ  اش،نفس اتاق  آمد یباال  آنجا  نه  افسوس،  نگاه کرد،   یباال. خوب که 
با اخم  ی. نگاهگرشا  سال،ان یبام بود و نه آن پرستار مپشت  بابا که    ی به خان 
بود انداخت و دوباره از درد ورود سوزن   ستادهیسرش ا  یبر چهره، باال  یشگیهم

رگ بر  ُرم  بست س  چشم  ناش،  بابا  خان  تزر  یسر  ز ی.  اتاق  از  و  داد    قات یتکان 
 زد. رونیبود، ب دهیدراز کش شی هااز تخت  یکیدر  نیدرمانگاه، که نوش

 که گفت:   د یپرستار را در حال رفتن، شن یصدا دخترک،

 .ادیدستت رو جمع نکن تا سوزن درن - 

  دیزجرآور با او بود. نگاهش را به سقف کاذب و سف   یجهیو سرگ  یآن منگ  هنوز 
لش  بر د  شتر، یب  د یبه حجم کل آن درمانگاه و شا  یزیسرش دوخت. چ  یرنگ باال

لبش   زدند،یرا هم اگر به نامش م  ای. آنقدر گرفته بود که تمام دنکردیم  ینیسنگ
به چه دردش   ایدن  نینداشت، کل ا  ی. محبوبش را وقتد یپرینم  یبه خنده حت
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د  خورد؟یم دست  با  او گرفت.  از  عنان  و  شد  تنگ  را   لشیموبا  گرش،یدلش 
  ر ی س  یگریپس از د  یکیبا گرشا را    اشیادگاری  یهاعکس  ،یبرداشت و در گالر
  ی رو  گر ید  یآور، طناب دار دخترک شده بود. بارمرگ  یدلتنگ  ن یتماشا کرد. حاال ا

زوم کرد و    د،یخند یزده بود م   نیکه نوش  یعکس گرشا که در آن عکس، از حرف
چند روز، به گوش دادن آن معتاد شده    ن یرا زد که در ا  یپخش آهنگ  یدکمه 
 بود.

 از عشق  تو دل بکنم تونمی"نم

 همه خاطره  نیتو ا  

 زل بزنم  یبه چشم  ک دونمینم

 بره ادم ی نگاتوُ 

 هاتعشق ُو خاطره هنوزم 

ت داره، هست... ."   یدل  کس تو  که دوس 

آرام قد  که در کنارش آرام   یابه پرواز درآمد و دلش را داغ زد. پسربچه  الشیخ
  ی گرینش مرد تر شده بود را به دبود و لحظه به لحظه در مقابل چشما  دهیکش
 انتکار یکه معشوق خ  کردی م  یعاشق، چه تفاوت  کی  یبود؟ برا  یشدن  سپرد؟یم

 ی آورد، آنقدر که عاشق حتیم  یبا خود فراموش  آمد یعشق که م  وفا،یب  ایباشد  
 . سپردیم یخودش را به دست فراموش

تمام صحنه  یبرا ب   ییهاها و حرفبار هزارم    یدختر  نیکه در آن روز نحس، 
رد و بدل شد را تک به تک مرور کرد. جان اگر طلب    شیمنزجر کننده و گرشا

 . مشیتر بود تقد کرده بود سهل 
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 آهنگ را بهتر بشنود:  یکرد تا صدا  تر کیرا به گوشش نزد لشیموبا

 گه یکه د  کننی"همه گوشمُو ُپر م

 اسه تو بسه و هیگر  

 همه سال   نیکه جدا بودن ا  ییدستا

 به هم برسه!  محاله

 براش  یداد  زتوُ یکه همه چ  یاون

 دلواپسه!"  گه،ید یکی واسه

ُرم تمام شد، طبق معمول حالش کم  یمحتوا  یوقت   یآمد. در راهرو  شی سر جا   یس 
چشمش به   اط،یبابا قدم برداشت. دست آخر در حکوتاه درمانگاه به دنبال خان 

دا  د یپرا به    شد یبابا سوارش مبود خان  یبهنام که مدت  ییوانت  افتاد. هوا رو 
 .افزودیم ز ییپا یهاشب   برگیب ی هادرخت یریرفته بود و بر دلگ یکیتار

ازدواج عمران مخالفت   شنهادیا پبار چندم ب  یکه برا  ی. از روزد یاز درد کش  ینفس
اش را دور خود چالند،  از قبل شده بود. کت بافت تر نیبابا با او سرسنگکرد، خان

چشم،   یشوفر، کنار پدربزرگ نشست. همزمان، قدرت از گوشه   یرفت و در صندل
 نیا  زده بود، انداخت. لحن  رونیب  شال  ر ی که از ز  نینوش  یشکالت  یبر موها  ینظر
 بود:  ایلحن دن نیترخ یو  نیتراحساسیب رمرد،یپ

 موهات رو بذار تو!  - 

بست.   یاش را مرتب کرد و حجابرا داخل داد و شال  شیموها  عاً یسر  دخترک،
اش پنهان کرد تا خان  از شال  یاگوشه  ر ی را ز  شیهاافتاد، ناخن  ادشیکه    نیهم
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اشان کوتاه   خیندهد که »برو و از ب  ر یگ  شیهابه بلند شدن ناخن  گر ید  یبابا، بار
 کرد،یرا روشن م  نیکه ماش   یلبحث با او را نداشت. قدرت درحا  یکن!« حوصله 

 :د یپرس یبه سرد

 ؟ یدرست شد  - 

درست شود. اصاًل    ر یتعم  کیباشد و با    نیکرد. انگار که ماش  د ییبا سر تا  نینوش  و
 ت؟وجود داش ل یاتومب کیاو و  نیب یخان بابا چه فرق یبرا

  یزیچ  د یشد اما حاال که با او تنها بود، با  ر ی اش دلگاز لحن سرد پدربزرگ  نکهیا  با
فرصت   زد،ی اش را نمحاال حرف   نیکه اگر هم  کردی را طلب م  خواستی که م
از دست محرف  ییطال را  تمام . سختدادیزدن  اما  او صحبت کند  با  بود  اش 
  کلیکه از ابهت ه  یدیسف   شیاش در راش جمع کرد و نگاهرا در زبان  اشیی توانا

 کم نکرده بود، حل شد.  یز یچ رمرد،یپ درشت

 بابا؟ خان - 

 صدا در گلو انداخت:  راند،یکه با سرعت به سمت خانه م  رمردیپ

 هوم؟ - 

 !ام؟یهمدان من هم همراهت ب یریبهنام م ییدا دنید یفردا که برا شهیم - 

پدربزرگ قاطعانه   امده، ین  رونیاش بانتظارش را نداشت اما حرف از دهان  چیه
 پاسخ داد:

 نه! - 
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  ر یاش را زو دخترانه  فیکه همچنان دستان ظر  یو در حال  د یپوف کش  نینوش
 کرده بود، لب زد:   شال پنهان 

نبرد  چوقتیه  -  ن  خوام یهمدان. م  یمن رو  دا  ام،یب  ز ی از عز  ابتیبه    ییحتما 
 یخوب  ر یروند درمانش هم تاث  یممکنه تو  ی... حتیحت  شه،یبهنام هم خوشحال م

 ام؟ یب شهیبدم، م هیبهش روح  دم ی بزاره. قول م

 د یعجوالنه بگو  خواستینم  گر یو د  کردیسکوت کرد. داشت فکر م  نبار یا  رمردیپ
 . ستیرا نگر نیآور، گذرا نوشدلهره یاند و بعد از مکث را خار  ششی»نه«. کنار ر

 ی هاو به خواسته   یباش   یدختر خوب  د یت توجه کنم، تو هم بااگه من به خواسته  - 
 !خوام یو صالحت رو نم  ر یجز خ یزی من چ ،یمن بها بد 

من ببرمت همدان و بعد از آن    یعنیمردانه بود.  ناجوان  یمعامله  کی  منظورش
را درک نکرده بود و   اتشیمرد، هرگز او و روح  نیا  فیو زن عمران شو! ح  ایتو ب

ا از  بعد  بود  بپذ   ز ین  نیمحال  بود  ناچار  برا  ردیدرک کند.  کردن   یعمل  یچون 
. سپردیرا به خاطر م  اشدرسو آ   رفتیم  شگاه یبه آن آسا   د یاش، حتما بانقشه
من   شد،یم  ر ییبا بهنام، دستخوش تغ  دارشیبود که بعد از د  زهایچ  یلیخ  د یشا

 جمله نظر خان بابا. آرام لب زد:

 باشه. - 

 نیماش   یخانه، توقف کرد و دست  کیچراغ برق نزد  ر یمقابل ت  ،یکیدر تار  رمردیپ
 گفت:   ی. ابرو باال داد و به تند د یرا کش

 نه؟ ای یکنیجواب نده، باهاش ازدواج م یرمز - 



 

 
213

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

بشاش شد    رمردیسر تکان داد. پ  د ییتا  یآورد و بازهم به نشانه  نییسر پا  نینوش
 داد. چیدور انگشتانش پ شتر یرا، ب یاقوتیکوچک   حیو تسب

 دونم یشده که نظرت عوض شده نم  یپدرسگ! چ  یاییکم سر عقل مکم  یدار  - 
اومد، عاقل شد  آت! فیاما خوشم  تا همدان. راس    هی   کنمیم  شیردا صبح  کله 
 ساعت هشت آماده باش.

آرام و احوال گرفته   یبا همان صدا  کرد،یرا باز م  نیکه در ماش  یدر حال  نینوش
 لب زد:

 .اطمیهشت صبح تو ح - 

ا  ق،یدر آن دقا  ی حت  و   تواندیکه گرشا، حاال کجا م  کردیفکر م  نیهمچنان به 
 باشد.

 تو گذشت  یکه ب  ییاون روزا یهمه 

 تو بودمُو    کنار  

 گرفت  یروز ه یرفتن  تو  یغصه 

 تمام  وجودموُ  

 ؟ ییکجـــا  دونمینم

 *** 
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  حوصله یاش تکاند و مجدد پک زد. بکنار دست  ییطال  یگاریرا در ته س  گارشیس
 ولو شد.  یمبل راحت یداد و رو گرشیرا به دست د یگوش

 نده تو رو به موال.  ر یگ  - 

 اش ره یدختر جوان  پشت خط، باز هم نتوانست نگاه خ  ینازک و پر غمزه  یصدا
تر زد. کل خانه را دود  و محکم  یرا طوالن  ی . پک بعد ردیبگ  شی رو  شیرا به قاب پ

 کثافت گرفته بود.  یو بو

 نه؟ ای یتو... تو دوسم دار یکام  - 

خواست   یشد و وقت  آزرد. نگران  شیاز پ  شیرا ب  دایدار کامران، شکش  سکوت
 اش شد:بر آتش یبزند، کامران آب یگریحرف د

. نینمه ناخوش بودم هم  هیچند مدت    نیداره اصاًل؟ فقط ا  دنیمعلومه! پرس  - 
وقت فکر کن حال  راجبش.  ندارم  بهم    یحوصله بحث هم  تولدت  داشتم که  رو 

 ؟ یدادیهفته جوابم رو نم هیکه نرفته تا    ادتیخورد. 

مطمئن شد پدر و   ی اش انداخت و وقت اتاق  رونیبه ب  یاز پشت در، نگاه  دایش
اش نشست. لب و لوچه کج کرد و با ناز  تخت  یاند، رومادرش هنوز برنگشته

 گفت: 

و    یسرد بود  یهم بود  یوقت  ،یمدت که نبود  هی ...  کردیمن فرق م   یهیقض  - 
حاال    ی. ولپرسمینم  گهیمنم د  ،یاوک  یرو بگ  لشیدل  یخوایگند دماغ! اگه نم
رو بکشه، حاال که آزادترم    کمیتا کش  ستی! االن که که گرشا ن؟یچرا گند دماغ شد 

چقدر دلم برات    یدونیم  اصالً   ؟یکنیم  غیچرا در  میباهم باش  میتونیم  شتر یو ب
 تنگ شده؟ 
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 ی که موها  یکه از مقابل صورتش کنار رفت، پوستر بزرگ دختر  گار یدود س  نیآخر
دوباره در   زد،یلبخند م  وار ید  یکمر رها کرده و به او رو  ر یرا تا ز  اشییبلند طال

  لیبزند که دل  ادیفر  شد یشد و دلش را لرزاند. کاش م   دار یمقابل چشمانش پد 
عد از هفت سال، . که هنوز باوستتمام احواالت بد و خوبش فقط او و خاطرات  

 . اندازدیبر کل وجودش م یآشوب ش،یهاعکس دنید

بود، خاموش کرد و   شیگارهایکه مملوء از ته س  کیرا در همان ظرف متال  گار یس
 گفت: 

روز خدا   هیشک نکن    ی! اگه تو هم همدان بودزدلمیمنم دلم برات تنگ شده عز  - 
  گه یهمد   ادیز  شهینم   راقی د  یکه تو  فیفقط ح  دادم،یرو هم بدون تو از دست نم

 .مینیرو بب

ش  زمانهم با  داشت  م  دایکه  در  یامکیپ  زد،یحرف  باال  افتیکه  بود،   یکرده 
هر وقت   ؟یدیدرآمد: » چرا واتساپت رو جواب نم  شیبه نما  اشی گوش  یصفحه

 روز.« ایب نداره ش ی. فرقشتیپ ام ییم یبگ

اش را زده بود. مزاج  گر یکه د  یرا فوت کرد. دوباره همان دختر مزاحم  نفسش
را دوباره    ل یشود. موبا  الشیخیب  خواستیکارش با او تمام شده بود اما او نم

 بم، لب زد: ی گوشش گذاشت و با همان صدا  یرو

 ؟ یندار ی. کاردایش  میزن یبعدًا حرف م - 

ا  دایش  و وجود  م  نکهیبا  جز   شتر یب  خواستی دلش  نتوانست  کند،  صحبت 
 .د یبگو یگر ید ز ی چ یخداحافظ
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 رونیرا از تن ب  اشیمشک   یحرکت، رکاب  ک یرا دک کرد، بلند شد و با    دای ش  یوقت
داشت، درست   اشنهیسمت چپ س  یاسم را رو   ی. هنوز هم همان خالکوبد یکش
در   شیبر عضالت و بازوها  یو نگاه  تادسیخانه ا  یانه ی آ   وار یقلبش. مقابل د   یرو
ف  نهیآ  مدل  چند  و  عم  گور یانداخت  هم  هنوز  اخمش،  اما خط  بود.    قیگرفت. 

خود را تا خرخره   ،یفراموش  یکه برا  ییدرست از همان روزها شروع شد، روزها 
 نیدروغ  یهاو دوستت دارم   ی رنگ به رنگ، دوست  یدر کثافت غرق کرد. دخترها

نشده    نایژ  شیها، برااز آن  چکدامیاما ه  ، یاهیو ثان  یظاهر  یهاو خوش بودن
  ی کس  ینمونه ساخته بود که حت  کی. انگار خدا از آن دختر فقط  شد یبود و نم

 به او لبخند بزند.  هیلحظه شب ک ی توانستینم

  یعاط  یدوباره زنگ خورد و طبق معمول شماره   لش ی. موباد یاز درد کش  ینفس
خط خورده بود.   اشی زندگ  ستیاز ل  گر ی هم د  یشد. عاط  انیصفحه نما  یبر رو
غر  ا یدوست    ،یهرکس قرمزها  ای  به یدشمن،  خط  از  اگر که  کامران    یآشنا، 

 .خوردیاو خط م یتا ابد برا  گذشت،یم

همانطور تا کند که با دختران    ش،یهاقی رف  نیبا خواهر بهتر  ینبود که حت  ساده
شده بود مرد   کند،یچه م  د ی فهمینم  ی. راستش خودش هم گاهکردیم  بهیغر

لحظه در  بودن  هخوش  به  و  آ   چیها  به  نت  ندهیوجه   شیکارها  یجهیو 
 .د یشیاند ینم

برداشت و با فندک    یگرید  گار یس  ز،یم  یو از پاکت رو  د یکش  ششیبر ر  یدست
را روشن کرد   اشیدوباره نور گوش  ،یاز عاط  یامکی. پآتش زد  رهیدا  مین  ییطال

 وونهیرو؟ دارم د  یانتقام ک  ؟یریگیاز من م  یرو دار  یکه نوشته بود: » انتقام چ
 .« . تورو خدا جواب بدهیکام  شمیم
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.  دانستیخودش هم نم  گرفت؟یرا داشت م  یچه کس  ای  ز یواقعًا انتقام چه چ 
ترک کرده    شهیهم  یاو را برا  ،یرا که بدون خداحافظ  نایژ  یی وفایانتقام ب   د یشا

 گذاشته بود.  یباق یجسم تو خال کیو فقط از او 

خانه  ییرایپذ   یوارهاید  نیب  نگاهش جور  و  عکسجمع  و  خورد  ُسر    ی هااش 
به عکس بزرگ او    گر ید  یتماشا کرد. بار  نانهیزبیو ر  قیرا، دق  نا یکوچک و بزرگ ژ

د رس  یروروبه  وار ی که  بود،  پوشانده  را  پوست  د یکاناپه  به  قرمز،  رنگ  چقدر   .
 ی بای ز  یو موها  روشن  یها. بعد از هفت سال هنوز از آن چشم آمد یم  دشیسف
ز  یبور تا  بود. صدا  ختیریکمرش م  ر یکه  نکنده  اش،  و دخترانه  فیظر  یدل 
 : د یچیدر چهارچوب سرش پ گر ید یبار

 داده!  رونیآهنگ بمن  یشادمهر هم برا یحت  ؟یکام  ینیب یم - 

احساس شده   یلیبر زبان شادمهر عق   نای به تکرار اسم ژ  یحت  دانستیخدا م  و
 . دانستیبود. او را و هرآنچه که مربوط به او بود را فقط و فقط مختص خود م

دود  چشم به کاناپه  را  و سرش  تک  یبست  بعد   هیرنگ  عم  یداد. کام    تر قیرا 
 نبار یزنگ خورد. ا  اشل یرا زد. دوباره موبا  ینداده پک بعد   رونی. دود را بگرفت 
ها پرت کرد پارکت   یکاناپه رو  یرا از دسته   ل یشد و با پشت دست موبا  یعصب

 :د یکش  ادیدار فرو کش

 َاه! - 

درست    ،ییرایپذ   یمیگرامافون قد   یهمچنان بر رو  ،یلیشادمهر عق  ینایژ  آهنگ
 درحال پخش شدن بود. در کنار پوستر بزرگ دلبر ُکرد تبارش،

 *** 
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 نینوش

 

  هیبابا از قضاگر خان   شد؟ی. اگر نمد یدلم لرز  دم،یکش  میموها  یشالم را رو  یوقت
 برد؟ یبو م

 ینکته کوچک رو کی یفکر کردن شوم. رژ قرمز را به اندازه الیخیکردم ب  یسع
به رنگ   یتا کم  دم یکش  روحمیب  یهاپوست لب  یلبم زدم و با انگشت آنقدر رو

و    شد یکه مشخص نم  کردم یم  شیآرا  یطور  د یبا  شهی. همشد   ل یمتما  یصورت
بابا  گر خانمواخذه  یهیوگرنه روح  کرد،یم  دایصورتم شباهت پ  یعیبه رنگ طب

 .انداختیگل م

تمام وسامدرسه  یطرفه  کی  فی ک داخل  بودم.   ام یضرور  ل یام،  را جمع کرده 
بروم که   رونیرا برداشتم و خواستم از در ب  فمی. کبود  ایرفتن مح  یبرا  ز یهمه چ

 متوقفم کرد.  ست،یا یتابلو کیبه  هیشب یزیچ

  توانستمینم  د یبه گرشا نگفته بودم و شا  یزیکه گرفته بودم، چ  یمیتصم  یدرباره
فکر    ی. حتدم یدیهرگز او را نم  گر یهم د  د یبا او در ارتباط باشم، شا  یمدت  یبرا

 .دادیآزارم م ز یکردن به آن ن

ربع به هشت    کی اتاق به حرکت درآمد که    یواری ساعت د  یهاعقربه  یرو  نگاهم
کرد که    قرارم ی. دلم تنگ شد و قرار از جانم گرفت. آنقدر بداد ی صبح را نشان م

 !رم یبم ایبار بشنوم و  نیآخر یبرا یرا شده حت شیصدا د یبا ایگمان بردم 

 برود. شیهاشده بود تا سرکالس  دار یهم ب د یشا ایبود  دهیاباحتمال خو به
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از ب  لمیموبا  اجازهیب  یتیو در دستانم گرفتم. تف  دهیکش  رونیب   فیآستر ک  نیرا 
 : د ینال

 ؟ یبهش زنگ نزن، پس غرورت چ - 

انگشتر    ینگاه نگ  انیم  اشیادگاریبه  و  انداختم  بلندم  و  نازک    ن یانگشت 
 را لمس کردم. اشیمشک

  ی وقت  ی! کاش بفهمیتیتف  رم یمیرا نشنوم م  ش یاگر قبل از رفتن، صدا  ؟یدان یم 
 یواژه  ن یترتیاهمیبه ب  ل یغرور تبد   شکافد،یات را مجمجمه  ،یکه درد دلتنگ

 !شودیم ایدن

. از پاسخ  امد ین  یتماس زدم و منتظر ماندم. چند بوق خورد و جواب  کون یآ   یرو
ام قطع  م  د ی دادنش  و  بودم  و  ر ییتغ  یقطع کنم که صدا  خواستمیکرده  کرده 

 زمزمه کرد:  یاگرفته

 بله؟ - 

 گرفتم و لب زدم:  یگوش چسباندم. نفس  یرا با شوق دوباره رو یگوش

 ؟یس... سالم. چطور - 

  ر ییتغ  یکرد و با همان صدا  ی. هوفدم یتشک شن   یروجا به جا شدنش را    یصدا
 با نمک، جواب داد: یبیو اما به طرز عج کرده

 شده؟  ی! چیمرس - 

شدم و دوباره به    نیبودم، شرمگ  پرانده  یصبحگاه  نیریاو را از خواب ش  نکهیا  از 
 نگاه کردم. د،یدویبه سمت هشت صبح م شی هاکه عقربه  یساعت
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حالت    خواستمی. میداری و ب  ی! فکر کردم کالس دارد یببخش  ؟یخواب بود  یوا  - 
 کردم.   دارتیرو بپرسم... شرمنده ب

عنوان هم    چیبه ه  د،یخط فوت کرد. او با حرص فوت کرد و من دلم پر کش  پشت
 راجبم کرده باشد. ینداشت که چه فکر تیاهم میبرا

ز بعد ا  ی سرش نشسته بودم و خمار  یحاال باال   نیکاش هم  یکردم که ا  آرزو
تماشا   اش راجمع شده  یهارا و البته آن چشم  شیهااش را، حرص خوردنخواب

 .کردم یم

! داشتم  نیصبح سرم رو گذاشتم زم  یسه  نیبچه؟ به جون نوش  ی تو خواب ندار  - 
 خبر مرگم ده صبح ارائه دارم.  ،کردم یپاور آماده م

حبس   نه یسم در س. نفد یایب  یخبر  نیدل هزار بار تکرار کردم که خدا نکند چن  در 
 شد، گفتم: 

دانشجو. فقط خواستم بگم... خواستم بگم که...    ی بخواب آقا  د،ی بازم ببخش  - 
 . فعاًل.میزنیولش کن. بعدًا حرف م یچیه

حت  یخداحافظ  یتعارف  چیهیب م  د ینپرس  یکرد.  چرا    ای  ییبگو  یخواستیچه 
 به خود گرفته است.  یرنگ آشفتگ نگونهیا تیصدا

لب طاقچه، از درون ترک برداشت.    یم یکردم که دلم، مانند آن گلدان قد   حس
 . افتمیآرام کردن خود ن یبرا یگر ید اثر یو جز آه، درمان ب دم یتنها آه کش

بستم. خواستم    یو شال گردنم را کراوات  دم یسر کش  یرنگم را رو  یبافت طوس  کاله
 گفت:   یتیبروم که تف رونیب
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. نی! حاال هم گوش کن و نرو نوشیدادیبه حرفم گوش م  د یگفتم؟ با  ید ید  - 
 . وفتهیبرات ب یبد  یممکنه اتفاق ها

 اتاق بردم. یدر فلز یرهیبه او توجه کنم، دستم را به دستگ نکهیا بدون

کار   نیتربشه مهم  ندهیاز آ   دنی بمونم و ترس  نجایا  ی! تا کیتیازت خسته شدم تف   - 
 سوزنه؟ یهم برام دل م  یاگهید  یدست از سرم بردار. مگه جز خودم کس  م؟یزندگ

 برو. شهیهم یبرا  ؟ید یفهم نمت،یبب خوام ینم گهید

 دوستم بود. نیبهتر یول یالیکه زدم دلم گرفت، او هرچند که خ  یحرف از 

  ت یهابا ترس  یتوانینم  گر ید  ینیب یم  ،ی ُبریم  گر یبه بعد د  یی جا  کیاز    راستش
 ن یبدتر  یکه حاضر  یرسیم  یا. به نقطه یریبگ  میو محتاطانه تصم  یکن  یزندگ

 . یدست نگذار یدست رو گر یاما د یریاتفاقات را بپذ 

اش زمستان برازنده  یکه لقب دروازه  یداشت، به راست  یبیعج  یامسال سرد  ز ییپا
 نابودم کند. رش،یگرفته و دلگ  یبا هوا دادم یاجازه م د یبود. نبا

و سمت   دم یکش  شد،یزده باز مخزان   ابانیخ  کیرا که رو به    ز یاتاق عز  یپرده
انگشتانش    نیسبز ب  حیاش نشسته و با تسبتخت  یکه رو  دم یمادربزرگ چرخ 

. نگاه باال آورد، گریبود، صبورتر از هر زمان د  شه یتر از هم. آرام فرستادی صلوات م
 لبخند لب زد: ارا گرد کرد و ب دشیسف یترمه یروسر یهاگوشه 

 به بهنام بگو مادرت چشم به راهه، زود خوب شو و برگرد. - 

ام  آن غم نهفته را که بعد از صحبت با گرشا، بر چهره  دانمیگفتم. نم  یسر چشم  با
 توانم ینم  گر ید  کردم ینه. هر چه بود، حس م  ا یرنگ پس داده بود متوجه شد  

 نهان کنم. گذشته پ  یرا به راحت ز یهمه چ
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بماند، سرد و کوتاه   ز یدر کنار عز  ستمیکه من ن  یخاله آتنه که آمده بود تا زمان  با
نشستم. خان    نیرفتم و داخل ماش  ،یاحرف اضافه   چیهیکردم و ب  یخداحافظ

 زود به راه افتاد. یلیخ ز ی بابا ن

ام شد، نمک بزنم و  گرسنه   ر یپز برداشته بودم که اگر در مس  آب  ینیزمبیس  چند 
 .دادیبود و اشتها را قلقلک م  دهیچیپ  نی در اتاقک ماش  هاینیزم بیبخورم. عطر س

. چشم باز  میکرد  یط  یصحبت  چیهیتا همدان را ب  راقید  یساعته  کی  ر یمس  تمام 
.  میابهنام به انتظار نشسته  ییدا  دنید  یاتاق کوچک، برا  کیدر    دمیکردم و د

ن  د یسف  یهایو کاش  وارهایبا د  یاتاق با  آب  ی رو در رو  یمکتیو  به رنگ  !  یهم 
  نگونه ی در نظر من ا  ای بود    سناک واقعا تر   یروان  شگاه یآن آسا   ط یجو و مح  دانمینم

  ده یشن  طیهم از مح  یبیعج  یصداها  ی. به خصوص که گاه نمودیم  نیسهمگ
 . شد یم

روشن به   یآب  مکتین  یساعت که من و خان بابا، همچنان رو  میاز حدود ن  بعد 
 کرد، یپرستار حرکت م کی بهنام که به کمک    ییباالخره دا  م،یانتظار نشسته بود

 نشست.  مانیآمد و رو به رو

عرق شد. الغرتر از   س یافتاد و کف دستانم خ  یعاد  ر یغ  یقلبم به تپش  دنش،ید  با
ف استخوان  بود.  شده  بقبل  ب   رونیکش  برابر  چند  چشمانش  و  بود   شتر یزده 

شد.    رهیها انگار که تعجب کرده باشد به ما خبرجسته شده بودند. با همان چشم 
  اش نه یبه س  کتیات  ک ی  یاش ماند که نامش را رورنگ  یلباس ست آب  ینگاهم رو

 زده بودند. 

 خته،یر  حال و روزش بهم  ت،یبهنام در آن وضع  دنیبابا که محرز بود از د  خان
 کرد و سپس گفت:   یباز دشیسف شیبا ر یکم
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 حالت چطوره؟  نمیخب پسر! بگو بب - 

افتاده بود و کمرش   شیها. شانه کردیو مداوم فقط نگاه م  رهیبهنام خ  ییدا  اما
بهتر    یلیسرش آورده بودند؟ او که قبل از درمان، خ  ییخم شده بود. چه بال  یکم
را زده    میهاتمام نقشه  د یق  دنش،ی. با دد یکوبیبود؟ قلبم هنوز هم تند م  ن یاز ا

 بودم.

تالش  باباخان ن  یابهنام کلمه  ییکرد، دا  یهر  زبان  نگاه ماوردیبه  . کردی. فقط 
جا خوش کرده بود از   شیدو ابرو  نیکه ب  یقیعم  نیشد و با چ   د ی دست آخر ناام
 جا برخاست:

با دکترش چند کلوم حرف   می. پاشو برشهیم  یجورنیا  یدختر. گاه  میپاشو بر  - 
 بزنم.

نشسته بود و چشمانش،   ز یرا نگاه کردم. نزار و مظلوم، آن سمت م  ییدا  دوباره
 را نداشت و انگار که وا رفته بود. ملتمسانه گفتم:  هیآن حالت تعجب اول گر ید

 کنارش بمونم؟ خواهش!   نی زنیبا دکترش حرف م یتا وقت شهیم - 

  یی رفت. سمت دا  رونیکوتاه، از اتاق ب  ی و بعد از مکث   د ینفس کش  قیبابا، عم  خان
من بود. چشم   د ی. او تنها امداشتمیسرعت، دست برم  نیبه ا  د یبهنام برگشتم. نبا

 اش دوختم و لب زدم:لرزان سبز رنگ یهاله یدر ت

  ی عن ی  خوام،یت آدرس بابام رو موقت ندارم. ازت... از   ادیمن ز  ،ییگوش کن دا  - 
اما تو    ستیم نتو شناسنامه  شیلیفام  یکه حت   ی. همونانفریک  ی... کسریکسر

 که پدرمه.  یدونیخوب م
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همچنان   یکشنیر  چی. بدون ه نمیلب فرو بستم تا واکنشش را بب  میهاحرف   انیم
 یرا کم  می. صداختیشد و انگار که فرو ر  یدفعه خال  کی. دلم  کردیمرا نگاه م

 باالتر برده و ادامه دادم: 

طر  -  هر  م  یقیبه  پ  خوام یکه شده  و  تهران  م  داشیبرم   ؟ییدا  ؟یشنویکنم، 
رو داشته باشه و بهم بده جز تو؟   یآدرس کسر  تونهیم  یک  گم؟یم  یچ  یفهمیم

 درمه جز تو؟اون پ  کنهیباور م یبا من َپَسن! ک  یاون شهر لعنت یهمه تو

م  باز  چه  نگاه.  نگاه،  نگاه،  م  شد یهم  پاسخ  مداد؟یاگر  چه  نگاه   شد ی!  اگر 
 آمد؟ یم نیآسمان به زم گشود؟یو لب م گرفتیبرم

 تر لب زدم:آرام  

بابام   یگفتیبرم تهران. مگه نم  میمستق  نجایخان بابا رو قال بذارم و از ا  د یبا  - 
 خوام یو ازش م  کنمیم  داش یپ  رم ی. می دون یتهرانه؟ حتما آدرسش رو هم م

 . ییدا شهیمشخص م یبده. بعدش... بعدش همه چ DNA شیآزما

اش و چانه  د یپریپوست چشمش نم  گر یشده بود. د  یاز مو خال  باً یسرش تقر  مقابل 
مزاحم،    یس! اشکجسم به ظاهر زنده بود و ب  کی اما منگ بود. او فقط    د یلرزینم

 :دم یراه باز کرد بر صورتم، نال

فقط نگام   د ینبا  نجایاومدم ا  بت یسرت آوردن؟ حاال که با هزار مص  ییچه بال  - 
 شیاون آزما  یببخشمت؟ اگه کمکم کن  یخواست یتو رو خدا، مگه نم  ییدا  ،یکن

رو ببخشم.    یکه با عاطفه کرد  یکار  دم ی ... قول مبخشمتیرو بدم، م  یکوفت
زن دار که سه   یاروی  ونمن رو به زور بدن به ا  خوانیم  یدون یم  چی... هچیه

 تا بچه داره؟
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رو  انگشتانم خ  گر یدکیبه    ز ی م  یرا  و  رفته  وا  زدم. همچنان   م یتماشا  ره،یگره 
خود   یرو  یکنترل  گر ی. دم یگویکه چه م  شدیبود. او متوجه نم   دهیفای. بکردیم

 کنان لب زدم:   نیفیف  د،ینداشتم. فکم لرز

ن  یعنی  -  باهام حرف   د یت رو بدبخت کنن؟ باخواهرزاده  ستیاصاًل برات مهم 
 ندارم.  یاگهید د ی. جز تو امی کمکم کن  د یبا ،یبزن

نبود. بلند شدم تا بروم اما ناگهان، جست زد و    ید ی دادم. ام  رونیاز درد ب  ینفس
. از ترس زهره ترکاندم. آنقدر د یمچ دستم را با تمام قدرت چسب  ز یاز آن طرف م

  ینشاند و با چشمان  یصندل  ی. مرا دوباره رودم یکش  یبلند   نیجا خوردم که ه
 د یپرستار مراقب حاال که با   ن نگاهم کرد. پس آ   رهیداشت، خ  یخون  یهاکه رگه 

 کجا رفت؟   بودیم

در حال پاره   میهاشد که حس کردم رگ  ادیمچم، آنقدر ز  یدستش بر رو   فشار 
بود.   دهیفایبکشم، ب  رونیشدن هستند. هر قدر تقال کردم تا دستم را از دستش ب

. ناگاه  میبگو  یزیچ  توانستمیو نم  زبانم بند آمده بود  یبودم که حت  دهیآنقدر ترس
 گفت:   عی سر یتمیر نازکش شل شد و با یابروها

 یگناهیب  یک  رم یاگه من بم  ،یبزار  د ی... نبا کشنیبکشنم، من رو م  خوانیم  - 
 . کشنیمن رو م کشن،یعاطفه رو ثابت کنه؟ اونا من رو م

را جلب کرد. هم  یهایچند لحظه، کبود  یبرا توجهم    طور ن یدور مچ دستش، 
لباسش مشخص بود. با همان چشمان وق زده از    یقه ی  ر یکه از ز  ییهای کبود

 یاز آستانه  شتر یترس، سر باال آوردم و نگاهش کردم. بازهم دستم را فشار داد، ب
 کردم.یدستم، تالش نم دنیکش  رونیب یبرا گر یتحملم اما من د
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 دوباره با لرز گفت:

. امروز وقتشه...  کننیم  کار یاون اتاق باهام چ  یتو  نیو بب  ایب  یاگه باور ندار  - 
 مزخرف ... .  یها... با اون آمپولیآره... با اون دستگاه لعنت

وار تکان داد و باالخره دستم را    وانهینشسته بود. سرش را د  اشیشانیبر پ  یعرق
 یرها کرد. مچم را نفس نفس زنان ماساژ دادم تا دردش کمتر شود. با چشمان

 زده و آشفته داد زد:  رونیب

که    ست ین  یکس  گهید  رم ینجاتم بده... اگه من بم  ،رونیب  ار یب  نجایمن رو از ا  - 
اوناها... من رو  اونجان...    کشن،یعاطفه رو ثابت کنه، اونا من رو م  یگناهیب
 نداره.  یاگه یمن تنها شاهدش بودم، عاطفه شاهد د رون،یب ار یب

نبود.   یسر چرخاندم اما کس  دادیکه نشان م  یو بهت زده، سمت مکان  ر ی متح
 نی. همافزودیم  ام یکه بر رعب وجود  کردیصحبت م  دهیبر  دهیآنقدر تند و بر

 اد یزمان فرهم  د،یاو دو   و سمت   لحظات بود که مرد پرستار در را با عجله باز کرد
 :د یکش

!  ی راه انداخت  یو قال  ل یچه ق  نیبب  ،ییرفتم دستشو  قهیسرم فقط چند دق  ر یخ  - 
 . نمیپاشو بب

را گفت و دستانش را محکم گرفت و به زور بلندش کرد. پشت سرش از اتاق    نیا
 آمدم. هنگام رفتن سر برگرداند، عاجزانه و مظلومانه نگاهم کرد و لب زد:  رونیب

 !رمیبم  خوام ینم - 

برا  احساس ثان  ی کردم  آسا  ه،یچند  سالن  د  شگاه،یکل  راه   د یسف  یوارهایبا  و 
شد. گوش  اشیآب  یهاراه سکوت  در  سوت   م یهاغرق  مکرر،  سکوت  آن  در 
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نبود تا    ینداشتم و کس  یشاهد   چیه  گر ید  مردی. حق داشت، اگر او مد یکشیم
 تا بتواند شهادت بدهد. ماند یزنده م د یکمکم کند. با

ا  نگاه تا  چرخاندم  سالن  مقابل    نکهیدر  خان   یاشهیش   یچهیدر  کیدر  بابا به 
  دمیشدم. سر که برگرداندم، د  کشانی. نزدکردی. داشت با دکتر صحبت مدم یرس

رو به ما دارد،   یاشه یش  یپنجره  ک یکه    یبهنام را درون همان اتاق  ییکه دارند دا
 . خوابانند یتخت م یبه زور رو

که    یسال  کی ممکنه بعد از    ن،ی. نگران نباششهیانجام م  قی تزر  نیامروز دهم  - 
دچار مشکل بشه    شی ریادگیو قدرت    حافظه  یمدت کوتاه  ی مهمون ماست، برا

 . نهیحال حاضر تنها راه درمانش همو اثر داروهاست. در  هیموقت یول

  یی نگه دارند؟! چشم از دکتر گرفتم و دا  مارستانیت  نیسال قرار بود او را در ا  کی
  ی رو  می. آنقدر مضطرب بودم که پاهاستادم یبه تماشا ا  شهیبهنام را از پشت ش

را محکم   شیها و پاها دست   ش،یها  ادی ضرب گرفته بود. بدون توجه به فر  نیزم
آرام شد و چشمانش را بست.    مکآمپول، کم   کی   قیبه تخت بستند. بعد از تزر

او دردم    یچه؟! هر چه بود، من جا  ایبخش بود  بر تنم نشست. آرام   یعرق سرد
 گرفت. 

افتاد که    یاست، اتفاق  دهیاو خواب  کردم ی که گمان م  یزمان  قاً یبعد، دق   قهیدق  چند 
اع  دن یاز شوک د با   ی ضاآن صحنه، تمام  از وحشت باال آوردم. دکتر،  را  بدنم 

 اش بود، رو به خان کرد و گفت: که در چهره  یآرامش خاص

بعد از   یبرا  میرو گذاشت  ق یتزر  ن،ییاییم  دنشید  ی برا  نیچون اطالع داده بود  - 
 . دارتونید
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داشتم  نانیکاش! اطم  کردم،یگذاشتم. کاش نگاه نم  شهیش یلرزانم را رو دستان
بهنام در   ییخواهد ماند. دا  یذهنم، حک شده باق  یا ابد بر گوشه صحنه ت  نیا

  ک ی . آنقدر که نزدد یلرزیتخت م  یرو  امانیباز بود، ب  مهیکه چشمانش ن  یحال
  ییهاکه در اتاق بودند، چوب  یشود. دو مرد  پرستار  میبود تخت از وسط به دو ن

. اما او  دند یداخل دهانش گذاشتند و سرش را محکم چسب یبه چوب بستن  هیشب
  ی انگار که برق گرفته باشدش. خوف کرده بودم، آنقدر که حت  د؛یلرزیباز هم م

. انگار که مسخ آن اتاق شده رم یمتٔاثرکننده بگ  یچشم از آن صحنه   توانستمینم
تکرار    یدرپیسرم مکرر و پ  یبهنام، در جمجمه  ییدا  یجزانهعا   یباشم. تقاضاها

من    کشن،یعاطفه رو ثابت کنه؟ اونا من رو م  یگناهیب  یک  رم یشد: »اگه من بم
 .«کشنیرو م

طاقتم سر آمد، برگشتم    گر ید  خت،یر  رونیاز شدت لرزش، کف از دهانش ب  یوقت
 هم فشردم. یدادم و چشم رو هیتک وار یو به د

  ی وحشت من، درحال  دنیو خوش چهره بود، با د  انسالیم  ی که مرد  روانپزشک
 :د یپرس نوشت،یم یزیچ یتخته شاس  کیمتصل به  یکاغذ   یکه رو

 ؟ یباهاش دار یچه نسبت - 

 از من، خان بابا پاسخ داد: قبل 

 .شهییبهنام دا - 

 زد و نگاهم کرد.  یلبخند  دکتر 



 

 
229

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

مرور    ها بهبدنشه. ُشک   یعیحالت، واکنش طب  نیدخترم. ا  ست ین  ینگران  یجا  - 
به حالت عاد نباش،    ز یهمه چ  گردونن،یبرم   یمغزش رو  نگران  تحت کنترله. 

 .شهیخوب م تییدا

 آورده بود؟! داشتند رسمًا او  ر یبچه گ مرا

! حاال که او تنها راه نجات من از منجالب بود، از دستش  دادند یبه کشتن م  را
 را بکشند! او گذاشتمینه، نم  دادم،ینم

 *** 

 

  نان یکه گرفته بود اطم  یمینشست، هنوز هم کاماًل به تصم  نیاشداخل م  یوقت
دارد. بس که   یدهانش تلخ  یتنفسش کند شده و مزه  کردینداشت. حس م

 یتابع خواسته   شهینگران و مضطرب بود، قرار نشستن نداشت. او تا به حال، هم 
طبق   گران،ید  یبه سرش نزده بود تا خالف خواسته  چگاهیبود و ه  انشیاطراف

 خود عمل کند. ل یم

  ابان یدر آنجا واقع بود، به خ  شگاهیکه آسا  یفرع  ابانیبابا حرکت کرد و از خ  خان
با خود کلنجار رفته    یاقهیکه چند دق  نی رفتند، نوش  شیکه پ  ی. کمد یچیپ  یاصل

 بود، باالخره تمام جرعتش را جمع کرد و گفت: 

 تشنمه.  ؟یر ی برام بگ یآب معدن دونهی از سوپر مارکت  شهیبابا؟ م خان - 

سوپرمارکت    کیچشم نگاهش کرد و چند متر جلوتر، مقابل    یاز گوشه   رمرد،یپ
 اده یپ  نیبه سرعت از ماش  نیکه پدربزرگ وارد مغازه شد، نوش  نیتوقف نمود. هم
را   ابانیرا گم کرده بود، عرض خ  شیکه از استرس، دست و پا  یگشت و درحال
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  نکه ی و قبل از ا  د یبه سرعت دو  ابان،یآن سمت خ  یرو  ادهیکرد. در پ   یط  عاً یسر
 دور شد.  ند،یخان بابا او را بب

دل  دانستیم  خوب هر  به  پدربزرگش  از کله   شیدایپ  ل یاگر  پوست  اش کند، 
او را به طور کامل در    شتر،یب  ا یماه    کیو    زدیاحتمااًل مفصل کتکش م  کند،یم

اتفاقات را داشت.    نی ارزش ا  قت،ی. هر چه که بود، کشف حقنمودیخانه حبس م
  دی . بابهراسد   خواستینم   گر یرا کنار گذاشته بود و د  یتیکه حاال تف  ییاو  یبرا
 .نمودیرا حداقل به خودش ثابت م ز یهمه چ د یبا ساخت،یم ر یخود مس یبرا

  ش یسرعتش را کمتر کرد و نفس گرفت. آرام قدم برداشت تا ب  قه،یاز چند دق  بعد 
 جلب توجه نکند. نیاز ا

وام گرفته از زمستانش   یگذاشته بود، با سرما  میآذرماه تازه قدم در تقد  نکهیا با
 .کردیم  ییو خودنما  دادیخوب داشت جوالن م

فکرش   کرد،یتماشا م  هانیکم عرض، عبور و مرور ماش  ابانین خ که در آ   همچنان
 یی. آن هم اودهیروز است که گرشا را ند   کیو    ستیبود که درست ب  نیا  ر یدرگ

و به بودنش تا سر حد مرگ محتاج   ندشیکه عادت داشت هر روز و هر روز بب
!  گذاشت؟یها دست مآدم   یداشته  نیترمهم  یرو  شهیهم  یبود. واقعًا چرا زندگ

از ما   ردیگیاو را م  ر یتقد   میرا عاشقانه دوست دار  یکس  یوقت   نکهیاصاًل علت ا
نقطه   یکه شخص  ییهابا آدم   یاست، باز  ر یتقد   یباز  نیترفیکث  نیا  ست؟یچ

 شه یهم  یبوده! زندگ  نی. تا بوده همرترند یپذ بیهاست و از سمت او آسضعف آن
 .زند یم  بیآس شتر یب ر،یپذبیآس یهابه آدم 
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نگهبان  ن،یغروب کرد و به شانس خوب نوش د یعصر بود که خورش شیش یحوال
 نینوش یبرا ینمود. حاال زمان مناسب ضیتعو گر ید یخود را با نگهبان فتیدر، ش
 بود.

ا   آشفته شبانه    ب،یشهر غر  ک یکه در    شد یم  یبار  نیاول  ن یو نگران بود چون 
. آرام کردیحس مقابله م  نیبا ا  د یاز خانه بود. اما خب، هرطور شده، با  رونیب

. صدا صاف کرد ستادی ا  یاتاقک نگهبان  یرو به رو   شگاه،یجلو رفت و مقابل در آسا
 کرده بود، عمل کند. گفت:   مرور بار با خود  نیکه چند   یاکرد طبق نقشه   یو سع

بخ  -  پری وقت  ساعت  چند  من  ا  مییدا  دنید  یبرا  شی!  بودم  اما   نجایاومده 
 .ام یبرم بردارم و ب شهیجا مونده، اگه م شگاهیداخل آسا فمیمتاسفانه ک

 ن ی بود، سرش را خاراند و نوش  ختهیمقابل سرش ر  د یسف  یکه موها  یمسن  مرد
 را برانداز کرد: 

 .ارنیبزار زنگ بزنم پرستارها برات ب - 

هم  یرو  عیسر  نینوش مانند  آمد.  مرد  و    شه،یحرف  استرس  در کنترل کردن 
 موفق بود:  اشیاحساس درون

کنه.   داشیپ  یمونده که فکر نکنم کس  ییبرم. جا  دیاما خودم هم با  ن،یخبر بد   - 
 .ادیینم شی پ یتو اتاقشون باشن، پس مشکل د یبا ضایاالنم احتمااًل مر

 . ستیاو را نگر حوصلهیب مرد

 دختر جون؟ ینبود لتیچرا مراقب وسا - 
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نگهبان  ینفس  ناچاراً  اتاقک  از  فلز  رونیب  یفوت کرد،  بزرگ  در  و  برا  یآمد   ی را 
 گشود.   نینوش

 رو بردار و برگرد. فتیک  عیکمکت کنه. سر   دم یخبر م تیریبه مد  - 

 یبرا  د یاول را به سالمت گذرانده بود. حاال با  ی. مرحله د یکش  ینفس راحت  نینوش
 . کردیادامه حواسش را کاماًل جمع م

  ی ذوق ُکشش شد، صداها  یآب  یهابا آن راه راه  د یوارد سالن دراز و سف  یوقت
 . د یرسیبه گوش م شگاهیآسا طیدر مح  ماران،یمحو و آرام ب

رده بود برود  پنهان ک  وارشیرا در کنج د  فشیسمت سالن انتظار که ک  خواست
مرد نوش  ،یکه  را سد کرد.  و چشم  نیراهش  برد  فرو  دهان  شکم    ش،یهاآب 

کرده   ارتیرا ز  ر یمد   یصبح با خان بابا آمد، آقا  یبرآمده مرد را قاب گرفت. وقت
 بود!

 برد و گفت: ششی به ته ر  یدست مرد

! پدربزرگت از صبح صد بار زنگ زده بچه جون، خب  ی رو جا گذاشت  فتیپس ک  - 
 ؟ی  کجا جا گذاشتحاال

مرد   یبزرگ و مشک  نک یو به ع  د یسرش کش  یرو  شتر یرا ب  اشیکاله بافتن  نینوش
 خبر داده بود. ز ی بابا به او ن! خانالینگاه کرد. واو

 فکر کنم... فکر کنم دا... داخل اتاق انتظار. - 
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هر طور شده از شر   دیقسمت از نقشه با شکست مواجه شده بود. با  نیا  متاسفانه
را بردارد.   فشی. مجبور شد همراه مرد برود و کشد یخالص م  یکلیآن مرد ه
 کرد و گفت:  ییاو را به اتاقش راهنما ر یسپس مد 

 .گردم یاتاق چند لحظه منتظر بمون، من االن برم نیا یتو - 

  ی طبقه   ماران،ینشست. اتاق ب  یچرم مشک  یهایصندل  یرو  د یبا ترد  نینوش  و
م بود. کاش  پ  توانستیباال  نفوذ  آنجا  انگشتان   دایبه  استرس  با  داشت  کند. 

افتاد که مملوء    یواریچشمش به د  ،یکه به صورت اتفاق  دادیم  یدستش را باز
نصب شده بودند.   وار ید  یبا شماره و با فاصله کم رو  دهایبود. تمام کل   د یاز کل

 .بودیم مارانیب یهااتاق  د یکل  د یصددرصد با

  یی که دا  یاتاق پنجاه و سه گشت. صبح وقت  د یبرخاست و دنبال کل  یمعطلیب
اعداد،   نیاتاقش را به خاطر سپرده بود. از ب  یبهنام را به اتاقش بردند، شماره

 ی. هنگامسراند   بشیآن را برداشت و داخل ج  د یو کل  د یرس  ۵۳باالخره به عدد  
 : د یچیسرش پ یدر جمجمه یت یتف یصدا رفت،یکه داشت سمت در م

 خطرناکه!  یلی! کارت خنیکار رو نکن نوش  نیا - 

  ،یلعنت  یدرون  یصدا  نیا  ند؟یاو را بب  خواهدینم  گر ینگفته بود د  یتیبه تف  مگر 
سر نفس  یشیعجب  بر  یهابود!  دورب  رون یب   دهیبر  دهیدخترک،  اتاق    نیآمد، 

که از پشت    یی! اما صداشد یدردسر م  شیبرا  د یکل  نیداشت و حتمًا برداشتن ا
به کل از خاطرش   بگذارد، او اثر    یبود رو  بیرا که قر  یتیتف  یهاحرف  د،یدر شن
 برد:
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االن کجا هست  -  بله، من هم  ن؟یشما  منگه  نجایبله،  رو    دارم یش  تا خودتون 
 .تسین ینگران  ی. جانیبرسون

ز  به خان   اد،یاحتمال  با  مداشت  »واکردی بابا صحبت  به    ی« ی.  و  زمزمه کرد 
 .گرفتیرا م  میتصم  نیتردرست د ینبود، با یسرعت چشم چرخاند. فرصت

  ر یمجموعه دوباره به داخل اتاق برگردد اما آمدنش دچار تاخ  ر یبود تا مد   منتظر 
بگشاد و نگاه    د یاز در را با ترد  یبه خود جرعت داد تا قسمت  نیشد. باالخره نوش

و پشتش به اتاق بود.    کردی پرستار صحبت م  کیدورتر با    یکم  ،یکلیکند. مرد ه
تعلل    گر ید  یقط کمحاال بود. اگر ف  شانجام دهد، وقت  یقرار بود کار  نیاگر نوش

 . د یرسیبابا سر مخان کرد،یم

از اتاق خارج شد و از کنار    نیآهسته، پاورچ  ییهادر را گشود و با قدم   یآرام  به
از برد نگاهشان خارج شد، به سرعت از   ی. وقتد یپله خزآرام سمت راهآرام   وار ید

د و باالخره  را جست و جو کر   ۵۳ها، اتاق  ها باال رفت. در سالن خلوت اتاق پله 
 . دکر   شیدایبعد از رد کردن چند اتاق، پ

با عدد نقره  د ی دستانش را کنترل نمود و در سف  لرزش حک شده بر    یارنگ را 
بود.  ی داخل شد و در را بست اما با کمال تعجب، اتاق خال عیگشود. سر  ش،یرو

جوش    ی  تخت  فلز  ک یبا    ینشست. آن اتاق سه در چهار خال  ینگاهش در نگران
  ن ی تربه سهمناک  ل ی تخت مرتب شده بود، تبد   یکه رو  ییو پتو  نیخورده به زم

 وقت نداشت.  ادیعمرش شد. پس بهنام کجا بود؟ او ز یصحنه 

.  ستادی و نگران پشت در ا  د یبزند که ناگهان در باز شد. ترس  رونیاز اتاق ب  خواست
 کرد و گفت:   تیپرستار بهنام را داخل اتاق هدا
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 . ارم ییساعت بعد شامت رو م هیتختت دراز بکش،  یبرو رو - 

از    شتر یاما پرستار ب  ترکاند یحبس بود و داشت زهره م  نینوش  ینه ینفس در س 
 و برگشت، در را قفل کرد و رفت. امدیچند قدم داخل ن 

دا  هیثان  چند  لباس  ییبعد،  آن  با  از   یآب  یهابهنام،  و  بودند  تنش گشاد  بر  که 
را    نیزد و  نوش  یآمده، چرخ  ییلباسش، محرز بود که از دستشواطراف    یسیخ
 .د ید

وا   ییهابا چشم  ،یالغر و قلم  یکه دخترک در مقابل چشم داشت، مرد  یقاب  حاال
  یتنفر داشت. وقت  ی از رنگ آب   نیبود! آخ! نوش  یبه رنگ آب  ییهارفته و لباس

که او را    ییهاواگن  یبود و حت  دهیپوش  یآب   ز ین  کردیداشت ترکش م  شیگرشا
  ی برا  یروز به بعد، رنگ آب آنمنفور بودند! از  یاز کنارش بردند به رنگ همان آب

به دل   نهیقطار، ک  گناهیب  یهااز واگن   یرنگ غم شناخته شده بود. حت  ن،ینوش
 در دلش ادامه داشت! نه یک  نیروز، ا کیگرفته بود و تا ابد و 

نگاه کردن، ناگهان متعجب    قهیبود، بعد از چند دق  انز یآو  شیهاکه شانه  بهنام 
 زد: ادیفر

 عاطفه! - 

 دهان او گرفت:  یشد و دستش را رو  کینزد عیسر نینوش

 .رونیببرمت ب نجای. اومدم از انمینوش ،یی! منم داواشتری! سیه - 

 یاشکش، رو  یهازود قطره  یلیاما خ  ستاد یطور ساکت ا همان  هیچند ثان  بهنام 
 ن یفنی. بهنام فد یدست از دهان او کش  ر یمتح  نیو نوش  د یچک  نیانگشتان نوش

 : د یکنان نال
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بشه... ب... ب... ببخش... عاطفه    ینجوریا  خواستمیمنو ببخش عاطفه، نم  - 
 .ببخش

خان د یکش  یحرص  ینفس  دخترک اگر  بود.  تنگ  وقت  م.  سر    گر ید  د،یرسیبابا 
 رونیخود ساخته ب  یکه برا  یااز مهلکه  تواند یم  دانستی. نمشد یکارش تمام م

 .کردیتمام تالشش را م د یمهم، با نیا  ینه، اما برا ای د یایب

  شدیداشت پس نم  یآهن  یلهیکرد اما پنجره م  اشیپنجره رفت و وارس  سمت
کش رفته بود و   تی ریکه از اتاق مد   یزاپاس  د یانجام داد. با کل  یآن کار  قیاز طر

به اطراف انداخت. سالن  یشانس او بود، در را آرام باز نمود و نگاه  د یاحتمااًل کل
 سالن راه گرفته بود.  ر د یرستوران یتند قرمه سبز یخلوت بود و بو

 .گفتیم یزیلب چ ر یو ز کردی م هیهمچنان داشت گر بهنام 

  ن یی تا حد ممکن پارا    شی. صداد یبهنام چرخ  ییدر را بست و  سمت دا  دوباره
 لب زد: ش،یروآورد و چشم در چشم مرد الجان روبه

نگو،   یچیفقط سکوت کن و ه  یکن  داینجات پ  نجایاز ا  یخوای . اگه ممیبر  د یبا  - 
 باشه؟

. مستٔاصل شد. دلشوره شده  کردیاما بهنام حرکت نم  د یرا گرفت و کش  دستش
 .کردیتمام م ز یر ز یبود خوره و داشت جانش را ر

 .یی. زود باش دامیوقت ندار - 

 : کردیپشت سر هم تکرار م ه،یبهنام همچنان با گر اما

 برم، عاطفه ببخش منو، عاطفه... .  خواستم یعاطفه نم - 
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 .د یتر کشکرد و مچ دست بهنام را محکم  یپوف یکالفه و عصب  نبار یا نینوش

 . ایب کنمی! خواهش مییدا - 

  ن یاعصاب نوش  یرو  شتر یشد و ب   تر دهینخراش  شیصدا  چ،یحرکت نکرد که ه  بهنام 
 رفت. 

 عاطفه... عاطفه... عاطفه!  - 

از دست رفتن مشاعرش نبود.   یبرا  یدندان قروچه کرد، اصاًل زمان مناسب  نینوش
نتوانست خود را    گر یکرد، د  دایتکرار مکرر نام عاطفه، توسط بهنام ادامه پ  یوقت

از او بلندتر   یکه قدش فقط کم  اشییدم گوش دا  یمحکم  دهیکنترل کند و کش
 بود خواباند. 

 گر ید  یرا قطع کرد. حت  شیخشک شد و به کل صدا  یلیس  یجا   یبهنام رو  دست
از بهشت    یلیکه س  گفتیراست مفقره را    ک ی  نی. خان بابا اکردی هم نم  هیگر

 ی کم  شیشده بود. ُتن صدا  مانیزود از کارش پش  یلیخ  نی آمده! اما خب، نوش
 رفت: یدرگوش یباالتر از صدا

 .ای! لطفا باهام بد یب... ببخش - 

بهنام همراهش شد و مظلومانه دنبالش رفت و  در سالن   نبار یو ا  د یرا کش  دستش
قفل شده محبوس بودند    یهادر اتاق   مارانیها قدم برداشتند. تمام بخلوت اتاق 

پرستار شکر  را  خدا  م  یو  نبود.  اطراف  اصل   دانستیآن  در  از  فرار    ی احتمال 
  ی ستون  . بهنام را پشتکردیم  دایپ  یگری راه د  د یکم است، پس با  یلیخ  مارستانیت

که    یاشه یش  یفکر کرد. چشم چرخاند و در سالن، توجهش به در  یو کم  د یکش
جلب    شدند،یم  دهی د  شهیاز پشت ش  یاضطرار  یهاو پله   شد یرو به تراس باز م
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را کش بهنام  در، چهارچوب  د یگشت. دست  در رفت.  و    یفلز  یو سمت  داشت 
د اما از شانس و خواست بازش کن  رهیتگبود. دست برد به دس  شهیاش شوسط

 .شد یباز نم یتالش چی بد، قفل بود و با ه

 نیبه گوش نوش  آمدند،ی ها باال مچند نفر که داشتند از پله   یها قدم   یصدا  یوقت
برابر گشت. سرش به    نیچند   اشیدرون  یدستانش لرز برداشت و واهمه  د،یرس

کوبش ضربانش، مرگبار شده بود. حاال که توانسته بود تا    و  کردیشدت درد م
 کنند.  خرابرا  ز یهمه چ دادیبرود، اجازه نم شیمرحله پ نیا

بهنام را رها کرد و کپسول آتش    ییگرفت. دست دا  یزیغر  یمیآن، تصم  کی  به
و کپسول را   ختیبرداشت. تمام قدرتش را در دستانش ر  گاهشیرا از جا  ینشان

  ن ییهزار تکه شد، شکست و پا  شهی. شد یتراس کوب  یاشهیدر ش  یوان روبا تمام ت
منگ بود، با وحشت    یقیزرت  یکه هنوز هم از اثرات داروها  ی. بهنام در حال ختیر

 سرش گذاشت و داد زد: یدو دستش را رو

 زهرا بمب انداختن! یفاطمه  ای - 

نوش  یباق   یزمان   گر ید ب  ییدست دا  نینبود.  از  به زحمت  را گرفت و    ن یبهنام 
چارچوب در، عبور داد و سمت   نیشده ب  جادیا  یو حفره  ختهیر  نیزم  یهاشهیش
 اد یفر  یو صدا  د یسر رس  شگاهیآسا  ر یکشاند. پشت سرش، مد   یاضطرار  یهاپله 

 : د یرا خراش نینوش  یهازمختش، گوش

 ! نیصبر کن - 

لب    ر یرا که ز  یو بهنام  د یدوی م  نییرا پا  چیدرپچ یپ  یهااو، با تمام توان پله   اما
 .د یکشیدنبال خود م کرد،یناله م
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زم  چند  به  مانده  فهم پله  ن،یمتر  تازه  شدند.  تمام  زمپله  د یها  به  وصل    نیها 
نفس زد و   قی نبود! عم  یا. چارهدند یرسی. داشتند پشت سرشان سر مشوند ینم
ولو    ابانیخورند و کف خ  نی. هر دو زمد یکش  نییبا خود پا  ز یو بهنام را ن  د یپر

ناله ا  شتر یبهنام ب  یهاشدند.  با وجود  برداشته   یهر دو زخم سطح  نکهیشد و 
 یشده، بهنام را از جا بلند کرد. در کوچه   یقیبرخاست و به هر طر  نیبودند، نوش

از    نکهی. مثل اد یو به دنبال خود، بهنام را کش  د یو ساکت، به سرعت دو  کیتار
 ینصب بودند، به کوچه  شگاهیکه در پشت ساختمان آسا  یاضطرار  یهاله پ  قیطر
 . ودند منتقل شده ب یپشت

بهنام   یسرعت  با و  او  به  خدا  انگار  ب  ی که  حاال   اشیهمراه  ییصدا  چیهی که 
 شدند. ابانیو وارد خ دند یکوچه رس  یداده بود، به انتها کرد،یم

دو  ادهیپ  در  به  ا  دنی رو  تا  دادند  با سطل   میحج  یبوته  ک یپشت    نکه یادامه 
بهنام را وادار به نشستن کرد   ییدا  ن،یکه کنارش بود، پناه گرفتند و نوش   یازباله
 پنهان بمانند. د یتا از د

  ی و دستش را رو  د ینفس کش  یپدر ی بود. بلند و پ  دنیبه بر  بیدخترک قر  نفس
کار بزرگ و   نیاول  نی توانسته بود! ا! او  شد ی. باورش نمضربان تند قلبش فشرد

 کرد،ی را که از کل صورتش چکه م  یانجام داد! عرق  اشیبود که در زندگ  یمهم
لبو سرخ شده بود و از ترس   نند مرد گنده، ما  چارهیُرفت و بهنام را نگاه کرد. ب

 شده بود.   رهیخ  نیرا نگاه کند و به زم  نی نوش  د یترسیم  ی. حتد یلرزیم  ش یهالب

  نان یاحمقانه، اطم  سکی ر  نیحاال بعد از ا   یبرخاست. حت  نیاز وجود نوش  یآه
 کرده باشد.  ینداشت که کار درست
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تعداد  هیثان  چند  مد   یبعد،  به همراه  پرستار  آسا  ر یمرد    ابان یبه خ  شگاه،یچاق 
  اط یبا احت  نیرا از نظر گذراندند. نوش  رواده یو سردرگم، چپ و راست پ  دند یرس

که بر   ر یناواضح مد   یآورد و نگاه کرد. صدا  رونیا از پشت سطل زباله بسرش ر 
شد.    قیتلف  ابانیدر خ  هانیحرکت ماش  یبا صدا  د،یکشیم  ادیسر پرستارها فر

  ش یبازنگشته بود و هنوز هم دست و پا یدخترک به حالت عاد یهاهنوز نفس 
 نداشت.  یگریراه د نیتا بروند، جز ا کردیصبر م د ی. باد یلرزیاز استرس م

پارک شد    ابانیخ  یبه سرعت در گوشه   ، یوانت  د ینگذشته بود که  پرا  قهیدق  چند 
مشغول صحبت شد.   ر یو با مد  د یپر رونیبابا نگران و مشوش از داخلش بو خان

 . دند یدو ابانیخ گر یسپس هر دو به سمت د

 ز یچ  ماند. همه   رهیمانده بود خ   که روشن  ینیماش  یرو  ن،ینگاه نوش  ان،یم  ن یا  در 
فکر فقط  و  شد  ساکت  و   یناگهان  داد  جوالن  بود،  خطور کرده  سرش  به  که 

 خراب کند.  میتصم نیرا با ا ز یکرد. اما نه! ممکن بود همه چ  ییخودنما

پشت سطل زباله نشسته بود و    حرکتیبه بهنام انداخت که همچنان ب  ینگاه
نازک بودند. فکر بعد از فرارشان    چارهیآن ب  یهابود و لباس  ی. شب سردد یلرزیم

  ی برا  یادیکنند. زمان ز  یبمانند و شب را سپر  د یکجا با  نکهیرا نکرده بود. مثاًل ا
 ی در جمجمه  یتیمزاحم تف  یصدااش نداشت.  کردن فکر تازه متولد شده  یعمل

 سرش اکو شد:

 !نینوش یونتینم ، یبرون نیماش یستیتو بلد ن ن،ینه نوش - 

. کردیم  یدهانش گس بود و به زهرمار دهن کج  یفوت کرد. مزه  ینفس  دخترک
 : د ینال
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 برو. شهیهم یبرا  ،یتیبرو تف - 

نبود.  نیاطراف ماش یاما کس د یاز پشت سطل زباله با دقت اطراف را کاو دوباره
 کنند.  دایبودند تا او و بهنام را پ دهیجهت مختلف دو کیهر کدام به 

 ن یماش  یرو  چیبرد. سوئ  نیسمت ماش  را گرفت، بلندش کرد و  اشییدا  دست
در   ز یشاگرد نشاند، به سرعت در را بست و خود ن  یمانده بود. او را در صندل

را جلو بکشد   یزمان نداشت تا صندل  یراننده، پشت فرمان نشست. حت  یصندل
 کند.  میکالج، تنظ  یرو شیمسلط شدن  پا یو برا

و    گذاشتیم  ارشیپدرش را در اخت  نیماش  یها، گرشا گاهافتاد آن زمان  ادشی
ا در خ  یرانندگ  یاو گواه  نکهیبا وجود  د  یهاابانینداشت،   ر یمس  راق،یخلوت 

داشت اما مطمئن   یی . با دنده، گاز، کالج و ترمز آشنارفتیم   شیرا پ  یمیمستق
گرشا نبود،    یها. اگر آموزشد یکش  یشلوغ براند. آه  ابانیخ  ن ینبود بتواند در ا

حاال،    یحت  کرد،یم  ی قراریرا براند. دلش بد ب   نیماش  نیحاال محال بود بتواند ا
شرا آن  مزخرف  ،یبحران  طیدر  بود.  دخترک گرفته  از  را  فکر کردن    ن یترمجال 

در ذهن آدم   یاخاطره  ،یبحران  طید که در شرابو  ییبخش دوست داشتن آنجا
 . ختیریز را بهم میو همه چ کردیم یتداع

ها پدال  یبه زحمت رو  ،ینبودن صندل  میتنظ  ل یرا که به دل  شیفرو برد و پا  ترس
رو یرو  د،یرسیم پا  را عوض کرد و سپس  داد، دنده  گاز فشرد.   یکالچ فشار 

گاز داد    شتر یب  نیبه سمت جلو پرت شد اما خاموش نگشت و نوش  یکم  نیماش
 و راه افتاد. 

اصال تمرکز نداشت   نیشلوغ بود. نوش  ابانیهشت شب بود و به تبع، خ  کینزد
و با سرعت   کردی. فقط دنده عوض مکردینگاه نم  ز ین  نیماش  یهانه یبه آ   یو حت
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از تعجب    یصم و بکم نشسته بود، چشمانش را با حالت  ز ی. بهنام نرفتیجلو م
  ی و نرمال  یعاد  تیوضع  نوانع  چی. به هکردیبرجسته کرده بود و اطراف را نگاه م

 .کردیرا دوچندان نگران م نی نوش نینداشت و ا

دور    خواستی. فقط مرودی کجا م  دانستیو نم  رفتیم  شیپ  میرا مستق  ابانیخ
!  د یرسیکه اگر خان بابا دستش به او م  ینکند. وا  شانیدای پ  گر ید  یشود و کس

قال گذاشته.    بیغر  یو او را در شهر  دهی را دزد  نیماش  د یفهمیکه م  یاز روز  یوا
حتم ب  یمرگش  ابروبرگردیبود!  بازم  اب  د یبا  ای   نبار ی!   گر ید  ای  گشت،یپدرش 

 !گشتیبازنم

اش، دور شده  پین  کو بوق زنان از کنارش گذشتند. دستا  انهیوحش  ن،یماش  چند 
و رد کرد. ناگهان   دیعرق کرده بود. چراغ قرمز چهار راه را ند   یفرمان چرم مشک

  رشان ی بود ز  کیکر کننده، به زحمت از کنارشان گذشت و نزد  یپژو، با بوق  کی
 . ردیبگ

  چارهیبهنام ب  ند یتا بب  کردینگاه نم  یدهان دخترک از وحشت خشک شد. حت  آب
بود که از سر گذرانده بودند    یخطر  ر ی. هنوز فکرش درگلرزدیچطور دارد از ترس م

به آن برخورد   نکهیا  یناخودآگاه برا  ن،یمقابلش ترمز زد و نوش  نیکه ناگهان، ماش
را با تمام   ش یپا  نکهیبا وجود ا  امانکند فرمان را سمت چپ چرخاند و ردش کرد  

 برخورد نمود. گر ید نیماش کیترمز فشرد، به  یتوان رو

 یدار چشمانش را بست. وقتکش  یغیبا ج   ن یبهنام به داشبورد خورد و نوش  سر 
مقابلشان بود و چراغ پشتش شکسته بود. لبش   یپاترول مشک  کیچشم گشود،  

 اش زد و زمزمه کرد:به گونه یادندان فرستاد، ضربه  ر یرا ز

 !یوا - 



 

 
243

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

که به    یاف کرد. شکر! ضربهصا   یصندل  یو او را رو  د یزده سمت بهنام چرخ  بهت
 کیوحشت کرده بود و دوباره    داً ینبود اما بهنام شد   ی خورده بود جد   اشیشانیپ

 :کردیلب تکرار م  ر یگرفته بود. ز  کیچشمش ت

 ... . ی... آره... بکش یمن رو بکش  یخواستیم - 

را سفت   شیبازو  نیشود که نوش  ادهیپ  نیاز ماش  وار وانهیآن خواست د  کی  به
 .د یچسب

 .نی... تو رو خدا بشییدا نی... بشستین  یچیه - 

 یمتوجه شد صاحب عصبان  نیخورد، نوش  نیماش  یشه یکه به ش  یاتقه   یصدا  با
که با شرم سر    نیشود. اما هم   ادهیو مجبور شد پ  ستادهیسرشان ا  یباال  نیماش

تعجب نشست و او    ز ین  شیروخشک شد. در نگاه مرد روبه  شیباال کرد، در جا
 . ستیرا از سر تا پا نگر

 خانم؟  نینوش - 

باورش    چیباشد؟ ه  یاو اتفاق  دنیممکن بود د  یعنیآب دهان فرو برد.    نینوش
 . شد ینم

که   یناباورانه مرد  گر ید  ینشسته بود ُرفت و بار  اشیشانیرا که بر پ  یسرد  عرق
 وار لب زد:  د یبود را نظاره کرد. ترد ستادهیمقابلش ا

به   نی... تو رو خدا زنگ نزند یم... ببخش... آقا کامران... وا... واقعا شرمندهآق  - 
 . سیپل
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َپرش از وسط له شده بود.    د ی وانت سف  د یبه پرا  ینگاه  کامران   ی کیانداخت که س 
  ن ینوش  کسیداشت، باال برد و دوباره ف  یزخم عمود  کی  یرا که جا  شیاز ابروها

آن    ب،یمرد عج  کی وانت با    د یپرا   کین  او، پشت فرما  دنیشد. هنوز از شوک د 
 بود. امدهین رونیهمدان ب یهاابانیهم در خ

از   یکیشده بود.    جادیا  یبد   کیتراف  زدند،یبوق م  یگریپس از د  یکی  هانیماش
 : د یکش  ادیتصادف عبور کرده بود، فر یها که به زحمت از کنار صحنه راننده

 کنار ملت رد شن.   د یتون رو بکشابوقراضه - 

 ن یو نوش  کردینصف صورت کامران را روشن و خاموش م  ها،نینور ماش  انعکاس
 ی که مبادا پدربزرگش از راه برسد و بشود قوز باال  د یکاویمدام پشت سرش را م

 قوز!

بلندش را    یو کش موها  د یمتعجبش دست کش  یهاآخر کامران از نگاه  دست
 : د یو پرس محکم کرد

 چه خبره؟  نجایکه ا  یمن رو روشن کن شهی! منجایشما، ا - 

خواب رفته بود،   ،یپاترول مشک   یچراغ شکسته  یکه نگاهش رو  یدرحال  ن،ینوش
 آب دهانش را قورت داد.

 مفصله.  شهیقض - 

نشسته بود و سپس دوباره سمت   نیبهنام انداخت که داخل ماش  ییبه دا  ینگاه
 کامران برگشت و ادامه داد:

 آقا کامران؟ لطفا!  نیکمکمون کن  نیتونی ... منیتونی. مضهیمر مییدا - 
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 *** 

 

 .تعارف نکن، بفرما - 

کوچک   اطیرا گرفت و از ح  شیکرد، بازو  پیدوش بهنام ک  یکامران را، رو  کاپشن
 شیرا پ  یدارد راه درست  دانستیشدند. نم  ینقل  یشکل، وارد خانه  یلیمستط

در آن شرا  ای  رودیم فقط  راه چاره  نی ا  ط،ینه،  تنها  به ذهنش    یاراه،  بود که 
 . د یرسیم

  نش یگرشا بگذارد، به ماش  قیرف  یبرسد که پا در خانه  یروز  شد یباورش نم  چیه
 از او طلب کمک کند.  ،ییخسارت بزند و بعد با کمال پررو

بود حتما   به یتصادف کرد، اگر غر  یکام  نیبود که با ماش  یشکرش باق  یجا  البته
 . شد یگران تمام م  شیو پول، برا نامهینداشتن گواه

را    نیکه توجه نوش  یزیچ  نیکه در خانه را باز کردند و وارد شدند، اول  نیهم
 ی مقابل ورود وار ید  یدختر جوان رو کی جلب کرد، عکس بزرگ و بدون حجاب 

. به احتمال  ییرایپذ   یوارهای د  ر یکوچک و بزرگ او در سا  یهابود. سپس عکس
معشوقه   د یبا به  متعلق  عکس،  م  یآن  اش درباره  گرشاکه    بود یسابق کامران 

 گفته بود.   ییزهایدست و پا شکسته چ

 یکوچک و بزرگ رو  یهاکنار در نشاند و هنوز مسخ عکس   یمبل تک  یرا رو  بهنام 
 بود که کامران، سرش را از درگاه داخل راند و گفت: وار ید

خ  نیماش  رم یم  -  رو که کنار  ب  ابونیخودم  ب  ارم یمونده  باشام یو  راحت  .  ن ی. 
 خودتونه.  یخونه
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و با   د یکشیگفت. از کامران خجالت م  یو »باشه« آرام  د یسمتش چرخ  نینوش
 و راحت نبود.ا

به    اشییرفت، کنار دا  یوقت بود و فقط  بهنام دوباره مخل شده    ک ی نشست. 
 کیاز    یچند لحظه مثل برگ  ی. دل دخترک براکردینامشخص نگاه م  ینقطه

پا  و  شد  آشوب   ختیر  نییشاخه کنده  ر  یو  کار    یعنیگرفت.    شهیدر وجودش 
که او را    بهیغر  یمرد  یهدر خان  ب،یغر  ی کرده بود؟ شبانه ماندن در شهر  یدرست

 بود؟   یعقالن شناختیدرست نم

 لب زمزمه کرد:  ر یز

 گرشا.   یبود نجایکاش ا  - 

نتواند   یانداخته بود تا کس  فشیرا ته ک  کارتشم یرا خاموش کرده و س  لشیموبا
 . آوردیم ر یگ  گر ید کارتم یس کی د ی. با ردیتماس بگ با او

ب  قهیدق  چند  فضول   حرکتیکه  برخاست  اشینشست،  انداخت.  از کنار    گل  و 
شده بود، گذشت و وارد    دهیکوچک چ  ییرایرنگ که در وسط  پذ   یدود  یهامبل 

داشت،    ییطال  یکه موها  یدختر  ی  تک اتاق خانه شد. همان عکس بزرگ و قد 
  ی وارهایمقابل عکس قرار داشت. د  ز ینفره ن   میو ن  کی  یدر اتاق هم بود. تخت

جز عکس آن دختر در اتاق    یخاص  نیتزئ  چیرنگ شده بودند و ه  یاتاق خاکستر
بود،    ر یو دلگ  رهیت  یهارنگ  یحاو  ز یاتاق، که کل هال ن  ونیتنها دکوراسنبود. نه 

 باشند.  یسوگ دار کس ز یآن خانه ن وار ی انگار که تمام در و د

برداشت و بعد گردنش را  . کاله و شال ستادیکمد ا  ینصب شده رو  ینهیآ   مقابل 
 شالش را بست و مرتب کرد.  ش،ی از شانه کردن موها 
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پاها  کیرا که    ی داشت عکس دختر  همچنان تا ُنک  بلند قرمز رنگ   ش یلباس 
 .د ی از جا پر ،ییکه با صدا  کردیتماشا م نانهیزبیبود را ر دهیپوش

 قشنگه نه؟ - 

امران  دندان فرستاد. برگشت و پشت سرش، ک  ر یو لبش را ز  د یکش  یبلند   نیه
  ن ییگل انداخت. سرش را پا  شیهاشد که لپ  نی. آنقدر شرمگد یرا مقابل درگاه د
 آورد و لب زد: 

 نبود.  ی. قصدم فضول.. د یب... ببخش - 

. با همان پوزخند د یکش  رونیرا از تن ب  اشی زرشک  ور یزد و پل  یپوزخند   کامران
 گفت: 

 بود؟ ینبود پس چ یاگه قصدت فضول - 

بهنام نشست.    ییرفت و کنار دا  رونیزده از اتاق بچشم از او گرفت و شرم   نینوش
نزد خجالت  بم  کیاز  طال ردیبود  و  بزرگ  داشت گرامافون  ز  ییرایپذ   یی!    ر ی را 

رنگ، از اتاق    یلیگرمکن و لباس ست ف  ک یکه کامران، با    کردینگاه م  یچشم
را    ییهاچیبود. ساندو  کرده  انینما  شتر ی درشتش را ب  کل ی، هآمد. آن لباس  رونیب

را سمت او دراز    یک یآمد و    نینوش  ک یکانتر گذاشته بود، برداشت. نزد  یکه رو
 یبه چهره  یحت  کردیهنوز هم از شرم ُشل بود. جرعت نم   ن،ی نوش  یکرد. ابروها

ساندو اجبار  به  نگاه کند.  وقت  چیکامران  و کامران  ه  د ید  یرا گرفت   چیبهنام 
 ابرو درهم برد:  دهد،ینشان نم چیساندوگرفتن   یبرا یواکنش

 . شهیاوضاش بد قاراشم  ؟یداد شیفرار شگاهیچرا از آسا - 
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اتو خورده که هم جذابش    یمشک  شیبه کامران انداخت. آن ر  ینگاه  مین  نینوش
. نگران بود مانند آن  افزودیدخترک م  یبر استرس وجود   ،یکرده بود و هم جد

بود   بیکه قر  زدیبزند. قلبش، آنقدر تند م  یوانگید  میس  دفعه به  کیروز در کوه،  
 بپرد. رونیلباسش ب یقه یاز 

 صداینشست و او خودش را جمع کرد. ب  نیمبل دونفره، کنار نوش  یرو  کامران
 را باز کرد و گاز زد. با دهان پر گفت:  اشچ یساندو  ل یو فو د یخند 

ا  -  رفت  یایخجالت  نقدر یچرا  رفت  یتو؟  مرغ گرفتم  یاتاقم که  دونر  سرت!  فدا   !
 ؟یداد  یرو فرار چارهیب نیچرا ا ینگفت  یس بزن. راستخوشمزه

پذ   یهاپارکت  یرو  نینوش  نگاه فرش  ییرا یکف  راه    شانی رو  یکه  نبود،  پهن 
قرار   ینبودن کامران راحت شد، دلش کم  یکه از بابت عصبان  الشی. خرفتیم

 گفت:   گرفت. سر سمت کامران چرخاند و

 .کشتنشیبدم اما مجبور شدم. اونا داشتن م شیقرار نبود فرار - 

 ردیلباسش به لباس کامران بگ  یخودش را جمع کرده بود که مبادا گوشه   آنقدر 
م تکرار  مدام  با حرص  دلش  در  اون هکردیو  »با  بود    کل ی:  جا قحط  درشتت 

 ؟« ینیبش

ن  ساعت و  معده  میده  و  بود  از گرسنگشب شده  م  یاش  سوراخ  . شد یداشت 
  ی کشنیر  چیکرد به دستش بدهد اما او ه  یبهنام را باز کرد و سع  ییدا  چیساندو

  ی او شد و خودش مشغول خوردن گشت. درحال  الیخی . دست آخر بدادینشان نم
 لب زد: د،یکاویچشم کامران را م یکه از گوشه 
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شرمنده  -  نمواقعا  آقا کامران،  چجور  دونمیم  رو  جبران کنم.    د یبا  ی لطفتون 
 حتمًا.  دم یرو هم م نیخسارت ماش

که صاف نشسته    نی و برخالف نوش  گرشید  یپا  یرا انداخت رو  شیپا   کامران،
 زد. چشیبه ساندو  یگریرا روشن کرد و گاز د ونیزیمبل ولو شد. تلو  یبود، رو

نداره. خسارت   یریداشم گرشا، خواهر ماهم هست، توفنکردم. خواهر    یکار  - 
 .رم یگیرو هم از خود گرشا م نیماش

م  یزیچ   ک ی  شهیهم  د یبا و    خوردی به گوشش  زهر کند  را  روزش  و  حال  تا 
بودند    دهیباور رس  ن ی هم فشرد. چرا همه به ا  ی. لب روزدی احواالتش را بهم بر

 که او خواهر گرشاست؟

ا   همزمان به  م  نیکامران  درباره  یکه حرف  کردی فکر  زد،  هم صدق    دایش  یکه 
دلش   چی. هتا کند   دا یدخترها با ش   یقصد ندارد مانند مابق  چگاه ی و او ه  کند یم
کردن خواهرش بدهد و اگر   آبرویرا با ب  قشیرف  یهایجواب خوب  خواستینم
 رفت. یهرگز سمت او نم داد،ینم یت دوس شنهادیخودش پ دایش

  ش ی از گلو  یزیاجازه نداد چ  گر یسنگ شده بود، د  نینوش  یکه در گلو   ییهاحرف
 یی روروبه  مبل   یگر کامران، رودنبال  یهابرود. از جا بلند شد و در برابر نگاه  نییپا

 تر باشد.نشست تا راحت 

 .ستمیمن خواهرش ن - 

حروف داشت   یانگشتانش، خالکوب یانتها یرا درهم برد. رو شیابروها کامران،
 : د ی. پرسشدند ی، بارزتر محروف  یهایآن خالکوب  کردیدستش را مشت م  یو وقت

 !؟ یگفت  یزیچ - 
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تا کد یکش  یحرص   ینفس  نینوش ا   گفتیو نم  کردیسکوت م  د یبا  ی .  از    ن ی که 
بود    یمعن  ن یبه ا  موضوع،  ن یصفت متنفر است؟ خواهر گرشا بودن و جا افتادن ا

با برا  د یکه  را  د  شهیهم  یگرشا  تقد سپردیم  یگریبه  بود که  درست    وق ی  ر ی. 
که خود    نی اما ا  د اسارت بر گردنش زده بود و مجبورش کرده بود تا فراموشش کن

 ی در گوشه   یتا گاه  شد یقلبش. م  هیبود عل  تیخواهر گرشاست، جنا  ردیبپذ   ز ین
 شد؟ یدوستش داشته باشد، نم  یذهنش، پنهان

 لب زد: یفکر  چیداشت اما بدون ه د یبزند ترد خواستیکه م  یحرف یبرا

  ن ی از ا  تر یما جد   نی ب   ی! رابطهستمیخواهرشم ن  یجا  ستم،یمن خواهر گرشا ن  - 
 هاست. حرف

گشت و    ی. لبش به خنده کماند یباال پر  ش یکامران متعجب شد و ابروها  یچهره
از جواب دوپهلود یکش  ششیبر ر  یدست برداشت  ن،ینوش  ی.   یهابه زعم خود 

دوست شده اما    اشیبا همکالس  یکرده بود. خبر داشت که گرشا به تازگ  یناجور
  رود،یم  یآب  ر یز  ارداست. در دلش گفت که گرشا د  خبر یاز آن ب  ن یگمان کرد نوش
 و حالش. عشق  یرفته پ یاش همه کار کرده و حاال پنهانساده یبا دخترخاله

 نم پس نداده بود ناکس! ه،یرکاهیعه؟ گرشا عجب آب ز - 

را به زبان آورده.   یز ی چ  نیچرا همچ  دانستیانداخت. نم  نیینگاه پا  نینوش  و
ها بکند، توجه ممکن است راجب آن  یکامران چه فکر  نکهیبه عاقبت حرفش و ا

 !شد یکه نا به جا باز م  ینکرده بود. لعنت به زبان

 ک یاو    یگاهش سمت بهنام مانده بود، بلند شد و از آشپزخانه براکه ن  کامران
 ورق قرص آورد. 
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و خودش    هیدرمانروان  یها، اثر داروهاحالت   نیناجوره. البته ا  یلیحالش خ  - 
 . پرهیم

 شکل را از ورق جدا کرد و ادامه داد:  رهیدا یهااز قرص  یکی

ش خوبه. بخوابه احتمااًل بهتر بشه. منم  قرص، هم خواب آوره و هم واسه  نیا  - 
 شدم. یبستر شگاهیآسا یمدت تو هیبودم.  نیمثل ا یزمان هی

کرد مجبورش کند تا آن    یآب سع  وانیل   کیرا در دهان بهنام گذاشت و با    دارو
 را قورت بدهد. 

در اثر برخورد با داشبورد،   اش،یشانیکه پ  ستیبهنام را نگر  ییدا  یبا نگران  نینوش
بود حرف کامران درست    دوار ی. امهم فشرد  یکبود شده بود. از دلهره لب رو  یکم

وگرنه که کالهشان پس معرکه    ابد یهوش و حواسش را باز  یباشد و او به زود
 بود.

 تخت نشست.  یکنارش رو  نیتخت کامران خواباندند و نوش یرا بردند و رو  او

م  یدرحال  کامران آ   مهین  یوهاکه  مقابل  را   یاسرش گوجه   یباال   نهیبلندش 
 :د یپرس بست،یم

 دنید  نیبر  نییخوایتهران؟ نکنه م  شیحالش ببر  نیبا ا  یخوا یم  یواسه چ   - 
 گرشا؟! 

 و صاف نشست. جا گشت  جابه یتخت اندک یدستپاچه شد. رو دخترک
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 دونهیم  ییس. فقط داکه... که... زنده  دم یبرم دنبال بابام. تازه فهم  خوام یم  - 
کنم، منم مجبور    داشیپ  دادیکه گفتم، بابا بزرگم اجازه نم  یطورکجاست. همون 

 .شدم تنها برم دنبالش

بار  نیا و  رو  گر،ید  یرا گفت  مرد    یخالکوب  ینگاهش  دست  مچ  در  رز  گل 
 ماند. شیروروبه

 تکان داد و لب کج کرد: یسر کامران،

 هوم! - 

 بلند  بافتش را صاف کرد و قدر دانانه گفت:  کیتون یانتها ن،ینوش

واقعا   ن یخدا شما رو سر راهمون گذاشت. اگه نبود  یهنوز موندم که چجور  - 
 کنم.   کار ی چ د یبا دونستمینم

 اش جواب داد:بم و مردانه  یلبش را خاراند. با صدا  یزد و گوشه   یلبخند   کامران

دختر کوچولو زد  هی  هویکه   خونه گشتمیمنم توش موندم، داشتم از مغازه برم - 
 !نمیبه ماش

ادامه    د، یکشیم  رونیب   یمشک  یواریبالش و پتو از کمد د  کیکه    یدرحال  سپس
 داد: 

بخواب، منم رو کاناپه    تییدا  شیرو دارم. شما پ  نای! فقط همدیباس عفو کن  - 
 .شه یم یفردا چ مینیتا بب  د ی. امشب رو استراحت کنخوابمیم

 لب زد:  گرفت،ی که بالش را از کامران م  یدرحال نینوش

 . آخه...   - 
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کنار    نیبرود. نوش  رونیکامران بلند شد و باعث شد او از اتاق ب  یزنگ گوش  یصدا
خود جا انداخت. دو دل بود. کاش از همان اول از گرشا کمک خواسته    یتخت برا

 داشت.  یشتریب نانیبود که به او اطم

در اتاق   نیها را خاموش کرد و نوشساعت، کامران باالخره چراغ  کیاز حدود    بعد 
.  ختیر  ش یهاشانه  یرا ُبرس زد و رو   شی را بست. شالش را از سر باز کرد، موها 

انگشتر گرشا را در انگشتش    گذاشت،یبالش م  یسرش را رو   ی وقتاتاق    یکیدر تار
 ی که با او ست بود. حت  یساعت  طور نی. همستینگر  ر یدل س  ک یجا به جا کرد و  

با   توانستیفکر کرد که کاش م  نی. به اکردینم  شانیها هم از خود جداشب
و را به  شبانه، ا  یهایصحبت کند. هجوم دلتنگ   قهیچند دق  یبرا  یگرشا، شده حت
گرشا با او بد تا کرده باشد و هرچه در    آمد ینم  ادشیکار کرده بود.  کل فراموش

 .یبود و خوب یداشت، همه خوب ادیبه  شی ااز گرش قیآن دقا

 الیخ یاز آن سو چد یپیتو م  یشب بو نصف

 دم صبح اگر زنده بمانم خوب است! تا

 یشب را رد کرده بود، در  اتاق به آرام  ک یکه ساعت،    یشامگاه، زمان  یکیتار  در 
  دا یشده بود، دو چشم مردانه هو  جادیکه ا  یکوچک  یروزنه  نیگشوده شد و از ب

از اتاق را روشن کرده   ی گشت. نور ماه از پشت پنجره داخل آمده بود و قسمت
و معصومانه به    دهی ش باال کشیکه پتو را تا گلو   یدختر  یبود. نگاه کامران رو 

نداشت و تنها  اشییبایدر ز یبود، قصور یشد. دختر ناز کسیه بود فخواب رفت
 تش،یخصوص نیبودنش بود که اتفاقا هم یاز او گرفت خجالت شد ی که م  یرادیا

 .کردیراغب م شتر یکامران را ب
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شب، کنجکاو   ل یشد. از همان اوا  نییباال و پا  شیگلو   بیو س  دهان فرو برد  آب
 .ند یشده بود که او را بدون شال و لباس بب

  چ یو حال خرابش، ه  شانیفکر پر  نیتسک  یکه آن اتفاق نحس افتاد، برا  یزمان  از 
برا  یفرصت اتاق   یاشیع   یرا  منحوس،  اتاق  آن  اتاق،  آن  بود.  نداده  دست  از 

ش،  آن تابلو، در مقابل تخت  یرو  نایبود و ژ  وقتشیوقت و ب  یهایکارکثافت
  د یاز گناهش را شاهد بود. با  عد ب  یو افسردگ  یمانیاو و بعد از آن، پش  هربار  گناه 

اش آورده.  سر به راه و دلداده  یبر سر کام  ییکه رفتنش چه بال  دیدی! مد یدیم
 یو بند   د یق  چیه  ،یفراموش  یعادت شده بود که به بهانه  شی برا  یی طورها  کی

 نداشته باشد.

 تر رهیبود. خ  دهیدر اتاقش خواب  بایدختر جوان و ز  کیدلش را قلقلک داد.    یزیچ
. خواست قدم جلوتر ند یاو را به وضوح بب  دادیهوا، اجازه نم  یکینگاه کرد. تار

و متوقفش کرد. داشت   د یدم گوشش کش  یمحکم   یدهیکش  یبگذارد که انگار کس
تر او اعتماد کرده بود. مهمبود، به    دهیکه در آن اتاق خواب  ی! دختر کرد؟یچه م

  ینه، فرق ا ی خواستیازدواج م یاز آن! ناموس گرشا بود. حاال چه گرشا او را برا
با  دایطور که خودش را در برابر ش. همان کردینم حاال هم    د یکنترل کرده بود، 
! کم بهت محبت کرده گرشا؟  یکام  ی. در دلش گفت: »هوکردیکار را م  نیهم

  ی شرف ندار  ده؟یش رسحاال نوبت به دخترخاله   ،یرل زد  یونبا خواهرش که پنه
 تو؟«

را برداشت و    گارشیس  یکانتر بسته  یخانه، از رو   یکیاتاق را بست و در تار  در 
. آن  ستادی ا  اطیح  یپنجره   کیگذاشت و نزد  شیهالب   یرو  د،یکش  رونینخ ب  کی

به قلب او پناه آورد.   ش،یکه هفت سال پ  نایدختر، به او پناه آورده بود. مانند ژ
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 شهیش  ی گرفت و رو  قیرا آتش زد. کام اول را عم   گارشیفندک را روشن کرد و س
 نوشت: »شرف داشته باش!«  شهیبخار گرفت و او، بر بخار ش شهیفوت کرد. ش

 *** 

 

. چشمانش کردینظاره م  اشیتخوان و مضطرب داشت صورت اس  قرار یب  همچنان
 را نداشت و متوجه اطراف بود. شبیحاالت د

رو  ناگاه سرعت   کیاز    تر ض یعر  یکه کم  ی تخت  یاز  به  بود  نفره  تک  تخت 
 از تعجب گرفت.  یحالت ژش،یبرخاست و پرست

 دارم؟  کار یچ نجای ... انجایمن... ا  - 

 ن یگذاشت. نوش  ییرایقدم در پذ   د،یلرزیکه دستانش م  یجا بلند شد و درحال  از 
 را گرفت.  شیبه سرعت خود را به او رساند و بازو

 لحظه.  هینگام کن  ،ییآروم باش دا  ،ییدا - 

. همزمان  ستیکرد و به دقت او را نگر  ز ی. چشمانش را رد ی سمت او چرخ   بهنام 
 .ستد یبا حرکتیب توانستیو نم خوردیتکان م  شیپاها یرو

 ادکلن تند، کل خانه را برداشته بود. کیا عطر شده ب بیترک گار یس یبو

پوش مرد چرم   کیاز اتاق متمرکز شد. در نظرش،    یابهنام، ناگاه سمت گوشه   نگاه
عکس    کیدرست نزد  ،ییرایپذ   یچهارشانه در گوشه   یکلیو ه  یدود  ینکیبا ع
 .کردیبود و او را تماشا م ستادهیا نایژ

 ؟ ینیبیت... تو... تو هم اون رو م - 
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  ن یرا نشان داد. نوش  پوشیباال آورد و مرد مشک  د یلرزی اش را که ماشاره  انگشت
 آنجا نبود. چکسینگاه کرد. ه نمود،یکه اشاره م  ی او به نقطه د یچرخ

  یزیمبل نشاند. چشم در چشم او شد و خواست چ  یکرد و بهنام را رو  یپوف
 کرد:  یدست شیکه بهنام پ  د یبگو

 گفتنی ... میتوهمه، م  ه یفقط    رخانیاردش  یآدما  دن ید  گفتنیاو... اونجا م  - 
 گفتن؟ی... راست منمشونیبیمن فقط م یعنی...  هیالک

بود و نتوانسته بود    دار یصبح ب  شیآشوبه، از ساعت شو دل  یکه از نگران  نینوش
 کرد.   د ییخوب بخوابد، با سر تا

خوب نگام کن. من رو   .ستیاونجا ن  چکسی. هالهیهمش توهم و خ  ،ییآره دا  - 
 آره؟  ؟یشناسیم

 خانه نگاه کرد.  گر ید یو سپس به گوشه ستی گذرا او را نگر  بهنام 

 ن؟ینوش ینیبیرو هم نم لهیف نهویع کلشیاون کچله که ه ؟یاو مرده چ - 

راحت شد که انگار    یکم  الشیزد و خ   ینام خودش به زبان او، لبخند   دنیشن  با
 بود. دوار یام توانیو م دهیرس یمختصر  یاریبه هوش

دا  -  نم  ی. کسستین  نجایا  چکسیه  ،یینه  آس  خوادیهم  االن    بیبهت  بزنه. 
 گم؟یم یچ یشی. متوجه مدوست گرشا م؛یهست یکام  یخونه

 . د یسر تکان داد و دوباره اطراف را به دقت کاو د،ییتا یبه نشانه بهنام 

 د یچینان تازه در خانه پ  ی بعد، کامران با دو نان سنگک بازگشت. بو  قهیدق  چند 
و لباسش را   د یشالش را جلو کش نیکاست. بالفاصله نوش  گار یس یو از غلظت بو
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و در عرض چند دق انداخت  و   ومر ین  قهیمرتب کرد. کامران سفره  درست کرد 
 وسط سفره گذاشت. 

 .فتهیاز دهن ن نیی! بفرماس رانهیحق یسفره - 

پا  ییدا  نینوش را  ن  یبهنام  و    پردهیب  یهانشست. نگاه  ز یسفره نشاند و خود 
  شدیباعث م  نیو ا  کرد یحس م  روز یاز د  ش یخود، امروز ب  یکامران را رو   یرهیخ

نم نگاهش  باشد.  خ  کردیمعذب  چشمان  حداقل  نب  اشره یتا  او  ند یرا  از    ک ی . 
را به او داده    اشیم یقد   یهاکارتمیاز س  یکیخواسته بود و کامران،    کارتمیس

 .افتد یبود تا کارش راه ب

 اش را قورت داد، دست پشت کمر بهنام گذاشت و گفت: لقمه  کامران

 امروز حال و احوالت چطوره؟  نمی! بگو ببییخب آق دا - 

انداخت  ششینگاه به ر کیر برگرداند و به دقت کامران را کنکاش کرد. س بهنام 
رها    شیهاشانه  ر یها را نبسته بود و تا زکه امروز آن   شیبه موها  گر ینگاه د  کیو  

 کرده بود. متعجب لب زد:

 ! ؟ یزن ای یتو... مرد - 

 زد و گفت: یاو کامران تک خنده د یخند  یرکیز ر یز نینوش

 !میما اون یبگ ی! شما هرچییجفتش دا - 

بار یالقمه  سپس و  نگاه  نینوش  گر،ید  یگرفت  با  ب  رهیخ  یرا  . د ییپا  پردهیو 
 :د یپرس

 نداره؟ یکه مشکل  نیخونه تنها باش یبرم مغازه. تو د یمن با - 



 

 
258

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

که    د یبگو  یزیشده بود، خواست چ  رهیو به سفره خ   کردیکه نگاهش نم  نینوش
 . د یمتر باال پر کیزد و دخترک  یاضربه  شیزانو یبهنام، رو  ییناگاه، دا

 من رو بکشن. یم... ممنون که نزاشت  ،ی! ممنون که نجاتم دادنیممنون نوش - 

اش شد.  متوجه  شد یکه به زحمت م  کردیکلماتش را ادا م  مکثیتند و ب  آنقدر 
خنده.    ر یزد ز  یضربان تند قلبش گذاشت و کامران پخ  یدستش را رو  نینوش
 لب زد: شیهاخنده نیماب

 !ییآق دا یکرد  مونشیتو که پش - 

نظر به   کینظر به کامران کرد و    کی  ر یمتح   خنده. بهنام   ر یدوباره بلند زد ز  و
 بود. دهیکه از ترس رنگش پر  ینینوش

... تو رو ارواح  نیجا... نبراون   نیبشه؟ من رو برنگردون  مونی... چرا؟ چرا پش یچ  - 
 . نیخاک عاطفه نبر

 کیسفره نشاند،    یشد تا فرار کند که کامران مچش را گرفت و دوباره پا  بلند 
 گرفت و دستش داد، سپس از جا بلند شد.  شیبرا مروین یلقمه

کامل نه، تنهاش نزار. من    یفرق کرده ول  روز یمواظبش باش، حالش از د  یلیخ  - 
 رفتم با اجازه.

 از جا بلند شد و گفت: عیسر نینوش

نم  -  ما  آقا کامران...  ا  شتر یب   میتونیآ...  ممکنه  میبمون  نیاز  وقتمون کمه.   .
کنه اما انگار   یبتونه رانندگ  ییدا  کردم ی. فکر م خبر داده باشه  سیبابابزرگم به پل
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  ش ی کار  هیبعدا    زحمت،یشما بمونه ب  اطی تو ح  نشی. ماشستی حالش خوب ن  ادیز
 تهران. میهرچه زودتر بر د ی. بانالیترم نیما رو هم برسون شهی . اگه ممیکنیم

 ابرو درهم برد. کامران

 . نیحالش بر نیبا ا شهیکه نم  ینجوری! آخه اس؟یپل - 

 .د یبه بهنام انداخت و سپس دوباره سمت او چرخ ینگاه نینوش

. میبراتون دردسر درست کرد  د ی. بازم ببخشم یبر  می. مجبورشهیبه مرور بهتر م   - 
 . رم یگیتهران از گرشا کمک م میبرس

نوش  دست نتوانست  راض  ن یآخر کامران  ماش  یرا  ناچار  به  ماندن کند و    ن یبه 
ح داخل  را  ماشخانه  اطیبهنام  و  برد  پارک کرد.   نیاش  در  مقابل  را  خودش 

 یبود، از خودش راض  ختهیرا دور ر  شبید  یمسخره  یفکرها  نکهی همچنان از ا
 بود.

را برداشت و کاپشن کامران را که به بهنام    فشیبعد از حاضر شدن، ک  نینوش
م زار  تنش  به  هرچند  تنش کرد.  بود،  راه   زدیداده  را  اما کارش  بود  و گشاد 

  ی صندل  یرو  عایام آمد تا سوار پاترول شود اما بهنام سر. همراه بهنانداختیم
کنار کامران    ،ییجلو  یدر صندل  نینوش  ط،ی. به جبر شراد یعقب سوار شد و دراز کش

 نشست. 

 نیو طبق معمول قصد داشت نوش  کردیم  فیتعر  یاکه خاطره  یدرحال  کامران
را روشن کند که    نی را بچرخاند و ماش  چ یرا به حرف بکشاند، دست برد تا سوئ

ها زل و به آن  ستادی ا  نیشد. درست مقابل ماش  کیزنان نزدقدم   یناگهان، دختر
 زد.
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چشمان  دختر، سرخ و متورم بود   ر یسمت او ماند. ز  ر یو کامران متح  نینوش  نگاه
ابروها پ  شیو  رنگ    شیهانداشت و لب  یشیآرا  چیه  بایبود. تقر  دهیچیدرهم 

 باخته بودند.

که او را کاماًل از مرد چند    یشد و با لحن سرد  ادهیکامران ترش کرد. پ  یچهره
 لب زد: کرد،یم  ز یمتما شیپ قهیدق

 ؟ یدار کار یچ نجایا - 

از    شناخت،یکه او را کامال م  نیو نوش  د یکش  نیپر تنفر سمت نوش  ینگاه  دختر 
 نگاهش کرد.  یگشت و با نگران   ادهیپ نیماش

 گفت:   یعصب یعاط

 .یدختره جفت و جور شد  نیپس بگو! با ا - 

 :د یشد. توپ تر یکامران جد   یچهره

 .ینگو عاط یور  یدر - 

  یهاکفش  یاری . قدش، به  ستاد یکامران ا  یآمد و درست رو به رو  تر ک ینزد  یعاط
او    یشانه به شانه  پروا،یفاصله نداشت. ب  شتر یب  یپاشنه بلندش، تا او چند سانت

 را باال برد: شیو صدا ستادیا

تا   یدلت رو برده بود و دنبال بهونه بود  گهید  یکی! بگو  ینکن کام  یبا من باز  - 
 . یدکم کن

 حرفشان آمد. نیماب نینوش

 ... من... من فقط... . یکنیاشتباه م یدار - 
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خشم  یعاط م   یبا  نابودش  داشت  نوش  کرد،یکه  جد   د یچرخ  نی سمت   ت یو 
 ی کار   چیکه ه  آمد یبه نظر م  یدخترک را دوخت. آنقدر عصب  یهاچشمانش لب

 نبود.  د یاز او بع

و چشمانش، آن دختر ساده پوش    کردیرا اجرا م  کیتنها حالت سمپات  مغزش
 زد: ادیفر نی! رو به نوشد یدیسگ مقصر م کیرا، فقط  شیآالیب

 زاده. حروم  یخفه شو دختره یکیخفه شو، تو   - 

 یراهیصفت  ب  نیکه چن  ینیتحمل به نوش  رقابل ینسبت دادن آن صفت تلخ و غ  با
را هل داد و    یعاط  ی محکم  یبود، کامران با ضربه  دهیرا، کم از زبان مردم نشن

 : د یتوپ

 ! حرف دهنت رو بفهم. یهو - 

 ناً یقیبسته بود و    ترس به دلش راه نداد و دوباره جلو آمد. دل  یا ذره  یعاط  اما
خودش   بیآن پسر را خورده بود؛ فر  بیترسو باشد. فر  توانستینم  آدم دلبسته

 بزرگ و کوچکش را. یهاوعده بیقشنگش را، فر یهاو حرف

کرد، او به کل    یرا عمل  یشوم کام  یکه خواسته  یهمان شب منفور، همان شب  از 
 .نیبهانه بود، هم ک ی آن روزش در کوه، فقط  یشده بود و دعوا گر یدم دآ  کی

 .د یسرخش را باال کش ینیلرز برداشت و ب نبار یا شیصدا

. یهست  یتو چه کثافت  دونستمیم  د ی... بااقتیلیب  همه کار برات کردم! همه کار   - 
ولم    هویازت خواست    رکاه یآب ز  نیجلدت، نه؟ ا  ی مارموز رفت تو  یدختره  نیا

 به امون خدا؟ یکن
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  یزده و رو  رونیب  ،ره یشال بافت  ت  نیاز ب  شانیو پر  حالتیب   اش،یمشک  یموها
شلوارش   بیکرد و دست در ج  نیبه نوش  یبود. کامران نگاه  ختهیصورتش ر

 سراند. 

 .نیشما برو داخل ماش  - 

  ی کامران و عاط  نی نگاهش ب  د،یایبود از دلشوره جانش باال ب  کیکه نزد  نینوش
 دچار نوسان شد.

 . کنهیآخه داره اشتباه م  - 

 کاماًل جا خورد.  نیبم کامران، آنقدر باال رفت که نوش یصدا اما

 ! نیتو ماش نیگفتم بش  - 

 لب زد:  ظیکرد و با همان اخم غل  یرو به عاط سپس

ر  -  خط قرمزام حساسم. گفته بودم که چقدر رو   ی! گفته بودم رویشما هم ه 
بود تو    ی. کاریمظلوم رو درن  یآدما  یمن ادا  یحساسم، نگفته بودم؟ واسه  نایژ

رو از شر او شوهر الدنگت نجات داد، هان؟ کم واست خرج کردم؟ کم بهت بها 
. حاال برو، رفاقتمم با  دم من صد برابرش رو جبران کر   یبرام کرد  یدادم؟ اگه کار

 اشت تمومه. داد

دست او را با تمام توان کنار زد.    یتر که عاطدوباره خواست هلش بدهد عقب  و
هم فشرد و چشمانش، چفت  چشمان  کامران    یوار رورا جنون   رنگشیب  یهالب
 شد.
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پاترول بنش  خواستی که م  نیهجوم برد سمت نوش  سپس   یهیقیو    ند یداخل 
 تعادل گرفت.و نام یبلندش، عصب یهاکاپشنش را با ناخن

مثل    ییآبرویدختر ب   دهیهان؟! از گرشا بع  رکاه؟یآب ز  یخوند   یتو گوشش چ  - 
تو رو هم بعد بدنام کردن ولت   ؟یکه چ  یکنیتو جمعمون! فکر م  ارهیتو رو ب

 بدبخت! کنهیم

 لب زد: د،یلرز یکه م  یبلند  یهمزمان با صدا نینوش

 ؟ یگیم یشب پناه داده، چ هی مییکامران فقط به من و دا  نجا،یچه خبره ا - 

صورتش رنگ پس داده بود، سمت   کیم یکامال بر م  تیعصبان  گر،یکه د  کامران
 وار یجدا کرد و برد و محکم به د  نیبرداشت، او را با خشونت از نوش  ز یخ  یعاط
 اش کوباند.خانه یسنگ

را به عنوان   یعاط  خواستیتوهم زده بود عاشق او شده و واقعا م   یزمان  کی
کنار خود نگه دارد اما حاال او، چنان دلش را زده بود که    شهی هم یهمسرش، برا

سوت    ادیفر  نیاز ا  ،یعاط  یهازد و گوش  ادی. فرخوردیبهم م  ز یحالش از اسمش ن
 :د یکش

 ؟ یراه انداخت  هیچ یزیآبرور نیهان؟ ا یگیم یچ - 

  ن یی پا  یکه با خشم از کنار چشم عاط  یچفت شده و اشک  یهادندان  یوقت  اما
د  ختیر د  شی رها  د،یرا  و  در  از  نفر،  چند  نگاهشان   وار یکرد.  داشتند  کوچه 
 آرام گفت: زد،ینفس مکه نفس  یکرد و درحال  ر یی. لحن کامران، تغکردند یم
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م  -  نذاشت  خواستمیمن  تو  اما  تمومش کنم،  نمیمحترمانه  ...  گهید  خوامتی. 
...  نجای. برو از ایترش هم کرد... با کار امروزت خرابیم... از چشمم افتادبفه
 خودت رو نبر.   یآبرو نیاز ا شتر یب

 نییرنگش را که باال رفته بود، پا یرا گفت، چشم گرفت و کاپشن چرم عسل نیا
ز  د یکش عاط  پشیو  برد.  باالتر  م  یرا  نگاهش  نفرت  با  ه  کردیهمچنان    چ یو 
کامران    یاش، از خشونت چهرهبر گونه   ده یچک  د یدرخشش مروار  ی. حتگفتینم

با    خواستیحاال م  هک  یو بهنام  نینکاست و او، درحال سوار شدن، رو به نوش
 وحشت فرار کند، گفت: 

 برسونمتون.   نینیشرمنده... بش - 

ترک    شیها. لب زدیم  رونیو از دهانش بخار ب  د یکشینفس م  دهیبر  دهیبر  یعاط
از خون نبود. مثل آسمان   یابه کاسه   شباهتیو چشمان  متورمش، ب  خورده بود

 در دلش. اهیس ییسرش، هوس بارش تگرگ داشت، با ابرها یباال

ماش  یوقت به    نیکامران  روشن کرد،  خشم   کی را  سر  از  نزد  یآن،  بود   ک یکه 
برداشت و با تمام    ابان یاز کنار خ  یگرفت. قلوه سنگ  یآن  یمیاش کند، تصمخفه

شکست و سر    یبیمه   یبا صدا  شه ی. شد یکوب  نیماش  ییجلو  یشه یش  یتوان رو
 یکنار  یشه یش  تاسلوموشن، به سم  لمیف   ک یو کامران، ناخودآگاه مانند    نینوش

 زد: ادیفر یبرگشت. عاط

 ! ایعوض نیمنتظرم بمون  - 

 از کامران دور شد. یبه سرعت، قبل از هرگونه واکنش و

 *** 
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  ی رو  یداده بود و دستش را مدام با کالفگ   هیتک  نیماش  یشهیرا به ش  آرنجش
د. بو  امدهیخواب به چشمش ن  هیثان  کی  یبرا  ی. تمام شب، حتد یکشی صورتش م

 .شد یفکرش آزاد نم یاهیبابا زنگ زد، ثانکه خان   یادرست از همان لحظه

صبرش سر   تیو بازدم کرد و در نها  به او انداخت. کالفه دم   ینگاه  مین  ناز،یپر
 و خاموش کرد. د یرا کنار کش نیآمد. ماش

  یخودخور  یسره دار  هیهمدان،    مید یسحر که رس  ی. از کله گرشا  گهیبس کن د  - 
برگشته    د یشا  گه،ید  ستنین  م،یرو که گشت  شگاهی اطراف آسا  یابونای. کل خیکنیم

 . راقیباشن د

 د یکش  اشقهیشق  ی ماند. دستش را رو  ابانیخ  یهانیعبور ماش  ی، روگرشا  نگاه
بود، هزار بار از خود   دهیرا شن  بیخبر عج   نی و نفسش را فوت کرد. از شب که ا

دست   د یدهد؟ چرا با  یفرار  شگاه یرا از آسا  ییدا  د یچرا با  نیبود چرا؟ نوش  دهیپرس
  ینقصیبه دختر ب  یبرسد. حت   یجواببزند؟ اما نتوانسته بود به    یحماقت  نیبه چن

 که کنارش نشسته بود، نگاه هم نکرد، تنها لب زد:

 برو.  ؟یسادیچرا وا - 

 یرو  حوصلهیدستش را ب  کیو    د یکامال سمت گرشا چرخ  ،یصندل  یرو  ناز یپر
و   خوردیسرش ُسر م  یانتها  یداشت از رو  با یگذاشت. شالش تقر  نیفرمان ماش

 چپ گرشا را نگاه کرد و گفت: شده بودند. چپ  شان یاش، پرفر خورده یموها

 کجا برم جناب؟   - 
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 ی که از انتها  یدارخش  یو بازهم نگاهش نکرد. با صدا  د یکش  یحرص  ینفس  گرشا
 پاسخ داد: زد،یم رونیب ش یگلو

 ... هرجا. فقط برو! مارستانی! برو پاسگاه، بدونمیچه م - 

داشت از حجم   گر ی. دد یخود را جمع کرد و ابرو درهم کش  یاقلوه   یهالب   ناز یپر
 . گرفتیحرصش م نینوش یگرشا برا  ینگران

ا  یچ  یواسه  -  ! اما یخواهرته، اوک  یجا  یگیمهمه؟ م  نقدر یاون دختره برات 
کله    هی دنبالش بگردن. شبونه    انی! خب کس و کارش بستی واقعا که خواهرت ن

که   یاز نگران  یمثل مرغ سرکنده بال بال زد  و تو   میکرد  یرانندگ  نجایاز تهران تا ا 
حال   نیدنبال دختر خالت؟ ا  یایکه ب  میمهم امروز رو کنسل کرد  یکالس ها  ؟یچ

 . گرشا  ستین یتو عاد

پر  نبار یا سمت  سر  و    ناز ی گرشا،  برد.   اشیمشک  یابرو  ی تا  ک یچرخاند  باال  را 
ت درگ  ز ینگاهش  فکرش  آنقدر  محرز گشت.  اخمش  و خط  حت  ر یشد    ی بود که 
 حرف زدن نداشت. یحوصله 

و من جوابت رو دادم. بفهم    ید یسواال رو پرس  نی هزار بار ا  نجایاز تهران تا ا   - 
تا حاال جا  ناز،یپر نم  یینرفته، جا  ییاون دختر  پشناسهیرو  اون  و    رمردی. البد 
با اون حالشون بهم زنگ زدن و ازم کمک  به من بوده که    دشونیچشم ام  رزنیپ

 خواستن.

  ی  مشک  یهارگه  یکه حت  یطور  ست؛یمقابلش را نگر  یدختر بزک کرده  تر رهیخ
 به چشمش آمد.  ز یاو ن ی  هاله یت

 . یکه اصرار کرد  گرفتمیقطار م  طیکه، داشتم بل  ید ی. دیایمن ازت نخواستم ب   - 
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 نی. اخم کرد اما با اد یسرش کش  یرا دوباره رو  اشی شمیکرد و شال    یپوف  ناز یپر
باالتر   یاش را کمنازک دخترانه  ینلرزاند. صدا  شهیوجود، دل گرشا را مانند هم

 برد و لب زد:

  ی زیچ  هی. نه!  یدستم درد نکنه که همراهت اومدم تا با اون حالت تنها نباش  - 
از حال    نمیا  ات،نهووید  یجناب زارع! اون از رفتار دخترخاله  لنگهی وسط م  نیا

 ... . نیب یزیچ هیتو...  

ب  ل یموبا   ن،یح  نیهم  در  را   یخورد. بالفاصله، گوش  برهیانگشتانش و  نیگرشا، 
باال   زد،یحرف م  وقفهیکه ب  ناز یگوشش گذاشت و انگشتانش را مقابل پر  یرو

که    ییکرد و منتظر ماند تا او  ز یساکت شو. چشم ر  قهیچند دق  یعنیگرفت که  
 :د یرا شن ر دخت کی یگرفته  یپشت خط بود حرف بزند و باالخره، صدا

 برادر! واقعًا دستت درد نکنه.  زادیدست مر - 

 د یلرزیکه م  یدختر  ی آشنا  یگره خورد. صدا  شیگرشا جمع شد و ابروها  صورت
 گرفته بود، دوباره تکرار گشت:   ز یو نو

  ؟ یتو جمعمون که گند بزنه به همه چ  ی اهر آدم رو آورد به ظ  یچرا اون تحفه   - 
 چرا؟

 : د یگوش گرشا آورد و آرام پرس  کی لبش را نزد ناز،یپر

 ؟یگر  هیک  - 

.  د یگفت را نشن  ناز یکه پر   یزیچ  یبود، حت  دهیکه شن  ییهاگرشا از بهت حرف  اما
 : د یلبش و خط اخمش، عمق گرفت. پرس یگوشه  د یشصتش را کش
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 شده؟  ینجوریچرا صدات ا  ؟یزنیحرف م یاز چ ؟یعاط یخودت - 

لحن  یابروها  ناز یپر با  دوباره  و  باال کرد  را  هم   یمرتبش  عشوه    یشهیکه  خدا 
 :د یداشت پرس

 ه؟یک  یعاط - 

 پشت خط باال رفت:  ،یعاط یصدا و

  ر ی آب ز  ی  اون دخترخاله  یچرا گذاشت   یخبر داشت   یمن و کام  یتو که از رابطه   - 
 مون؟ یوسط زندگ ادیکاهت ب

 گوشش چسباند.   یرو   شتر یرا ب  یصاف نشست و گوش  نیماش  یصندل  یرو  گرشا

 ؟ یگیم یدار  یچ - 

 ادامه داد: کرد،یم هیرا باال برده بود و گر شیهمزمان که ُتن صدا یعاط

برات مونده برو    رتیجو غ  هیگرشا. اگه    این  لمی! ف یخبر داشت  دونمیمن که م  - 
 جمع کن.  یکام  یرو از خونه نیاون نوش

 یرو  خیسطل ُپر، آب    کیداد و انگار که    نییگلو پا  بی. سد یدهان گرشا خشک  آب
 را باال برد: شیناگاه صدا ز یکه او ن  ختند یسرش ر

 داره؟!  نیبه نوش یچه ربط یکام  ؟یگ یم یچ یفهم یم - 

  شدیو چند هفته م  دادیجوابم رو نم  گهیحرف بزنم. د  یا کامامروز رفتم که ب  - 
  ی از خونه  نیش منتظر موندم، نوشخونه  یکه جلو  یبودم. اما کم  خبر یکه ازش ب

برو جمعش   ا یتا بناگوش باز بود! گرشا...    ششونی. چندشا نرونیاومد ب   یکام
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به وال  یدفعه   ا یکن     ی اثر  گهیکه د  کنمیم  عشجم  یخودم طور  یعل  یبعد، 
 ازش نمونه!

  ن ی کدام از ا  چی. مغزش هد ییگرا  یگرشا کم کم به سرخ  یقطع شد و چهره  یگوش
  ی لی. دلدادیفرمان م  قیو فقط خشم بود که در آن دقا  کردیاتفاقات را ادراک نم 

آن وسط وجود داشت.   یزیکند پس البد چ  یبا آن حال و روز شوخ  ینداشت عاط
رو با تمام توان    ادهیشد. در پ  ادهیپ  ناز یام پر  یاز ام و  و به سرعت  د ییدندان سا

نداد و فقط توانست دور شدنش    جهی کرد، نت  ش یهر چقدر که صدا  ناز یو پر  د یدو
 گر باشد.نظاره رتیرا با ح

 *** 

 

اش را پاک کرد. هنوز هم ساکت بود  را از او گرفت و خون گونه  یکاغذ   دستمال
 .د یپرسیرا که داشت نم یاز سواالت چکدام یو ه

انگشت کوچکش جلب شد. به زور    یخال  یاش به جاو توجه   ستیبهنام را نگر 
 آرام شده بود.   یکه به خوردش داده بود، اندک  یقرص

  ک ی با    زد،ی خودش حرف م  داشت با  ی خطخط   یکه با اعصاب  یدرحال  کامران،
انگشتانش باال   نیرا که دودش رقصان از ب  یگاریبسته چسب زخم برگشت. س

 گذاشت و گفت:   شیهالب نیب رفت،یم

 ... . یجلو چشمش! دختره ارم ییکشتمش! هفت جدشو م  رمشیبه موال بگ - 

چسب زخم    کیدر نشسته بود، زانو زد و پالست  کیمبل نزد  یکه رو   نینوش  مقابل 
رو  را را  خواست چسب  سطح  یباز کرد.  بچسباند که    یزخم  دخترک  صورت 
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مانند معتادها کنار    گار ینخ س  کیکامران را که    ژ یو پرست  د یسرش را دزد   نینوش
 . ستینگر یو عصب نیبود را سنگ زانیلبش آو

 شه، یاز ش  یابود اما تکه  دهیند   یبیآس  نیماش  یشهیکامران از شکستن ش  خود
 را خراش داده بود.  نیهنگام پخش شدن، صورت نوش

 یچش و چالمون! دختره  ی نرفت تو  هیشکرش باق   یزخمت. جا  یبزار بزنم رو  - 
 . رم یگیحالش رو م ن،ینکبت بد خسارت زد به ماش

لجباز  نینوش با  هم  باز  و  گرفت  نگاه  او  آنجا  ،یاز  از  شد.  او  که    ییمانع 
 چارهی ب  یبا عاط  یکار  نیکه کامران چرا چن  بود   یبود، فکر  دهیرا شن  شانیهاحرف

 کرده است. 

که »چرا    ُکشتیآورده بود و داشت خودش را م  ر یوقت گ  طی در آن شرا  یتیتف
پاسخ قانع  چیه نیو نوش ؟«یالابال نیا یبه خانه یو آمد  یبه حرفم گوش نداد 

 نداشت تا خود را قانع کند. یاکننده 

 ن ینوش  یگونه  یشد تا چسب زخم را به زور رو  ز یخ   میآخر، کامران کالفه ن  دست
ضربه  با  خانه،  در   ناگاه  آ   دهیکوب  یبیمه  یبچسباند که  زنگ  سپس    فون یشد. 

 وار وانه یدر با همان ضربات د  دنیبار به صورت مداوم به صدا درآمد و کوب  نیچند 
 کرد.  دایادامه پ

از جا پرم  رانیح  ن،یکه مانند نوش  کامران را   گارشیو س  د یانده بود، مثل برق 
انداخت و کنجکاو سمت در رفت. در دلش    اط یکوچک ح  ی داخل خاک باغچه

 یکه در فلز  نی. اما همردیباشد و او نفسش را بگ  یکاش عاط  یکه ا  کردیآرزو م
ماند. ابرو درهم    تما   یجیاز گ  یبا حالت  قش،یرا گشود، چشم در چشم رف  اطیح
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  ه یکه شب  آمد یآنقدر تندخو به نظر م  شه،یو نگاهش کرد. گرشا برخالف هم  د یکش
 حمله شده بود.  یآماده یبه گرگ

 یکه گرشا، به شدت او را کنار زد و وارد خانه شد. در وهله  د یبگو  یزیچ  خواست
ا به  ر   شیخانه پارک شده بود، پاها  اطیبهنام که در ح  ییدا  نیماش  دنیاول، د
حرف   یسست و  شد.   شیبرا  گر ید  یبار   یعاط  یهاکشاند  خدا   تکرار  فقط 

 بود. دهیکامران را دو  یتا خانه ابان،یخ از آن یوار با چه حال جنون  دانستیم

را نشسته    نیکه نوش  نیتمام گشود و هم  یتیرا به سرعت و با عصبان  یاشهیش  در  
 ناگاه ُگر گرفت.  د، یدوستش د نیبهتر یخانه یهابر مبل 

 ی زده بود برا. دلش لک ستادیاو ا  یمبهوت از جا بلند شد و شانه به شانه  ن،ینوش
تند شد که بنا    ی. قلبش به حد بیحال و روز غر  نیدر ا  دنشیاما نه د  دنشید

 بزند.  رونیداشت از لباسش ب

نوش  ینظر سمت زخم سطح  گرشا، ب نیصورت  آن  از  هنوز هم خون    رون یکه 
 نفس زد. یپدر ی فت و با خشم، تند و پگر   زد،یم

 به زحمت لب زد:  کرد؟یترسان آب دهان فرو برد.گرشا در همدان چه م  نینوش

 گرشا... .   - 

 حرفش آمد:  یاو، انگار که منتظر حرف زدنش باشد، رو اما

 کرده باهات؟   کار یچ ه؟یصورتت زخم یواسه چ - 

ممکن باال    یدرجه  ن یرا تا آخر  شیکوتاه صدا  یرا گفت و ناگاه، بعد از مکث  نیا
 : د یکش  ادیبرد و فر
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 تو؟  یکنیم یچه غلط نجایبا توام! ا - 

 بود.  ییالیواو  شد،یشود اما اگر م یعصب آمد ی م شیکم پ  معموالً 

 :دیزد و پرس یداد. پوزخند  کهیخانه ت یبه درگاه ورود کامران

 ؟ یسر کالست باش د یاالن نبا اناً یاح ؟یپسْر تهرون هیسه چداد و قالت وا  - 

که رنگ به رخسار نداشت، سمت    ینیبه حرف او، از مقابل نوش  توجه یب  گرشا
 :د یبهنام که هنوز نشسته بود رفت و پرس ییدا

 خورن؟یم یهم چه گوه شیپ نایا نه؟یو نوش یکام  نیب یچ ،ییتو بگو دا - 

آرام   بهنام  اثر  از  چشمانش  خمار  یبخشکه  به  بود،  خورده  تنها   زد،یم  یکه 
 دار، مملوء از سکوت.ادامه ینگاهش کرد. نگاه

و کامران،   ستند یرا نگر  گر ید  کیگرد شده از تعجب،    ییهاو کامران با چشم  نینوش
 کرد. گفت:   یو کالفه پوف د یکش  ششیبه ر یدست

بب  -  نکنه عاطنمیصبر کن  به موال  بهت زنگ ز   ی!  ده؟ هوم! کار خود آشغالشه! 
 من.  کشمشیم

تلخ   حرفش را  حتگرشا  و  برنگشت  هم  باز  اما  ن   یتر کرد  او  به  . انداختینگاه 
را چرب نمود. نگاهش   شیدست به کمر زد و سپس موها  یکامران، با برافروختگ 

. باالخره دخترک، جرئتش  زدیپلک هم نم  یبود که مسخ گرشا، حت  ینیسمت نوش
 ع کرد و لب گشود: را جم

  ی بهت چ  یک  دونمی . ن... نمستیما ن  ن یب  یزیقسم چ  یگرشا به اون باالسر  - 
 مفصله.  نجایاومدن من به ا یهی گفته، اما... اما قض
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او پلک نزده بود    یبرا   یبرگشت. تمام شب را از نگران  نیسمت نوش  رمقیب  گرشا
دستش را داخل   کی از حال شامگاهش، مشوش و نگران بود.    شتر یب  ار یو حاال، بس

  ن یجمع شده و خط اخم محرز، نوش  یُسراند و با همان چهره  اشیاورکت مشک
 ق یدخترک را در همان دقا  تا را داشت    نی ا  تیآخ! قابل  ،ی. آن نگاه عسلستیرا نگر

 از قهر و غضب گرفته بود. یرنگ نکهیبا ا یجان به سر کند، حت

 . نی رو ببر داخل ماش ییفه شو و دافقط خ - 

بود که    یرا گفت و نگاه سمت بهنام لغزاند. لحنش آنقدر تند و جد   ن یا  گرشا
ه  نینوش برد.  چن  چوقتیماتش  نم  یلحن  نیبا  !  چوقتیه  کرد،یصحبت 
 وخامت. نیبا ا دانستیاست اما نم یرتیاو غ  یرو دانستیم

 گرشا شد. آرام لب زد:  کیتکان داد و نزد یسر کامران

 .گمیم یچ نیبب ر یزبون به دهن بگ قهیدق هیگرشا،   ار یدرن یباز وونهید - 

و با مشت، محکم وسط   د یگرشا چرخ  امده،ین  رونیآخر کالم از دهانش ب  میم  اما
 شد.  نیو کامران، نقش بر زم د یاش کوبچانه

ا را گرفت  گرش  یدهانش فشرد. بازو  یو دستش را رو   د یکش  یبلند   نیه  نینوش
 زد: ادیو فر  د یکش  رونیتا مانعش شود اما او دستش را به شدت ب

 رو هم با خودت ببر. ییو دا نیگفتم گمشو تو ماش  - 

لبش زخم برداشته  یکه گوشه   یکامران نامتعادل بلند شد و درحال  ن،یح  ن یا  در 
 یعاط  یاز کارها  ی. اعصابش، آنقدر د یبلند گرشا را چسب   مهیپالتو ن  یقهیبود،  

زد و انصافًا   ادیکند. فر  یخورد بود که بخواهد تمام حرصش را بر سر گرشا خال
 تر از گرشا بود.و ترسناک  تر میحج شیصدا
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بد کردم به دخترخالت پناه دادم؟   ست؟ین  تیحال  زادیچرا زبون آدم  ید  عوض  - 
 بد کردم اگه کمکش کردم؟ 

تمام  دندان  گرشا با  را  او  دقروچه کرد.  به  و  برد  عقب  پشت سرش    وار یتوان 
افتاد و شکست.    نیی لق خورد، پا  نا،یاز ژ  یکه قاب عکس کوچک  یکوباند. طور
 : د یسپس توپ

خجالت   شیکرد  اتیکثافت کار  یه یماکه هفت سال دست  نایحداقل از عکس ژ  - 
نوش بودم  م  یبکش! گفته  نه؟  خواهرمه  آورد  یدونست یمثل    ن ی ا  یتو  شیو 

 شرف؟یشهره ب یکه انگشت نما  یبدنام  ی  خونه

م  زد یم  ادیفر فشار  به شدت  را  دودادیو گردن کامران  قدش  سانت-.  از   ی سه 
کامران، با کله    نکهی . آنقدر ادامه داد تا اد ی چربیتر بود اما زورش مکامران کوتاه 

 خورد. نیو او عقب عقب رفت و زم  د ی دماغش کوب یرو

شناور از    یایدر  کی که چشمانش، شده بود    یو درحال  د یکش  یبلند   غیج  نینوش
زانو برا  اشک، کنار گرشا  تمام خانه  انگار    ز یساکت شد، همه چ  یالحظه  یزد. 

. د یتند خودش را شن  یهانفس  یو صداها ُمردند که دخترک، فقط صدا  ستادیا
مشک اورکت  تن گرشا  یآن  به  حال  به  تا  ت  چقدر بود.    دهیند   شیرا  او    پیبه 

السافل  آمد،یم اسفل  تا  را  دخترک  دل  م  نیآنقدر که  موهاد یکشیجهنم    ی . 
خواست اصالح کرده   یکه آن روز، آن دختر ازخود راض  یمجعدش را همان مدل

  ی به جان سپردن داشت. وقت  ل یچشمان او، م  انیدر م  نیحال نوش  نیبود اما با ا
اش و  گونه   یگرفت روراه   یبه خود آمد، صورت گرشا در خون نشسته بود. اشک

 :د ی نال زنانغیج

 . نی! تو رو خدا تمومش کننیبس کن - 
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 دیدماغش کش  یزود از جا برخاست و نشست. دستش را بر گوشه  یلیخ  گرشا
و گرم  لزج  انگشتان خون  یکه خون  و  بود  روان  آن  مقابل چشمان    اشیاز  را 

را    نیکاپشن نوش  نیگرفت. دست مشت کرد و ناگاه برخاست، آست  نشیخشمگ
 ی درحالنشاند.    نیبرد و به زور داخل ماش  اط یرا کشان کشان سمت ح  گرفت، او

 زد: ادیفر داد،یجا م نیبه زور در کنار نوش  ز یبهنام را ن ییکه دا

و بعدش مثل تفاله   تیکردن با خواهر  آ   ی! مثل بازیآخرش کار خودت رو کرد  - 
بچه رو هم بکشم تو کار. گرشا هم که َپشم! هزار بار    نیا  یکنار انداختنش، گفت 

منه    ر یاتون عاقبت نداره تو گوشش نرفت... تقصاحمق گفتم رابطه یبه اون عاط
آدم  شه،ینم ر یس یکاراز کثافت  تنکب یپسره  ن یمنه که نگفتم ا ر یالمصبه، تقص

 .شه یو ناموس سرش نم قیکه نگفتم رف  منه  ر یتقص ... شهینم

ب  کامران خانه  از  زنان  موها  رونینفس  چهره  شانی پر  شیآمد.  و  اش  بود 
اشارهترشان یپر انگشت  برا.  را  نزد  د یتهد   یاش  و  آورد  تخم    کی باال  بود داخل 

 :د یتوپ دهینخراش یچشمان گرشا فرو ببرد. با همان صدا

ر م  نیآخر  نیبب  -  ناموس تو    نکه یمثاًل بچه، واسه خاطر ا  ن یا  ا،یگیبارت باشه ش 
نمونه    نجاینگفتم، باز آورمش ا  ی چیداغون کرد ه  نمویبود بهش جا دادم، زد ماش

 اته؟عوض دستت درد نکنه نی. ایداداشم بود ،یبود قمیچون تو رف ابونا،یتو خ

شده بود، هجوم آورد و به شدت هلش    ز یکه خون  دماغش تا گردنش سرر  گرشا
 زد: ادیکه خشم، قدرت تفکر را به کل از او گرفته بود، فر  یحالداد و در 

غلط اضافه    هیفقط    ایخورده،    نیبه همون خدا اگه بفهمم دستت به نوش  یعنی  - 
 کثافت.   کنمیرو رو سرت خراب م نجایا ،یکرد
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 یمحکم  گرشا، بر قفسه   یضربه   یجا  یفقط پوزخند زد و دستش را رو  نبار یا  یکام
به کبودگذاشت اشنهیس لبش،  آرام   ل یمتما  ی. کنار  لحنش  بود.  و  شده  تر شد 

 تمسخر وار گفت: 

و بعد    یغاز داد  هیصد من    یهاقول   چارهیتو که به اون دختر ب  ایمن کثافتم    - 
واسه خودت عشق و حال تو تهرون؟ واسه من خواهر خواهر نکن، خودت    یرفت

َانگش    یحاال اومد   ،یلوحت آورد ساده  که الزم بوده سر اون مثاًل خواهر   ییهر بال
 ! چسبهینم یکیبه ما   ،ها نچسبه داداشوصله  نیا ؟ یرو به من بچسبون

به سکوت   هیند ثانچ  یبرا  کرد،یکامران، گرشا را که مثل آتش جلز و ولز م  حرف
 گرفت و آرام لب زد:  یشتریوا داشت. خط اخمش عمق ب

 زده؟ ی حرف نیهمچ یک  - 

  ی  بر تند   گر ید  یبار  ، یتصنع  یهاخنده  نی و هم  د یخند   یابا حالت مسخره  کامران
  ی که هود   یاش را تمام کرد و درحالمسخره  یهاخشم گرشا افزود. باالخره خنده 

 لب زد: آور حرص  یوزخند با پ کرد،یرا مرتب م اشی شمی

 ! گفتیخود  دختره م - 

 ی که رو   یو خون  ختهیبرانگ  یدر مغز گرشا گنگ شد. با همان چهره  ز یچ  همه
. ستیرا گذرا نگر  نی بود، برگشت و نوش  دهیاورکتش چک   ر یز  ی  بافت خاکستر

با تشو    یی دا  نکهیا  ل یو به دل  کردیم  شان یتماشا  شیدخترک دوال شده بود و 
فشرد و دوباره   بشود. سپس ل  ادهیپ  توانستیبود، نم  دهیبهنام در کنارش خواب

که انبار    دانستیرا به کامران داد. او باز هم پوزخند زد و کاش م  اشینگاه عصب
 .زند یباروت را جرقه م
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  ی د یمستر  داروساز! دستت رو شد هان؟ واسه من درس اخالق م   یوا رفت  ه؟یچ  - 
ر م ها که کالس گذاشتن  نیرو چه به ا   یودت... هه!  آخه دهاتبعد خ  یبافیو ش 

بال  ی فالن هر  تهش  آورد   ییخواهرمه!  سرش  خواسته  قول    هیتنگش    ،یدلت 
باشم،   می! من هر آشغالهبرا ما ن  م،یو تموم! بابا ما ختم روزگار  یازدواجم چسبوند 

. درسته تا صبح تو نخش بودم و حالم خراب بود اما شهیحداقل حرمت سرم م
 چپ نگاهش کنم.  یواسه خاطر تو نخواستم حت

برجسته شده بود   ی کنار گردنش، به حد  د ی. ورد ی رسیخون به مغز گرشا نم  گر ید
را فشرد.   اشیشد و دست خون ن ییباال و پا شیگلو   بیبود بترکد. س ک یکه نزد

خود   یرو  یکنترل  چ یه  گر ید  شد،یم  ینادر عصببود که اگر در موارد    نیا  اشیبد 
 نداشت. لب زد:

 ... . زی همه چ ی... خفه شو بیخفه شو عوض - 

و    سمت پر کرد  را  مشتش  برد.  هجوم  رو  ادهیپ  یکیکامران  صورتش.    یکرد 
 :د یکش  ادیاو، با تمام توان فر یکامران کله به کله 

 ینجوریلوح  بدبخت ادهکه از اون دختر سا  ییتو  شهیکه ناموس سرش نم  یاون   - 
 .یاستفاده کرد

ا  یکیجمله، فحش رک  انی پا  در  با  و  ب  نیبه گرشا داد  پ  شیکار  را   شیاز  گرشا 
گرشا، کامران کف خانه ولو   یکرد. با مشت بعد   خواستیکه نم  یبه کار  کیتحر

که ده سال تمام با او رفاقت کرده   یگرفت. کس  شیلگدها  ر یشد و گرشا او را ز
را دنبال   یاه یچه رو ای اردد یادهیمهم نبود چه عق شیرا که هرگز برا یبود، کس

ها و غم  قیرفها و هم و فقط حالش با او خوب بود. شده بود همنورد کوه  کند یم
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 نیآن دو دشمن خون   نیماب   یمشترک  یخاطره  چیه  گر ی. اما حاال دشیهایشاد
 .شتوجود ندا 

  یکامران بلند شد. وقت  یزجه  یو کوفت و آنقدر به شکمش لگد زد تا صدا  کوفت
  نکه ی کرد. کامران چند بار سرفه کرد تا ا  شیرها  د،یچیاز درد دوال شد و به خود پ

 وار لب بزند:توانست ناله 

 . رم یاگه نفست رو نگ ستمی... مرد ن ستمیمرد ن - 

در   یپ  یهاو بازدم   . دم د یخند   یو عصب  ست یاو را نگر  نهیگرشا گذرا و پر ک   اما
  ی . خون دماغش را که بنا نبود قطع شود، بارسوزاند یرا م  شیداشت گلو  ،یپ
 زد. رونیبه کامران، از خانه ب  توجهیُرفت و ب گر ید

را    نیماش  ،یکالم  چی هیوانت شد و ب   د ی رنگ را گشود، سوار پرا  یمشک  ی  فلز  در  
نشست    نیو بعد از بستن در خانه، دوباره داخل ماش  د یکش  رونیکوچک ب  اطیاز ح

 . و راه افتاد

تسب  نینوش مثل  دلش  بند  ترس  از  پا   یحیکه  و  شده  به   ختهیر  نییپاره  بود، 
نم جرات  برد.  فرو  را  دهانش  آب  گس  هنوز    د یبگو  یزی چ  کردیزحمت،  و 

  شان یبر سر کامران آورد چون دعوا  ییکه گرشا چه بال  د ی. ند د یلرزیم  شیهادست
ا  دهیبه داخل خانه کش با   یگر رابطه یکه د  دانستیحال خوب م  نیشده بود 

 ماجرا فقط اوست. نیمانند قبل نخواهد شد و مقصر ا چگاهیها هآن

بود و او    دهیخواب  الیخیتخت و ب  ط،یبهنام گرفت که در آن شرا  ییسمت دا  نگاه
 دهیگرشا چسب  یاش به شانهکنار راننده، آنقدر فشرده شده بود که شانه  یدر صندل

 بود.
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 اش،یو چشمان جد   کردیچشم هم نگاهش نم  یاز گوشه   یحال، گرشا حت  نیا  با
 یاو تکه   ستینگر  نیاو دور فرمان ماش  یجاده بود. به دستان خون  کسیتنها  ف

پا و  شد  انگار که کنده  قلبش  از گوشه   نییاز  خون  هم  هنوز   ینیب  یافتاد. 
 کرد.یم یروان بود و او بدون توجه فقط رانندگ اشیاستخوان

آن، سردرد   یاما به جا  گشت یم  کیقلب دخترک داشت به روال نزد  تمیکم رکم
  کردیم  حال، فقط به گرشا و حال او فکر   نیبه سراغش آمده بود. با ا  یوحشتناک

 و طبق معمول خود را از خاطر برده بود.

و خواست صورت   د یکش  ی دستمال کاغذ   کیداشبورد،    یزحمت خم شد و از رو  به
  اشینیب  یو رو د ی دستمال را از دست او قاپ ییگرشا را پاک کند که او، با تندخو

با   د،یایباال ب   ی بود از نگران  کیهر آن نزد  ن،یکه جان نوش  یت ی. در وضعگذاشت
 لب زد:  د یترد

  یی کامران فقط به من و دا  ،یکنیکه تو فکر م  ستین  یطوراون  هیبخدا قض  - 
 اون بال رو سرش... .  د یخواب داد. نبا  یشب جا هیبهنام 

 مضطربش کرد:  د،یکه شن  یینجوا

 !سیه - 

خراب شود. تنش    هایراحت  نیبه ا  ز یهمه چ  گذاشتیو م  شدیمنصرف م  د ینبا
جلو کش خ  د یرا  ن  رهیو  پ  رخمیبر  جوان  صدا  ش،یرو  شیمرد  آشکارا   ییبا  که 

 لب زد: د یلرزیم

. تو رو خدا گرشا... خان  راقیبرم نگردون د یکه دوست دار  یتو رو جون هرک - 
 زنده بمو... .  زارهینم کشه،یبابا من رو م
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  ک ی   اشی اورکت پشم  بیاز ج  یحوصلگیبا ب  ش،یهابه التماس  توجهیگرشا ب  اما
انداخت. آهنگ را آنقدر عوض کرد تا به    نیو داخل ضبط ماش  د یکش  رونیفلش ب
در آن  نینوش یضبط را آنقدر باال برد که صدا یو نوا د یمورد نظرش رس کیموز

 گم شد.

"Benim bu derdim 

 درد من نیا

Ne yağan yağmurda 

 بارد یکه م  ستیدر باران نه

Ne yalancı sonbaharda 

 گانهیب ز ییدر پا نه

Ne bomboş sokaklarda 

 یخال ی  خال یهادر جاده نه

 ظیادامه نداد. غ  گر یزن خواننده گم شد، د  یصدا  نیماب  نینوش  یهاحرف  یوقت
تنب اهم  خان   ه یو  وقت  یتیبابا چه  نبود صدا  یگرشا حت یداشت،  را   شیحاضر 

داد و فقط گوش    هی تک  یسوز، به صندلبشنود. ناچار سرش را، با آن درد جمجمه
 .کردیماش ُشره بر چهره اجازهیسپرد. همزمان، اشک بود که ب

"Kırılmış her yanım 

 تنم شکسته شده  کل 
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Kaybolur zaman saçlarında 

 شودیگم م  سوانتیدر گ زمان

Gözlerim sokaklarda 

 هاستدر جاده چشمانم

Sebebi isyan aşkım 

 است عشقم" انیعص علتش

 ی هاو حرف  رفتیهمدان، راه م  یهاابانیناهموار خ  یهاگرشا، بر آسفالت  نگاه
. »واسه من خواهر خواهر شد یسرش تکرار م  یکامران مکرر و زجرآور، در جمجمه

حاال   ،یلوحت آورد ساده  که الزم بوده سر اون مثاًل خواهر   یینکن، خودت هر بال
 ؟« یَانگش رو به من بچسبون یاومد 

چه   نیزد. نوش  رونی شد، آنقدر که استخوان مشتش ب  پ یدور فرمان ک  انگشتانش
بود که کامران چن  یالیخ  یبه کامران گفته بود؟ کدام خاطره   نیرا شرح داده 

  ت ی بود جواب تمام آن مهر و حما  نیا  زد؟یم  نیاو و نوش  یدرباره  یی هاحرف
 چه مرگش شده بود؟ ر دخت نیداشت؟ ا  نینسبت به نوش یبرادرانه که از کودک 

 "İçim yanar içim kanar da  

 کند ی م هیوجودم خون گر سوزد،یم وجودم 

İsyan! 

 ! انیعص
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Geriye bir avuç yalan 

 مشت دروغ  کی سرم  پشت

Beni bu derde sen attın da 

 ی درد انداخت نی مرا به ا تو

gittin ya kafam hep duman 

 و سرم، مملوء از دود است"  یرفت

دق  بعد  چند  برااسترس  یقهیاز گذشت  دخترک،    ن،ینوش  یزا  چشمان  باالخره 
راحت   الشیخ  یآن تابلو راه کج کرد. کم  ر یو گرشا سمت  مس  د یتهران را د  یتابلو

 ی گرید  ز یبابا بدهد و در مغزش چخان ل یشد که انگار گرشا قصد ندارد او را تحو
 بود. گر ید میب کیخود  گذشت،یچه م نکهیاما ا گذردیم

 سیسرو  کیرا در مقابل    نیوارد اتوبان همدان به تهران شدند، گرشا ماش  یوقت
را   نیشد و نگاه دنبالگر نوش  ادهیپ  یکالم  چیه  یب  کنار زد.   یراه  نیب  یبهداشت

 . د یسمت خود کش

. مشت از  ستیداغانش را نگر  ژ یو پرست  ستادیا  سیسرو  ییو روشو  نهیآ   مقابل 
پر کرد و صورت و دستان خون کامران،    یها. چهره و حرفرا شست  اش یآب 

تو که به اون دختر    ای. »من کثافتم  رفتیاز مقابل چشمانش کنار نم  یالحظه
واسه خودت عشق و حال تو    یو بعد رفت  یغاز داد  هی صد من    یهاقول   چارهیب

 تهرون؟«

 داده بود؟ ییهابه او قول داده بود و چه قول یک  ،یراست
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 ی لباس بافتش لک شده بود. هم کت و هم لباسش، کادو  یقطره خون، رو   چند 
 که او... .   د یفهمیاگر م شد یبودند و حتما دلخور م ناز یپر

س  دیکش  یقیعم  نفس پا  بیو  که   یآب  یآزاردهنده  یصدا  یحت  داد.  ن یی گلو 
 ی. انگشت رود یشنیرا نم  کردی ُشره م  ییدستشو   نکیس  یطور داشت رو همان 

شکسته  د ی رسیاز درد جمع شد. به نظر نم شیفشرد و ابروها اشینیاستخوان ب
 داشت. یاما سوزش بد باشد 

رو  در  ه  ره یخ  نه،یآ   یانعکاس چشمانش  تحت  حق   نینوش  ،یطیشرا  چیماند. 
به علت   کردیم  نیرا به کامران بزند. هرطور سبک سنگ  ییهاحرف  نینداشت چن

مجعدش   یها. تل د یصورتش پاش  یاز آب رو  یگری. مشت دد یرسینم  یمعقول
  داشت،ینگه م  نییسرش را کاماًل پا  یچکه کرد. وقت  شیهاشد و آب از پلک  سیخ

 بیدر ج  لش،یلحظه، موبا  نی. در همشدیشروع م  اشینی ب  یزیردوباره خون
و بعد از    د یکش  رونیب  بشیرا از ج  ل یموبا  حوصلهیخورد. ب  برهیو  نشیشلوار ج

پر  دنید صفحه  ناز یاسم  پوف  یدر  برا  یاول،  و  داد  تماس  رد    ی امیپ  شیکرد. 
 حیرو برات توض  یبعدًا همه چ  دم یفرستاد: » مجبور شدم برگردم تهران، قول م

 بدم.« 

داده بود. با    هیتک  نیشده و به ماش  ادهیپ  نیآمد، نوش  رونیب  سیاز سرو  یوقت
 که گرشا، سرد و آرام لب زد:  د یبگو یزیاو، صاف شد و خواست چ دنید

 . نیبرگرد تو ماش - 

.  د یرسی گرشا م  یچانه  یکی. قدش تا نزدستادیمقابلش ا  شد و  کشینزد  نینوش  اما
نگاهش   یتر برد و تند متورمش دست بزند که او سرش را عقب  ینیخواست به ب
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و    رودیم  جیسرش گ  د یداد. خواست بگو  رونینفس از درد ب  نیشد. نوش  شتر یب
 کرد و لب زد:  یشدستیاما گرشا پ ستیحالش خوش ن

 ! نی م برگرد تو ماشاعصاب ندارم، مثل آد - 

شده بود تا    ادهیاز سمت راننده پ  نیبود، نوش  دهیکه خواب  یبهنام   ییخاطر دا  به
 ز ی. همه چد یچرخیهر طور شده با گرشا صحبت کند اما حاال کالم در دهانش نم

اوضاع   نی. ا شی. هوا، حالش، سرش، گرشاشد یکدر م  یارحمانهیداشت به طرز ب
 تاب تحمل نداشت.  هبه همان خدا ک آورد؟ینابسامان را چطور تاب م

م  -  پ  خواستمیفقط  رو  ا  دایبابام  بدونم.   قتیحقمه که حق  ن یکنم گرشا...  رو 
 حداقل تو درکم کن. 

به   ه ی. هوا، شبستی نگر ظیرا با غ نیاورکتش ُسراند و نوش بیدست در ج گرشا
 شت.دا دنی. درست مثل دخترک، هوس باردادینم م یبود و بو یباران یهوا

برگشت و دوباره    نی گرشا، داخل ماش  یاز سکوت آزاردهنده  یخالص  یاجبار برا  به
 راه افتادند.

و دوباره نشستن   رفتیکه هر آن رو به وخامت م  یآهنگ، دوباره حال  دوباره
 .ترکاند یرفتارش، استخوان م یکه سرما  یدوشادوش مرد  جوان 

  ی نگاه  میخان بابا بود. گرشا ن  نبار یزنگ خورد. ا  گر ید  یگرشا بار  لیراه، موبا  نیماب
 حالت بلندگو گذاشت.  یکرد و تماس را رو  نیبه نوش

 ؟ یستیدر دسترس ن زنمیساعته زنگ م  هی ییپسر تو کجا  - 

 صحبت نداشت صدا صاف کرد.  یاصاًل حوصله  نکهیبا ا گرشا
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 سالم عرض شد! - 

  رمردیپ  یماند. صدا کسیف  گرشا   یهاو لب  ل یموبا  یرو  نیلرزان نوش  یهاله یت  و
 : د یچیپ ن یبود، دوباره در ماش یبا نگران نیکه عج

 ؟یکرد  دایاز اون چموش  پدرسگ پ یرد ؟یاکارهیچ نمیپسر، بگو بب کیعل - 

به گرشا نگاه کرد و منتظر   شیدندان فرستاد، پر تشو  ر یرا ز  اشی نییپا  لب  نینوش
 جواب او ماند.

را باال    نیجان نوش  خواستیکه انگار با آن م  یاهیچند ثان  ی بعد از سکوت  گرشا
 جواب داد: اورد،یب

 راحت.  التونیخ  کنم،یم داشینشده، اما پ یهنوز خبر - 

داشته باشد؟ چرا   تواندی م  یفکر کرد که گرشا چه قصد   نیدخترک، دوباره به ا  و
 ست؟یحد عصب ن یاز دستش تا ا  نکهیبا ا بردیاو به تهران م ل یها را طبق مآن

و    نیزد، آنقدر محکم که انعکاسش، بر گوش نوش  شیبه زانو  یابابا ضربه  خان
 نشست. گفت:  ز یسمت خط ن ن یگرشا در ا

همدان. دختره   ام ییم   ؟یدست بزارم که چ  ینه! دست رو  شه، ینم  یطورنیا  - 
و پدر مرده رو دنبال خودش   ضیذره شعور داشت، حداقل اون بهنام مر  هیاگه  
قبرستونوند کشینم کدوم  د  ی.  علم.  اهلل  رسوا  گه یرفتن  پسر،   ییتاب  ندارم 
پ  ؟یفهمیم تمام   رم یگیکه کردم نفسش رو م  داشیندارم!   ی لیکه خ  ی. کارو 

 و نکردم.  کردم یم د یبا شیوقت پ
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که رنگ به رخسار نداشت   نیبه نوش  یو معنادار  نیاز کنار چشم، نگاه سنگ  گرشا
 انداخت. د،یلرزیم وار وانهید اشیشیم یهاله یو ت

گوشش    یبرداشت و بعد از خارج کردن از حالت بلندگو رو  شیپا  یرا از رو  ل یموبا
 بروز ندهد:  شیرا کرد تا خراب بودن احواالتش را در صدا  اشی گذاشت. تمام سع

  دونم،یکرده نم  ی. چه فکرایوتاه بخان بابا، ک  ییساالر! شما بزرگ ما  الیخیب  - 
 بوده.  یو خام یاز سر بچگ دونمیاما م

قد   اطیبابا که در ح  خان از دلواپس  یمیخانه، لب حوض  و  بود  قرار    ینشسته 
 تر شد و گفت: نداشت، تلخ

م  -  ا  یفهمی چه  از دست  نمک    یدختره  ن یچقدر خون دل خوردم  و  کم عقل 
رو زده   نیکه ماش  ی اون دزد پدرسگ  یهمه بدبخت   نیا  نینشناس. من موندم ب

 امیخودم ب  د ی. باارم ییپدرش رو درم  یعل  یکنم، به وال  داشی ! اگه پگفتهیم  یچ
 .شمیهم م نیماش ر یگی. پینجوریا شهیاونجا، نم

پوئن   کیود  بوده خ  ی گریکار شخص د  نی ماش  یدزد  کردیبابا گمان مخان   نکهیا
م اگر  بود چون  نوش  ر یز   ز ین  نیا  د یفهمیمثبت  د  نیسر  نگه   گر یاست،  زنده  به 

 !کردیفکر هم نم ی داشتن دخترک حت 

 تکان داد و لب زد: یسر گرشا

نکنه،   یتابیهم بگو ب  ز یخود رو عذاب نده. به عز  نقدر یبزرگوار، ا  شهیم   دایپ  - 
 .شهیم دای! پنینکرده نمرده که عزا گرفت ییخدا

با دستد یکش  یکرد و نفس  مکث دنده   کرد،ی م  تیرا هدا  نیکه فرمان ماش  ی. 
 عوض کرد و لب زد:
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همدان من برگردم تهران، چون فردا کالسام    نییاییپس اگه خودتون م  گمیم  - 
 ست؟ین  یحتما باشم. مورد د یبا نیضرور یلیخ

 ی داد و باالخره خداحافظ  تیرضا  آمد،یبه نظر نم  یراض  ادیز  نکهیبابا با ا  خان
 کرد. 

گوش  نیهم نوش  یکه  شد،  راحت  نیقطع  همد یکش  ینفس  ترس   کی  شهی. 
خان و کابوس  یرپوستیز از  حالوار  در  داشت.  دل  یبابا  از  سردرد  که  و  آشوبه 
 لب زد: کرد،یاز مرگ را تجربه م یبا ضعف، حالت ختهیآم

 ممنون... .  - 

از صدا   یاجاده متمرکز گشت. با ته مانده  یشد و رو  روحیشا باز هم بگر   نگاه
 لب زمزمه کرد:  ر یز

 بد نبود. یذره عقل اگه داشت هی - 

  ش ی ته ر  شد یاو که به زحمت م  غیسه ت  شیر  یبر جا  ن،ینوش  ن یغمگ  چشمان
 و گفت: د یکش  یحرص یماند. نفس د،یرا د اشیسطح

ناجور رو؟ به هر   یکهیکه مرت  شیشناسیبه زور زن عمران بشم، م   خواستیم - 
مثل    کردم؟یم  کار یدنبال بابام. چ  میتا بر  ادینشد همراهم ب  یهم زدم راض  یدر
 چشم؟ گفتمیم شهیهم

اعصابش خورد بود که   ی. به حد د یاش کشبر چشمان خسته   یکالفه دست  گرشا
کرد و سکوت    ادیآهنگ را ز  یدانداشت. دوباره ص  یرمق  گر ی بحث کردن د  یبرا

انتخاب کرده باشد،    یراه غلط  نکه یا  د یآزرد. ترد  شیاز پ  شیرا ب  نیزجرآورش، نوش
  کی. چشم بست. حالش، رو به  د یکشیم   یداشت کل وجود دخترک را به نابود
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منفور را خوب    تیوضع  ن یبود و او ا   ل یتحمل متما  رقابل یوحشتناک و غ  تیوضع
 .شناختیم

و درهمش   یشکالت  سوانیخورد و گ  ز یهم فشرد. شالش ل  یرو  شتر یرا ب  چشمانش
حت صورتش کرد.  پخش  فضا  گر ید  یرا  در  محبوبش که  خنک   نیماش  یعطر 

دوباره فشارش افتاده بود و   شکیبر احواالتش نداشت. ب  یریبود، تاث  دهیچیپ
 د یبا  شد،یم  نیکه هنوز هم ادامه داشت، جز ا  یمتشنج  طیاگر بعد از آن شرا

  ی بهنام فشرده شده بود و احساس خفگ  ییدر کنار دا  ی. از طرفکردیتعجب م
از طرف  کردیم ُپتک   ،یتکرار  یآهنگ ترک  گر،ید  یو  سرش    یبر جمجمه  یمانند 
 را باال برد:   شیقطع ضبط را زد و صدا  ی آن، صاف شد و دکمه  کی. به  کوفتیم

 بده. یلینگه دار... حالم خ - 

ب  اما مس  توجهیگرشا  م   رشیبه  بدادیادامه  نظر    یالحظه  آنکهی.  او  سمت 
 . اندازدیب

 : د یکش  غیج  شتر یتر شد و ب یجر دخترک

حالم بده... نگه دار، با توام گرشا...    نم،یبش  نجایا  تونمینم  شم،یدارم خفه م  - 
 از درد. ترکهینگه دار. سرم داره م 

باالتر رفت، ناگهان،   شیو صدا  د یو کش  کتش را با تمام توان چنگ زد  نیآست  یوقت
کج    یسمت خاک  یوار وانه یرا با سرعت د  نیفرمان ماش  یامقدمه  چیهیگرشا ب

را پخش    دهیو بهنام  تازه از خواب پر  نیبود نوش   ک یکه زد، نزد  یپیکرد و با ترمز ک
 مقابل کند. یشهیش
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آورد.   رونیبهنام را ب  ییشاگرد را گشود و دا  ی  گشت و در  صندل  ادهیپ  نیماش  از 
 :د ی بهنام نال

 من رو بکشن؟ خوانیشده؟ م یچ - 

کرد و به مدد زور بازو، مجبورش   ادهیپ  نی از ماش  ز یرا ن  نیبه او، نوش  توجهیب  گرشا
 .ند یکرد پشت وانت بنش 

ب  نینوش تند و  رفتار  اما در آن واحد   یگرشا حساب  یسابقهیاز  بود  جا خورده 
 نی. سرش را بدادیرا به او نم   یکشنیر  چ ینا به سامان حالش مجال ه  تیوضع

 دستانش گرفت و ناالن گفت: 

  ی اونم تو  نجا؟یا  نمیحال بش  نیکه تموم راه رو با ا  ی! انتظار نداررمیم یدارم م  - 
 سرما؟  نیا

نداد و بعد از آرام کردن بهنام، او را قانع کرد تا دوباره داخل    یتیباز هم اهم  گرشا
چرا   نکهی. اد یکش  رونی. سمت وانت برگشت و اورکتش را از تن ب ند یبنش نیماش

و لباس جذب   کل یه  یآن همه درد و کسالت، هنوز هم رو  نیماب  ن،یچشمان نوش
 بحث داشت! یجا رفت،یاو هرز م

خودت و خواست  ی مانند پتو بکش رو یعنیپرت کرد که  نیرا سمت نوش کتش
که تا سرحد مرگ    ییکنان، با صدا  نیفنی ف  ن،یکه نوش  ند یدوباره پشت فرمان بنش

 داشت، لب زد: یگرفته بود و بغض مشهود

 د یکنم، گفتم شا  دایبابام رو پ   خواستمیگرشا، من فقط م   یکنیاشتباه م  یدار  - 
راه   یکجاست. تو   دونست یبتونه کمکم کنه چون بجز خان بابا، فقط اون م  ییدا

 با کامران ندارم. یمن صنم نه،یا هیبا کامران تصادف کردم. قض
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کز   ن، یتر آمد و به نوشرا باز کرده بود، چند قدم عقب  د یسف  ن  یکه در  ماش  گرشا
که اثر    اشیاناستخو  ینیانداخت. رنگ  زخم ب  رهیخ  یکرده در پشت وانت، نگاه

 شده بود.  رهیضربه در آن هنوز هم مشهود بود، ملتهب و ت

 :د یخونسرد شد، پرس نبار یگرشا ا  لحن

 ییهر بال  یدادم؟ تو گفت  ییهاقول   ندهیآ   یکه من بهت برا  یگفت  یتو به کام  - 
 دلم خواسته سرت آوردم؟ 

 نینش، مابرا منجمد کرد، انگشتر گرشا را در انگشت نشا  نینوش  یچهره  سوالش،
را گاز زد. لعنت به کامران که حرف او   اش ی نییدستان خود پنهان نمود و لب پا

نه تکان داد   یبه نشانه  یگرد شده، سر  یحد بزرگ کرده بود. با چشمان  ن یرا تا ا
 لب زد: زده،خ یو گرشا با همان نگاه 

 بهت داشتم؟ ازت سواستفاده کردم؟   یها، نظر بد سال  نیتموم ا - 

پا  دخترک بزند   ادینزده، خواست فر  یحرف  نیچن  د یآورد. خواست بگو  نییسر 
شد و   نیگرشا سوار ماش  ، یاما قبل از هر کالم  ستیهم نمک به حرام ن  نقدرهایا

بر سر آن دختر  حق ناشناس،    ییحرکت کرد تا بال  یبا سرعت کم  نبار یراه افتاد. ا
ن وانت  پشت  وقتد یایدر  ش  گر ید  یبار  ی.  جاده  متوجه گشت که    د،وارد  تازه 

ه  ییاند. هواانبوه، کل آسمان را تار کرده   یابرها بر کل اتوبان   ق،یرق  یگرفته و م 
که خونش را به جوش   یاتفاقات  نیچرا با تمام ا  د ی فهمینم  چیانداخته بود. ه  هیسا

  کرد،یدتر از آنچه فکر مزو یلیو خ شد یآورده بودند، باز هم دلواپس آن دختر م
او را پشت وانت فرستاد اما از    رون،یسرد ب  یدر هوا  نکهیبود از ا  دهش  مانیپش
حق اوست که    کردیبود که گمان م  یو عصب   یاز دستش کفر  یبه حد   ،یطرف
 شود.  ه یتنب یکم
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 شیهابا اشک  و  د ی چک  نیصورت نوش  ی نم، روو نم  میمال  زده، خیباران    قطرات
 مهیاورکت ن  د،یگلو باال کش  یرا تا انتها  اش یمشک    یباد  کاپشن   پیشد. ز  قیتلف

وانت    یهاخود انداخت و دستش را محکم به نرده  یبلند گرشا را مانند پتو رو
وار بر صورتش  که در اثر حرکت، شالق  یکم بود، باد  نیسرعت ماش  نکهی گرفت. با ا
. آنقدر حالش بد بود که کردیانگار که پوستش را از تنش جدا م   شد،یکوفته م

 !مردیاگر م ی داشت؟ حت یتیو چه اهم د یدیمرگش را داشت به چشم م

Benim bu derdim 

 درد من نیا

Ne yağan yağmurda 

 باردیکه م  یدر باران نه

Ne yalancı sonbaharda 

 گانهیب ز ییدر پا نه

Ne bomboş sokaklarda 

 یخال یخال یدر جاده ها نه

İçim yanar içim kanar da  

 کند   یم هی درونم خون گر سوزد،یم  درونم

İsyan! 

 ! انیعص
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Geriye bir avuç yalan 

 مشت دروغ  کی سرم  پشت

Beni bu derde sen attın da 

 ... . یدرد انداخت نی مرا به ا تو

  دیچکیم  شهیش  یکه رو   یتهران، بهنام که تمام مدت به قطرات باران   یورود  در 
را باز کرد و در    نیدفعه لود شده باشد داشبورد ماش  کیشده بود، انگار که   رهیخ

  دا یپ  کردند یبهتر م  ی حالش را کم  شهیرا که هم  شیهاقرص   یشانس  کمال خوش 
 کرد و قورت داد.   دارا ج یکی گرشا متوجه شود،   نکهینمود و قبل از ا

 :د یمتعجب نگاهش کرد و پرس گرشا

 ؟ییدا یبود خورد یچ نیا - 

بهتر از قبل باشد،   یکم  آمد یورق قرص را از دستش گرفت. بهنام که به نظر م  و
به پرسش    توجهیو ب   د یداشت، بر صورتش دست کش  یفیکه لرزش خف  یبا دست 

 گرشا، لب زد: 

اون نجاتم داد. خودم خواستم نجاتم   رون؟یب  یرو انداخت   نی ... نوشنیچرا نوش  - 
 من رو بکشن.  خواستنیبده چون م

 تکان داد. یکرد و سر  یپوف گرشا

 ؟ یاالن بهتر - 

 یی باالمدل  یهانیماش   ،یکنار  یشهینامتعادل، سر چرخاند و از ش  یبا حالت  بهنام 
. هنوز متوجه ستینگر  کردند یتهران از کنارشان عبور م  یرا که در اتوبان ورود
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آمده تهران  به  بود  منشده  آشوب  وگرنه  بقا  گرفتیاند  نکند  گروه    یایکه 
 . جواب داد: اورند یدخلش را ب کیماجست

 سرده. رونینه... حتما ب ن یمن آره، اما نوش - 

نوش  با افتاد.  شور  دلش  بهنام، گرشا  ه   نیحرف  پشت،   ی حرکت  ا یصدا    چیآن 
ذ و  نشسته  فرو  تازه خشم گرشا  بود.  نداشت.  افتاده  به کار  آمد    ادشیهنش 

از    ی. حرفافتادیبود که فشارش م  یبه مواقع  هیکه دخترک داشت، شب  یعالئم
بود،   گذرانده  شیکه چند سال پ  قاتیو تزر  هیاول  یهاکمک   یاستادش، در دوره

داشته باشه، در    د یافت فشار شد   یسابقه  یشد: » اگر شخص  دار یدر خاطرش پد 
  د یبا تشد   نکهی حتما اقدامات الزم انجام بشه، چون احتمال ا  د ی صورت بروز عالئم با

 شخص به کما بره، وجود داره.«  ط،یشرا

را با آن  نیکرد که چرا نوش  دایپ یحس بد  کیتنش مور مور شد.   یالحظه یبرا
  ی مارستانیبا ب  یادیز  ی. فاصله ند یبنش  ن یحال و روز، مجبور کرده در وانت ماش

گرشا باالخره    مارستان،یبه ب  کیتهران قرار داشت، نداشتند. نزد  ۱۸  یکه در منطقه 
  نیزد و مقابل وانت ماش  یشد و چرخ  ادهیرا کنار زد و خاموش کرد. پ  نیماش

 . ستادیا

 بود. دهیاو را تا چشمانش باال کش یگوشه مچاله شده و کت پشم  کی دخترک

 تینهایب  نیاد. هنوز از دست نوشگرشا افت  ی  مشک  یدو ابرو  نیب  یقیعم  نیچ
نفس   قی. عمکردیم   یمانیکه با او کرده بود، احساس پش  یبود اما از کار   یکفر

  شتر یکه به برف شباهت داشتند، ب  یزد و از دهانش بخار برخاست. بارش قطرات
 شده بود. با همان لحن سرد، لب زد:
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 که اگه الزم باشه بهت سرم بزنن.   مارستانیب میپاشو بر - 

تر شد تکان هم نخورد. نگاه گرشا، نگران   شیاز جا  ینداد. حت  یجواب  ن،ینوش  اما
 را باالتر برد: شیو صدا

 .م یبا توام! خودت رو لوس نکن، پاشو بر - 

 ی آمد. چشمان گرشا رو تر ن ییناگهان کج شد و اورکت از صورتش پا ن،ینوش سر 
که بسته    یچرخ خورد و چشمان  نیبه ارواح نوش  هیشب  یو چهره  د یسف  یهالب

داشت در حالت  نشسته به سمت   نینوش  یو وقت  د یبود. به سرعت داخل وانت پر
صورت منجمد   شد،اش جمع  بازوانش گرفت. چهره  نیاو را ب  شد، یکج م  نیزم

 اش زد. آرام به گونه  یاش نگه داشت و چند ضربهانگشتان مردانه  نیرا ب  نینوش

 با توام. ؟یخوب ی... نوشینوش - 

نداشت. آب گلو فرو برد. حرف استادش، بازهم در سرش   یحرکت  چیه  نینوش  اما
 وار گفت: لب زمزمه ر یشد و وحشتش را دو چندان کرد. ز یادآوری

 خدا... .  ای - 

که داشت    یشیگرگ و م  ی. هواد یسوت کش  شیهاساکت شد و گوش  ز یچ  همه
زرق و برقش، ناگاه   یبود. آن شهر با همه   ر یدلگ  بیعج  رفت،ی م  یکیرو به تار

 سرش آوار شده بود. یرو

ا  نینوش و  بلند کرد  آغوشش  در  دخترخاله  نیاول  ن یرا  بود که  ببار  را   نیاش 
 .گرفتیبازوانش م
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حت  سرعت و  پا  د ی نفهم  یگرفت  وانت  پشت  از  سمت   د یپر  ن ییچطور  به  و 
گشت    ادهیپ  ز یبهنام ن  یی. داد یها فاصله داشت، دوکه چند متر از آن  یمارستان یب

 .دنیو پشت سر او شروع کرد به دو

زدن   دنیدو  هوایب  نیماب نفس  دردناک  وار وانه ید  یهاو  ناگاه چشمان  گرشا، 
ن زندگ  یباز شد. درحالت  مهیدخترک  ب  ای  یاز مرگ و  و  را    سرش  ،یداریخواب 

. اشنه یبه سمت چپ س  کیحس کرد، درست نزد  شیفشرده در آغوش گرشا
با ر  یکه صدا  کیآنقدر نزد را،  .  د یشنیبا میز  تینهایب  یتمیتند ضربان قلبش 
م با  کردیحس  باشد.  انگار که مرده  م  د یسرش سبک شده،  ا  مردیحتما    ن ی تا 

 بود، تجربه کند؟ دهیسال حسرتش را کش انیسال دلنواز را که میحر

 چقدر  یخبر دار اصال

 معرفت… یب دلتنگتم

 ازت خواستمیم یچ مگه

 فقط یتو باش نکهیا جز 

  ج یدر جان دخترک. سرش تا سرحد مرگ گ  دیدوباره شد و دو  یاو، نفس  بازوان
در    یداشت؟ وقت  یتیاما چه اهم  د یچرخیانگار دور سرش م  نیو کل زم  زدیم

 بود. ایزندان دن نیترحصار امن 

  ی ها و حال خوش بدور، در مقابل چشمانش نقش بستند. آن خنده  ییهاخاطره
  ی برا  یلیاو، همه و همه هم دل  یگرشا برا  نیریش  یهاشدن  یرتیاش، آن غسابقه
نبود که حاال،   بی. عجافزودند یشده بودند و هم بر وخامت حالش م  اشیزندگ
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ب  د، یشنیرا م  شیضربان گرشا  نیدلنش  یتند   یکه حت  یدرحال  ت ینهایباز هم 
 دلتنگ او بود؟ 

 دلتنگتم ییتنها تو

 آدما دلتنگتم…  با

 یکه فکر کن  یمدل هر 

 روزا دلتنگتم نیا من

، دوباره چشمان تا آن لحظات را از دست بدهد   خواستیدلش نم  چیه  نکهیا  با
بسته   کرد،یپوست صورتش حس م  یقطرات باران را رو   که  یرنجورش، درحال

 شدند. 

چقدر در نظرش دور   ، یچند متر  ر یآن مس  دانستیو خدا م   د یگرشا رس  باالخره
نوش پرستار،  به کمک  رو  نیآمد.  چرخ  یرا  اتخت  و  کاش که    یدار گذاشت 

 .د یکشینم رونیب نیریش یخلسه  نیدخترک را از ا چگاه،یه

 ازت خواستم یم یچ مگه

 فقط... .  یتو باش نکهیا جز 

او،   دنیدار، وارد اورژانس کردند و پرستار جوان، با دتخت چرخ  یرا رو  نینوش
 به همکارش گفت: 

 .سدراتهیده ضیبه احتمال مر - 

سبز دورشان   یهابا پرده  یفیرد  یهادر مقابل تخت  رانیزده و حگرشا که بهت   و
 گلو فرو برد.  بیخشک شده بود، س
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را باال زدند و دستگاه فشار سنج را وصل کردند. گرشا خواست جلوتر    نینوش  آرنج
 گفت:  یو دستور  د ی دور تخت را کش یبرود که پرستار پرده 

 . نی منتظر باش رونیب - 

 کردیم  ونیبلند ش  ییتر، با صداطرف چند متر آن  یتر گذاشت. زناو قدم عقب  و
. آنقدر  د ییسایبود، روان گرشا را م  لچر یو  یجوان که رو  یپسر  یناله  یو صدا

تا اشکافتیاش را مکه حنجره  زدیم  رونیتند از دهانش نفس ب حد    ن ی. چرا 
  دیپرسیم  یاز او سواالت  ینگران  ابهنام را که ب  یچرا صدا  د؟ یکوبیم  زانیقلبش نام

پ  یچرا دلواپس دختر  د؟یشنینم تا چند ساعت  بود که    ت یاز عصبان  شیشده 
  ا یتار شد. اشک بود    هیچند ثان  یچشمانش برا  یاش کند؟ کاسه خفه  خواستیم

بال اگر  بود،  که  چه  هر  نوش  ییچه؟  سر  ه  آمد،یم  نیبر  را   چگاهیاو  خود 
 . د یبخشینم

 *** 

 

  حوصله، یساده بست. ب  پسیکل  کیپرپشت و بلندش را جمع کرد و با    یموها
رفت و   یراحت یهاسمت مبل  ،ییرایپر کرد و قدم زنان در پذ  ی فنجانش را از چا

تر، لم داده بود و با دقت هرچه تمام   شهیمانند هم  یپدر نشست. مهد   کینزد
 .کردیاخبار را دنبال م

موها  نظر  ش  یجوگندم  یبه  صورت   آن  با  انداخت.    غی ت  شیپدرش  مرتب  و 
 افتاد و لب زد: ن ییپا شیهاشانه

 بابا؟  یالیخیب نقدر یا یچجور - 
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 انداخت. دایگذرا به ش  یبا مکث سر چرخاند و نگاه ،ی مهد 

 خودم؟  یکنم بابا جان؟ بزنم تو سر و کله   کار یچ - 

هوس غرغر کردن   ش،ی. مانند چند ساعت پد یلب کج کرد و ابرو درهم کش دایش
 :د یو نق زدن داشت. نال 

نگ  ز  قهیکنه؟ به منم دم به د  یپرستار ز یمامان بمونه اونجا و از عز یآخه تا ک - 
فالن ظرف    ،ییبزنه و دستور بده که فالن کار رو بکن، فالن لباس رو بنداز لباسشو

 رو بشور، خسته شدم!

لوس    شتر ینشست. دخترک ب  دایدر چشم ش  فش،یرد  یهاو دندان  د یخند   یمهد 
از ز  دن، یدرحال خند   یکرد. مهد   زانیلب و لوچه آو  شتر یشد و ب   ر یگردنش را 

 خاراند و گفت: یاسورمه  شرتیت

مادر    نیراه انداخت  یچه قشقرق   نی. ببستین  نیخوبه حاال فقط دو روزه که نوش  - 
مارال خانم که وظیو دختر  تر و خشک کردن  اصاًل  بدبخت   یفهی!  اون دختر 

 . خوْب بد عادتون کرده! زم یعز ستین

 .را خورد   شیقلوپ از چا   ک یگردش را جمع کرد و با همان اخم بانمک،    ینیب  دایش

 یعمر بزرگش کردن، حاال هم نوبت اونه که تالف  هیمنه؟ اونا    یفهیخب پس وظ  - 
م راست  مامان  نوش  گفتیکنه.  رو   نشناسه، نمک  ن یکه  مزد کاراشون  آخرشم 

 کرد.   آبروشونیداد. فرار کرد و باز ب ینجوریا

به چا  کی  یمهد  ش  دای رنگ شخوش  ینظر  فنجان  به  یاشه یدر  دوباره  و  کرد 
 برگشت.  یواریبزرگ د ونی زیسمت تلو
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ناز و نعمت بزرگ نشده که    یمن تو  یدایکردن. مثل ش   شیاز بس که عاص  - 
 هم نده دست باباش! ییچا دونهی

 : د یبا حرص نال دایش

 بابا! - 

 و نگاهش کرد:  د یخند  نینمک  یمهد 

 گلوم خشک شده خب.  ه؟یچ - 

 س زد.شد و با حرص نف  نهی دست به س دخترک

  یخورد شیپ قهیچند دق نی. همختمیر  ییدفعه برات چا ستیخوبه از صبح ب - 
 که. 

 یرا خاراند و صدا   ششیر  یپشت لب پدر آمد. جا  طنتیپر از ش  یلبخند   نبار یا
 کرد.  شتر یرا ب ونیزیتلو 

 ! ادیینم ادم یکو؟ من که    - 

فوت کرد و پدرش    یحالیصورتش، با ب  یخورد رو  ز یرا که ل  ی زاغ  یتار مو  دایش  و
سوال    شیبرا  شهی. همستیبود، کالفه نگر  یاحرفه خور فوق   یی چا  کی را که قطعًا  

تام  ییکه او سر کار است، چطور چا  یبهداشت وقت  یبود که در اداره    ن ی او را 
 ش یهارا با ناخن   اشچهارخانه لباس    یهانی! آست شوند یو ورشکست نم  کنند یم

 :و لب زد د یتا ُنک انگشتانش کش

با کمک   د یبرو بابا، شا  نیدنبال نوش  رهیحداقل تو هم همراه خان بابا که داره م   - 
 و ما هم خالص... .  نیکرد  داشیهم پ
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به صفحه   نیماب پ  اشیگوش  یکالمش، چشمش  با  شد.   یامیافتاد که  روشن 
ارسال شده بود،    یرا که از کام  یامیبرداشت و پ  یاشهیش  ز یم  یرا از رو  لشیموبا

 ه یتو عشقم؟ دلم واست   ییمن. کجا  یدا یگشود و خواند: »سالم ش   یبا کنجکاو
 ذره شده.« 

ناخنش را    یو گوشه   د یکنج لبش پر  یکام   امکیناخواسته، از خواندن پ  یلبخند 
 گفت:   یبا دندان گرفت. مهد 

ا ابد نه؟ ت  ایخودش    یبره سر خونه زندگ  د یبا  م،یاون دختر رو برگردوند   میریگ  - 
 اونا. یکنه برا  یپرستارو  یکلفت  تونهیکه نم

 از جا بلند شد.  پ،یلب زمزمه کرد و درحال تا ر یز یهوم دایش

مو   ،ی مهد  پر  آرنج  به  را  درحال  هیتک  شیسرش  و  به    یداد  حواسش  تمام  که 
 بود، لب زد: ونیزیتلو 

 اد؟یجونش باال ب  یبابا از تشنگ   ایواسه بابا    یارییخوش رنگ م  ییچا  ه یباالخره    - 

را زد: »سالم! چه عجب   ام یارسال پ  یبه پدرش انداخت و دکمه  ینگاه  مین  دایش
! خب منم دلم برات تنگ  یاز صبح صد دفعه زنگ زدم خاموش بود  ؟یکرد  یادی

 شده.«

ش  یوقت فنجان  چا  یاشهیداشت  از  را  م  یپدر  فکر    تر عیسر  کرد،یپر  آنچه  از 
. یدور  نی. خسته شدم از ادایش  نمتیبب   خوام یکامران جواب داد: »م  کرد،یم

 .«میبگرد کمی میبر کنمیسوارت م نیبا ماش ام ییشنبه آماده باش مسه

پ  ینگاه  دایش باره  انداخت و دوباره و چند  پدرش  به زحمت    ام یبه  را خواند. 
 . شد یقند و شکر بود که در دلش آب م طور نیاش را کنترل کرد و همخنده
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 دهیپوستش دو  ر یکه ز  یپدرش برد و با ذوق  یکوچک، برا  ین یس  ک ی  یرا رو  یچا
 ی ول نمت،یبب خوادی! منم دلم مگهید یاونهیبود، به اتاقش بازگشت. نوشت: »د

 .«نهیما رو بب یممکنه کس

 مکثیروشن شد، ب  لشیدوباره چراغ موبا  نکهیو بعد از ا  د ی دراز کش  تخت  یرو
و تموم! ظهر   خوادیرو م  دنتیو مشتاقانه آن را گشود. »حرف نباشه، من دلم د

 که مزاحم نداشته نباشه.«  ییجا هی میریو م ام یی که خلوته م

را تا بناگوش   دایش  شیگذاشته بود، ن  امیپ  یکه در انتها  یچشمک  کر یآن است  و
. چرخ زد و ختیکمرش ر  ی بلندش را باز کرد و رو  یگشود. برخاست و موها

ا تا  باال و    خوردی. دلش تاب م ستادیا  نهیناگاه مقابل آ   نکهیچرخ زد  با لذت  و 
  جان یها را با هلحظه  شنبه، سه   دنیبود و او تا رس  کشنبهی. امروز که  شد ی م  نییپا
 . شمردیم د یبا

زد و    نه یبه انعکاس خود در آ   یتماشا کرد و با خنده چشمک  نهنایزبیرا ر  خودش
 گفت: 

 !اید یباالخره قاپ پسره رو دزد - 

  ی خاک  یکره   نی بود که در ا  یمرد  ن یتراو، جذاب  یداغ از نوجوان  یدر کله   کامران،
 طور نیفکر کند و فقط هم  خواستینم  ز یبا او ن  یوجود داشت. به عاقبت دوست

داشت اگر   یتی. چه اهمدادیم  حیسرخوش بودن در زمان حال را ترج  وقفهیب
ا  باً یسن کامران تقر  را مطمئن    دایگرشا بود، ش  قیرف  نکهیدو برابر سن او بود؟ 

 کرد؟ یم  کرد،ینبود که گرشا با او رفاقت نم ی. اگر آدم درستکردیم
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او   یلش براکامران گفته بود د  ،ی سال دوست  ک ی  نیبار بود که در عرض ا  نیاول
  ن ی نوجوان پانزده ساله، همراه تک به تک ا  کیفقط    دایتنگ شده. در وجود ش

به    از یبه توجه، ن  از ین  ساخت؛یم  ایو رو د یرقصیم  از یاز ن  یمی جمالت، با حجم عظ 
ن د  از یمحبت،  ا  ده یبه  تمام  به  و داشت  ا  ها،نیشدن.  از  در   نکهیبعد  آن شب 

  دی. پا کوبد یرس یکرد، م  ییشد و از او درخواست  آشنا کیبه کامران نزد  ،یعروس
 اش،یصورت  االتیو خ  اهای. در رود یو خند   د ی مستانه رقص  ،یآهنگ  چیو بدون ه

  ز یبا دوستانش ن   ،یواقع   ر یغ  االتیخ  نی ا  یدرباره  یو حت  کردیبه کامران فکر م
م او غ   یاش، همگمدرسه  وستانو د   کردیصحبت  که    خوردند یبطه مبه حال 
 او را دوست دارد. یاافهیو خوش ق پیتپسر خوش  نیچطور چن

نداشت    یلیبروند پس دل  رونیب  یچند بار پنهان  کسال،ی  نیآمده بود که در ا  شیپ
 عاشقانه و جذاب بود. دار ید  کیفقط  شیقرار، برا نیمخالفت کند. ا

برداشت و دودش را    شیهارا از لب   گار ی. سکردیفرق م  هیکامران، قض  یبرا  اما
خانه    کیتار  یاز گرامافون، در حال پخش در فضا  یمیفرستاد. آهنگ مال  رونیب

زمزمه کرد.   یلب آخ  ر یاز درد چشم فشرد و ز  گر ید  یبود. لم داده بر مبل، بار
 شود.  دوال توانستینم یبود که حت ادیدرد شکمش آنقدر ز

تار  گار یاز س  یگرید  کام  آن  در  و  ژ  ی وحش  ینگاه  ،یکیگرفت    نا یسمت عکس 
 و به شدت گرفته بود، لب زد: خواستیبرم شیکه از ته گلو  ییکشاند. با صدا

 ... بعد تو همه از روم رد شدن.نایهمه رد شدن ژ - 

 ستال، یکر  یگاریمبل گذاشت. جا س  گاهه یگرفت و سرش را بر تک  یگرید  قیعم  کام 
 ده بود.پر ش  یگاریلبالب از ته س
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اون  ایدن  -  از  تر  م  ینامرد  فکر    ی عوض   نام یترک ینزد  ی... حتنایژ  کردم یبود که 
وسط همه تو زرد از آب دراومدن.   زاشتمیکه جونم رو براشون م  ییبودن. اونا

اتون  ! همه شونیزندگ  ی ننه بابامم رفتن پ  ی... حتی... توهم رفتیتو هم نامرد بود
 آره! ن،یکرباس  هیسر و ته 

را داخل   گار یس  یچشمانش، سرخ  سرخ بود. الشه   ید ی. سفباال آورد و نشست  سر 
خس بود که نفسش خس  دهیآتش زد. آنقدر کش  یگرید  گار یظرف انداخت و س 

 .کردیم

 کردم، یچپ هم نگاه نم  یهه، من احمق مواظب خواهر گرشا بودم، بهش حت  - 
 خورد نشه.  ازش جدا شم که دلش نشکنه و غرورش یجور هی خواستمیم

زمختش، به سرفه افتاد و دوباره    یهاخنده  نیدار که ماب. آنقدر بلند و کشد یخند 
 شکم و صورتش جمع شد. یچشمانش، از درد وحشتناک  کبود

  یتی نامتعادل از جا برخاست. دوباره تمام تنش از درد زار زد اما او اهم  یحالت  با
برداشت و   وار یآن را از دهجوم برد و    نایژ  ی. سمت عکس بزرگ و قد دادینم
تحملش   توانستینم  گر یو د  دادیآزارش م  نا یصامت ژ  یها کوفت. نگاه  نیزم

 زد: ادیکند. آمرانه فر

به   فهمونمیاشون. مچشمام عر بزنه، نه فقط اون، همه  یجلو  کنمیم  یکار  - 
اگه کسهمه  گرشا    کنمیم  ی. کارکنهی م  کار یناموس سرش نشه چ  یاشون که 

 .یو هم اون دختره عاط یبه پام، هم اون نامرد دهات فتهیکه کرد ب  یبابت غلط
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خانه    یکیولو بود. در تار  نیزم  یرو  نایعکس ژ  ی  شاسبه خود آمد، تخته  یوقت
شد   یقیهمگام با موس  اشدهیبر  یهاخس نفسخس  یکنار عکس نشست. صدا

 ارش افزود.بر توحش افک کرد،یکه کل وجودش را احاطه م  یو درد

 *** 

 

مشامش را زد.   ط،ی تند الکل ساطع شده از مح  یچشمان  تارش را گشود، بو  یوقت
گرفت، بهتر از قبل توانست اطرافش    یشتر یوضوح ب دشیکه د  هیبعد از چند ثان

بود. در وجودش،    دهیرا ادراک کند. سرش انگار باد کرده بود و آب دهانش ته کش
. خواست دستش را دند و چشمانش خمار بو کردیم انیباز هم هوس خواب طغ

 به جانش انداخت و منصرفش کرد.  یف یسوزن سرم، درد خف یجمع کند که جا

شده است.   رهیبهنام کنارش نشسته و به دقت به او خ  ییکه دا  د یچرخاند و د  سر 
بود و به تنش   دهیبهنام که کامران به او بخش  ییدا  ینگاهش در کاپشن نفت  یوقت

م اتفاقات آمد یگشاد  دوباره  در سرش چرخ یگره خورد،  بود  داده  رخ  و    د یکه 
سرش  یو کرباس باال غیت اب ل یعزرائ شیپ  یقهیرفت تا چند دق ادشیو  د یچرخ
 .رفتیرژه م

 ادا کرد: یدرپی کلمات را تند و پ  شهیزد و مانند هم یلبخند  بهنام 

نزارم،    خوانیر کردم مبهت سوزن زدن! من فک  یدکترا کل  -  اومدم  بکشنت و 
خوبت    گفت،ی. راست مکننیو دارن خوبت م  کشنتیاما... اما گرشا گفت نم

 کردن. 
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جا به  یفیضع یهم داشت، همراه با ناله ید یسف یکه مالفه  یتخت یرو نینوش
 ییهابا تخت  یاما در آن سالن عموم  د یجا گشت. چشمانش به دنبال گرشا چرخ

 ادشی.  . بد از او دلخور بودد یبود، برد نگاهش به او نرس  گر یدکیکه در امتداد  
درد وحشتناک فرو   کی که پشت وانت، داشت چشم از    یلحظات  نیآمد در آخر

از مجازات سنگ  بست،یم تحم ینیچقدر  به جانش  بود، زجر  ل یکه گرشا  کرده 
چ  ادشی.  د یکشیم آن  از  بعد  داد  یزیآمد  رخ  آن   ی، خوابمانند خواب  در  که 

  ز یانگ ملس و وهم   یبود؛ حس   یبیعج  بال و آرام در آغوش گرشا بود. حسسبک 
 یب یهااز آن خواب یکیخود گفت حتما  ابوده باشد. ب یواقع کردیاما گمان نم

هم ته  و  سنگ  یشگیسر  نفس   دردها  نشیبوده.  انگار کل   دک یرا    شیرا که 
 .خاستیبرنم  نیریفرستاد و آرزو کرد کاش هرگز از آن خواب ش  رونیب   د،یکشیم

 یتونیم نکهیا یحال تو برا به

 خورم یغبطه م  ،یباش خبر یمن ب از 

 ها  اون لحظه یهمه یبرا

 آخرت رفتنه...  میتصم که

 راحتتم!  الیو خ قیعاشق اون نفس عم من

 دیارزیخب، م اما

 د یارزیها مشب نیروزها به ا اون

 ستمین مونی پش یه بدونک  گفتم

 خستم فقط
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 زییچهار تا پا خوادیم دلم

 زمستون  چهارتا

 بخوابم. فقط

باال کش  یتخت، کم  یرو را  م  د یخود  و   کردیو نشست. هنوز هم سرش درد 
 :د یپرس آمد،یم  ار یداشت. رو به بهنام که در نظر هوش  یاحساس ضعف بد 

 ؟ یو درست جواب بد  یخوب فکر کن ید یازت بپرسم قول م یزیچ هی ؟ییدا - 

 گفت و منتظر نگاهش کرد.   یابا سر بله بهنام،

 بابام کجاست؟  یخونه یدونیتو م - 

 :د یبهنام ابرو جمع کرد و به فکر فرو رفت. ناگاه پرس ن،یسوال نوش دنیشن با

 بابات؟  - 

 گرفت و لب زد:  اشییدا پشت کم  ینازک و ابروها یهانظر بر لب د،ی ناام

 بابامه؟  یگفت ی. خودت مگه نمانفریک  یره کسرآ  - 

 سر تکان داد. اق یبهنام روشن شده باشد، با اشت دفعه، انگار که متور مغز  کی

قدس   ابونیتو خ  شی سال پ  یلیپدربزرگ تو، خ  شهی که م  یکسر  یآره، آره! بابا  - 
. قسمت خودش نشد ی بود. قبل مرگش زد به اسم تنها پسرش کسر  دهیخونه خر

 که ازش استفاده کنه. 
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 ی که آزاد بود، مرتب کرد و سع  یشد. شالش را با دست  بشاش  نینوش  یچهره
که لبش را برآمده کرده    یرا که سوزن داشت، تکان ندهد. با لبخند   ی کرد دست
 :د یبود، پرس

 اونجا؟  یمن رو ببر یتونیقدس درسته؟ م ابانیخ یگفت  ه،یعال - 

 یهاجلب شد و انگار که اصال حرف   مارستانیاز ب  یابهنام، دوباره به گوشه   توجه
مرد   کی   دنیاما هنوز هم توهم د  آوردی. گذشته را به خاطر مد یرا نشن  نینوش

 : د ی. نگران پرسکردی نم شیمسلح، رها

 ؟ ینیبیاون... اون مرده رو تو هم م ن،ینوش نمیبب - 

سبز   یپرده  یتا  کی   که در دست داشت  یدار  ین  وانیگرشا با ل  ن،یح  نیهم  در 
رد شده،   نیبود خطر از سر نوش  دهیکه فهم  یرنگ را کنار زد و داخل آمد. از وقت

خود را فراموش کرده بود. انگار نه انگار   شی چند ساعت پ  شی حال خراب و تشو 
نگران از  م  ی که جانش داشت  نگاهش  آمد یباال  در  آزاردهنده    ییسرما  بارهدو. 

 انتظارش را نداشت. چیه نیکه نوش  یز ینفوذ کرده بود، چ

 گرفت و آرام لب زد:  نیرا سمت نوش دار یدراز ن وانیشد، ل کینزد

 .دنیاالن دادم کش نیاس، همآب پرتقال تازه  - 

قلب  گرشا، در خاطرش تکرار   تمیر  یگرفت. مدام صدا  گر یسر سمت د  نینوش  اما
را از   اش یرحمیب  توانستیحال نم  نیاما با ا  لرزاند یو دست و دلش را م  شد یم

 خاطر ببرد.

 تر ک یرا نزد  وان یو ل  د یکش  یحرص  یکه دستش در هوا خشک شده بود، نفس  گرشا
 برد.
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 بخور، واست خوبه.  ر ینکن، بگ یلج باز - 

 شه یخودخواه، هم  منطق  یب  یهاچشم   نی نتوانست تا نگاهش نکند. ا  گر ید  نینوش
 یکنترلشان کند. نظر به چهره  توانستیکاش که م  یو ا  کردند یاو را مغلوب م 

کرد. انتظار داشت حاال که    نشیج  یگرشا و سپس اورکت و شلوار مشک  یجد 
ر که  به ظاه  اماتر صحبت کند  نرم   یحال و روزش شده، حداقل کم  ن یمسبب ا

 دخترک مغموم شد و گفت: ینکرده بود. چهره یرییتغ

 مگه نه؟  رم،یپشت اون وانت بم خواستیدلت م یلیخ - 

تخت    ز یم  یرا رو  وهی متاسف تکان داد و آب  یبه نشانه  یزد. سر  یتلخند   گرشا
 ن،یگرفت. نگاه نوش  شیهاو نظر به کفش  د ی. کالفه دست به صورتش کشد یکوب
 لب زد:  د یکه داخل رگش بود، هرز رفت و با ترد  یسوزن سرم یرو

 .یمونی پشتم م شهیمثل هم کردم یفکر م - 

نشست.    مارستانی تخت ب  یباال آمد و بر آن دختر الجان، رو  گر ید  یگرشا بار  نگاه
 ناگهان بهنام گفت: د،یبگو یزیبخواهد چ نکهیقبل از ا

ا شهیگفتم خوب م ید ید  -  تو ههمه    نیگرشا؟ گفتم  اما  نباش  از    ینگرانش 
 ؟ یرفتیقدم رو م یدلواپس

دارش، حالت  یتکان داد. موها د ییتا یبه نشانه یفوت کرد و سر یگرشا نفس  و
جان   یحت  ،یبود. چشمانش از فرط خستگ  دهیچسب  اشیشانیپ  یعرق کرده و رو

را نشانه گرفت و با    ن یچشمان نوش  ینگاهش، قهوه   یزدن نداشت. تند   به پلک 
 لب زد: نییبم و پا ییصدا
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 ی میباهاش صم  د ینبا  ،یکام  شیپ  یرفتیم  د ینبا  ،یکردیاز خونه فرار م  د ینبا  - 
ا  ی! بد کردنینوش  د ی... نبایشد یم از  انتظار   ،یسرسبک   نهمه یبا هممون، بعد 

پشت سرت حرف بود،   شمیجورنیهم  راق ید  ی هم بکنم؟ تو  تیازت حما  یدار
 سه به حاال. چه بر 

 . شیباد شده بود بر گلوغم ناگفته، غم کیمثل  یزیلبش را گاز زد. چ دخترک

نشدم گرشا،   یمیصم  ی. من با کامیگوش کن  یخواینم  یداشتم! اما تو حت  ل یدل  - 
 شد.  داشیپ  هویاتفاق بود که  هیفقط 

 سر باال آورد و لحنش تند شد: یعصب نیدفعه نوش کی

با خودت   یهمه حرف تلنبار شده، اورد  نیرو که پشت سرش ا  یاصال چرا دختر  - 
 ندارم؟  یتیاهم چیه  گهیکه من برات د  نهیتهران؟ مگه جز ا

را   نیاش، بغض نوشخمار و به شدت خسته  یآن چهره   یالگرشا، البه   پوزخند 
و هنوز    کنمی : »درکت مد یعانه بگوگرشا قاط  خواستیدلش م  ی لیکرد. خ  د یتشد 

  یحال  گر ید  ،یاما گرشا که از شدت خستگ  «ی دار  تیاهم  میهم که هنوز است برا
 را باال برد: شینمانده بود، صدا شیبرا

 یچ  ید ینشن  ت؟نه یس  یتا خان بابا سرت رو بزاره رو  راقیببرمت د  یخواستیم  - 
داره. بزرگ شو    یراه   هی  یهر کار  ن؟ینوش   یکرد  کار یچ  یفهمیم  چ یگفت؟ تو ه

 لطفا! به عاقبت کارات فکر کن.

از    یعنی  گفت،یگرشا اسمش را کامل م  ی. وقتد یکش  نیینگاهش را پا  ن،ینوش
ا   یدستش کفر تا  تکرار گشت  ذهنش  در  بارها  و  بارها    نکه یبود. حرف گرشا، 

 گفت: 
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 ! شهیم ادیفقط سنم ز نیبزرگ شدم، بعد از ا  یکاف  یبه اندازه - 

 ادامه داد:  نیبرد و نوش شیبر موها یکالفه دست  گرشا

  یبود؟ سوختن و ساختن؟ شماها فقط به فکر آبرو و زندگ یبهم بگو راهش چ  - 
 نه من!  نیخودتون

 پروای ب  طور ن یرا ا   نینوش  چوقت یبه او انداخت. ه  یهیگرشا فقط نگاه اندر سف  و
حرف    یرو  یابه خواسته  ند یرس   یبود که قاطعانه و محکم برا  ده یبود. ند  دهیند 

 گرفت؟ یاز کجا نشٔات م ر،ییتغ نیقدرت، ا نی. استد یایخود ب

 آن سکوت آزار دهنده را شکست.  د،یچیپ طیکه در مح  یپرستار یصدا نبار یا

 ن؟ی ارییم فیجناب زارع؟ چند لحظه تشر - 

 تا برود و درحال رفتن، آرام لب زد:  د ی راهش را کش گرشا

ُرمت که تموم شد میبش  یبستر  ستین   یازیدکتر گفت ن  -  . در ضمن،  میری. س 
بدم    کنم،یم  یاونجا مونده، دوباره قاط  نمیو بب  امیاون آب پرتقال رو هم بخور. ب

 .کنمیم یقاط

  وان ی. به لد یبه خنده پر  نیلب نوش  یگوشه  اش،یانیپا  یجمله   دنیبا شن  نبار یا  و
 یکه حال او برا  نیانداخت. هم  یکه کنار تختش بود، نگاه  یپرتقال  سر پر آب

  ی هنوز هم کورسو   نکهیباشد. مثال ا  نشانه  ک ی  توانستیگرشا مهم بود، خود م
 گرشا دوستش داشته باشد... .   نکهیا یبرا  ید یام

 .ابد ی ام یالت یاندک  توانستیها بود که قلب او ماستنباط  نی . تنها با اد یکش  یآه

 *** 
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 نینوش

 

  آشپزخانه   کیاتاق مانند و    ییرا یپذ   کیبا    یواحد نقل  کیتعارف چشمش، وارد    با
تلنبار شده بود،   نیزم  یکه رو  ییهاکه چراغ را روشن کرد، لباس  نیشدم. هم
 توجهم را جلب کرد. شلوغ مقابلش،  ز یو  م ییرایپذ  یکهنه  یتک کاناپه 

 طور،نیاما نه ا  نمیگرشا را در تهران بب  ییدانشجو  یخانه  خواستیدلم م  یلیخ
 . میکه خودم و خودش داشت  یحال و روز نیبا ا

نزد  فیک را  رو  ییهاکتاب  کیبزرگم  چ  یکه  را    دهیهم  بود گذاشتم، کاپشنم 
داخل حمام    ،یحرف و تعارف  چیبدون ه  ز یدراوردم و شالم را باز کردم. گرشا ن

 کوچک خانه رفت و در را بست. 

که فقط    دم یکش  ینقل  یبه آشپزخانه  یو من سرک   ستادیبهنام وسط هال ا  ییدا
  مدآ یپر بود. به گرشا نم  فیکث  یهااز ظرف   نکشیداشت و س  یمیقد   نتیچند کاب

 شلخته باشد! نقدر یا

چون همه جا از کتاب و لباس پر بود.    ند یمستاصل مانده بود که کجا بنش  ییدا
با ا  تا زمان  یهنوز بدنم حالت نرمال  نکه یپس  که    ینداشت، کمر همت را بستم 

 مرتب کنم.  یخانه را کم رد،یگیگرشا دوش م

د  یک یرا    شیهاشرتیت از  لباس   یگریپس  رگال   و   نزایآو  شیهابر  کردم 
  چیجمع کردم. خانه ه  وار یمرتب کنار د  ز یرا ن  شیهارا تا زدم. کتاب  شیشلوارها
  ی آپارتمان چهل متر  دانستمینداشت. م  کردم،یتصور م  شهی به آنچه هم  یشباهت

 .کردم یبودنش را نم کوچک حد   نیفکر تا ا گر یبزرگ باشد، اما د ادیز تواند ینم
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مبل کهنه  یوقت خال  یزرشک  یتک  دا  یرنگ  تا کم  ییشد،  نشست    ی بهنام 
تا   د یدویو ساعت م  میحرف زدن نداشت  ینا  یحت  چکداممان،یاستراحت کند. ه

 به دوازده شب برسد.

 ک ی  بشیاز داخل ج  داشتم،یبرم  نیزم  یرا از رو  اشیخاکستر  شرتیسو  یوقت
برداشتمش.    ید یجاکل و  مانند،   کیافتاد. خم شدم  و گرد  قاب عکس کوچک 
 ی درحال  ناز،یحال بهم زنش پر  یبود و عکس گرشا و آن همکالس  ید یجاکل  زانیآو

  ن ییپا  میبروهاآن نقش بسته بود. ا  یچسبانده بودند، رو   گر یکد یکه سر به سر  
افتاد و دستانم سست شد. چقدر هم که گرشا در آن عکس  کوچک، سرزنده و  

 . آمد یشاد به نظر م

  توانمینم  گر یاز کفم رفته و د  شه یهم  یکه او برا  دم یرسیم  ن یواقعا به ا   یگاه
ترسناک و   توانستیفکر آزاردهنده و منفور، چقدر م  نی. آخ که اداشته باشمش

 تحمل باشد.  رقابل یغ

کرده بود. به   هیبه او هد   ی اآن دختر افاده  ز ی مزخرف را ن  یدیجاکل  نیا  حتمل ی
 یرا در سطل زباله  ید یجاکل  ،یناگهان  یحرکت  کیآن از جا برخاسته و در    کی

 آشپزخانه انداختم!

گندشان باال زده بود، شستم    یرا که بو  ییهاوان یها و لگرشا در حمام بود، ظرف   تا
چ  دم یکش  یآهن  یهانتیبه کاب   یو سرک فور  یزیکه  نودل  چند  چا  یجز    ی و 

انتها فضول  شان یخشک  آمدم    ام ینبود.  بود.  انداخته  هم    خچالشیتازه گل  را 
سرش، وارد آشپزخانه   یرو ینارنج  یحوله  کیبا    مقدمهیکنم که گرشا ب  یوارس

 دم یکرد، د  ینگاهم ناخودآگاه با او تالق  یرا بستم. وقت   خچالیدر    عیشد و من سر
تنه  باال  و  دارد  تن  به  شلوار  حوله فقط  است.  پوشش  بدون  تا    یاش  بلند، 
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ب  شیهاشانه قسمت  اما  بود  م  پوششیافتاده  به چشم  بدجور  با  زدیتنش،   .
 ر یو ز  یرا پنهان  شیهاعضله   خواستیحال دلم م  نیاخجالت نگاه از او گرفتم. با  

 .کردم یاحساس گناه م ،یتماشا کنم هرچند با هر بار نگاه پنهان یچشم

حوله چنگ زد و   ر یرا ز   سشیخ  ی. موهاد یاز آب پر کرد و الجرعه سر کش  یوانیل
 نگاهم کند گفت: نکهیبدون ا

ا  -  رم   یحساب   نکهیمثل  س  دق  ینمک  یهااون  ده  تو  ساخته!    نهمه یا   قهیبهت 
 ؟یزکاریتم

. چرا دم ییپایپلک هنوز هم او را م  ر یحال از ز  نیشرم سرخ شده بودم و با ا  از 
 مرا مرگ دهد؟! خواستیم  بود؟ دهیلباس نپوش

 زحمت جواب دادم: به

 جا واسه پا گذاشتن نبود. مجبور شدم. - 

  یی رایرا گرفت. به پذ   شیهاصورت و شانه  یسیو خ  د یسرش کش  یرا رو  حوله 
کرده بودم، برداشت   ز یرا که آو  شیهاشرتیاز ت  یکیاتاق مانند خانه برگشت و  

  دنش، ینبود هوس در آغوش کش  د یو مرا نجات داد. وگرنه بع  د یو شکر که پوش
 کنم!   یرا عمل یلیحا چیآن هم بدون ه

که کنار رگال بود، دو بالش    یتشکر کرد، از داخل کاور  هایزکار یلب بابت تم ر یز
و   نیزم  یفاصله در امتداد مبل، پهنشان کرد رو  یبا کم  د،ی کش  رونیو دو پتو ب

 لب زد:

  ه ی نظرتون چ ،یخوابیاز ب رم یمیصبح زود مجبورم برم سر کالس و االنم دارم م - 
 م؟ یبخواب
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پا خوابش  لنگه   ک یکم مانده بود    یرا درآورد و او هم که از خستگ  ییدا  کاپشن 
 .د یببرد، بعد از خوردن قرصش، خواب

 ی. صداد یدراز کشمبل سه نفره، که تنها مبل موجود خانه بود،    یرو  ز ین  خودش
بانمک    اشیو چقدر که خستگ  دم یاش را خطاب به خود شنو خمارگونه  فیضع

 بود: یو خواستن

 مسائل حرف دارم باهات. یاز کالس برگشتم، راجب بعض نکهیبعد ا - 

با دهان  میبگو  یزیچ  آمدم   مبل خوابش برده.   یباز رو  مهین  یکه متوجه شدم 
را از   چارهیشد. ب  یجور بد   کیبود. حالم    دهی چراغ را خاموش نکرده، خواب  یحت

 خود کرده بودم. ر یاس ش،یچند لحظه پ نیصبح تا هم

به او داشته   یمیمستق  د یکه د  دم یکش  ییجا کردم و جابهرا جا   م یو پتو  بالش
 .نمشیباشم و بتوانم خوب بب

.  دم یتنش کش  یرا برداشتم و رو  شیخود را بپوشاند. پتو  یکرده بود رو   فراموش
خ  یموها هنوز  ثان  یسیمجعدش،  چند  بود.  نشده  خشک  و کامال    ه یداشت 
 ش یو نوازش موها دنیسرش، مسخ او بودم و هوس دست کش یطور باالهمان 
مرا    نکهیا  ل ی به دل  ش، یخرابم زده بود. انگار نه انگار که چند ساعت پ  یبر کله

بنش وانت  پشت  اصال    تینهایب  نم،یمجبور کرد  داشتم.  و گله  بودم  دلخور  از 
کرده   ر یاو تمام مرا را تسخ  یداشته باشد وقت  توانست یم  یی چه معنا  یدلخور
 بود؟ 

درون   یمسخره  یرها شود و دوباره فاجعه رخ دهد، پس به فک  دار یب   دم یترس
 د یسف  وار ید  نیرا ماب  یسرم خاتمه دادم. نگاهم باال آمد و چراغ خواب کوچک آب
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را خاموش و چراغ خواب را روشن کردم تا    یخانه رصد کرد. چراغ پر نور اصل
 نگاهش کنم.  ر ی نباشد و بتوانم س کیکامال تار  طیمح

دراز کش  ی در جا  باالخره دا  ی. صدادم یخود  و بهنا  ییخرناس  بود  بلند شده  م 
ام،  ! نگاه و فکر سست ارادهدمیشنینم  چیگرفته بود اما من ه  طیآرامش را از مح

را   نینوش  دانستم یبود که خوب م  یپسر  یتنها بر رو  ک،یتار  مهین  یدر آن فضا
ام. خط خورده  شی هاتیاولو  ز ا  گر یو د  ستیمن ن  د ی در ق  دانستمی. مخواهد ینم

مقاومت نشان   بیفهمش عج   یو دل  المذهب، برا  دانستیرا عقل م   نیمنتها ا
 دردناک بود. تی واقع نیادراک ا ز یعقل من ن  یبرا ی. افسوس که حتدادیم

 ی ستیازان من ن تو

 دوستت دارم اما

 دوستت دارم  هنوز 

 ادامه دارد. یدلتنگ نیا و

بار چندم در سرم   یبرا   شیهاحرف  شد،یم   نیکه چشمانم داشت سنگ  یدرحال
  ی دادم؟ تو گفت  ییهاقول   ندهیآ   یکه من بهت برا  یگفت  یتکرار شد: »تو به کام

 دلم خواسته سرت آوردم؟«  ییهر بال

 چ یبد شد. ه  کردم یاز آنچه گمان م   شتر ی ب  ار ی. بد شد، بسدم یاز درد کش  ینفس
 گران تمام شود.   میبرا نقدر یانتظارش را نداشتم درخواست کمک از کامران، ا

 *** 
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دخترها را نگاه کرد.   فیو دوباره از کنار چشم، رد  د یکش  شیهاقهیبر شق  دست
 ی توجه  یحت  گر ید  ناز،یاما پر   رفتیدختر را هر بار نشانه م  کی چشمانش فقط  
 و حق هم داشت. کردیبه حضورش نم

گرشا و سردرد    زدیخودش حرف م  یطور براهمان   ،یمولکول  یولوژیدرس ب  استاد
تشد  دکردیم  د یرا  برا  روز،ی.  انرژ  شیآنقدر  و  با  بر یپرتنش   یبرا  د یبود که 

م را  روز کامل  ح  د یخوابیجبرانش حداقل سه  ن فی اما  و   میکه ساعت هشت 
را   نیو نوش   هنام مرد حراف و گنددماغ کالس داشت و مجبور بود ب  کیصبح، با  

 . د یایدر خانه رها کند و ب

ب  در   رو  کیخودکار  م  یرا مدام  م  فشردیسر خودکار  با   و  کردیو دوباره جدا 
 . دادیم  ام یافکارش را الت یآشفتگ  یتق تق چفت شدنش، کم یصدا

خسته    کیآمد و دانشجوها، با    انیبه پا  ز یآن کالس خسته کننده ن  م یتا  باالخره
برود چون   رونیاز کالس ب  ناز یاستاد را بدرقه کردند. گرشا منتظر ماند تا پر  د،ینباش

 .د یبا او بحث نما ها،یدر مقابل چشمان همکالس خواستیدلش نم

ا  بعد  دانشگاه شد، گرشا   اطیوارد ح  اشیمیهمراه با دوست صم  ناز یپر  نکهیاز 
به گرشا    ینگاه  میاش، درحال دور شدن برگشت و نکرد. دوست سبزه   شیصدا

 نشان نداد.  یواکنش د،یشن نکهیبا ا ناز یانداخت اما پر

رو  نگاه باران  یگرشا  ترک  یفندق  یآن  در  مقنعه مشک  بیچرم  ماند.    ناز یپر  یبا 
 بایبر اندام ز  د یپوشیو انصافا هر چه م  د یپوشیلباس م  کیش  قدر نیهم  شهیهم
. صدا باال آورد ستادی. نفسش را کالفه فوت کرد و انشستیخوش م   نقصشیو ب

 و داد زد: 
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 ت.صبر کن، حرف دارم باها - 

 اشینیمتورم شدن ب  ل ینخواست بپرسد دل  یو بازهم دورتر شد. حت  د یاو شن  اما
 دارد. یچه علت اشختهیاحواالت برهم ر نیمثال ا ای ستیچ

دستش   ناز یمدت، اخالق پر  ن ی.  در اد یکش  ششیر  یبر جا  یبا با حرص دست  گرشا
م و  بود  آرام   یکم  دانستیآمده  بگذرد،  م که  شد   شودیتر  خواهد  حاضر  و 

 را بشنود. شیهاحرف

ها فائق شد و به مجتمع بازگشت. با آسانسور، به ظهر بود که از کالس  کینزد
گشت، برخالف    ۲۲انداخت و وارد واحد    د یکه کل  نیپنجم رفت و هم  یطبقه 
 در خانه راه گرفته بود.  نیدارچ یعطر غذا و چا شهیهم

تماشا    لم یکوچک خانه، ف  ونی زیکه داشت در تلو  ستیبهنام را نگر  ییتعجب دا  با
حتکردیم تم  ی.  و  تر  د  زتر یخانه  م  شبیاز  نظر  بو  آمد یبه  غذا،    یو  دلکش 

از آن بود که بخواهد مانند   تر ختهیاما احواالتش، بهم ر  دادیرا قلقلک م   شیاشتها
 قبل ذوق و شوق نشان دهد.

گرشا را تن کرده بود و طبق معمول بر    یمشک  شرتی. تد یاو، بهنام چرخ  دنید  با
  ش یاما پا  د یرسینرمال به نظر م  با ی. حالتش تقرآمد یگشاد م  اش، یبدن استخوان 

 در حالت نشسته ضرب گرفته بود. لب زد:

 پسر؟ یباالخره اومد  - 

 نفس زد.  قیعم  آورد،یکه کاپشنش را درم  یدرحال گرشا

 هنوز! سالم عرض شد، چه خبره؟ رونمیب - 
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 ی . نگاه جد ستادیآمد و مقابل درگاه ا  رونیاز اتاقک آشپزخانه ب  نیکالم او، نوش  با
جمعشان کرده    رهیاش که با گ شانه خورده   یو موها  یگرشا بر لباس بلند بافتن

 بود، نشست.

  یکرد و برا  یعمد   یاسرفه   نینوش  نکهیدار شد تا او سکوت، ادامه  ینگاه جد   آن
 گفت:   کرد،یکه داشت نگرانش م   ییهااز نگاه  ییرها

عنکبوت تور انداخته بود، رفتم و از سوپرمارکت    خچالیکه داخل    ییاز اونجا  - 
 .دم یخودمون خر یخرت و پرت برا کمیبغل ساختمون 

اما افسوس! او   ند یباال آمد تا واکنش گرشا را بب  گر ید  یبار  اشیشیم  یهاله یت  و
مبل سه   ی. گرشا روآمد یو دمغ م  حوصلهیامروز هم مانند قبل نبود و به نظر ب

  رون یدسته پول ب  کیکرد و    اشیآب  نیشد و دست در شلوار ج  نفره کنار بهنام ولو
 آورد. لب زد:

 ؟یچقدر خرج کرد - 

به او انداخت و به آشپزخانه بازگشت. دروغ گفت که به خاطر    ینگاه چپ  نینوش
  ی آماده و کم  ر یآورده بود با خم  ر یگ  نیکرده. رفته بود چوب دارچ   د یخودشان خر

متوجه    عیاو مانند قبل که سر  نکهیکند اما مثل ا  ز یاکالباس تا بتواند گرشا را سورپر 
 حس نکرده بود. ییبو نبار یا شد،یعطر غذا م 

  شتر یکوتاه به بالکن داشت، ب   یچهیدر  کی که فقط    کیتار  یآن آشپزخانه  یریدلگ
 یدر خانه  یاز حرکت ماند. قبال، وقت   های راشکیشد و دستش در حال سرخ کردن پ

  د،یرسیو گرشا هنگام سرخ کردنشان سر م  کردیمرغ درست م  یراشکیخان بابا پ
. زدیناخنک م هایراشک یبه پ مدام و  آوردیتمام به آشپزخانه هجوم م یبا سرتق
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همه  از آن   تیصبر کند و در نها  توانست یغذا را دوست داشت که نم  نیآنقدر ا
دخترک باال    غیو ج  ماند یم  یباق  مهینصفه و ن  یشکل، چند تکه  یصدف  یراشکیپ
 . آخ که چقدر دلش تنگ آن روزها بود.رفتیم

 ؟ یکنیکارا رو م  نیا یچرا دار - 

. د یچسب  شیرو  شیداغ  پ   یگرشا، هول شد و انگشتش به تابه   یصدا  دنیشن  با
زد تا سوزش    کیاش را منامتعادل به پشت سر برگشت و انگشت اشاره  یبا حالت

 شود. یوحشتناکش خنث

شد، دستش آرام از   یادآوریپرسش گرشا در خاطرش    یمکث کرد و وقت  یکم
 آمد. تر نییدهانش پا

 .یدوست داشته باش یراشکیپ کردم یفکر م - 

چشمان درشتش،   ر یداد. ز  هیبه چهارچوب در تک  یفوت کرد و عصب  ینفس  گرشا
 کبود بود.  یخوابیبند انگشت از ب  کی

. ی که کرد  هیاکار احمقانه  نیا  ست،یذا نخودت رو به اون راه نزن، منظور من غ   - 
و   یرفتینم یها سر کالس قالکه پنجشنبه   دهی خان بابا دوباره زنگ زده بود. فهم

 .ینام هم نکردثبت  یحت

گرشا   د یبگو  یزیچ  نکهیبرآشفت. قبل از ا  گر ید  یاش بارو چهره  د یلب گز  نینوش
 تکان داد و ادامه داد: یسر

ها قرار  پنجشنبه   یپسر   هیبوده و با    تکاسهمین  ر یز  یاکاسه   ه یتو    کنهیگمون م  - 
بهنام    ییدادن دا  یفرار  ی. واسهیحاال هم با همون پسره فرار کرد  ،یذاشت یم

پدرت شاهد ازدواجت باشه.   یجا  یخواستیم  د یحدس زده که شا  ینجوریهم ا
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که    کردیم  و ناله  زد یعربده م  ی. طورالیاز فکر و خ  شهیم   یداره روان  رمردیپ
 بود همون لحظه سکته رو بزنه. کینزد

و    یسرد  عرق و    کیبر تن دخترک نشست. در سرش هزار  نوع فکر چرخ زد 
 افزود. نگران زمزمه کرد:  اشیوجود شی جوالن داد و بر تشو

 رو کم داشتم!  نیهم - 

 :د یپرس د،یچیپیرا درهم م خشیکه دستان   یدرحال سپس

 ها با تو بودم؟که پنجشنبه   ینگ... نگفت - 

اش،  جذب پسرانه   ور یشد. آن پل  نیگرشا، سهم نوش  یرهیو خ  یچشمان جد   دوباره
  ز، ی ملتهب ن  قیدر آن دقا  ی که حت  آمد یم   کلشیبه ه   یبه حد   ،یکرم  یهاراهبا راه
 را مجذوب خود کرده بود. نینوش

  د ی. شازنمیها رو محرف   ن یبه خاطر دفاع از تو ا  کنهیفکر م  کنه؟یمگه باور م  - 
گذاشته    یبا کام  یقرار و مدار  هیواقعا    د یهم حدس نزده! شا  راهیب  رمردیاون پ
 هوم؟ ،یو با اون فرار کرد یبود

گاز را خاموش    ر یز  د، یچرخ  تیرا زد و او با عصبان  نیمشام نوش  ،یسوختگ  یبو
 باال رفت: شینمود و صدا

  یخوایو نم  یزنیها رو م رو. تو هنوز هم همون حرف   هاه یکنا  نی بس کن ا  - 
گرشا، مگه   ستیمن ن  ر یمورد تقص  هی   نی ا   گهی. دیمن فکر کن  یهابه حرف   یحت

 خودت بود.  شنهادیکوه پ  ؟یکنی م شیکار  هیاگه بفهمن  یخودت نگفت 



 

 
321

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 یی. داکردیرا نگاه م  نیداده بود و نوش  هیبه چهارچوب در آشپزخانه تک  همچنان
 بهنام از کنار گرشا، وارد آشپزخانه شد و گفت: 

همه   م،یکنیم  دای. اصال پدرش رو پرهیتقصیب  نیکه نوش  گمیمن به همه م  - 
 . شهیآره... درست م شه،یدرست م یچ

طوفان  گرشا درون  برخالف  نگاه  یخونسرد  یچهره  اش،یکه  به   یداشت، 
 لب زد: و کم پشت بهنام انداخت و د یسف انیدر م ک ی یدهایشو

 یکنی باشه، نکنه شما هم فکر م  شیواقع  یبابا  ی کسر  میری ! گییشما چرا دا  - 
مگه اون زمون   نید ینشن شش؟یبرگرده پ نیها منتظر بوده تا نوشسال  ن یتموم ا

سراغش شر به   میهرکدوم از ما بر  ایداده که اگه خاله عاطفه    غام یبه خان بابا پ
که ولش   خواستهیخاله عاطفه رو هم نم   یبچه  یعنی  نیواضحه! ا  کنه؟یپا م

 کرده. 

مهم بود که    شی. براند یاو بب  یرا رو  شی هاگرفت تا اثر حرف   نیسمت نوش  نظر 
ا نوش  جادیا  طیشرا  نیدر  از  امکان  تا حد  بتواند  ا  نیشده،  و   نیمحافظت کند 

 با او بود. شهیهم  ن،ینسبت به نوش تیاحساس مسئول

کرده که سرخود آمده دنبال   یشده بود که کار درست  د یدوباره دچار ترد  ن،ینوش
 بزند تعلل کرد اما باالخره گفت:  خواستیکه م  یدر حرف ینه. کم ایپدرش 

 . مهیمطمئن بشم پدر واقع د ینه، با ایچه من رو بخواد  - 

 : د یو توپ د یابرو درهم کش ن،یبا حرف نوش بهنام 

 . گناههیمعلومه که پدرته، عاطفه ب - 
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و دودش   خوردیگاز بود که ُقل م  یرو  یتکان داد. نگاهش بر کتر  یگرشا سر  و
 . رفتیهوا م

ثابت شد،    یهمه چ  میری. گنینوش  یکردیپشت سرت رو خراب م   یهاپل   د ینبا  - 
نسوخت  رزنیو پ رمردیاون پ یدلت واسه راق؟یبه د یبرگرد  یخوایم یچجور
 مردم رو تحمل کنن؟  یهاحرف د یباره باکه دو

سوخته و گرشا نوسان داشت.   مهین  یصدف  یهایراشکیپ  نیب  ن،ینوش  چشمان
 تر ن ییرنگش را پا  یری. لباس بافت شزدیحد اوضاع بهم بر  ن یتا ا  کردیگمان نم

 و لب زد: د یکش

تهران؟    ام یو ب  یکن  دایواسم کار پ  نجایاونجا. مگه قرار نبود ا  گردم یبرنم  گهید  - 
 .کنمیم  یبا بابام زندگ  رم یو م  کنمیم  دا یخودم پ  ینکن  دایاگه تو هم واسم کار پ

در وجودش    شتر یب  د یو ترد  ی»اوهوک« از زبان گرشا، دلواپس  یواژه  دنیشن  با
 دواند.  شهیر

  ش یمبل ولو شد و صدا  یمتعجب بهنام، دوباره رفت و رو  یهادر مقابل نگاه  گرشا
 نشست:  نیدر گوش نوشجا از همان 

به   یمدت دوندگ  هیدخترخاله! خود من بعد    یریگیساده م  یلیرو خ   یهمه چ  - 
 دا یاونم پاره وقت کار پ  ر،یحقوق بخور و نم   هیداروخونه با    هی   یزور تونستم تو

بازهم   کرد،یسفارش نم  ناز یپر  ل ینبودم و فام  یداروساز  یکنم. البته اگه دانشجو
 یکنی. فکر مادییواسم بازم کم م  فرستهیمحال بود بهم حقوق بدن. بابام پول م

  ی بر  بابات منتظره تو   یفکر کرد  ه؟یراحت  نی تهرون به ا  یتو  یکار کردن و زندگ
 سراغش و بهت جا و مکان بده؟ 
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 مشغول شد. یو با کالفگ د یکش  رونیب بیرا از ج لشیموبا و

  ز یم   یرا رو  نیدارچ  قرمز رنگ  یچا  یهافنجان  ینیس  نیبعد، نوش  قهیدق  چند 
م   یاشهیش مقابل  خود  و  ضعف گرشا   نیزم  یرو  ز،یگذاشت  نقطه  نشست. 

م و  بود  چا  دانستیدستش  دارچ  ی با  بهتر    ن،یچوب  درجه  نه  و  نود  حالش 
 .شودیم

را کنار    ل ینوشته بود، ارسال کرد، موبا  ناز یپر  یرا که برا  یامیگرشا، پ  نکهیاز ا  بعد 
  ن ییگلو پا  بیشد. س  رهیاش خرقصان دمنوش موردعالقه  یگذاشت و به بخارها 

 لب زد: مقدمهیآرام، ب  یبا لحن نبار ی. استینگر ز یرا آن سمت م نیداد و نوش

 نبوده.  یتو و کام نیب یزیقسم بخور که چ - 

 و دلخور جواب داد: د یلرز نینوش یهاله یت یقهوه رنگ  

 نبوده. نیبه مرگ نوش - 

آسوده شده   الشیخ  یرا خاراند. کم  ششیر  یو جا  د یکش  ی قینفس عم  پسرک
فقط کم اما  فنجان  یکی!  یبود  ساز  داخل  از  را  رنگ خوش   ینیها  و  برداشت 

 دوباره گفت:  نی. نوشستینگر  اقیرا با اشت قرمزش

باهاش   نکهیواست کمک کنم. با اباور کن گرشا، باور کن مجبور شدم ازش درخ  - 
خ اون  اما  کردم  نبا  یلیتصادف  کرد،  لطف  حقمون  اونجور  د یدر    ی باهاش 

 برخورد... . 

 کرد،ی م  شیکه بهنام دوباره داشت با دقت تماشا  یلمیف  یرا خورد و صدا  حرفش
 فضا شد. یبه تنها آوا ل یتبد 
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ا  باالخره از  وباره نظر سمت  د  د، یرا سر کش  شیقلوپ از چا  کی   نکهیگرشا، بعد 
 کشاند.  نینوش

بره.    نیهم هست از ب  یتا اگه فکر  بهت بگم  نارویا  دونمیبه هرحال من الزم م  - 
شروع کردن و   ید یجد   یطالقه. مادر و پدرش هرکدوم زندگ  یبچه  یکام  نیبب

پ سال  چند  تا  زندگ   شیاون  پدرش  قض  یول   کردیم  یبا  از  و   یهیبعد  عشق 
  کم ی  نکهی. بعد از ادبو   یبستر  یروان  شگاهیآسا  یدوسال تو  نا،یو مرگ ژ  شیعاشق

گرفت و باباش مجبور شد اون   یرو به راه شد، با بابا و زن  باباش سر ناسازگار
.  کنهیم  یاش زندگو از اون زمون جدا از خانواده   رهیرو براش بگ  ید یکه د  یاخونه

 .یمتوجه شده باش د ی... با ضهیهنوزم که هنوزه مر یول

  ش یآب آورد تا او دارو  وانی ل  کی  شیبهنام، رفت و برا  ییبه درخواست دا  نینوش
 :د یرا بخورد. سپس کالفه نال

 گرشا.  ستیما نبوده و ن نیب  یچیبخدا ه - 

 و ادامه داد:  د یرا تا انتها سر کش  ییچا ن،یبه حرف نوش توجهیگرشا ب  اما

وقت  ادتهیحتما    -  س  یکه  حوش  و  ت  زدهیحول  با  و  بابام  همراه  بود   میسالم 
 کوه.   میرفتی م یکوهنورد

هم    ل یو سب  شیهنوز ر  ش یرا که گرشا  ییکند. روزها  یادآوریکرد    یسع  نینوش
فر   یشر و شور بود با موها  یپسربچه   کیبود. مرد نشده بود هنوز و   اوردهیدر ن

  ی ان کودککه داشت، از هم  ییهاطنتی. با وجود تمام ش نیگرد و نمک   یاو چهره
 .کردینم  جادیا  یوابستگ  حد   نی کاش که نبود و تا ا  یبود و ا  نیحواسش به نوش
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بود. با   یآشنا شدم. اونم عضو گروه کوهنورد  یها بود که با کامهمون زمون   - 
ها اون سال   ی. توم یمیصم  قیکم شد رفتر بود، کمازم بزرگ  یدو_سه سال  نکهیا

.  کردیم  فیواسم تعر  هاشیآشنا شده بود و هر بار از خاطرخواه  نایتازه با ژ
 .هیچه نکبت دم یمتازه فه روز یاما من د میباهم بود  یدوازده سال

در  ناز یگرشا زنگ خورد. اسم و عکس پر  ل یکه موبا  د یبگو یز یخواست چ نینوش
 ییگرشا گشوده شد. با ابروها  یشانیظاهر گشت و اخم پ  لشیاول موبا  یصفحه

 را برداشت و لب زد: لشیال رفته موبابا

 ... الو... جانم.یسمتش بر خوام ینم گهید - 

به گوش، از جا بلند شد، سمت آشپزخانه رفت و وارد بالکن کوچک خانه   یگوش
 گشت. 

و سپس از جا بلند شد و    د یکه خوابش برده بود، چرخ  یبهنام  یرو  نینوش  نگاه
که گرشا او    ستادیا یبه بالکن، طور ک یتمام وارد آشپزخانه شد. نزد یبا کنجکاو

 .ند یرا نب

امکالمه  به و  سپرد  نم  یاش گوش  به کاشکردیکاش که گوش    د یسف  یهای. 
خود را    نازش،یپر  یو با هربار قربان صدقه رفتن گرشا برا  د یپشت سرش چسب

 یزه  یرا رها کرده ول  ناز یپر  گر یتوهم زده بود گرشا د  که  شدیم  یباخت. مدت
  ی زبانداد و با چربی شرح م  ناز یپر  یرا برا  روز یباطل! او داشت اتفاقات د  الیخ

خانم قشنگم«    ی: »پرگفتیدار مکش  ی. وقتاوردیبنا داشت دلش را بدست ب
 . آمد یدخترک کم م یهاهینفس در ر
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چسب  یبغض را  دمل  د یخرش  مانند  انگار  باد کرد. گرشا    شیدر گلو  یچرک  یو 
اش با کلمات آرام و عاشقانه  یبالکن، دختر  یبه آن در لعنت  کی که نزد  دانستیم

 .دانستیکه نم  فیصد ح  دهد؟یجان م

  ر یگتلخ و نفس  یبه قدر  تی. واقعردیرا بپذ   تیواقع  خواستیهنوز هم نم  نینوش
خودش بود، در برابر    یت. آخر آن پسر، گرشارا نداش  رششیبود که او تحمل پذ 

بود، با   سته یبود، گر  دهیو مرد شده بود. با او خند   دهیذره قد کشذره   شیهانگاه
توهم    یکه تمامش مشت  رفتیپذ یسال، م  ن یاو عاشق شده بود. چطور بعد از چند 

  کرد؟یم  دهیدختر تازه به دوران رس  کی  میاو را تقد   یراحت  نیبوده؟ چطور به ا
 .دادیمرگش م ز یفکر کردن به آن ن یحت

 گفت اگر دوزخ را به من بخشند   و

 را نسوزانم  یعاشق هرگز 

 عشق او را چون

 صد بار سوزانده است دو

که گرشا داشت قرار    یزمان  قایاشک را از صورتش ُرفت و دق  ار یاختیب  یهاقطره
بازگشت.    ییرایطاقت تمام کرد و به پذ   گذاشت،یمرا    یشگیهم  یدر کافه  دار ید
ر آزاردهنده  یبا صدا  یزرشک  یمیمبل قد   یرو رج  اش نشست و با هول و وال، ج 

ماند. انگار که تمام    رهیخ  اششکسته   یرا برداشت و به صفحه   اشیمیقد   ل یموبا
 .کردیم ینی، احساس سنگدلش یآوار شده باشد رو ایدن

 گرید یساحل یبه سو دیزنم شا یم ایدر به

 گرید یمشکلم را مشکل د یآسان نما مگر 
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 دمیدیکه دلبستم به چشمان تو م  یاز روز من

 گرید یدنبال دل افتند یچشمان تو م که

 ی هایاز عسل  شد یذوقش را م  یتر شده بود. حتکه از بالکن برگشت، سرحال   گرشا
رفت و    وار یدر کنار د  شده  ز یآو  یهاخندانش حدس زد. به سرعت سمت لباس

را تماشا کرد   اقشیاشت  یچشم  ر یکرده بود، ز  لشی که خود را مشغول موبا  نینوش
 شد. د یتشد   شیو بغض گلو

 دانم یم ز یخود ن نیهر کس دل ببندم بعد از ا به

 گرید یجز اندوه دل کندن ندارد حاصل به

 گرید یساحل یبه سو دیزنم شا یم ایدر به

 ... . گرید یمشکلم را مشکل د یآسان نما مگر 

 ی نظر فاضل 

 ینه یو در مقابل آ   د یپوش  د،یکش  رونیرگال ب  نیکه داشت را از ب  یلباس  نیبهتر
و   د یگردنش پاش  یزد. چند پاف ادکلن رو   یمختصر  یرا شانه  شیموها  ،یوارید

 . لب زد:د یاورکتش را پوش

 کار واجب دارم.  رون،یب رم یمن چند ساعت م - 

را کنار انداخت. به همان   لشینتوانست خود را کنترل کند و موبا  نینوش  گر ید
و حجمش را   د یکشی. فقط درد بود که مآمد یجانش باال م  زدیخدا اگر حرف نم

اش انداخت  گشاده  یهاگرشا و سگرمه  نقصیب  پیبه ت  یاندازه زد. نگاه  شد ینم
 و از جا برخاست. 
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 اون دختره؟ شیپ یریم - 

  ن یبرگشت و نوش  ن یرا باز کند، سمت نوش  یبخواهد در  خروج  ه نکیقبل از ا   گرشا
 لرز برداشت:  شیبار صدا ن یشد. ا تر کی چند قدم به او نزد

 براش؟  یارییبال درم یبرات مهمه که دار نقدر یا - 

  چوقت ی. هخواستیرا نم  ن یهرگز ا   نی گرشا دوباره جمع شد. آخ! نوش  یچهره
به   ز یپسر ن  نیا  یهای بود که تلخ  نیو دردش ا  شیهایبه تلخ  کردیعادت نم

 . نشستیدلش خوش م

 و سپس لب زد: ستیمقابلش را نگر شانیو پر ختهیدختر از هم گس یکم  گرشا

 .فهممیها و رفتارات رو نمحرف نیا ل یدل - 

 داد. هیتک اشیکنار   وار یو آرنجش را به د د یکش  یحرص ی را گفت و نفس نیا

م  گهید  -  نگران  منینوش  شمیدارم  قول   یگیم  یبه کام  یر ی.  بهت   یهامن 
ا  یگ یدادم، م  یاگهید که   یزیکه حال االنته. نگو اون چ  نمیبهت نظر داشتم. 
 داره. تیذهنمه واقع یتو

سرکش،    یدوخت. بغض  شیپا  ر یز  یقال  یهاآورد و چشم به گل   نییسر پا  نینوش
در   یتی تف  ی. صدادادیکوفته بود که مجال سخن به او نم   شی پا بر گلو  یبه حد 

 سرش اکو شد که گفت: 

 تمومش کن. ن،یاون دوستت نداره نوش - 

که در   یتمامش کند؟ کس  شد ی. چطور مد یچیدرهم پ  نینوش  یدخترانه  یابروها
 .کردیم یبود که به خاطرش زندگ یلیدل یبود، همه  ستادهیبرابرش ا
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 بدون تو دونمینم

 ... . خوام یم یچ ندهیز آ ا من

 ی بود. با انگشتانش چانه  ستادهیا  شیآمد، حاال درست رو در رو   تر ک ینزد  گرشا
بر کنترلش   هیکه دخترک، چند ثان  یرا گرفت و سرش را باال آورد. اشک  نینوش
 .د یچک نییلرزانش پا یهاله یمجال نداد و از کنار ت گر یبود، د دهیکوش

نزد  عطر  از  را سوزاند. خواست   نیترک یتن گرشا،  تمام وجودش  حالت ممکن، 
او، با آن خط اخم محرز ماند و   یعسل  یهاچشم بدزدد اما نشد و چشم در چشم 
 سخت گذشت. شیتنها خدا دانست چقدر آن لحظات برا

  دی چک یاش مبر چهره ار یاختیکه هر آن، ب  یو اشک نیلرزان نوش یهابر لب گرشا
 . د یچ یدرهم پ شتر یب شیهاو اخم شد  ز یر

  ی داشته باشه تو   تونهیکه خواهر به برادرش م  یحس  ر یغ  ،ینگو که احساس   - 
 . نیوجودت هست نوش

  شیهابا عجله اشک  نیو از او فاصله گرفت. نوش  د یکش  نینوش  یاز چانه  دست
ا و  پاک کرد  ا  نیاول  ن یرا  تا  مقابل گرشا،  در  بود که  عجز   ن ی بار  احساس  حد 

 . بغض فرو برد و گفت:کردیم

 .ها رو به کامران نزدم، همه رو از... از خودش درآوردهمن اون حرف - 

سردرگم بود که   یو کالفه نگاهش کرد. به قدر   د یکش  شیبه موها  یچنگ  گرشا
 مرز نداشت.

 تو... .  ،یرو ندا  ینداشت  دایبا ش یفرق چیتو برام ه - 
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 کلماتش، محرز گشت:   امانیباال آمد و لرزش ب نبار یا نینوش یصدا و

 ! ستمیمن خواهرت ن - 

.  د یو دخترک لب گز  ست یرا نگر  نیبهت زده نوش  د،یگرشا باال پر  یمشک  یابروها
داشت،  ینییهنوز ُتن پا نکهیگرشا، با ا  یتمام وجودش مملوء از آشوب بود. صدا 

 ناقوس مرگ دخترک شد: نبار یا

باشه. اگه    تونهینبوده و نم  یخواهر و برادر  یاز رابطه   ر یما، غ  نیب  یحس  چیه  - 
. نه تنها  رم ینگاه بد سمتت بگ  هی  یوقت نخواستم حت  چیبدون، من ه  یدونینم

نظر بد بهت بندازه.   هیجرات کنه که    یاگه ید  کسچیه  خواستیخودم، دلم نم
هم دارم،   گهیخواهر د  هی   کنمابا ازم خواست که فکر  خان ب  شی سال پ  یلیچون خ
خواهرم و منم قول دادم   یخواست مواظبت باشم. از همون روز تو شد   ز یچون عز
 .مونمیبه خان بابا که مواظبت باشم. سر قولمم م ز،یبه عز

نگاه باال آورد و    ر ی. متحبازنگشت  گر ینفس که از وجود دخترک رفت، د  نیآخر
 یهاها و کمکتمام آن محبت   ها،یپس تمام آن هواخواه  سمت گرشا گرفت.

 ن؟یفقط هم قول مزخرف به پدربزرگ و مادربزرگ بود؟ ک ی به سبب   غیدریب

عق  ناگاه انگشتر  آن  به  نوش  ،یمشک  قینگاه گرشا  نشان  انگشت  و   نیبر  افتاد 
قلب   یخال  یانگار در جا  یز یفوت کرد. او نفس فوت کرد و چ  ینفسش را به تند 

به او نداشته باشد،    یموضوع که گرشا حس  نیتصور ا  ی. حتد یکش  ر یت  ن،ینوش
داغ، انگار بر کل    یلوله گ  کی  یبه دردناک  یزی. چبردیم  غمایتمام وجودش را به  

حاال،    ن ی. کاش همدیچی پیاستخوانش م  یالدر البه  یو درد  شدیپخش م  کرشیپ
ماند و تنها   رهیخ  ن یچشمان نوشاما او در    کرد،یکه زد را نقض م  یگرشا حرف
 لب زد:



 

 
331

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

  یکنیبهشون فکر م  یکه دار  ییزایرو گفتم تا اون چ  نینگام نکن، ا  ینجوریا  - 
ترت برادر بزرگه و برادر بزرگ  هی  شهیتو هم  ی. گرشا برایتموم کن  نجایرو هم

 تر. برادر بزرگ هی . هواخواهته، مراقبته، نگرانته، اما فقط به عنوان مونهیم

را بر   وارها یبستن در، تمام د بیمه ی. در را گشود و خارج شد و با صدابرگشت
 کرد.   رانیو چارهیدل دختر ب 

  ه ی فشرد. چقدر گر  ش یو دست بر بغض متورم گلو  د یبه زحمت نفس کش  نینوش
روز، دو روز،    ک یآتش دلش را خاکستر کند؟    تتوانسی م  هیچند روز گر  کرد؟یم

 دو هزار روز، چقدر؟ 

 یاشتباه من  یآه من تو

 م یگویهنوز از تو م  چگونه

 یراه من مهیهمسفر ن تو

 م یگویهنوز از تو م  چگونه

و از همان فاصله و ارتفاع     د یسست و لرزانش را سمت بالکن خانه کش  یهاقدم 
رقصان برف در هوا معلق بود.    یهاراند. دانه  ابانیپنجم، نگاه سمت خ  یطبقه 
 ی و حاال شادان و رقص کنان بر موها دنیبرف سال شروع کرده بود به بار نیاول

 . نشستیدخترک م یشکالت

رت حس  تیبود، با نها  یرا که منتظر تاکس  شیسراسر دردش، گرشا  یهاله یت  با
 ی جالب  ی خشن و سرد، هارمون  یبا آن هوا  قیگرمش در تلف  یها. اشک ستینگر

 ساخته بودند. 
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 م یتصم  نینوش  نشست،یم  یدربست  یتاکس  کیکه گرشا در    یقیدقا  ق،یآن دقا  در 
 خود را گرفته بود. یقطع

 من یمن بغض خانه یبهانه

 خواهمی م هیگرفته دلم گر  

 من  یخوش عاشقانه الیخ

 راهم ن یآخر ییتو شهیهم

بر حال خراب و داغدارش   یبرف سال، شاهد   نیو اول  ختیو اشک ر  ختیر  اشک
 شد.

 توام  ی توام پا به پا یصدا

  یرو به خاموش ام ی بریتو م 

 توام   یآشنا نیتر  بهیغر

 یفراموش نیا ُکشدم یکه م  

دو نفر جا داشت، آرام نشست و چشم    یفقط اندازه  د یبالکن کوچک که شا  درون
تلخ گرشا،    یهابر پوست صورتش حس کرد، حرف   یت. لطافت برف را وقتبس
 شد. یادآوری شیبرا  گر ید یبار

  دن یدر آغوش کش  یبرا  یتا ک  شد؟یلگدمال م  د یکه تا سر حد مرگ با  یغرور  یک  تا
گرشا    یهایفقط بد   ق،یدر آن دقا  زد؟یخود را به آب و آتش م  یواه  یه یسا  ک ی

که    یمیتصم  یاو برا  نانیو بر اطم  شد یاش مرور مگرفته   بود که در ذهن جنون
 .د یکشیحالت ممکن درد م نیرحال دلش به بدت نی. با اافزودیگرفته بود، م
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 ... . یفراموش نیا ُکشدم یم که

که   یمی. زمان برد تا بتواند در تصمد یایزمان برد تا با خودش کنار ب  یساعت  چند 
 ود مصمم شود و به آن خوب فکر کند. گرفته ب

 ش یرو شد یبهنام بازگشت. احواالت بهنام بهتر بود و م ییبرداشت و نزد دا قدم 
 د یکور شده بود، با  اشیزندگ  یروزنه  ن یتری اتیحساب باز کرد. پس حاال که ح

 . آوردیرو م گر ید یکم سو  یهابه روزنه

 کرد و لب زد:  دارشی دست ب یهاتکان  با

 .میبر د یبا ،ییپاشو دا - 

بر وجودش رخنه کرد. گرشا را تا ابد فراموش   یکه بر زبان راند، وهم  یاز کالم  و
  گر ید  یاو را در کنار کس  خواستینم  گر یتصورش زجر داشت اما د   یحت  کرد؟یم
تماشا کند و   گر ید  ی دختر  یرا برا  شیهاو محبت  هادنیو دم نزند، نازکش  ند یبب
 را برادر خود بداند.او 

 دنیو خمارش را چند بار باز و بسته کرد. با د  نیسنگ  یهابرخاست و چشم  بهنام 
ر  ژ یپرست بهم  و  موها  ن؛ینوش  یختهیداغان  بر    شان یپر  یآن  شده  رها  و  شده 
 :د یمتورم، با تعجب پرس یهاو آن چشم شیهاشانه

 شده؟  یچ - 

نکند، بغض فرو   هیگر  گر یبا خود عهد بسته بود تا د  شیپ  یقهیکه چند دق  نینوش
 .د ینفس کش قی برد و عم

 ؟ یبرون نیماش یتونیم - 
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 *** 

بزرگ دسته تلف یگل  آرام  د یرز  سف  از گل   ی قیکه  به  بود،  قرمز  رو  یو    ز یم  یبر 
 زد. یگذاشت و لبخند محو

 ی هالب  یبودند، گوشه  بایز  یبیبزرگ و شکوفا که به طرز عج  یهاگل   دنید  با
فر   ی زود لبخندش را جمع کرد و موها  یلیاما خ  د یباال پر  ناز ی و سرخ پر  میحج

 اش را پشت گوش داد.خورده

جذابش کرده بود اما فکر   ار یبس  نقص،یب   شیو آن آرا  یتونی آن شال ز  کهنیا  با
قدر تند بود که چرا آن   ر ی. مدام با خود درگد یچرخینم  یگرشا، اصاًل در آن حوال

مغموم    ی. چهرهکردیمراعات او را م  یکاش که کم   یصحبت کرد و ا  نیبا نوش
 . رفتی از خاطرش کنار نم یالحظه ن،ینوش

 !یبه زحمت افتاد - 

  اشان یشکالت  کیداد. سفارش ک  ناز یپر  ل ی تحو  یباال کرد و دوباره لبخند کوتاه  سر 
 :د یپرس  ناز یپر د،یکه رس

 شیباالخره رفت پ  اد یبالها سرت ب  نیباعث شد ا  نکهیدخترخالت بعد از ا  نمیبب  - 
 نه؟ ایباباش 

 کیبه    گذاشت،یرا با چنگال داخل دهان م  کیاز ک  یکه مقدار  یدرحال  گرشا
 »هوم« بسنده کرد.

 کرد.   انیرخ نما یاش به قصد دلبرعمق گرفت و دوباره چال گونه ناز یپر لبخند 
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کبود،   ینیبگردمت با اون ب  ی. الهمیخب پس خدا رو شکر از شرش خالص شد   - 
 !یچقدرم بانمک شد 

گرشا را لمس کرد و او فقط نگاهش کرد و دوباره    ینیب  یبا ُنک انگشتش کبود  و
 لبخند زد. رمقیب

برف سال، فقط    نیارش برف متوقف شده بود و از اول ب  گشت،یاز کافه بازم  یوقت
 .شد یم  دهید  ابانیخ  یهاخشک درختان و بر جدول  یبر شاخه  ی مختصر  ید یسف

ج  در  خ  بیدست  و  برد  تار  ابانیاورکتش  و  ط  کیسرد  زنان  قدم  کرد.   یرا 
 اجیخلوت با خود احت   یرساندنش رد کرده بود. به کم  یرا برا  ناز ی پر  یاصرارها
 داشت.

فضا   همچنان در  خ  یکه  سرد  و  ا  ابان،ی شلوغ  و  خانه  اتفاقات  چگونه   نکهیبه 
با خان   نینوش  تواند یم زنگ خورد.    لشیموبا  کرد،یبابا رو در رو کند فکر مرا 

و بعد از خواندن هزار نوع   زدیمادرش بود. هر روز حدود سه بار به او زنگ م
  شان یچرا آبرو  نکهیو گفتن ا  دهش  میج  ن  ی نوش  یتشر آمدن براو توپ و    ٔاسی  یه یآ 

 .داشتیرا تنها گذاشته، باالخره دست از سر پسرش برم ز یرا برده و عز

صدا  پاسخ و  بعد کرد  به  موکول  را  او  به  نمود.    لشی موبا  یدادن  قطع  را 
حرف  تر حوصله یب بتواند  بود که  آن  سع  شیهااز  دوباره  و  بشنود  تا   یرا  کند 
 و آرام بماند.  یطقمن

  ی خال  یجا  دنیبا د  د،ی رس  کردیم  یکه در آن زندگ  یمجتمع  نگیبه پارک  یوقت
چطور   د ینفهم  یدر گوشش به صدا درآمد. حت  یبهنام، زنگ خطر  ییدا  نیماش
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به طبقه  را  و هم  یخود  وارد خانه شد  نگران نیپنجم رساند،  با  را    یکه  چراغ 
 شد. یو دلش خال د ید یروشن نمود، خانه را خال

 ینگاهش بر تابه  یکه سست شده بود سمت آشپزخانه رفت و وقت   ییهاقدم   با
که رنگش به    نیدارچ  یچا  یبود و قور  دهیکه ماس  سوخته  مهین  یهایراشکیپ
 .د ییدرآمده بود افتاد، دندان برهم سا ر یق یرگیت

و حاال   دانستیدند. کجا و چطورش را فقط خدا مرفته بو  اشییو دا  نینوش
کننده   وانهیگر و درخنه   شیتشو  کیو    کر یدر و پ  یتهران ب  کیگرشا مانده بود با  

 درآمده بود.  انیبه قل شیهاحاال در رگ ن یکه از هم

 *** 

 شیهارا گشود. ورق قرص   خچالیجذبش، در     یغازکله   یهود  دنیحال پوش  در 
  یمکث اجبار  هیها را جدا کند که به چند ثاناز قرص   ی کیرا برداشت و خواست  

در احواالتش رخ نداد پس    یرییرا نخورد و تغ  شیهاقرص   روز یمبتال گشت. د
 ی شگیهم  نیو روت  یعاد  تحال  گر یامروز د  ،یها بود؟ از طرفبه آن  یازیچه ن  گر ید

کانتر آشپزخانه پرت کرد و   یوها را ر داد، قرص   رونیب  ی. نفسآمد یبه کارش نم
 زد. رونیاز خانه ب

و   گرفتیم  ل یتحو   رگاهیاز تعم  شه،یش  ضی را بعد از تعو  نشیکه ماش  یحال  در 
 یبوق متوال  نیتماس ضربه زد. بعد از چند   کونیآ   یرو  نشست،یپشت فرمان م

 ی سالم اجبار  کیداد و او پس از    لشیپشت خط تحو  یسرد  یباالخره پدرش بله
 لب زد:

 . خوام یخارج از شهر رو م یاون کارگاه متروکه  د یکل  - 
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 :د یچیو کلفت پدرش در پشت خط پ  دهینخراش   یصدا  کرد،یطبق آنچه تصور م  و

 ؟یخوا یم یواسه چ - 

 بار بزنم اونجا. د یدارم که با لهیوس یسر هی - 

و برهان باالخره موفق شد نظر مثبت   لیو آوردن هزار دل  بتیاز هزار مص  بعد 
 ک ی  ر یگرفت سپس وارد مس  ل یرا از پدرش تحو  د ی. رفت و کلپدرش را جلب کند 

 شد.  راقیهمدان به د یساعته میو ن

و    د یچرخیدر سرش انواع فکرها م  ،یسیانگل  میمال  کیحال پخش شدن موز  در 
 .ودشیتر ماش رفته رفته داغکف کله   کردیو حس م گرفتیشکل م

 اشیچیرا برداشت. درب پ  یدنینوش  یبطر   ن،یدراز کرد و از داشبورد ماش  دست
  یفرمان بود، به انعکاس کدر چهره  یدستش رو  کیکه فقط    یرا گشود و در حال
.  د یقلوپ از آن را سر کش  ک یکرد و    یمربع شکل، نگاه  یبطر  ییخود بر سطح طال

 درحال سر شدن هستند.  ز یُنک انگشتان  دستش ن کردیم همزمان حس 

ها راه داشت.  آن   یکه به خانه   د یچیپ  یو خلوت   کیبار  یداخل کوچه   د،یرس  یوقت
گذاشت و   نیماش  یرا ارسال کرد و سر به صندل  ستادنشیو محل ا  دنیرس  ام یپ

آرامش  نیتنها هم ش،یهاشدن خواسته یعمل یمنتظر ماند. الزمه لکسیکامال ر
برا  اگر  چند  هر  چ  سهولت  شیبود  همه  پ  و  ق ی دق  ز ینداشت.  برنامه   ش ی طبق 

  یسرکار برود، مادرش خانه  دایرا انتخاب کرده بود که پدر ش  ی زمان  ی حت  رفت،یم
 .د یاین شیپ یباشد و مشکل ز یعز

نشست و کامران که   نیشد، داخل ماش   شیدایپ  دایبعد باالخره ش  قهیدق  چند 
 شروع شده بود.  ی باز گر ید د،یاز قبل شده بود، در دل مدهوشانه خند  تر نیسنگ
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آدکلن کامل را  کیلباسش را تن کند و انگار که  نیکرده بود بهتر  ی که سع  دایش
لبخند از    د،یشل سمت کامران چرخ  یشیکه با ن  نیکرده بود، هم  یآن خال  یرو
دق  ش یهالب نگر  یهایکبود  تر قیافتاد.  را  لب کامران  و کنار  در    ست یگونه  و 
 :د یکه دستانش لرز گرفته بودند، پرس  یحال

 ؟ یشده کام یچ - 

 تکان داد.  ی و با افسوس سر د ی اش کشناراحت بر چهره ینقاب کامران

 . یبهت نگفتم تا نگران نش - 

ب   یدختر  احساسات بود،  قبل جوش  شتر یکه کنار کامران نشسته   ی . گوشهد یاز 
 یشد که حت ز یصورت کامران ر یهایرا گرد کرد و نگران بر کبو اشیشال زرشک

 کامال محرز بود.  ز ین ششیر ر یاز ز

 ؟ ی. دعوا کردکنمیشده االن سکته م یتو رو خدا بگو چ - 

کرد و دل او را دو صد   دایش  مینگاه محزون تقد   کیو    د یکش  یقینفس عم  کامران
 برابر لرزاند. مغموم گفت: 

 ته.دسته گل داداش - 

 درشت شد و کامران ادامه داد: دایش یمشک چشمان

مشت  ر یفحش بارم کرد و ز تونستیبو برده. اومد تا م مونیدوست یهیاز قض - 
به   د یهم نبا  گهیو د  یحرف بزن  یپنهون  دایبا ش  یو لگدم گرفت که حق نداشت

 .یبش کیخواهرم نزد
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 یکه با شالش ست کرده بود، بر هم فشرده شد. مغزش برا  دا یش  یزرشک  یهالب
 را نداشت.  یخبر ناگهان نیا دنیو تحمل شن دادینم یاری ل یتحل

 زنگ هم نزده.  ی نگفته. حت یزیبه من که چ  ده؟یفهم یآخه... آخه چطور  - 

را روشن نمود. همزمان ساعت    نیزد، دست به فرمان برد و ماش  یپوزخند   کامران
 .کردیم ییودنما خ متشیقگران 

 یکه ک  یحدس بزن   یتونینم  یسر وقتت. حت  ادیالبد نگه داشته به وقتش ب  - 
 لومون داده باشه. 

ناخن  یدرحال  دایش ناخودآگاه  روالک خورده   یهاکه  را  پوست دستش    یاش 
خ  د،یکشیم وارد  و کامران  نگاهش کرد  لحنش   راقید  یاصل  ابانیمنتظر  شد. 

 زا بود. استرس ش،یپ قهیمانند چند دق 

چطور بو برده، از سر حسادت   دونمینم  یبدبختمون کرده الکردار! دختره عاط  - 
 رفته صاف گذاشته کف دست گرشا.

با  دایش  مردمک بود. چرا  برجسته شده   یکار نیچن  یعاط  دیتا سر حد جنون 
 ر یپدرش نزده بود؟ ز  ا یبه او   یو اگر برادرش بو برده بود پس چرا حرف  کرد؟یم

 کرد.  ینثار عاط یلب فحش

 هیم و  گرشا از تهران خودش رو رسونده دم در خونه  دم یدر رو باز کردم و د  هوی  - 
 خودش بود بارم کرد و... .  قیال یبرداشت روم. هرچ ز یخ  هوی. ساده ی لنگه پا وا

ه زحمت آنقدر کم بود که ب  کالم،یآهنگ ب  ی ادامه نداد. صدا  گر یو د  د یکش  یپوف
 . شد یم دهیشن
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 ادا کردن گم کرده بود، لب زد: یآشوبه کلمات را براکه از دل  دایش

  ی کار  نیکثافت چن  یعاط  د یشد؟ چرا با  ینجوریا  ی. کشمیم   وونهیدارم د یوا  - 
 بکنه آخه؟

کامران    گشت،یوارد جاده شده بود و داشت از شهر دور م  نیکه ماش  یحال  در 
چهره و سمت  زد  ش  یآرام کنار  دست  دا،یمشوش  برگرداند.  ر  یسر  اتو   شیبه 

جذاب    دایبر مشام ش  ش،یهاساطع شده از لباس  گار یس  یو بو  د یاش کشخورده
 دایو دل ش  دیرسیو کنار لبش دردناک به نظر م  گونه  یحال کبود  نیآمد. در ع 

 . آزردیرا م

 دا ی. شادینتظره به وقتش سر وقت توهم بدعوامون شد. مطمئنم که م  روز یپر  - 
کاراش مقاومت نشون    یبهش نگفتم و جلو  یچیباور کن فقط واسه خاطر تو ه

 از دستت بدم.  خوامیمن عاشقتم و نم نکهی ... انکهیندادم. فقط واسه خاطر ا

گشت اما چشمان    شیهاقالب لب   یگرفت. لبخند کمرنگ  تمیناگاه ر  دایش  قلب
براقش آب جمع شد   یهاله یاز آشوب بود. ناگاه در ت  ییایهمچنان در  اش،یمشک

 و لب زد:

 شه؟یم یحاال چ  یعنی... یعنی... یاز دستت بدم کام خوام یمنم نم - 

 ی باز  دایچطور دارد با روح و روان ش  دانستیتکان داد و خوب م  یسر  کامران
 .کند یم

امون واسه  یراه  گهیبه گوش بابا و مامانت برسه د  هیضچون اگه ق  میبر  د یبا  - 
هزار   ای  میستین  یهمشهر  ای  ادهیز  مونیسن  یفاصله   نکهی. واسه خاطر امونهینم

 تونمی. اما من نمکننیکه هست، اونا هم مثل داداشت مخالفت م  یاگه یعلت د
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دار دوسم  اگه  بدم.  دستت  ب   یاز    ت یمحرم  یغه یص  هی  میریم.  دایش  ایباهام 
قبول کنن    شنی ات مجبور م. بعدش خانوادهمیکنیم  یمدت زندگ  هیو    میخونیم
 .شهیدرست م ز یهمه چ دم ی. بهت قول مزم یعز

  ک ی   ن ی. آخر کامران که در اشد یتندتر م  دایضربان ش  داد،یچه کامران ادامه م  هر 
با او ه  یدرباره  یسال دوست باره    کینکرده بود، چطور به    یصحبت  چ یازدواج 

 داشت؟ یمیتصم نیچن

موضوع غرق در لذت شده بود و در آن لحظات    نیا  دنیاز شن  دایکه ش  هرچند 
  ن یاما قطعا دلش داشتن کامران را به ا  دادی اش فرمان مفقط احساسات کودکانه

 .خواستینحو نم

 .ردیرا از داخل دهان گاز گرفت و نتوانست نگاه از کامران بگ لپش

 ؟ییهوی ینجوریآخه ا - 

خاکستر نگاهش را    رون،یب  فیو انعکاس نور ضع  د ی کامال سمت او چرخ  کامران
 نیاز ا  دای و ش  د یکوب  اشیشانیپ  یکشاند. با کف دست، محکم رو  دای بر رخ ش

 خورد.  کهی اش،یواکنش ناگهان

بهت بگم    خواستمیوقت بود که م  یلی! خستین  ییهوی...  دا یش  ستین  ییهوی  - 
 تونمی نم  گهیحاال د  یول  میآشنا بش  شتر یزمان بگذره و ب  کمیبهتره    کردم یاما فکر م

 . اسسر اون دختره  ر یاشم زو همه  شهیداره خراب م یدست دست کنم. همه چ

در   دا،یسرد ش یهادستان بزرگش نگه داشت و گونه نیرا ب  دایش دهیکش  صورت
 کیلجباز و    یدختر  شهیهم  نکهیبرخورد با دستانش ُگر گرفت. چرا با وجود ا

ا تا  مقابل کامران  در  بود  م  نی دنده  نرم  مح  نکهیا  د یشا  شد؟یحد  در   طیحاال 
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تلف  ن،یماش در  تلخ کامران  بو  قیعطر  س  یبا  هم    کردیم  ییفرما  کمح  گار یتند 
لب  لرز گرفته  ییو با صدا  د یچیدخترانه و کلفتش درهم پ ینبود. ابروها ر یتاثیب

 زد:

 ما رو از هم جدا کنه.  یکس  ذارم ی... نمیمن... من دوستت دارم کام - 

 ن ییگلو پا  بیاش زد و کامران سرخوش سرا در اوج احساسات دخترانه  حرف   نیا
  ک یاز صالبت نگاه    یزیاما در نگاهش چ  د یاو کش  یداد. دست از نوازش گونه 

 مرد عاشق کم نداشت. 

 .فتهیب ابیها از آسحداقل واسه چند روز کوتاه تا آب ا،یپس باهام ب - 

 را روشن کرد و به راه افتاد.  نیدوباره ماش دا،یاز ش یجواب  ایاز هر واکنش  قبل 

و   چاند یپیرا دور انگشتانش م  اشیکوچک دوش  فیبا استرس، بند ک  ز ین  دایش
  ی بر آن، از سرما   دهیالجان و کم نور تاب د یخورش  یکه حت  کردیم   یانگاه به جاده
 :د ی. ناگاه پرسکاستیمشهودش نم

 چرا رفته و گذاشته کف دست گرشا؟ ده؟یچطور فهم یعاط فهمم، یآخه من نم - 

بخار گرفته   یهاشه یتا ش  کردیرا روشن م  نیماش  شیکه گرما  یدر حال  کامران
 را صاف کند، جواب داد: 

آخرش سر    کردم،یم   یتوجهی! اما چون بهش بخواستهیخاطرم رو م  نکهیمثل ا  - 
 .ختیاز کارم درآورد و از سر حسادت زهرش رو ر

با عصبان  فشیبند ک  دایش وار . همزمان زمزمه د ییتمام فشرد و دندان سا  تیرا 
 : کردیتکرار م
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 .شعوریچه غلطا، ب - 

سبب شده   یدنی. اثر نوشرفتیم  شیکامران پ  یداشت طبق خواسته  ز یچ  همه
 ضبط را باال ببرد. یبراند و صدا شهیتر باشد، تندتر از همبود کوک

بود و هم   رشیبانگیگر  یهم تب ترس و نگران  دایکه ش  یآن لحظات، لحظات  در 
  ت یاهم  شیچندان برا  و  کردیفقط به بودن در کنار کامران فکر م   ،یشور  عاشق

 .د یایب ش ینداشت که چه پ

  یشلوغ همدان وارد شهر شدند، در حال  یاز ورود  یساعت بعد، وقت   کی  حدود
 :د یبه رفته بود، نگران پرس رنگ یهانیبر ماش  دایکه نگاه ش

 م؟یریم میکجا دار  - 

 ی دوازده متر  ابانیخ  ک یوارد    نکهیا نشکست تا ا سکوت کامران ر   ز یسوال ن  نیا  اما
 را کنار زد. نیشد و ماش

پر سوال    یخلوت و سپس نگاه  مهین  ابانینظر به درختان سراسر لخت خ  کی  دایش
 بر کامران انداخت و او باالخره لب زد:

 ؟ یاش رو که داربزن. شماره  یزنگ به عاط هیو   ار یرو درب تیگوش  - 

 :د ی و طلبکارانه پرس د یباال پر دایش یابروها

 زنگ بزنم؟  یریکبیبه اون ا د یچرا با - 

در چشمان    یبیو شور عج  طنتیکه ش  یو درحال   د یپر  یکامران به تلخند   یهالب
کوچک    یدم اسب  کی  ی را که به اندازه  شی کش موها  زد،یموج م  اشیخاکستر
 .تخیر شیهارا بر شانه اش یمشک یباز کرد و موها  شد،یبسته م
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ازش    ،یستادیمنتظرش ا  خونه  کینباشه. فقط زنگ بزن و بگو نزد  تیتو کار  - 
از خونه ب من  اد،یب  رونیبخواه  با  تنها  ،یفقط نگو   یو حرف مهم  ییبگو خودت 

 . یباهاش دار

و کامران در مقابل آن دختر از خود    د ی ایب  یقرار است عاط  نکهیبا توهم ا  دایش
 کامران عمل کرد.  یبه عشقش نسبت به او اعتراف کند، طبق خواسته یراض

بود،    خبر یو کامران ب  دای ش  یکه به کل از دوست   یعاط  رتی تعجب و ح  رغمیعل
 ابان،یآمد. در حال نگاه کردن به دو سمت خ  رونیاز خانه ب  دا،یش  یطبق خواسته
ب  اشیشال مشک رو  کیو    د یکش شیموها  یرو  شتر یرا  را  اش شانه  یطرفش 

تن کرده و   یو اهلل بختک یارا عجله  یتونیانداخت. معلوم بود آن مانتو جلو باز ز
  دا یبه دنبال ش هانی ها و ماشدرخت نی از چشم چرخاندن ماب  یآمده. وقت رونیب

 شد، دوباره با او تماس گرفت.  د ی ناام

استتار   گر ید  نیماش  کیبرده بود و پشت    ابانیخ  گر یرا به سمت د  نیماش  کامران
 نباشد. یداشت تا در ُبرد نگاه عاط

سمت نگاهش، همچنان بر کامران    کی بلندگو گذاشت.    یدوباره تماس را رو  دایش
 بود.

 شا هم باهاته؟ گر   نمیپس تو دختر؟ بب ییکجا  - 

 لب زمزمه کرد:  ر یز کامران

 . ابونیسمت خ نیا ادیبگو ب - 

و   د یکش  یحرص  ینفس   آورد،یکامران سر درنم  بیعج  یاز کارها  چیکه ه  دایش
 گفت: 
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 . ابونیسمت خ نیا ایب ،یعاط نمت یبیمن دارم م  - 

بار  د یترد  یعاط خ  گر ید  یگونه،  آسمان  یابانیدو سمت  و گرفته    ر یدلگ  یرا که 
مانتواش را دور خود چالند و قدم در   د،یرا ند   یکس  یکرد و وقت  یداشت، وارس 

 گذاشت.  ابانیخ

 ی آب  سان یرا روشن کرد و پاترولش را از پشت ن  نیلحظه، کامران ماش  نیهم  در 
سرد  د یکش  رونیب عرق  سرعت که گرفت،  فشرد.  بر گاز  پا  ش  یو  اندام    دا یبر 

را هر    نیفاصله نداشتند و کامران شتاب ماش  یطاز چند متر با عا  شتر ینشست. ب
با وحشت دست    نکهیتند و تندتر شد تا ا  دای. ضربان شکردیم  شتر یو ب  شتر یآن ب

 : د یتوپ زنانغیدر گرفت و ج یرهیبر دستگ

 ؟یکام  یکنیم کار یچ - 

نم  اما انگار  کاسهد یشنیکامران  در  ی.  بود  شده  و   ییایچشمانش  خون  از 
کار را انجام   نیا  خواهد یواقعا م  دانستی. در آن لحظات، درست نمد یجوشیم

و آمار   نشیماش  یشهیشکسته شدن ش  یتالف  د یبا  دانستینه، فقط م  ایدهد  
  اورد،یحاال سر آن دختر چموش و به زعم خودش زرنگ درب  نی دادن به گرشا را هم

  ی خوب  وبرگردبر یبود، ب  نیعادتش هم  ی حالت ممکن! از کودک  نیآن هم به بدتر
 . گفتیرا پاسخ م انشیاطراف  یو بد 

گرفت.    یرا سمت عاط  نیگاز فشرد و ماش  یرو  شتر یرا ب  شیعوض کرد، پا  دنده
ا  شیهادندان از  توان برهم فشرد و قبل  تمام  با   یبتواند واکنش  یعاط  نکهیرا 

 گرفت.  ر یز دا،یش رانیح یهانشان دهد و خود را برهاند، او را در مقابل نگاه



 

 
346

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

افتاد  نییپا نیترمز کامران، از ماش شیبرخورد کرد و با ن  نیبا کاپوت ماش یعاط
ولو گشت. کامران دوباره پا بر گاز فشرد و   ابان یناهموار خ یهاو بر کف آسفالت

 به سرعت از صحنه دور گشت. 

  بر آسفالت  دهیآرم  انداخت،یم  هیکه داشت بر کل وجودش سا  یدبا در   یعاط
ز با چشمان  ر یسرد  پاترول مشک  یسرش،  دور شدن  نگر یتار،  را  .  ست یکامران 
 را برد. اشیاریو آرام آرام هوش د یچک  نییلبش پا یگرم و لزج از گوشه   یخون

داده بود و در حال دور شدن داشت    نیی را پا  شهیکه با وحشت و وهم ش  دایش
تماشا م  یصحنه  را  را    یبا چنگ  کرد،یتصادف  او  و  بر کاپشنش زد  که کامران 

  دایشاگرد را باال داد و ش  یصندل  یشهی. کامران شند یمجبور شد بنش  د،ی داخل کش
 زد: ادیفر

 ! وانهید یبدبخت رو کشت ؟ی روان یکرد  کار یچ - 

 یبرا  فشردیم  شیها را با وحشت بر لب  که انگشتان کوتاهش   یدر حال  سپس
 . ستینگر رهیگرفتن پاسخ، مرد کنار دستش را خ

 لب زد: یالیخ یتا سرحد جنون برجسته شده بود، با ب اشیشان یکه رگ پ  کامران

 حقش بود، چون ما رو لو داد. - 

 :د یکنان دوباره توپ  غیج غی ج دایش

 ش؟ یکشتیم د یلو داد که لو داد، با - 

ر  سپس بر کوبش  را  فشرد. گوشه   کیتمیدستش  ش  یاقلبش  تازه   یشهیاز 
 ترک برداشته بود. ،یدر اثر برخورد عاط ن،یماش ر یبادگ یشده ضی تعو
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 ؟یچ رهیاگه بم ؟ یکام  یشد  یروان  - 

بستن   یبرا  خورد،یتکان م  یکه انگشتانش، دور فرمان به حالت عصب  کامران
 :افتیکلمات را ن  نیا وار یطوط یجز ادا یراه دا،یدهان ش

نم  -  م  ؟یبفهم  یخوایچرا  ازم  رو  تو  داشت  عاشقتم    دا،یش  گرفتیاون  من 
 ی ات جلوکنه که گرشا و خانواده  یکار  خواستیرو؟ اون دختره م نیا یفهمیم

 م؟ یگرفتیازش انتقام م  د ی. نبارنی ازدواجمون رو بگ

گشت. در دل از خود    زانیآو  ش یهاو لب  د یچیدرهم پ  دایش  یدخترانه  یابروها
 حد دوستم داره؟!«  نی تا ا ی کام  یعنی: » د یپرس

شده   دایکه در وجودش هو  یو عشق  تیتضاد ترس، عصبان  ندانست با حس  و
 ی روهاادهیپ  ینزد و خود را سرگرم تماشا  یحرف  گر یبروز دهد. د  یبود چه واکنش

 شلوغ شهر نمود.

 دایش  نکهیکرد و بدون ا  شتر یدرحال پخش را ب  یسیآهنگ انگل  یصدا  ز ین  کامران
 شد. ر یمال- متوجه شود، وارد بزرگراه همدان

دارند از همدان خارج   د یکه د  دایآمدند، ش   رونیاز شهر ب  قهی بعد از چند دق  یوقت
 :د یتر از قبل شد و ترسان پرسمضطرب شوند یم

 ؟یمرموز شد  نقدر یچرا امروز ا م؟یریم میکجا دار  - 

به دختر    ینگاه  می. ند یرا تا آرنج باال کش  اشیغاز  لباس کله   یهانیآست  کامران
 کم سن و سال کنار دستش انداخت و لب زد:
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ب  برمتینم  یینترس، جا  -  زود    یلیخ  یهمه چ  دم ی. بهت قول مادیکه بدت 
 عجله به خرج نده. نقدر ی. فقط آروم باش و ازم یدرست بشه عز

برپا شده   دایرا که در وجود ش  ینتوانست طوفان  چکدام یهکامران،    یهایدلدار  اما
پر با  آرام کند.  ماش  یشانیبود،  و  اتوبان  که در جاده سرعت گرفته   ییهانیبه 

  ی . حسرفتیاز خاطرش کنار نم  ،یگرفتن عاط  ر یز  یو لحظه  ستینگریبودند م
 از ندامت در وجودش رخنه کرده بود. 

  ی خاک  ر یمس  کیشد و کامران راه کج کرد و در    یسپر  ز ی ن  گر ی ساعت ملتهب د  مین
چه در    دانستی. نمکردیصاف نشسته بود و فقط نگران تماشا م  دای. شد یچیپ

زاغش   یهاله ی. تگذردیچشمانش اعتماد داشت، م  یکه به او اندازه  یسر پسر
با چند خانه و کارگاه   شتگرداند که فقط کلوخ و تپه دا  یخاک  ر یرا دورتادور مس

 به حال خود رها شده بودند.  ر یکه در مس  یانیدر م کی

پ  ی زبانچرب ادامه  ا  دایکامران  تا  متروکه    یهااز کارگاه   یکیمقابل    نکهی کرد 
رساند    گر یخود را به سمت د  عیحرکت سر  کیگشت و با    ادهیپ  نی. از ماشستادیا

 گشود.   ز ی ن  دایش یو در را برا

 شاهزاده خانم! نییبفرما پا - 

را بردارد.    فشیشد. آنقدر هول شده بود که فراموش کرد ک  ادهیپ  د یبا ترد  دایش
 .زدیپرنده پر نم  ی. حت خوردیآن اطراف به چشم نم  یاحد   د یچشم چرخاند و د

داشت. خواست    کامران نگه  یبر وجودش نشست و چشمان لرزانش را رو  یرعب
 . د یمتروکه کش  رگاهکه کامران دستش را محکم گرفت و به سمت کا   د یبگو  یزیچ

 وجود دخترک شروع به لرزش کرد. آب دهان فرو برد و لب زد: کل 
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 تو سرته؟   ی... بگو چیکام  ترسمیدارم م گهید - 

 انگار که زبانش را انداخته باشد دور.  زد،یالم تا کام حرف نم گر یکامران د  اما

را به زور با خود همراه کرد و    دایخاک و کلوخ مقابل ساختمان متروکه، ش  در 
قفل   گرشیرا محکم گرفته بود، با دست د  دایدستش، دست ش  ک یکه با    یدرحال

 در را باز نمود.

ممکن از دستش    قیتا به هر طر  د یو کوش  ییرها  یشروع کرد به تقال برا  دایش
دست به دامان خشونت شده بود    گر ید  نبار ی. اد یچربیفرار کند اما زور کامران م

 . د یکشیو او را به مدد زور بازو داخل کارگاه متروکه م

 یهاساختمان، به چوب   کی تار  مهین  طی در مح  دایکه وارد شدند، نگاه ش  نیهم
شده   دهیسقف چ  یکیتا نزد  ار وی که کنار د  ییهاو تخته  ر یهم، ت  یتلنبار شده بر رو

گره خورد و به زحمت    رفتیبودند و خاک و تار عنکبوت از سر و کولشان باال م
 آب دهان فرو برد. داد زد:

 !؟ یمن رو آورد هیاکدوم جهنم دره  گهید نجایولم کن، ا - 

بود.   دهیفایخود را به آب و آتش زد، ب   ، یخالص  یو برا   د یکش  غی هر قدر که ج  اما
 ی داشت، دکمه   شیها که هنوز هم آن سکوت آزار دهنده را بر لب   یکامران در حال

را به    دا یش   یبزرگ سالن را روشن کرد. بازو  یهااز چراغ  یکیکنتور برق را زد و  
هل داد و پس از   یمتر   ستیبرد، داخل اتاق ب  یاو را به اتاق نگهبان  د،یشدت کش

 روشن کردن چراغ اتاق، در را قفل نمود.
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تر رفت و ترسان عقب  داد،یبه او نم  ستادنی قرار ا  ش،یپاها  امانیکه لرز ب  دایش
پرست نگر  یژیبا  را  با هزار مص  شی. صداستیآشفته، کامران  و   بتیلرز گرفت 

 : د ینال

 ... . ترسمیتو رو خدا بزار برم... من... م - 

را   دایاو داد. نگاهش، ش  شیوجود پر تشو  ل یو پوزخند تح  کی کامران فقط    اما
 . گفت: ستیدور زد و کنکاشانه نگر

 . هیاز زندگ یبخش هینداره! ترس هم  یبیع - 

دخترک، ُسر خورده    شد. شال بافت  ز یر  دایتپل ش  یهادوباره بر اندام ُپر و گونه  و
رو بود  افتاده  و  باد  یبود  هر   یطوس  یکاپشن  از  دستانش،  لرزش  و  رنگش 

 مشهود بود. یاهیزاو

حرکت    شیپا  ر یز  یموکت زوار در رفته و پرز داده  یکامران، رو  یمشک  یهاکفش
بر اثر جنون    شیها. کل رگد یکش  رونیخود را از تن ب   یآن، هود  کیکرد و در  

 المال بود.ما

خ  کهی  دایش و دستان  ب  سیخورد  را  رو  شتر یاز عرقش  نگاهش   ی مشت کرد. 
ژ  یخالکوب س  نایاسم  چپ  سمت  وجود    ینهیدرست  از  او  ماند.    ک ی کامران 

 بود. اطالعیبه کل ب ،یقبل یمعشوقه 

باال آورد که   دایسوسو زن ش  یهاله یمچ دستش را در مقابل ت  یخالکوب  کامران
 سر داد و گفت:   یعصب یاشاخه گل رز بر آن حک شده بود. خنده ک ی ر یتصو 

که تموم    یکس  . واسهنام یبود که براش گرفتم، واسه ژ  یگل  شاخه   نیآخر  نیا  - 
 بود. میزندگ
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چهارشانه و قد    بتی. هرفتیتر مهر بار عقب  دایو ش   شد یم  تر ک ینزد  همزمان
و چشمان او در   انداختیم  هیبر وجودش سا  شتر یو ب   شتر ی کامران، ب  یبلند باال

تا به دادش   کسچی. هزدیمقابلش، دودو م   یمرد روان  یوحش  یهاله یت نبود 
 !چکسی برسد، ه

 *** 

برف حل   یهادار اتاق را رد کرد و در رقص دانهو لکه  فیکث  یشهیش  دگانش،ید
  ک یو    پناهیدختر ب  ک ی  لدا،ی به شب    کی نزد  ،یسرد و برف  ن یچن  ییشد. در هوا

 بروند؟  توانستند یکجا م  ض،یمرد مر

 ،یشناسبافت  یجر و جرش را باال آورد. جزوه  یصدا  ،یمیلم دادن به کاناپه قد   با
  ی حت   دادیآزاردهنده، اجازه نم  یهاالیمانده بود و فکر و خ   ش یپا   یطور روهمان 

 اش را مطالعه کند. صفحه  کی

پ  ک ی  ن یهم  تا به دنبال    النیشلوغ تهران آواره و و  یهاابان یدر خ  شیساعت 
او   ن،یکه آب شده بودند و رفته بودند در زم  شبیو بهنام بود. از همان د  نینوش

نشانه، مجبور شده   ک یاز    غیکل شهر را به دنبالشان جست و جو کرده بود اما در
 بود دست از پا درازتر، بازگردد. 

به امتحانات   یزیاش را ماساژ داد. چدو انگشت شست و اشاره چشمان خسته  با
 نداشت. یریادگیعنوان تمرکز  چینبود و او به ه یترمش باق

تر صحبت کند. نرم   یاندک  نیبهتر بود با نوش  د یدیم  کرد،یکه خوب فکر م   حاال
به دل شهر   اطالعیستش را بو کرده بود که آن دخترک زود رنج، بآخر مگر کف د

  ی را ط   کر یو پ  در یدلش هزار راه ب   کند؟ی و تلفنش را خاموش م  زند یم  بیغر
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بود. حداقل   یاز دلواپس  مالبهنام، ماال  یی و دا  نینوش  یو وجودش، برا  کردیم
 !غیما درکند ا  شانیدایپ توانستیم  د یرا سراغ داشت، شا یاگر آدرس کسر

قعر خ  اش،ی گوش امکیپ  یصدا از  را  موباد یکش رونیب  یواه  االتی او  را    لشی. 
که   یامتن طومارگونه   یکرد اما وقت  کیکل  یافتیدر  امکیپ  یرو   ل یمیگشود و ب

 وار وانه یکه د  دند یارسال شده بود را خواند، کل وجودش را انگار فندک کش   شیبرا
از طرف کامران ارسال شده    ام یرا دوباره و چندباره خواند. پ  ام یصاف نشست و پ

 بود:

تهش   یول  خوردم یقسم م  گرشا! به موال که سر تو   یتو داداشم بود  تشی راست  »
ا  دمیرس هم    نکهیبه  سرم    ی. گفتهیبق  نیع  یقدرنشانس  یعوض  هیتو  ناموس 
!  شهیسرم نم  ،یثابت کنم که راست گفت  خوام ی سر رفاقتم با تو م  نبار یا  شه؟ینم
منه. مهمونش   شی پ  دایش  تخانم  ی! آبجهیهو   ینه بابا! جواب ها  ؟یو در بر  یبزن
تنها برسون  کنمیم ولنجای ا  یتا خودت رو  ن  ی!  تنها    یی وقت خدا  هی   ای  یایاگه 

 اش هم نرسه.«به جنازه یدستت حت  دم یوسط، قول م ادیب سیپل ینکرده پا

گرشا   یدو ابرو  نیماب   ،یقیارسال شد. اخم عم  شیبرا  یآدرس  ه،یثانپس از چند    و
پشت خط    یتماس گرفت. اما خانم  دایش  ل یجا خوش کرد و به سرعت با موبا

 ی هاان ی" و دلهره، در شرباشد یتکرار کرد: "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م
افتاد. بغ کرده، با مادرش تماس گرفت.     یی انتها  یهابوق   در گرشا به جوشش 

 : د یپرس یفوت وقت چیرا برداشت و گرشا بدون ه یتماس، باالخره آتنه گوش

 باهاش حرف بزنم. خوام یرو بده م یاونجاست مامان؟ گوش دایش - 

 : د ی. نالزدیآتنه، کامال گرفته بود و نفس نفس م یصدا
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 تو؟ خودت رو زود برسون.  یی و سرمون شده گرشا، کجاخاک عالم ت - 

. سرش انگار از شدت خشم ورم  زند ینم  گر یحس کرد قلبش د  یالحظه   یبرا  گرشا
 نگران لب زد:  ش،یصدا در گلو  یکرده بود. با ته مانده

 شده؟  یچ - 

 ناالن گفت:  د،یکوبیم شیبر سر و پاها یبیمه یکه با صدا  آتنه

زنگ زدم    یاما هرچ  رم یبگ   دا یاز ش  یخبر  هیظهر گفتم    کیبودم، نزد  ز یعز  شیپ  -  
. می. با باباش کل شهر رو گشتستین  دم یرو برنداشت. برگشتم خونه د  یگوش

دختر،    نیکجا رفته ا  خبر یخاموش شده. ب  شی. حاال هم که گوشستیکه ن  ستین
گرفتم اما   الیو فام  ستابه سرم شد خدا، سراغش رو از کل دو  ی . چه خاکدونمینم
 . ایپاشو ب ت،یوضع نیا یتو یموند   ی. گرشا کدوم گورستونخبرنیب گنیم

 یافتاد. مشتش را با تمام خشم  نییآرام کج شد و پااز گوش گرشا آرام   ل یموبا
 که هجمه آورده بود بر وجودش فشرد و زمزمه کرد: 

 . یکثافت عوض  - 

با شماره  چه  هر  صبر کردن    گر یپاسخ نداد. د  یکامران تماس گرفت، کس  یکه 
زد. چشمانش را خون    رونینبود. با عجله، کاپشنش را تن کرد و از خانه ب  ز یجا

. رنگ پوستش رفته رفته به کردیجز کشتن کامران فکر نم   یز یگرفته بود و به چ
ا  شد یم  ل یمتما  یقرمز تما  توانستیکاش که م   ی و  از   ادیتوان فر  م با  بزند و 

 بکاهد.  اشیحجم برافروختگ

 *** 



 

 
354

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 نینوش

بر آن   هیرا ُرفتم. تک  نیماش  یشهیو بخار نشسته بر ش  دم یلباسم را باال کش  نیآست
 به نظاره نشستم.  تختیپا  یهاسرد دادم و بارش برف را بر کوچه یشهیش

سالگرد مرگ عاطفه.   ور طنیآمدنم و هم  ایتولدم بود، سالروز نحس به دن  امروز 
آمد نحس نبود پس چه    ایبه دن  شیاگر پاقدم آن نوزاد کوچک که هجده سال پ

 خاندان را برد و هم سبب مرگ مادرش شد.  یبا تولدش هم آبرو یبود؟ وقت 

 یسالگرد مرگ زن  ادآور ی  شهی. تولدم همردیتولد بگ  مینبود تا برا  یکس  چگاهیه
  شه یهم  یآورد و خودش برا  ایپشت بام به دن  یمرا در اتاق باال  یی بود که به تنها

 چشم فرو بست. 

 تابانه یب  ز یعزا و عز  شد یکل خانه م  د،یرس یم   ز ییوقت روز تولدم در اواخر پا  هر 
و تند    داشتیرا برم  اشروزهی. قرآن جلد فختیریاز صبح تا به غروب اشک م

. شد یآمرزش او، دست به دامان خدا م ی و برا  خواند یم  هیاش آ عاطفه  یتند برا
  ش یدایاش و تا خود شب هم پحجره  رفتیسحر م  ی! از کله چ یخان بابا هم که ه

  رفتیهفته هم بود، باز هم آفتاب نزده م  ل یروز تعط  ایاگر جمعه    ی. حتشد ینم
ن تا  ب  یهامهیو  اد یکشیم  پیپ  صدایشب، در حجره  با  احد   نی.   دا یپ  یحال، 

فاتحه مهمانش کند. همه او را گناهکار   کیتا بر سر مزار عاطفه برود و    شد ینم
خود   یاست. حت  ر یتاثیو اعتقاد داشتند فاتحه در حق او ب   دانستندیو ناپاک م

عاطفه    یبار هم راهش را سمت قطعه   ک یخان بابا از روز کفن و دفن دخترش،  
 .هیبودم، چه رسد به بق هد یکج نکرده بود. خود من، سنگ قبر مادر منفورم را ند 

 ب یعج   افتادیاگر م  افتاد؟یتولد م  ادیمگر    یملتهب، کس  طیدر آن شرا  وقتآن
  گذاشتم یمادربزرگ را م   ینیچ  ی قور  شد،یعصر که م  کیبود! فقط معموال نزد
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. نشستمیبه انتظار م ز،یعز  یهاه ی خراب از گر  یسماور تا دم بکشد و با حال  یرو
ن هم    چکس یه  دانستم یم م  د،یایاگر  هد   د یآ یحداقل گرشا  شاد    یبرا  یاهیو 

 . آوردیکردنم، م

  ز یو عز  کردیعوض م  شیهاییگوو بذله  هایجو خانه را با شوخ  آمد،یم  یوقت
در دلم   یغم چیکه با وجود او، ه  شد یدلم قرص م  آمد،یم ی . وقت گرفتیآرام م

. از  کردی م  تیکفا  م یکه او حواسش به من بود، برا  نیباشد. هم  دار یپا  تواند ینم
تا   شمردم یچطور لحظات را م  دانستیبه بودن او قناعت داشتم. خدا م   ایکل دن
 .رم ی اش بگ تولدم را از دستان مردانه یهیهد 

نحس تولد، انگار دمل بسته بود که   یاز تکرار مکرر کلمه  میتولدم بود و گلو  امروز 
را توبه   ختنیترک کردم و اشک ر  شهیهم  یاو را برا  روز ی. دسوختیحد م  نی تا ا

 که او را به خدا سپرده بودم، توبه شکستم.   یاول قیگفتم، اما بعد از همان دقا

و   هاک یو قرار نبود با تبر   آوردیتولد عمرم بود که گرشا به خاطر نم  نیاول  امروز 
اول  زم ی سورپرا  ش،یکادوها ب  یسالگرد  نیکند.  بر    گر،یاز هر سال د  شی بود که 

 . د یپاشیمرگ بر رخسارم م ونیاف ا یو دن زدم یناتمامم چمبره م یهایی تنها

 زهیدلت برام نر گهیکه د  ادیم یروز هی

 زه ییتولد من چند پا ادین ادتی که

 خوشبخته گهید یکی کدوم از ما کنار   هر 

 که امروز باورش واسه هر دومون سخته   یزیچ

بهنام    ییدوباره دا  گرفت، یتند من مدام بخار م  یهاکه با نفس  یاشه یپشت ش  از 
 یگریپس از د  یکیمردم را    یهاخانه  فونیبرف، آ   میبارش مال  ر یکه ز  ستمیرا نگر
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  ، یکسر  یارث پدر  د یو او مطمئن بود که با  می. محله را درست آمده بودفشردیم
ا  یکی اما  خانه   نی از  تنها امینم   ادشیها باشد،  که داشتم   ی د یآمد کدام خانه. 

دستمان به   گر یرا فروخته و رفته بود، د  اشیارث پدر  ،یبود و اگر کسر  نیهم
 .آمد یکجا بند نم  چیه

ها  خانه   نیاز ا   یکیدلم آنقدر خدا را صدا کرده بودم که حد نداشت. کاش از    در 
 شیدایاگر پ  شد یخراب م   ایدن  وار یمگر؟ کدام د  شد ی. چه مآمدیم  رونیب  یکسر

 کردم؟ یم

پخش   یترک  یآهنگ  م،یمال  ییمانده بود و با صدا  نیضبط ماش  یگرشا بر رو  فلش
 :کردیم

"m… SensizliktenılmadıkıY 

 تو بودن  ینخوردم از ب نیزم

m… Bu DertlerdenılmadıkıY 

 دردها ن ینخوردم از ا نیزم

mılmadıkım YılmadıkıY 

 نخوردم ن ینخوردم، زم نیزم

nlardaıSonu Gelmez Yar 

 رسد ینم انیرنجها در فرداها به پا نیا

şlarla Doluyum Ben ArkadaıAc 
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 ها هستم دوست من"از دردم  ز یلبر من

بهنام شدم.   ییدا  یهادردناک آهنگ، مرا با خود برده بود که متوجه اشاره  جو
 کرده بود؟  دایرا پ یکسر  یخانه  یعنی. کردیداشت مرا صدا م

نشده بود. به    دپوشیهنوز از قدرت بارش برف، سف  نیشدم. زم  ادهیسرعت پ  به
 یی . داستادم یداشت ا  یمشک  یدر فلز  که  یاسمتش پا تند کردم و مقابل خانه

 تر شده بود، سرخوش گفت: بانمک ار یبس ره،یت یکه با آن کاله بافتن  یدر حال

 دم در. ادییو اون گفت بله! داره م انفر؟یک  ی منزل آقا دم یپرس - 

 یعنیخشکم را تر کردم و منتظر ماندم.    یهاافتاد. لب  یعاد  ر یغ  یبه تپش  قلبم
  ی او را برا  ام،یدر روز تولد نوزده سالگ  یعن ی  کرد؟ی در بلند را باز م  ن یحاال پدرم، ا

 دم؟ یدیبار م نیاول

 در را گشود.   انسال،یم  یخانم  نکهیکوتاه انتظار، در نظرم کش آمد تا ا  یهاهیثان
هانم را به زحمت فرو بردم و  دور و بر چهل دو سالش باشد. آب گس د  خوردیم
 نگاهش کردم. رهیخ

 را دور خود چالنده بود لب زد:   اشی که کت پشم  بارویقد بلند و ز خانم

 ! امرتون؟نییبفرما - 

 چشمش را نتوانست کنترل کند. گفت:   یباال  کیبهنام چند بار پلک زد اما ت  ییدا

 . میکار داشت  انفر یک  یکسر  یبا... با آقا - 

 گرانه مرا برانداز کرد و لب زد: با چشمان درشتش پرسش  زن

 . د یی. من همسرشم، امرتون رو بفرماستنین شونیا - 
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محکم مرا مهمان کرد و    ی لیس  کی به    یتیخوردم. ازدواج کرده بود؟ ناگاه تف  جا
 :دی سرم نال یدر کاسه 

ا  یانتظار داشت  -  تو مونده سال   نیتموم  اومدن  پاس منتظر  ها مجرد و آس و 
 باشه؟

 دوان دوان پشت در آمد. اط،یاز داخل ح یاپسربچه ن،یح نیهم در 

 مامان؟ هیک  - 

 : د یو غر د یشال بافتش را جلوتر کش ت،یبا عصبان زن

 . االی نمیبرو بب ام،ییسرده برو خونه، منم االن م رون؟یب  یاومد  یواسه چ - 

  بود، یبرادرم م  د یبا  ز یساله ن  شیپنج_ش  یبودم. آن پسر بچه  و واج مانده  هاج
 نه؟

 :د یمنتظر زن پرس یهابهنام در برابر نگاه ییدا باالخره

واجب  -  ما کار  هستن؟  دار  یهمسرتون کجا  هم  میباهاشون  با  نیو    دیحاال 
 .مشون ینیبب

 نازکش را باال داد. یابرو یتا  کی زن

 ! گهیباشه؟ شرکته د د یکجا با  - 

 .د یبه من انداخت و دوباره سمت زن چرخ  یبهنام نگاه ییدا

 ن؟یبهمون بد  شهیآدرس شرکتش رو م - 
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  تر پ یک  شیرنگش را بر گلو  ی تر شده بودند. زن شال کاربنبرف درشت  یهادانه
 :د یکرد و پرس

 ن؟یو آدرس شرکتش رو ندار  نیدون یاش رو م چطور شده شما آدرس خونه  - 
 ... . ای نیهست یمشتر ن،یکارطلب

 باالخره لب گشودم: ،یاقهیچند دق یو سکوت یمن، بعد از سردرگم و

. آدرس شرکت رو لطف میبا خودشون صحبت کن  د یبا  م،یاز آشناهاشون هست  - 
 ن؟یکنیم

 *** 

 

وارد    یوقت آدرس،  در   یخاک   ر یمس  کیطبق  رخنه کرده  آشوب  ناهموار شد،  و 
کرده بود.   یقالب ته  ی چند ساعت، به واقع از نگران  نی . در اافتی  د یوجودش تشد 

 چه؟  آمد یبر سر خواهرش م ییاگر بال

کرد و او بعد از هزار سوال و جواب،   نیدرخواست ماش  ناز یچطور از پر  د ی نفهم  اصالً 
 رد.خود را به او بسپا ۳۱۵ام  یشد تا ام و یراض

زرد و متراکم،    یقطع شده بود و حاال تنها ابرها  ر یمس  یهاانهیبرف در م  بارش
 بود. ر یهمدان به مال  یانحراف ر یسهم مس

 ی. کمد یرا ند   یچشم چرخاند اما کس  ،یابان یب  ر یمس  یمتروکه   یهاساختمان  نیب
کرد و دندان    یکامران تالق  یرفت، باالخره از دور نگاهش با پاترول مشک  شیکه پ
 لب زمزمه کرد:  ر ی. زد ییسا
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 سگ خور!  - 

 اده یپاترول نگه داشت. به سرعت پ  کی را نزد  نینمود و ماش  شتر یرا ب   سرعتش
داشت و درش باز بود، قدم تند   یکه سقف بلند   یاشد و به سمت کارگاه متروکه 

انداخت که   اشیبه ساعت مچ  ینگاه  مینبود. ن  یاز کس  یخبر  ایصدا    چیکرد. ه
 .دادیعصر را نشان م میچهار و ن

ا  ل یکه وارد ساختمان طو   نیهم از   یی بخواهد جلوتر برود، چاقو  نکه ی شد، قبل 
 خرش نشست. خیب

  شتر یچاقو را ب  ز یت  یو لبه  د یتر کشگرشا را چنگ زد، سرش را عقب  یموها  کامران
 فشرد. گرشا لب زد:  شیبر گلو

 رفاقت رو.  نیکثافت بزنن ا  ،یعوض - 

 : د یو سرمستانه سر داد. توپ یعصب یاخنده  کامران

 . گولیشروع شده بچه ژ یکه باز  وفتیهارت و پورت موقوف! راه ب - 

چاقو، پشت سرش بست، سپس او    د یاز هر اقدام گرشا، دستان او را به تهد   قبل 
کلفت    یوسط سالن نشاند و دورتادورش را با طناب  یفلز  یصندل  یرا به زور رو

خاموش نمود و    د،یکش  رونیب   بشیگرشا را از داخل ج  ل یبست. موبا  یبه صندل
چفت   گر یدک یبه    ناببه کمک ط  ز یرا ن  شی پرت کرد. سپس پاها  گر ید  یابه گوشه 

 :د یکشیم ادینمود. همزمان گرشا فر

 ؟یکرد  کارش یچ ،یکجاست؟ با توام عوض  دایش - 
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روشن کرد و   شیهالب  یرو  یگاریکار کامران تمام شد، پوزخند به لب، س  یوقت
اما   میگرشا گذاشته بود، روشن نمود و آهنگ مال  ک یرا که نزد یکریزد. اسپ یپک

 شروع به نواختن کرد: یسیآور انگلدلهره

"High in the halls of the kings who are gone 

 اندکه مرده  یپادشاهان  یتاالرها در 

Jenny would dance with her ghosts 

 د یرقصیها مبا روح یجن

The ones she had lost  

And the ones who had 

 loved her the most 

 اشان داده بودکه از دست  ییهاروح

 یکه زمان  ییهاروح و

 عاشقش بود"  یاز هر کس شیب

  تم یو با ر  د ییسایکه در آن لحظات ملتهب، روان گرشا را م  یزن  یبه صدا  توجهیب
 :د یکش  ادی فر افزود،یافکارش م یتنها بر آشفتگ ربطش،یآرام آهنگ ب

 کجاست؟   دای... ششرفیبا توام ب - 

مضحک    یفرستاد و با لبخند   رونیرا ب  گارش یدود س  ،یعاد  ر یغ  ی با حالت  کامران
 :د یپرس
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 ش؟ینیبب  یخوایواقعا م - 

 رفت. یقدم زنان سمت اتاق نگهبان و

"And she never wanted to leave  , 

never wanted to leave 

 برود،  خواستیاو هرگز نم و

 ..."خواستیهرگز نم 

  کس یخواهرش ف  یگرشا بر رو  رانینگذشته بود که چشمان ح  قهیاز چند دق  شتر یب
و او را به سمت جلو هل  دهیاش را چسبکه کامران، بازوان دخترانه  یشد، درحال

طور با درد،  گرشا کم آمد که آن  یهاانگار که خون در رگ  یا لحظه  ی. برادادیم
زده بود که   رونیاز خشم ب  یکبودش را برهم فشرد. رگ گردنش به حد   یهالب
 بنا داشت پوست گردنش را بشکافد. ییگو

و شلوار  دایش  ندستا بلوز  فقط  و  بود  و خاک  یبسته  رد    ی پاره  به تن داشت. 
 .د ید شد یو صورتش، به صورت واضح م و زخم را بر دست یکبود

بلند   تمیُمرد و دوباره با ُشک ر  یالحظه  یآن صحنه گرشا حس کرد برا  یتماشا  با
 که فضا را پر کرده بود، زنده شد.   یاهنگ

"And she never wanted to leave  , 

never wanted to leave 

 برود،  خواستیاو هرگز نم و
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 برود"  خواستیهرگز نم 

درد  یکاسه  از  د  یسرش،  بود.  انفجار  شرف  در  ح  د یوحشتناک  آن    وان یکه 
بند آورده،   پیتا ک  پیرا بسته و زبانش را با چسب ک  دایچطور دستان ش  شرم،یب

و   زدیریاشک م   صدایکه چگونه ب  د یرا د  دا یانجام دهد. ش   یاما نتوانست کار
شده و ورم کرده   ککوچ  د یو شد   یطوالن  یهاه یچشمان متورم و قرمزش، از گر

 بدتر بود. نیاز ا یو چه درد امد یاز دستانش برن یکار  چیاما ه

  ده یاز عرقش، حاال دورتادور سرش چسب  س یو خ  دهیژول  یکه موها  یاوانهید  مرد
هل داد    نیزم  یبه برادرش، رو  کیرا نزد  دای ش  افزود،یاش مبود و بر خوف چهره

رها شدن دستانش   یو برا  دادی را تکان م  یکه با تمام توان صندل  یو گرشا، در حال
 :د یدورگه، نعره کش ییبا صدا کرد،یتقال م

 نیا  دا؟ی ... چرا موهات آزاده شیخدا ازت نگذره روان  ؟یسرش آورد  ییبالچه    - 
 ... . هیچه سر وضع

از خانواده؟ اگر کامران خود  گرشا    تر یقو  ،یرتیمرد غ  کی  یبرا  یضعفچه نقطه  و
احتمال    ک یتر بود که حاال. در فکرش هزار و  تحملش سهل   کرد،یرا تکه تکه م

که در    ی. تنها کسد ییگرا  یو صورتش آنقدر سرخ شد که به کبود  د یچرخ  یمنف
لذت شده بود، شخص کامران   ر نامتعادل غرق د  یو حالت  یشی پرآن صحنه، با روان

 بود.

 هاش تموم شد. خانم اشک  یکه آبج  یاومد   ر یداداش بزرگه، اونقدر د  یکرد  ر ید  - 

پاها  دایش مقابل  زم  یکه  حت   نیگرشا  و  بود  ندا  یخورده  برخنا  تا   زد، یشت 
صورتش را با شرم برگرداند تا چشم در چشم گرشا نباشد. آنقدر شرمسار بود که  
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م را    نیزم  خواستیدلش  دردها  ک یاو  و  ببلعد  روح  یجا  و   یوحشتناک 
 را تمام کند. اشیجسم

حال به   نیبا فضا نداشت اما با ا  یتیرا که جمالتش، سنخ  یآهنگ   یصدا  کامران
 بلند نمود. کرد،ی م د یگرشا را تشد   تیرد و عصبانحالت ممکن سرد نیبدتر

"They danced through the day 

 تمام روز هاآن

And into the night through   

the snow that swept through the hall 

 بودند که تمام تاالر را پر کرده بود   ییهابرف   یرو  دنیتمام شب را مشغول رقص  و

From winter to summer then winter again 

‘Til the walls did crumble and fall 

 زمستان تا تابستان و دوباره زمستان از 

 رفت..."  نیو از ب ختیقصر فرو ر یوارها یتمام د نکهیا تا

 آهنگ فراتر رفت:  یگرشا، از صدا  یمردانه ادیفر ناگاه

با    یهان؟ تو با من اگه مشکل دار  که؟یمرت   یراه انداخت  هیچ  ایمسخره باز  نیا  - 
 از؟یته پ  ای ازهیسر پ چارهیب نیبره، ا دایخودم طرف باش، بذار ش

د  همزمان مقابل  م  دایش  دگانش،یدر  و گرشا گمان    کردیم  هیگر  د،یکشیدرد 
سر در  چی. هدادی. مغزش مدام ارور م آورندیچشمانش دارند خون باال م بردیم
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کامران و او رخ داده   ن،ینوش  نیکه ب  یا هیبود؟ اصال قض  نجای ا  دای چرا ش  آورد،ینم
 باشد؟ داشته  توانستیم دایبه ش یبود، چه ارتباط

چهره  نفس بر  نظر  تبسم  یزنان،  با  دود   ز،یانگنفرت  یمنفور کامران گرفت که 
با کامران سابق ندارد،   یتی سنخ  چیبارز بود که او، ه.  فرستادیم   رونیرا ب  گارشیس

 روح شرور با جسم او وصله خورده باشد. ک یانگار که 

تا بتواند طناب سفت و    ختیر  شیتمام توانش را در بازوها  گر، ید  یبار  گرشا
نبرد. آنقدر سفت بسته   ییقطور  دور دستانش را هرطور شده باز کند، اما راه به جا

 شده بودند. حسیب ،یمردگنش از خون شده بود که دستا

 خس کنان داد زد:کرده، خس  ر ییتغ ییبا صدا دوباره

بزن،   ایب  یبا توام! اگه خورد  ی، هوبا خودم رو در رو شو   یاگه وجودشو دار  - 
 فقط؟ دهیدختربچه رس نیزورت به ا

شد. قدم جلو گذاشت. مردمک    تر یکرد و جد   ر ییاش تغبرگشت. چهره  کامران
  ی آمد. با انزجار تمام، رو در رو   کیو نزد  تر کی. نزدد یلرزیوار مچشمانش جنون 

کش آمد. ناگهان   شیهاچشمان او، لب   یخون  یهارگه   یو با تماشا  ستادیگرشا ا
 .د یبر شکم گرشا کوب یبا تمام توان لگد  ،ینیبشیپ رقابل یحرکت غ کیدر 

"Jenny would dance with her ghosts 

 د یرقصیها مبا روح یجن

The ones she had lost 

And the ones who had 
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loved her the most 

 اشان داده بودکه از دست  ییهاروح

 یکه زمان  ییهاروح و

 عاشقش بود"  یاز هر کس شیب

پ  نیبرگشت، گرشا به شدت زم  یصندل بند بند وجودت  .  د یچیخورد و درد در 
فکر    نیرا. به ا   شیهادندان  طور نیچشمانش را از شدت درد بر هم فشرد، هم

 یاری تقاص کدام گناه ناکرده اوست و ذهنش به پاسخ    ها،بت یمص  نیکرد که ا
 نداد. 

کرده    ه یگرشا، سر چرخاند. بس که گر  یخوردن صندل   نیزم  ب یمه  یبا صدا  دایش
تار مبود، چشمان باز شدن لب  یکه چسب  ی. درحالد یدیش    شیهامزاحم مانع 

به خد یکش  غیبسته، ج  یبا دهان   شد،یم بود،    الی.   ا ی خام خود، عاشق کامران 
او    یکه درباره   یمخا  االتی! کامران عاشق او بود! چه خهیقض   نی تر از امضحک

 .گذاشتیاشتباه بزرگ، سرپوش م نیفقط مرگ بر ا د ینداشت و شا

از   ییصدا  گر یشده بود و د  نیبسته برادرش را صدا زد که نقش بر زم  ییهالب  با
 . ستیگر  یشد و از ترس و ناچار  سی. دوباره صورتش از اشک خشد ینم  دهیاو شن

اش. احمقانه  یهاو انتخاب  شیخود نادم بود. از تمام غرورها  یهایسرسبک   از 
ننگ    یهیداد؟ چرا سا  یدوست  شنهادیبه کامران پ  ،ییشب کذا  اصال چرا در آن

س  یپسر سن  زدهیرا که  کم  کمش،  اختالف  او  با  زندگ  یسال  بر    اشیداشت 
حاال کابوس   گرفت،یکردن نامش، آرامش م   یبا هج  یکه زمان  یکس  رفت؟یپذ 
 شده بود. قشیدقا



 

 
367

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 یدر سکوت  غرق  طیدرحال پخش را قطع کرد و مح  کیموز  یکامران صدا  ناگاه
 شد. ز ی انگمطلق و رعب

ب  دایش از هوش   د یبود که بع  حالیبه زحمت برخاست و نشست. آنقدر  نبود 
 برود. 

جمع    یاگرشا را دوباره صاف کرد، او را نشاند و گرشا، با چهره  یصندل  کامران
 چشم در چشمان او ماند. زمزمه کرد:  ،ینر زخم  ر یش کیشده، مانند 

 ! کشمتیم - 

پوزخند صدادار  و آن   یداد. کم  لشیتحو  یکامران  از    یگرید  یها، صندلدورتر 
نزارشان، دست    یهاافه یکرد که ق  یگذاشت و نشست. نظر به خواهر و برادر

 شده بود و با خنده رو به گرشا گفت:  شیهایگریوحش یه یما

 . رسهیهم م نیبعد از شماها نوبت اون دختره نوش ،یدیحاال کجاش رو د - 

چند لحظه مور مور شد    ی. تمام تنش براد ییکالم، گرشا دندان سا  نیا  دنیشن  با
شد اما    یتصورش وحشتناک بود. دلش خال  یزد. حت  رونی ب  اشیشانیو رگ پ

اول    نیرا هم  هیقاف  خواستیاش را جمع و جور کرد. نمآشفته  یزود، چهره  یلیخ
 کار ببازد. 

 رو. فتی ببند اون دهن کث - 

 ی کرم  ضی. چسب عرختیبر خشم گرشا ر  زم یاش، هو با خنده  د یخند   کامران
 بست. زمزمه کرد:  ز یرنگ را برداشت و با زور، دهان گرشا را ن 

 . ییدهنش رو ببنده تو د یکه با  یکس  - 
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پک  یصندل   یدوباره سالنه سالنه رفت و رو  و  ن یب  روشن  گار یبه س  ینشست. 
 گرفت:   یگریرنگ د شیبار صدا نیانگشتانش زد و ا

ه! نه  ینام، همه تو زرد از آب دراومدن واسه کام  یزندگ  یغوله یب  نیا  یتو  -  ! ه 
کدوم حالش رو خوب   چی! هقاشینه از عشقش، نه از رف  د،ید  یریاز ننه بابا خ
 .شی... بدتر گند زدن به زندگچینکردن که ه

 تیاو بود و اگر امکانش وجود داشت، قابل  یرو  طی و گرشا، به جبر شرا  دایش  نگاه
محزون  حال حاضرش، تکه تکه    یرا داشتند تا او را بدون در نظر گرفتن چهره  نیا

 کنند. 

  ر یکرده بود که تقد   نیرو سنگ  ایدن  یکجا  آزار،یپسر ب  ن ینبود بگه آخه ا  یکی  - 
 چ یپسر الکردار ه  نیا دست ا . چر کردیم  کشیو کوچ  شکستشیفقط م  ،یلعنت

 وقت نمک نداشت؟ 

 کام گرفت.   تر قیعم گارشیاز س نبار یزد و ا یتلخند 

 یکه با باباش از منطقه   میدختر ُکرد تبار شد   ه یعاشق    مید ی د  میچشم وا کرد  - 
 همدان پناه گرفته بودن.  یو تو رانیکردستان عراق، فرار کرده بودن به ا  یاشغال

 جا خوش کرد.   شیهالب نیماب یتلخ یخنده د،یحرفش که رس ینجایا به

 خونه   یجلو  ختیریو م  داشتیسطل پر  آب ورم  هیبود. هر روز    امونه یهمسا  - 
. هنوز  زدیخونشون رو جارو م  یبه کمر، جلو  یچادر خوشگل  گل منگل  هیو با  

از پشت   ادمهی!  ادمهیخوب   بلکه    زدم یم  د یخونشون رو د  اطیبوم، حچطور  تا 
طرفه    هی  یرو وقت  شییطال  یقشنگ بود. موها  یلی. آخه قشنگ بود، خنمشیبب

 هاش.واسه خنده مردم ی... آخ... من مکردیشونه م
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 . ستینگریانداخت که مات شده، او را م دایش شانیزاغ و پر یبه موها ینگاه

نبود. بابام   هشیشب  یشکینه تنها تو، که ه  ،ینبود  نا یژ  هیشب  چوقت ینچ، تو ه  - 
جز  یچیاما واسه من ه مینژاد و اصل و نصب مهمه، ما با اونا فرق دار گفتیم

. دل داد بهم، دل دادم بهش. میشد   تر کی نزد  گه یکم به همد اون مهم نبود. کم 
 مال من بشه.  شهیهم سهبرگشتم وا یو وقت یمن برم سرباز میقرار گذاشت

کرده    ر ییحاال کامال تغ  گذشته،  یادآوریبا    ژشیکالمش به سرفه افتاد. پرست  نیماب
حرف  م  یغم  شیهابود.  درکش  خوب  آن    کردی داشت که گرشا  تمام  چون 

 نیتا چن  شد ینم  یه یتوج  چکدام یبود اما ه  ستهیسخت را همراه او ز  یروزها
و   کردیعبور م  دایش  از   یاز خود بروز دهد. نگاه پر التهابش، گاه  یرفتار نامعقول

 کامران باشد.  ار ی. گوشش اما مجبور بود در اختد یلغزیم یسمت در ورود

  دمیفهم  ،ی برم سرباز  نکهی. چند روز قبل از اشد یم  د یکه با  یز ی نشد اون چ  ی ول  - 
  مین، تازه دوزاراما م  دونستیوقت بود م  یلی. خودش خسرطان خون داره  نایژ

دلم. مجبورش    یباره آوار شده رو  هی  ایکل دن   دم یافتاده بود. به خودم اومدم و د
اما من  احمق   ارهییطاقت نم  گفتیم  کرد،ی. قبول نمیدرمانیمیکردم بره ش

که مجبور بودم برم پاسگاه چون خدمتم داشت   یروز، وقت  نیاصرار کردم. آخر
خوشحال    ی. اونقدرمارستانیو بردم ب  دم یبراش خر  شاخه گل رز   هی  شد،یشروع م

 شد که حد نداشت. 

 .د یبزرگ گل رز  نقش بسته بر مچ دستش انداخت و آه کش یبه خالکوب ینگاه

نداشتم. اون صحنه رو    دن یو من طاقت د  زدی از ته م  د یقشنگش رو با  یموها  - 
قول داد، با همون   خوب شه.  د یاونم با  شه،یازش قول گرفتم تا خدمتم تموم م

  ه یداشت، بهم گفت »قول    زدیحرف م  ی فارس  یکه وقت  یکرد   نیری ش  یلحجه
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دارش،  قول  نون و آب  گفت،ینون و آب داره!« اما دروغ م  یهاکردبچه، ازون قول
 بود. یآبک یاز اون قوال

پشت آن مرد    نکهیرا دو چندان کرد. ا  دای ش  رتیح  د،یاش چکهگون  یکه رو  یاشک
 بود. بی زخم خورده پنهان باشد، عج فیروح لط ک یو تندخو،  رحمیب

و    خبر یرفته، اونم ب  شهیواسه هم  دم یفهم   نمش،یتا بب  یبرگشتم مرخص  یوقت  - 
 .یخداحافظیب

و   ردیچشمانش را بگ  یسیباعث شد کامران خ  د،یچیپ  طیکه در مح  یبلند   یصدا
 زد:  ادیها فراز آن  یکیمثل برق از جا بپرد. چند مرد مسلح وارد ساختمان شدند.  

 . سه یپل یشو. ساختمان تحت محاصره  میدستات رو بذار رو سرت و تسل - 

  سیبا پل  دن،یرا آزاد کرد. قبل از رس  شی باالخره گرشا نفس حبس شده در گلو   و
ته و ماجرا را به همراه آدرس شرح داده بود. درست بود که کمک  تماس گرف

را   هیقض سیشد، نگران بود که نکند افراد پل جادیکه ا  یریخواسته بود اما با تاخ
 . فرستند کمک ن  یبرا ییرویشمرده باشند و ن  یسهل و سرکار

اما    ردیخود گرو بگ   ییرها  ی بردارد و او را برا  ز یخ   دایخواست سمت ش  کامران
آن،   از  شل  یکیقبل  او  به  پوش،  سبز  افراد  بازو  کرد.   کیاز  به  کامران    یگلوله، 

زخم گلوله    یکه دستش را به شدت رو  یاصابت نمود و او ناچار و ترسان، در حال 
  س،یپل  کیبه دنبال او رفتند و    نفر . چند  د یکارگاه دو  یفشرده بود، به سمت انتها

 گرشا را باز کرد.   یجلو آمد و دست و پا
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رساند و او را در آغوش گرفت. چسب    دایخود را به ش  دند،ی که او را رهان  نیهم
حال و روز خودش، کم از   مشهود شد.  دای ش  یهاه یگر  یدهانش را باز کرد و صدا
 دورگه زمزمه کرد: ییخواهرش نبود. با صدا

 .دایش ستین یچی... هریآروم بگ ست،ین  یزیچ - 

و او را همراه   د یکش  دای سر ش یخود را درآورد، رو یان سورمهبه سرعت کاپش و
از حد   شیوخامت ماجرا ب  د یفهم یبا کاپشن، در آغوش خود مچاله کرد. اما وقت

 زد:  ادیفر رود،یتصور اوست و خواهرش دارد از حال م

 .ستیحالش خوب ن ن،یریبا آمبوالنس تماس بگ - 

گلوله، همه را ترساند. گرشا سر به سمت    کیشل  بیمه  یصدا   نیح  نیهم  در 
  یجمع شده در انتها  یهاو تخته  ر یحجم ت  یکرد ال به ال  یعقب برگرداند و سع 

 سالن، علت صدا را جست و جو کند. 

آمد و رو به   رونیها بداشت، از پشت تخته   یتنومند   کل یکه ه  دار شیر  یمرد
 همکارش گفت: 

 .میدار یزخم د،یآمبوالنس به منطقه اعزام کن عایسر - 

 *** 

 نینوش

  ی برا   یکاف  یهنوز آمادگ  د یکه شا  کردم یفکر م  نیها، به احال باال رفتن از پله   در 
 ی ابودنش چه مزه  دانستمیرا که هرگز نم  یمواجهه با او را نداشته باشم. کس

 نی. با اردیشکل بگ  تواند یپدر و دختر م   نیماب یچه حس ایداشته باشد  تواند یم
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فانتز انواع  ذهنم  او    هایحال  از  برا  یبرارا  بود.  ساخته   یهمه   یخود 
تراش  ش،یهانبودن آن   دهیبهانه  از  قبل  بخواهد کوچک بودم،  خودش    ن یترکه 
 بکند.  یدفاع

  ی وارد ساختمان شرکت  م،یدنده گرفته بود  کیکه به زحمت از آن زن     یآدرس  طبق
 . میشد   انفر«یک  ییخش مواد غذانوشته بود »شرکت پ  اشیورود   ی تابلو  یکه رو

باالخره   م،یشرکت دار  ر یبا مد   یکار مهم  نکهیو با اصرار به ا  یمنش  یاز هماهنگ  بعد 
 .د یسال منتظرش بودم، فرا رس  انیکه سال  یالحظه

 ی را مرتب کردم. وقت  میهابه در زد و من شالم را صاف و لباس   یابهنام تقه   ییدا
اتاق سه در چهار مد  ب  م،یشد   تیریوارد    ی رو  تابانهینگاهم از همان بدو ورود 

خود نشسته بود چرخ خورد. در را پشت    ز یاتاق، پشت م  یکه در انتها  یشخص
  اش یما از صندل  یبه پا  ل،یاپوش و خوش است  کیش  انسال  یو مرد م  میسرمان بست

 پهنش باال رفت.   یابروها بهنام افتاد، ییکه نگاهش به دا  نیبلند شد. اما هم

عکس   کیاز او فقط    بمینص  شهیرا که هم  یگرفتم. کس  نیذرب  ر یاو را ز  نانهیزبیر
 که از او  ینسبت به عکس  یادیز  ر ییبود. تغ  شیسال پ  ۲۰-۱۹متعلق به حداقل  

  اش یجوگندم  یمدل موها  شتر یداشتم خود اوست. ب  نانیداشتم کرده بود اما اطم
 شتر یبود. هر چقدر ب کرده  ر ییکنار چشمش تغ  یهانیهمرنگ و چ شیربا آن ته

 . د یکوبیو قلبم تندتر م  شد یم شتر ی ب ام یدرون شیتشو کردم،ینگاهش م

 .نیبا من دار یکه کار مهم  نیگفت  ی. ظاهرًا به منشدییامرتون رو بفرما - 

را شکست. تازه    انمانیم   هدفیمداوم و ب   یهانگاه  ،یبلند و قاطع کسر  یصدا
 شده است. تر ک یمتوجه شدم که به ما نزد
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امیبودم چه بگو  مانده باد    نکهی. مثل  او را به  بهنام را شناخته بود چون مدام 
 .گرفتیم نشیو سنگ یجد  یهانگاه

.  د یرسیکامران، شلخته به نظر م  ییجلوتر رفت. با کاپشن اهدا  یبهنام کم  ییدا
 و گفت:  ستادیکه قدش از او بلندتر بود ا  یکسر  یبه شانه شانه

.  کنمیکه اصال باور نم  یگرمابه و گلستانت رو به کل فراموش کرد  قینگو رف  - 
 . یکه نشناس  یکردم، اما نه اونقدر   ر ییتغ

تعارف کوچک به    ک ی   یآنجا بود اما او حت  یتکان داد. آنهمه صندل  یسر  یکسر
دستش را داخل    کیرا صاف کرد و    اشیکت ُنک مداد   یقه ی.  کردینشستنمان نم

 شلوار همرنگ با کتش فرو برد.  بیج

کرد.    ر یمن گ  یاش روقدم زد و ناگاه، سوزن چشمان درشت و پرجذبه  هیثان  چند 
 و سپس لب زد: ست یمرا سر تا پا نگر

 خب؟ - 

ادا، گم کرده  یبه من انداخت. کلمات را برا ینگاه  میبهنام سر چرخاند و ن ییدا
 : د یبودم و به کل زبانم بند آمده بود. بهنام طلبکارانه پرس

 سال؟  نهمهیاونم بعد از ا  ؟یخوشحال نشد  دنمیاز د - 

 خود پاسخگو بود. شیدو ابرو نیو اخم جا خوش کرده ب یکسر  یجد  نگاه

 خوشحال باشم؟ د یبا - 

 زد و ادامه داد: یپوزخند 

 نجا؟ یا یو اومد  یبلند شد  ییبا چه رو - 
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رو به راه بودن احواالتش مقابل   یبهنام که قبل از آمدن، چند قرص را برا  ییدا
چشمش    یباال  کیحال، مشخص بود از ت  نیدرسته قورت داده بود و با ا  ،یکسر
 تر برد:باال یرا کم شیصدا برد،یرنج م

از رابطه قبل   یلی! ما خیمرد حساب  ییشرم کنه تو   د یکه با  یاون  -    ،یلیفام  یتر 
بود  م،یبود  قیرف خورده  نمک  و  چجور  م،ینون  نمک…  و  نون    ی تونست  یآره 

و   یخودته ول کن  یبچه  یدونستیبچه تو شکمش که خوب م  هیخواهرم رو با  
 ؟یچ ای ،ید یچشم من رو دور د ؟یبر

 داد. کهیبر آن ت الیخیبرگشت و ب اشیچرم مشک ز یقدم زنان پشت م یکسر

  نهمهیاونم بعد از ا نم،یبینم حیتوض یبرا یلیروشنه و دل یلطفا! همه چ رونیب - 
 سال. 

شل شد   یاز نگران  میرا نشان داد. دست و پا  یدستانش، در خروج  یبا اشاره  و
 بود. گفت:  شهیتر از همبهنام پرصالبت ییاما با کمال تعجب، دا

پکه سال  یمرد  -  به خونه  شیها  م عاطفه  آمد  و  رفت  غذا    کردیش  براش  و 
به اون خونه پناه آورده  کیُکش ماجستکه از شر باند آدم   یمن بودم. من   بردیم

 ه یشد که    نی. اام یب   رونیافتادن و لو رفتن نتونستم از خونه ب  ر یبودم و از ترس گ
 ؟یزدن، اما تو چرا کسر واهرم خ یبرا ییطبل رسوا خبر،یعده فضول  از خدا ب

 اشیصندل  یرو  شتر یو ب  د یبر صورتش کش  یزد، دست   یپوزخند صدا دار  یکسر
 بهنام، تندتر شد. ییکلمات دا  یادا نبار یلم داد. ا

از هرکس  -  بهتر  ن ی دونستیم  ی تو  عاطفه خطاکار  بچه  ست یکه  بچهو   ی اش، 
  ا یتهران    یایو تنها ب  یول کن  یخواستیتو سرت گذشت، م  یچ   دونمیخودته. نم
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. یعاطفه و دخترش کاشت  یشونیپ  یرو  یعمر ننگ و بدنام  هیرفتنت،  با    یول  ،یچ
 . وتهاما دخترت االن رو به ر  ووردیدرد رو تاب ن نیعاطفه ا

را گرداند   اشیبالفاصله صندل  یبا چرخش سبز نگاهش، به من اشاره کرد. کسر  و
با خشم   هیبزنند. چند ثان  رونیبود از حدقه ب  بیتر نشست. چشمانش قرو صاف 

را که آماده کرده بودم تا به   ینگاهم کرد و من خود را گم کردم. چرا تمام جمالت
 به کل از خاطرم  پاک شده بود؟ م،یاو بگو

 : د یمثل بمب منفجر شد و توپ ناگاه

داغ دل من رو تازه   یخوایم  ؟یکه چ  نجایا  یو آورد  یرو برداشت  دختره  ن یتو ا  - 
 نه؟یب یکه تازه داره رنگ آرامش رو به خودش م  یایبه زندگ یبزنگند   ای یکن

. حداقل از او  ختی ر  ن ییدلم، از حالوت کلمات تندش انگار که پاره شد و پا  بند 
 یبهنام نفس  ییخودم را نداشتم. دا  یالفاظ درشت درباره  یر یانتظار به کارگ  گر ید
 داد و گفت: رونیب

که تو    یرو. با کار  فیاراج  ن یدختر توئه، دختر تو و عاطفه. بس کن ا  نینوش  - 
لکه  هیبچه    نیا  یکرد و  تهمت  با  زندگ  یعمر  ا  یننگ  بود  نیکرده.  که    یتو 

 .یآرامش رو از ما گرفت 

 لب زد:  شیهاخنده نی. مابد یخند  یو عصب  د یکش  شیبه موها یچنگ یکسر

خزعبالت   یسر  هی  میری م  نیپول به مشامتون خورده. گفت  ی ! بودم یآهان فهم  - 
 هیدختر    نی. مادر انیاما کور خوند   مش،ی چاپیم  یو حساب  میدیم  یکسر  ل یتحو

فکرش رو   چیمن رو تو کل شهر برد. البته، ه  یآبرو  ش،یها پزن نامرد بود و سال
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. اما  ارهیب  ایننگش رو به دن  یه یقدر احمق باشه که ما که عاطفه اون  کردم ینم
ر یارتباط چیحاال که آورده به من ه  !رونی! بینداره. ه 

بافته   الیدر مورد او خ  نانهیُگر گرفتم. چقدر خوشب  رحمش،ی کلمات ب  انیعص  با
  م یوخوش را از پهل   الیخ  نیشکل ممکن، تقاص ا  نیبودم و حاال او داشت به بدتر

 . آوردیدرم

اتاقش را   یهاوار یکه د  یای غاتیتبل  یاو و تابلوها  نیمضطربم ناخودآگاه ب  نگاه
مانع کالمم باشد.   توانستیسکوت و خجالت، نم  گر یپر کرده بود نوسان گرفت. د

 داشت، لب گشودم:  میکه صدا  یمشهود یبا گرفتگ

ارزش داره که بعد    یپول اونقدر  یفکر کرد  ،ی باش  رحمیب  نقدر یا  یتونیچطور م  - 
 بگردم که ولم کرد به امون خدا و رفت؟ یکس  یمدت بخوام پ   نهمهیا

  یبه قدر  ش،یهامرا نشانه رفته بود. نگاه  ،یچشمان کسر  ی پردهیب  یزیت  حاال
 .کردیمشکل م می و ترسناک بود که حرف زدن را برا یجد 

 ناگاه خونسرد و آرام شد: لحنش

 بچه؟  یومد ا یپس دنبال چ - 

 باال رفت:  میدهان فرو بردم و ُتن صدا آب

 خودم و مادرم.  یدنبال آبرو، آبرو - 

 ؟یهم مونده که دنبالش باش  ییمگه آبرو - 

را   ی آلودادا شد که بغض دردناک و چرک مکثیاش، آنقدر ب تمسخرگونه جواب
 کاشت. فقط نگاهش کردم.  میبر گلو



 

 
377

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 رفت و قاطعانه گفت:  زشیم  کیبهنام نزد ییدا

بود،   ی. اگه جواب منفبده  شیو آزما  ایباشه! ب  ست؟یتو ن  یمگه بچه  یگینم  - 
اگه    ی. ولمیوجود نداشت  چوقتی که انگار ه  میشیگم و گور م  یجور  نیمن و نوش

 .یپاسخگو باش د یمثبت شد، با

درحال وا بدهد،    یراحت  نیو قرار نبود به ا  آمد یم  یکه به نظر مرد زرنگ  یکسر
 . د یرنگش، خند  یلین راهن یبه گردن  پ کینزد یباز کردن دکمه 

.  هیچ  هیک  ستیدختر معلوم ن  نی! اانهیچه حاجت به ب  انهیکه ع  یزیبرو عمو! چ  - 
 زنگ بزنم حراست؟ ای رونیب د یریم ر،ی وقت ما رو نگ

 ی جوان، در حال  یبه در آمد و سپس پسر  یکوتاه  یتقه  یصدا   ن،یح  نیهم  در 
کرد    یعمد   یاما، سرفه  دن یکه چند پرونده به دست داشت، وارد اتاق شد. با د

 و گفت:

نفع    یهم اطالعات افراد ذ  نی. انیمهمون دار  دونستمیپدر، نم  خوام یعذر م  - 
 . نیمحصوالت شرکت که خواسته بود یرگیدر پخش مو

 نیتر باشد و امن بزرگاز    خوردیم  بایکه تقر   یهم داشت؟! پسر  یگریپسر د  او
ش  بیعج  ار یبس پدرش  مانند  جذبش،   پوشکیبود.  تک کت  آنقدر که  بود، 
 . د یدنبالگرم را سمت خود کش یهانگاه

 و برو.   ز یبزار رو م - 

  یی گذاشت و هنگام رفتن، نگاه گذرا  ز یم  یها را روپرونده ،یدستور قاطع کسر  با
 ده یبود که دم خانه د  یبه زن  شتر یاش، ب به من انداخت و گذشت. شباهت چهره 

 .میبود
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ها پرونده  یرا خاراند و مشغول بررس  ششیر  تفاوتیب  یاز رفتن او، کسر  بعد 
 شد، همزمان لب زد:

 . شیپ ر ی. خنیاگه مزاحم کارم نش شمیکه سرم شلوغه، ممنون م  نینیب یم - 

نزد  به نگاه  تر ک یاو  روشدم.  س  یم  متال  گار یدود  ظرف  درون  کنار    کیروشن، 
 دنده لب زدم:  کیدستش ماند و 

 .خورم یجم نم نجایاز ا یرو روشن نکن فمیو تکل یند  شیتا باهام آزما - 

که به زور و ضرب دو نفر قلچماق حراست نام، ما را از شرکتش    د ینکش یطول اما
لبش به    یگوشه   یشده حت  د،یمن ککش هم نگز  دن یاز د  یانداخت. حت   رونیب

را به   االتمیباره، به فنا رفتن تمام آرزوها و خ  کی . آنجا بود که به  امد یلبخند باال ن
 .دم یچشم د

فرا گرفته بود. دست   ید یاز سف  یرا پوشش مختصر  نیبرف قطع شده و زم  بارش
 ییشدم. دا  نیاشم یراه  زان،یآو  یافرو بردم و با چهره  ام یکاپشن باد  بیدر ج

 بهنام پشت سرم گفت: 

 بده. شی و آزما ادیب کنمیناراحت نباش، هر طور شده مجبورش م - 

با دسرما، چانه  از  برگشتم.  افتاد. سمتش  لرز  به  انداخته یهالپ   دنیام  ام  گل 
 گرفتم و گفتم:   ام یکتان   یکهنه   یهالبخند زد. نظر به کفش

 به نافم بست؟ یچه الفاظ ید یبراش اصال مهم نبود که من دخترشم. د - 

جواب    نم،یبنش  نیتا داخل ماش  راند یکه با فشار دست، مرا به جلو م  یحال  در 
 داد: 
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آزما  -  مهمه که  فقط  نکن.  فکر  برا  شی بهش  اگه  اون  بود،   یبده،  بشو  بابا  تو 
 .رفتینم

به    کردم یکه فکر م  ییهازدم. گره  ام یکور زندگ  یهابه تمام گره  یزیدلم گر  در 
ام خواهد نشست. چقدر  بر شناسنامه   اشیلیبازخواهد شد و فام  یدست کسر

  کند یم  ر ییتغ  ام یبا ورودش به زندگ  ز،یبرم داشته بود که همه چ   ال یخ  نانهیخوشب
 گذاشته بود.  میبر دردها یگریاما ورودش، فقط درد د

  گر ید  م،یفاصله گرفت  ی از شرکت کسر  یکم   نکهی هنام به راه افتاد و بعد از اب  ییدا
 نتوانستم خود را نگه دارم و از دهانم در رفت:

 امروز تولدمه.  - 

آهنگ تولدت   میبرا  یپشتش را باال داد. کم کم  یاو متعجب سر چرخاند و ابروها  و
 وانیول خودم، دو ل شد و با پ  ادهیسوپرمارکت پ  کیمبارک را خواند، سپس مقابل  

 گفت:  آورد،یاز کارتن جلو م یاتکه  یرا رو هاوان یکه ل  ینسکافه گرفت. در حال

 جان؟ ییدا مینیبش بونه یاون سا ر ی! زد یتولد نرس کیببخش، وسعم به ک - 

  جادیسامانم ادر حال و روز نابه   ی رییهوا، موافقت کردم تا بلکه تغ  یوجود سرد  با
 شود.

خود را مانند   یهر کدام پتو  م،ینشستیم  دار بانه یسا  مکتین  یکه رو  یحال  در 
 .میخود انداخته، دورمان چالند  یشنل رو

برج  رهیخ ند   یمحصورکننده   یهابه  را هرگز  مانندش  اتوبان که    ده یآن سمت 
 انگشتانم گرفتم و گفتم: نیدراز نسکافه را ب وانیبودم، ل
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 دونستم یواقعا نم  یشد یاگه بهتر نم  ، ییاخدارو شکر که حالت رو به راهه د  - 
 کنم.   کار یچ د یبا

 زد.  یو لبخند کوتاه د ی چیدور گردنش پ  پیتا ک پ یرا ک پتو

بهشون   کنمیم  ی. سعنمیب یرو م  یالیخ  ی آدما  یسر  هیبهترم... اما هنوز هم    - 
 . انییترسناک به نظر م یگاه  یباشم ول  اعتنایب

سرد، با حالوت و   یکه در آن هوا  یکاغذ   وانیبه دود رقصان برخاسته از ل  نظر 
 لب زدم:  د،یجه یم رونیسرعت ب

زندگ  یالیخ   یهاآدم   یسر   هیامون  همه  -  امیدار  مونیتو  فرقش  ما    نهی.  که 
 .نیواقع یکنیتو فکر م یول انهیال یخ میدونیم

نوش  قهیدق  چند  به  شد   دنیدر سکوت،  ممینسکافه مشغول  که   یاعارضه  انی. 
 : د یپرس یامقدمه چ یهیبهنام ب ییبر جانم انداخته بود، ناگاه دا آشفته یفکرها

 ؟ یتو... تو گرشا رو دوست دار - 

چهره  جا بر  شرم  و  قبل خوردم  داد.  پس  رنگ  کسام  رو  یترها  ظاهر    یاز 
ق چه بر سرم آورده عش  دانستمیدرونم را حدس بزند اما حاال نم  توانستینم

 . به تته پته افتادم. لب زدم:کردی م انیع نگونهیبود که راز پنهان مرا، ا

 چ... چطور؟ - 

  یوقفهیتند و ب   یکه در ادا  یاش را خورد و با همان عادتقلوپ از نسکافه   کی
 کلمات داشت، گفت: 
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باشه    تونهیم  یحال االنت دور از اون، چ  ای  ،یگرشا دار  شی که پ  یبیحال غر  - 
 جز عشق؟ 

لب   تنم با  و  لبخند محو  زانیآو  ییهابا کلماتش مور مور شد   ینگاهش کردم. 
خ  اشیاستخوان  یچهره  نیماب سمت  سر  بود.  کرده  خوش  و   ابانیجا 
 . کردم ینم یراز، تالش نیپنهان ماندن ا یبرا گر یچرخاندم. د شیهانیماش

 ؟ییدا یتا حاال عاشق شد  - 

 . بعد از چند لحظه سکوت پاسخ داد:زد رونیکه از دهانش بخار ب  دم ید

 .ادیب هیبالها سر من و بق نیا یآره، اتفاقا همون عشق بچگانه باعث شد همه - 

 شیهالب  یرا که گرفته بود، رو  یگاریاز دو نخ س  یکینگاهش کردم.    ر ی متح
 گذاشت و فندک زد. ادامه داد: 

 رو دوست داشتم. سحر رو. هایاسیدختر ق - 

 : دم یدرشت شده پرس یچشمان با

اشون پناه تو خونه   شی ها پکه سال   یهمون  ؟یاسیسحر، دختر حاج محمود ق  - 
دار بعد از مهاجرت به اصفهان ازدواج کرده و بچه  دم یشن  ز ی از عز  ؟یگرفته بود
 هم شده.

 را فوت کرد.  گارش یبا حسرت تکان داد و دود س یسر

و  نیاز خودم ماش د یبا ایبود. اما برام شرط گذاشت   ز یواسم عز یلیخاطرش خ - 
.  دم ینرس  ییفکر کردم اما به جا  یلیفراموشش کنم. خ  د یبا  ایخونه داشته باشم و  

ا  ه ی  یک م  نای شبه  و   تونستیرو  بود  پرواز  بلند  سحر  بتونم؟  من  بخره که 
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  بودم، دوستم نداشت   اشقشهم که من ع  یجور. اونبمونه  راقیتو د  خواستینم
 ه یشدم    یبود که فکر  نیسقف. ا   هی  ر یز   ادیباهام ب  یتا رو حساب عشق و عاشق

پول جمع کردم، خالف رو بزارم کنار و    کمی  نکهی مدت برم سمت خالف و بعد از ا
اشتباه،    نیجا باختم. با ا  هیرو    ام یو دن  ن ید  یکنم. ول  یمثل آدم با عشقم زندگ

 ام و هم خودم رو. از دست دادم، هم خواهر و خانوده شهیهم  یهم سحر رو برا

 ن یدر ا  یفرستادم. پس راست بود که عشق، علت هر معلول  رونیرا با درد ب  نفسم
دور، در   ار یبس  ینقطه  کیبودم و در    نجا یبود و من ا  نجایاو ا  نکهی. ااستیدن

 بود؟ عشق بود، ن یهمه از فتنه  م،یاز تهران پر زرق و برق نشسته بود یبخش

فرداها و پس فرداها   به،یافراد بشدت غر  انیدر م  ب،یشهر غر  نیدر ا  نجا،یا  من
ها حق من  و دم نزدن  هادنیرنج کش  نیا  کردم؟یم  یرا بدون گرشا چگونه سپر

 نبود.

 !رود یدور از او، در استخوانم م  یشیکه ن  ییگو

 :دم یها، پرسبرف نشسته بر جدول یحال تماشا در 

 ... . ای یفراموش کن یاصال تونست ؟یتا فراموشش کن د یطول کش یلیخ - 

 یانداخت و بعد از چند سرفه   مکتیمتصل به ن  یرا در سطل فلز  گارشیس  یپوکه 
 زد.  یخشک، لبخند تلخ

تر تر و کمکم  دم یکشیکه از نبودش م  یکم اون زجراما کم  ،ییفراموش که نه دا  - 
م عم  هیجان، مثل    ییدا  ی دونیشد.   اما  شه،یمکم دردش خوب  کم قه؛یزخم 

اما    یافت یم  ادشیاون زخم،    یجا  دنی. هر بار با د مونهیم  شهیهم  یردش برا
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که بعد از مرور خاطراتش   یآه  و  مونهی. ازش چند تا خاطره مدهیعذابت نم  گهید
 . نیهم اد،ییسراغت م

تاب و   چیه  گر یکنار چشمم را گرفتم. د  یس یاز نهادش برخاست. خ  یقیآه عم  و
فراموش  یبرا  یتوان رنج  باق  یتحمل  وجودم  نم  یدر  بود.    خواستم ی نمانده 

 .د ی فهمیرا م ن یا ،یلعنت ر یفراموشش کنم، کاش تقد 

 ستیکناره ن  چشیراه عشق که ه ستیراه

 ستیجز آن که جان بسپارند چاره ن  آنجا

 *** 

خقطرات    یچکه را  چشمانش  ُرم  جا  ره یس  هزار  فکرش،  اما  بود   گر ید  یکرده 
مد یچرخیم درنم   زدند ی. کارد  شراآمد یخونش  در  بغرنج گ  یطی.  شدت    ر یبه 

درونش را    یاز حاالت به جوشش افتاده  کیکدام    قایدق  دانستیافتاده بود و نم
 بروز دهد.

که او به اجبار   یاتاق  کینزد  مارستان،یدر سالن ب  س،یاز افسران پل  یکی  یصدا
 به گوشش خورد: گر ید یتختش نشسته بود، بار یپرستار رو

 خواستیاما اعتنا نکرد. م ستهیاز چهار پنج بار هشدار دادم که با شتر ی! بقا یدق - 
پشت در  شل  یاز  شدم  مجبور  فرار کنه که  متروکه  نه   ک یکارگاه  من،  کنم.  تنها 

نبود  یراض  چکدوممونیه قدراو  یول  م یبه مرگش  به  پسر،  باز  ین    ی چموش 
تر از اعدام  کم  موند،یزنده م   رم که داره، اگ  یاهیس  یدرآورد که... البته با پرونده

 .دنیبریبراش نم
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با تمام توان رو  گرشا هم فشرد و صورتش جمع شد.   یچشمان دردناکش را 
از    ایبود ناراحت باشد    قشیرف  نیبهتر  یکه زمان  یاز مرگ کس  د یبا  دانستینم
سرش،   یجمع شده در کاسه   یآمده بود، مشوش. آشفتگ  دا ی که بر سر ش  ییبال

 .کردیم  ل یم تینهایب یرفته رفته به درجه

که آتنه   ی و داد  غیبر زخمش شد و ج  ینمک  مارستان،یپدر و مادرش به ب  دنیرس
 . د یراه انداخت، بر حال و روز داغانش، مجدد خنجر کش

اش تا همدان را تماما به سر و کله   راقید  ر یبعد از تماس گرشا، کل مسکه    آتنه
 رونیاش بشدهشده و از شال کج  شان یبورش، پر  یکه موها  یکوفته بود، در حال

 : د یوار پرسو ناله د یسمت او دو د،یکه گرشا را د  نیزده بودند، هم

 کجاست؟ کجا بردنش؟   دایش - 

به زحمت لب    د،یکشیم  رونیسوزن سرم را از رگش ب  رمق،یکه ب  یدرحال  گرشا
 به شدت دورگه گفت: ییگشود و با صدا

 .دنیسرش بودن، فعال اجازه مالقات نم یدکترا باال - 

برا  آتنه را  بال  یاتاق  به  مهد   نیرفتن  و  ترک کرد  بر   ،یدخترش  با کف دست 
 قرار نداشتند.   هیثان  کیآتش و    ی . زن و شوهر شده بودند آب رود یکوب  اشیشانیپ

تر  بهتر شدن احواالت و آرام   یرا که پرستار به زور برا  یگرشا سرم  نکهیاز ا  بعد 
دکتر،   یباز کرد، طبق خواسته  دنشیشدنش وصل کرده بود، قبل از به اتمام رس

 دور او جمع شدند.  دایش طیاز شرا یآگاه یبرا یجملگ

 ی هایتابید چه رسد به ب خود را آرام کن  توانستینم  یآشفته بود که حت  یحد   به
  ی را وارس شیآزما یهاتا خانم دکتر، برگه د یطول کش قهیش. چند دقپدر و مادر 
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 ی هاچهره  انیم  کرد،ی نصب م  یشاس  تخته  یها را روکه برگه   یکرد. سپس درحال
 ها چشم چرخاند.آن یهر سه  شان یپر

دق  دونمیم  -  موضوع  قای شما  چه  ا  یاز  نگران   نیتا  باد یحد  متاسفانه  بگم    دی. 
به نحو  دهینشون م  هاشیآزما نه  اما  قرار گرفته  آزار  ما    یدخترتون مورد  که 

بخوا رو  چیدرازدست  میبذار  میاسمش  ا  یزی.  با  مرتبط  ذهنتون،  در    ن یکه 
اون شخص انجام    توسط   گهیآزار به شکل د  نیا  یموضوع وجود داره رخ نداده ول 

هم قرار    د یدختر خانمتون مورد ضرب و شتم شد   یقانون  یپزشک  د ییشده. طبق تا
بعد از   د ی. حتما باستیحالش اصال خوب ن  یخاطر از نظر روح  ن یگرفته. به هم

جلسه به مشاوره ارجاع داده بشه. شخص گناهکار واقعا شانس   نیچند   یمرخص
 .د یکن  تیازش شکا د یتونستی وگرنه م ستیآورده که االن زنده ن 

 آتنه بلند شد: یرفت و صدا حاتیتوض نیجوان، پس از ا  خانم

 . یپر بشه اله شیقبرت از آت که،یمرت یر یبگ گر یجز ج  یاله - 

ثان  یمهد  موها  هیچند  رفت.  رو  قدم  خاکسترکم   یمقابل گرشا   اش، یپشت 
  ک ی باال زده بود. به    یخونش، حساب  تیبودند بر فرق سرش و عصبان  دهیچسب
  ن یخشمگ  یهالهیو نگاه گرشا در انعکاس ت  د یکاپشن گرشا را چسب  یقهیباره،  

آمده    شیبه رنگ چشمان خودش داشتند، ماند. کمتر پ  یادیپدرش، که شباهت ز
 زد:  ادیفر یعصب ی. مهد ند یبب یطوفان طور نیو آرامش را ا نیکه پدر متبود  

 یباز کرد  مونیزندگ  به درد نخورت رو تو خونه  یقایاون رف  یپا  یچ  یواسه  - 
 م؟یرسوا بش ینجوریو ا ادیبالها سر خواهرت ب نیکه حاال بخواد ا
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  ی چرخاند. مهد   گر یجمع شد و سر سمت د  شینگاه از پدرش گرفت. ابروها  گرشا
 و تکاند. داد زد:  د یگرشا را با تمام توان کش  یقه ی

 ؟یکنیم کار یچ یفهم یم چیه راق؟ید  میبرگرد ییبا توام گرشا! حاال با چه رو - 

دستانش   شان، یشل شده و پر  یابا چهره  یمالمتگر پرستار، باعث شد که مهد   تذکر 
 پسرش رها کند.  یقه یآرام از 

گفتن نداشت.    یبرا  یزیچ  یعنی.  نگفت  چیکرد و ه  شه یطور سکوت پهمان   گرشا
ها دور شد. کرد و از آن  یرا ط  مارستانیسست شده، طول سالن ب  ییهابا قدم 

  خواست،یم  ادیجنونش. فر  ل یشده بود دل  گفت،یکه دکتر م  ییهاتصور صحنه 
 باال ببرد. را تا عرش خدا شیکه صدا  یادی. فرادیفر

با اتوبوس خودش را به   ناز یکه به هوا خاست، متوجه شد پر  لشیموبا  یصدا
  یی منتظر اوست. از سالن خارج شد و در هوا  مارستانیب  اطیهمدان رسانده و در ح

 رساند. مارستانیبزرگ ب اطیکه وارد ظلمات شب شده بود، خودش را به ح

گرشا، جا خورد اما    یوم و گرفتهبه شدت مغم  یابتدا در مواجه با چهره  ناز یپر
لب    یاو را در هوا باال گرفت و قرض  نیماش  د ینپرسد. گرشا کل  یزیداد چ  حیترج
 زد:

 .ری بگ - 

او سوئ  بافت  چیو  و شال خوش  رو  یرا گرفت  ب  یرا که  داشت،    یرو  شتر یسر 
 .د یرنگشان کرده بود، کش یاروزهیف ی که به تازگ  ییهاتل 

 داخل؟ میریمگه نم - 
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 داد و گفت:  ناز یپر ل ی تحو ی«ا»نه شیبا حرکت ابروها گرشا

 .ستیاالن وقتش ن - 

 ادامه داد:  رفت،یم یکه به سمت درب خروج  یدر حال و

 رو اعصابمه.  نجایا یساکت، شلوغ یجا هی میبر - 

با   بایدارش، تقرلژ   یها قدم تند کرد و با او دوشادوش شد. به مدد بوت  ناز یپر
 شده بود. گرشا هم قد 

نزد  میتصم پارک  به  پله   مارستانیب  کیگرفتند  صدا  یهابروند.  را که   یپارک 
  ی و در ارتفاع  باال رفتند   شد یمنعکس نم  طشیها در محآن  یها جز قدم   کسچیه

 ی هاگرشا مقابل نرده  د،یاز آن فاصله د  شد یرا م  مارستانیپر درخت ب  اط یکه ح
کاپشنش    بیرا داخل ج  نشدستا   اش،یبه دختر کنار  توجهیو ب  ستادیا  یفلز

 ُسراند. 

ز  نا یپر از  زور  به  تلفن،  پشت  ب  ر یکه  را  ماجرا  بود،   دهیکش  رونیزبان گرشا 
خوش  یپالتو  یهادکمه  و  بادمجانبلند  انتها  اشیدوخت  تا  و    پیک  ی را  کرد 
 :د یپرس

 .یباش یقو د یتو االن با گه؟یم یداغون چ یافه یق نیچه وضعشه گرشا؟ ا - 

داد   هیها تکگرشا شد. به نرده  ی کرده در گلو  ر ی گ  یبر غده  یکالمش انگار پاتک  و
 بم شده بود و خش داشت: شیو سر خم کرد. صدا

 .شمیم  یدارم روان ست،یخوش ن چیحالم ه - 
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گرشا عمق   یدو ابرو  نیگرشا گذاشت و اخم ب  یافتاده  یهادست بر شانه   ناز یپر
 گرفت. 

بب  دا ی طاقت ندارم ش  -  تو اون حال و روز    گهیکه د  یطرف کامران  هی از    نم،یرو 
خودم   کمی  تونستمیسازش کنم، م   تونستمی. م بد کردم باهاش  یلی... خستین

بود، هفت سال بود که    ض یمر  یداستان درست نشه. کام  نهمهیرو کنترل کنم تا ا 
  گه یبستم. از طرف د   هیقض  نیا  یچشمم رو رومن... من  الکردار    یبود ول  ضیمر
سرشون اومده. سرم داره منفجر   ییبهنام کجان و چه بال  ییو دا  نینوش  دونمینم
 .شهیم

 ق یدر آن دقا  دانستینبود و نم  یآدم احساسات  ادی. زد یکش  یقینفس عم  ناز یپر
بگو اندک  د یچه  را  بتواند گرشا  پسر  یتا  آرنج  یآرام کند.  رو  شیهارا که   یرا 

 .ستینگر رهیبلند پارک ستون تنش کرده بود، خ یهانرده

فوت شده   قتی! اگه رفینجوریا  یکنیسکته م  ؟یخودت کرد  یافهینگاه به ق  - 
م  یچرا جلو رو  بزن، خودتو خال هیگر ؟یریگیخودت  داد  کن. من که   یکن، 

 . ستمین بهیغر

. قلبش داشت از حجم  د ینفس کش  یدرپی جمع شد و تند و پ  شتر یگرشا، ب  یچهره
 .کردیرا رها م دنیتلنبار شده تپ یدردها

 . تونمی... نمنازیپر تونمینم - 

  ن ییها پااز پله   د،یدوشش که د  یرو  یهارنج  ینیعجز گرشا را در برابر سنگ  حجم
او   کیبعد که بازگشت، نزد  یگرشا را تنها گذاشت. کم  قهیچند دق   ی رفت و برا
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و   د یکش  رونیکه در دست داشت ب  یکیاز پاکت برنز کالس  گار ینخ س  کی.  ستادیا
 مقابل گرشا نگه داشت. 

بده   یلیکه حالم خ  ییامتحان کن. خودمم وقتا  نو یا  کنه،یخوبت نم  یچیاگه ه  - 
 . کشمینخ م هی

جا    ناز یبلند پر  یهاناخن  نیکه ماب  یگاریبه س  ینگاه  حوصله، یسرد و ب  گرشا
 لب زد:  گرفته  یخوش کرده بود انداخت و با همان صدا 

 دو بار نشده بکشم. یکیجز  ستم،ین گار یاهل س - 

 شانه باال انداخت.  ناز یپر

 !ی خود دان - 

رو  گار یس خ  میحج  یهالب  ی را  زد. گرشا  آتش  و  را    رهیخودش گذاشت  او 
آرام،   ییفرستاد، با تن صدا رونیرا ب گار ی دود س نیاو اول  هنکیو بعد از ا ستینگر
 : د یپرس زد،یکه از ته چاه برخ  ییبه صدا هیشب

 .یکشیم گار یس  ینگفته بود - 

 زد. یلبخند محو ناز یپر

 خب حاال گفتم!  - 

را از   گار ی س  یمکث  چی بزند که ناگهان، گرشا بدون ه  گار یپک دوم را به س  خواست
 درهم لب زد:  ییها. با سگرمهد یقاپ شیهالب نیب

 نکش! گهید - 
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خود گذاشت.   یهالب  یروشن را رو  گار یس  ناز،یمتعجب پر  یهادر برابر نگاه  و
 . کند یدارد چه م د ی فهمیاعصابش بدتر خورد شده بود و نم

ب  ناز یپر داشت  م  کالم یهمچنان  چرخ  کردینگاهش  را    د یکه گرشا  آرنجش  و 
را سوزاند، مانند    شی هالب  گار ی س  یگذاشت. داغ  یسرد فلز  ی هانرده  یدوباره رو

  ش یهاشد و پلک   تر یدود، جر  نیدلش که ماالمال از درد بود. با فوت کردن اول
 ی درد دور   گر یامشب د  چاره،یب  گرفت. کامران    وار وانه یرا د  یتر شدند. کام بعدداغ
 دایاش شکه بر سر خواهر بخت برگشته  ییاز بال  الیو واو  د یکشیرا نم  شینایژ

حس   نینبودنش داغدار؟! ا  یبرا  ای  بودیم  ی عصب  د یآمده بود. از دست کامران با
 داد؟یم یدلش جا یرا کجا یمتضاد لعنت

را    شی. تمام دردهاد یلرز  شیهابزند که ناگاه لب   گار یپک سوم را به س  خواست
 ادیتنها فر  کالمی. بد یکش  ادیفر  اش،یوجود  ی روین  یو با همه  ختیر  شیدر گلو
بغض سرباز کرده بود که    کی  ،یوارستگ  ن یحاصل ا  تی. در نهاادیو فر  ادیزد، فر

نشست و سرش را    ش یرپایز  دسر   نیزم  ی. آرام روکردیرا تار از اشک م  دشید
پرت نمود. دست    گر ی د  یرا به سمت  گار یگلو فرو برد و س  بیداد. س  هیها تکبر نرده

  ست یگریرا م  ییاش باال رفت. دردهامردانه  یهاهیگر  یو صدا  د یبر صورتش کش
جرقه، بنا داشتند به مرز   کیها بود در دلش تلنبار شده بودند و حاال با  که مدت

 انفجار برسند.

  حدی گرشا گذاشت. گرشا ب  یشانه  یکنارش نشست و دستش را آرام رو  ناز یپر
  یآنقدر بغض دار  ی! گاهکند ینم  هیبود که مرد گر  ی ربطیرف بو چه ح  د یلرزیم

 . یکن  هیتا گر یمرد باش د یکه فقط با

 *** 
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 نینوش

تماشا  در  توان بر قلبش    ش،یرو  شیپ  یصحنه  یحال  تمام  با  را  ناگاه دستش 
 فشرد.

 : د یسوم و چهارم را گرفت و پرس عکس بهنام 

 شد؟  یچ - 

به زحمت    ،یناگهان  یاش را بعد از بهبود آن عارضه چشمان جمع شده  نینوش
 گشود و لب زد: 

 .د یکش  ر یدفعه ت هیقلبم  - 

 کرد و با خنده گفت:   یکنار رفتند تا در ُبرد نگاه نباشند. بهنام هوف  شهیمقابل ش  از 

که    یحال کس  ی عنی  کشه، یم  ر یقلب آدم ت  یوقت  گهی هست که م  یاافسانه   هی  - 
 اره بده. دوستش د 

که با حرف    گفتیبه فکر فرو رفت. دروغ بود اگر م   هیچند ثان  ی برا  نینوش  و
وار خود را راحت کرد و زمزمه  الیزود خ  یلیبهنام، دلواپس نشده است اما خ  ییدا

 گفت: 

 .شهیبهترم م چ،یه شهیاون بدون من حالش بد که نم - 

ز یدرحال  بهنام  را  یهاو عکس  ستادهیا  کیتار  ابانیچراغ  خ  ر یکه  گرفته شده 
 انداخت. نیگذرا به نوش  ینگاه   کرد،یم یوارس

 ؟ یگفت  یزیچ - 
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نف  یسر  نینوش عالمت  رستوران  یبه  سمت  دوباره  و  داد  که   د یچرخ  یتکان 
با    اشنده یکه قرار بود تمام آ   یداخلش، پدر زن جوان قرار شام    ک ی را بسازد، 
 گذاشته بود.

شود، حاال شبانه   گاهشهیرا که آمده بود تا تک  یکسو چه شد!    کردیم  الیخ  چه
. خوب  گرفتیو قلوه م  دادیزن بد لباس و نامتعارف در رستوران دل م  کیبا  

. حاال خوب مچش را رفت یکردنش پذ   بی تعق  یبهنام را برا  ییدا  شنهادیشد که پ
زن جوان نبود. پس    نیا  طعاً بودند و ق  دهید  گرفته بودند. زنش را مقابل خانه

 . د یرسیبودار به نظر م هیقض

 به نظر خودم که کامال مشخصه.  ن؟یها واضحن نوشعکس نیبب ایب - 

انداخت که متعلق به   یایدرپیو پ  یتکرار   یهابه عکس  ی شد و نگاه  کینزد
 زن جوان ناشناس حلقه داشت.  کیکه دور گردن    یستبود با د یکسر

 ؟ییدا دهیجواب م یگیکه م  ینیا یمطمئن - 

 را به او بازگرداند. نینوش ل یتکان داد و موبا یسر بهنام 

امتحان م  -  باشه صبح    ادتیگرفت. فقط    د یشا  م،یکنیحداقلش شانسمون رو 
اگه کرم نداشت و آدم بود،    یکسر  نیچاپ کنن. ا  میها رو بد عکس  نیو ا  میبر
 ! نجایا ادیکه ب  کردیخواهر دست گل من رو بدبخت نم وقتچیه

ماش  راهش سمت  نوش  د یکش  نیرا  قدم    ز ین  نی و  سرش  پشت  سالنه  سالنه 
تا   شد یاگر باعث م  ینداشت حت   یحس خوب  چیه  ا یقضا  نیا  دنیبرداشت. فهم

فته بود و دو پسر گر   یگریکه زن د  یشود. پدر  شیمجبور به دادن آزما  یکسر
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و خدا    گذاشتیم  ی قرار پنهان  بهیزن غر  کیحال شبانه با    نی با ا  از آن زن داشت
 بود. چانده یپ یدار شاخ  یها زن خودش را با چه دروغ دانستیم

رستوران کذا  نیماش  سوار  آن  و حرکت کرد.  زد  دور  بهنام  و  با شرکت    ییشد 
با  یادی ز  یفاصله   ،یکسر و  برا  مین  دیداشت  رانندگ  یساعت    ی بازگشت 

 . کردند یم

مناسب و دور   یرا در مکان  نیکه شدند، بهنام ماش  یشرکت کسر  کینزد  باالخره
 نیدر ماش  ز یامشب را ن  د یپارک نمود و خاموش کرد. مانند شب گذشته، با  د یاز د
 . کردند یم یسپر

رو   د،کر یرا از ورقش جدا م  ازپامشیقرص د  شهیکه طبق روال هم  یدرحال  بهنام 
 :د یداشت، پرس یاگرفته  یکه چهره   نیبه نوش

 .رمیاز سوپرمارکت واست بگ یزیچ هینکرده  رتیاگه شام س - 

با ن   نینوش  رم«ی»س  یبا کلمه  یوقت  و .  د یقلوپ آب بلع  می مواجه شد، قرص را 
 . د یتنش کش یرا رو شیرا خواباند و پتو اشیصندل

 .یبحث و دعوا داشته باش یانرژ  د یپس بخواب... بخواب که فردا با - 

تمام آرزوها  اشیصندل  ز ین  نینوش که کف دستش گرفته بود و   ییرا خواباند. 
از ب تهران،  اعاده  نیآورده بود  تنها به دنبال  بود.    تیثیح  یرفته بودند و حاال 

 .کردیم ت یکفا  ستیک  اشیبداند پدر واقع  نکهیا

 خواستیدلش م  ز ین  نیزود به هوا خاست. نوش  یلیو پف بهنام خ  خر   یصدا
را    لشی بود. موبا  یسرش را بگذارد و تخت بخوابد اما خواب از چشمانش فرار 
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کرد. همان   لشیرا خارج و وصل موبا  اشیکاپشنش، هندسفر  بیبرداشت و از ج
 .سپردکرد و گوش   یپل شد،ینم یتکرار شیرا که هرگز برا ی آهنگ قفل

 تونم از عشق  تو دل بکنم ی"نم

 همه خاطره  نیتو ا  

 زل بزنم  یبه چشم  ک دونمینم

 بره ادم ینگاتُو  

 هاتعشق ُو خاطره هنوزم 

ت داره، هست"  یدل  کس توو  که دوس 

 یصدا   شد ی. کاش مکندیم  ی قراریحد ب   نیتا ا  نهیچرا دلش در س  دانستینم
فکر بود که آهنگ    ن یبشنود. در هم  قهیچند دق  یابر   ،یقرض  یگرشا را شده حت

 خواند:

 با دلهره بشنوم!«  گه،یبار د هیصداتُو  خوادی م »دلم

  ش ی گرشا  یصدا  دنیشن  یدلش عنان از کف داد. قلبش داشت ملتمسانه برا  و
تماس    یبرا  یا. بهانهافتادیاحساسش م  یبود، به پا  گر ید  یکس   یکه حاال گرشا

داشته   قتیحق  زدیبهنام حرفش را م   ییکه دا  یانکند افسانه  نکهینکرد جز ا  دایپ
 باشد؟ 

نگاه  د یکش  یقیعم  نفس ن  یو  و  ده  انداخت که  ساعتش  نشان   میبه  را  شب 
 .د یجوش نهیدر س شتر یدلش ب ،یادگاریآن ساعت  یو با تماشا  دادیم
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 زد،یخطش را که از کامران گرفته بود نداشت و اگر زنگ م  نیا  یشماره   گرشا
را    شیکه فقط صدا  شد یخراب شود، اما م  ز یسراغش و همه چ  د یایممکن بود ب
 شد؟ ینم د،ینگو چیبشنود و ه

 ی عصب  کرد،یاو را تصور نم  گر ید  نیکه فقط مختص ذهنش شده بود و نوش  یتیتف
 زمزمه کرد:

گفت؟    یمگه بهت چ ید یکن! ند   یربه رقصونمشخص بشه بعد گ فت یبزار تکل - 
 شهیهم  یبرا  یخواستیمگه نم  ؟یمگه دوست داشتن اون رو توبه نکرده بود

 کنار؟  شیبزار

 ی که اشک  ییهاله ی. با تکردیم  یادآوریبه او    کی به    ک یرا    شیتمام عهدها  داشت
 درونشان شناور بود، لب زد: 

 تمومش کن!  - 

و شکر    د یبلندش خجالت کش  یبهنام رفت. از صدا  ییزود نگاهش سمت دا  یلیخ
 نکرده. دار یکرد که او را ب

 رسندیبه انتها م ز یده ن ازپام ید کی با

 من یهایخوابیتو و ب الیخ

 اما درمان ندارد عشق

اسم گرشا   یمخاطبانش رو  ستیو از لرا در دستانش گرفت    یمیقد   یلمس  ل یموبا
زنگ نزدن، اما او با همان   یبرا  آوردیم  یمنطق  ل یهزار دل  د یشا   مکث کرد. عقلش

 . شد یدلش قانع م ل یدل کی
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درمان  یماریب  کیبود،    یماریب  عشق سخت که  و  در کنار    یناعالج  بودن  جز 
 یبرا  یافسار  گر یمبتال شده بود و د  نیکرد. نوش   ز یتجو  شیبرا  شد یمعشوق نم

 دلش نداشت. یهامهار خواسته

  و خسته   گرفته   یصدا  کی  نکهیشدند تا ا  یها طوالنتماس را فشرد. بوق  کونیآ 
 در آن سمت خط گفت: 

 بله؟ - 

. زدیحرف م  د یرا آغاز کرد. با بغض لب فشرد، نبا  یعاد   ر یتپش غ  نیقلب نوش  و
 تر برد:را باال  شیگرشا صدا

 الو؟ - 

انتظار گرفتن نس  مارستان،یب  یهایصندل  یرو تا برود و   دایش  یخه به  ولو بود 
. لب  شناختیها را متند آن نفس  یتر نشست. صدارا بخرد. صاف   شیداروها

 زد:

 ؟ یخودت ؟ینوش - 

 ز یباالخره سرر  نیمخفف نامش به زبان گرشا، آن اشک دم مشک نوش  دنیشن  با
ش از  پ  نیماش  یبخار گرفته   یشه یشد.  زحمت  خ  ی رواده یبه  را    ابانیخلوت 

را بلندتر بشنود. از    شیدر گوشش فرو برد تا صدا  شتر یرا ب  ی و هندزفر  ستینگر
 گرشا، به شدت نگران شده بود.  یدورگه بودن صدا

 گرفته؟  تیباز ؟ یزنیچرا حرف نم - 
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  بردیاما نتوانست و قطع کرد. گمان م  د یبگو  یزیو چ   ایدل بزند به در  خواست
از قبلش   قرارتر ید شد اما بخواه  شیهایقراریبر ب  یامیگرشا الت  یصدا  دنیشن

 کرده بود.

واقعا حال گرشا رو به راه نبود. به فکر فرو رفت. هزار نوع    نکهیشد. مثل ا  تر نگران
حرف   شتر ینبرد. کاش گرشا ب  ییسر و ته سراغش آمد و آخرش راه به جا  یب  الیخ
ب   زدیم او  از کجا تشخسپردیگوش م  شتر یو  او پشت خط    صی. اصال  داد که 

 دانست؟یم بیاست؟ غ

. گرشا بود. چند ستی اش را نگرصفحه  یمعطل  یدوباره زنگ خورد. ب  لشیموبا
 پاسخ را لمس کند اما نتوانست. کون یبار خواست آ 

پاسخگو  یوقت از  م  یکس  ییگرشا  ماند،    ن ینوش  گفتیکه حسش  عاجز  است، 
 سراند. نشیشلوار ج بیدر ج یحوصلگیرا دوباره با ب لشیموبا

گره خورده،   ییتر شده بود و صداها کمتر شده بودند. با ابروهاخلوت  مارستانیب
نگر خود  از  دورتر  را  صندل  ستیپدرش  در  امتداد   یانتها  یهایکه  در  راهرو، 

داده و نشسته بود.    هیآرنج بر زانو تک  مارستان،یب  یوارهایزرد و قرمز د  ینوارها
زمان ش  یاز  نداده    دا یکه  ه اجازه  ج   کشیزدن  چکسی بود  و  راه    غیبرود  داد  و 

در خود فرو رفته بود و خدا   شتر یتنها باشد، پدرش ب  خواهد یانداخته بود که م
 . شد یحال و روز پدرش آشفته م دنیکه گرشا تا چه اندازه با د  دانستیم

خودش با اصرار   یبا او بود ول  شیپ  قهیتا چند دق  ناز ی فرستاد. پر  رونیب  ینفس
در کنار او   بهیدختر غر  ک ی  دنیبا د  ت،یوضع  نیفراوان خواست برود چون در ا 

 . خواستیرا نم نیو او ا شدند یم یعصب شتر یپدر و مادرش ب
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رفت.    رشیپذ   کیبرخاست و نزد   د،یچی زارع" که پ  دایپرستار با عنوان "ش  یصدا
  یبلند شد. به هوا  گر ید  یبار  لشیزنگ موبا  ی، صدانسخه  افتیاما قبل از در

باشد، بدون نگاه کردن به صفحه جواب داد   کالم یباز هم همان ناشناس ب  نکهیا
 : تگف   ییکه به شدت گرفته بود با تندخو  ییآشنا یو صدا

 گرشا؟  ییکجا  - 

ناشناس بود   کرد. شماره  یرا از گوشش برداشت و به دقت شماره را وارس   ل یموبا
تا به    ت یآ   ی. ولیبرادر عاط  ت،یآ   قشیاما شخص پشت خط را شناخته بود؛ رف

  ن ی چن  یطور سرد صحبت کند و قبل از سالم و احوال پرس  نی حال سابقه نداشت ا
 بپرسد! یزیچ

 ت؟یآ  یخودت - 

 .د یچیپشت خط پ یبلند  یسرفه یصدا

بب  -  م  نمیآره خودمم.  تو  االن دم   ه؟یکامران کدوم گور اروی  نیا   یدون یگرشا، 
 ناکس!  کنهیدر رو باز نم زنمیدرم  یخونشم، هر چ

پ  یچهره ساعت  چند  شد.  جمع  هو   یبرا  یپدر کام  ش،ی گرشا  به    ت یاحراز 
زد. نسخه را   رونیگرشا ب  یگلو  یاز انتها  یآمده بود. آه  مارستانیب  یسردخانه

  داشت،یقدم برم  مارستانیب   یکه به سمت داروخانه  یاز پرستار گرفت و در حال
 :د یپرس

 ؟ی گردیدنبالش م یشده؟ واسه چ یچ - 

 افتاد. شد یکه پشت خط تکرار م  تیآ  یتند و جهنده ی هانفس نیب  یمکث
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که   شیگرفته و در رفته، چند ساعت پ  ر یرو ز یعاط شرفینفر ب  هیامروز صبح  - 
خودش رو   ده،یخوردن د  نیکامران رو بعد زم  نیبه هوش شد، گفت ماش  کمی
چه خبره گرشا؟ به شرفم    یدونیبوده... تو م  یاما مطمئنه که پاترول کام  دهیند 

 کشتمش!   نمشیقسم بب

که زد، بخار   ی. از نفسستادیمقابل داروخانه زانو سست کرد و ناخودآگاه ا  گرشا
 اش جا خوش کرد.مردانه یابروها نیماب یآمد و اخم وحشتناک رونیب

 : د یتوپ تیشد آ  یسکوتش طوالن یوقت

 گرشا؟  یشنویم - 

  ن یباره چن  ک یبه    ی! چرا کامدیرسیم  یباغ بر  ن ی. هر دم از از اد یشنیکه نم  انگار 
چه شد که هم خود را تباه    ت،یاز خواهر او، آن هم از خواهر آ   نیکرده بود؟ ا

 ها را؟ و هم آنکرد 

 سرش در شرف انفجار بود. خشکش برد. یبر گلو یدست

 ... . یکام  ت،یآ  - 

 به نعره گشت:  ل یتبد   بایتقر  ت،یآ  یصدا  نبار یا و

 ؟ ی چ ناموسیکامران  ب  ؟یچ یکام  - 

 داد و به زحمت لب زد: وار یبه د یاه یتک گرشا

 کامران ُمرده... .   - 

 *** 
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 بنده بهشون گفتم که حق ورود ندارن! انفر یجناب ک - 

  ن ینوش  نبار یرفت و در را بست. ا   رونیالغر اندام، ب  یمنش  ،یکسر  یعصب  یاشاره  با
 کنند.   ینینشو بهنام، با دست پر آمده بودند و بنا نبود عقب

 ست؟ین تونیحال زادینشه؟ زبون آدم داتونیپ نجایمگه نگفتم ا - 

  ی مقابلش، به تلخ  یالت مرد شسته و رفتهچرا هربار که جم  د یفهم ینم  نینوش
 : د یرا کش نیهم جور نوش نبار ی. بهنام اختیریبهم م طور ن یا نشست،یم

! واقعا  یکن  یدر حق زن دومت هم نامرد یاز خواهرم، بخوا ر یغ  کردم یفکر نم - 
 .زادیدست مر

 ش،یهاله یانزجار موجود در ت  یبا همه  نیدست زد و نوش  شیبا تمسخر برا  و
 او ماند. یرهیخ

تلفن    یکرده بود، او گوش  جادیا  یدر وجود کسر  یحرف بهنام تزلزل  نکهیوجود ا  با
 باشد.  یاش خنث کرد چهره  یرا برداشت و سع  زشیم یقرمز رنگ رو

بدن تا بلکه عقلتون هم    تونیگوشمال  یحساب  گمیم  نبار یحراست. ا   زنمیزنگ م  - 
 . ادیسرجاش ب

 .ختی را برانگ یمانند، تعجب کسر ادیفر یصدا نیبهنام باال رفت و ا یصدا

که پدرش   دونهیم  نه،ینوش  یپسرت که اتاقش کنار اتاقته و احتماال برادر ناتن  - 
 ؟ یمادر اون پسر چ ؟یسراغ خوش گذرون  رهیو م کنهیها دکش مشب

 .د یکوب  یکسر  ز یم  یرا که چاپ کرده بودند، رو ییهاتند کرد و عکس قدم 



 

 
401

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

گذاشت   شیخشک شده بود. آن را با خشم سرجا  یتلفن در دست کسر  یگوش
وارس و عکس را  لب  یها  به کبود  ش یهاکرد.  رو  آن  رگه   رفتیم  ی هر   ی هاو 

 .شد یمحرز م اشیشانیپ

ا  فرصت کرد ت  نیرا دربر گرفته بود، نوش  طیکل مح  یفرصت که سکوت  نیا  در 
ابروها  نانهیزبیرا ر  یکسر مرتب و    یکم پشت، موها  یتماشا کند و هرچه به 

  یزیتنفر دارد و چه چ  شیاز پ  شیاز او ب  بردیگمان م  کرد،ینگاه م   اشیجوگندم
 باشد؟  آورتر عذاب توانستیم اش،نهیس یدرون قفسه  د یحس جد  نیاز ا

 یپرت کرد و کاغذها در هوا و رو  گر ید  یها را سمت عکس  یکه کسر  د ینکش  یطول
 و گفت: د یاش خند نکره یپراکنده شدند. با صدا زشیم

 ن؟یکن  یاز من اخاذ نییخوایم نایمثال؟ با ا یکه چ  - 

 تر شد. انداخت و لحنش آرام  نیبه نوش ینگاه  مین بهنام 

 ! نیبده، هم شیو آزما ایفردا صبح ب - 

 .د ییها را ساط روان آنفق د،یچی که در اتاق پ  یپوزخند صدادار کسر و

  ن یآرام قدم برداشت و به نوش  نه،یچرخانش بلند شد و با طمان  یصندل  یرو  از 
دخترک زل زد.   یشیو بر چشمان م   ستادی او ا  یگشت. درست رو در رو  کینزد

نوش ت  ن،یقلب  و  بود  تند کرده  دو   یدر چشمان جد   ش یهالهیضربان  دو  مرد 
 جا داشت، گفت:  یکه پوزخند همچنان کنج لب کسر  ی. در حالزدیم

 بره؟ نیدادن از ب شیسرته، با آزما  یکه تو  یخوش الیخ نیهم یترسینم - 
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که قبل از او، بهنام صدا بلند    د یبگو  یزینشست. خواست چ  د یدر ترد  نینوش  نگاه
 کرد:

 !یدونیرو بهتر از من م نی توعه و تو ا یاون بچه - 

 نیعنوان بنا نداشتند از آزار نوش   چیبه ه  ،یکسر  یدهیچشمان درشت و در  اما
 دست بردارند.

بشه    یدستت که چ  یریخودت رو بگ  ییآبرویو سند ب  یبد   شیآزما  یخوایم  - 
 دختر جون؟ 

 یمنف  ،یلعنت  شیرا مملوء از آشوب کرد. واقعا اگر جواب آن آزما  نینوش  حرفش
پنبه م  یو همه  آمد یاز آب درم بود  تمام درها  شد،ی آنچه رشته    یبسته  یبا 

 کرد؟یم  د یچه با اشیزندگ

 از آن به دلش راه دهد و قاطعانه گفت:  شیرا ب د ی نخواست که ترد اما

خودم رو   فیرو بفهمم و تکل  قتیحق  خوام یم  وفته،یاتفاق هم ب  نیاگه ا  یحت  - 
 بدونم.

 داخله کرد:مرد به تمسخر کش آمد و بهنام دوباره م  یهالب

 . یمن نگاه کن کسر یبرگرد مثبته، تو چشما برویب ش یجواب اون آزما - 

کرده    دایپ  یکه لرزش جزئ  ینگاهش نکرد، بهنام جلو آمد. با دست  یکسر  یوقت
با نفرت دست او را    یرا به زور سمت خود چرخاند و کسر  یبود، صورت کسر

شده بود، او را تماشا   دایمرتبش هو  یکه در چهره   یتیبار، با جد   ن یپس زد و ا
 کرد. بهنام لب زد:
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 ی! اگه مردی دار  د ی دختر واقعا ترد  نیمن نگاه کن و بگو راجب ا   ی تو چشما  - 
 راستش رو بگو. 

شد و همان پسر   یگریکه به در خورد، مانع رد و بدل شدن هر حرف د  یاتقه 
 ده یهم د  روز یکه د  یبا دو نفر  یوقتدوباره در را باز کرد اما    ، یروزیپوش دخوش

 .ستادیبود مواجه شد، مردد در چهارچوب در ا

 :د یصدا در گلو انداخت و ابرو در هم کش یکسر

 داخل؟  ادیب یکس  ادییمهمون دارم خوشم نم یمگه نگفتم وقت - 

 مستاصل نگاهشان کرد و لب زد:  گر ید یبار پسر 

 بگم... .  خواستمی... مخواستمیفقط م - 

 کلمات پسر آمد:   نی آورده بود، ناگاه ماب  ر یگ  متیفرصت را غن  نیبهنام که ا  ییدا

 ما بدونه! یپسرت جالب باشه که درباره  یبرا د یبا - 

 به بهنام کرد و لب زد: یاخم وحشتناک یکسر

 .میرسیبا هم به توافق م - 

کرد.   یعمد   یاکارها باشد، سرفه  نیا  یسال کارکشته   انیبهنام، انگار که سال  و
 موضع ضعف دارد.  نیدر ا یبود که کسر  دهیفهم

 . رهیطلبمون قرار بگ ان یدر جر یکس  ستین  یازین  ،یچیاگه حل بشه که ه  - 

 به خود آمد.  یکسر  یبا اشاره  کردیکه مات شده بهنام را تماشا م  پسر 

 محسن، در رو هم ببند.  رونیبرو ب  - 
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خود فرو برد و شروع    یاشلوار پارچه   بیکالفه دست در ج  یاز رفتن او، کسر   بعد 
 شد.  شیپا ر یز یشکالت یهاکیسرام ی به قدم رو رفتن رو

مثبت  شیاگه بر فرض محال، اون آزما ی. حتد یدلتون رو صابون نزن ی خودیب - 
. ستیمن ن  ی! در ضمن، محسن پسر واقعشهینم  د یعاطفه سف  اد،یهم از آب درب

  ش یپسر دو سالش بود و مژده اون رو از شوهر قبل  نیبا زنم ازدواج کردم، ا  یوقت
 پدر.  گهیداشت. چون من بزرگش کردم بهم م

 :د یپرس یفیضع یاش را درهم گره زد و با صدادستان عرق کرده نینوش

 اون که پسر خودته!  ؟یهفت ساله که تو خونه بود چ- شی ش یاون پسر بچه - 

در   ن یا  منظورش ناتن   بود که  برادر  م  اشیواقع  از    شودیمحسوب  اما سهمش 
 شد. یتند و برنده از کسر یپاسخ، تنها نگاه

نگران بود که اگر زنش بو ببرد، هم    یطرف کسر  ک یکرد. از    دایتداوم پ  سکوت
  ی اش از هم بپاشد و هم شرکت را از دست بدهد چون همه را از ارث پدرخانواده

باج   نیکه به بهنام و نوش  خواستیدلش نم  چیه  گر،ید  یمژده داشت. از طرف 
 بدهد. 

 اتاق را شکست:  یفضا ی نیبهنام سنگ یصدا

نزد  -  درمانگاه   تو  صبح،  ساعت هشت  هستش  کیفردا  منتظرت    ی برا  میرکت 
اشیآزما نه،  بشه  هشت،  ساعت   اگه  توضعکس  ن ی.  با  همراه   یه یقض  حیها 

  ن ی . ا شهیبراش پست م  یبه زنت گفته باش  دونمیم  د یکه بع  نیعاطفه و نوش
به   اگهکه    میآدم معتبر هم گرو گذاشت  هی . دست  ستنینسخه ن  هیها فقط  عکس
 .فرستهیزنت م یها رو براکسنشه، اون خودش ع  یاز ما خبر ل یهر دل
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 زد. یبهنام انداخت و او چشمک ییمتعجب به دا ینگاه نینوش

ترش   یاانداخته بود. با چهره  انیبه قل  یرا حساب  یبهنام، خشم کسر  یهاحرف
 داد. هی تک استشیبزرگ ر ز یبه م ستادهیکرده، ا

شدن جواب باز هم    یاگه بعد منف  ؟یکرد چ  دایادامه پ  ایمسخره باز  ن یاگه ا  - 
 ؟یچ نی برگشت یاخاذ یبرا

 تکان داد. یتنها سر بهنام 

 ی کار  گهی. گفتم که! درهیسرم بره قولم نم  ،یکسر  یشناسیتو من رو خوب م   - 
 . راقید میگردیو برم  میندار یبا کس

همراه او سمت در رفت. قبل از خروج، بهنام دوباره با    ز ین  نی برداشت و نوش  قدم 
 وار گفت:  د یبلند تاک ییصدا

 نره!  ادتیفردا ساعت هشت صبح!  - 

 رفتند. رونیاز اتاق ب نیبه اتفاق نوش و

س  د یپوف کش  یعصب  یکسر ج  یگار یو  ب  بیاز  رو  رونیکتش  و  لب   یآورد 
عکس رو  یهاگذاشت.  شده  بار  ز یم  یپخش  و  برداشت  خشم   ر گید  یرا  با 

کاغذها    یها آتش گرفت، تمامتک تک عکس   ر یاش، زنگاهشان کرد. با فندک نقره
کنار    یخاکستر مانندشان را در سطل زباله  یسوزاند و الشه  یگریپس از د  یکیرا  
 پرت کرد. زشیم

 بود که محسن به اتاقش آمد. لشیمخاطبان موبا ستیکردن ل  یحال وارس در 

 خوان؟یم یچ شه؟ی م داشونیپ جانیکه هر روز ا  نیک  نایا - 
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 ی که روشن نشده بود، گوشه  ی گاری. هنوز سد یسمت محسن چرخ  حوصلهیب
 . کردیم ییلبش خودنما

 نباشه.  تیکه برن رد کارشون، تو کار  دم یکارن! فردا طلبشون رو مطلب - 

. د یکه مرتب سمت عقب شانه شده بود کش  اشییخرما  یبه موها   یدست  پسر 
درهم   یچهره  یخواست بپرسد »آن دختر جوان هم طلبکار بود؟« اما با تماشا

 منصرف شد. سپس با عالمت دست او مجبور شد اتاق را ترک کند.  ،یکسر

مخاطبان بلند   ستیشخص مورد نظرش در ل   یکردن شماره   دایاز پ  یکسر  ی وقت
اتاق    یره یدر کمد ت  اش ی میتلفن قد   یعاجز ماند، به سراغ دفترچه  ل یموبا  یباال

  ز یاز لطف نبود که او را ن  ی . خالافت یاش را  رفت. آنقدر گشت تا باالخره شماره 
  زها یچ  یلیخ  یجلو  توانستیم  هفقط او بود ک  د یقرار دهد. شا  ایقضا  انیدر جر
 او بود. م یجزو ت ه،یقض نیدر ا شکیو ب ردیرا بگ

 ر ییاش را تغبود که شماره  دوار یتماس را فشرد. ام  کونیرا وارد کرد و آ   شماره
 نداده باشد. 

 *** 

 ش یهارا بر شانه  ا یمبل چسباند و چشم بست. انگار کل دن  گاهه یرا به تک  سرش
 .کردیم ین یطور احساس سنگگذاشته بودند که آن

شده بود، با حرص   د ی قمه غذا ناامخوردن چند ل  ی برا  دایکه از مجبور کردن ش  آتنه
 ولو بود، قدم تند کرد. ییرایپذ  یانتها  یراحت یهامبل  یسمت گرشا که رو

سر خاک    یبر  یرو. به مرگ خودم گرشا اگه بخوا  تیمشک  رهن یاون پ  ار یدرب  - 
 .ارم ییاسمتم نم گهید خبر،یاز خدا ب یکهیاون مرت
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داشت که چشمان گرشا   یتحکم و تند   ی ااش به اندازهبلند و کلفت زنانه  یصدا
 باز کند.  مهیرا ن

. رتیغیب  نی! برو حال و روز خواهرت رو ببپدریاون ب  یواسه  دهیلباس عزا پوش  - 
 .هامونیبپوش نه واسه عامل بدبخت یمن ُمردم مشک  یوقت

دهان به دهان مادرش   خواستیفرستاد. اگر م  رونینفسش را با درد ب  گرشا
 .کردیکل متا خود شب کل  د یبگذارد، با

 .یبس کن یخوایداغونم اما نم  ینیبیم ؟یاز صبح به لباس من داد هیریچه گ - 

سمت    کرد،یلب تکرار م  ر یکه جمالت آخر گرشا را به حالت مسخره ز  یحال  در 
قبل، معکوس شده بود و داشت بر سرش   سال   نی چند   نکهیآشپزخانه رفت. مثل ا

م مشد ی هوار  فقط  ن  خواستی.  کنا  شیبا  نگران  یاندک   ه،یو  و   هایاز 
 یاوانهید  دخترشحتما از غم    کرد،یکار را هم نم  نی بکاهد. اگر ا  شیهایناراحت

 .شد یم یزیچ

 دایق شتند و دنبالگر مادرش، سمت اتا  ی هاگرشا بلند شد و در مقابل نگاه  باالخره
 شده بود و در تخم چشم آتنه نشسته بود.  ر یت اشیمشک راهن یرفت. پ

اتاق ش  آرام  از    دایکه ش  یارا باز کرد و وارد شد. مانند دو روز گذشته  دایدر   را 
و لحافش را تا گردن باال    دهیتختش خواب  یبه خانه آورده بودند، رو  مارستانیب

 بود. دهیکش

از   یکار  چیه  یاز مردن نداشت، آن هم وقتکم    شیبرا  دایحال خراب ش   دنید
 .آمد یدستش برنم 
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اعضا  شهیهم  به کل  مسئولخانواده  ینسبت  احساس  حاال    کردیم  تیاش  و 
ا  شد ینم و روزگارش تلخ نشود.    ند یبب  شانیناآرام و پر  طور نیکه خواهرش را 
 .خوردیغذا هم نم یدرست و حساب یحت گر ید دایش

 :د یلطافت الزم را داشته باشد. پرس شیکرد صدا  یسع

 ؟ یداداش جون؟ بهتر  دا؟یش - 

نزد  .امد ین  یجواب  اما او  تخت  احت  تر ک یبه  با  و  نشست.    نیزم  یرو   اطیشد 
  یرو  شتر یلحاف را ب  دایدست دراز کند که ش  اشدهیژول  یخواست سمت موها

 زد: غی. جد یسرش کش

 برو.  - 

 برآشفت.  شتر یگرشا ب  یچهره

 با خودت؟  یکنیم ینجوری. چرا ایحرف دارم باهات آبج - 

پتک  دای ش  یهاه یگر  یصدا مانند  و  شد  بلندتر  بود،  خفه  حال  به  تا  بر    یکه 
 گرشا نشست.   یهاگوش

 . نیدست از سرم بردار  ن،یبر ن،یراحتم بزار  - 

وجودش مملوء از حس تنفر نسبت به کامران شده بود و    نفس زد.  قیعم  گرشا
داشت. با همان لحن    یاو بود، حال خراب  یل، امروز که روز خاکسپارحا  نیدر ع

 : د یآرام پرس

باهاش   ره؟یبگ  رشی ز  یتا کام  رونیب  ادیکه ب   یزنگ زد  یبهم بگو واقعا تو به عاط  - 
 ؟ یکرد  یهمدست
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. کردیکه جگرش را سوراخ م  دای ش  یداغ بود برا  خیس  کیانگار    ،یاسم کام  دنیشن
داده بودند، او    ل یلحظات عمرش را تشک  نیکه زجر آورتر  یقیآن روز، در آن دقا

 دانست یکه م  یاسم  دنیبا شن  یبود که حاال، حت  دهیبا عشقش کامران نوش  یزهر
 . کردیوحشت م ست،یزنده ن  گر ید

شدت گرفت. خبر نداشت تا چه اندازه دارد برادرش    شیهاهیو گر  د یلحاف لرز  ر یز
 یزی. صورت گرشا جمع شد. خواست چکردینم  هیوگرنه گر  دهد یرا شکنجه م

 وارد اتاق گشت.  یکه مادرش عصب  د یاو بگو نیتسک یبرا

و دادش   غیهمش ج  یدار  کارشیحالش بده؟ چ  ینیبیپسر! مگه نم  رونیب  ایب  - 
 از درد.  کشهیسرم داره سوت م ؟یکنیرو بلند م

را هرطور    دایش  خواستیمادر و خواهرش در نوسان نشست. م  نینگاه گرشا ب  و
اما ه آرام کند  برنم  یکار  چیشده  از دستش  به  آمد یعمال  به شدت نسبت  او   .

 و دست زدن به او حساس شده بود. یشدن کس کینزد

دماغش را تکان   یهاآتنه که با خشم پره   یختهی برانگ  یهاناچار، مقابل نگاه  به
و کاپشنش را برداشت و خواست از   نیماش  چیرفت. سوئ  رونیاز اتاق ب  داد،یم

 .د یکش  یبلند مادر، پوف یصدا دنیبرود که با شن رونیخانه ب

پ  -  با  شیکجا؟ بمون  بزنم.  به مامان  گهیساعت د  هی تا    د یخواهرت  بزرگت سر 
 .شنیو زنده م رنیمیدارن م رزنیو پ رمردیپ چارهیب

 آورد و غرغرکنان ادامه داد: تر ن ییرا پا شیصدا
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بچه.    ن یا  گه یبه مامان، از طرف د  یدگی طرف رس  هیبه سرم شد، از    یچه خاک  - 
.  نینوش  گشتن برو دنبال اون دختره  کار یب  یکنم خدا، کجا پناه ببرم. به جا  کار یچ

 کنه.   دایشده. البد رفته تهران باباشو پ یقاط یهمه چ

حدس زده بود؟    قیدق  نقدر یادرش چطور اگرشا رنگ تعجب گرفت. م  رمقیب  نگاه
 نگفته بود! هیبه او و بق یزیو بردنش به تهران، چ نیاو که راجب نوش

 :د یپرس ر ی متح

 ممکنه کجا رفته باشه؟ یدونیچه م - 

سر بزند،    شیتا به غذا  رفتیکه سمت آشپزخانه م  یسر برگرداند و درحال  آتنه
 :د یغر

اومد اون   یبهنام در به در شده هم از وقترفته باشه جز اونجا؟    تونهیکجا م  - 
 کنه مثال؟  کار یچ  خوادیبگه پدرش اون دختر رو م  ستین  یکی کرد.    ییبچه رو هوا

لند پشت سرهمش گوش نداد. برخالف   گر یاز مادرش گرفت و د  نگاه به غر و 
او را شدت    یهایبخش بود، مادرش فقط آشفتگحضورش آرام   شهیپدرش که هم

 . دادیم

رو به راه بشه سراغ   یکم  دایشما خونه باش. حال ش  ز،یعز  شیپ  رم یخودم م  - 
 .رم یهم م نینوش

سمند سورن پدرش را فشرد و    ر یزد. دزدگ  رونیجواب نماند و از خانه ب  منتظر 
پر آنقدر  حت  شانینشست.  امتحان  یبود که  رس  یهابه  تا   دنشیدانشگاه که 

 .کردیاز چند روز وقت نداشت، فکر هم نم شتر یب
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افتاد   یرا باز کرد تا کارت سوخت را بردارد که چشمش به ساعت  نیماش  داشبورد
  یلبش به خنده کمان  یالحظه  یبود. برا  دهیخر  ز ین  نینوش  ی اش را براکه لنگه 

ا را   نیدر داشبورد ماش  ،یمچساعت  ن یشد. پس  بود. ساعت  پدرش جا مانده 
صفحه به  و  عقربه  یاروزهیف  یبرداشت  تصو   رهیخ  اشییطال  یهاو   ر یماند. 

مظلومانه ُشره کرد، دوباره   نینوش  یهاله یکه اشک از کنار ت  یروز، وقت  نیآخر
م  ی ادآوری  شیبرا اگر کسر   توانستیشد. کجا  باشد؟  سرش   ییبال  یرفته  بر 
 افتاد؟ یبهنام م ییاو و دا یبرا یاگر در تهران اتفاق ؟آوردیم

 را نداشت. گر یاتفاق ناگوار د کیتحمل  گر یفشرد، د چشم

  یکه مقابل خانه  د ی نکش  یمچ دستش بست و طول  یرو  یرا هنگام رانندگ  ساعت
شد که نبود   یازد و او وارد خانه  شیدر را برا  فونیآ   ز یبابا پارک کرد. عزخان  
پا   اطیکه از ح  نیافزوده بود. هم  شیوارهایبر غم د  ییطورها  کیدر آن،    نینوش

  رزن یجا خورد. پ  ی در، کم  ل درست مقاب  ز یعز  لچر یو  دنیدر خانه گذاشت، با د
 :د یمضطرب پرس

 شده؟  یچ - 

 ها هل داد.مبل  یکیقرار گرفت و او را تا نزد لچر یپشت و گرشا

 اومدم بهت سر بزنم. نشده قربونت برم.  یچیه - 

لرزش    یشده بود. حت  ر یصد سال پ  یچند روز پر حادثه، مارال به اندازه  ن یا  در 
پا  یامان یب و  بود که گاه  یبر دست  افتاده  م  یسالمش  حس کند   شد یباعث 

 .دهد یرخ م شیدوباره همان حمالت سکته دارد برا

 حالش بهتره؟ داینشد؟ ش یخبر نیاز نوش - 
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 کرد.   یمبل انداخت و هوف یکاپشنش را رو   گرشا

هم خوبه، بد   دای. شگردم یجمع دارم دنبالش م  التیخ  یکه نه، ول  نیاز نوش  - 
 .ستین

 ی اش سوز بد گرفته  یکوفت. صدا  فشینح  یبه پا  یالرزان، ضربه   یبا دست  رزنیپ
 داشت:

 شوم، تقاص کدوم گناه ماست؟  یو روزها ییآبرویب نیا - 

 . د یلغز  نییدم مشکش بود، دوباره پا  شهیهم نیان رفتن نوشکه از زم  یاشک و

نقل   گهیو بزرگش کردن، م  دنیرو فهم   دا ی ش  یهیکل شهر قض  گهیخان بابات م  - 
ازدواج کنه. اون روز خان بابات خودش   تونهینم  گهیمحافل شده که اون دختر د

 نفرشون.  هیزده تو دهن  

 کوفت.   اشچارهی ب  یدوباره بر زانو و

 و بلند گفت: یو عصب د یابرو درهم کش ،یدر قور یچا ختن یدر حال ر گرشا

به خودم    نید یشن  ی بعد از هر ناکس  یدفعه  فتاده،ین  دایش  یبرا  یاتفاق  چیه  - 
 تا دودمانش رو به باد بدم.  نیبگ

  گر ید  ،یو بدنام  یاریحجم از بدب  نیا  یرا حرکت داد. قلبش برا   لچرشیو  ز یعز
 نداشت. شیگنجا

رو   نیبچم نوش  خبر یجماعت از خدا ب  ن یبست. ا   شهیدر  دهن مردم رو که نم  - 
 کردن که گذاشت و رفت.   یهم اونقدر عاص
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ذوق   ذوق  شیهاقهیسماور گذاشت. شق  یرا از آب جوش پر کرد و رو  یقور  گرشا
 داشت. یقدرت نیدهد. کاش چن ر ییرا تغ  ز یهمه چ توانستی. کاش مکردیم

بام گشت. ها را باال رفت و وارد پشت مشغول خواندن قرآن شد، پله  ز یعز  یوقت
به   ر ی بام دلگ  نیچقدر ا  ست،ین  نیفکر کرد حاال که نوش  نیچشم چرخاند و به ا 

گشت اما در همان    نی سرد بام گرفت و وارد اتاق نوش یاز هوا ی . دمد یآ ینظر م 
ر  یوهله بهم  اد   یختگی اول،  نمود.  جلب  را  نظرش  تولد   یکلن اتاق  روز  را که 
باعث زرد    شیکه محتوا  د ید  وار یداده بود، شکسته کنار د  هیبه او هد   ن،ینوش

تند آن   یشده با فرش، بو  نیشدن فرش شده بود و هنوز هم به خاطر عطر عج
 . د یچیپیدر فضا م

دفتر  قدم  و  وحش  یبرداشت  طرز  به  صفحاتش  در   یاانهیرا که  و  شده  پاره 
پاره شده، صفحه  ن ی. برها شده بود را برداشت  یاگوشه  که سالم    یاصفحات 

شده و دوباره خشک شده باشد، نگاهش را    سیخ  آمد یمانده بود و به نظر م
 ها را خواند:کرد. نوشته  رهیخ

 هاقهیدق نی در هم یبدان »کاش

 چند لحظه با تو تنها بودن  یبرا

 از دست بدهم« را  ییزهایچه چ حاضرم 

 لب زمزمه کرد:  ر یافتاد. ز شیابروها نیماب یقیعم نیچ

 ... . نینوش ییکجا  - 

 *** 
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 نینوش

ساعدم بعد    یرا که رو  یچسب  ت،یباال زدم و با رضا  گر یبار د  کیلباسم را    نیآست
 خورده بود را نگاه کردم. یریاز خونگ

با  -  فقط  آزما  د یحاال  تا گرفتن جواب  روز  نممیصبر کن  شیچند  اگه  از   اومد ی. 
م   گهید  یهاراه ا   ی ازش د  شد یهم  البته خ  ایگرفت، مثال مو    یان    یلیلباس، 

تا بعدش   شگاهیآزما  ادیخودش ب  یبا پا  خواستمی کارمون. فقط م  شدیسخت م
 .نیخوب شد نوش یلیخ ینزنه. ول رشیز ل یبه هر دل

د، جمالت آخر  زو  یلیکردم اما خ  د ییبهنام زدم و حرفش را تا  ییبه دا  یلبخند 
 خوام ینم  گهیبار هزارم در سرم تکرار شد. »د  یدرمانگاه، برا  یدر خروج  ،یکسر

د  هی .  نمتونیبب خانواده  گهی بار  و  خودم  بر  و  پدور  م  داتونیام    سپارمیبشه، 
 کنن.«   زونتونیآو

 :دم یپرس نگران

رو عوض کنن    جهیپول بده تا نت  شگاهیوقت به مسئول آزما  هیاگه    ،ییدا  یول  - 
 ؟یچ

 گفت:   شیهاخنده ن یو ماب د یخند  ییدا

هاشم که کله گنده   نهیاونقدر سنگ  تشیکار مسئول  نیا  ه؟یراحت  نیمگه به هم  - 
 تخت!  التی. خیانجام بدن چه برسه به کسر توننینم

 :دم یمن هنوز قانع نشده بودم. با دلشوره، دوباره پرس اما

 باشه؟ یاگه واقعا جواب منف - 



 

 
415

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 گذاشت.   شیهالب یرا رو انگشتش

 !شیه - 

 را پس زده بود.  م یدهایمدت، ترد نیاو در تمام ا  نانیرا فوت کردم. اطم نفسم

  د ینبا چوقتیه ن،ی نوش یبه مادرت شک کن د یهم اگه شک کنه تو نبا  یهرکس - 
. اون گناهکار  د یرسیاون نم  یخوب  یپا  چکسی. عاطفه جواهر بود، هیشک کن

 اگه گناهکار باشه منم.  یکس  .ستین

و نگاه   دم یکش  رونیام، عکس عاطفه را بخم شدم و از کوله   نیماش  یصندل  یرو
 کردم.

 ازش متنفر بودم.  یزمان هی - 

 .د یسرش دست کش یرو یدهایام شد و کالفه بر شوروانه ،ییپر غضب دا نگاه

  ی رو گرفته، تو تنها کس  میتصم  ن یترمنه! اما عاطفه درست  ر یتقص  نهایا  یهمه   - 
و سقط   آوردینم  ای. اگه تو رو به دن یرو ثابت کن  شیگناهیب   یتونیکه م  یهست

 .موند یمحکوم م شهیهم یبرا کرد،یم

خ  هیتک  نیماش  یصندل  به د  المیزدم.  اتفاقات  پس  انگار که    د یچرخ  گر یدر  و 
 یینبود من، چه بال  نکهیبودم و ا  ز ی. دلواپس عزدم یبهنام را نشن  ییدا  یهاحرف

حد به   نیها را تا ا. عذاب وجدان داشتم که به خاطر خودم، آنبر سرش آورده
انداخته ادردسر  در  بود.    میپهلو   ،گرشا  یبرا  یدلتنگ  نیب  ن یام.  سوراخ کرده  را 

 : دم یپرس ربطیب

 گرفت؟  یل فراموشمدت به ک هی یبرا شهیم  یچجور ؟ییدا - 
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سوال، از کجا   نیا  دانستی. خوب مد یسمت من چرخ  ن،یماش  یصندل  یرو  ییدا
 کوتاه لب زد:   ی. با لبخند خوردیآب م

 اول تو سوال من رو جواب بده.  - 

 : دم یپرس دستپاچه

 ک... کدوم سوال؟   - 

 ؟ یتو گرشا رو دوست دار - 

با    ی آورده و مشغول باز  نییکه خودم را گم کردم. سر پا  دی پرس  یناگهان  آنقدر 
بودم و بر   دهیکش  ادیدر دلم فر  شهیانگشتانم شدم. من دوست داشتن او را، هم

 بود.  یحس، نشدن نیزبان راندن ا

 اونم دوستت داره؟  ؟یدرسته؟! اون چ گه؟ ید تهیسکوت هم عالمت رضا - 

  رمیگیرا م  ایتمام دن  گفتی. کاش خدا مشتریبا حرفش سوخت، دلم ب  چشمانم
ازا تو م  شیو در  به  را  به عرش خدادهمیگرشا  به    ،د یارزیقسم که م  اشیی. 

 بودم. یسوگند که راض اشیبزرگ

 .د ینفس کش قیعم د،یآشفته شدن احواالتم را د یوقت

  چکس ی با ه  گهیبار بوده، د  هیهمون    کنهیجان، اولش آدم فکر م  ییدا  یدونیم  - 
خ  یحس  نیچن  تونهینم  یاگهید هنوز  تو  تجربه کنه.  سیجوون  یلی رو   بی. 

 .قراره هزارتا چرخ بخوره تیزندگ

 : دم ینگاهش کردم و پرس کوتاه

 ؟ییدا یبعد از سحر، دوباره همون حس رو تجربه کن یمگه خودت تونست - 
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 کرد. گرفته شده بود. لب زد:  یمکث

طرفه دادم. اگه گرشا    کی عشق    هی   یرو پا  می. تموم زندگییدا  کردم یمن فرق م  - 
س کنار بکش... که  طرفه  هیت  دوستت داره همه جوره پاش بمون، اما اگه عالقه

و خودت رو   یوجود ندار گهید  ینیبیو م یاییبه خودت م یزمان هی یاگه نکش
 .یاز دست داد

بودم که حس   یاتر بود؟ در برههتلخ   تیواقع  نیاز ا  ز یدوستم نداشت و چه چ  او
وجود ندارم، آنچه در   گر یام و دخودم را از دست داده  ز یحاال ن  نیهم  کردم یم

بودم که   ختهیمن وجود داشت، همه او بود. انقدر حالم بد بود و آنقدر بهم ر
 نتوانستم خوددار باشم. گر ید

. دم یره باهاش قد کشروزه هم فارغ شم. ذره ذ  هیروزه عاشقش نشدم که    هیمن    - 
م  بق  هیتنها کس  کردم یفکر  با  چشمام   ی. جلوکنهیدرکم م  کنه،یفرق م  هیکه 

 گه ید  یکیبخوام بسپارمش به    نکهیبزرگ شد، آروم آروم مرد شد... فکر کردن به ا
 .ییدا دهیعذابم م 

 را داشته باشم اما موفق نبودم. میهاکردم افسار اشک  یسع

 من باهاش صحبت کنم؟  یخوایم - 

 جواب دادم: یمعطلیب

به التماس آلوده بشه. اون... اون    نیاز ا  شتر یب  خوام ینه! معلومه که نه! نم  - 
 .خوادیرو م گهید یکی

آمد، گلو  یآخر  یجمله  و زبانم  بر  خراش  م یکه  چد یرا  زخم    ک یبه    هیشب  یزی. 
 او. یبرا گر ید یکس  یهایزده بود، فکر کردن به دلبر سرباز  ی  میقد 
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 کنمیدق م  نمشیبب  گهیدختر د  هی  واسه  یلباس داماد  یاگه تو  ی... ولیول  - 
 ... . ییدا

پاک کردم و دوباره آرام    یکاغذ صورتم را با دستمال  نکه ینگفت تا ا  یزیچ  ییدا
 :دم یپرس

فراموش  هی  یبرا  شهیم  یچجور  ،ینگفت  -  چجور  یمدت   ی فراموش  یگرفت؟ 
 ؟ ییدا یو فراموش کرد یگرفت

 را روشن کرد و راه افتاد. نی. ماشد یچیآهش در گوشم پ یصدا

 لحظه.  نیحاال، هم نیهم ینتونستم فراموش کنم. حت چوقتی ه قتش،یحق - 

 زد و ادامه داد: یتلخ لبخند 

 ی چه هم داره، همه چبگم حاال که ازدواج کرده و ب  یکه الک  ستمیاهل دروغ ن  - 
. ستمیمثل اون روزها سرکش ن  گهیفقط د  کنم،یبرام تموم شده و بهش فکر نم

م  ییهاوقت  ه ی  ،ییجاها  هی م  رهیگیدلم  بهتر  حالم  بود،  اگه  به   یول  شد یکه 
.  ستین   ام یو بدبخت  رفمزخ  یزندگ  یخدا رو شکر که قاط  گمیم   دهی نکش  قهیدق
 . هیخوشحال و خوشبخته کاف گهید یکیکه کنار    نیهم

از خود بگذرم و    شد یبهنام نم  ییمسئله را نداشتم. مثل دا  نیا  تیمن ظرف  اما
د  میبگو باشد کاف  یگر یاگر کنار  براستی خوش  دلم  ابد  تا  اگر  اصال  تنگ    شی. 
 چه؟ ماند یم

 گرانه گفت: مالمت یتیبودم که تف رهیتهران خ یهاابانیسکوت کامل به خ در 

 . ی که فراموشش کن  یل دادتو قو یول - 
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م  یاشک نشست. کاش  پلکم  به  یتیتف  توانستمیپشت  هم  عمل کردن  ! کاش 
او بود، بودنش را داشت   ی. گناهکار اصلرفت یم  راههیقول دادن بود. دلم ب  یآسان
رفتار کنم    یرعادیغ  کردیبه زور. او بود که مجبورم م  یشده حت  ه،یبه عار  یحت

 و در هر لحظه، تمام تمرکز و فکرم را به گرشا بدهم.

 شعله که بر دار و ندارم افتاد  نیا عشق

 کارم افتاد!  یبود که بر رشته یگره

 *** 

پا  در  انتظار،  آ   میسالن  به  بود.  استرس ضرب گرفته  که   ییبایز  یندهیاز شدت 
  چ یو به ه  کردم یشد فکر مدر انتظارم با  شگاهیآزما  ن یممکن بود بعد از خروج از ا

 میایدن  تواند یچطور م  شیآزما  یبرگه   کی موضوع که    نیبه ا  خواستمیعنوان نم
 دهد، توجه کنم.  ر ییرا تغ

چند روزم   نیخط بطالن بر تمام زحمات ا  یجواب منف  کی  نکه یا  گر،ید  یطرف  از 
 کرده بود.   شیبکشد، مرا مملوء از تشو

شده   دهیچ  رشیانتظار که پشت سرهم در مقابل پذ   یعمود  یهایصندل  نیب  از 
  آن   ی. هنوز نوبت ما نشده بود. همه دم یبه سمت پرستارها کش  یبودند، سرک

گرفتن پاسخ، سر    یمضطرب بودند و برا  یانتظار به نحو  یهایصندل  یها رو آدم 
نم پا  نگرانشناختند ی از  در چهره  ی.  متک   یهارا  دا  دم یدی تکشان  بهنام،    ییاما 

را که    یبروشور پزشک  ک ی  یبود. داشت با آسودگ  شهیتر از همو راحت  تر الیخیب
 .کردیبرداشته بود، مطالعه م رشیکانتر پذ   یاز رو
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  ی ابود. ذره  امده یگرفتن جواب ن  یبرا  ی کسر  کردم،یکه فکرش را م  طور همان 
جواب هرچه که باشد، او در هر حال مرا    دانستمینداشت و م  تیاهم  شیبرا
 .خواهد ینم

مملوء از حسرت بودم؛ حسرت داشتن   ، یگرید  یاز هر لحظه  شیب  قیآن دقا  در 
 یقهقه  ک ی  ،یسفر خانوادگ  کی پدر، برادر، خواهر.    کیمادر،    کی خانواده،    کی
 ی هاعقده  نیتربه بزرگ  ل یهمه و همه تبد   ،یپدر  یخانه  ت یدر امن  دغدغهیب
  ی م را بر گردن خانوادهیهاو شکست  هایاریشده بودند و من تمام بدب   ام یدگزن

 ها بودند. آن  یمن، مقصر اصل یبرا شهی. همختم یآویام منداشته

مبن  یصدا »آقا  یپرستار  خ  انفر«یک  یکسر  یبر  از کودک  ام رهینگاه  در    یرا  که 
بهنام هم بلند شد. زمانش   یی. دادم یآغوش پدرش بود، گرفت. مانند برق از جا پر

و   یسال زندگ  انیکه سال  یگرفتن جواب سوال  یبرا  د یکه با  یبود. زمان   دهیفرا رس
 کیرا که داخل    یا و برگه  کردم یخود کرده بود، فقط دست دراز م  ر یفکرم را درگ

 .گرفتمیقرار داشت م د یسف یمقوا

  ی  سیاش را باز کردم. حروف نامفهوم و جمالت انگلعجله برگه را گرفتم و پاکت   با
و    جی. سر باال آوردم و گد یتودرتو مقابل چشمانم رقص  یدرون برگه، مانند کالف
 . گفت: ستمیمنتظر، پرستار را نگر 

 ... . شیجواب آزما - 

به وضوح شن  میهانفس  یصدا را  انعکاسش  تند شد که  دادم یآنقدر    ،یی. حاال 
 جواب بود. دنیاز من مشتاق  شن شیب

 مثبته.  انفر،یک  یو کسر یعباد نیخانم نوش شیآزما یجهی نت - 
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رنگ پس   اشیاستخوان  یکم بر چهره. لبخند کمدم یبهنام چرخ  ییسمت دا  ناباور،
را صدا کرد و من که   گر ینفر د  کیشلوغ بود، نام    یلیداد. پرستار که سرش خ
 :دم یزده پرس رتیخود را گم کرده بودم، ح

 پدرمه؟ یکسر  یعنی...  عی - 

از مقنعه   یکه موها  زن ن  رونیب  یمشک  ینامرتبش  بود،  به من   ینگاه  میزده 
 انداخت و لب زد: 

 دادن، پدر و دختر هستن.  شیکه آزما  یدو نفر - 

به آغوش   یک  دم یشل شد و آنقدر شوق به سراغم آمد که نفهم  شمین  ار یاخت یب
هجده سال    ی. به اندازهختمیام. بغلم کرد و من اشک شوق ربهنام پناه برده  ییدا
. حاال  دنی بار گناه ناکرده به دوش کش  یعمر  یمجازات شدن و به فراخنا  گناهیب
 ندارد. دعاطفه وجو یدر پاک  یشک گفتیم یمدرک قطع کی

  دانم یبود. نم  یآفتاب  تخت یپا  ی. هوامیآمد   رونیب  شگاهیبعد، از آزما  قهیقد  چند 
.  باست یکه ز  کردم یمن گمان م   ایشده بود    بایز  نقدر یا  ز یباره همه چ  کیواقعا به  

 درمان شده بود. میهاهیر یشهر برا یآلوده یتنفس هوا یحت

خود    یفکرم را تحت سلطه   بیعج  ز یکه داشتم، چند چ  یحد یب  یوجود شاد  با
 :دم یداشت. پرس

  ی حت  نکهیمادرم رو ترک کرده بدون ا  ،یپس چطور کسر  ،یی دا  فهممیمن نم  - 
برا  شیآزما  هیبخواد   آزما  نانیاطم  یساده  ا  شیبده؟  چ   نقدر یدادن    ی سخته؟ 

 تهمت.  نیمادرم از ا دهیکش
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کاپشن تن    ر یز زکه داشت و ا  یراهنیتنها پ  .د یکش  تر ن ییکاپشنش را پا  پیز  ییدا
صورتش داشت،    یبه پهنا   یگرشا بود. همچنان لبخند   یاهیعار  شرت یکرده بود، ت

 گفت: 

مادر. سوار شو،    یگیو بهش م   یزنیرو صدا نم  کشیاسم کوچ  گه یخوبه که د  - 
 .میپرسیو از خودش م یسراغ کسر میریم

 وانت شدم و قاطعانه گفتم: د یپرا  سوار 

هم مشخص   یرو با کسر  فمونی. بعدا تکلراقیبرو سمت د  م ی! مستقیی نه دا  - 
 نشون بدم.  ز یرو به خان بابا و عز  شیجواب آزما  خوادی. االن فقط دلم ممیکنیم

 ی. برامیرا ابتدا به او بگو  ز یآپارتمان گرشا تا همه چ  میاول برو  میبگو  خواستمیم
بودم اما   تابیب  ار یبس  اش،یخواستن  یهاله یشوق ت  دنیه او و دب  قتیگفتن حق

است و    اش یگرشا حاال مشغول دل و قلوه دادن با همکالس  گفتیکه م  یحس
 منصرفم کرد. کند،یفکر هم نم یبه من حت

 . رم یبگ  دم یفهم یاز آن نم یزیکه چ  یاباعث شد نگاه از برگه ییدا یصدا

 بابا... . ممکنه خان  راق،ید میجوابگو باشه، اگه االن برگرد د یبا یکسر  یول - 

نم  ز یچ  چیه  به دلم  کردم یفکر  فقط  غرورآفر  کی.  د  نیبازگشت  را   راقیبه 
  یبکشم که سرشت  ادیتک مردمش فردر گوش تک  خواستی. دلم مخواستیم

  ن یی پا  میاند آب خوش از گلو که اجازه نداده  یاتمام گذشته  یناپاک ندارم و برا
 کنم.  نشانیبرود، شرمگ

 کردم و گفتم:   پیتنم ک یرا رو نیماش یمنیا کمربند 
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.  ستیاگه خان بابا روم دست بلند کنه هم مهم ن  ی. حتییبرو سمت اتوبان دا  - 
  ز یعز  یخوشحال  خوادی. دلم مدنیاشون بهم حق مهمه  شی آزما  جهی نت  دنیبا د
 همه بدونن مادرم بدکاره نبوده.  خوام ی. منمیرو بب

مانده را از ورقش جدا کرد و قورت داد. به   یقرص باق  نیشد. آخر  یراض  باالخره
باشد اما من به   تر یتر و عادمتعادل  توانستیم  یها بود که کمقرص   نیمدد هم

 وضوح شاهد تمرکز کم و وجود ناآرامش بودم.

در کل فضا اکو گشت و   شد،یکه پخش م  یضبط را باال برد. آهنگ شاد  یصدا
به مزاجم   قیآن دقا  یداد. آنقدر شاد بودم و آنقدر خرم  شی ضربان قلبم را افزا
 .د یرقصیم م یلنگه پا برا کیداشت  ایدن الم،یساخته بود که در خ

 *** 

  ی صدا  دنیو به گوش رس  پوشاهیرفت و آمد مردم س   دنیبه کوچه، با د  کینزد
 افتاد. لب زد:  انیدر وجود دخترک به طغ یبه دلواپس هیشب یزیقرائت قرآن، چ

 فوت شده؟ هاه یاز همسا یکس  یعنی - 

برا بهنام  امروز  رانندگ  شیافزا  ی که  در  قرص   ،یتمرکز  افراط    شیهادر خوردن 
چ بود،  سمت کوچه   یزی کرده  متعجب  و  پ  ینگفت  عرض  هرچه د ی چیکم   .

و بهنام بر    نیه نگاه نوشک  یوقت  ت،یشد و در نها  شتر یشدند صداها ب  تر کینزد
ماند،    شیوارهایدر و د  ی رو  ختهیآو  اه  یس  یهابابا و پارچهخان  یمیقد   یخانه
 کرد.   ر ییتغ یهر دو به آن  یچهره

 شدند.  ادهیپ یمعطلیخانه رها کرده و ب یکیرا در نزد نیپارک کردن، ماش بدون
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شده در مقابل خانه توجه کند داخل شد اما   فیرد  یبه مردها  نکهیبدون ا  بهنام 
 یبود و سرخ  دهیپوش  یکرد. سرتا پا مشک  ینگاهش در نگاه گرشا تالق  ن،ینوش
تر از آن بود که . مشوشبودیم  یخبر خوش  دبخشینو  د یشفافش، نبا  یهایعسل

تا هرچه    اطیحزود وارد    یلیبپرسد پس خ  یزیگرشا، چ  ر یاز چشمان متح شد 
 .اوردیموضوع سر در ب خودش از  تر عیسر

 ینگاه خود را روانه  ر یت  یمشغول کمک بودند، جملگ  اطیکه در ح  هی همسا  یهازن
 .د یتوان سمت خانه دو یبا همه  بایو تقر دشانیند  نیکردند اما نوش  نینوش

جانش را    ط،یشده با مح  نیعج  بیخانه، سکوت عج  یاشه یگشودن درب ش  با
 نیبهنام که ناباور به قاب عکس مز  ییبه لب رساند. آرام قدم برداشت و کنار دا

و تمام  زدی. چشمانش دو دو مستادیمانده بود، ا رهیخ یمشک یهاشده با شمع
را درون    ز یو عکس عز  د یاش، به زحمت چرختار شده   یهاله ی. تد یلرزی تنش م

  فیعکسش خورده بود و ک  یبر گوشه  که  د ید  یمشک  ر یانگقاب، با روبان نفرت
 افتاد. نییاز دستانش ُسر خورد و پا یاپارچه 

را زده بود،    نیمتعجب جمع، حدس بازگشتن نوش  یکه برخالف تمام اعضا  آتنه
 برخاست و سکوت جمع را شکست. 

رو   چارهی ب  رزنیپ  یخواستیم  ؟یخواستیرو م   نیراحت شد؟ هم  التیهان! خ  - 
 ؟ یدق بد 

 مهیگرشا سراس  ن،یح  نیدر ا  کردن.  یو زار  هیرا گفت و شروع کرد به گر  نیا
 وارد مجلس شده بود.
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خانه   یانتها  یصندل  یرو  حالی بابا را که بآتنه، آتش نشسته بر وجود خان  حرف
سه روز شوم مرگ همسرش مارال، عذاب    نیور کرد. آنقدر در اافتاده بود، شعله

کند. به زحمت برخاست و    یخال  نیبر سر نوش  بود که بخواهد تمامش را  دهیکش
 نامتعادل قدم برداشت. 

 ... . یدختره کشمتی! مکشمتیم - 

خود را در    ،یبه آن  نکهیجز ا  د ینفهم   ز یچ  چیه  نیهجوم آورد و نوش  نینوش  سمت
و مشت  دستان گرشا حس کرد  بازوان گرشا خان   ی عصب  یهاحصار  بر  بابا که 

 شیکه گرشا برا  ینبود که بخواهد از آغوش  یتی. در وضعختی. دلش رنشستیم
ق بترسد. فقط در  یبابا در آن دقا از خشم خان  ایتنگ کرده بود مدهوش شود و  

بابا در امان باشد، ببرد تا از خان  گر ید  یاو را سمت  کردیم  یآغوش گرشا که سع 
مثل خواب،    یزیبود، چ  هیوهم وحشتناک شب  کیبه    ز یچ. همه  ختیریاشک م

 . مثل کابوس

 ... . زیخان بابا، به حرمت مجلس عز ایکوتاه ب  - 

کتک زدن    یبابا دست از تالش برااز زبان گرشا، خان  ز«ی»عز  یکلمه   دنیشن  با
 گر ید  یبار  رمرد،یبازوان او، برداشت. چشمان متورم پ  نیمحصور شده ماب  نینوش
 را لعنت گفت.   طانیلب ش  ر یخانه رفت و ز  گر ید  یگشت، آرام سمت گوشه   سیخ

و بدتر از همه مادرش،   هاهیهمسا ل،یفام یاعضا نیسنگ یهانگاه دنیبا د گرشا
محکمش را باخت، زانو    گاهه یتک  نیکه نوش  نیهم  را از خود جدا کرد و  نینوش

 : د یلرزیبه شدت م شیسست کرد و نشست. صدا

 ... . زیعز - 
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.  کردیقاب عکس مادرش را تماشا م  حرکت،یو ب  صدایبهنام همچنان داشت ب  اما
  ی دلدار  یبرا  یزیاش گذاشت. خواست چگرشا جمع شد و دست بر شانه  یچهره

بگو او  لرز  د یبه  به  شروع  بهنام  ناگهان،  حکر   دنیکه  در  چشمان گرشا   رتید. 
قدم ناخودآگاه  و  عصبعقب  ینشست  حالت  به  بهنام  برداشت.  طرز    ،یتر  به 

که گرشا کرد، نتوانست   یتالش  رغمیخورد و عل  نیبه شدت زم  د،یلرز  یوحشتناک
 شود. نیمانع برخورد سر او با زم

 نیزم  یو داد کردند. بهنام همچنان رو  غ یجمع متالطم شد و همه شروع به ج  جو
 یزیچ  نیترکیو نزد  نیاول  ر،یحر  ی زی. رومزدیم  رونیو کف از دهانش ب  د یلرزیم

 ی آن را برداشت و به زحمت، قسمت  یبود که به چشم گرشا خورد. بدون معطل
دا فک  داخل  را  آن  ق  ییاز  دهانش  تا  داد  قرار  بهنام   فل بهنام  نشود. چشمان 

 .د یلرزی هنوز هم م یسته شد. تنش به صورت عصبرفت و ب یاهیس

دقا  نینوش آن  در  را  قلبش  نگاه  قیکه  بود،  آورده  نثار   یباال  از حسرت  مملوء 
برگردد؟   طور ن یا  یچشم بهم زدن  کی در    ا،یکه ورق دن  شد یکرد. چطور م  اشییدا

 کوتاه بود؟  نقدر یا شیهایخوش میتا  شهیچرا هم

مردها  با ماش  پوش،اهیس  یکمک  سمت  تا  بلند کردند  را  ببرند. گرشا   نیبهنام 
 .گرفت یاورژانس تماس م ایخانه داشت   اطیدر ح مهیسراس

به ح  تیاز جمع  یخانه خال  یوقت و همه  آتنه   اطیشد  بردند،  و کوچه هجوم 
را که   نینوش  فی. برگشت و کد یکش  اطینگران و مکررش بر ح   یهادست از نگاه

بو  یرو رها شده  زفرش  برداشت.  همان  پشید،  و  را را گشود  فکرش  طور که 
و بلند    برداشتبرگه را    د،یکرد. ابرو درهم کش  دایرا پ  شیآزما  یبرگه  کرد،یم

مورد نظرش تماس   یبام را آرام باال رفت و همزمان با شماره پشت   یهاشد، پله 
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طول صدا  د ینکش  یگرفت.  پ  یسرد  ی«»بله  یکه  خط  بدون  د یچیپشت   .
 : د یمقدمه توپ نیترکوچک 

 !ده؟یعقل از سرت پر ؟یداد  شیآزما نیو با نوش یتو واقعا رفت - 

 کرد.   تر یکه پشت خط آمد، آتنه را عصب  یپوزخند  یصدا

 . دم یم شیوگرنه فردا باهاش آزما نش،یو ببر نییا یهشدار دادم که ب - 

باال نرود تا    یرآنقد  شیکرد تن صدا  یشد و سع   ز یر  شیآزما  یبرگه  یرو  آتنه
 را بشنود.  شی صدا اطیدر ح یکس

نگفت  -  آزما  یتو  باهاش  فردا  کردم  یدیم  ش یکه  فکر  من  سر    هی!  مدت 
نم  شونیدوون یم سراغش.  بفرستم  رو  گرشا  بتونم  آسمون    ین یبی تا  از  داره 

فکرم    یکه واسه مامان افتاد اونقدر   یوسط اتفاق  نیا  باره؟یواسم م   یجورنیهم
 رو منحرف کرد که... . 

 :د یپرس ی. چشمان سرخش را ماساژ داد و عصبد یکش  یحرص ینفس

  مون ییسال طبل رسوا  نهمهی بعد از ا  یخوای نکنه م  ؟یکسر  ی رو کرد  نکار یچرا ا  - 
 رو برمال کنه؟ ز یدختر همه چ نیا یخوایتو گوش عالم و آدم صدا کنه؟ م

 ست،یپشت سرش ن  یبام برگشت تا مطمئن شود کسپشت   یورود  سمت  نگران
 گفت:   ی. کسرستیرا نگر اطیلب بام شد و ح کیسپس آرام نزد

اما بعدش... بعدش فکر    یحساب  یگوشمال  هی  خواستم یاولش م  -  بهشون بدم 
سال، بفهمه که پدرش منم... اون   نهمهیکه حداقل بعد از ا  نهیحق نوش  نیکردم ا

 . ترهگناه یکه افتاده، از همه ب  یاتفاقات یماها و تو نیب
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 : د یلب فشرد. توپ تیبا عصبان آتنه

بب  گناهه؟یب  -  ب  نیا  نیپس صبر کن و  رسوات    یو مظلوم چجور  گناهیدختر 
بره که از دست    شی حد پ  نی تا ا  اومد یکاه نبود، ازش برنم  ر ی! اگه آب زکنهیم

مادرشه! تا اون ته  ته ماجرا رو   یسراغ تو! لنگه   ادیبابا فرار کنه و بعدش بخان
 . ستیول کن ن ارهیدرن

 بکشد. یآرام نیبخورد و ه کهیبلند گرشا باعث شد آتنه  یصدا

 .گردم یساعته دارم دنبالت م ه یمامان؟  یینجایا - 

و سمت گرشا چرخ  شیآزما  یبرگه   آتنه پنهان کرد  پشت خود  . همزمان  د یرا 
 تلفنش را قطع کرده بود. دستپاچه گفت:

عمه  -  با  داشتم  آره...  مهوم  حرف  وضعزدمیات  با  با  تی!  فکر کنم   دیبهنام 
ت عمه  یخونه   میشد، بر  یاطالع بدم که اگه بستر  خواستمیهمدان، م  مشیببر
 .میبمون

 یذهنش خطور کرد را گفته بود. گرشا که آشفتگ  به  قیکه در آن دقا  یزیچ  تنها
 لب زد: د،یبار یاز سر و کولش م

منتقل   د یبا  میبده، با آمبوالنس مستق  تشیوضع  گهیدکتر م  مش،یببر  د یآره، با  - 
  ن یعجله کن، بابا تو ماش  یاییبکنن. اگه م  یکار  توننینم  نجایبشه همدان، ا

 منتظرته. 

 .د یکش  شیموها یدست رو ک یرا با  اشیمشک یگرفت و روسر  ینفس آتنه
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به سرمون شد؟ فقط بالس   یچه خاک  ید ی. دام یی... معلومه که مام ییآره م  - 
 .ام ی ی! تو برو منم االن مشهیکه داره نازل م

پاره کرد و در دستان   ز یرا کامال ر  شیآزما  یگرشا رفت، آتنه به سرعت برگه   یوقت
تنها چ که به چشمش خورد، دودکش   یزیخود مچاله نمود. چشم چرخاند و 

 بود.  ه یهمسا

 ش یآزما  یشده  ز یر  یهاگشت. تکه   هیوارد بام همسا  یپلکان باال رفت و پنهان  از 
که حرارت ساطع شده از    یدودکش فرو کرد و درحال  یهااز لوله  یکیرا داخل  

 رفت.   نییبا عجله پا کرد،یم سوز میرا ن شیهاکم تکه دودکش، کم

 *** 

 باهاشون برم؟ چرا، چرا؟  ینذاشت یواسه چ - 

و سوت و کور    یکه حاال خال  یادر کل خانه  نیبلند نوش  یهاغیو ج  هاه یگر  یصدا
  یداشت همراه پدر و مادر برود اما وقت  می. ابتدا گرشا تصمد یچ یپیشده بود، م
با خود برده بودند تا   ز یرا ن  دای به اصرار، ش  یمنصرف شد. حت  د،یرا د  نیحال نوش

 در خانه تنها نماند.

فر  ینییپا  ی کرد تن صدا  یسع برابر  با گر  یادهایدر  داشته   نینوش  یهیهمراه 
 باشد: 

ماهم ازشون خبر   کنن،یم  شیبستر  برنیحالت؟ م  نیبا ا  یبر   یخواست یکجا م  - 
 .میریگیم

  اط، یسمت ح  دنیخارج شدن از خانه و دو  ی. تقال براکردیفقط تقال م  نینوش  اما
برا ا  یاز سپر  ییرها  یتقال  بود. فقط م  جادیکه گرشا مقابلش    خواستیکرده 
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مانع او   یخانه فرار کند. اگر گرشا در مقابل در ورود ن یاز شوک، از ا ییرها یبرا
 .د ی دویم ادهینشده بود، تا خود همدان را پ

 .میحرف بزن ر یجان، آروم بگ   نیآروم باش نوش - 

از اشک    یباران  ر یاشک بود، انگار که ز  سی. صورتش خد یشنیانگار نم  نینوش  اما
و بلند هق    د یکوبیرشا مگ  ینهیاش بر سدخترانه  یهادوش گرفته باشد. با مشت

 پر کرد. ز ی. آنقدر بلند که دست آخر، چشمان گرشا را نزدیم

اس، بخدا نمرده، زنده  ز یحال من رو، حال بهنامت رو...عز  ی نیبب  ییکجا  ز،یعز  - 
 س گرشا.س. به همون خدا زندهکه زنده

اتاق عز  نیا ناگاه، سمت  و  بد یچرخ  ز یرا گفت  انتظار    قرار ی. گرشا همچنان  در 
آرام   دنیرس داروخانه  یبخشآمپول  از  تا  بود  به دوستش سپرده  سر   یبود که 

که از تشنج بهنام به او وارد   یو شوک  نیحال نوش  نیا  دانستیکوچه بخرد. م
داشت. ماندن او   هد جز چند ساعت خواب نخوا  یگریموقت د  ام یالت  چیشده، ه

اتفاق    کی طاقت بروز    گر یگرشا د  حال و روز، ممکن بود کار دستش بدهد و  ن یدر ا
 را نداشت. گر یوحشتناک د

عز   نینوش   یتازه جان گرفته   یهاهیگر  یصدا اتاق  را سا  ز،یدر  .  د ییروان گرشا 
 که زنگ در به صدا درآمد.  شد یم کیداشت به اتاق نزد

برگشت    یگرفت و تشکر کرد. وقت  ل یرا از دوستش تحو  سهیسرعت رفت و ک  به
ا اتاق  درگاه  در  پنجره   ز یعز  لچر یو  نینوش  ستاد،ی و  مقابل  در  از    یرا  مملوء 

و    زدیبلند هق م  یبود و با صدا   دهیدر آغوش کش  ا،یو بگون   ی شمعدان  یهاگلدان
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حت کردیم  یتابیب برا  دانستینم  ی.   ای  کند ی م  هیگر  امشبهن  ییدا  یدارد 
 مادربزرگش.

 ستین یقشنگ یمن جا یبرا نیزم واهلل

 مردن گهیتموم آدما د برام 

 خاطرات تلخ و بد گره خوردن  به

پالست  کشینزد  گرشا آرام شانه  کیشد.  را کنار گذاشت و   یهاآمپول و سرنگ 
 را گرفت.  نیو لرزان نوش فیظر

 بخواب.  کمیتخت دراز بکش و  یرو ایب - 

 خواستند؟ یدستان گرشا چه از جان دخترک م یحال نا به سامان، گرما نیا در 

 ن ی نوش  یاو، حاال درست رو در رو  یهایکنان سمت گرشا برگشت. عسل   نیفنیف
نفس سنگ  شیهابودند.   رد ییگرا  ینیبه  ته  سمت  چشمان گرشا  از  نگاه    ش ی . 

 صورتش رشد کرده بود. یکشاند که رو  یایسطح

 قیقا هی لبات هنوز  است،یدر هیهنوز   چشات

 قیاحال و دق نیتو ا  خامت،یرو هنوز م تو

لب   خورد،یم  که ی  شیهاه یگر  یخفه   یکه مدام از صدا  یگرفته، در حال  ییصدا  با
 زد:

 ُمرده؟  ز یگرشا... وا... واقعا عز  - 



 

 
432

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

  ندش یخوشا چیه ن،ینوش  یمغموم و گرفته ی. چهرهد یاز درد کش یگرشا نفس  و
 نبود.

  ز یتخت عز  یوارد نمود، مجبورش کرد رو  نیالجان نوش  یکه بر بازوها  یفشار  با
 ی را از سر گرفت و گرشا، در حال  شیهاهیبلند گر  یدوباره صدا  نی. نوشند یبنش

اخم ابرو  نیماب  یکه  مشغول کش  شیدو  بود،  خوش کرده   یمحتوا  دنیجا 
را گرفت،   رنگس  یبا دو ضربه هوا   نکهی آمپول در سرنگ شد. بعد از ا  یشهیش

 نشست.  ز یتخت عز یرو نیکنار نوش

 دستت رو بده به من.  - 

 :د یو نال  د یشد، دستش را دزد تر یجر نینوش

 .رم یبرو گرشا، بذار به حال خودم بم - 

تا دستش را بگ  هر  مقاومت کرد. دست آخر   نینوش  رد،یچه گرشا تالش نمود 
 ها وانهیمانند د  نی تخت خواباند. نوش  یمتوسل به زور شد و او را به اجبار رو

م ج  خوردی تکان  با  همراه  صدا کردی م  هیگر  ش،یهاغیو  اندازه  ی.  به   یگرشا 
 بلند شد:  نینوش یهاغیج

 .یشیبخش رو بهت بزنم، به خدا که بهتر م آرام   نیبزار ا ر ی آروم بگ - 

 کردیتقال م  هاوانه یقبل نداشت. مانند د   نیبه دختر مت  یشباهت  چیه  نیشنو  اما
 .زدینفس هق م کیو  زدیتا برخ

بم   یاز آرامش گرفت. با همان ته مانده  یرنگ  یبیگرشا به طرز عج  یصدا  ناگاه
 وجود داشت، آرام لب زد:  شیصدا یکه در انتها  یاو مردانه
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 .ریلحظه آروم بگ هی من...  ز  یجان، عز ینوش - 

و   سیسکوت کرد و چشمان خ  نیاثر کرد. نوش  ییبه طرز معجزه آسا  ش،یصدا  و
بار، که بارها در سرش    ک یگرشا، نه    یگرشا ماند. صدا   در نگاه  اش،ی شیلرزان م

 را  در بر داشت. صدا بود که او  نیمن« و حاال فقط آرامش ا ز یتکرار شد: »عز

 میدستش زد. ن  یرا رو  ی باال برد و پد الکل  یآرام  را به   نینوش  ز یشوم  نیآست  گرشا
  یحت  نیرگ دست او گذاشت. نوش  یانداخت و سوزن را رو  نیبه نوش  ینگاه

اف نکرد.  را حس  سوزن  ورود  آن قبل   ار یبس  ش،یکلمات گرشا  ونیسوزش  از  تر 
 بخش، اثر کرده بود.آرام 

 دمیبرات رگامو م یظیخون من غل تو

 دم یمنم مرگمو د یکه رفت  یاون وقت از 

 ق یقا هی صورتت هنوز  استیدر هیهنوز   چشات

 ق یحال و دقا نی تو ا خامتیرو هنوز م تو

 .د یکش   نینوش یفشار داد و پتو را رو قیمحل تزر یرا رو یاپنبه 

اشک،   یها. فقط قطرهزدیبلند زجه نم   یبا صدا   گر ید  کرد،ینم  ونیش   گر ید  نینوش
 . د یچکیم نییپا  اصد یو ب خوردیاز کنار چشمش ُسر م

 .دهیرو م ز یعز یتخت، بو نیا - 

را باز کرد و با   اشیجذب مشک   راهنیپ  یدکمه   نی. اولد ینفس کش  قیعم  گرشا
 که فقط مختص خودش بود، گفت:  شیصدا یدهنده ی همان مخمل دلدار

 . میزنیباهم حرف م یبخواب، بهتر که شد  کمی - 
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دارو داشت   ی  آوربخوابد، هرچند که خواب  خواستیدلش نم  چیدخترک ه   اما
 نگاهش کرد.  رمقی. ب شد یپخش م شیهابه سرعت در رگ 

به   یلیده روز خ  نیا  ی. حتما توبشه  ی نجوریمنه... من باعث شدم ا  ر یتقص  - 
 سخت گذشته. ز یعز

بود. لب    نیاز نوش  تر شان یپر  ار یظاهر آرامش، بس  رغمی. علد یکالفه پوف کش   گرشا
 زد:

اونقدر   ن یا   یتو  -  تقص  یمدت  افتاده که  انگشت کوچ  ر یاتفاق  هم   شکه یتو، 
 .یکن چشمات رو ببند   ینکن، فقط سع تیخودت رو اذ شه،ینم

شده    نیصورت دخترک ُشره کرد، چشمانش سنگ  یرو  یقطره اشک بعد   یوقت
 کنان گفت:   نیفنیبود. ف

 .ادهیس و من پسواره ایدن شهیبدبختم، هم یلیگرشا من خ  - 

 یدهندهن یتسک  یو دار خواب، ناگاه گرما  ر یکم بسته شدند. در گکم   شیاهپلک 
 : د یرا مجدد شن اشیخواستن یدست خود حس کرد و صدا یدست گرشا را رو

 . یهمه چ شهیدرست م - 

م  یوقت م  گفت یگرشا  م  شود،یدرست  درست  حتشد یحتما  نم  ی.    شد،یاگر 
 .نمودیم تیکفا  کردیرا آرام م نیبه کالم او که نوش مان  یا نیهم

بود که در آن   یزیخود کرد، تنها چ  ر یکه آرام آرام تمام او را درگ  یقیعم  خواب
 مبرم داشت. از یلحظات، به آن ن

 *** 
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 نینوش

  ی کیبود. چند بار پلک زدم تا مغزم توانست تار  نیخواب سنگ  یجیهنوز از گ  سرم 
از اتاق    مهیافزود. سراس  ام یکند. ظلمات خانه، بر وهم وجود  ز یرا آنال  طیمطلق مح

مبل    یرا روشن کردم و منگ و سردرگم، رو  ییرایپذ   یهارفتم و تمام چراغ  رونیب
 گلدار هال ولو شدم.

م  ییهارگه ذوق  ذوق  سرم  سکوتکردیدر  در  خانه  و    ر یانگرعب  ی .  بود  غرق 
 را جز من در خود نداشت. چکسیه

گذاشته شده بود، ماند. عکس    یورود  یکیکه در نزد  یزیم  یناخودآگاه رو  نگاهم
شده   یآب شده و جار  ی  مشک  یهاخار شد و بر تخم چشمم نشست. شمع  ز یعز
روبان   ک یبا    ز یو عکس بزرگ عز  ل یشده با پودر نارگ  نییتز  یظرف خرما  ز،یم  یرو

تراژ   یصحنه   کی به    شتر یب  ،یمشک تا  داشت  شباهت  چشمان  یدترسناک   .
بهنام،   ییتشنج دا  یرا تار کرد. صحنه   دگانمیو دوباره اشک، د  سوخت  ام چارهیب

 در سرم تکرار شد.  ز یعکس عز  یکیدرست در نزد ،یلمیمانند ف

  شدیم  دایاش پمن سر و کله   یحاد روح  طی که در شرا  ییهامانند تمام زمان  یتیتف
 سرم بلند کرد: یسرزنشگرش را در جمجمه یصدا آورد،یم ر یو وقت گ

  ؟ینگفتم؟ چرا گوش نداد  وفته،یب   یبد   ی! گفتم ممکنه اتفاقانی گفتم که نرو نوش  - 
بهنامت رو... از کجا معلوم که    ییدا  یحت   ،یرو کشت  ز یارزشش رو داشت؟ تو عز

 تا حاال زنده مونده باشه؟ تییدا

و   ظیبه غ  یازیبود که مرا از من نجات دهد؟! چه ن  یکس  بردم؟ی کجا پناه م  به
 نینوش کیدرون  من،   ی  تی. تفکردیمن، به من رحم نم یبود وقت گرانیغضب د
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  یهرگز بلد نبود دلدار  یت یبابا! تفتر از خانخشن  یبود، حت  ر ی مالمتگر و سختگ
 داشتم؟ خوداز  یزیدرک کند. چه گر انستتویبدهد، هرگز نم

 شمیخو یخود بال من

 زم…یخود کجا گر از 

از    یاندک  نکه یا  د یدوش آب گرم. به ام  کی   ر یکردم. به ز  د یرا به حمام تبع  خودم 
ُشرُشر   ر یدرجه باز کرده و ز  ن یکاسته شود. آب را تا آخر  ام یتب و التهاب وجود

ثان  یبرا  یزنش نشستم. آرزو کردم شده حت شالق فارغ    الیاز فکر و خ  ه،یچند 
 . ستمیگر   کیبه   کی را  میهاشوم اما نشد و تمام حسرت

ساعت  گرشا بود،  کرده  خواب  به  مجبور  مرا  ساعت  چه   گر ید  یهاچند  را 
 ز، یزع  یهات یبابا را بدون حمادر کنار خان   یزندگ  شد ینم  یبکند؟ حت   خواستیم

 و بدون حضورش تصور کرد. هایانیپادرم

 سر و ته شباهت داشت.  یدروغ ب کیبه  ز ینداشتم که نباشد، نه! همه چ باور 

  ک ی باور کنم.    توانستمینرفت چون هنوز نم  یلباس مشک  دنیو دلم به پوش  دست
خاکستر بلند  پوش  یبافت  همرنگش  جذب  شلوار  بخار  دم یبا    یانتها  یو کنار 

تا خ  ،ییرایپذ  به شدت    االتیو دار خ  ر ی. در گرم یرا بگ  میموها  یسیچنبره زدم 
 خوردم.  کهی ،ییرا یام، ناگاه با گشوده شدن در  پذ آشفته

بود که درمان    یکیخود مرهم بود اما مگر درد    م،یهایکسیگرشا، در اوج ب  دنید
  کردم یاز او دور بودم، در دل مدام تکرار م  یرا که وقت  یاباشد؟! جمله  یکیهم  
و فقط گرشا را به   رم یگیرا از تو م  ایکل دن  گفتیشد: »کاش خدا م  یتداع  میبرا

 !« دهمیتو م
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م  ایداشت کل دن  یبودم که حداقل خدا، وقت  دوار یام از من    ادش ی  گرفت،یرا 
 که بعد از آن گرشا را به من بدهد!  رفتینم

 ؟ینوش یینجایا - 

  ن ینشسته بودم و فقط شلوار ج  یشد. در آغوش بخار  کیبلند نزد   ییهاقدم   با
کانتر آشپزخانه    یکه در دستش بود را رو   یاسهیدر ُبرد نگاهم بود. ک  اشیمشک

 روحیب  یچهره  نیمرا با ا  خواستیدلم نم  نکهینشست. با ا  م یگذاشت و رو به رو
 .د یاما د ند،یبب زانیو نام

 حالت بهتره؟ ؟یشد  دار یب یک  - 

ا  شد ی. نمدمیکشدرد نفس    با آنقدر در  نکنم،  نگاهش  چند روز دلتنگش    ن ی تا 
 . لب زدم:دانستیبودم که فقط خدا م 

 همدان. یگمون کردم رفت  - 

 پر درد  خودش، کم از من نداشت. یزد. چهره یکمرنگ  لبخند 

 ی رو انجام دادن، امشب رو هم خونه  مارستانیب  یو خان بابا کارا  نایبابام ا  - 
 به رفتن من نبود.  یازی. نموننی م تو همدان معمه

 : دم ی نگران پرس بالفاصله

 چطوره؟ ییحال دا - 

 داد. ممیسکوت کرد و سکوتش ب یکم

 خطر رفع شده. گنیخبر ندارم اما م ادیز تشیکردن. از وضع  شیفعال بستر - 
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ظرف   یکه معلوم بود حاو  یکیاشت و پالست شد و از آشپزخانه، دو قاشق برد  بلند 
 مصرف غذاست را آورد. بار ک ی

 داخلش گذاشت و مقابل من قرار داد. یها را باز کرد، قاشقاز غذا یکی

 چلوکباب گرفتم، شروع کن تا سرد نشده.  - 

نداشتم. سر باال آورده و دوباره   یلیم  ن یتر. کوچکگذرا به غذا انداختم  ینگاه
 گرشا را نگاه کردم.

 ؟ یزبون یمن؟ رو حساب همون برادر شیپ یچرا موند  - 

به من انداخت و   ینگاه  مین  کرد،یباز م  ز یخودش را ن  یکه داشت غذا  یحال  در 
 .ختینگاهش، ر مانیو ا نیدیب یدلم از نافذ 

 چون نگرانت بودم.  - 

 ؟ یرا داشت  میهوا  نقدر یگرشا؟ چرا ا   یماندم. چرا نگرانم بود  اشره یخ  طور همان 
با    ؟ یکردیم  ام ییچرا هوا  یشو  کیشر  گر ید  یکه قرار بود دلت را با کس  یوقت

کوتاه    یجمله   ن یو من از ا  ینگرانم هست  یگفت یم  دغدغهیهمان لحن آرامت، ب
به همان خدا که   بافتم. گناه بود،یم  الی خود خ  یهزار صفحه برا  یتو، به اندازه

 .یکردیم تیمعص

 یهارانهیستمان را دور مچ او رصد کرد و و  یچند لحظه، ساعت مچ  یبرا  نگاهم
 . ختیفرو ر شیدلم، چند باره و چندباره برا

تو رو موال،    نیبخور، سرد شد! بب  ؟یبر و بر من رو نگاه کن  یجورنیهم  یخوایم  - 
 رنگ به روت نمونده دختر. 
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 و دوباره در خود جمع شدم.   دم یرا عقب کش غذا

 ندارم.  ل یم - 

تر بود. مغموم لب قشنگ   شیهاداد. از بد روزگار اخم  لمیتحو  یوحشتناک  اخم
 زدم: 

بال  -  چه  عز  ییگرشا؟  بگو که همش    ز یسر  بود...  خوب  حالش  اون که  اومد؟ 
 دروغه.

 ز یرا ن  یکوچک  رنگیب  یو نوشابه  د یمرا دوباره سمتم کش  یغذا   دن،یحال جو  در 
 آورد و کنارش گذاشت. رونیب کیاز پالست

 . یشنوینم یچیاز من ه ی تا غذات رو نخور - 

 گفتم:   لجباز 

 . خورم ینم - 

 نگاهم کرد و پوزخند زد. تند 

 مگه دست خودته؟ - 

ولو بود انداخت،   میهاشانه   یکه هنوز رو  سمیخ  ی به موها  یشد. نگاه  کمینزد
 دهانم گرفت.  کیقاشق برنج نزد  کیاز کباب را جدا کرد و همراه با  یکم

 به خوردت بدم؟  ای یخوریم - 

 ختن یشد که بعد از ر  چمینگاهش کردم. آخرش آنقدر پاپ  یو عصب  دم یدزد  سر 
 :دم یقاشق بخورم. با دهان پر نال  کیام، مجبور شدم به زور  سر و کله  ی ها روبرنج
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 ؟ یفهمیندارم گرشا، نم  ل یم - 

 تر ک ی. کاش نزدشد ی بود که مشامم از عطر خنک تنش پر م  کمیزد. آنقدر نزد  لبخند 
 !آمدی نم نیاز ا

 !زنمیمثل ظهر بهت سوزن م ایو  یخوریغذات رو تا آخر م ای - 

که راه انداخته بودم،    ییظهر و بلبشو   یادآور ی . با  د یخند   صدایرا گفت و ب  نیا
 آوردم. آرام لب زدم:  نییخجالت زده سر پا

اصال غذا از   شم؟یم  وونهیکه دارم د  یفهمیم  ست؟یکه حالم خوب ن  یفهمیم  - 
 . رهینم ن ییگلوم پا

نفس نکشم،    کردم یم  یداد. سع  هیتک  وار یرا دستش گرفت و کنار من به د  شیغذا
 مدهوشم نکند. نیاز ا شیتا عطر خاصش ب

از پا   ینخور  یزیاگه چ  ن،ینوش  یباش  یقو   د یکه افتاده با  یاتفاقات   دنی شن  یبرا  - 
کن به    یترم نکن، سعتو داغون   گهید  ست،ی. حال و روز من بهتر از تو نیاییدرم

 . یزورم که شده غذات رو بخور

 توانستمیمگر م   کرد،یگوشم نجوا م   ر یآرام ز   طور نیا  یرا فوت کردم. وقت  نفسم
المذهب. در    کردیداشت، معجزه م   ر یپسر اکس   نیا  یمخالفت کنم؟ اصال صدا

 مانندش را سراغ نداشتم. یکس  چیه

با ب  گر یقاشق د  کی غذا    کردم یفکر نم  چیدر دهانم گذاشتم. ه  یلیمیاز غذا را 
 شود! ام یکار زندگ  نیتربه سخت ل یتبد  یخوردن، روز

 برود. نییزهر شده بود، پا میگلو   که در   ییقلوپ از نوشابه خوردم تا غذا کی
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 اومد؟  ز یسر عز ییچه بال - 

مشغول کرده بود و کامال مشهود بود که  شینگفت. خود را با غذا یزیهم چ باز 
 ندارد.  یادیز  ل یم  ز یبا وجود خوشمزه بودن غذا، او ن 

 گفتم:  کالفه

 االن بشنوم. امروز اتفاق افتاد؟  نیهم خوام یم اد،ی یجونم داره باال م - 

 ی دار و مرتبش برد. با تن صداحالت   یبه موها  یغذا را کنار گذاشت و دست  ظرف
 جواب داد: ینییپا

 نه، امروز مراسم سومش بود. - 

 کرد:  یدست شیجمع شد. خواستم سوال اولم را دوباره تکرار کنم که پ میابروها

پ  -  بزنم. خا  شیسه روز  تا بهش سر  تنها. حال   اومدم  اونم  بابا مغازه بود و  ن 
و   ی مردم لعنت  نیا  یهاهم حرف  دا،یخراب بود. هم به خاطر ش  یلیخ   شیروح

 از تو.  یخبر یهم به خاطر ب

 حرفش آمدم:  یرو کرد،یرا نگاه م شیداده بود و رو به رو وار یبه د هیتک

 مردم؟  یافتاده؟ کدوم حرفا دایش یبرا یمگه چه اتفاق - 

مرگ کامران.    وارد شده به خواهرش و  یروح  بیگفت. از آس  گر یوم دروز ش  کی   از 
. حاال آنقدر در عذاب وجدان ختمیبهم ر  شتر یبرآشفت و ب  شتر یمرا ب  ش یهاحرف

 به سرم بزند. گر ید یفکر احمقانه ک ینبود   د یغرق بودم که بع

وقت  -  بودم،  د  یباال  اومدم،  بوم  پشت  و  ز یعز  دم یاز  زم  لچرشیاز  و    نیافتاده 
ب نفهم  هوشیخورده.  اصال  بود.  حال  یچجور  دم یشده  چه  با  رسوندمش   یو 
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امارستانیب دکترا گفتن  نتونستن کار  یقلب  یسکته   نبار ی.  انجام    یکرده.  براش 
 رفت.   ن... از دستمومینتونست چکدوممونیبدن... نه تنها دکترا، ه

 ماساژ داد.    رمقیگلو فرو برد و چشمانش را ب  بیس

سرم گذاشته بودند بس که   یانگار که رو  ش،یهارا با کل سنگ و کلوخ   ایدن  مام ت
 :دم یکنان پرس  نیفن یشده بود. دلم تا ابد هوس عزا داشت. ف نیسنگ

 ن؟ ی... دف... دفنش کردیعنی - 

من بودم! اگر از   ز یمقصر مرگ کامران ن   ی. حتد ینفس کش  قی آورد و عم  نییپا  سر 
نم رابطه  خواستمیاو کمک  نم  یو  خراب  با گرشا  را  ا  کردم،یاو    طور نیهرگز 

 . شد ینم

 : دم ی خس افتاد. نالبه خس هیبا گر میهانفس

 منه. ر یخودم رو ببخشم؟ همش تقص  یچجور - 

 نگاهم کرد و گفت: د،ینفس کش پرحرص 

 بشه.  ینجوریا ی نخواست چوقتیدست از سرزنش کردن خودت بردار، تو ه - 

کوتاه   ام یالت  کیشد. قصد پناه بردن به آغوشش را داشتم،    یطوالن  انمانیم  سکوت
م مردانه  انیمدت  ح بازوان  و  شرم  کاش  دق  ی برا  ا،یاش.  تنها   قهیچند  مرا 

 !گذاشتیم

خان    یخونه، نگفت  ی اومد   یاصال به چه جرات  ن؟یدفعه برگشت  هیشد که    یچ  - 
 اره؟ییسرت م ییبال هیبابا 



 

 
443

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

که با ورود   شیآزما  یهیدوباره موتور عقلم را به کار انداخت. قض  ش،یهاحرف
برا دوباره  بود،  شده  پاک  خاطرم  از  به کل  خانه،  خ  یتداع  میبه    ی سیگشت. 

 لرزان پنهان بود، گفتم: ییصدا  نیکه ماب  یاقیچشمانم را گرفتم و با اشت

م  ییشد که دا  ی دادم، همون  شیآزما  یبا کسر  -  معلوم شد که    گفت،یبهنام 
 . مهیواقع یبابا یکسر

طور  که از ظهر همان   دم یدو  یفیگرشا باال رفت و من بلند شدم و سمت ک  یابروها
را نشان   شیرا باز کردم تا برگه آزما  پشیز  اقی. با اشت مانده بود  یمقابل ورود

 گرشا بدهم، اما هر چه گشتم نبود. 

 جا مونده. نیماش یتو د یگذاشته بودم، چطور ممکنه؟ شا  جانیهم - 

پارک   اطیبهنام را آورده بود و داخل ح  ییدا  نیدر پا تند کردم. گرشا ماش  سمت
 که گرشا پشت سرم آمد.  رفتمیم رونیکرده بود. داشتم از در ب

 هوا سرده. ط،اینرو ح سی خ یبا اون موها - 

ح  یتوجه سمت  و  رسدم یدو  کی تار  اطینکردم  از  قبل  ماش  دنی .  به   ن، یمن 
کردم. نبود که نبود! آب شده بود و رفته   یرا وارس  نیرا زد و من ماش  رشیدزدگ

 ! آخر چطور امکان داشت؟نیبود داخل زم

 .ستمیسر بلند کردم و ناباور، گرشا را نگر نیماش از 

برگه    ت یوضع  نیا  ی االن تو  ،یداد  شیآزما  یعنی  ،یداد  شیآزما  یگیم   یوقت  - 
 . یتو تا سرما نخورد ایداره؟ ب یتیچه اهم شیآزما

 قدم برداشتم.  ارادهیگرفته بودم. به اجبار، سست و ب  لرز 
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 ! فمیک  یمن مطمئنم که گذاشتم تو یول  - 

گذاشت    بشیدستش را در ج  ک یرا با ورود من بست.    اطیح  یاشه یدر ش  گرشا
 او بود.  ی. قدام درست تا چانه د یو نگاه در پس نگاهم کش

 : دم یو مشوش پرس  نگران

 ؟ ید یند  یزیچ یکردیپارک م اطیح یرو تو نیماش  یوقت - 

 لبخند زد.   کوتاه

  چ یذات تو ه  ی هم اگه بود، تو  یهرچ  ش یقبال هم گفتم بهت، جواب اون آزما  - 
تر و مثبت بوده، تو آدم مثبت شیدختر خوب. حاال که جواب آزما کردینم یفرق
منف  ای  ؟یشد   یبهتر م  یاگه  بده  یشد یبود،  دختر  ا   یا اون  جماعت    نیکه 
  نه یمهم ا  ست،یبه وجود اومده مهم ن  ی چجور  آدم   نکهی! ان ینه نوش  گفتن؟یم

 کنه.   یزندگ یکه چجور

روز   نیچند   یجهی نت  شیآزمااما جواب آن    زدیحق م  نگاهش کردم. حرف  نیغمگ
  یبرا  هیفکر نبودند، بقبهنام بود. آخر همه که مثل او روشن  ییتالش من و دا

 .خواستند یمدرک م شانیکنترل فکر و رفتارها

بود که    ن یا  ر ینشستم. فکرم همچنان درگ  یاپارچه   یمیقد   یهامبل   یرو  صدایب
 لب زمزمه کردم: ر یزده باشد. ز بشیغ تواند یکجا م  شیآزما یبرگه

 باشه؟ ینکنه کار کسر - 

 :دیپرس کرد،یسماور را روشن م ر یکه ز  یو درحال د ینشن گرشا

 شه؟یم  دایپ نیورا چوب دارچ نیبه نظرت ا - 



 

 
445

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 شد. آرام گفتم: هانتیکاب  یمشغول وارس و

 سماوره.  ر یز نتی کاب  یاگه باشه، تو - 

کانتر گذاشت    یرا رو  شیهاآرنج  ناکام ماند.  کرد اما دست آخر   یوارس  ز یرا ن  آنجا
 . د یو هوف کش

حداقل    ،ی. غذات رو که درست و درمون نخوردکنمیدم م  یخال  ییندارن! چا  - 
 ؟ یخوری که م  ییچا

که تا آرنج باال زده بود رفت. خواستم   اشیمشک راهنیپ یها نیآست یرو نگاهم
فقط سر    رد کرد؟ اما نگفتم و  را در کنار تو   یسرو چا  شنهادیپ   شودیمگر م  میبگو

 تکان دادم.

به    کمی  یتونیم  م،یدار  نیپودر دارچ  ،یاشهیداخل ظرف ش  نت،یته همون کاب  - 
 . یاضافه کن ییچا

 یابرو کج نمود و نچ  یشیبه حالت نما   دم،یرا د  شیهاله یهمان فاصله برق ت  از 
 زمزمه کرد.

رو داغون   ییهم رنگ چا  ، یزیریش رو مپودر   ی پودرش کجا و چوبش کجا! وقت  - 
  ی چا مونهیپ ه یاز چوبش! اونم کنار  یوا  ی. ولشهینابود م ش یو هم زالل کنهیم
 ... . اهیس

 و لب زد.  د یبه کانتر کوب یشینما یاضربه 

 آخ آخ... دلم هوسش رو کرد. - 
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را گرفته منحرف   بانمیکه گر  ییفکر مرا از دردها  ش،یهادارد با حرف   دانستم یم
 را به سمت او دوست داشتم. یانحراف فکر نیو چقدر که من ا کند یم

  ی قدر تخصص داشت، لبخند کم جانآن یدر درست کردن دمنوش و چا  نکهیاز ا 
فردش و مخصوصا عطر منحصربه نیحد به دارچ ن یتا ا یآمد. وقت میهالب یرو

م  مگر  داشت،  ن  شد یعالقه  نعالقه  ز ی مرا  آن  عطر  مند  نفسش  مواقع،  اکثر  کند؟ 
را انتخاب   نشیاگر قرار بود آدامس بجود، فقط طعم دارچ  ی. حتدادیم  نیدارچ

که نبود،    ییهاعطر گرشا بود. زمان  ییطورها  ک یمن،    یبرا  نی دارچ  ی. بوکردیم
 دار یب  ام ی او را در حوال  الیخ  ن،ی. عطر دارچکردم یدم نم  نیدارچ  یچا  چوقتیه
 .کردیم

.  کنمی م  شیتماشا  رهیطور خاست که دارم همان  قهیچند دق  دمیخود آمدم و د  به
 .د یایبود تا آب سماور جوش ب لشیبا موبا یمشغول باز

 گرشا؟  - 

  یبود که وقت  یچه عادت زشت  نی برداشت و دوباره نگاهم کرد. ا  لش یاز موبا  سر 
 گفتم:   نکهیمکث کردم تا ا  یکم  کردم؟یکلمات را گم م  د،یکشینگاه سمت من م

 بهنام حرف بزنم.  ییبا دا خوام یم - 

 تر شدم.احواالتش، نگران ر ییرا کالفه فوت کرد. از تغ نفسش

 خبرم؟ یشده که من ازش ب یزیچ - 

 گفت:   یآب جوش داخل قور ختنیحال ر در 

 .یباهاش حرف بزن شهیاالن نم - 
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 شدم و سمت او قدم برداشتم.  بلند 

رو بدن بهش. تو رو   یکه کنارشه بگو گوش  یچرا نشه؟ خب زنگ بزن به کس  - 
 شده؟ شیبهنام طور  ییگرشا، بهم بگو دا  یکه دوست دار  یجون هرکس

 در چشمانم انداخت و ابرو گره زد. چشم

 .ید یخبر شن یکاف   یفردا، امروز به اندازه یعجالتا بذار برا یبهت، ول  گمیم - 

 : دم یبرگشت. نال ادهیرا رفت و پهزار راه وحشتناک  دلم

 سرش اومده.  ییبگو چه بال نی. مرگ نوشبرهیتا خود صبح خوابم نم ینجوریا - 

 کرد و سمت اتاق خان بابا رفت.   یاخم

 خان بابا رو بپوشم؟ یهاژامهیاز ب یکی تونمیبه نظرت من م نمیبب - 

ا   نی. اآمد یداشت باال م  جانم دختر    دادیمحال خراب، مگر اجازه    نی آشوب و 
برا  یشهیپعاشق دلم،  در کنار گرشا  یدرون  برقصد؟    کی   ش،یبودن  پا  لنگه 

 ُپر بود، اما گفتم: دهیچشمانم نشن

 شده؟  یمحکم باشم، بگو چ دم یقول م - 

 مبل نشست.  ی. رودم یرا شن اشینفس حرص یصدا

 !ایستیول کن ن یبد ر ی... گنیبش ایب - 

  ی مبل سه نفره نشستم. کم  یسالنه قدم برداشتم و کنارش، با فاصله رو  سالنه
 پا و آن پا کرد.  نیا
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... انگار...  گفتیکه بابام م  یماجرا اطالع ندارم، اما جور  فیمن از کم و ک  نیبب  - 
 رفته کما.  یی... داییدا

اش دوباره  گرفته  یدهانم فشار دادم. چهره  یو دستم را رو  دم یکش  یبلند   نیه
 کرده بود، لب زد:   انیخ نمار

ب  یول  -  احتمال  خ  دار یدکترش گفته  به سرش    یاضربه  اده،یز  یلیشدنش  که 
 بشه.  دار ی فردا_پس فردا ب نی... اصال ممکنه همنینبوده نوش د یخورده شد 

 یرا رو  میصورتم ُشره کرد. زانوها  یاشک رو  یهازود عهد شکستم و قطره  یلیخ
 با ناله همراه شد:  میها. زمزمهدم یچیوار در خود پ نیمبل جمع کردم و جن 

 ... . یوا یا - 

  نکه ی. ادانستیزبان حال خرابم را نم  یگر ید  ز یچ  ه،یو جز گر  کردم یم  ه یفقط گر 
آ  دستان  در  کند  باز  چشم  دوباره  و  شود  آ   ندهیخوب  د  یاندهیبود،   گر یکه 

 باشم. نیببه آن خوش توانستمینم

 دختر خوب.  یباش یقو یقول داد - 

 یاینداشت. راستش، من اصال آدم قو  یتمام  میشد. دردها  یطوالن  میهاه یگر
است    د یتمام شده، بع   تمی! ظرف ستمین  گر یهم بودم و حاال د  د یگرشا. شا  ستمین
 سابق باشم. نی بتوانم آن نوش گر ید

خود حس کردم و   یبه شانه  دهیرا چسب  شیبلندم، ناگاه بازو  یهاهقهق  انیم
دوباره آن عطر خنک    دم،ینفس کش  قیعم  ی. وقتد یلرز  وقفهیب  یالحظه   یتنم برا
ام نشسته . شانه به شانهپخش شد. سر از زانو برداشتم  میهاه یکننده در ر  محصور 
 بود. سمت من گرفته  یو دستمال
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 هاز چشمام بارهیکه م  یبارون

 امهیکه تو دن  یاز هر ک رم یدلگ

 داغونم  ینجوریا یوقت شهیهم

 دونم یم یکن یتو رو به راهم م 

گرفتم.   یو من فراموش  ستادیزمان ا  ق،یو در همان دقا  د یچشمانم لرز   مردمک
 کردن من، در چنته نداشت.  نیغمگ یبرا یلیدل  چیه گر ید ایانگار دن

 دنیدلم کوب  گرفتم،ینم  اشوقفهیرا از نگاه ب  سم یآوردم، اگر چشمان خ  نییپا  سر 
بدم نبود؟ اگر   یفقط مختص روزها  شی هااگر بودن  شد ی. چه مکردی را رها م

 مگر؟  شد یبود چه م یدائم

 ی حالت هیبا  …یجور هی

 یکنینگاهم م یدار

 بشم  نمیبدتر از ا که

 یکن یرو به راهم م تو

تنش آرام شده   یبا حس گرما  یبیکنان، صورتم را پاک کردم. به طرز عج  نیفنیف
  تواند یمثال تا چه اندازه م  ای  زند؟یم  زانیبود که چقدر نبضم نام  دهی بودم. فهم

 بود. دهیمرا کنترل کند؟ حتما که فهم

 سمت چشمانش سوق داد. گر ید ینگاهم را بار ش،یصدا

 .مشینیبیم کینزد از  میریفردا م ار،ی امشب رو طاقت ب - 
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  ی ابروها نیب  ینی. چکردم یم نیهنیخفه شده در وجودم ه  یه ی هم از گر هنوز 
 لب گفت:  ر یافتاد. ز اشیمشک

 . کشهیگوشم داره سوت م  دم یشن هیگر  یمدت صدا نیاز بس ا - 

که مانعم   ینشوم. تمام شرم  یی و من هوا  ند یکه درست در کنار من بنش  شدینم
اش گذاشتم. جا خورد اما شانه   یبود را پس زدم. چشمانم را بستم و سرم را رو

 مهم نبود. میاصال برا

 منو  یشناسیخوب م تو

 سرکشه  یلیمن خ قلب  

 که با    یکنیم کار یچ

 جمله آروم بشه... هی

ب  یکم  با آنقدر  اما  انداخت  دورم  آرام  را  دستش  حت  جانیمکث،   یکه 
. دلم داغ د یچک  نییچشمم پا  یاز گوشه   یاشک   حس نکردم. قطره  سرانگشتانش را

ا  یگرید م  ن یبا گفتن  برا  گرفتیکلمه  باالخره  و    بیعج  یفکرها  نکه یا  یاما 
 نامتعادلم نکند، زمزمه کردم: یاز رفتارها یبیغر

 داداش؟  - 

ا   شیآن کلمه ر  یدلم از هج   همزمان با    ش یصفت صدا  نیشد. عذاب بود که 
 قت یحق  نیاز ا  یزیبودم اما چه گر   یاز آن متنفر و فرار  شهی که هم  یکنم. صفت

 وجود داشت؟ 

 لب جواب داد: ر ینجواگونه، آرام ز ییصدا با
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 جانم. - 

  م ی تر شد که صداانگار بزرگ  م یگلو  ی! بغض سنگ شدهگرفتیجان م  شیهاجانم
 را دورگه کرد.

عز  -  تنها  ز یبدون  م  ن یا  یتو  ییمن  دق  خان   . کنمیخونه  با  تنهام بگو که  بابا 
 بگو که حواست بهم هست.  ،یذارینم

هنوز به راه بود. دلم تمام    میصدایو ب  خفه   یهاه یزحمت چشم گشودم. گر  به
 را آرزو داشت. شدن در حصار بازوان او

 تو یبگو حرفا یزیچ

 کنهیخوبم م  یبدجور

 گرفت و لب زد:  ینفس

نها  -  از واحدامو حذف م  تشیهستم فعال،  نباش، نمکنمیچندتا  نگران    ذارمی. 
 کنه.   تتیبابا اذخان

.  دم یچه، نفهم  ایاش جدا کرد و مقابل خود نگه داشت. معذب بود  را از شانه  سرم 
 شد. نییباال و پا ش یگلو  بیس

ها بدم  ن ز ون  یکه چقدر از ش  یدونی. مکنه یم تمیاذ هاته ینکن، گر  ه یفقط گر - 
وقت  التیخ  اد؟ییم و   گردم یبرم  یراحت،  باشه  شده  خوب  حالت  تهران که 

 بهتر بشه.  نجایا تیوضع

  یبرو ول  یخوایم اگه

 ستمین نجایمن ا یوقت
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 خونه باشم، شک نکن من

 ستمیمیجلوت وا بازم 

بودم. اگر خوب شدن من قرار   امدهین  رونیاو ب   یهاشانه   نیریش  یاز خلسه   هنوز 
ق به  دلتنگ  متیبود  و شروع  او  ترج  میهایرفتن  ابد   دادم یم  حیتمام شود،  تا 

 و بدحال بمانم.  شانیپر قدر نیهم

  یچا  کیکمر بار  یهاکه داخل استکان  ی شد و سمت آشپزخانه رفت. در حال  بلند 
 گفت:  خت،یریم

 بابا.ان تو هم برو اتاق خ خوابم،یم  ز یاتاق عز یمن تو - 

نگاهش کنم.   توانستمینم  گر یخجالت زده شده بودم و د  شم،یپ  قهیکار چند دق  از 
 قاطع گفتم:

 .خوابمیم ز ینه! من اتاق عز - 

 باال انداخت. ابرو

 .سراغت ادییم الیشبونه فکر و خ کنه،یکه اون اتاق حالت رو بد م  ینیب یم - 

 تا صبح عطرش رو بو بکشم.  خوام یم  خوابم،ی م  ز یاتاق عز  یتو   شه،ینم  میزیچ  - 

 نگاهم کرد.  ز یوسط مبل گذاشت و ت یاشه یش یعسل یرا رو یچا ینیس

 !یلجباز شد  - 

نگاه  و از  هنوز هم  ن  یلجباز  یکم یبودم. گاه  نیشرمگ  شیهامن  بود   از یهم 
  نکه یآدم شود. اما ممنون! با وجود ا  یروح شکسته  نیتسک  توانستیگرشا، اگر م
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بودلجبا صبورانه کنارم  همچنان  تو  بودم  شده  عنق  بد  و  را یز  امشب  اگر   .
شوم. حضور تو،    تمام ترسناک درون سرم،    یهاالیخ  انیممکن بود م  ،یآمد ینم
 . آمد یبه حساب م ام یاتفاقات زندگ نی ترپوئن مثبت در وحشتناک  کی  شهیهم

 طرف  من باش تو

 کنمیعشقمُو ثابت م  من،

 بار برگردم عقب صد 

 کنم یباز انتخابت م 

 *** 

 تیتسل  اش،یروبان مشک  یو زرد کدر که رو  د یسف  ل یگال  یهااز گل   یگل بزرگ  تاج
 ی هابر سوگ از دست دادن مادربزرگ نگاشته شده بود را کنار گل   یمبن  یبزرگ
 بود. هیتر از بقتر و جذابگذاشت. تاج گل او، بزرگ  گر ید

در کنار    یمرد  یصدا جد که  نوحه  د یمزار  قبر،  سنگ  بدون  صوت   یاو  با  را 
  خت، یانگیبرم  شتر ی اطراف مزار را ب  یهازن  یهاون یو ش  کردیقرائت م  یدلخراش
 بود.  طیمح یصدا نیبلندتر

نزد  اشیدود  نکیع  ناز یپر و  برداشت  از چشم  به س کیرا    نه یگرشا که دست 
. نگاه گرشا همچنان  ستادیا  د،ییگرایم  یچشمانش به سرخ  ر یبود و ز  ستادهیا

رو ب  ی نینوش  ینگران  اشک    یهاخاک  یرو  حالیبود که  و  بود  افتاده  مزار 
 .ختیریم

 . گمیم تیتسل - 
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 تکان داد و آرام گفت: یسر گرشا

 بابت گل ممنون.  ،ید یزحمت کش - 

جان  ناز یپر کم  کم  یلبخند  همزد.  از  مشک  شیآرا  شهیتر  شال  بود.   یکرده 
 گفت:   کرد ورا مرتب   دارشل یاکل

 مامانت.  شیپ رم یم - 

پ  ناز ی که پر  ی وقت  ،یروز اول مراسم خاکسپار  همان  راق یکرده و به د  دایاطالع 
برخالف تصور گرشا    ز یآمده بود، گرشا مجبور شد او را با مادرش آشنا کند و آتنه ن

 . کردی م نیخوشش آمده بود و مدام انتخاب گرشا را تحس ناز یاز پر

خانم  ناز یپر جمع  پبه  رو  وستیها  نگاه گرشا  حد خان   یو  به  ماند که   یبابا 
  ی مزار، رو  کیو نزد  ستد یسرپا با   توانستی شده بود که نم  فیو ضع  حالضیمر
ن  نیزم اگر مراسم هفتم  که بر دلشان   یداغ  د یشا  شد،یتمام م  ز ینشسته بود. 

 .نشستیفرو م ینشسته بود اندک

گرشا آمد    کیدوباره نزد  تیجمع  نیاز ب  تیتمام شدن روضه و قرائت قرآن، آ   با
 با او دست داد و گفت: یمیصم ز یگفت. گرشا ن  تیو تسل

 داداش. از خواهرت چه خبر؟ حالش بهتره؟  یلطف کرد - 

 فوت کرد و جواب داد:  ینفس تیآ 

. لعنت به گور  نهینشداره، فعال خونه   یدگیچپش شکسته و ضرب د  یبهتره، پا  - 
 ... . یکهیاون مرت

 گرفت.   تیدستش را مقابل دهان آ  گرشا
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 شگون نداره پشت مرده حرف زدن.  - 

چشمش به گرشا بود تا زودتر   ناز ی پر  نکهیبا ا  شدند،یداشتند پراکنده م  تیجمع
  ت یدور گردن آ   ی. دست د یدیصحبت با دوستش را تمام کند اما گرشا او را نم

 انداخت و لب زد: 

  شاهلل ی. ایعاط  ادتیع  ام یهوار شد سرم که نتونستم ب  بتیمص  یشرمنده، اونقدر  - 
 .ام ییاز خجالتتون در م

 کاپشنش سراند.   بیزنان دستش را داخل جقدم  تیآ 

حسابت از    ،یکه اون کامران نامرد بود، تو مرد  یقدرداداش. همون   یساالر  - 
  ت ی که مراسمش؟ بگو که جان آ   یگرشا نرفت  نمیجداس. فقط بب  قام یرف  یهمه 
 . ینرفت

  کرد، یرا نگاه م  ز یکه سر چرخانده بود و دوباره از آن فاصله مزار عز  یدرحال  گرشا
 جواب داد: 

چشمم بودن،   یکه در حقم کرده بود جلو  ییهایطرف خوب  هینتونستم برم. از    - 
رفتنم   یزد. آخرش پا  میکه به زندگ  یگند   آخرش و  یهایوونگید  گهید  یاز طرف

 . ومد ین

 گرفته بود.   نیتکان داد، نگاهش رنگ تحس یسر تیآ 

شده بود اما    د یتشد   شیاواخر اختالل روان  نیدمت گرم! درسته پزشکش گفته ا  - 
که همزمان هم با خواهر تو ارتباط داشته باشه و هم خواهر    رهیمن تو کتم نم

چشمش    هیآورده...    یکه سر جسم و روان عاط  ییبال  نیهضم کنم ا  تونمیمن. نم
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و   روز  ه یاشکه  خون.  لعنت    یچشمش  رو  خودم  بار  ا  کنمیم صد    نکه ی بابت 
 . مونیآوردمش تو گروه کوهنورد

 .د ینگاه هر دو را سمت خود کش ناز،یپر یصدا

به دخترخالت    یاما هرچ  انییمن م  نی گرشا جان مامان و بابابزرگت با ماش  - 
 م؟ی سوار شه مخالفت کرد، ما بر ادیگفتم ب

ا   ناز یپر  نکهی ا  از  روز حت  نی در  قاپ خان   یچند  بود  بدزدد، جاتوانسته  را    ی بابا 
 . تعجب داشت

ابرو باال کرد، سر سمت مزار عز  گرشا چرخاند که حاال خلوت بود و   ز یمتعجب 
گرشا جمع شد. رو به مزار، کز کرده نشسته بود. صورت    نی در بال  نیفقط نوش

 گفت:   ناز یپر

 .ارمشیی. من مد یشما بر - 

 کرد و سمت مزارها راه کج نمود.   یخداحافظ  ز ین تیآ  با

ها  شروع شود. بعد از مدت  نینوش  یبرا  توانستیبود که م  یروز  نیبدتر  امروز 
 یقیگرشا دل بسته بود اما حاال در دقا  یهاو محبت  هات یدخترک دوباره به حما

 یناگهان  دار یبا شوک د  د یبا  داد،ی جان م  ز یکه داشت از لمس خاک سرد مزار عز
 .کردینرم م جهآن هم در کنار خاله آتنه، دست و پن ناز یبا پر

 ینشانه   ک یخود    گرفت،ی م  ل یرا تحو  ناز ی آتنه با آن حال خراب، باز هم پر  نکهیا
 اصال خوب نبود. نیو ا شودیم یدارد جد  ز یکم همه چکم  هنکیترسناک بود. ا 
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.  زدیهق م  صدایمزار، ب  یخاک برجسته  یرو  دیحال پرپر کردن گل رز سف  در 
آمد و صاف    ناز یپر  ی پف کرده بود و ورم داشت. از وقت  هیچشمانش، از فرط گر
تار    دشید  کردی. آنقدر که حس مختیاشک ر   شتر یب  ستاد،یمقابل چشمان او ا

ن را  انگار گرشا  واقعا  است.  م  دیبا  ز یشده  قبرستان دلش    نجا، یو هم  سپردیبه 
داشت که    تیآدم چقدر ظرف  کی. مگر  کردیاحساس خود و خاطرات او را چال م

 بار!  کی هم  ونیبار و ش کیو زنده شود؟ مرگ  ردیهر روز بم

 ؟یچرا باهاشون نرفت - 

باع  یصدا فگرشا  نشد  اکم   شیهانیفنیث  بدون  شوند.  نگاهش کند   نکهیتر 
 لب زد:  رمقیب

 .مونمیم ز یعز شینامزدت، من پ شیتو برو پ - 

 یآتنه به راحت  نکهیخاک چکه کرد. ا   یاز کنار صورتش رو   ی گریاشک د  قطره  و
باعث شده بود تا دخترک امروز را روز مرگ   کرد،یم  یرا نامزد گرشا معرف  ناز یپر

 رخ دهد. توانستیبود که م یاتفاق ن یترمضحک نیپندارد. اخود ب

 نشست.  نینوش کیرا خم کرد و نزد شیزانوها گرشا

 .ی اییاز پا درم یبر شیپ ینجوریپاشو برسونمت خونه. ا - 

 اشیشکالت  یاز موها  یاسر باال آورد. شالش، عقب رفته بود و دسته  نینوش  نبار یا
مملوء از خشم بود.    گر ید روحش،یافتاده بودند. چشمان سرخ و صورت ب رونیب

 داد زد: 

حت  -  ندارم  جنازه   ی اجازه  سر  سرم    یباال  از  دست  چرا  بمونم؟  بزرگم  مامان 
 ؟ یداریبرنم
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که در چشمانش شعله داشت، باعث شد   یو آتش نینوش یپروایبلند و ب یصدا
نکرد و با همان لحن آرام    انیاش نماهحال در چهر   نیجا بخورد. با ا  یگرشا حساب
 جواب داد: 

همه رفتن    م،یبشه؟ پاشو بر  یکه چ  نجای ا  یتنها بمون  ست،یاالن حالت خوب ن  - 
 خونه، منتظر توان. 

ب  یاکلمه   هر  دهان گرشا  از  در   یتداع  آمد،یم  رونیکه  منفور  دختر  آن  حضور 
  ناز یپر  یگرشا حت  کهن یقابل وصف از ا  ر یحس زجرآور  غ  کی   یکنارش بود، تداع

  قی. در آن دقاستی واقع  زدیکه از آن دم م  یکرده و حس  یاش معرفرا به خانواده
نوش  یزیچ  چیه وجود  در  نفرت  در    یلرز  بانداشت.    انیجر  ن یجز  ناگاه  که 

 نشست، تند گفت: شیصدا

ه   یتو  -  خونه  ن   کسچیاون  من  ه  ید یند   ست،یمنتظر  قض  چیمگه   ه یکدوم 
هم قراره برم سر خاک   نجایکردن؟ تازه از ا  رمیرو باور نکردن و بدتر تحق  شیزماآ 

 مادرم. 

 حد ممکن داد زد: نیجا به جا شد و به بلندتر یمزار، کم نیبر بال نشسته

 آره؟ برو! ؟یعذاب وجدان دار ؟یاریخوب رو درب  یآدما ی ادا یخوایچرا م - 

 ی هیقیاش نشسته بود. بلند شد و  بر چهره  ی. اخم وحشتناکد یپوف کش  گرشا
 تر کرد.اورکتش را صاف

 دنبالت. ام ییم گهیچند ساعت د - 

 لب زد: افزودند یکه بر سوزش چشمانش م  ییهااشک نیماب ن،ینوش و
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 !یرفتار نکن انگار بابام یجور ه یبفهم...  کنه یحالم رو بدتر م دنتید - 

را   نینوش  نیا  ز ی. خودش نکردیبا گرشا م  یبرخورد  نیبار بود که چن  نیاول  نیا
 یحجم  گر یگلو باال آمده بودند و د  خیتا ب  ش،یکه دردها  ینیباور نداشت. نوش

 نبود. یگذشت و تحمل در درونش باق  یبرا

اش تلخ شده بود، شوک زده قدر ن یا بارهک ی به  نینوش نکهیابرو کج نمود. ا گرشا
 :د ی. پرسکردیم

 ؟یکنیم یسر من خال یبهت متلک انداخته که دار یباز ک - 

از آن   دنیو رنج  دنیاست از متلک شن  وقت  یلیخ  نیخبر نداشت که کار نوش  و
  دیدخترک بخواهد با اکراه جواب بدهد، راهش را کش  نکهیگذشته است. قبل از ا

حاال اصاًل    ن یکه نوش  دانستیو نخواست با او جدل کند. م  د ینپرس  شتر یو رفت. ب
 . ستین یخوب طیدر شرا

  ن یسر چرخاند و دور شدن گرشا را به تماشا نشست. آرام سمت ماش  دخترک،
بر صورتش راه گرفت. او،   یگری. اشک دداشتیقدم برم  ابانیپدرش در کنار خ

 مرد عالم بود. نیوفاتریب برد،یو جانش را با خود م رفتیکه م  ییاو

بدست آوردنش بجنگد و نگذارد که   یبرا   گفتیو م  د یکوبیم  وار وانهید  دلش
 خسته بود. دنیاز جنگ گر ید قت،یشود اما در حق ناز یگرشا سهم پر

  یکه عمر  ییدستا همون

 تو عادت کرد یدستا به

 رو دست خدا داد و تو
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 دلو راحت کرد  الیخ

 ز یسرش، نام عز  یباال  یفلز  یتابلو  یگذاشت که رو  یشد و سر بر خاک سرد  خم
.  دادی نم  دنیبود که سوزش چشمانش، امان د  ختهیآنقدر اشک ر  را زده بودند.

او را ترساند. ابتدا گمان کرد گرشا    ییکه صدا  گرفتیآرام م  یتازه داشت اندک
  د، یاو، کنار مزار نشسته بود را د  کیرا که نزد  یسر باال کرد و کس  یباشد اما وقت

 ماند.  رهیخ رتشینگاه پر ح

 . غم آخرت باشه.گمیم تیتسل - 

نبود که بخواهد مدارا به خرج دهد و مانند قبل با متانت برخورد    یطیشرا  در 
 داد زد: یکند. عصب

 نجا؟یا نییخوایم یچ - 

دور انگشتانش    شتر یرا ب  یاقوتی  حیو تسب  د یبر صورت درازش کش  یدست  عمران
 داد. چیپ

ناراحتم  یلیخ . خبر فوت مادربزرگتیدرمورد من زود قضاوت کرد شهی تو هم - 
حرفم هستم که خاطرخواتم.    ی اومدم بگم هنوز هم پا  ،ینرفت  هیبا بق  دم یکرد، د

 . میریعقد جمع و جور بگ  هیصبر کنم تا چهلم مادربزرگت بگذره و بعدش    تونمیم

هم    یرو  شتر یرا ب  نینوش  یهادندان  آمد،یم  رونیکه از دهان مردک ب  یکالم  هر 
م شرارهکردیچفت  نگاهش،  از   ی.  نفر  به  نفر  داشت  بنا  و  بود  شده  آتش 
  پروا یخود داشت. ب  یعمران که جا  گر ی بسوزاند، د  راقیرا در د  شیهایهمشهر
 لب زد:
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گلوتون   یآخه تو  ن،ی باش  نتونیو فروش همون ملک و زم  دیبهتره به فکر خر  - 
 . کنهیم ر یگ

اش را  نکره  یار کند که صدامسموم حضور آن مرد فر   یشد تا برود و از فضا  بلند 
 : د یدوباره شن

 .کنمیدختر؟ من خوشبختت م یبردار هاتیبازدست از لج  یخوایم یک  - 

 ف ی و کث  یخاک  یهمگ  اش،یدوباره سمتش برگشت. کاپشن و شلوار مشک  نینوش
 گفت:  تیجمله را با قاطع  کیسر باز شده بود. تنها    یمهیشده بودند و شالش تا ن

 .دم یم حیمزخرف ترج یرو به اون خوشبخت یمن بدبخت - 

عمران، قدم برداشت   یشده  متعجب و دهان دوخته  یهاسپس در برابر نگاه  و
  دا یباالخره توانست مزار مادرش را پ  نکهی و دور شد. تمام قبرستان را گشت تا ا

مزار   سر   ز،یدوبار همراه عز  ای  کی  یدر کودک  د یشا  آمد،ینم  ادشیکند. درست  
هرگز   گر ید  د،یرا فهم  زهایچ  یکه بزرگ شد و بعض  یمادرش آمده بود اما از زمان

 . امد ین

 یکرده و پر از آب کرده بود، رو   دایپ  گر ی مزار د  کی را که از کنار    یکی پالست  یبطر
کرد و َگرد   یخال «ینوشته بود »عاطفه عباد بایز یبا خط ش،ی که رو  یسنگ قبر

جز  یامادرش تحفه یها آمده بود و برانشسته بر مزارش را شست. پس از سال 
 اشک و آه نداشت.

تا باورت    د یاومدم، اما باالخره اومدم. ببخش... ببخش که طول کش  ر یمامان... د  - 
 کنم. 
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او هم    یدلش گرفته بود. ناسالمت  ز ی درد و دل کند. حتما او ن  شیداشت تا برا  از ین
 نبود نداشتن مادر.  ی( را از دست داده بود. کم دردزیش )عزمادر 

بمونم و هر    تونمیندارم. نم  د یهم راجبش ترد  یارو گرفتم مامان. ذره  ممیتصم  - 
 ی توان  گهیسر کنم. د  ز یعز  یخال  یبا جا  تونم یبابا، نمخان  یهاروز تنم بلرزه از نگاه
ا اون دختره برگرده تهران، دل  و تماشا کنم گرشا دوباره ب  نمینمونده برام که بش

. آخرش هم مجبورم یوونگید  ایدن  ه یوسط من بمونم و    نی و ا  رهیبده و قلوه بگ
بچه و  اون عمران  زن  با  اکنن  از  زنده خاک بشم.  زنده  و  ازدواج کنم    نکه یدار 

 ی برا  دنیباشم خسته شدم، از کوتاه اومدن، از جنگ  میزندگ  یآدم مظلومه   شهیهم
 ام مامان.دوسم نداره خسته یکس

 که  یکس  یچرا برا د یپرس

 ؟ یجنگینم  یحد دوستش دار ن یا تا

 ام،ها برگشتهاز جنگ  گفتم

   د یسپ  یها و موزخم با

 ام که تنها صبور باشم. گرفته  ادی و

از مردگان  باالخره مزارها،  از  از چند ساعت   یبرا  یخوب  یکه گوش شنوا یبعد 
از مس  ش یهاحرف و  برداشت.   ادهیپ   ر یداشتند دل کند  قدم  به سمت خانه  رو 

 اشان نداشت.تا خانه یادیز یبه شهر بود و فاصله  دهیچسب  راق،یقبرستان د

انش را داخل  . دستگرفت یم  دنیمدام وز  ،یسرد شده بود و باد سرکش  ار یبس  هوا
نگذشته بود که با   شیهازدن  قدم   ادهی از پ  قهیُسراند. چند دق  اشیکاپشن باد
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  ن ییرا پا  شهیام، ش  یو  . گرشا از پشت فرمان ام د یناخودآگاه چرخ  ،ینیبوق ماش
 داد: 

 خونه. متیرسونی. منیبش ایسرد شده، ب یلیهوا خ - 

شاگرد، کنار گرشا   یکه در صندل   د یلغز  ناز یگرشا سمت پر  یاز رو  ن،ینوش  چشمان
 ح یو تفر  زدند یرا داده بود دست گرشا و داشتند دور م  نشینشسته بود. پس ماش

او را   خواستیم  ، یبرادر  ی  فهی! البد سر راهشان، گرشا بر حسب وظکردندیم
 برساند.  ز ین

و   د یدیبا غم، مشت شد. چشمانش تار م  ختهیناخودآگاه از خشم آم  دستانش
به    شیاهدندان همخورند یم  گر یدک یمدام  ماش  نشی.  سوار  بود که   ن یمانده 

 بقاپد. جاک یاو را  یآرزوها یکه قرار بود همه   یدختر ن یشود، ماش بشیرق

بود و منتظر نگاهش   دهیکش  نییرا پا  شهیکه ش  ییگرشا  یرفت و رو در رو  جلوتر 
  ن ی خودش ا  ی. تمام وجودش را انزجار احاطه کرده بود. نه! حتستادیا  کردیم

 . شناختیرا نم د یجد  نینوش

  ی وقت تو با دوست دخترت داراون مارستانهیب یبهنام گوشه  ییُمرده، دا ز یعز - 
 ی اجیراه برم، احت  تونمیخدارو شکر هنوز پا دارم، م  ؟یکنیو عشق م  یزنیدور م

راحتم بذار، دست از   یبهم لطف کن  یخوای. اگه مستیبه تو و دوست دخترت ن
 !نیهم سرم بردار 

. د یکوبیرا ادامه داد. قلبش تند م  رشی مس  روادهیو دوباره از پ  د یرا کش  راهش
هم   یبد نبود اندک  ،ی استارت فراموش  یکرده بود اما برا  یرو اده یز  ار یبس  د یشا

 کند.   یتابوشکن
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 .د یرا چسب شیبازو ناز ی که پر  د یبگو نیبه نوش  یزیشود و چ ادهیخواست پ گرشا

  یدنبالش؟ دار  یبر  یخوایکه بارت کرد بازم م  ییهاولش کن! نکنه با حرف  - 
 گرشا، بزار بره به درک.  ایکنیم م وونه یکم دکم

رفتار   یناگهان  ر ییبود. از تغ  شیابروها  نی ماب   یقیعم  نی. چد یسمت او چرخ  گرشا
به    د ی. هرچند حدس زده بود که رفتارش باشد یکم داشت نگران مکم  ن،ینوش

 باشد. ناز یپر دنیخاطر د

 .م یبهش حق بد  د یبده. با طشیشرا ست،یاون حالش خوب ن  - 

را تماشا    نیدور شدن نوش  یبه حالت مضحک  شه،یکه از پشت ش  یدرحال  ناز یپر
 مسخره گفت:  یلب کج نمود و با لحن کرد،یم

توئه که مادربزرگش فوت    ایمن    ر یمگه تقص  م؟یبهش حق بد   د ی! چرا با؟یچ  - 
همه مهمه؟ االن مهم خواهر و مادرته که    نیتوئه که برات ا  ه  یشده؟ اون دختر چ

  سکارهیما چ  نیدختره، ب  نیا  فهممیحالشون بده، مهم منم که کنارت نشستم. نم
 . هینقشش چ ای

پا  د یکالفه نفس کش  گرشا شروع کردن   یگاز فشار داد. حوصله   یرا رو   شیو 
 نداشت. ناز یرا با پر نینوش یبحث کهنه

نوش  ی نیماش  یوقت از کنار  بود  فرمانش  پشت  باد    نیکه گرشا  بغض  گذشت، 
دخترک، سرباز زد و انگار که چرک و کثافتش، در کل تنش پخش   یگلو  یکرده

رو را  ابروها  یشد. کاله کاپشنش  تا  و  انداخت  زد یکش  نییپا  شیسرش    پ ی. 
قابل    وضوحبه    گر ی اش دکه چهره  یگردنش باال برد، طور  خیتا ب   ز یرا ن  کاپشن 
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با    شیهاهیگر  یبلند نشدن صدا  یرا برا  شیهاکه لب   ینبود. در حال  صیتشخ
 قدم برداشت.  فشرد،یهم م یوجود رو یهمه 

 ییسخته تو تنها  چقدر 

 که اون ُمرده  گمی م اشهمه 

 دل ساده!  ینه ا یول

 رو از خاطرش برده... .  تو

پر   ل یو فام  ه یهمسا  یها. خانه از زن د یبابا رسخان  یتا به خانه   د یطول کش  یکم
  ی اما سع  گفتند یم  یزیصاحب عزا چ  یهرکدام پشت سر خانواده  نکهیبود. با ا

و با خود    شستیرا م   یداشتند کمک کنند. راست بود که زبان تلخ، اجر هرکار
 .گرفتند یماما زبان در کام  کردند ی. کاش کمک نمبردیم

پشت بام را    یهانبود. به سرعت پله   نی حواسش به نوش  ،ی در آن شلوغ  یکس
اش را برداشت. مدرسه  یطرفه   کی  فی باال رفت. صورتش را شست و دوباره ک

لباس مثل شناسنامه و    گر ید  یضرور  یلهیدر آن جا داد و چند وس  د یجد   چند 
کمد اتاق خود   ر د  ز یکه عز  یاگذاشت. قبال از صندوقچه  فیرا داخل ک  یکارت مل

  ز یعز  ی اش را برداشته بود. وقتانداز کردهپس  یهااز پول   یپنهان کرده بود، مقدار
چند روز به    یحداقل برا  توانستیاما م  آمد؟ینبود، پول به چه کارش م  گر ید

 کمک کند.   جهت بقا، شی هاتالش نیبه آخر دن یرس یبرا ن،ینوش

را با اشک و    ز یاز عز  یااز پشت آتنه که داشت خاطره   اطیرفت و با احت  نییپا
 یبرا  یاگذشت. هنوز هم ذره  کرد،یم  فیتعر  هیزن همسا  یبرا  یتصنع  یناله
 نداشت. د یکه گرفته بود، ترد  یمیتصم
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 *** 

 طول نکشه!  قهیاز چند دق شتر یلطفا ب - 

به    ز ی پرستار تکان داد و وارد اتاق شد. چند روز قبل ن  یبرا  د ییتا  یبه نشانه  یسر
برا ا  ییدا  دنید  یهمراه گرشا  به  به   مارستانیب  نیبهنامش،  از وجب  که حاال 

گرفت بعد از مالقات    میفرستاد و تصم  رونیب  یوجبش تنفر داشت آمده بود. نفس
از خاطر پاک    اندازد،یگرشا ب  ادیبهنام، هر آنچه را که قرار است او را به    ییبا دا
 کند. 

آن افتاده    یتکه گوشت، الجان بر رو  کیکه بهنام مانند    یسمت تخت  د یکش  نگاه
لوله   ژنیبود. آن ماسک اکس دستگاه وصل   کیکلفت به    یهابزرگ که توسط 
عنوان حس    چیمتصل به انگشتان و دستان او، به ه  یهاشده بودند و دستگاه

 . کردند یمنتقل نم نندهیرا به ب یخوب

: »اگر روند  گفتیکنار تخت نشست. دکتر م  یصندل  یجلو رفت و رو  نهیطمان  با
اتفاق    نیاز بروز ا  شد یم  یبه احتمال قو  کرد،یم  دایادامه پ  شگاهیدرمان او در آسا

مصرف   ل یبه دل  مار،ی کرد. البته بروز تشنج عالوه بر شوک وارد شده به ب  یریجلوگ
با زم  ل . حداق بوده است  ز ی دارو ن  یخودسرانه بروز تشنج سرش   ن یاگر هنگام 

 .«دادیبرخورد نکرده بود، حالت کما رخ نم

با    ن ینوش  صورت شد. کاش  دا  میتصم  ک یجمع  از    ییخودخواهانه،  را  بهنام 
 گرفتار شود.  یتیوضع نیکه حاال، به چن  دادیمن یفرار شگاهیآسا

 یزیتر از هر چبهنام، پررنگ  ییالکل، در اتاق ساکت دا  یقلب و بو  تور یمان  یصدا
 گرفته لب زد:   ییبود. با صدا
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 .ییسالم دا - 

تاکس  یبغض در  نشستن  بدو  از  رسراقید  یشهر  نیب  ی  که  تا  به    دنی_همدان 
 رها کردن نداشت، سرباز زد. ادامه داد:   ال یرا گرفته بود و خ  بانشیگر  مارستان،یب

 رو گم کردم. شیجواب آزما - 

را خفه   شیهاه یگر  یهم فشرد تا بتواند صدا  یرا با تمام توان رو  شیهالب  و
 کند. 

سر منه.   ر یز  اشیبدبخت  یهمه  گهیبدم، م  حیبراش توض  ذارهینم   یخان بابا حت  - 
 چک زد دم گوشم. هی  مهیواقع یبابا یگفتم کسر  یوقت شبید

 مملوء از بغض شده بود. شیاشک چشمانش را ُرفت. صدا فش،یانگشتان ظر با

 . شد یدرست م یاالن وقتش نبود، داشت همه چ ؟ییدا  یچرا تنهام گذاشت - 

. دکتر گفته د یتکان دست او را ند   نیاما نوش  د یبهنام، ناگاه باال پر  یاشاره  انگشت
انگش خوردن  تکان  طببود  حالت کما  در  بهبود  ستیعیتان  از  نشان  لزومًا   ی و 

 شخص ندارد.

بابا، خاله اون مردم، اون آدما، خان ،ییدا  دم یُبر ر یو تحق تهمت دنیاز شن گهید - 
 خود گرشا، از همشون متنفرم.  ی... حتیآتنه... حت

 .د یدست بهنام کش یکبود  یرا آرام رو دستش

هام رو  رگ   یخون تو  خوام یهام؟ مرگ  یگفتم گرشا شده مثل خون تو  ادتهی  - 
دا  زم یبر به  ییدور  بستن  دل  از  شدم،  خسته  راست  خسته   ه یسا  ه ی...  ام... 
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از    ،ی که اگه نذار  یرو که دوستت نداره کنار بذار  یکس  د یبا  ،یگفتیم خودت 
 . یریم نیب

 .د یلرز اشیشیم یهاله یشناور در ت ییایکرد و در  ینیفنیف

پدرم. اون    شیجز برگشتن پ  ستین  یراه   چیرفتن ندارم، ه  یبرا  ییجا  چیه  - 
. درسته که  هیجواب صدرصد منف  کنهیفکر م  ده؟ید  ده،یرو ند   شیکه جواب آزما

کنه.    ر ییتغ  یکم  شمی من دختر واقع نکهیا دنیبا فهم د یشا یاخالقش تنده ول کمی
 خوادی... به هرحال دلم نمیهر چ  ،رهیبگ  ییجا  یاخونه   هیهم بخواد برام    د یشا
د  گهید براقیبرگردم  اونجا  از  ب   زارم،ی.  شهر  اون  آدما  ،ییدا   زارم یاز  که    ییاز 

زبون زدن هنر  کردن و زخم  آبرویمردمه و جز ب  ی خدا سرشون تو زندگ  یشه یهم
 اما برنگر... .  رم یبم خوام یندارن. م یاگهید

 .ردیبهنام بگ  ییدا ینگاه از چشمان بسته  نیپرستار، باعث شد نوش یصدا

 . میبر  ایب ه،یخانمم کاف - 

 بهنام نوسان گرفت. لب زد: ییپرستار قد بلند و دا نیب نگاهش

هست که به بودنت  یکیباشه  ادتیشو،  دار ی زود ب ،ییدا زنمیبازم بهت سر م - 
 داره. اجیسخت احت

گذشت. مقصد   د یسف  کیبار  یج شد و قدم زنان از راهروپرستار از اتاق خار  همراه
 بود تا به سمت تهران رهسپار شود. یراناتوبوس نالیترم اشیبعد 

  ش یکه برا  یااز دست دادن نداشت. خانه  یبرا  یزیچ  چیدختر آواره، ه  نیا  گر ید
داشته    یگریمرهم د  توانستینم  ،یکه جز فراموش  یدل  یجهنم شده بود و سودا

 باشد.
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 ر یبگ ادیکافه رفتن را    ییتنها

 کردن را  د یخر ییتنها

 سفر رفتن را ییتنها

 را دنیخواب ییتنها و

 ها تنها ماندن بودسال  رتیاگر تقد  که

 ی جا نمان  زهایچ نیا یهمه  از 

 نکه یبودن، حس ا  یچقدر زهر داشت احساس اضاف   ،ییبود تنها  یتلخ  ر یچه تقد   و
 بود. ایحس دن نیتریجهنم کنند،یم یتر زندگراحت هیبا نبودنت بق

برود که    نالیمنتظر بود تا به ترم  یتاکس  ستگاهیدر ا  مارستان،یدورتر از ب  یکم
م  یباباطاهر، درست وسط محل  یمقبره و  را جلب    دانیبزرگ  توجهش  مانند، 

 بود.  دهید ونیزیو تلو  نترنتیکرد. تا به حال آنجا را فقط در ا

اندک  امد ین  دلش را،  خرابش  حال  عر  ی که  باباطاهر  از   انیبا  به کرات  قباًل  که 
 نشود.  کیخوانده بود، شر شیشعرها

معروف باباطاهر بود   یهایتی دوب  یرا که حاو  یآرامگاه، کاغذ   یورود  یشه یگ  از 
 خواند:  ،ی شکل آب یبا سقف گنبد  یاشدن به مقبره  کیفت و در حال نزد گر 

 ادیو دل هر دو فر دهی"ز  دست د - 

 اد یدل کند  ند یب دهیهر چه د که

 ز فوالد  ششین  یخنجر بسازم 
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 تا دل گردد آزاد"  دهیبر د زنم

خورد، باعث شد که او   نیبود که به چشم نوش  یشعر  نیاول  ،یتیدوب  نی ا  نکهیا
  ده یگرشا را بر د  دنید  د یقدر باکه آن  د ی نما  ر یتعب  گونهن یشعر را به زعم خود ا

 گفت:   یتیدلش، بودن او را نخواهد. تف گر یحرام کند تا د

 !؟ یو به گرشا ربطش ند  ینیرو بب یزیبار چ ه یتو  شهیم - 

رامگاه پر نقش و نگار  که به آ   ییهاپله   کی. نزدد یدر پاسخ او تنها آه کش  نینوش  و
 رفت یم   ماه،یعصر د  رمقی. هوا سرد بود و آفتاب ب ستادیا  شد،یباباطاهر وصل م
 ی . چارهمودیپیهمدان تا تهران را شبانه با اتوبوس م  ر یمس  د یکه غروب کند. با

 . نداشت یگرید

 *** 

بود    رهیو به پنل راهنما خ  ستادهیا  یطور مقابل ساختمان تجارهمان  قه، یدق  چند 
 دوم قرار دارد. یدر طبقه انفر،یک  ییشرکت پخش مواد غذا دادی که نشان م

دو   یکیها را باال رفت. تمام شب را سر جمع  را پس زد و پله   دها یترد  باالخره
اتوبوس    یبه ساعات  شد یبود و آن هم مربوط م  دهی نخواب  شتر یساعت ب که در 

چند   یهاتهران گم شد. مزاحمت  یهاابانیل در خرا به ک  شب ینشسته بود. د
پوش  به مرد ژنده  ک ی نکه  یا  گرفت،یسوار را هم اگر فاکتور م  نیماش  کار  یمرد ب

او آمد، باعث شد تا   یه ی به سا  هی ظاهر معتاد، ساعت سه صبح، چند محله را سا
 زده شود.وحشت دایشد  نینوش
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 ب یشهر غر  کیدر    کس یشب، کامال دستش آمده بود که تنها و ب  کی  نیهم  در 
و راه رفتن،    دنیدو  اده یاز پ  شیباشد. زانوها  تواند یهم نم  هایراحت  نیماندن، به ا

 و کوفته بودند. دهیخم

آرزو داشت؛    کی بود، فقط    ستادهیا  یکه مقابل واحد مربوط به شرکت کسر  حاال
که روزگار بر سر دخترک   ییبال  شد،یم  نی ا  ر یشدن از سمت پدرش! اگر غ  تیحما
که   ردیچون با خود عهد بسته بود که مگر بم   دانستیرا فقط خدا م  آوردیم

بابا  خان   گر ید  نبار یا  گشت، یبازم  ز یخود ن  ل یبازگردد. البته اگر به م  راقیدوباره به د
 .کشتیاو را م

او فوکوس کرد و او را شناخت، طبق   یرو  ینگاه براندازگر منش  یو وقت   شد   داخل 
 : د یتوپ ن،یگرفته بود، بدون پاسخ دادن به سالم نوش  سشیکه از رئ  یدستور

 خانم! رونیبفرما ب - 

 نکه یبرود، قبل از ا  شدیاز همه جا دست شسته بود و آمده بود. مگر م  نینوش
 ند؟ یپدرش را بب

  د ی ل داد. داشت ناامسمت در هُ   یاحترام  چیهیاو را ب  یکرد، اما منش  مقاومت
 گفت:   ییکه صدا  شد یم

 داخل. ادیاجازه بده ب  - 

که    د یرس  یالغر اندام اما سرتق مقابلش را رد کرد و به کسر  یمنش  ن،ینوش  نگاه
کنار رفت و    یدوباره به دخترک داده بود. منش  ییایجمله، انگار دن  نیبا گفتن ا

 .د یجوشیو سرکه م  ر یاو آرام سمت اتاق قدم برداشت. دلش مثل س
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چرم در    یاقهوه  یهابه مبل   یااشاره  یکه وارد شد و در را بست، کسر   نیهم
 سمت چپ اتاق کرد و لب زد:

 !نیبش - 

رفت و نشست.    د یرا مرتب کرد و با ترد   اشیآب دهان فرو برد. شال مشک  نینوش
 کامال روشن بود.  شیهاپنجره یباال رفته یهااتاق، به مدد پرده یفضا

بود.    یکسر  یافتهی   ر ییرفتار تغ  د یرسیبه نظر م   بیعج  نینوش  یراکه ب  یزیچ
 ها نشست. مبل   یرو ن،یمقابل نوش 

 انداخت. گرشید ی پا یرنگش را صاف کرد و پا رو نقره یکت اتو خورده  یقه ی

بودم که د  -  دا  نمت،یبب  خوام ینم  گهیگفته  اون  بودم؟  نمنه    هیکه    تیینگفته 
 کجاست؟  زدیعقل م نیریش

 ی پف داشتند و به کبود  یخوابیچشمانش از ب  ر یشد. ز  زانیآو  نینوش  یابروها
نبازدند یم م  د ی.  راحت  دادیاجازه  بگ  ی به  دست  را  اعصابش  پس    ردیکنترل 

 اش آرام ماند. لب زد:چهره

مثبت بود!   شی. جواب آزماام یمجبور شدم تنها ب نیواسه هم مارستانه،یب ییدا - 
 من دخترتم.  یعنی... یعنی نیا

 ی را کم  ششیر. ته دیکش  رونیب   ز یم  یاز پاکت رو  یگاریزد و س  یپوزخند   یکسر
 خواستیدلش نم  چ یگذاشت و آتش زد. ه  شیهالب  یرا رو  گار ی خاراند و س

دختر ضعف نشان بدهد. آتنه به او اطالع داده بود که برگه را پاره    نیمقابل ا
 :د یراحت پرس یالیکرده پس با خ
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 نم؟یرو بب شیبرگه آزما شهیم - 

به   یرا با کسر  شیهاکرد. مصمم بود تا حرف   یبا انگشتانش باز   یکم  نینوش
 برساند.  جهی نت

دوباره   شگاه یهمون آزما  ویاز آرش  شهیرو گم کردم اما م  شیدرسته که کاغذ آزما  - 
 .ستین یجواب رو درآورد، کار سخت

را    نیچشمانش، نوش  یفرستاد. با مشک  رونیب  یموذ  یرا با لبخند   گارشیس   دود
 دور زد و گفت:

نکرده    یکه عاطفه به من نامرد  شهیم  ل ی دل  نیا  ،یکه تو دختر من باش  میریگ  - 
  به یغر هی یبار به خونه نیبودن که عاطفه چند  دهید تیاکثر راق،ید یباشه؟ تو

گناهش رو    نیش رو از من داشته باشه، ابچه   میریحاال گ  کرده،یرفت و آمد م
 کنه؟ یپاک م

تر که خسته   ستیرا نگر  نینوش  شیآالیو ب  رمقیب  یچهره  اش،یاز سخنران  یراض
و صغرا و کبرا   رداویو منطق ب  ل یکه بخواهد دل  د ی رسیتر از آن به نظر مو گرفته

 . ند یبچ

 نفسش را پرحرص فوت کرد. دخترک

  ن یا   ه؟یمن چ  ر یبر فرض محال اگه بوده باشه، تقص  یمادرم گناهکار نبوده، ول  - 
 ندارم که برم.  ییجا گهیم، دوسط من بودم که نابود شدم. االنم آواره

 :د یبه جانب پرس گرفت و حق  گار یرا از س یکام بعد   یکسر

 شه؟ یم  داتیراه به راه پ  یس که هآواره  یاز آدما  یمرکز نگهدار   نجایبه نظرت ا  - 
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 گر ید  شد یبار به استخوانش زد. نم  نیکه در وجود دخترک نهفته بود، ا  یخشم
 خوددار و ترسو باشد، به همان خدا که راه نداشت! داد زد: 

 قدر ن یا  یتونیم  ی! چجورییتو  ام یو بدبخت   هایآوارگ  یهمه  ل ی! دلیتو بابام  - 
 ؟ یحرف بزن الیخیب

 ن یفرو کرد و سمت نوش  ستالیرا ناتمام داخل ظرف کر  گارشیس  یعصب  یکسر
 سر کج نمود:

 ؟ ینبود تیثیح یمگه دنبال اعاده ؟یخوایم یاز من چ - 

م   د یبا نم  کردیباور  پدرش  او   رفتیپذ یم  دیبا  خواهد؟یاو چه م  داند یکه  که 
 لب زد:  ست؟ین رایکرده پذ   شی که رها  ینسبت به دختر یتعهد  چیه

. من دخترتم،  خواستمینبود که م  یزیچ  یهمه  نیا  یآره دنبال آبرو بودم ول  - 
  ه ی   یبخوا  نکهیبدون ا  ،یبه امون خدا و رفت  یکه قبل تولد، ولش  کرد  یدختر
 ه؟ یگردن کبچه   هیبدبخت کردن  تی. مسئولیساده با مادرش بد  شیآزما

 یمعرکه   یمنحوس  نکهی ببازد. ا  نیرا به نوش  هینگاهش کرد. بنا نداشت قاف  دار کش
 یبه کسر  یحس خوب  چیشده بود، ه  گناهیب  یبچه  کی  ر یگدامن  ش،یها پسال
 وارد شد: ییاز موضع مظلوم نما بار نی هم از آن نبود. ا  یزی گر  گر یاما د دادینم

چقدر   گفتنینما شده بودم. همه ممردم شهر انگشت   نیمن ب  ،ییبعد  اون رسوا  - 
بگ  عرضهیب رو  جلوش  و  حفظ کنه  رو  ناموسش  نتونسته  انتظار رهیبوده که   .

مرد عالم بودم اگه دوباره    نیتررتیغیفکر تو باشم؟ من فکر آبروم بودم. ب  یداشت
ردم م  فیکث  یهاو نگاه  هاحرف . آخرش واسه فرار از  کردم یم  یبا عاطفه زندگ
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! حرف یپس حق قضاوت ندار  ،یمن نبود  یشدم و اومدم تهران. تو جا  یعاص
 پول؟ ،یخوایم یچ قاً ی آخر رو اول بزن، دق

مردم    یهااز حرف   ییفکر کرد که باز هم ردپا  نیچند لحظه در سکوت به ا  نینوش
پشهر، سال دوان  اشانیزندگ  انیم  ز ین   شیها  است. عم یموش  نفس   قیکرده 

 و گفت: د یکش

  ه یفقط    ،یگذشته رو جبران کن  خوام یازت هم نم  ستم،یدنبال گرفتن تقاص ن  - 
 بهم بده که بتونم روزهام رو بدون منت بگذرونم. یزندگ یجا برا ه یسرپناه، 

 شیهاخنده  نیفضا را پر کرد. ماب  ش،یهاخنده  یکم صداو کم  د یپر  یکسر  لب
 جواب داد: 

 یگفتی نگفتم؟ همون اول کار م  ن،ین رو بچاپم  نیهمون روز اول گفتم که اومد   - 
و کوفت و   شیواسه خودت و من؟ آزما  یدردسر ساخت  نهمهیچرا ا  ه،یدردت چ
 زهرمار!

دسته   یدندان فرستاد. کسر  ر ی. لبش را زخوردیداشت خونش را م  نینوش  خون
 برداشت و مشغول نوشتن شد. لب زد:   ز یم یاز رو یچک

ما ادامه   یدارهاید  خوادیدلمم نم  رسه،یوسع من به بذل و بخشش  خونه نم  - 
بعد انتظارت    یگل کنه و خونه بهت بدم، صددرصد دفعه  تمیکنه. اگه انسان  دایپ
هم خرجم کن و...    یمهر و محبت پدر  ایخرجم رو هم بده! ب   ایباال که ب  رهیم

حوصله  ندارم.    یواقعا  م  یول  سمینویم  ی مبلغ  هیدردسر  قدردان    خوادیدلم 
که مادرت با من کرد، من    ینشه. با کار  داتیپ  وران یا  گهیو د  یبرش دار  ،یباش

عاطفه رو نخوام    یبرگشتن به زادگاهم رو ندارم پس حق بده که بچه  یهنوزم رو
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ت سوخت، رنگ و رو رفته  یافهیق  یبار دلم برا  نی خونم باشه. ا  اگه هم   یحت
 مهربون باشم. دم یقول نم یبعد  یدفعه

ه  نینوش او  نگاهش کرد.  نفرت  غر  یفرق  چ یبا    اش ی زندگ  غماگر ی  یهابه یبا 
آشناها دزد  یهنر  چیکه ه یابه یغر  ی  نداشت،  اضافه   دنیجز  و  او  حال خوب 

 نداشتند. شیبر دردها یکردن درد

را که هنوز خصمانه او    نیسرباال آورد و نوش  یکرد، کسر  دایسکوت تداوم پ  یوقت
کرد   ر یاو گ  یسوزن نگاهش رو  هیبرانداز نمود. چند ثان  دارانهیخر  ست،ینگریرا م
 گفت:   نکهیتا ا

...  صورت   ی. همون نگاه، همون اخم، همون گردیاندازیعاطفه م  ادیتو من رو    - 
 ازت متنفرم. 

نوش  مردمک . حس کرد آب دهانش گس شده و طعم مرگ  د یلرز  نیچشمان 
که همه از آن    یگاههیپدر آدم، تک  نکهیوجود داشت؟ ا   ز ین  نی. بدتر از ادهد یم

صاف در تخم چشمان آدم زل بزند و    گفتند، یو از عشق وافرش م  زدند یدم م 
 از فرزندش متنفر است؟ د یبگو

 گرفت.   نیچک را از دسته جدا کرد و با غرور سمت نوش یبرگه

  یی . مجبورم نکن بالینقدش کن  یتونیو برو. سه روز بعد م  ر یچک رو بگ  نیا  - 
 کنم.   تتیاذ خوام یدرسته ازت متنفرم اما نم  ارم،یسرت ب

 و ادامه داد:  د یکش  یحرص ینفس

 من.  یاز حوال ر یباش، غ یخوایم ییهرجا ا،یبه مالقاتم ن گهید - 
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 *** 

. با ختیر  رونیو ب   د یمک  شیهاان یکه از دهانش برخاست، گرما را از شر  ی بخار
تومان، به حروف و   ون یلیانگشتانش که مبلغ پنجاه م  یال  یشدن به برگه  رهیخ

  ن یی پا  ار یاو را بس  متیق  ی. کسرد ییدندان سا  یآن حک شده بود، عصب  یعدد رو
عمر زجر    کی  متیق  را،  شیهایرا، آوارگ  شیهایکسیب  متیمحک زده بود، ق

 در تهران نبود!  ز یکوچک ن  یانبار کی  شیول  پپول، پ نی را. ا دنیکش

آن   یکه رو  یمکتیبا آن نداشت. ن  یچندان  یکه فاصله   د یکش  یانگاه سمت خانه  
چک را    یمورد نظرش بود. برگه   یخانه  یرو به رو  یسبز  ینشسته بود، در فضا 

 ی ه یها پها زخم خورده بود، سالانگشتانش مچاله نمود. او سال  نیبا خشم ماب
وجودش، بدجور به    یمانده  تهبود و حاال،    دهیرا بر تنش مال  یحقارت و بدنام

 .دادیزخم زدن و بدنام کردن عالقه نشان م

زنگ    لشیمقابلش بود که موبا  یرنگ  خانه  یکرم  تیگران  یبایز  یبه نما  رهیخ
هم گرش باز  اخورد.  مثل  بود.  حوال  نکهیا  د  یاز  از   شبیساعت هفت  بعد،  به 

. رد  ستین  نیافتاده بود که نوش  اشیگردش با عشقش فارغ شده و تازه دوزار 
انبار باروت    یجرقه  ،بود که با دستان خودش   نیتماس داد. حرف زدن با او مثل ا

 نوشت:  یامکیپ شیبرا  شب،یبار برخالف د نیدلش را بزند. اما ا

پس لطفا اصرار    راقیبرگردم به د  خوادیهم دلم نم   گهیرفتم. د  شهیهم  ی امن بر   »
 ت، یزندگ  ی . برو پیکنینم  دام یچون پ  ،ی نکن پسرخاله. به نفعته که دنبالم نباش

 عشقت. خداحافظ.« یپ
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نوشت، فقط خدا دانست. چشمان    یآخر را با چه بغض خانمان سوز  خداحافظ
خود را کنترل    یه ینمود گر   یارسال را زد و سع  یاش را پاک کرد، دکمه پر شده

 بودن، کنترل احساس بود. یقو یکند. قدم اول برا

 اثرم را ینیشهر نب نیکه در  رفتم

 ترک خورده و چشمان ترم را  یهالب

 ست یبه رها کردنم از کنج قفس ن حاجت

 بال و پرم را نیمچ  ر،یتقد  یچیق یا

 نیبه فرمان ماش   یازد و ضربه  شیبه موها  یکالفه چنگ   ام،یبا خواندن پ  گرشا
 کوفت. نوشت: 

 جواب بده.« زنمیزنگ م ن؟یدوباره نوش یکنیم کار یچ  یدار »

تمام،    یتیخاموش شده بود. با عصبان  ن، ینوش  ل یهرچه زنگ زد، موبا  نبار یا  اما
 زد: ادیدار فرفرمان کرد و کش یحواله  یگریمشت د

 َاه! - 

 نکه یا  د ی قبرستان، وجب به وجب گشته بود به ام  یکل شهر را به عالوه  شب،ید
 ی پرنده  گر یکند اما آن دختر، د  شیداینرفته باشد و بتواند پ  رونیب  راقیاز د  نینوش

 . زدیپر م یگرفتیعادت کرده به پرواز شده بود، چشم از او م

ر  ادهیپ ن  نیماش  تمویشد،  در  از  و  زد   یخانه  اطیباز سبز رنگ، وارد ح  مهیرا 
 پدربزرگش شد.
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کند، بلند    هیبه آن تک  ستادنیا  یمجبور بود برا  گر یکه د  یبه کمک چوب  بابا،خان
 . شد یم ن یی لبش بود و هنگام حرف زدن باال و پا یگوشه   پش،یشد. پ

من بذاره، قلم پاش رو    یخونه   یپاش رو تو  گه یبار د  ه یبه اون دختره بگو، اگه    - 
ندارم!    غمبر یبه پ  ر یندارم، به پ   ییطاقت رسوا  گهیبگو بره به درک. د  شکونم،یم

با دستاگهیندارم د  تیداره، من ظرف  یتیظرف  هی  یهر آدم برگرده  اگه  بگو    ی . 
 .کنمیش مخودم خفه

برد و آرام    نییپا  گلو  بیداد. س  هیتک  اطیح  یمانیس  وار یکرد و به د  یهوف  گرشا
 لب زد:

خودش   یخان بابا؟ اون با پا  یکردیبهتر رفتار م  یاگه باهاش کم  شد یم  یچ  - 
 ش یتو گوشش؟ مگه من خواهش نکرده بودم کار  یبرگشته بود. چرا اون شب زد

 ؟ ینداشته باش 

بابا  رمردیپ »برو  دستش  حرکت  دکمه   ل یتحو  « ییبا  داد.   راهنیپ  یهاگرشا 
 .دادیتر نشان مشکمش را برجسته دش،ی سف ر یگباز بود و عرق اشیمشک

با خودت    یارییدختر جوون رو م  هیتو برو به فکر خودت باش پدرسگ! که    - 
 د یبا  یخوای ! اگه خاطرشو میکنی و آبروت رو حراج م  راقید   یتو  یگردون یم

امروز   نیهم از هم  نیبا نوش  تی... برادریجورن یهم  نکهیباهاش، نه ا  یمحرم بش
با اون ق    ی اناپاک خورده  ر ی عجب ش  ب،یننه من غر  یافهیتمومه، خبر مرگش! 

 . نمیروز خوش بب هیبود! خدا خودش و مادرش رو لعنت کنه که نذاشتن 
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ا  یسر  گرشا داد.  تکان  تاسف  و طرز    د یعقا  توانستینم  چگاهیه  رمردیپ  ن یبا 
دار زده بودند به قفل جان  ک ی  ،یسالگ  ستیدهد. انگار در همان ب  ر ییرا تغ  انشیب

 .زدیباورها و کلماتش که نتواند دورشان بر

مشغول شستن دست و صورت    اط،یوسط ح  ی  خم شد و در حوض  کاش  رمردیپ
 خود گشت و گرشا گفت: 

 ختهیر  ییکه آبرو  م ی. کار خالف شرع نکردمهیکه همکالس  نازهی اگه منظورت پر  - 
 ی های! اگه تند دهیهم از شما بع  نیبگه. راجب نوش  تیفقط اومده بود تسلبشه  

 .شد ینم یفرار  وقتچیه یکردیم  ت یازش حما کمیبابا، اگه شما نبود خان 

پدربزرگش آشفته شده   یهاکه به شدت از حرف   یپاسخ نماند و با روان  منتظر 
تماس گرفت اما    نی نوش  ل یبار هزارم دوباره با موبا  یزد. برا  رونیبود، از خانه ب

نم  بود.  دلواپس  ها ینگران  خواستیاو خاموش  دوباره    ن،ینوش  یبرا  شیهایو 
نم شوند.  خان  توانستیشروع  قمثل  بگو  نینوش  د یبابا،  و  بزند  د  د یرا   گر یکه 
 ندارد.  یتیاهم شیسرنوشت او برا

رس  یوقت خانه  نشد.    یکس د،یبه  ورودش  بود    نینوشمتوجه  رفته  احتمال  به 
به تنش  ینداشت. خسته، کش و قوس ی ادهیدور زدنش در شهر فا گر ید تهران و

داشت فردا اول وقت به    میکرد. تصم  ید یجا کل  زان  یرا آو  ن یماش  چیداد و سوئ
 تهران برگردد.

اتاق خواهرش    راهنشیپ  یبه گلو  کینزد  یهادکمه  به  نمود و خواست  باز  را 
با اتاق    یاز اتاق مادر و پدرش، که کم  ،یرلبیآرام و ز  یصدا  ک یبزند که    یسر
فاصله داشت، به گوشش خورد. ابتدا گمان برد مادرش دارد با پدرش حرف    دایش
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  مه یشد و کنار در ن  ک یدآرام نز   ست،یمطمئن شد پدر در خانه ن  یاما وقت  زند یم
 و گوش سپرد. ادستیباز ا

از    ره؟یسراغ تو تا ازت راه حل بگ  اومد یم  کرد،یم  ر یگ  ییهرجا  یهرک  ادتهی  - 
 ! یگشا بودهمون اول مشکل 

صحبت   فیتخت دونفره نشسته بود و آنقدر ضع  یآتنه به در بود، رو  پشت
 تر قی. صورت گرشا جمع شد. دقد یرا شن  شیهاحرف  شد یم  ی که به سخت  کردیم

 گوش سپرد:

سراغش آدم   یبفرست  یخوایکه م  یاون  شه؟ینم  داشیپ  گهید  یحاال مطمئن  - 
 ه؟یمطمئن

در، صدا  کینزد به  سراس  جادیا  یجرجر مختصر  یشدن گرشا  آتنه  و    مه یکرد 
 که پشت خط بود گفت:   یبه کس عیبرگشت و متوجه او شد. سر

 .! فعالمیزنیخب، بعدا باهم حرف م یلیخ - 

 گرشا داد.   ل یتحو انهی کامال ناش  یلبخند  و

 ؟یزد یحرف م یبا ک - 

کوتاه    یکردن موها  مشغول شانه  ش،ی آرا  ز ی جواب گرشا بلند شد و مقابل م  در 
 بلوندش گشت.

 . میکنیباهم درد و دل م ی گاه  ه،یزن همسا - 

او   کند ی گمان م  شهیچرا مادرش هم  د یفهمیداد. نم  ه یبه چهارچوب در تک  گرشا
 گولش زد. تمسخروار گفت:   عیسر شودیهنوز بچه است و م 
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نگو   یچند روزه مشکوک شد   گفتمیبا خودم م  یه  ؟یواشکی و    یپنهون  طور ن یا  - 
 قانع شدم! یاد یز ،یکنیاختالت م  ه یبا زن همسا یدار

 دیسمت او چرخ  شود.  یدماغ گرد کند و عصب  نبار یگرشا باعث شد آتنه ا  یطعنه 
 : د ی. او را از مقابل در کنار زد و توپد یچینازکش را درهم پ یو ابروها

 یواسه من کاراگاه باز  یوقت داراون  ده، یم  ر یش  یچه غلطا! هنوز دهنت بو  - 
من و   نیبود ب  یحرف خصوص  یسر  هی!  یبکن  نمیغلطا نب  نی از  گهید  ؟یارییدرم
 . ه یخانم، زن همسا رهیمن

بود و با خود به    دهیمادرش ماند که آن را سفت چسب  ل یموبا  ینگاه گرشا رو  و
هم اگر    ی ! هر کسشد ینم  طور ن یا  آورد،یته ماجرا را درم  د ی. بابردی م  ییرایپذ 

 خانم نبود!  رهیپشت آن خط بود، من

مبل نشست   یدنبالگر گرشا، رو  یهاعوض کردن بحث و شکستن نگاه  یبرا  آتنه
 را مرتب نمود.  اشیشکبلوز م یقه یو 

گرشا!   هایبار تو عمرت جربزه نشون داد  هیچه خبر؟ فقط    تیاز اون همکالس  - 
م حلقه  براش  مامان،  چهلم   بعد  جراحه؟  باباش  واقعا  ش  میبریمرحبا!   ی نیریو 

! درستون هم تموم شد قرار مدار پرهیدختره نم  یجورن ی. انی شیهم م  یخورده
م  یعروس جورمی ذاریرو  بچسبش.  سفت  معلومه    ی.    دارن،هیما  یلیخکه 

 .ستیبد ن  اشمافهیق

  ی دوست  ل یدل  ناز ی فوت کرد. پول  پدر  پر  یمادرش کالفه نفس  یهای از پرحرف  خسته
مقاومت    دنیبدهد، آتنه حتما در برابر فهم  حیتوض  خواستیاگر م  یاو نبود ول

 .دادین منشا
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 ده؟ یم ر یش ی هنوز دهنم بو یاالن نگفت نیمگه هم - 

 گرشا ادامه داد:   کرد و  یاخم آتنه

. تازه میشناسیرو م  گهیزوده. ما فقط چند ماهه همد   یلیها خحرف  نیا  یبرا  - 
به ازدواج    م،یتهران نزن  ی تو  یکیشر  یداروخونه  ه یو    میریاول راهه، تا دکترا نگ

 .میکنیفکر نم هاشتیو مسئول

اتاق ش  خواست طبق    یکس  یرا بلند کرد. وقت  شیبرود که آتنه صدا  دایسمت 
به رخ   گشت،یرا که تنها در اوج محرز م  شیصدا  یکلفت  زد، یحرف نم  لشیم
 .د یکشیم

  میبشه؟ از قد   یبا خودت که چ  ی چند سال دختر مردم رو بگردون  ؟یچ  یعنی  - 
 !زنتشیم گهید یکی ،یگفتن اگه شکارت رو نزن

اعصابش   یهامیس  ،یخودشان را شکارچ  و  د یدیرا شکار م  ناز یمادرش، پر  نکهیا  از 
 کرد. گفت:   یاتصال شتر یب

شکار بشه، بحث    ا یبپره،    ستیقرار ن  ناز یپر   رون؟یب  مییایاز باغ وحش ب  شهیم  - 
سال هم بگذره تعهد   ستیها همه کشکه! بحرف  نیوسط ا  اد یو عالقه ب  یوفادار 

 سرجاشه. 

گرشا داد و با حرکت دستش عالمت »خاک بر سرت« را    ل ی تحو  یشخند ین  آتنه
 نشان او داد.

 پسر من!  یاساده گه،ید یفهمینم - 

 و لب زد: د یپر حرص نفس کش گرشا
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وقت تو به  سرش اومده اون  ییکجاست و چه بال  ستیت معلوم نخواهرزاده  - 
 ؟ یداد ر یگ  یالک یزهایچن یا

 دانستیبود، چون خوب م  نیآتنه، نوش  یمسئله برا  نیترتی اهمیب  انیآن م  در 
 !داندیکه م  کردیهم فقط فکر م د ی. شاکند یکجاست و چه م

شد که    دایبه در زد و وارد اتاق خواهرش ش  یاجواب مادرش نماند، تقه   منتظر 
 ن یآهنگ آرام و غمگ  ک یاز اتاقش کز کرده بود و داشت به    یاهمچنان گوشه 

به   گر یآن داشت که نکند د  مینداشت و گرشا ب  ی. هنوز حال نرمالدادیگوش م
 سابق بازنگردد.  یحالت عاد

ها گذاشته را بغل گرفته و سر بر آن  شیزانوها  داینشست. ش  نیزم  یرو  کشینزد
 بود.

 :د یآرام پرس گرشا

 .میبزن  یدور ه ی میپاشو لباس بپوش بر ؟یچرا تنها نشست - 

تا نگاهش کند و گرشا کالفه نفس فوت کرد. دوباره   اوردیسر باال ن  یحت دایش  اما
مجازات   اشیزندگ یهان یزتر یگناه توسط عز  نیکه به کدام  د یدر دل از خدا پرس

 .د یبه ذهنش نرس یو باز هم پاسخ شودیم

به خود    ی. تکاند یلرز  دایشد و دستش را دور کمر خواهرش حلقه زد. ش  تر کینزد
بود   یکس  نیداد و خواست از او جدا شود که گرشا سرش را در آغوش گرفت. اول

 .د یکامران، او را به آغوش کش  یهایگریکه بعد از وحش

که تموم شده، تو هم تمومش   یعل  یآروم... . به وال  که،یکوچ  یآروم باش آبج  - 
 . کن
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کابوس شب و   ،یی. هنوز هم وحشت آن روز کذاد یدو  دایپشت پلک ش  یاشک
آرامش کرد.    ییآسابه طرز معجزه   ق،یروزش بود اما آغوش تک برادرش در آن دقا

 لب زد: د یمکث کرد و سپس آرام و با ترد هیچند ثان

 کرد.   تمیگرشا... اون... اون بهم دست زد... اذ  - 

را از سر گرفت. گرشا چشمانش را با درد    شیهاهیخفه، گر  ییدوباره با صدا  و
. سر خواهرش د یکشیزجر نم   دایشد. کمتر از ش  ن ییباال و پا  شی گلو  بیفشرد و س
 تر در آغوش گرفت و لب زد: را محکم

 .دای بهش فکر نکن ش - 

 با حسرت گرفت و ادامه داد:  ینفس

ازش درس   شهیاما عوضش م  شنیتموم م  گرون  یلیاتفاقا واسه آدم خ  یبعض  - 
 گرفت.   یزندگ

 : د یلرز دایش یصدا

 اونم... .  کردم یدوسش داشتم، فکر م - 

و نامرتب   شانیپر  ش،ی . موها تختش نشست   یاز آغوش گرشا جدا شد و رو  ناگاه
 صورتش ولو بودند.  یرو

اشون  مه ان، هاشون درغگوهمه   اد،ییتو بدم م  یبغلم نکن. من از هم جنسا  گهید  - 
 نامردن.

او قطع   یپر سوز آهنگ را در گوش یاش را از گرشا گرفت. گرشا نوازدهنگاه غم و
 نمود و لب زد:



 

 
486

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 یتونیکه م  ستم،یجنس اونام اما از جنس اونا نمن هم   یکه بفهم  کنمیبغلت م  - 
رو   یجا نامردا  باز کن  یاون  ایمن حساب  از  بعد هر حرف  ن ی.   یهر کار  ،یبه 

ت سر رفت به خودم بگو، نرو سراغ  به خودم بگو، دلت گرفت، حوصله  یداشت
  ن ی از  یسالته که بخوا  د . مگه تو چندوننیو قدرت رو نم  فهمنتیکه نم  ییاونا

 ؟یتلخ داشته باش یهاتجربه

 تکان داد:  ی با شرم سرش را به نوک انگشتانش دوخت و گرشا سر دایش

از  یدار  اجیفقط به زمان احت   دا،ی ش  یش یخوب م  -    ی مشاور خوب هم تو  هی. 
 .یشیبهتر م یمدت باهاش حرف بزن ه یهمدان برات وقت گرفتم که 

 کرد و با خنده ادامه داد:  ر ییتغ یکم  لحنش

دوست   یرو زدم بالک کردم. تو رو جون هرک  قام یرف  یاز ترس تو، من همه  - 
 نشو! قیباهاشون رف گهید یدار

بود    یاخنده  نیاول  نیکرد. بعد از آن اتفاق نحس، ا  یاو تک خنده  د یپر  دایش  لب
خود   شی. حالش هزار برابر بهتر از چند ساعت پبستینقش م  شیهاکه بر لب
 شده بود.

 *** 

 نینوش

که به تعارف او برداشته   ییرا با آب آلبالو  مینشسته در صدا  د یکردم ترد  یسع
 بودم، رفع و رجو کنم.
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تند و قاطع براندازم    یرنگش را پشت گوش داد و با نگاه  ین استخوا   یموها  زن،
 کرد. 

 .شنوم یخب! م - 

  ن یبا ماش  یها در حال بازبه مبل   کیکه نزد  یاناخودآگاه سمت پسربچه   نگاهم
من نبودند،    یبه موها  شباهتیب  اشیا َلخت قهوه  ی. موهاد ی بزرگش بود، چرخ

 باره به خود آمدم. مژده خانم، دو  یطور دهان کوچکش. با صداهمان 

 ؟ی هست  یخب، منتظر چ  ،یراجب شوهرم بزن  یمهم  یهاحرف  یخوایم  یگفت  - 

و به دستش دادم.   دهیکش  رونیب  فیرا که از قبل آماده کرده بودم، از ک  یپاکت
بهنام  ییزن بزک کرده و ناجور بود که به کمک دا کی در کنار  یکسر  یهاعکس

ها، متعجب سرباال آورد و نگاهم کرد. آب دهان عکس  دنی. با دمیشکار کرده بود
 فرو بردم و گفتم:

 . د یبدون  د یکه با  ستین یزیچ  یهمه  نیالبته ا - 

دادم و جوابش مثبت از آب    یکه با کسر  یشیمادرم گفتم. از خودم و از آزما  از 
 گر ید  یرا بار  شیرفته و خواهش کرده بودم جواب آزما  شگاهی به آزما  یدرآمد. حت

آ  برا  ویرشاز  و  برگه  میدرآوردند  ن  شیآزما  یچاپ کنند.    ی چوب  ز یم  یرو  ز یرا 
بود و آنقدر بغ کرده بود   شدهآنقدر درشت    اش،یمقابلمان گذاشتم. چشمان رنگ

 قرار است نشان دهد. یالعملحدس بزنم چه عکس  توانستمیکه من نم

 م یکه برا  یزی. چخفه کند، مهم نبود  جانیکه مرا هم  زدیاگر به سرش م  یحت
ناآرام من    یایدن  یهارانهیبر و  یبود که کسر  یآرامش  ختنیداشت، فرو ر   تیاهم

او    بیمن نص  یهایاز بدنام  یاگر اندک  خوردیو مادرم ساخته بود. به کجا برم 
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حاال   کنیبود ول  ر یتقص  تاپا من، سر   یهایکه در بدبخت  ییاو  بینص  شد؟یم  ز ین
 .ردیاز مکافات گناهش را گردن بگ یاذره واستخینم یحت

تغ  ۶_۵  یپسربچه نگران   یچهره  ر ییساله که متوجه  بود، داشت  مادرش شده 
م عکسکردینگاهش  داشت  و  بود  نکرده  باور  هنوز  اندام  درشت  زن   ی ها. 

با   را  غر  ک یشوهرش  دق  بهیزن  رستوران،  ا کردیم  یوارس  تر قیدر  به  فکر   ن ی. 
انتظارم را    یبه زن  پدرم، ممکن است چه اتفاقات  قتیکه با گفتن حق  کردم ینم

 .ردیآرام گ یتالف نیبا ا یکه دلم اندک  خواستمیبکشد. فقط م

وقت  یزن طوالن  سکوت م  دم ید  یشد.  نگاهم    لش یتحو  یلبخند   کند، یپسربچه 
داشت. برخالف    ینی بانمک و دلنش  یگذاشت. چهره  پاسخیدادم اما لبخندم را ب

به    شیهاکرده بودم، چشم  دایپ نشانیکه چند وجه مشترک ب  شیهاها و لب مو
 :د یسسمت مادرش، دست او را بغل گرفت و پر  د یمادرش رفته بود. دو 

 شده مامان؟  یچ - 

 پسربچه بود. لب زدم: یرو مینگاه دنبال گر و لبخندها هنوز 

 باشه، درسته؟ م یبرادر ناتن د یبچه هم با نیا - 

 :د یزن ناگاه سر بلند کرد و توپ 

 برو تو اتاقت.  نیآر - 

را باال   شیابرو  یتا  کیچنان هلش داد که پسرک مجبور به اطاعت شد. سپس    و
 آرام گفت: کرد،یم  دادی در وجودش ب یخشم و آشفتگ نکهیبرد و با وجود ا

 رسه؟یبه تو م یچ ؟یمن خراب کن شیشوهرم رو پ ی خوایم یچ یبرا - 
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 نشسته بود، ماند. اشیشانیپ یکه رو  یقیعم  نیچ یرو نگاهم

چون   زدم یم  د یها رو نباحرف   نیتر از اونم که منفعتم رو دنبال کنم. اخسته  - 
.  نهیواسم بب  یبد   یبهش بگم بابا، ممکنه خوابا  یحت  چرخهیکه زبونم نم  یکسر
من   ستیبشه. درست ن  یمامانم قربان  ه یهم شب  گهیزن د  هی  خوادیدلم نم  یول

روزگار   خوش و خرم   ام،یختبدب  یآواره باشم و باعث و بان   ابونیتو کوچه و خ
ا بدون  بق  نکهیبگذرونه،  از خطاها  هیروح  قول   ییهم  به  باشه.  باخبر  که کرده 

رو   یکس  ر یتقد   میکه منتظر بمون  ستی ن  ادیبزرگم ماها صبرمون اونقدر زمامان
 مجازات کنه.

رهسپار شوم که مژده  یتمام شده بود. خواستم سمت در خروج شدم. کارم  بلند 
 زمزمه کرد:  برد، یم نیاش را از بکه ابهت چهره  یادو رگه  یخانم، با صدا

قبال زن داشته، اما بهم گفته بود طالقش داده، نگفته بود ازش بچه   دونستمیم  - 
 که برات افتاده متاسفم.  یداره و ولش کرده و اومده تهران. بابت اتفاقات

داشت،   شیکه صدا  یآمد. قدش بلند بود. با همان تحکم  کمی جا بلند شد و نزد  از 
 ادامه داد: 

اما نتونستم حرف  یسع  یلیخ  -  باور نکنم. صداقت عج کردم   یتو  یبیهات رو 
 اته. چهره

 زدم. آرام گفتم:  یکوتاه  لبخند 

 خداحافظ! - 
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  ن یمن هم چن  امد،یدنبالم ن  گر یقدم تند نمودم تا از سالن بزرگ خارج شوم. د  و
  ت یبرخورد کرده بود، کفا  یمن منطق  یهاکه با حرف   نیاز او نداشتم. هم  یانتظار

 .دکر یم

داشت، گذشتم. اما   متیقگران   یهایکاراز سنگ   ییبایز  ناتیکه تزئ  یاطیح  از 
بغلش بود، گشودم و تنم   رو نیتر از درب  ماشرا که کم عرض   یکه در فلز  نیهم

را    اطیتا در  ح  آمد یبه دست جلو م   د یکه کل  دم یرا د  یآمد، کسر  رونیاز خانه ب
 .شتریاو ب  دم،ت شکرد. ما   ر یینگاهش تغ د یباز کند. مرا که د 

 ؟یکنیم  یچه غلط نجایتو ا - 

بودم پا تند   ل یکه متما  یسمت  نیاول  نبود. به  یو تماشا کردن منطق  ستادنیا  گر ید
 دن ی. پشت سرم شروع به دودم یدو  آمد یبرم  میکه از پاها   یکردم و با تمام سرعت

 کرد. 

 . یعوض یدختره سایوا سا،یوا - 

گوشم.    شودیام متکه بزرگه  اورد،یب  رم یترش کرده اگر گ   یافهیبا آن ق  دانستمیم
فکرش   چی. هام امدهیاش نبه خانه   یاحوال پرس  ی که من برا  دانست یصددرصد م

 به خانه بازگردد. هایزود نیبه ا کردم یرا نم

همه   ابان،یخ  یرو  ادهیپ  در  م  یبا  برا   دم یدویسرعت  از    ینیعابر  یو  هر  که 
  ه یسا  یها برخورد نکنم. کسرتا با آن  دادم یم  یخال  یجا  گذشتند،یم  یچندگاه
 :د یرسیبه گوشم م یگاه  شیادهای. فرآمد یم ام ه یبه سا

 ... . یدختره یقبر خودت رو کند - 
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توجه    بردیبه کار م  میکه برا  یکیو الفاظ رک  دهایبه تهد   خواستیدلم نم  چیه
 بازمانم. دنیاز دو کنم و

را رد کرده و به    می رو  شیپ  ضیعر  ابانیکه مجبور بودم خ  دمیرس  یچهارراه  به
 نی. چند ماشدم یدو  ابانیسمت خ  یفکر و تعلل  چیبروم. بدون ه  گرشیسمت د

 نیو چند ماش   رند ینگ   ر یچون مرا ز  یاوانهیدادند تا د  راژ یبوق زنان از مقابلم و
  ابان یاما باالخره خ  کردندنثارم    یوحشتناک  یهاگرفتند و فحش  ی پیترمز ک  گر ید

مرا گم کند.    کردم ی. دعا دعا مدم یکه مقابلم بود، پر  یو از جوب  د یبه اتمام رس
 اده یدر پ  دنیجرات نداشتم برگردم و پشت سرم را نگاه کنم. داشتم به دو  یحت
م  میرو  شیپ  یرو صدا  دادم یادامه  خورد،   ک یاز    ییکه  به گوشم  برخورد 
 پس از آن به هوا خواست.  که  یادیو فر غیج طور نیهم

پشت   د ی. با ترس و تردستادم یرا آهسته کرده و ا  میهاقدم   یاراد  ر یصورت غ  به
پشت    یکس  گر یبه من برسد اما د  یو منتظر بودم هرآن کسر  ستمیسرم را نگر
 سرم نبود.

کم داشتند برخورد در سرم تکرار شد. مردم کم  بیعج  یآن، همان صدا  کی  به
شدم و   خم ی. کمشدندیسرعت از آن گذشته بودم، جمع مکه به   ی ابانیوسط خ

زنان، آرام آرام  بازنگشته بود. نفس  یبه حالت عاد  میهانفس گرفتم. هنوز نفس
 .آوردم یگشتم. قلبم را داشتم باال م  کینزد ابانیقدم برداشتم و به خ

را    نفر عابر تصادف کرده بود. گمان  داخل سرم   کیبا    ،یآب  سانین  کی  نکهیا  مثل 
 را که دور او حلقه زده بودند کنار زدم. یکشتم و مردم

  ی که رو  ییداد. او، او  ستیشد و زمان انگار که ا  رهیچند لحظه خ  یبرا  چشمانم
 بود. یافتاده و سر و صورتش غرق در خون شده بود، کسر نیزم
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و مرد    گرفتیبا آمبوالنس تماس م  مهینفر داشت سراس  کی عقب رفتم.    عقب
: » دادیم  حیو به مردان مقابلش توض  کوفتیبر سرش م  یکچل راننده، دو دست 

که    ییهانیبوق ماش  یمن!« صدا  نیمقابل ماش  د یبه امام هشتم که خودش دو
مردم   تیو جمع بودکرده بودند بلند شده    ر یگ  کیدر تراف سان،یدر اثر سد معبر ن
 . شد یم شتر یلحظه به لحظه ب

ماه، صدبرابر شده بود و بر تنم   ید  ی. انگار سرمادم یلرزیر بود. متنم مور مو  تمام 
 . خواب بود نه؟ حتما که خواب بود!تاختیم

چرخاندم و   دم یدویکه داشتم به طرفش م   ییروادهیرا سمت پ  میهاقدم   ترسان،
 .دانستمیرا نم شیدور شوم، چرا خواستمی. تنها مدم یدوباره دو

 یتیشوم. تف نیبود پخش زم کیخوردم و نزد یسکندر دنیدو ر یبار در مس چند 
 گفت: 

هم کشت  -  رو  بابات  خونهیبفرما!  نرو  نگفتم  مگه  راحت  !  حاال  خطرناکه؟  اش 
 ؟ یشد 

و    دم یکه افتاده بود خارج شدم و ذهنم لود شد. تندتر دو  یاتفاق  از شوک   تازه
م  یرا گوشه   اشک   یکم گرمکم م  دم یدویچشمانم حس کردم.  و    تمسیگریو 

 . شد یبود که نثارم م نیمردم و عابر هیفقط نگاه اندر سف

  ر یزده بود؛ نه از سرما که از تقد   خیو سردتر شد. وجودم    تر ک ی رفته رفته تار  هوا
. خسته از راه  کشاند یاو را به هالکتگاه م  شد،ی همراه م  یکه با هرکس  یمنحوس
 دانستم ینم  یکه حت  تخت،یپر زرق و برق پا  یهاابانیدر خ  هدفیب  یهارفتن
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و چه منطقه پارک  ست،یاکجاست   ی به ظاهر چوب  یمکت ین  یرو  و  دم یرس  یبه 
 نشستم.

ن  گاههیتک  یولوتر شدم، سرم را رو   یکم پلک فرو بستم.    مکتیبلند  گذاشته و 
و    قیبود و تنم به شدت خسته و محتاج خواب اما خواب  عم  خوابیچشمانم ب
 شده بود کجا؟! یکه از امشب به بعد فرار  ی و دخترراحت کجا 

فکر    ز یچ  چیام به هکردم حاال که چشمانم را بسته   یخود مچاله شدم. سع  در 
کردم گناه از دوش    یکه عصر امروز رخ داده بود. سع  یابه فاجعه  ینکنم. حت
بر سرم    ییتا بال  آمد یخودش دنبال من م  یو قانع شوم که کسر  میخود بشو

 نداشتم.  یمن با او کار  اورد،یب

 یابانیخ  یراشکیپ  ینشد. بو  یاز آن موضوع منحرف گشت اما خال  یاندک  فکرم 
نزد همان  انگار  خورد،  مشامم  به فروختیم  یراشکیپ  یکس  های کیبه  رفتم   .

 یراشکیبار با خود پ  نیاول  ی. برارفتمیکه هنوز مدرسه م  ییهاروز   ش،یچندسال پ
دستپخت خودم بودند.    هایراشکیپ  یتفاوت که همه  نیبه مدرسه برده بودم. با ا

بتوانم خودم    نکهیا  یگرفته بودم. برا  ادی  یآشپز  یمجله   کیاز    ز یکرم داخلش را ن
اشان راه بدهند، دوستانه  ها مرا به خلوتآن  مدرسه جا کنم و   یهارا در دل بچه

 پخته بودم. یراشکیدانه پ کی یهرکدام نفر  یبرا

 یرا سرخ کرده و به مدرسه ببرم. حت  هایراشکیبودم تا پ  دار یب  مهیرا تا ن  شب
اسراف    ل یبابا به دلجداگانه گذاشته بودم و با خان  لونیداخل نا  کیبه    کی همه را  

 خوش   یهایراشکیکردم. آن روز چند نفر از گرفتن پ  یسخت  یدعوا  زر یفر  سهیک
خوششان آمد و خوردند. همه   ر چند نف  یکردند ول  ی رنگ و لعاب من خوددار

اما روز    کردم یم  دایخوب بود، داشتم باالخره چند نفر دوست در مدرسه پ  ز یچ
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حق ندارم    گر یچک دم گوشم خواباند که د  کی  یآمد و نفر  شانیبعدش، مادرها
که من بدهم    یزیم و چهست  فیبدهم. معتقد بودند من کث  یز یچ  شانیهابه بچه

بچه نم  شان، یهادست  است.  دختر  شانیدخترها  خواستند ینجس  دست   یاز 
 ر ییرا تغ  دشانیعقا  شد ینم  گر،یبودند د  راقید  یمثل من لقمه بخورد. مردم خرافات

 داد.

نداشتم، فقط پانزده   یکردم. سن  هینفس گر  کیمدرسه تا خانه را    یفاصله   تمام 
با کودکان   د یناپاک دارم و نبا  یموضوع که سرشت  نیهضم ا  شکیسالم بود و ب

 در ارتباط باشم، ساده نبود. گر ید

خانه   اطیکه تو در ح  دمید  دم، ی به خانه رس  حوصلهینابسامان، ب  یبا احواالت  یوقت
کمکش   ینباربابا، به داخل اخان   یمغازه  یهال یبار آج  دنیدر چ  ی. داشتیهست

از تهران سفارش بدهد   ل یآج  یگون  نیبابا عادت داشت چند . آخر خان یکردیم
 . روشد و انبار کند، بعد خورد خورد ببرد مغازه و بف

  ،یتمام مشکالت مدرسه فراموشم شد. تو معجزه بلد بود  دم،یکه تو را د  نیهم
 :یو گفت  ی. سر چرخاند یکردیبه همان خدا که جادو م

 خانم. ینوش یخسته نباش - 

و گرد    د یوز  یکه چرا چشمانم سرخ شده و من به دروغ گفتم باد بد   ید یپرس  و
ماه،   بهشتیمطلوب ارد  یدر هوا  ید یو غبار داخل چشمم نشست. توهم نپرس

 ه یگر  ید ی . فهماندازدیحال و روز ب  نیچشمانت را به ا  یباد کجا بود که کاسه
 . یاوردین  میام اما به روکرده
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و  مدرسه  یهالباس  عیسر عوض کردم  را  آستخال  کیتون  کیام  بلند   نیدار 
گل رز شدم اما   یهاو مشغول آب دادن به بوته  اطیو آمدم ح  دم یو دو  دم یپوش
مهمه  بود گرشا!  بهانه  نم  تیتماشا  خواستمیاش  اجازه  تو که  در   یدادیکنم. 
م  نیسنگ  یبارها  ییجاجابه نگاهت  حداقل  خود    شیپو    کردم یکمکت کنم، 

 دارد! ییچه بر و بازو ام ندهیکه مرد آ   شدم یمغرور م

  ت یآوردند که هرگز از تماشا  نوایدخترک ب  نیآخر آن بر و بازو، چه بر سر ا  دست
حت  ر یس لقلقه   ینشد؟  تو  از  تنفر  که  چرا،   یحاال  دروغ  بود.  شده  زبانش 
  م یهانقطه ضعف  د، یرسیبه تو که م  شهیاز تو متنفر باشم، من هم  توانستمینم

 !داد یجوانه م

و دستپاچه تو را نگاه   دم یپاشیرز م  یهابوته  یطور آب به سر و روهمان  داشتم
 ها جلو آورد و گفت: پله  یکیرا تا نزد لچرشیو ز یکه عز  کردم یم

 !یکرد  اچهیباغچه رو در گه،یبسه د - 

ها کارتن   یشده بود. هنوز داشتآب را بستم. کارت تمام ن  ر یخود که آمدم، ش   به
  ز یاش. عزگذاشته بود و رفته بود حجره  تیبابا تنهاو خان  یکرد یرا جا به جا م

 را که در دست داشت در هوا باال آورد و گفت: یاکاسه 

  ا ی. تو هم بنیو بخور  نینمک بزن  نییای س! ببراتون گوجه سبز آوردم. نوبرونه  - 
 پسرم. یگرشا، از کت و کول افتاد

ماه را مزه   بهشتیارد  یو نوبرانه  نمیچقدر که من دوست داشتم کنار تو بنش  و
که تو   نیهم  زدند،یهم اگر َپسم م  ایمزه کنم. دلم به تو گرم بود گرشا، تمام دن

که از   ی. عاقبت  دختررنجاند یگذرا مرا نم  یهاآن غم  یزیرا دوست داشتم، پش
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که   ی دختر  شد؟یجزء به جزء وجود تو شده بود چه م  یفتهیش  ،ی دکهمان کو
ات که  آلوچه  یعمد   یهاخرچ خرچ کردن   انیبود، م  دهیتو را پرست  یها پنهانسال

و خنده بود  لبت نقش  ییهاصرفا جهت درآوردن حرص من  بر  آن  از  بعد  که 
را گم م  شد یگم م  بستیم اکردیو خودش  با خرچ تننه  وانه،یدختر د  نی.  ها 

 . گشتیم تر وانهید شد،یتر مآمد، بلکه عاشقیتو حرصش درنم یهاخرچ

 ستم؟ی! مگه با تو نیهو - 

ماه   بهشتیباعث شد چشمانم را باز کنم. نه از ظهر ارد  د، یچیکه پ  یبلند   یصدا
 یو نه از گرشا. همه جا را بار  ز یدار عزترش و آب  یهابود، نه از آلوچه  یخبر
 احاطه کرده بود.  یکیو تار یسرد گر ید

ا  یکه باال  یسمت دختر  جیگ و    . سر و وضع آراستهدم ی بود چرخ  ستادهیسرم 
  ی رنگ ساده که موها  یریش  یکاپشن کوتاه تنش بود با شال  کینداشت.    یکیش

 بود. زده بود و پوستش سبزه  رونیاز آن ب زانینامرتبش، آو

 س؟ننه   یخونه  ؟یپالس شد   نجایبچه خوشگل؟ چرا ا  یخونه مونه ندار  دم یسپر   - 

  ز ین  یابزرگ و کهنه  ینشست. کوله پشت  مکتین  یشدم و او کنارم رو  تر صاف 
 دوشش بود. یرو

که من    یو بلوف اضافه اومد   رونیب  یت دعوات شده، زدبذار حدس بزنم! با ننه  - 
 آره؟! ،یخونه حاال هم به غلط کردن افتاد گردم یبرنم گهید

 . دم ینفس کش قی عم بود.  نیریش ار یبودن، بس  یابان یو خ  یالت نیدر ع لحنش

 مامانم مرده. - 
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صورت داشت.    یرو  یرنگ و محوکم   ش یاش باال رفت. آرامرتب شده   یابروها
 و گفت:  د یکش  اشیگوشت  یهابه لب یدست

 بابات! و تار  پ یتو ت یعه؟ خب پس حتما زد - 

 بار نگاهش کردم.شد و حسرت  د یتشد  م یگلو  بغض

 بابامم ُمره! - 

 . سرتاپا مرا برانداز نمود گر ید یگره خورده نگاهم کرد. بار  یو با ابروها ناباور 

  ی راستش رو بگو کلک، چون ازشون کفر  ؟ییننه بابا  یمن ب  نیتو هم ع  یعنی  - 
 ؟یگ یم ینجوریا یشد 

 زدم. دلش خوش بود!  یلبخند محو کالفه

 .یگی بود که تو م یطورنیکاش ا  - 

چراغ  ر ینشستم. نور ت نهیو دست به س دم یکاپشنم را تا انگشتانم باال کش  نیآست
 را روشن کرده بود. پارک  طی از مح یبرق، قسمت

 ؟ ید یپارک خواب  یکه تو  یجا خواب ندار یعنی - 

ا  ینف  یبه نشانه  یسر بعد   نکه یتکان دادم.  را  ن  امشب  و    م یاز ساعت دوازده 
 شده بود.  میهاخواهم کرد، کابوس لحظه یچگونه سپر

نم  -  رو که  ا  ،یبمون  پارک  یتو  یتونیشب  ه   نجا،ینه  . یاگهید  پارک  چینه 
  ی لیخ  ای  یشد   خانمانیامشب ب  نیَاد هم  نم،ی. ببرونیب  اندازنتیها مپارکبان 
 وقته؟ 
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 رهیاست. خ  ل یمن به چه دل  یزندگ  یدرباره  اشیهمه کنجکاو  نیا  دم ی فهمینم
تراف ن  هانیماش  یلومتریک  ک  یبه  پارک  داخل  همان  از   شد،یم   دهید  ز یکه 

 جواب دادم: حوصلهیب

 ؟یکشیمردم سرک م یزندگ یکه تو  یکاریب - 

 لب ادامه دادم:  ر یز نکه ی. منتظر نگاهم کرد تا اامد یپاسخم خوشش ن از 

 مامان بزرگم بودم که فوت شد. شیپ - 

  دیآ یبرنم  ژم یو بد حالم و از پرست  شان یکه چقدر پر  د یدیآشفته گشت. م  اشچهره
 . میکه دروغ بگو

ب  -  برمامرزهیخدا  از سر کار  داشتم  تر اون طرف   ابونیچند خ  گشتم،ی. من هم 
دستفروش  کینزد جا کنمیم  یبازار  اگه  ندار  یی.  موندن   مرکز   میبر  ایب  یواسه 
 مشخصات بده.  لوفر ین

موها  متعجب شدم  متوجه  تازه  همرنگ   اش،یعسل  شانیپر  ینگاهش کردم. 
 چشمان اوست. 

 کجاست؟  گهیاونجا د - 

. مونمیها اونجا م! من خودمم شب گهی د  سرپرستی! خوابگاه زنان بهیشهرباز  - 
 . ستیدور ن ادیز که،یخونه مونه ندارم. نزد

 :د ینگاهم کرد و پرس زانیآو یارا با دو انگشت گرفت و با چهره ام چانه

 کرده؟!   تتیاذ یچشات چرا ورم داره؟ کس ر یز ؟یکرد  هیگر  - 
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حدود    خوردیندادم. م  یو جواب  دم یپشت سرهمش، سر دزد  یهااز سوال   کالفه
او نداشتم. مگر   یجز اعتماد و همراه  یاو هفت_هشت سالش باشد. چاره  ستیب
 و آواره بودم؟  سرپرستیب ز یبود که من ن نیا ر یغ

مد   به رفتم.  او  با  خانم  ر یناچار  از    یمرکز که  بعد  بود،  مرتب  و  خوش حجاب 
  ام ینداشتم، کارت مل  گر یکه د  یاخودم و خانواده  یسوال درباره  نیچند   دنیپرس

با فردا  و گفت که  اعت  شیآزما  د یرا گرو گرفت  اگر  و  باشم    ادیبدهم  نداشته 
نشب  توانمیم خوابگاه  در  را  شر   لوفر یها  برا  طبگذرانم.  آن   یاول  در  ماندن 

 بود. ادیخوابگاه، نداشتن اعت 

زده و منتظرم بود.   وار یبه د  هیآمدم، همان دختر، تک  رونیکه ب   تیریاتاق مد   از 
 به سمتم آمد و گفت:

 ؟ یاکارهیچ - 

 و گفت:  د یخند  ام دهیمنظورش را نفهم  د یفهم یکردم. وقت   ز یر چشم

 شد؟ قبول کرد؟  یکه چ  نهیغرضم ا - 

 ی هاابانینبود، اما خب، بهتر از ماندن در خ  بخشت ی قدرها هم رضاآن  میبرا  آنجا
 کردم:  تهران بود. زمزمه  سرد و ترسناک 

 .یبد  شی آزما د یفردا با یول ی بخواب نجایا یتونیگفت امشب رو م  - 

ال  با نگاهم رو  یکیانگشت شصتش  اش که  نصفه  یهادستکش  ینشانم داد و 
 بزنند، ماند. رونیباعث شده بود انگشتانش ب

 ؟یستیکه ن  یپفنگ ی! مفنگولیخب ا - 
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تکان دادم. دستش را پشتم  ینف یبه نشانه یام گرفت و سرلحنش، خنده یبرا
مدرسه بود   یهابه سالن  هیکه شب  یکرد. از سالن  گذاشت و مرا مجبور به حرکت

 .میها باال رفتو از پله  میگذشت

ف  نجایا  یهااز بچه  ی. البته بعضباستیاسم من فر  -  . تو همون کننیصدام م  یف 
 ه؟یوقتم! اسم  تو چبهتره! خوش یصدام کن بایفر

ا  اسمم با  بود،  او خوشش آمد. در نظرش اسمم باکالس  خودم   نکهیرا گفتم و 
 نداشتم! ینظر نیچن

 .خوردیاز پشت درش به گوش م  ییکه سر و صداها  ستادیا  ی درب دو طاق  مقابل

سوارت   اشونیبه بعض  ی رو بد   ادیباش، ز  نیداخل، با همه سرسنگ  میرفت  یوقت  - 
 به دو هم نکن. از ما گفتن!  یکی. درضمن! باهاشون  شنیم

را    مان یهارا خواست اما شرط عقل بود که گوش بدهم. کفش  نیچرا ا  دم ی نفهم
 ییهابود که تخت   ی. سالن بزرگ میو داخل شد   میگذاشت  یدرآورده، داخل جا کفش

که چشم را    شده بودند. آنقدر تخت آنجا بود دهیآن چ فیبه رد فیدو طبقه، رد
  ز یبودند و چند نفر ن  دهی و خواب  دهیکش  شانی. چند نفر پتو بر سر و روکردیم  اهیس

 . کردند یو داشتند مرا نگاه م  دهیدرحال صحبت در وسط سالن، چرخ

 آورد و دم گوشم گفت: کیسر نزد بایفر 

  ی تخت خال  ه یگرازه،    یکله   هیشب  اشافهیکه ق  یکنار اون زن زغال  ف،یرد  ن یته ا  - 
 .جاستن ی. تخت من هم همیاونجا بخواب یتونی هست. م

  نم یشده بودم تا بب  ز یکه ر  یها را نشان داد. در حالاز تخت   یکیاول    یطبقه   و
 :دم یبه گراز شباهت داشته باشد، نگران پرس تواند یکدام زن م  یافهیق
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 ؟ یبه من بخواب کیو نزد یایتو هم ب شهینم - 

و گاها زمخت آن   بیو غر  بیعج  یهاافهیق  نیتنها شخص شناس، ب  میبرا  او
حداقل با بودن در کنار    شناختم،یدرست نم  ز یاو را ن  نکهیجمع بود و با وجود ا

 . کردم یم دایپ یمن، احساس بهتر 

 که گفت:   د یرا شن میداشت، انگار صدا یدراز و استخوان  یها که صورتاز زن  یکی

ف یباز که دوتا برگشت -   هم آورده با خودش!  ی! چه سوسولیف 

 .د یخند  گر یهمراه چند نفر د و

 بلند جواب داد: باینشان دهم، فر یبخواهم واکنش نکهیاز ا قبل 

 دنبال فضولش بودم! - 

  ییقدم برداشتم. فضا  میرپایز  یفرش کهنه   یمن، نامطمئن رو  زد و  یپوزخند   زن
آم و  رفت  جهت  مانند  مابداالن  تختتخت  نید،  دنبال  داشت.  وجود  که   یها 

که    ییهابه زن  افتادینگاهم ناخودآگاه م  ی . وقتگشتمیآدرسش را داده بود م
ه  شان یهایبعض مرد  هزار  ترسناک   یکلیاز  مهم  نظر  به    شتر یب   دند،یرسیتر 

درست    بایفر  شنهادی واقعا در قبول کردن پ  نکهیاز ا  صالی. استشدم یمستاصل م
بود   یتنها راه  نجا،ینه. البته من قدرت انتخاب نداشتم! آمدن به ا  ایام  هعمل کرد

 قرار داشت.  میپا  شیکه پ

حرکت شالش را    کی هم آمد. با    بایفر  دم ید  دم،یرس  یتخت خال  کی که به    نیهم
 ز یاول تخت انداخت و خودش ن  یطبقه   یآهن  یلهیم  یاز سرش برداشت و رو

باز ولو شد. کاپشن   یرو ن  شیهاکشو دست  تخت، طاق    ی درآورد و رو  ز یرا 
اشاره کرد و   اشینمود. بالفاصله به تخت کنار  زانیبه بالشش آو  کینزد  یخیم
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ن بخوابم. حرف گوش کن   یطبقه   یرو   ز یخواست من  اول تخت بغل دستش 
 .دمیتخت گذاشتم و دراز کش یرا رو فمیشده بودم. بالفاصله ک

 ده؟یروت چرا پر  رنگ و - 

او برگردم. در حال شانه کردن موها   شیصدا از    میباعث شد دوباره سمت  که 
 بودند، لب زدم:  دهیسرم چسب یفرط عرق، رو

 البد فشارم افتاده.  کنه،یسرم درد م  - 

شفاف دارند و اصال خوشمزه    یلونیکه پوشش نا  ییهااز آن  ک یک  کیاش،  کوله   از 
. به طرفم انداخت که درست در آغوشم افتاد  یدرآورد و طور   رسند یبه نظر نم 

 یهامهم نبود که نگاه   یرا خوردم و حت  کیک  یمعطل  چیه  یبودم پس ب  گرسنه 
تخت، تا    یکه در انتها  ییمن زوم شده باشد. سپس پتو  یپر تمسخر چند نفر رو

پر  هد یخود کش  یشده بود را رو  انگار  و    مشهود چهره  یشانیو درازکش شدم. 
بالش    ی. آرنجش را روداشتیکه چشم از من برنم  کردیم  تشیاذ  م،یهایحرفکم

 . کردیگذاشته و نگاهم م

بلند   ییها را خاموش نمود و با صداآمد و تمام چراغ  یکه خانم  د ینکش  یطول
 گفت: 

 !نیبخواب نیر ی! سر و صدا موقوف. همه بگهیخاموش - 

  ی سرم، سع  یباال  یکرس  ی  و تخته   ر یبه ت  رهی. خآمد یبه احواالتم م  شتر یب  ،یکیتار
 : د یپرس یرلبیز با،یکنم که فر  ز یاز هرچ یفکرم را خال  کردم یم

 ؟ یشام خورده بود - 
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 گفت:   یا لب زدم که »نه« و او با لحن با مزه آرام 

   ض ی ! مرستیلب نگردن ما؟ رنگ و روت اصال جا   وفتهیخونت ب  یریوقت َنم  هی  - 
 ؟یستیکه ن  ضیپر

و جفت چشمانش   کند یم  میهنوز در همان حالت  آرنج به بالش، دارد تماشا  دم ید
 .درخشد یم یکیدر تار

د  راستش واژه   یبرا  گر یُمردن  وقت  یترسناک  یمن  نزد  ینبود.   ن یترک یمرگ  
شتر،   نیکه ا  یرسیباور م  نیکم به اکم  ،ینیبیرا به چشم م  اتیزندگ  یهاآدم 

از کالبدت   گر یبخوابد، پس ترس از مرگ د  ز یتو ن  یزود دم خانه  ای  ر یقرار است د
 ی درد  چیو خاک شدن، ه  ستچشم فرو بستن ا  کیفقط    ینیب ی. مشودیم  یته

را هم   یو مهجور  ی فراموش  ،یمطمئنم که مردگان، درد دلتنگ  یهم ندارد. حت
.  گشودم ینم  گر یو د  بستمیم ماگر امشب چش  دم یترسی. پس نمکنند یحس نم

 جان گفتم: کم

 . شمی. بخوابم بهتر مستین  یزیچ - 

 زد: ادیبلند فر یبا صدا یپشت بند حرفم، زن و

 پچ پچ هاتون تا صبح بره رو ُمخمون؟ د یبا ای نیکپیم - 

او هم نگفت. چشم بستم. چشمانم هنوز م  یزیچ  گر ید . چند  سوختینگفتم. 
ا  شدم یم  تر یقو  د ی. باکردم ی کردن افراط م  هیبود که در گر   یروز عادت    نیو 

م ترک  را  برا  کردم یزشت  چ  یتا  عاجزانه گر  ز یهر  نبا  ه یفقط    ر یتصو  د ینکنم. 
تا او را   کردم یم  ار   ام یتمام سع  د ی. بانشستیم  المیبر خ  یکسر  یخون  یچهره
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در وجودم متولد    گر ید  یعذاب  جهتیو ب  خودیو اجازه ندهم ب  میاز خاطر بشو
 نبود!  یکند. هرچند شدن

طور    ک ی. فرداها  ترساند یمرا به شدت م  گر،ید  یامشب به بعد، فردا و فرداها  از 
شده بود،   سرپرستیکه از امروز به بعد، کامال ب  یمجهول بودند. دختر  ،یبیغر
  ی زندگ  دغدغهیرا، ب  دنیعشق را، خند   دیق  د ی. باکردیرا خاک م  شیزوهاآر   د یبا

 ن ی! اآمدیم  رونیبود، ب  ندهیبه آ   بوطها، از فکر هر آنچه مر و شب  زدی کردن را م
 کرد.  یصبور شد یبود که با کمک آن، م یتنها راه

 *** 

داشتم،   اجیکه احت  یا بلند و آزاردهنده، باعث شده بود نتوانم به اندازه  یصداها
ها از زن  یکیکه   کردم یسرم جمع م یکش، باال   کیرا با  میبخوابم. داشتم موها

 :د یشد و پرس کیبه من نزد

 ؟ی درآورد نجایشده که سر از ا یچ نه،ییپا  یلیتو که سنت خ - 

. کامال زمخت مانند پسرها حرف  د یجویدر دهان داشت و آشکارا م   یبزرگ  آدامس
 خورد ی از دوستان زن، که م  یکی.  ستین   شیدر جا   بایفر  دم ی. نگاه کردم و دزدیم

 متمسخر گفت: یسال سن داشته باشد، با لحن ۳۵ یمانند خود او، باال

ف -   که نگرخه!  دهیخواب  ششیآوردتش، کل شب رو هم پ یف 

 ی از ضربه  یزخم  یبه چشمش، جا  کی کرد. نزد  یکوتاه  یبا حرف او، خنده  زن
زن   تشیکه جنس  کردم یسرش نبود، شک م  ی. اگر آن شال کهنه روچاقو داشت

 باشد!
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نمهمان  نظرش بود.  مانده  بر مچ دستم  م  دانستمیطور  در سرش  . گذردیچه 
 زد و سمت من خم گشت.  یشد، پوزخند  تر کینزد

 !خوامشی ساعتت چشمم رو گرفت. م - 

  دم، یدرشت شد. خواست ساعت را از مچ دستم باز کند که دستم را دزد مچشمان
  ک ی تا باز کند.   د یهجوم آورد و بند ساعت را به زور کش  شتر ی ، باما او مصرتر شد 

 نفر داد زد:

  ی دونی نم  ،یکن  میتقد   یسیبا  خواد،یم  یزیآذر خانم چ  یدختر جون! وقت  یهو  - 
 بدون!

بود با هزار خاطره،    ی ادگاری  کیه نبود،  ک   یساعت معمول  کی  ، یساعت  مچ  آن
بودمش   ده یبار در مچ او د نیو آخر آن را گرشا هم داشت ی تر از همه! لنگهمهم
به او فکر   گر یهنوز دوستش داشت. درست بود که عهد بسته بودم د  یعنی  نیو ا

 نکه یمگر؟ حس ا  شد یچه م  ماند،یمن م  یاز او اگر برا  یادگاری  نینکنم اما هم
 بود؟  ایحس دن نیآن، در کنار اوست، مگر نه که بهتر گر ید یلنگه 

و کمک خواستم اما زن انگار بنا نداشت پا پس بکشد و امکان هر    دم یکش  غیج
به دادم    د یتا شا  گشتیم  بایرا بر من بسته بود. چشمانم به دنبال فر  ینوع فرار

در آن فاصله، ساعت را از مچ دستم    مچم را مانند سگ گاز زد و  تیبرسد. در نها
  ک ی کرد که گمان بردم    قیربه من تز   یحس  شیهادندان  یباز نمود. سوزش جا 

متوحش   نیها، چرا تا ازن  نینصف گوشت دستم را کنده است! ا  یکفتار وحش
و پر مهر آنان چه کرده بود؟ تا به حال فکر  فیلط یهیشده بودند؟ روزگار با روح

 باشد! ییبایمظهر لطافت و ز د یزن با کردم یم
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 بردم.  ورشیکرد. بلند شدم و سمت او   میرا که گرفت، رها ساعت

 پسش بده.  ه،ی ادگاریساعت  نیا - 

کوچک    یهاو ساعت را باال گرفت تا در اثر نور پنجره   د یبا دهان گشادش خند   زن
 . ندشیبهتر بب به سقف، کینزد

 خوشم اومد. قشنگه!  شییطال یهااز عقربه - 

بلند شده بود که »ساعت را   میکه سمتش هجوم برده بودم و صدا  نیآن ح  در 
 .د یسمتمان دو با یما، تقر دنیداخل آمد و با د یاز درب ورود بایپس بده« فر

 ؟یچه خبره آذر؟ باز چرا معرکه گرفت - 

داشت. مرا به عقب    یقد بلند و دستان بزرگ  د،زدن یم  شیکه آذر صدا  یزمخت  زن  
 گفت:   بایهل داد و پوزخند به لب، رو به فر

 !یروزیبچه د رهیساعتم رو ازم بگ  خوادیم کنه،یم یقلدر ومدهین - 

سرش جمع کرده بود، نگاهم کرد. مضطرب   یرا باال  اشیعسل  یکه موها  بایفر
 گفتم:

 بگو پس بده.  ه،یادگاریساعت خودمه،  - 

داشت. دستش را    ییآنجا آشنا  یهاآدم   اتیظاهرا که او، کاماًل به جو و اخالق  اما
 ام گذاشت و آرام دم گوشم گفت: شانه یرو

! ولش کن! بذار برداره، یراه انداخت   یچه قشقرق  نی، ببرفتم توالت   قهیدق  هیفقط    - 
.  کنه یمال خودش بشه، وگرنه شر به پا م  د یبا  ادیخوشش ب یزیچ  ه یآذر اگه از 
 .وفتیباهاش در ن
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  داد ینشان م  گر یاز شدت خشم مشت شد. داشت ساعت مرا به چند زن د  دستانم
از   یجاتی. تازه متوجه شدم دستان زمختش، پر از النگو، انگشتر و بدل د یخند یو م
 کش رفته بود.  یز یاست. به گمانم از هر نفر، چ ل یبق نیا

 گفتم:   یعصب

 مگه شهر هرته؟  ؟یچ یعنی - 

ساعت  کینکردم. اگر   یکرد اما توجه  مینگران صدا بایدوباره سمتش رفتم. فر و
داشتم،   یخاص  تیآن ساعت، حساس  یرو   ینداشت ول  تیاهم  میبود برا  یمعمول
 .کردم یاز مچ بازش نم ز یها نکه شب   یبه نحو

بار   نیشدم اما ا  چشیداد، جلوتر رفتم، پاپ  یاز دستش بقاپم که جا خال  خواستم
 بلند شد. میخوردم و درد پهلو ن یچنان با قدرت به عقب هلم داد که زم

بلندم کرد. پر حرص   نیبازهم مداخله کرد، جلو آمد، بازوم را گرفت و از زم بایفر
 دم گوشم گفت: 

تو    یبه دو نکن. اون حت  یکیباهاش    اد،ییبه نظر نم  یمتیت گرون قساع  ادیز  - 
چه برسه به تو!   زنه،یم  میاز مردم ج  ادیخوشش ب  یزیچ  هی هم اگه از    ابونیخ
 .میشو، بر الیخیب

که    یو سمت زن  اما به زحمت او را از خود جدا کردم   د یرفتن کش  یرا برا  دستم
  تم ی. قلبم ردم یبلوز چهارخانه به تن داشت، چرخ  کیو    کردند یم  شیآذر صدا

نفس بود،  را گم کرده  ب  وقفهیب  میهاخود  تند  ن  د یجهیم  رونیو  ترس    ز یاما 
 م یهانگاه  دنیمرا منصرف کند تا از آن ساعت دست بکشم. آذر با د  توانستینم

 تکان داد. گفت: یو سر د ی. خند د یدر تقابل با او لرز  میهاله یجلوتر آمد. ت
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 ؟یخوا یم یچ ه؟یچ - 

دارم    خواستیم  شتر یب جرعت  اگر  بفهماند  من  د  کیبه  را   گر یبار  درخواستم 
 مطرح کنم. 

 لب گفتم: ر یکردم لرزش دستانم را پنهان کنم. ز  یسع

 با ارزشه. لطفا پسش بده. یلی اون ساعت برام خ - 

به چهار نفر از دوستانش کرد و دوباره با تمسخر مرا   یپوزخند به لب، نگاه  آذر 
که   یشدم که لحن  دوار یام  یساعت را نگاه کرد و کم  اقیاشتی. سپس بستینگر

 بایاما مظلومانه از آب درآمده بود، کار خودش را کرده باشد. فر  خواستیدلم نم
 داد زد: 

 شو آذر! لایخیب - 

 :د یاو رو به من متمسخر پرس اما

 ؟یخوا یساعتت رو م - 

. آنقدر د یآن کوب  یرا رو  شیکوفت و با تمام توان، پا  نیآن ساعت را زم  کی  به
 شد.  ر یشساعت خورد و خاک یهاو عقربه شه یکار را تکرار کرد که ش  نیا

  کی فقط    رم،یرا بگ  اشقه ی. از خشم قرمز شده بودم. جلو رفتم که  دم یسا  دندان
. زامنش را د یکش  رونیچاقو تاشو ب  کی  بش،یقدم مانده بود به او برسم که از ج

ام  و چشمان  گرد شده   ستادم ی آن ا  کی باز شد. به    میرو  شیپ   ی بزرگ  یزد و چاقو
 برق چاقو ماند. یرو
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 یو مزخرفات  یو خاطره باز  یگرددندون  ،یخوابگاه بمون  نیا  یتو  یخوایاگه م  - 
پات رو اگه خواستم چشم    ی بعد شلوار تو  یدور! دفعه  یزیبر  د یرو با  ل یقب  نیاز
  ت یباز  سی! وگرنه عاقبت خسیگیسرت رو خواستم چشم م  یرو  یموها  ،یگیم
 فهمت کنم؟ ر یش  ایشد  رفهمیش ،ید یکه د  ینیا شهیم

نمانده بود،    یاز آن باق  یزیچ  ش،یکه جز بندها  یساعت  یحسرت بار رو  نگاهم
که هنوز خشکم    ی. در حالد یرا گرفت و محکم سمت خود کش  میبازو  بایماند. فر

بود، ک لباس  ف یزده  رو  میهاو  از  طرف   یرا  به  خود  همراه  و  برداشت  تخت 
 برد.  یخروج

عصب  یحال  در  م  یکه  را  ب  د،یکشیدستم  را  از   ی رو  رمقیشالم  انداختم.   سرم 
. حق به جانب نگاهم دم یدستانش کش  ن یدستم را از ب  م،یآمد   رونیساختمان که ب

 کرد. 

 بچه؟  ستیسرت ن یعقل مقل تو - 

کنم اما تنها    یرا بر سر او خال  ام یبودم که بخواهم تمام دق و دل  ی عصب  یحد   به
 :دم یبلند پرس ییبا صدا

 چرا ساعتم رو شکست؟ ه؟یروان  س؟وونهیاون زن د نمیبب - 

 حرف زدن، مکث کرد.  یو برا د یبر صورتش کش یدست کالفه

اکبر  -  باش  یتو  یخانم  منتظر  در  دم  ب   یراهرو گفت که  برا  ادیتا  ببردت   یو 
 .ادیهاس که ب. االن ادیخون و اعت شیآزما

  ش ی او را که مقابل خوابگاه پارک شده بود نشان داد. موها   نیبا دستش ماش  و
 بود برد و ادامه داد: دهیپوش ز ین شبیکه د  یداخل شال شتر یرا ب
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 زاره ی ! آذر هزارتا مرد الوات رو می وفتیجماعت درب  نی با ا  د یبهت گفته بودم نبا  - 
ج خاطر    ب یتو  به  تو  اونوقت  مچ  ه یراستش  اون   ،یساعت   با  رو  خودت 
واسه خواب   یی ها جاشب   گه یگفته باشم اگه روت حساس بشه د  ؟یندازیدرم
 !یبر یستیچون با یندار

 خشمم فرو ننشسته بود.  هنوز 

  ن یکنم؟ ا  میدارم تقد   یهر چ  د یازم خواست، با  د یجد   ز یچ  هیو هر روز    میاومد   - 
 !خوام یخودتون! نم یخوابگاه مزخرف برا

مشتم به شدت پنهان کرده بودم خواستم بروم    انیرشا را مکه انگشتر گ  یحال  در 
 را گرفت.  میکه بازو

  شه یاگه فقط واسه آذره، اون هم  یچه بهتر ول  یقهر نکن! اگه جا واسه رفتن دار  - 
باباستین  نجایا اما  نداره  ننه که  زنده  ی.  تومعتادش  و    ک یاتاق کوچ  هی  یس 

اش، آذر خونه  رنیباباش واسه دود و دم م  یکه رفقا  ییها. شب کنهیم  یزندگ
 اون. شیپ رهیتنهاست، م رشیپ یکه بابا  ییهااما شب مونهیم نجایا ادییم

 یهانقطه از شهر که آدم   ن یدست مرا گرفته بود و آورده بود به ا   ر یتقد   د یشا
  دن ی. البته ددانستیچه م  یاز خودم را نشانم دهد، کس  تر دهیتر و زجرکشبدبخت

ه   یهاسانان از خودم،  نم  چیدردمندتر  نم  کردیوقت خوشحالم  باعث    شدیو 
  ی شد گفت رنج و درد کسی کنم. هرچند نم  دایپ  ام ینسبت به زندگ  یحس بهتر

و با آن راه    د یپوشیرا نم   یگریکفش د  چکسی. هستیگریتر از رنج دکم  ای  شتر یب
تنها  رفتینم به  خود  من  قضاوت کند.  بخواهد  سال کمم،    ،ییکه  و  سن  با 

از آن   چکدامیبودم که ه  دهیمملوء از رنج خود چش  یرا در زندگ  ییهازهرنوش
 .نند یبب  ز یتوانستند به خواب خود نینم سرپرست،یو ب یابانیزنان خ
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 لبش را به خنده کج کرد و ادامه داد: بایفر

 شتر ی. آذر ب یبد   یستی بخوام با  یکه گفت هرچ  به هارت و پورتش نگاه نکن  - 
گشواره و ساعت و انگشتر و... از مردم طالش    ه،یکردن  زونیو آو جاتیعاشق بدل

که   دهیم  ر یواردا گبه تازه  شتر یهم بدلش رو! ب  نجایا  یهاو از بچه  دزدهیرو م
 تتیاذ  یو لج کن  یشونه بکش  واگه شاخ    ،یای. باس باهاش کنار برهیزهرچشم بگ

 نداره. یباهات کار  گهیوگرنه د کنه،یم

بودمش از ساختمان خارج شد.    دهید  ز ین  شب یکه د  ر یخانم مد   نیح  نیهم  در 
  م،یانداخت. سالم کرد  بایبه من و فر  یکرد و نگاه   پیسرش ک  یچادرش را رو 

 : د یپرس بایبعد از پاسخ دادن از فر

شده که امروز  یچ  ،یزدیم  رونیتو که هر روز راس ساعت هشت از خوابگاه ب - 
 !؟یینجای و هنوز ا مهینه و ن

 باال انداخت.  ییابرو بایبود. فر یسال و خوش مشرب انیم خانم  

 انداخت ما رو.  ی! از کار و زندگگهیدختره بذاره د  نی جون اگه ا  یواال خانم اکبر  - 

 ش ی مدل باال  نیماش  موتیکه ر  یدر حال  یبه من زد. خانم اکبر   یبا خنده چشمک  و
 لبخند به لب رو به من گفت:  زد،یرا م

وقت گرفتم، بذار دوستت هم بره سراغ   شگاهی. برات از آزمانی تو ماش  نیبش  ایب  - 
 کارش.

 !اشیهم بعد از گرشا دوم د یدوست من بود، شا نیاول بایفر د ی! شادوست
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 یکه خانم اکبر  یا. در فاصله آمدند یم  رون یها داشتند از خوابگاه برفته زن   رفته
 :دم یپرس  شد،یم نیسوار ماش

 رن؟یچرا همه دارن م - 

تککه کوله   بایفر را  پا   هیاش  بود، در حال  شیبه  رو  یداده  را  دوشش   یکه آن 
 جواب داد: انداختیم

تا برسه به   شهیصبح بسته م  ازده یساعت    کی نزد  نجایا  ؟یدون ی خب مگه نم  - 
 یهم خبر  هایجنگولک باز  نیناهار و شام و ا  دونمیعصر. از صبحونه و نم  شیش
  نجا یا  یلیبگم، اهلل وک  یول  یکن  ر یو شکمت رو س  یخودت کار کن  یستی! باستین

اعت تست  مد   رهیگیم  ادیچون   گهید  یهاخوابگاه  ز ا  طشیخوبه، شرا  تشیریو 
. به  یموندن بکن  ایرفتن    یفکرات رو برا  یتونیم  ،یبهتره. حاال خود دان  یلیخ

 رفاقت باهات. یمن که ازت خوشم اومده، تا آخرش هستم پاهرحال 

چشمانش   یدر چشمانش ماندم. رنگ عسل  رهیرا سمت من دراز کرد. خ  دستش
چشمان او   ییبایز  یهرگز به پا  اش،ییبایگرشا بود و ز  یتندتر از چشمان آشنا

داشتم. دستم را دراز    ش یهانسبت به او و حرف   یاما من حس خوب  د ی رسینم
  بایبه هوا خواست. فر  یخانم اکبر  ن  یبوق ماش  ی کردم و با او دست دادم. صدا

 ام زد و گفت:بر شانه یدست

بهتره.   نه ینب  نجا ی. تو رو دوباره ارونیب  ادیخب برو، برو که االناس آذر ب  یلیخ  - 
درز    یکبرآذر به خانم ا  یاز معرکه   یزیباشه چ  ادتی. فقط  میمنم برم سر کاسب

 .افتهیکه اگه آذر بو ببره بد باهات چپ م  یند 
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تا وقت  یمنطق با اخالق  ی بود  بودم به حرف   خوابگاه آشنا نشده  یاعضا  اتیکه 
  ی در صندل  یکردم. رفتم و با اصرار خانم اکبر  یگوش بدهم. با او خداحافظ  بایفر

 کنار او نشستم.  ،ییجلو

فکر    نیبه ا  م،یگرفتن جوابش منتظر ماند   ی دادم و برا  شیرا که آزما  یمدت  تمام 
م  کردم یم مح   توانمیکه  با  زنان  خوابگاه  عج  طیدر  و  به    هیشب  بش،یزمخت 

. هر خواستمیبمانم و هم م  خواستمینه. هم نم  ای کنم    یها زندگتک آن آدم تک 
 بهتر بود.  ابانیچه بود، چند درجه از ماندن در خ

کرد و    جادیپرونده ا  ک ی  میبرا  یمن، خانم اکبر  ادیاعتاز    یگرفتن جواب منف   با
  توانستمیم  گر یصحبت نمود. د  نیقوان  ر ینظافت خوابگاه و سا  نیقوان  یدرباره

  امدیآن شب آذر به خوابگاه ن  خاطر نداشتم.  ت یرضا  ز یآنجا بمانم هرچند چندان ن
 یاو را برا  توانستمینم  چوقتیه  حالگذاشتم. به هر   نیآسوده سر بر بال  یو اندک

 ام ببخشم.شکستن ساعت مورد عالقه

 *** 

 ماه بعد  کی

 

اش چانه  ر یسر باال آورد. دستش را ز  کرد،یمزه مکه غذا را در دهانش مزه  یحال  در 
 . لب زد: د یکش  یحرص یگذاشت و نفس

 رستوران؟  یاونم تو ؟یگردیدنبال اون م یهنوزم دار - 
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که پشتش به او   یباعث شد گرشا از نگاه کردن به دختر  ناز،ی دار پرطعنه   لحن
کوتاه مهمان لبش    یدست بردارد. لبخند   خورد،یم  نیبود و سن و سالش به نوش
 شد. شیکرد و مشغول خوردن غذا

گم   الیاز خ  یرو بهم بد   نتیماش  ینیریش   یامروز که مثال من رو آورد  شهیم  - 
 !ین نکن، لطفا گرغذا رو کوفتمو ؟یایب رونیشدن دختر خالت ب

 . ستی را نگر ناز یقاشقش را داخل ظرف غذا هل داد و کالفه پر گرشا

 نقدر یا  م،یستین  یخوب  یروح  طی م تو شراتو هم درک کن که خودم و خانواده  - 
 سر بحث رو باز نکن. یمسائل الک یبرا قهیدم به د

تکه از جوجه    کی. د یاش را از مقابل چشمانش کنار کشخورده وْ یْ و   یهاتل  ناز یپر
 :د یپرس توجهیب دن یرا جدا کرد و دلبرانه در دهانش گذاشت. در حال جو

 اته؟هم جزو خانواده نینوش - 

در هم   یدرون سرش را که مانند کالف  ی فقط سردرگم  ناز،یپر   یتکرار  یهاسوال 
 و بس.  کردیم شتر یخورده بود ب چیپ

 ! چند بار بگم مثل خواهرمه؟نازیمه که هست پرمعلو - 

همه   کی  -  که  تمومه  م  ها،یکالنتر  ها،مارستانیب  یماه    دونمیچه 
ز  یهایقانونیپزشک رو  اثریپا گذاشت  ر یتهران  ن  ی. خب  من!   ز  یعز  ستیازش 
بشه؟ به خدا که نه! به احتمال   دایاون پ  شهیو حال خراب تو باعث م  یشونیپر
 . کنهیم یباباش و داره با اون زندگ شیرفته پ ادیز



 

 
515

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

  ی قیرا به غذا کامال از دست داده بود و موس  لشیچشمانش را ماساژ داد، م  گرشا
غذا   یخوش رنگ  یو حت  یاشه یش  یکنار پنجره  طشیمح  یرستوران، دنج  میمال
 بگذارد.  مثبت ر یموضوع تاث نینتوانسته بود بر ا  ز ین

 دوباره کنکاشانه لب زد:  ناز یپر

 یهای لیحاال که تعط  یحت  راق،ید  یریشده که تو چند وقته نم  یزیچ  هی  یول  - 
 آپارتمانت.  یتو یدانشگاه شروع شده، باز تنها موند  د یع

نوش  یاجرعه نوشابه  ش  د یاز  پر  چشمان  در  دوباره   رهیخ  ناز یپر  طنتیو  ماند. 
 جان کش آمد.  کم  یبه لبخند  شیهالب

 باشم.  شتی پ شتر یموندم که ب - 

 صورتش زد، نشان از گول خوردن او نداشت.  یبه پهنا ناز یکه پر  یلبخند  اما

 راق؟ ید یریهمدان، تو هم م گردم یبرم  د یع التیفردا که واسه تعط یعنی - 

گشت.    رهیخ  ابانیخ  یهافرشبه سنگ  شهیگرشا تنها سر چرخاند و از پشت ش  و
راز    هاقتیها و حقحرف   یها گفت. بعضاز آدم   یلیرا به خ   زهایچ   یلیخ  شدینم

تر تف سر باال، نگفتنشان هزار برابر به صالح   شدند یدر دل آدم، م  شدند یمگو م
 بود تا گفتنشان. 

به   خواستینم  نی از نوش  یخبریب  یاما هنوز روزها  د یرسیاز راه م  د یجد   سال
  ماندیم  یباق  شد یکه داشت تمام م  یدر سال  هایشوربخت  نیکاش ا  انتها برسد.
 .گرفتیسال قبل را نم یاز نحس یرنگ گر ید د یو سال جد 

 . یکرد  یراض نتیماش  د یخر یخوب شد که بابات رو برا یول - 
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 آمد و لب زد: شیبه ابروها یدوباره نگاهش کرد. خم گرشا

پولش رو بابام داده، انگار نه انگار نصف پول رو    یه انگار هم  یگیم  یجور  هی  - 
 !نهیجون کندن  من  بدبختم بب یکیبا هزار دنگ و فنگ با وام جور کردم. 

 .دند یبعد هر دو آرام خند هیکرد، چند ثان  د ییبا حرکات ابرو تا ناز یپر

 *** 

 نینوش

 

 تشر زد: بای. فرزدم ینفس مانداختم. نفس گرم ید یشانه یرا رو ام یپشتکوله 

  بیاز ج  ی! تا حاال که داشتایس کارت رو شروع کردهفته  ه یحاال خوبه فقط    - 
 زونه؟یات باز آوشده لب و لوچه  ی. چیخوردیمن م

ت  کردم یم  احساس نو  یباد خنک  ی. وقتکشد یم  ر یکمرم  بود   د یکه  بهار  بخش 
م  یرو د  خوردی صورتم  برا  یاخاطره   د ی. شاکشاند یم   ام یوانگیبه   یتداع  میرا 
 .دانستمیدرست نم کرد،یم

مشت جوراب بنجل و به مردم   هی  یجلو  نمیمظلومانه بش  تونمیمن نم  بایفر  - 
آب بشم و   کننیکه بهم م  یها و ترحمبا نگاه  خوادیالتماس کنم تا بخرن. دلم م

 .نیزم یبرم تو

و در حال قدم برداشتن با دستش عالمت "خاک بر سرت" را نشانم    د یخند   بایفر
 داد.
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ته   یمیاکریبغض   هی   شمیجورن ی! تو که همیمامان  شیتیآخه خوشگل خانم! ت  - 
  ی مگه چ  یکن  یبه مردم نگاه  یروش و اونجور  یبزار  کممی  ،یدار  اتافهیاون ق

!  خرنیمردم با کله م رونیب یاریب یسنگ رو رنگ کن ده،یاالنم که دم ع شه؟یم
با هم  ینیبیم فروخ   تیگریناش  نی که  راه امروز. کم  یت پنج جفت جوراب  کم 
 دور، حله!   یرو بنداز دنیو خجالت کش یفقط سوسول باز ،ی افتیم

امروز را به    بایشده بود. فر  شیام گرفت. هوا گرگ و مخنده  شیهاحرف  یبرا
شکل   نمان یکه ب  یینوپا  یحساب دوست  یو رو  د یخاطر من دست از کارش کش

 دیبساط جد   ابان،یدر کنار خ  ز یگرفته بود همراهم بازگشت وگرنه که تا نه شب ن
 .کردیرا رها نم اشیفروش یروسر

تا نونمون رو آجر   ومدن یسد معبر ن  یدوباره مامورها  هیشکرش باق  یحاال جا  - 
 به کارمون نداشته باشن.  یکار  ل یتا سال تحو   گهیکنن. فکر کنم د

جلب شد که به   یتوجهم سمت خانم اکبر   م،یوارد ساختمان خوابگاه شد   یوقت
است.    ستادهی در سالن به انتظار آمدن من ا  گر یخانم د  ک یبه همراه    د ی رسینظر م

من   دنیدارد. با د  یبا من تماس گرفته و گفته بود که کار مهم ش یپ قهیچند دق
 است ما را تنها بگذارد. خو با یشد و از فر کینزد

چرا منتظر آمدن من است.   یشده بودم که چه خبر شده و خانم اکبر  کنجکاو
 یمرا کرده باشند اما چهره  یخوابگاه دوباره چوغول  یکه اعضا  دادم یاحتمال م
ززن خوش و  اکبر  ییبای پوش  خانم  لبخند    ستادهی ا  یکه کنار  من  به  داشت  و 

 . گفتیم  یگرید ز ی چ زد،یم

 نیریّ هستن، از خ  یسلطان   الیخانم دکتر مر  شونیا  کنم،یم  یمعرف   نینوش  خب  - 
 خوبمون. 
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با   یریّ بدهم که زن ناشناس و خ  صیبتوانم تشخ  د ینگاهش کردم تا شا  نانهیزبیر
 یو قد بلند  انسالیبا من داشته باشد. خانم م  تواند یم یو کوپال او، چه کار الی

چشمانش    یبایز  شیو آرا  یکه در او نظرم را جلب کرد رژ زرشک  یزیچ  نیبود. اول
در اندامش   یاسورمه  یو باران  یخردل  الش   بی. ترکدادیتر نشانش مبود که جوان 

 یصورت کش آمد. خانم اکبر   ی. لبخندش به پهناد یرسیکننده به نظر م  رهیخ
 ادامه داد: 

ا  -  تنهاتون  به گر   یادیو حق ز  رنیّ خ  شونیهمون طور که گفتم،  دنمون دارن. 
 .نیتا صحبت کن  زارم یم

رفت و    یمعمول، خانم اکبر  یهایپاره کردن تعارف و شکست نفس  کهیاز ت  بعد 
ام گذاشت و مرا شانه  یمن با آن زن ناشناس در سالن تنها ماندم. دستش را رو 

 با خود همقدم کرد.

 درسته؟ نه،یاسمت نوش دم یطور که شناون - 

کردم. منتظر    د ییحرفش را با سر تا  بود.  انشیدر لحن ب  یخاص  یو عشوه  لطافت
 . د یبودم تا کارش را با من بگو

سر اصل  رمیمتنفر بودم پس م ینیاز مقدمه چ شهیجان، من هم نینوش  نیبب - 
مند بودم به گرفتن دست عالقه  شهی. همینیکه تو هم منتظر هم  دونمیمطلب، م

تونستم کمک تازگ  غیبکنم در  یآدما و هرجا  اکبر  ینکردم. به  با خانم    یداشتم 
از نظر   یکه حت  الدختر کم سن و س  هیکه متوجه شدم    کردم یصحبت م  ز یعز

  ی ل یباعث شد خ  نی. انجاینداره اومده ا  یابون یخ  یبه دخترا  یاخالق و رفتار شباهت
  خواستمیها دارم، مکه سال   یفکر کنم. بنا به نذر  زدلم،یتو عز  ی عنیدختر،    نیبه ا
ب  هی ب  سرپرستیدختر  نباشم، هم کمک حالم    شیپ  ارم یرو  تنها  خودم که هم 
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تو پدر و مادر   دم یشن  یهم به اون بچه برسونم. وقت  یسودتر از همه  باشه و مهم
 مصمم شدم. شتر یب ممیتصم یرو یندار

نم  مات و  بودم  واکنش  دانستمیشده  روبرو  د یبا  یچه  دهم.  .  ستادیا  مینشان 
 ادامه داد: نشست،ی که به صورتش خوش م  یرا گرفت و با لبخند  میهاشانه

د   نیهم  -  همون  دمتیکه  تو  م  یهست  یگفتم  مخواستمیکه  از    ؟یدونی! 
  شه یو بزرگ کنم، هم  ارم یاز پرورشگاه ب  ک یکوچ  یمن خارجه که بچه  یحوصله 

 ی مسموم  طیمح  یکه تو  فهیتو ح  ی. براگشتمیهم سن و سال تو م  یدنبال دختر
 اقتش یتو ل  یبه قشنگ  ی. دختریخطرناک تهران رشد کن  یهاابونیخ  ای  نجایمثل ا

با   تتیکه مسئول  ستیمثل پرورشگاه ن  نجا یا  ی. حتما خبر دارهاستنیاز ا  شتر یب
  ی . خب، حاال موافقیاین  گهیو د  یبر  ی تونیم  یخودت نباشه، هر وقت خواست

 م؟ یبزن نیماش یهامون رو توحرف یمابق

دفعه از کجا   کیبود. آخر او    ز یهوس برانگ  شیهانگاهش کردم. حرف  دستپاچه
  د یبا  شود؟یدارد به نام من رو م  ایدن  یکه برگ برنده  کردم یباور م   د یسبز شد؟ با
 مردد گفتم: کردم؟یرا باور م شیلبخندها

 بگم. یچ دونمی من... آخه نم - 

 شدند.  انینما کدستشیو  د ی سف یهادندان نبار یا

 یتونیم  ومد یآشنا شو. اگه خوشت ن  یو باهام کم  نیمن رو بب  یو خونه  میبر  ایب  - 
 نگه داره.  ییتو رو به زور جا ستیقرار ن یکس  نجا،یهم یبرگرد

 ی کم  کرد،یم  د ییخانم را تا  نیآنجا ا  ر یمد   نکه ی. ا میکرد  یخداحافظ  یخانم اکبر  با
 . آمد یم بیدر نظرم عج ز یحال بازهم همه چ نیدلم را قرص کرده بود اما با ا
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حرف بزنم. سوار    بای که فرصت نکردم با فر  میآمد   رونیاز خوابگاه ب  یاعجله  آنقدر 
  ک یبار بود که داخل    نیشدم. اول  یرنگ خانم سلطان  یبلند و مشک  یشاس  نیماش
 .نشستمیبلند م  یشاس نیماش

 گهید  زارهیهست، نم  الیسختت تموم شده، تا مر  یروزها  گهی ! دزدلمیعز  نینوش  - 
 حالت بد باشه.

 یمن   یبود، حداقل برا  اگونهیرو  ار یبس  شیهادر کنار او معذب بودم. حرف  هنوز 
ته رو  یکه  ام   ایاز هرگونه  هوا  دبخششیبودم. کلمات  را  دلم کردیم  ییآدم   .

. هر چه بردیشب، دارد مرا با خود کجا م  میبدانم ساعت هفت و ن  خواستیم
 .بودیم وابگاهآن خ یندهیآ یو ب رهیت یایبهتر از دن د یکه بود، با

خانه  د یکش  طول به  برستا  بودمیاش  آمده  به گمانم  باال  می.  شهر که   یمناطق 
ها را زد و از خانه  یک یدر     موتیلوکس و باکالس شده بودند. ر  قدر ن یها اخانه
 کرد.   اط یارد حرا و نیماش

 .مید یرس زم،یشو عز ادهیپ - 

متوسط بود منتها    ی با اندازه  یاطیشدم. دهانم باز مانده بود. ح  ادهیپ  نیماش  از 
  ی ناتی. تزئدادی م  اطیبه ح  یاکنندهرهیخ  ییبا یخانه داشت که ز  یدر ورود  یتراس

چمن با  گلدان  یمصنوع  یکارجذاب  هم  یهاو  داشت،  و    ز یم  طور نیبزرگ 
 آمدم. رونیام از بهت بشانه ی. با لمس دستش رویفلز د یسف یهایصندل

 داخل؟  یایب  یخواینم - 

 نگاهش کردم. متعجب

 کنم؟   کار یخونه براتون چ  نیا ی تو  د یمن... من با - 
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 مجبور شدم دوشادوش او حرکت کنم.  ز یو حرکت کرد، من ن د یخند  ز یر

 .یخودت بخوا البته اگه  قبول کنم، یقصد دارم تو رو به دختر خواندگ - 

 چوقت ی بود، ه  یریرا زد. سالن بزرگ و چشمگ  ییروشنا  م،یسالن خانه که شد   وارد
و   قیخواب عم  کیبه    ا،یبود به رو  هیبودم. شب  دهیند   کیرا از نزد  یاخانه  نیچن

 .یخواستن

 یدخترها  رخمیکه عکس رخ و ن  وارهاید   متیقمدرن و گران  یبه تابلوها  رهیخ
رو بر  رو  یمختلف  تعارف زن  با  بود،  سالن   یانتها  یراحت  یپافرها  یآن حک 

که چراغش خاموش بود گرفتم و    ییبایلوکس و ز  ینشستم. نگاه از آشپزخانه
 رفتار نکنم.  دهایمانند ند  ادیکردم ز  یسع

شد. لباسش را درآورد و    انینما  اشییکوتاه طال  یرا از سر باز کرد و موها  شالش
در نگاهم نشست.    باتر یز  دار بنفششکراوات  ز یمبل انداخت. با شوم  یدسته  یرو
 مبل مقابل من لم داد و گفت: یرو

 توهم باشه.  یخونه  تونهیمن. البته اگه دلت بخواد م یخونه  نمیا - 

د  کی  نگاهم د  گر یبار  . د یلوکس خانه چرخ  یهایواریو کاغذد  وارهایدورتادور 
 متعجب لب زدم: 

 .شهیراستش... هنوز باورم نم - 

  ایدن  نکهیا  یبرا  کردینم  دایپ  یلیزد. سردرگم و مستاصل بودم. ذهنم تحل  لبخند 
 باره ورقش را سمت من برگرداند.  کیبخواهد به 
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  م یو تصم  دمتید  ش یچند ساعت پ  نی! اما فکر نکن من همزم یعز  یحق دار  - 
  ن ی. باالخره به ا کنمیم   قیت تحقدارم دربارهم. چند روزه  خونه  ارمتیگرفتم ب

که بخوام بهت اعتماد کنم. بلند شد،   یرو دار  نیا  یستگیکه تو شا  دم یرس  جهی نت
 . دبر  ییرایپذ  ی گرفت و سمت انتها  یدستم را با مهربان

بب  ایب  -  رو  م  ن،یاتاقت  ازش خوشت  نمادییمطمئنم  البته  برا  گمی.  تو   یفقط 
گرفتم نذرم رو ادا    میهاست حاضرش کردم تا هر وقت تصمآماده کردمش، مدت

 م.اتاق رو بدم به دخترخونده نیکنم، ا

چشمم    دشیو سف  یی مویل  یبایاتاق را باز کرد و در همان ابتدا تم ز  کیکالس  در  
 یجذاب  بیاتاق، ترک  یواریو کاغذ د  یروتخت  نیبلند و همچن  یهارا گرفت. پرده

 داشتند. د یو سف  ییموینگ لاز ر 

 دوباره لبخندش عمق گرفت. کنمیتمام دارم نگاهش م یفتگیکه با ش  د ید یوقت

ده ساله    یپزشک بود ول. اون هم مثل من دندونهمسر من به رحمت خدا رفته  - 
آلمان    ی تو  کمیفقط دو تا پسر دارم که پسر کوچ  ایندارمش. از دار دن  گهیکه د

تنهام،    یلیو پسر بزرگمم که... مشغول خودشه. من عماًل خ  خونهیداره دکترا م
م دلم  جا  خوادیواقعا  نداشته  یکه  تدختر  رو  دلم    یپر کن  وم  به  مهرت  چون 

 نشسته. 

م  چشم فضا  ر یتحر  ز یاز  متوسط  یاتاق  نیدلنش  یو  ابعاد  داشت، گرفتم.   یکه 
بتراشم،    ل یماندنم دل   یام دهم تا براانج  یکار  شیهادر قبال محبت  خواستمیم

 :دم یپرس

 رو براتون انجام بدم؟  یخونه مثل نظافت و آشپز یکه کارها  نییخوایم - 
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 کرد و جواب داد:   یبودم اما اخم  تر یراض کردیم د ییتا اگر 

و    ادییم یخانم هیدو_سه روز  یانظافت که معموال هفته یمعلومه که نه! برا  - 
 خوام ی. گفتم که، ممیریگیم  رونیغذا هم که معموال از ب  کنه،یم  ز یهمه جا رو تم

اما مطمئن   یکارها کمک کن  یتو  یتونی م  ی. اگه خواستیدخترم باش  ی تو جا
 . ستین  تفهیباش وظ

 .د یکوبیو دلم سرمستانه م کردم یو واج نگاهش م هاج

 ... . یخانم س... سلطان یول... ول - 

 گفت:   ییفشرد و با خوشرو یا به گرمر  ام شانه

 ؟ یتا کالس چندم درس خوند  نمی. بب یجون صدا کن الیمن رو مر  یتونیم - 

ام تا کالس دهم درس بخوانم، عالقه، مجبور شده  رغمیپاسخ دادم که عل  یوقت   و
 ادامه داد: 

خصوص   هی  -  م  یمعلم  م  شناسم، یخوب  صحبت  باهاش  ب  کنمیفردا  و   ادیتا 
و    یخونه بهت درس بده تا فقط بر  یرو فشرده تو   یکه عقب افتاد  ییهاسال

و   ینام کنهم ثبت   خوادیکه دلت م  یهر کالس  یتونیاون م  ی. سوایامتحان بد 
 .یبر

 :دم یام کنترلش کنم پرسدر چهره توانستمیکه نم  یاقیاشت با

 ؟یق یکالس موس  یحت - 

 کرد.  د ییسر تا با
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که   هی. حاال نظرت چیکه بخوا  ی! معلومه، هر سازیعالقه دار   ی قیپس به موس  - 
م  ر یش  هیتا من   آماده  افتتاح کن  کنم،یقهوه  رو  اتاقت  دوش   ه یو    یتو حموم  

ب  یریبگ لباس هم داخل کمد گذاشتم. هر کدوم رو دوست    ؟یایو  چند دست 
 .ید یپوش ی کها؟ سرتاپا مشلباس نیا هیت بود بپوش، چو اندازه یداشت

بود کنار زد و متوجه شدم اتاق،    وار یبه د  دهیمات را که ظاهرا چسب  ی  لیدر  ر  سپس
 دارد.  ز یو حمام ن سیسرو

 التیبا خ   و افتضاح خوابگاه نداشتم  یعموم  از حمام   یرفت و من که دل خوش  او
بود که دلم    یخواب. مثل  کردم یم   ر یابرها س  یراحت دل به آب زدم. انگار که رو

ب  خواستینم به  شود.    یداریهرگز  م  یعنیختم  واقعا   توانستمیمن 
 خانه باشم؟! نیا یدخترخوانده

 یواریالعاده دلچسب و گرم به سراغ کمد دحمام فوق   کیاز سبک شدن از    بعد 
خوش رنگ    یهابودم اما نتوانستم از لباس  ز یهنوز داغدار عز  نکهی اتاق رفتم. با ا

بلند خوش دوخت انتخاب    نیآست   ز یشوم  کیها  لباس  نیبگذرم. از ب  داخل کمد 
پوش و  پسته دم یکردم  رنگ  رنگ    ار یبس  ز یشوم  یا.  آن آمد یم  پوستمبه  در   .
مدام    لمیف  یهابه صحنه  هیبودم و شب  ام ی حالت زندگ  نیتر یالیلحظات، در خ

 .دم یرقصیم نهیو در مقابل آ  گرفتمیژست م

آن را کامل نگرفته   یسیکه هنوز خ  ییموها  یرو  اطیاحت  یرا برا  ام ی مشک  شال
 وار یبه د  دهیبزرگ  چسب  ید  ی خانم مقابل ال س  الیرفتم. مر  رونیبودم انداختم و ب
 نگاهم کرد.  نیمن سر چرخاند و با تحس دنینشسته بود. با د

 .نیبش ایب ،یاقهیبه عجب سل. به زمیباشه عز تیعاف - 
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را به من تعارف کرد.    که آورده بود  یاقهوه   ر یمعذب کنارش نشستم، ش  یوقت
مشک  نکهیا  یدرباره سرتاپا  وقت   د یپرس  ام دهیپوش  یچرا  تازگ  د ی فهم  یو   یبه 

  نکه یا  یدرباره   نبار یگفت و ا  تیشد و تسل  نیام، غمگمادربزرگم را از دست داده
 ی حرف  چیپدرم ه  یته دربارهُمرده را قبول ندارد حرف زد. الب  یبرا  دنیپوش  یمشک
ها، دوباره به نجاست  آن صحنه   یادآور ی و نخواستم حال خوبم با    اوردم ین  انیبه م
 شود. دهیکش

با او زمان را فراموش    ینیبود. آدم در همنش  یبرخورد و خوش زبانخوش  زن  
  ن یورود ماش  یشدن صدا  دهیبعد از شن  نکه یادامه داشت تا ا  مان یهابحث  .کردیم

داخل    ی باز شد و مرد  ییرایاش نبودم، ناگاه درب بزرگ پذ متوجه  ادیکه من ز
 .دم یکش  میموها یام افتاده بود، رورا که بر شانه یآمد. دستپاچه شال

اندام و قد بلند هم  مرد درهم   شیهاکه چشمش به من افتاد، سگرمه  نیالغر 
 .بلند شد و سمت او رفت عیخانم سر الی. مرد یچیپ

 تا حاال؟ نگرانت شدم. یکجا بود  - 

 :د ی توپ یچشمانش گود داشت. عصب ر یبود و ز دهیمرد پر رنگ

 ها با من رفتار نکن! هزار بار گفتم مثل بچه - 

پشت لبش کشاند و   یربطیاو نوسان گرفت. لبخند ب  من و  ن یخانم، ب الیمر  نگاه
 با اشاره به من گفت:

که راجبش باهات صحبت    ینم، همون دخترخا  نینوش  نمینکن، ا  یتلخ  ومدهین  - 
 کرده بودم.

 صورت کش آمد و چشم در چشمانم ادامه داد:  یبه پهنا لبخندش
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 هم پسر بزرگم اردالنه.  شونیجان ا نینوش - 

 ی بزرگ  نیبه ا  یاو در خانه  کردم یجا بلند شدم و سالم کردم. تا به حال گمان م  از 
 دن یمن کنارش باشم. د  خواهد یم  ییتنها   ن یو به سبب هم  کند یم  یتنها زندگ

 و نگرانم کرده بود. شوک زده یآن پسر، کم

داشتند،    یسطح  یمو  شیهابود و فقط کف سر و تل   دهیکه دور سرش را تراش  مرد
 رو به مادرش لب زد: یبدون پاسخ دادن به جواب سالمم عصب

 .یباالخره کار خودت رو کرد - 

را کالفه با دستانش   شیکه بازوها  یدار نگاهش کرد و او در حالخانم معنا  الیمر
دوم    یبه آشپزخانه که ظاهرا به طبقه  کینزد  یهند   یهااز پله  داد،یماساژ م 
 باال رفت.   شد یوصل م

 به من انداخت، لبخندش را حفظ کرد و گفت:   یخانم نگاه الیمر

جفت و جور    د یجد   یآدما   با  ر ی. از رفتارش ناراحت نشو، دام ییمن االن م  نیبش  - 
 .شهیم

ناراحت شده بود.   میبهتر بگو  ایمن چندان خوشحال نشده    دنیپسرش از د  ظاهرا
پله   یبا کنجکاو از مشاجره م  ییها رفتم. فقط صداسمت  ب  آمد یناواضح   نیو 

 خانم بود که گفت:  الیمربوط به مر دم یکه شن  ییصداها تنها صدا

 !واشتریداد نزن  - 

نم  یرو  میزود سرجا  یلیخ دلم  برگشتم.  فضول  خواستیمبل    ی فکر کند دختر 
کرد   یبرگشت. خم به ابرو داشت اما سع  یبعد، خانم سلطان  قهیهستم. چند دق
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پ با  ظاهر کند.  من حفظ  مقابل  آ   دنی چیدر  غذاها  فونیزنگ  و  را که   ییرفت 
 گرفت.   ل یسفارش داده بود تحو

سفارش    تزایساعت پ  نی ا  یدنبال تو برا  ام یب  نکهی . قبل از اد یخب شاممون هم رس  - 
 ؟ یداده بودم. دوست دار

  امک یپ  شیبود. رد تماس دادم و برا  بایزنگ خورد. فر  لمیموبا   ن،یح  نیهم  در 
 . همزمان لب زدم:زنمیفرستادم که بعدًا به او زنگ م

 بله دوست دارم.  - 

پ  یلیخ  بایفر »کدوم گور  اممیزود  داد:  جواب  منتظر    ؟یبارکی  یزد  میج   یرا 
 زنگتم.« 

 شیبشود برا  رد،یکه به فکر آدم باشد و از تو خبر بگ  یمیدوست صم  کی  داشتن
  ک یرا با او شر  هاقهیها و دقگفت و ساعت  یو اتفاقات مهم زندگ  هایاز روزمرگ

 اش نکرده بودم.تجربه  چوقتیکه ه  یداشت، حس یشد حس خوب

. بعد از  میو ما در سکوت کامل شام خورد  امد ین  نییشام پا  یبرا  الخانمیمر  پسر 
 : دم ی پرس کردم،یرا جمع م تزایپ یکاغذ   یهاکه ظرف  یغذا درحال

 من ناراحت شدن. دنیپسرتون از د نکهیمثل ا - 

 به من انداخت. ینگاه مین هاوان یل یحال آبکش در 

دختر به عنوان    هی. با آوردن  رهیگیُاخت م  د یجد   یبا آدما  ر ید  کمیگفتم که    - 
ا  دخترخوانده   یبه همه چ  دم یبهت قول م  یمخالف بود ول  یخونه کم  نیبه 
 عادت کنه. 
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دوازده شب بود. هنوز مطمئن نبودم قرار   ک  یرا نگاه کردم که نزد  لمیموبا  ساعت
را از نگاهم خواند، دوشادوش من   دم ینه. ترد  ایخانه بمانم    نیاست شب را در ا

 مشامم را گرفت.  نشیدلنش یو عطر زنانهنشست 

 موندن درسته؟  یبرا  یهنوز شک دار - 

 میبرا  ی گریگران آمد که جز سکوت، راه د  میکلمات آنقدر برا  یکردم. ادا  نگاهش
 .د یکش  یق ینگذاشت. نفس عم

م  -  برگرد  خوادیدلت  جوراب  یدوباره  اون  خ  یاجبار  یفروشبه  و    ابونیکنار 
از دست مامور  د؟یخر  ی التماس کردن به مردم برا به   ایسد معبر؟    نیبه فرار 

هوا خ  یتحمل  چاقوکش  ینیهمنش  ابون؟یسرد کنار  رو    یهابا  خوابگاه  اون 
 ؟ یدوست دار 

  طور نیکه ا  کردیم  بیناخودآگاه پر شد. پس در تمام آن روزها مرا تعق  چشمانم
ماه متحمل شده   کی   نیرا که در ا  ییزجرها  ی. همهنمودیاز آن صحبت م قیدق

 بودم در خاطر مرور کردم و قاطع گفتم: 

 وجه! چینه، به ه - 

 . شد یزد. در اثر لبخند کنار چشمانش جمع م یلبخند 

سخت    یو اون روزها  یکار کن  ستیالزم ن  گهیاتاقت و تخت بخواب. د  یبرو تو  - 
  ی معذب باش  د یباالست، فکر کردم شا  ی. اتاق من و اردالن طبقه یرو تجربه کن

 اد؟یی انتخاب کردم. از اتاقت خوشت م ن ییاتاق پا نیاتاق تو رو هم نیهم یبرا

 لب زدم:  اقیاشت با
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 .یلیخ - 

 لبخند زد.  دوباره

 م،یریبازار و واست لباس بگ میبنداز بر ادم یم. فردا پس برو بخواب، منم خسته  - 
 . کهیم که نزدسال نو ه

 بود انداخت.  دهیگلسش ترک  یکه گوشه   لمیبه موبا ینگاه سپس

 .رم یگیخوب هم واست م یگوش  هی - 

ها را خاموش  چراغ  ی را روشن و مابق  ییرایزد و بلند شد. چراغ خواب پذ   یچشمک
 خواستی که م  یرفتم و در حال  ییرایپذ   ی به سمت اتاق خواب انتها  د یکرد. با ترد

 ها باال برود گفتم:از پله 

 . جون؟ ممنونم الیم... مر - 

 . اوردیآنقدر پر شوق بود که او را به وجد ب میصدا

 .زم یعز یخوب بخواب  - 

تماشا  وارد و در حال  بستم  را  و درش  د  ی اتاق شدم  و  تخت   یرو  وارش،ی در 
 نشستم.

نگذاشته بود خوابش ببرد صحبت کردم و   یکه تا آن وقت شب فضول  بایفر  با
  یی هاآنقدر خوشحال شد که انتها نداشت. چند بار صفت   د ی را فهم  هیقض  یوقت

  تر قیمثل »خرشانس« و » خراقبال« را نثارم کرد و قول گرفت که فردا بروم و دق
 بدهم. حیتوض شیبرا



 

 
530

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

.  میق امروز بگوو از اتفا  رم یبا گرشا هم تماس بگ  خواستیچرا اما دلم م  دانمینم
ام و فقط نبود اوست نشسته  بایاتاق دلباز و ز  کیکه حالم خوب است، در    میبگو

عهد بشکنم و غرورم را   خواستمینم  گر ی. دشد ی. اما خب، نمدهد یکه آزارم م
 حراج کنم. 

ساخته بودم،    نستاگرام یکه در ا  یکیتخت دادم و با اکانت ف  یبه تاج چوب  هیتک
وقت بود که نه   یل یماه چک کردم. خ  ک ی  نیگرشا را طبق معمول ا   جیرفتم و پ
خودش    یعکس تک  یکی. فقط دو پست داشت که  یو نه استور  گذاشتی پست م

 : مون مض نیمعنادار با ا ینوشتهعکس کی یگریکافه بود و د  کیدر 

  ار یبس  تانیآن کلمات برا  یندهیقدرت آزار دادن شما را ندارند، مگر آنکه گو  »کلمات
 باشد.«  ز یعز

در خلوت    ،یگاه  یجمله را خوانده بودم و حت   نی از هزار بار ا  شیمدت، ب  نیا  در 
 یابودم که نکند جمله  ختهینوشته اشک رعکس  نیخوابگاه با ا  یهاشب  یکیو تار

ا  یامن در برهه  یهااز حرف   نیاز زمان، ناخواسته او را آزرده باشد و بعد به 
برا  دهیرس  جهی نت او بخواهد   ز یآنقدر عز  ام،بوده  ز یعز  ش یبودم که من کجا  که 
 بگذارد.  ز یپست جداگانه ن  کی میبرا

گرشا   یعکس تک  اینداشت،   یآوره یگر  یکلمه   چینوشته ه! آن عکسدمی فهمینم
و جذاب به   پیتخوش  شهیو مانند هم  داده بود  یچوب  یصندل  کی به    هیکه تک
م هم گر  یز یچ  د،یرسینظر  باز  چرا  پس  خراب کند.  مرا  حال  تا    ه ینداشت 

 ام؟ یروز زندگ نیترآن هم امروز، در پر شانس کردم؟یم

حسرت  قیعم نفس کشو  سع   دم یبار  نگاه کردن  یو  از  به   یتکرار  یهاکردم 
پ  یمحتوا س  جیآن  بکنم.  بق  یمکارتیدل  و  داشتند  شماره  هیرا که گرشا  را  اش 
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حاال کم و  بودم  انداخته  دور  و  شا  مان یپش  یشکسته  دور   د یبودم.  را  آن  اگر 
جواب   نبار یو ا  کردیم  ر ییو من نظرم تغ  گرفتیگرشا دوباره تماس م  انداختم،ینم
را بدون   ام یشگیپخش آهنگ هم  ی. چراغ اتاق را خاموش کردم و دکمهدادم یم

 رخ داده بود، زدم و چشمانم را آرام بستم.   میکه امروز برا  یاگرفتن معجزه  در نظر 

 گذشت، کنار تو بودُم   تویکه ب  ییاو روزا ی"همه

 گرفت، تمام وجودُم..."   یروز ه یرفتن تو  یغصه 

 *** 

 

زده  خجالت  دادم،یجا م  نیرا در صندوق عقب ماش  د یخر  یهاسه یکه ک  یحال  در 
 گفتم:

 به زحمتتون نبودم.  یگرون شدن، من راض  یلیخ نایا یول - 

 را از دستم گرفت.  هاسهیک  یو مابق د یخند 

به    ن یاز ا   خوادیدلم م  ه؟ یچ  یتعارف برا  نهمهیدخترم؟ ا  یگی رو م  ن یچندبار ا  - 
. نگران پولش یرو داشته باش  یزندگ  نی و بهتر  یها رو بپوشلباس   نیترکیبعد ش 
 .میریبگ میاز قلم افتاده، بدون تعارف بگو تا بر یزی. حاال اگه چنباشهم 

 ی. حتمتیقسطح باال و گران   یهابود، همه هم لباس   دهیسر تا پا لباس خر  میبرا
  ی و خواهش برا  دنینخر یبرا ز یگرفته بود. به ممانعت من ن  میهم برا ر یلباس ز

نزدارزان  یهالباس  د یخر بود.  نکرده  هم  یهاک یتر گوش  به  تا  صبح    ن یده 
پاساژ   یهادم دم  ز  یباال  یهاعصر، کل  را  بود  اپ  ر یشهر  پاساژ میگذاشته  و  .  ها 
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ها  بخواهم از آن نکهیبودم چه رسد به ا  دهیاش را ند مشابه یکه حت  ییهاک یبوت
 کنم.   د یخر

هر چه دلت    د یبازار و بگو  دست مرا نگرفته بود ببرد  یتا به حال به عمرم، کس 
وقت  خواهد یم بود که  درست  ع  یبردار.  مغازه خان  شد،یم   د یدم  از   یهابابا 

رنگ   خرم یکه م  یلباس  دادیاما هرگز اجازه نم  د یخریلباس م  میبرا  راقیمحدود د
باشد    یروشن سل  ایداشته  ن  ش یدهایخرباشد.    امقهیمطابق    ی بند   رهیج  ز ی را 

و اجازه   د یخرینم  گر یسال بعد د  د یخریمثال امسال اگر کفش و شلوار م   کرد،یم
که    کردم یم  سه یمقا  دایخودم را با ش  شه یداشتم فقط مانتو و شال بردارم. هم

م نو  لباس  سرتاپا  سال  معموال کس  د یپوشیهر  ا  یو  او  پوشش  رنگ   راد یبه 
شتم اما امروز،  در دل دا  یپنهان  یهامن حسرت  شهیهم  د ی. در باب خرگرفتینم

آزاد برا  الیکه مر  یبا دست  اندک  میخانم  را    یهااز عقده   یگذاشت،  دلم  درون 
را    ییهالباس  شناختمش،یکه هنوز خوب نم  یبار، در کنار زن  نیاول  یتکاندم. برا

.  ردم را انتخاب ک  خواستی که دلم م  ییهاو رنگ  دم یکه خودم دوست داشتم خر
 ادیپنهانش کنم تا ز  کردمیم  ی آنقدر ذوق داشتم که حدش معلوم نبود اما سع

 .میایبه نظر ن د یند 

 مکث جواب سوالش را دادم:  با

 ی. چجورفتادهیاز قلم ن  یچی. همید یداشتم خر  اج یکه احت  یزیاز اون چ  شتر یب  - 
 هاتون رو جبران کنم؟ محبت شهیم

 ل شالش داد. داخ یرا کم اشییطال یکرد و موها  نگاهم

  ی داشتم و تو تونست  اجیاحت  یزیمن هم به چ  یروز  د یشا  ،ید یخدا رو چه د  - 
 . ی جبران کن
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 کش آمد.  شیهاام فشرد و لبرا بر شانه دستش

 گفتم:  شدم،یم نیکه داشتم سوار ماش  یحال در 

باش   -  محبت  یبرا   نیمطمئن  هرکار  یها جبران  برب  یشما  دستم    غ یدر  ادیاز 
 .کنمینم

از    کی هم    بایفر  یرا حرکت داد. برا  نینگفت و ماش  یزیچ  گر ید مانتو اسپرت 
شد و امروز نتوانستم    ر یدوست داشت برداشته بودم اما د  ی لیکه خ  ییهاهمان 
 . دادم یرا نشانش م متشیقگران   یه یاگر هد شد ی. حتما خوشحال منمیاو را بب

  م، یدست داشت  را به  هاسهیاز ک  یکه هر کداممان بخش  یدرحال   مید یرس   یوقت
مبل سه نفره، طاق باز    یکه ظاهرا اسمش اردالن بود رو  ی. پسرمیوارد خانه شد 

تکان نخورد.   یا. متوجه حضور ما شد اما ذرهرفتیتاپش ور مو با لب   دهیدراز کش
 تمام، آرام پاسخ داد. یسالم کردم و به سرد 

 لب زد: کردیمانتواش را باز م یهاکه دکمه   یخانم در حال الیمر

 .ادییبهت م نمی هات رو بپوش ببجان برو لباس نینوش - 

لباس   و تا  باال  رفت  برا  شیهاخودش  داشتم  ذوق  آنقدر  کند.  عوض   یرا 
که متعلق به   ید یخر  یهاسهیکه داشتم ک  یکه حد نداشت. در حال  دنشانیپوش

 گفت:   ییصدا کردم،یخودم بود را جدا م

 نه؟ یخوشحال یلیخ - 

تاپش بود و من  سرش در لب   کرد،یکه هنوز هم نگاهم نم  دم یچرخ  یمرد  سمت
 :دم ی. به عمد پرسدم یدیرا م رخشمیتنها ن
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 ن؟ یگفت  یزیچ - 

 را بست و نگاهم کرد. تاپش لب

باش  د یبا  -  خوشحال  ال یهم  حاال  تا  خ  یهاآشغال  ی!  غذا   ابونیکف  دنبال 
 .یمارک و الکچر یهابه لباس ید یباره رس هیحاال  ،یگشتیم

داشت. همه   یامسخره   پوزخند  لب  بود. دست  یبه  ر  یذوقم کور شده    شیبه 
 شد. دلخور گفتم:  د یو پوزخندش تشد  د یصورتش کش یرو یسطح

 ده یون حد هم نرساما خداروشکر به ا   نیکنیفکر م  یدر مورد من چ  دونمینم  - 
ب چآشغال  نیبودم که  دنبال  ا  یزیها  به  اومدنم  خواست    نجایباشم.  به  هم 

 .نیهست به خودشون بگ یامادرتون بوده، پس اگه گله و طعنه 

 یرا به اتاقم نبرم. در حال  هاسهیک  امد یحال خوبم معکوس شده بود اما دلم ن  تمام 
اتاقم را باز م در آن    یخاص  یتش را که زمختکلف  یدوباره صدا   کردم،یکه در 

 :دم یبود شن دایهو

 بدتر! دم یشا یحت  ،ید یرسیبه اونجاها هم م د ی رسیاگه مامانم به دادت نم - 

در دلم فرو  قایانگار عم یزیندادم و فقط وارد اتاق شدم و در را بستم. چ یپاسخ
. البته اگر قرار بر منت بود که حاضر بودم سوختیفضاحت م  نی رفته بود که به ا
سخت گذشته   یتا به روزها  کردم یتحمل م  توانستمیکه م  ییتحمل کنم. تا جا

 بازنگردم.

انداختم که رنگ   یو کفش همرنگم نگاه  فیرا گشودم و به ک  هاسه یاز ک  یکی  یال
درهم را دوباره    میهاآن مرد، سگرمه  یهاحرف  یادآوریداشتند.    ییبایز  یزرشک

 منصرفم کرد.  دنشانیبرد و از پوش
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 : د یخانم پرس الیمن مر دنیآمدم. با د رون یرا وسط اتاق رها کردم و ب هاسه یک

 ؟ ید یهات رو نپوشچرا لباس - 

داد حاال که هوا    شنهادیپ  ز ی. او نپوشمیاشاره به پسرش، گفتم که بعدا م   بدون
برو است،  تراس    میخوب  چا  کیدر  استقبال کردم.   میبنوش  یفنجان  من  و 

رو  اطیح  ییروشنا و  رفتم  زدم،  ح  د یسف  یهایصندل  یرا  نشستم.    اط یتراس 
  نیا  داد،ید میع  یکرده بود و هوا بو   دای جلوه پ  شیهاچراغ  یخشک، به واسطه

 .میشد یم کی کم به سال نو نزدبود که کم یمعن نیبد 

به   کیاما اردالن نزد  نمیبب  خانم را  الیرد شد، منتظر بودم مر  م یکه از رو  یاهیسا  با
به تن داشت که به    یکوتاه سبز رنگ  نیآست  شرتینشست. ت  یصندل  یمن رو

را سمت  ی خنک  ل یدل او گرفتم و سرم  از  نگاه  نبود.    گر ید  یمختصر هوا، مناسب 
بپوشانم که: »اگه زورت به   ل عم  یجامه  بایفر  یه یکردم به توص  یچرخاندم. سع

 .« ر ی بگ دهیهاش رو هم نشندهن به دهنش نزار، حرف رسهینم یکس

 . ردیرا از من بگ اشپردهینگاه ب خواستیاو نم اما

بزنه به سرم و مامانم   هوی  ،ی گردونیروت رو با غرور از من برم  یوقت  یترسینم  - 
 رون؟یرو قانع کنم تا بندازتت ب

آم  از  بود ه  ختهیلحنش که  تمسخر  نم  چی با  وقتآمد یخوشم  سر چرخاندم،    ی. 
بر آرنج و ساعد دستش ماند، سپس آرام    یکبود  یچند جا  ینگاهم ناخودآگاه رو

 ینیخانم با س   الیمر  م،یبگو  یزیبخواهم چ  نکهیشد. قبل از ا  دهیاش کشبر چهره
و رو به    ها گذاشتیصندل  انیم  یگرد و سنگ  ز ی م  یو آن را رو  د ی سر رس  یچا

 اردالن گفت: 
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 .شهیبپوش االن سردت م   یزیچ هیپاشو برو  - 

 لم داد:  یصندل یرو شتر یاما ب او

کنارم   عار یو ب  کار یب  نجایدختر ا  هیرفتن و هم    یاگه سردم بشه، هم پا دارم برا  - 
 .ارهیبگم واسم لباس ب تونمینشسته! م

اش رنگ پس داده بر چهره  . آنقدر غضبچپ نگاهش کرد حال نشستن چپ  در 
 شد. شتر ی ام، غضبش بگرفته شده  د یبه من نگاه کرد و د یبود که وقت

 جان؟  نی نوش یبهت گفت که ناراحت شد  یزیدر نبود من اردالن چ - 

تکان دادم و    ینف  ی به نشانه  ی. فقط سرد یپوزخند به لب، نگاه سمتم کش  اردالن
 شدم. رهیخ ز یم یخوش رنگ رو  یبه بخار رقصان چا

 انداخت و گفت: شی پا  یاردالن پا رو اما

 !هیتیآدم رازدار و پرظرف یل یکنه که خ  ینیریخودش خوادیمثال م - 

چشمانش را به او داد و   ی عصب  یخانم زاغ  الیبود. مر  بیعج  میبرا  برخوردش
 از کوره در رفت: نبار یا

من   ؟یکن  کار ی و چ  ی بگ  یچ   د یبا  یک    یدونیو چهار سالت شده هنوز نم  یتو س  - 
  گذره یم  یخودم قبول کنم و هرچ  یرو به عنوان دخترخونده  نینوش   خوادیدلم م

من احترام   م  یبه من و تصم  د یتو هم با  شم،یتر ممطمئن  می تصم  نینسبت به ا
 .ی محترمانه برخورد کن نیو با نوش یبزار

داغ را    مهین  یشد و چا  ز ی خ  مینگاه به مادرش، ن   کینگاه به من انداخت و    کی
 . در حال بلند شدن لب زد: د ینفس سر کش کیکوچک،   ینیریش کیبا 
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 من، بهش بربخوره و بزاره بره. یهابه نفعشه که با حرف - 

نگر  الیمر را  او  برافروخته  تقر  ستیخانم  اردالن،  خانه  ت  بای و  به  خوران  تلو  لو 
  الیبه عالمت سوال، مر  هیشب  یابازگشت. منظورش را متوجه نشده بودم. با چهره

 .د ی. چهره عوض کرد و  خند ستمیرا نگر

 رو بخور. تی! ولش کن، چای روان یهنوز به بودنت عادت نکرده. پسره - 

 بود که به نفعمه برم؟ یمنظورش چ - 

نا   میدستانش، هنوز برا  یو دستم را گرفت. گرما  د یکش  تر کیرا نزد  اشیصندل
 آشنا بود.

م  -  م  کنهیفکر  از دست  رو  من  تو  م  ده،یبا حضور  چ  دونمیچه    یتو سرش 
آروم   یولش کن. بسپارش به گذر زمان، همه چ  کنه،یم  دی. مثال تهد گذرهیم

 هم اون به حضور تو.  ،یکنی. هم تو به زبون تندش عادت مشهیآروم حل م

  دم ی نوشیکه آورده بود را م   یطعم  خوش عطر و  ینگفتم. داشتم چا  ی زیچ  گر ید
 را شکست.  نمانیکه خودش سکوت ب

موس  -  م  تیقیاستاد  تعط  گفت،یراست  خ  د ی ع  التیبهتره  با  تا  بشه   ال یتموم 
 ؟ یریبگ ادی تار یگ  خوادیدلت م ی. گفتیراحت کالسات رو شروع کن

من را خوب شناخته بود و بلد بود چطور حالم را   یمحرکه  یروهاین  نکهیا  مثل 
 سر تکان دادم و او ادامه داد: اقیدهد. با اشت ر ییتغ

 .خرم یم تار یگ  هیهات، برات شروع  کالس و التیقبل تموم شدن تعط - 

 نگاهش کردم. متعجب
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 گرونه.  یلیخ تار یگ  یول - 

 بر کمرم گذاشت و نگاه مهربانش را چفت چشمانم کرد. دست

من    گفتم؟ گفتم نگران پولش نباش و حرف پولش رو نزن.   ی بازار بهت چ  یوت  - 
  یخوایروزهام کار کردم، نکنه م  ن یرفاه ا  یم، تموم مدت برادکتر بازنشسته  هی

 تید یع  ته،یقیواسه کالس موس  تار یالبته بگم، گ  ا؟یپوالم رو با خودم ببرم اون دن
 !سگه ید ز یچ هی

 *** 

 

 ز یم  یرا رو  لشیو کالفه موبا  د یو تلفن قطع گشت. ناام  بوق آخر زده شد   دوباره
 رونیاز پاکت ب  یگاریبالکن داد و س  وار ی به د  ه یپرت نمود و به بالکن پناه برد. تک

روزها،   نیچرا در ا  دانستینداشت اما نم  گار ی با س  یخوب  یانهیم  ادی. زد یکش
تا   کرد،یم  یعمرش را سپر  حظاتل  نی ترو وحشتناک  نیترکه سخت   ییروزها

فقط   گار،یکرده است. هر چند آرامش س  دایپ  اجیآن احت  یحد به آرامش لعنت  نیا
 . کردیاش بود و عماًل آرامش نمچند لحظه یو برا یظاهر

. به د یرا شن  لشیزنگ موبا  یپک را نزده بود که صدا  نیلب آتشش زد. اول  یرو
  دایباشد، خواهرش ش  ناز یپر  کردیداخل خانه بازگشت. برخالف تصورش که فکر م

 لب زد: رمقیب یبعد از پاسخ دایکرد و ش   یبود. سالم

شب سال   یقهیده دق  ساعت  هشت و   ؟یومد یداداش. چرا ن  کنمیدارم دق م   - 
 تهران؟ یتنها موند  یواسه چ شه،یم ل یتحو

 افتاد. شیابروها نیب یقیعم نیمبل لم داد و چ  یرو
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 خودم.  شیپ ارمتیب رهیت سر ماگه حوصله  - 

 : د ی. نالد یچیپشت خط پ دایآه ش یصدا

پ  نیب  یچ  -  هم  بابا  مامان گذشته؟  و  درست  گهیم  رته، یگیتو  بهش   یحرف 
  اد ی. مامان هم روزه سکوت گرفته. زیدیتلفناشم جواب نم  ی گاه  یحت  ،ی زنینم
 خوامی. تا مگهیدروغ م  دونمیخبر نداره اما من که م  گهیم  یشیکه م  چیپاپ

م وققرص   گهیاعتراض کنم  سر  چون  بخور،  وقت  سر  رو   ی خورینم  تهات 
 ی ایینم  گهیشده گرشا؟ چرا د  ی. چمیجنگ دار  گهی. هر روز با همد یحساس شد 

 .له یخونه؟ االن که دانشگاه تعط

فوت    ز ید تمام وجودش را نفرستاد، حس کر   رونیرا ب  گارشی دود س  نیاول  یوقت
 فرستاده است. رونیکرده و ب

هم که دارم   یا. داروخونهکنمیدرسام رو مرور م  مونمیبشه؟ م  یکه چ  ام یب  - 
م د  کنمی توش کار  ناله    روز یتا  چس  مدام  روزها  اون  خودت  مگه  بود.  باز 

 ی آبج  گهید  یحاال خالص شد   ؟یشیاز شر من  ُمفّتش خالص م  یکه ک  یکردینم
 .خانم

 گفت:   هیلرز گرفت. با گر دایش یصدا

جور    هی برم همه    تونم یکه نم  رونیبرگرد داداش، تو رو خدا. ب  گم،ینم  گهید  - 
.  شمیم  وونهیخونه هم فقط جنگ اعصابه با مامان. دارم د  کنن،ینگاهم م  یبد 
 ؟یاییم یک

انداخت    ز یم  یتمام داخل ظرف رو  مهیرا ن   گار ی جوابش را بدهد. س  خواستینم
 و با سرفه لب زد:



 

 
540

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 ن؟ یزنیبابا چه خبر؟ بهش سر ماز خان - 

 : د یتوپ یعصب دایش

 ! یاییبه درک که نم  ا،ین - 

لجباز  یلبخند   گرشا وع  یرو  دایش  یاز  وعده  دادن چند  با  و   د یلبش نشست. 
را گرفت،    ناز یپر  یکه شماره  نبار یداد. ا  ان یاش را با او پاسال نو، مکالمه  ک یتبر

هرچه حرف    خواستیخاموش بود. از خاموش بودن تلفن تنفر داشت. دلش م
 . دهد یرا م  یسک  یگوش  یکند که اعالم خاموش  ینثار خانم تواند یچرب م

او حالش را   از   ناز یپر  ی داشت، دور  اشیکه زندگ  یسخت  تی و دار وضع  ر یگ  در 
 یکس  ازمندیرفع مشکالت و خوب شدن حالش، ن  یبرا  یبدتر کرده بود اما او ک

 بار دومش باشد؟! نیبود که ا

هال خانه   ینمانده بود. لب  پنجره  یباق  دیسال جد   ل یاز چند ساعت به تحو  شتر یب
  دیناام   یتماس گرفت و بازهم همان جمله   نیبا خط نوش  نبار یرفت و بازش کرد. ا

  دایرا پ  نیکننده و زجرآور خاموش بودن مشترک مورد نظر تکرار شد. اگر نوش
م  کرد،یم ا   خواستیدلش  و کار  یتالف  را  هایخبری ب  نیتمام  کند که    یکند 

 .شد یاند یشدن ب د یبه ناپد  یالحظه ینتواند حت گر ید نینوش

 *** 

 نینوش

 

 و پر ذوق لب زد: د یسمت من چرخکامال   مکتین یرو
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 ! بای بگو جون فر ؟یراجب من باهاش حرف زد ییخدا - 

 گفتم.  یا«»بله  اقیو با اشت دم یخند 

 گفت؟  یخب اون چ - 

 .گمیازش مطمئن شدم بهت م یداد که وقت ییهاقول  هی - 

ام  به شانه  یابود. ضربه   دهیبودم را پوش  دهیبار تنش د  نیکه اول  ییهالباس   همان
بودم  دهیکه پوش  یرنگ و خوش دوخت   یلیف یباران  یرو هیزد و نگاهش چند ثان 

 ماند. 

فقط اداتو   هیبق  ،ییتو  ی! دوست واقعیهست   یک  گهیتو د  ن،ی بابا دمت گرم نوش  - 
 شما به من هم برسه؟ یاز مادرخونده یریخ هی شهیم یعنی. ارنییدرم

  شه یاند رها کنم. همدستم را گرفته  یرا که زمان  یکسان  توانستمینم  چوقتیه
 توانستم، یو حاال که م  میو بهتر بتوانم در صدد جبران برآ   شتر یب  خواستیدلم م
ب   یاشده  چیکاغذپ  یهیهد   فمیاز داخل ک  کردم؟ یم  غیچرا در و    رونیرا  آوردم 

 گذاشتم.  شیزانوها یرو

 مبارک. دتیتوئه، ع یبرا نیا - 

لب  ر ی متح با  و  آورد  باال  هم  یهاسر  نگاهم کرد.  شده  معوج  و  با    شهیکج 
رو  یبیعج  یهاکیمم م  یکه  م   کاشتیصورتش  بگ خنده  شد یباعث  .  رد یام 

پر فراز و نش  یبرخالف زندگ برا  یاکه چشمه   بشیسخت و   ف یتعر   میاز آن را 
 داشت. یشاد  یهیکرده بود، روح
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  م ی بود دهیمغازه د ک ی  نیتریکه قبال در و  یبا مانتو اسپرت یرا باز کرد و وقت کادو
خ بود  او گفته  ح  یل یو  اما  آمده  نم  فیخوشش  شد،    تواندیکه  مواجه  بخرد، 

دورگه   ش یبغلم کرد. صدا  شده و   انیع  یهاچشمانش برق افتاد. پر شد از احساس 
 شده بود.

واسم    یتونی. که مادیز  یلیعوض شده، خ  تیخوشحالم که زندگ  یلیخ  نینوش  - 
تر از تو، منم آخه! خرشانس  ی. بچه تو چقدر خرشانسیبخر  یگرون  هیهد   نیچن

 ن یتو دوم  ،یکردم، بعد  خالص شدن از شر اون شوهر نامرد و مفنگ  داتیکه پ
 .یمن یشانس زندگ

دارد گر  یوقت شدم  متوجه  شد،  جدا  آغوشم  مابکند یم  هیاز    ش یهااشک  نی. 
 .د یخند 

 !ایبغلت پر رو نش ر یز کارم یهندونه م قدر نیا - 

بود اما    زانینام  زهایچ  یلیصورت کش آمد. حال دلم اگر از خ  یبه پهنا  لبخندم 
که با عجله داشت سر    یماه  نیفرورد  یخوب بود، به خوب  ی لیخ  ام ی حال ظاهر

 . د یرسیم

فر  -  بهت گفتم  بار  م  بایچند  اول  گمیبازم  تو  بهتر   نیکه  ولت یدوستم  نیو   .
 مطمئن باش. کنم،ینم

خانم    الیانداختم. به مر  لمیبه ساعت موبا  یمانتواش بود که نگاه  یحال وارس  در 
 قول داده بودم تا قبل از ساعت هفت خانه باشم.

 گفت:   بایفر م،یبگو یزیچ نکهیاز ا قبل 
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اون پسرخاله   -  به  با کله رفت  یگینم  تیعوض  یچرا  تا    یتو  یکه  ظرف عسل 
  دتیجد   یو افتاده  سی و ف  افهیو ق  بیت  نیا  یرو تو  تو  ادیچشماش دوتا بشه؟ ب

 و همه جاش بسوزه!  نهیبب

کرده    فیتعر  بایفر  یام را برااز گذشته  یباال رفت. درست بود که بخش  میابروها
نکرده بودم که  ییبدگو چوقتیام به گرشا گفته بودم اما هاز عالقه یبودم و حت 

کرده    یبداند. گرشا آنقدر در حقم خوب  «ی صفت »عوض  قیخواهد گرشا را الاو ب
او، خودم  یخوشبخت یبود که برا ز ی، آنقدر عزبرود شیبود که نخواهم خار به پا 

  گانهیب  شیبرا  «یمن مرد بود که صفت »عوض  یبودم و آنقدر برا  دهیرا کنار کش
 . دلخور گفتم:د ینگاهش کردم که لب گز ز یباشد. ت قیو کامال ناال

 .یزنیحرف م  ینجوریراجبش ا ادییخوشم نم - 

 اش را کنترل کند. خنده نتوانست

غ  -  چقدر  بابا،  فریرتینه  جون  ول کن  پ  با،ی!  االن  صفا   ش یاون  داره  عشقش 
 ؟یاییم یم یاکریش بغض اونوقت تو واسه کنه،یم

از عشق    یمخصوصا وقت  با،یفر  یهارف شده بود، البته ح  رم یجا بلند شدم. د  از 
 نبود. ر یتاثیهم ب کشاند یو احواالتم را تا مرز برزخ م زدی گرشا حرف م

 ؟ یناراحت شد  - 

 رفتم که دنبالم آمد. ابانیسمت خ به

 خونه باشم. د یبا ل ی شده، تا قبل از سال تحو  رم ینه فقط د - 
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آژانس به خانه   کیگفتم و با    کی تبر  شیشاپیکردم، سال نو را پ  یاو روبوس  با
گرفته بودم.   ادی  یچند روز رفت و آمد، آدرس خانه را به خوب  ن یبازگشتم. در ا

 دهی گرد بلند چ  ز یم  کی  یخانم رو  الیکه مر  ییبایز  نیوارد شدم هفت س  یوقت
عادت هم را جلب کرد. طبق  توجهم  اح  شهیبود،  و   یگرم یپرسوال با من  کرد 

 گفت: 

گرمش   د یتو آخه؟ سرد شد. با  ییآوردن، کجا  یپلو با ماه  یبزگفتم س  رونیاز ب  - 
 . میکن

  ی رهیبه من، خ  توجهیآن نشسته بود گذشتم که ب  یکه اردالن رو  یمبل  یکینزد  از 
 گفتم:   رفتم،یکه به سمت اتاقم م  یبود و در حال لشیموبا

گرمش   ام ییشد. االن م  ر یخودم براتون درست کنم اما د  خواستمیآخ آخ! م  - 
 . کنمیم

و بعد از مرتب کردن شالم، به    دم یپوش  یبلوز خاکستر  یسارافون بلند از رو  کی
 بازگشتم.  ییرایپذ 

 ال یمر  یتا طبق خواسته  ختمیریکه داشتم غذاها را داخل ظرف مناسب م  یحال  در 
 اشیگوش  یکنم، او کنار پسرش در حال وارس  بگذارم و گرم   و یخانم داخل ماکروو

 دفعه لب زد:  کی به چشم داشت.  ز یرا ن  اشینیب کینزد نکیبود و ع

 ؟یبود  دهیشن یزیچ انوسی! راجب هشتگ عروس اقنیها نوش - 

 فکر کردم و گفتم:  یهمان فاصله سر سمت او چرخاندم. کم  از 
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  هی   یسال تموم تو  کیکه    یهمه راجب دختر  نستایا  یتو  شیآره! چند سال پ  - 
آزاد شدنش از زندان،   یو واسه  زاشتنیزنده مونده بود پست م  بیعج  یرهیجز

 گه؟یداده بودن. آزاد شد د ل یکارزار تشک

مقابل    یغذاخور  ز ینگاهم کند، پشت م   نکهیشد و سمت آشپزخانه آمد، بدون ا  بلند 
 آشپزخانه نشست.

پست نوشته برگشته به    هی   ی تو  نجایوقته، اما ا  یلیآزاد شدنش رو که آره، خ  - 
 تر بیبرگشته. عج  بتیکرده بوده با هزار مص  دای آب پ  یایفوب  نکهیبا وجود ا  رلند،یا
که ازش فقط    ییبرگشته جا  میدرسش رو هم نخواسته ادامه بده و مستق  نکهیا

 خاطره بد داره.

 نیب  شود،یم  دایپ  یو احمق  کار یب  یهاعجب آدم   کردم یکه داشتم فکر م  همزمان
 :دم ی، پرسمانده بودم  ویماکروو یهادکمه 

 کدوم رو بزنم تا گرم بشه؟  - 

 دکمه را داد و سپس گفت: ینشان

متروکه فرار کرده و حاال    رهیاز اون جز  یپسر   هیهم نوشته ظاهرًا با    نجایآهان! ا  - 
  ی ول  دونمیاون. درست و غلطش رو نم  شیبوده، برگشته پ  رلند یچون پسره ا

  یپسر  قیوقت از محل دق  چیخود دختره ه  ،یتیامن  ل یجالبه! نوشته به دال  یلیخ
 نزده. یکه دوسش داشته حرف

  دم یدیم کردم یکرد. حاال که خوب فکر م  ر یچند لحظه مرا درگ یبرا شیهاحرف
هر   ل یبوده و نه احمق، فقط عاشق بوده است! مگر نه که عشق، دل  کار یاو نه ب
 است؟یدن ن یدر ا یمعلول
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ها فاصله را شکسته و نخواسته جبر  رسنگ خود گفتم خوش به حال آن دختر، ف  با
برا  یزندگ ضع  دنینرس   یرا  من  مثل  همه که  تمام   ستند ین  فی قبول کند.  تا 
به کس  اشانیزندگ با دستان خودشان  البته حتما که حس بسپارند   گر ید  یرا   .
عالقه آن وگرنه  بوده،  متقابل  برا  ک ی  یها  ندارد که  را  آن  ارزش   شیطرفه، 
سفر کن  لومترهایک وطن  از  خاطره   یدور  به  برگرد  یهاو  مثل یتلخ گذشته   .

م  کی  یجاده م  ماند یطرفه  تو،  حرکت کن  یخواهی که  جاده  آن    ؛ یبرعکس  
 .یشویو متضرر م ینیبیم بیصددرصد آس

  یانتها  نیسهفت  یممتد به سفره  یهاخانم باعث شد دست از نگاه  الیمر  یصدا
 بردارم. ییرایپذ 

 کرد.   خیجان، غذا باز  نینوش گهید ایب - 

نشستم، اردالن هم آمد و مقابلم نشست. امروز    یغذاخور  ز یکه پشت م  نیهم
 ستیاست و قرار ن  حوصلهیبود. خوشحال بودم که ب  تر دهیپرو رنگ  تر حالیب

ااندازدیکل راه بدوباره کل  با تند   ن ی. در    م یاو، تصم  یهایمدت، بارها و بارها 
  ن ی بروم اما هر بار به ا  شه یهم  یگرفته بودم دل از زرق و برق آنجا بردارم و برا

با   شد یموفق مخانم    الیمر  ز ین  تیرفتن ندارم. در نها  یبرا  ییبودم که جا  دهیرس
 آرامم کند. شیهاحرف

 ل یبرنامه قبل از تحو  ژهیداشت و  ونیزیسال نمانده بود و تلو  ل یتا تحو  یزیچ
وسط    ،یپلو را همراه با ظرف ماه  یسبز سیخانم د  الی. مرکردیسال را پخش م

 گذاشت و گفت:  ز یم

 .میغذامون رو تموم کرده باش  ل،یکه تا قبل از تحو  نیزود بکش - 
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  ز ی. عززدند یها مدام مقابل چشمانم پرسه مو گذشته  زدیامروز ساز ناکوک م  دلم
پدر    گر ید  یسال کنار خود داشتم و حاال نداشتم. حت  ل یتحو  یرا پارسال در لحظه

  امی سال زندگ  نیتراسکار شوم   د یبابا را، گرشا را نداشتم. امسال با  نداشتم، خان
گرفته بود و    ز یامسال، دامان کامران را ن  یسنح  ی. حتکردیه نام خود ثبت مرا ب

 ی زیکه چ  کردم ینبودم. چطور وانمود م  ر یتقصیاو افتاد ب  یکه برا   یمن در اتفاق
 نشاندم؟ ینشده و طوفان درونم را فرو م

 ؟ یدوست ندار یماه ؟یخوریچرا نم - 

اردالن هم    دم یو د  د یگاهم چرخخانم به خود آمدم، بالفاصله ن  الیمر  یصدا  با
 لب گفت:  ر ی. زکند یهمراه با او دارد نگاهم م

 تعجب کرده! ه،یچ نهیتا حاال نخورده که بب - 

را کم داشتم!   نی. فقط همزدی م  شهیبود، او هم بدتر ت  ختهیخودش بهم ر  احواالتم
بار   نیاول  یخانم اسمش را با عتاب صدا کرد و من عنان از کف دادم. برا  الیمر

 باال رفت:  میصدا

 ن؟ یبرس یبه چ نییخوایها محرف  نیاز گفتن ا - 

 گفت:  رمقیاما ب الیخیب کرد،یکه غذا را داخل دهانش مزه مزه م  یحال در 

 ! ستین نجایو جات ا یتو از پشت کوه اومد  نکهیبه ا - 

  ی هاکه با حرف   یخانم مانند تمام دفعات  الی. مرد یلبش به خنده پر  یبعد گوشه  و
 داد زد:  رفت،یاز کوره درم عیاردالن سر

 دهنت رو ببند اردالن.  - 
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مشت  اردالن چنان  ناگاه  ترس    ز یم  یرو  یهم  از  پر  کی کوفت که  باال  .  دم یمتر 
که خواست قدم از   نی بود. بلند شد اما هم  یرمنطقیو غ   بیواقعا عج  شیرفتارها

جمع شد،  ش یخورد و پاها نیشده باشد زم یخال ش یپا ر یقدم بردارد، انگار که ز
 .د یکشیشکل ممکن درد م  نیبه بدتر  د،یچیدر خود پ  زمزمه کرد و  یدارآخ کش

 ی . چند بار با دلهره نامش را صدا کرد و وقتد یزنان سمتش دو  غیخانم ج  الیمر
 است آمرانه داد زد:   میوضاعش وخا د ید

 . شمهیآرا ز یم یهم رو نیماش چی. سوئاریو شالم رو ب  یبرو باال از اتاقم باران - 

  ن ی بار بود که در ا  ن یها باال رفتم. اولاز پله   یتعلل  چیو شوک زده، بدون ه  نگران
  یکیوارد    ی. به صورت شانسآمدم یباال م  یبودم به طبقه  نجایکه ا  یادو هفته
خانم است و اشتباه    الیکه درش باز بود شدم. معلوم بود اتاق خود مر  ییهااز اتاق 
فرصتنکرده دقت    یام.  به  تا  رو  شیتماشانبود  از  دونفره،   یکنم.  تخت 
 که داده بود برداشتم.  یرا طبق آدرس نیماش چیسوئ طور نیرا و هم  شیهالباس

و با   ستمیرا نگر  وار ی د  یرو  یشده  یبزرگ نقاش  ر یتصو  رفتن، گذرا  رونیب  هنگام 
 آمدم. ن ییها پادوان از پله ن؟«ینوش  ی»کجا موند  یصدا

داشته باشد و حاال شکم داشت   یخاص  یضیزده بودم که اردالن مر  ییهاحدس
 .شد ی م ل یتبد  نیقیبه 

خانم    الیو مر  میرسانده بود  مارستانیشد، تازه اردالن را به ب  ل یسال تحو  یوقت
نکو، از بهارش   نیچن  ی. سالکردینگاهش م  شهیاز پشت ش  هی هنوز داشت با گر

 بود! دایپ
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را   شیهاکه دستش بود اشک  یرا گرفتم. با دستمال  شیهارفتم و شانه  کینزد
شده   خلوت بود و چون سال، تازه نو   مارستانیپاک کرد و در آغوشم جا گرفت. ب

  ی آرام شد، کمکش کردم تا رو  یکم  یر داشتند. وقتاز کادر حضو  یبود تعداد کم
 . ند یبنش وار یکنار د  یفیرد یهایصندل

 شرمنده دخترم.   م،یخراب کرد ید یحال تو رو هم دم ع - 

 دستش گذاشتم و لب زدم: یرا رو دستم

خانواده  د،ینگ  طور نیا  -  برانیمن  یشما  فقط  چرا    ی.  نگرانم،  اردالن   هویآقا 
 شدن؟ ینطوریا

 اش را پاک کرد. قرمز شده ینی ب  ،یدستمال کاغذ  با

 خواست ی. راستش دلم نمیدونیات مخوشحالم که ما رو جزو خانواده  یلیخ  - 
 بهت نگفتم. نیهم یبرا ،یمشکالتمون بش  ر یدرگ یزود نیبه ا

 کرد و ادامه داد:  ینیفنینگاهش کردم. ف منتظر 

ساله که    شیرو از دست داده و االن ش  شهیپسرم اردالن... اردالن هر دو کل  - 
بود اما    زشیالینوبت د  روز ی. دنجایا  مییاییسه روز م  یا. هفتهشهیم  ز یالیداره د

رو   زشیالید  یکردم جلسه   یو هرکار  یلجباز   یبا من حرفش شد، زد تو دندنه
 ل یاس! دم سال تحوچهار ساله   ینرفت. به سنش نگاه نکن، پاش برسه بدتر از بچه

 .نجایگذاشت، ُمردم و زنده شدم تا رسوندمش ا  یما رو به چه روزگار نیبب

 یافتاده بود و در حال حرف زدن، مضطرب به اتاق  اشیشانی پ  یرو  یقیعم  نیچ
 .کردیبود نگاه م یکه اردالن بستر
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 یی و با هم جا  شد یمادرش م   نیاردالن سوار ماش  انیروز در م  کی  مدت،   نیا  در 
من    روند یکجا م  گفت یخانم نم  الی. مرگذاشتند ی و مرا در خانه تنها م  رفتند یم

را گرفته    میهابود! جواب تمام سوال   نی هم  ی. پس براکردم ینم  یهم کنجکاو
سوخت. البد    شیلحظه دلم برا  آناز اردالن نداشتم اما    یدل خوش  نکهیبودم. با ا

 : دم ی بود. کنجکاو پرس نی هم ز ی دستش ن یهازخم و یالغر ل یدل

 هیکل  وند یپ  افته،یاز کار م   هاشه یرو که کل  یکس  دم یمن فقط شن  ه؟یچ   ز یالید  - 
 . کننیم

 داد. یفلز  یبه صندل هیتک و د یاز درد کش ینفس

مر  هیکه    هیعملکرد  ز،یالید  -  به  م  ضیدستگاه  دستگاه کار   کننیوصل  اون  و 
دخترم، اردالن هم فعال    ید ی. درست شنده یخون رو انجام م  ه یتصف  یعنی  هاه یکل

 .میساله که منتظر شیش س،ه یکل  یتو صف اهدا

  ی ها زجرهاسال  نی . حتما که او و اردالن، در اآمد یسال! به نظر دردناک م  شش
 بودند.  را متحمل شده یادیز

 که چند متر با ما فاصله داشت مانده بود.   یدر ینگاه  نگرانش، رو هنوز 

 رو از دست داد؟ هاشهیچرا کل - 

که اردالن    یو اتاق  مارستانی. نظر از سالن خلوت بد یجواب سوالم فقط آه کش  در 
خ خورد  من چر  یرو  اشره یت  یهاله یت  ت،یدر نها  نکه یتا ا  داشتیدر آن بود برنم

 تر کرد:را آرام  شین صداُ و ت

تو    خوام یمن هم م  ،یدونی و ما رو از خودت م  یما شد   یچون جزو خانواده  - 
  امرزشیخداب  ی. باباهیاتفاق، ارث  نیاز ا  یبخش  هیرو از خودمون بدونم و بهت بگم.  
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به خود اردالن و   گردهیترش برماز کار افتاده بودن. اما بخش مهم  هاشه یهم کل
 اشتباهاتش. 

 چشمانش سرخ بود.  ر یفوت کرد. صورتش کامال جمع شده و ز نفس

ناپختگ  هیاردالن    -  بود. دوران  ترامادول شده  بود و    ش یمدت معتاد به قرص 
. کردی م  فرق  یلیخ  ن یشاه  کمیبا پسر کوچ  اتشی. از همون اول، ُخلقشینادون
 یهااهل درس و کتاب بود اما اردالن سرش باد داشت. آخرش اون قرص   نیشاه

 یهااون قرص   همو    یارث  ینهی. هم زمرو تباه کردن   ندشیو آ   یمزخرف زندگ
لعنت هم  ییبال  یمخدر  شرا  دم یترسی م  شهیکه  با  حاال  آوردن.  که    یطیسرش 

 رسش رو ادامه بده. کار کنه و نه د  تونهیش به وجود اومده، نه مواسه

جواب دهد. به گمانم همان    نه«ی»شاه  ی با زمزمه  باعث شد   لش یزنگ موبا  یصدا
 کردیصحبت م  لشی داشت با موبا  ی. وقتزدیپسر کوچکش بود که از او حرف م

  ی پنجره  کینزد  گفت،یسال گرفتارش شد م  ل یکه دم تحو  یبتیمص  یو درباره
بود. دستگاه   دهیابتخت خو   یخانم رو  ال یرفتم که پشت آن، پسر مر  یمربع شکل

 یها، خون جارلوله به دستش وصل کرده بودند که درون لوله   کی توسط    یبزرگ
  ی لیبود. انگار حضورم را حس کرد که سرش را آرام چرخاند و نگاهم کرد اما خ

  شه، ی. پشت آن شد ی رسیبه نظر م  یگریاز هر زمان د   تر ده یزود نگاه گرفت. رنگ پر
 تر. آرام   طور نیتر شده بود هممظلوم   شناختم،یکه م  دنبو  یمرد بد عنق و تند مزاج

در    یادغدغه  چیه  کردم ی خانم سوخت. تا به حال گمان م  الیاو و مر  یبرا  دلم
 .خوردم یندارند و چقدر که به حالشان غبطه م اشانیزندگ

تا   قایدق  کرد،یجلوه م  بایها زاز آدم   یلیخ  یبود، نه؟ ظاهر زندگ  یبیعج  یایدن
 .یبود دهینفس نکش یمدت طوالن یبرا هایسقف آن زندگ ر یکه ز  یزمان
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بابا  حاال حالش چطور بود؟ اگر نگران نبودم که خان   یعنیبهنام افتادم،    ییدا  ادی
 .زدم یکنند، حتما دوباره به او سر م  میدایپ هیو بق

. ساعت از دوازده د یطول کش  یحدود چهار_پنج ساعت  مارستانیدر ب  مانحضور 
بود و   نیدر فضا عج  یتر از قبل شد. سکوتخلوت  مارستانیب  اطیشب گذشت و ح

 .د ی رسیها به گوش ماز دوردست یبمب دست دنیترک یصدا یفقط گاه

  ی جلو  یپسرش را گرفته بود، کمکش کرد در صندل  یخانم بازو  الیکه مر  یحال  در 
عقب نشستم   یدر صندل  ز یو خودش پشت فرمان نشست. من ن  ند یبنش  نیماش

نداشت،    یاردالن هنوز حال و روز درست  نکهیکه در را بستم، با وجود ا  نیاما هم
 لب زد:

 دلت خنک شد؟ - 

. کند یدارد نگاهم م  ن،یماش  یکنار  نهیداده از آ   یبه صندل  هیطور که تکهمان  دم ید
ندادم. حال   یتر آمدم تا در ُبرد نگاهش نباشم و جوابوسط  یجا به جا شدم و کم
مر  و  خودش  روز  عالقه  الیو  بود که  آشفته  آنقدر  ا  یاخانم،  دادن   نیبه کش 
 موضوع نداشته باشم.

به اتاقم رفتم. تازه    ز یبه اتاقش برد و من ن  میمادرش او را مستق  م،ید ی رس  یوقت
 م یهایدلتنگ  ام،یشگیطبق عادت زشت هم  خواستمیرا عوض کرده و م  میهاسلبا

خانم به   الیبه در خورد و مر  یادهم که تقه   ام یگرشا الت  جیپ  ی تکرار  یرا با بررس
که داشت، بدون   یو اعصاب خراب  ودمشه  یبا خستگ  کردم یاتاقم آمد. گمان م

را تن کرده و مقابل   اشیراحت  یهاباشد اما لباس  دهیرفته و خواب  ر یبخ گفتن شب 
 بود. گفت:  ستادهیدرگاه ا
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بود که کنارمون    ییسال نو   نیها داشتم، اولبرنامه  یلی. امشب خد ی اردالن خواب  - 
 شد. یکه چه اوضاع  ید یاما د یبود

ندارد. دستش را از همان فاصله   یبیدادم که ع  اشیزد و من دلدار  ی کوتاه  لبخند 
 د و گفت: دراز کر 

 نشونت بدم.  یزیچ هی خوام یم ایب - 

 یقدم برداشت و مرا با خود به طبقه   نهیشدم و دستم را به او دادم. با طمان  بلند 
که در    یکوتاه باال روشن بود. عالوه بر دو اتاق  یدر راهرو  یباال برد. چراغ کم نور
راهرو وجود داشت.   یهم در انتها  یاتاق  کرد،یم  ان یها رخ نمابدو باال آمدن از پله 
 رانیو ح  د یورود به اتاق، چشمانم دور تا دورش چرخ  ا. بمیباهم به آن اتاق رفت

 ز یم  ک ی.  بایکوچک داخل آن اتاق بود، کوچک اما به شدت ز  یکتابخانه  کیماند.  
چند گل   شیمطالعه قرار داشت و رو  یبرا   ،ی ورودهم در امتداد    یچوب  یو صندل

 بود.  بایز یعیطب

 ا ی  یتوهم دوست دار  دونمینم  ن،یبه خوندن رمان عالقه دارم نوش  یلیمن خ  - 
هر کدوم رو، هر    نجا،یا  یهااز کتاب  یتونیبه بعد م  نینه. آوردمت که بگم از ا

 . یو بخون یبردار یوقت که خواست

به خواندن کتاب عالقه داشتم    شهی. همکردیم  یدر وجودم سرکش  جانیه  هنوز 
بابا پول دادن به کتاب را هدر دادن  . اما خب، خانکیرمانت  یهامخصوصا رمان 

 ن ییپا  یاولو اشتباه ذره  دش،یاز عقا  چوقتی ! هگر یبابا بود د. خان دانستیآن م
 .آمد ینم
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نخر  میبرا  چوقتیه  کسچیه ا  ی. گاهد یکتاب  دانلود    گانیرا  رمان  نترنتیاز 
بر صفحات   نقش بسته   یهاخواندن رمان  دانستمیاما م  خواندم یو م  کردم یم

 تر باشد. بخشلذت تواند یکتاب، م

رمان  اتاق هم  آن  و کتاب،  رمان  از  مملوء  بود،  قفسه  دورتادور  و   یهاسراسر 
بودم و   دهیرا شن  نفشا یو تعر  دهید  نستایرا مدام در ا  شانی هاکه اسم  یمشهور

 نداشت.  یتیسا چیرا ه افشانیدیپ ینسخه گشتم،یهر چقدر م

در دست داشت که با روبان   یاهیخانم را نگاه کردم. هد   الیبا شوق برگشتم و مر 
 شده بود. لبخند به لب سمتم گرفت و گفت:  نیقرمز تزئ

 جان.  نی مبارک نوش دتیع - 

باکالس    میبرا  شهیکه هم  ییهابزرگ از آن   یاگرفته بود، با صفحه   ل یموبا  میبرا
کنارش   ز ین  دار ل یاکل  یقاب دخترانه  کی  یداشته باشم. حت  خواستیبود و دلم م
 گذاشته بود.

 یزندگ  یهاتنه تمام حسرت  کی. او داشت  میچه بگو  دانستمیکردم. نم  بغلش
انجام   میدر و مادرم بود تا براپ  یفهیآنچه را که وظ  ی. همه کردیمرا جبران م

پس   شدم،ی نم  شیهایخوب  ی  و من اگر بنده   کردیم  ی داشت عمل  چشمیدهند، ب
 کردم؟ یچه م

 *** 

 

 یلیاما خ   دم یکش  ی فیخف   غیدرست در کنار تختم ج  دنشیو با د   د یپر  چشمانم
. چقدر دلم  نمشیتر ببزود نگاهم بند نگاهش شد. بلند شدم و نشستم تا واضح 
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 آمد یاشک شوق به سراغم م  اشیناگهان  دنینگاهش تنگ بود. داشت از د  یبرا
 قرار گفتم: ی. بگفتینم چیبه لب داشت و ه ینیاما او فقط لبخند دلنش

 . تیوراز د مردم یبرات تنگ شده بود گرشا... داشتم م یلیدلم خ - 

 تخت نشست، درست دوشادوش من. لب زد:  یشد و کنارم رو  بلند 

 ؟ینوش  یو رفت یگذاشت  خبر یب یواسه چ - 

باز هم   کردیهم تکرار م  گر یاگر هزار بار د  اسمم به زبان او، دلم را لرزاند و  مخفف
 .د یلرزیم شی دل  المذهب برا نیا

 ی . عطرش ال به الدمیاش را در آغوش کشمردانه  یخوددار باشم و بازو   نتوانستم
  ه ی شد. با گر  ز یدلم قرار از دست داد و وجودم از شوق او لبر  د،یچیپ  میهانفس
چ  یسع صدا  میبگو  یزیکردم  سعآمد یدرنم  میاما  بس  ی.  بزنم،  حرف   ار یکردم 
 نشنود. اگرش  دم یترسی بود که م نییآنقدر پا میصدا دم،یکوش

نم  -  نمگرشا  رفتمیکاش  فرار  خونه  از  د  دنتیند   کردم،ی، کاش    موونهیداره 
 ؟ یفهمیکسم، مبده، حالم بده همه یلی. حالم خکنهیم

و فقط سکوت کرده بود. سر چرخاندم و خواستم دوباره   گفتینم  چیه  گرشا
تماشا  یاو، کسر  یبه جا  دم ینگاهش کنم که د . نگاهش آنقدر کند یم  میدارد 

تخت،    کیرا به شدت پس زدم. نزد  شیکردم و بازو   یترسناک بود که قالب ته
  یاتاقم، رو  یواریدها، مقابل کمد  آن   یدورتر از همه   ز یبود و عز  ستادهی کامران ا

 .کردینگاهم م نیو خشمگ ستاده یخودش ا یپا

سرم شروع   شده بودم که  دار ی بد ب  ی. به حد دم یاز جا پر  ل ی زنگ  موبا  یصدا  با
ضربان تند قلبم گذاشتم و نفس زنان   ی. دستم را رویعصب  یهازدن  کیکرد به ت
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اتاق چشم چرخاندم و خوابم را مرور   یجا  یدر جا  ی. وقتتخت نشستم  یرو
پناه    ییبه روشو  ورا خفه کرده    لمیموبا  یصدا  عیشد. سر  د یکردم، وهمم تشد 

 بردم.

ب  بیعج  یترس سع  ل یدلیو  بود.  رخنه کرده  وجودم  آخر    یکردم صحنه   یدر 
ترش فکر کنم. قبل   یها بسپارم و به صحنه  یبودم را به فراموش  دهیکه د  یخواب
که به شدت در خواب ملموس   یجذاب   یها گرشا، به عطر تنش و به نگاه  دنیبه د

حت خواب  در  او،  به  احساسم  قشنگ  تر قیعم  یبود.  بوو  دلم  دتر  آنقدر که   .
 . شدم یمتوقف م کردیکه گرشا نگاهم م  یتا ابد در آن خواب، وقت خواستیم

پوچ    یو ادعا  دنشی. سخت بود ند بودمش  دهیکه ند   شد یم   یچهار ماه  حدود 
عهد و  ،یباشم اما افسوس! دلتنگ یفراموش کردنش. با خود عهد بسته بودم قو

طور  آن  دادیرا چنان زهر کرده بود که اجازه نم  میهالحظه  شد،یسرش نم  ثاقیم
بود، انگار چند تکه از    دهدر من گم ش  یز یلذت ببرم. چ  دم یجد   یاز زندگ  د یکه با

وجود هم  ام یپازل  و  نداشتم  هم  شهیرا  بودم.  خ  نیدنبالش  در  پا   ابان یکه 
کج  دلم راه    نمش،یبب  یاتفاق  د یتا شا  گشتیچشمانم فقط دنبال او م  گذاشتم،یم
 . دادم یکه عنان از کف م  شد یدر سرم روشن م ییو دوباره فکرها کردیم

 .دم یصورتم کش یممتد آب رو دنیخانم، دست از پاش الیمر یصدا با

 ؟ یشینم دار ی ب ن،یاز ساعت کالست گذشت نوش - 

از آنچه   شتر یب  رفتم،یم  یقیکه به کالس موس  یدو ماه  نیآب را بستم. در ا  ر یش
پ داشتم  م  شرفتیانتظار  و  بودم  آهنگ   یبخش کوتاه  توانستمیکرده   ی هااز 
بود بنوازم، که بتوانم احساساتم را در انگشتانم   میبنوازم. آرزو  تار یمعروف را با گ

 یبود تا دوباره ادامه  مینشانش بدهم. آرزو  یقیو با لرزش تار به تار موس  زم یبر
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چه مرگم   آوردم،یها را بدست م آن  یم همهبدهم. پس حاال که داشت  ل یتحص
 آورد؟ یطاقتم را سر م  و  کردیم   یرسمیشده بود؟ چرا خوشحال نبودم؟ چرا دلم ب

رفتم.    رونیاتاق برداشتم و از اتاق ب  یرا از گوشه  تارم یگ  دم،یرا پوش  میهالباس
 ینهیرا مقابل آ   شی هاکه داشت تل   یتنش بود و در حال  رونیخانم لباس ب  الیمر
 لب زد: کرد،یدرست م یورود یقد 

صبحونه   ها،ینر  یجورنیکار دارم. هم  رونیب  رم یچه عجب خانم خانما! من م  - 
 خودت حاضر کن و بخور، بعد برو.  یبرا

به    ل ی چون م  بعد از او، بدون صبحانه بروم   قهیو من قصد داشتم چند دق   رفت
 یگرفت و هوس دم کردن چا  اشیتازکه یاما ناگاه، دلم    نداشتم  یزیخوردن چ

را برداشتم    نیچوب دارچ  یشه یش  ،ییباال  نتیرا به سرم انداخت. از کاب  نیدارچ
را داخل قور  یحلزون  یهااز چوب  یکیو     ی چا  یانداختم، کم  ساز یچا  یشکل 
 کردم.  یآب جوش خال ش یو رو ختمیر اهیس

به ساعت   و دم   یقور  کینزد  نشستیو بست م  آمد یم  اقیگرشا بود با اشت  اگر 
  ی لی. خکردم یمدام ذوق م  اقش،یما حاضر نشد؟« و من از اشت  یی: »چاد یپرسیم

با مرا در   یباز  الیآشپزخانه راه گرفت و خاطرات خ   یدر فضا  ن،یزود عطر دارچ
  دانستم ی نبود؟ من که م  رشاکه گ  یدم کردم وقت  نیدارچ  یسر پروراندند. چرا چا 

 پس چرا دم کردم؟  کند،یدمنوش چقدر در نبود او حالم را خراب م نیعطر ا

چا  ستادهیا  طور همان  عم  ساز یمقابل  و  بستم  کش  تر قی چشم  عطر  دم یبو   .
او، رو در رودادیگرشا را م   یهانفس انگار که  من، درست مقابل چشمانم   ی. 

 عتر یشدم و به سرم زد هر چه سر  قرار یب  د،یجوش  نهیباشد. دلم در س  ستادهیا
چا و  دم کش  ی تمامش کنم  از  قبل  تفاله   دن،یرا  اما   زم یبر  ییشوظرف  ر یگدر 
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فقط عطر   خواستمیشده باشد، م  ر یمهم نبود که کالسم د  گر یمقاومت کردم. د
 است.  ستادهیمن ا یو حس کنم گرشا در حوال میرا ببو نیخوش دارچ

 آشپزخونه؟ یتو یکشیم یزیچ - 

  ستاده یاردالن، جا خوردم و چشم گشودم. پشت سرم، مقابل آشپزخانه ا  یصدا  با
  ی زیبود که چ  دهیاز خدا نرس  یچند ماه، روز  ن ی. در اکردیبود و مشکوک نگاهم م
عادت کرده بودم.    وقتشیوقت و ب  یهاانداختن  کهیبه ت  بایبار من نکند و من تقر

 را خاراند و پوزخند به لب ادامه داد:  ششیر

 ضیکرده؟ بده ما هم مستف   خودتیاز خود ب  یجورن یاون جنست که ا  هیچ  - 
 !میبش

ب  کالفه  کردم،یم  یرا داخل فنجان خال  یکه چا  یدر حال  اش،موقعی از حضور 
 گفتم:   حوصلهیب

 سحر بزنه، بعد شروع کن آقا اردالن.  یدهی! اجازه بده سپریبخ صبح  - 

 زد.  هیتک  یغذاخور  ی را که عقب رفته بود، مرتب کرد و به صندل  شرتش یت  یقه ی

وقته زده خواهر، ساعت ده   یلیخ  یزنیکه ازش حرف م  یسحر   یدهی اون سپ  - 
 نه! یگیمرغوبه م یزنیکه م  یجنس  گمیصبحه! م

اش  مزه   یشد. حت  سوز میو دهانم ن  دم یرا با عجله سر کش  میچا  ستاده،یا  طور همان 
 تا از شرش خالص شوم، گفتم:  کردم یکه سمت در قدم تند م  ی. درحالدم ی را نفهم

بخور  ه ی  نیتازه دمه، خواست  -  دارچنی فنجون  مرغوبه،   شهیو عطرش هم  نی. 
 . کنهیم خودیقدر مرغوب که آدم رو از خودش باون
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زدم.   رونیکند، از خانه ب   اشیالک  یهابخواهد دوباره مرا وارد جدل  نکهیاز ا  قبل 
 آمد: اطیبلندش تا ح یصدا

 !یبود خودیاز اولش هم ب - 

جواب  خواستم حاضر  از  اما  بدهم  را  جوابش  و  و خنده  اشیبرگردم  ام گرفت 
  امیقیدوش انداخته و روانه گشتم. کالس موس  یرا رو  تارم یگ   فیمنصرف شدم. ک

م  ابیتقر و  بود  خانه  از  باالتر  کوچه  کنم.    اده یپ  توانستمیدو  آمد  و  رفت 
شلوغ  شه یهم شیاهشهر بود و کالس یقیآموزشگاه موس نیو بهتر نیترمعروف

 .دادند یدرس م  یبودند اما به من خصوص تیو  پرجمع

 شیبه گرشا. اگر ب  طور نیبودم فکر نکنم، هم  دهیکه د  یبه خواب  گر یکردم د  یسع
 .شد یبلند م  یتیمالمتگر تف  یحتما دوباره صدا  دادم،یبه فکر کردن ادامه م  نیاز ا

برا  شالم شروع   یرا  داشت  تابستان  و  بود  شده  هوا گرم  تکاندم.  شدن  خنک 
کالسم   میاز تا   یساعت  میحدود ن  .کردیاعالم م  چارهیخود را به خرداد ب  یامپراطور

راهم را سد کرد و   یکه کس  شدم یمان م. با عجله داشتم وارد ساختگذشته بود
تر عقب یسست شد. قدم میهاکه سر باال آوردم و نگاهش کردم، زانو  نیمن هم

دو بار    نکهی تر رفتم. با اگذاشتم. از درگاه ساختمان جلوتر آمد و من باز هم عقب 
  نجایا  یکسر  ی. آخر پسر ناتنآوردم یبودمش، خوب او را به خاطر م  ده یند   شتر یب

 دار شد، گفت:ام ادامهو بهت زده یطوالن یهانگاه یوقت کرد؟یچه م

منتظرتونم. ممکنه    نجای وقته که ا  یلیخ  ن؟ یخانم. من رو که شناخت  نیسالم نوش  - 
 م؟ یصحبت کن نیداخل ماش 
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شد. نکند آمده   جادی جواب دادم. در سرم هزار نوع فکر ا  یلب  ر یرا آرام و ز  سالمش
خراب کردن   یبرا  خواستیم  د یشا  ای  رد؟یرا بگ  یبود تا از من تقاص خون کسر

تنفر نبود.    ایاز خشونت    یرنگ  چیاش هبازخواستم کند اما در چهره  اشانیزندگ
 .دنمیشاد بود از د شتر یب

 شده. رم یشرمنده من کالس دارم، د - 

  نکه ی اره مقابلم قرار گرفت. با ابهانه خودم را خالص کنم که دوب  نیبا ا  خواستم
م  یسن کم و  ب  خوردیداشت  و   ستیحدود  و شلوار جذب  باشد، کت  سالش 

 اش را به عقب شانه زده بود.ژل زده یو موها دهیپوش یمرتب

شده بودم   د یشدنتون ناام  دای. من از پمی هست که دنبال شما هست  یچند ماه  - 
آموزشگاه سر بزنم و کامال    نی ا  یتو  قام یاز رف  یکیاومدم که به    روز یپر  نکهی تا ا
.  نیهست  نجایا  یاز هنرجوها  دم ی. پرس و جو کردم و فهمدم یشما رو د  یاتفاق

 اون روز نشد باهاتون حرف بزنم. 

 : دم یشده بود. مردد پرس شتر یب ام ینگران

 چرا؟ ن؟یدنبال من بود - 

 پارک شده مقابل آموزشگاه کرد.  د یسف یایبه پرش یااشاره

 . م یتا صحبت کن نیداخل ماش نینیکنم. بش   دایخواستن که شما رو پپدرم  - 

پر  میابروها احد یباال  پدرش،  از  منظور  ا  یکسر  انای.  هم    نیبود؟  حرفش 
 خوشحالم کند و هم ناراحت. توانستیم
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. بالفاصله  مینشست  نی گوش کنم. داخل ماش  شیهاداشتم تا به حرف   زهیانگ  حاال
 را روشن کرد و راه افتاد. نگران گفتم: نیماش

 برم کالس. د یمن با - 

 . نیر یآموزشگاهه اطالع دادم امروز نم  رانیبه دوستم که از مد - 

  ر ینگاهش کردم و فکرم درگ  شیکمرم راه گرفته. پرتشو   یرهیکردم عرق از ت  حس
 ان میاو پش  نیاز نشستن در ماش  رد؟یاز من انتقام بگ  خواستیم  یشد. نکند کسر

 بپرسم، خودش شروع کرد:  یزیچ نکهیشده بودم. قبل از ا

. ونشمیمد   یلیو خ  کرده  یاما در حقم پدر  ست،ین  میپدر واقع  یدرسته که کسر  - 
باز   دم یکه کرده رو فهم  ییش و کاراگذشته  انتش،یخ  یهیقض  نکهیبا وجود ا  یحت

  ی به بابا  رزهای. هنوز هم هزار برابر متالش کردم نتونستم بزارمش کنار   یهرچ
 .رهیگبار سراغم رو ب هینشده  ی نامرد خودم که حت

ام  شیهاحرف واقعا کسر  کردیم  دوارم یداشت  انگار  بدون   یکه  است.  زنده 
 .دادم یواکنش تنها گوش م 

بغرنج، مادرم ازش فاصله گرفته اما من    ط یشرا   نیا   یتو  نکهی با ا  نیهم  یواسه  - 
و مدام   ستیکه حالش خوب ن  هیرو فراموش کنم. چند وقت  هاشیخوب  تونمینم

 داتونیبود که هر طور شده پ  م فهی. وظنهیشما رو بب  خوادیو م  زنهیاز شما حرف م
 کنم. 

 گر یکه گفته بود از من متنفر است و د  یرا متوجه نشده بودم. کسر  منظورش
 گشت؟یپس حاال چرا دنبالم م ند،یمرا بب خواهد ینم هرگز 
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 ی کردم، اونم تو  دایشهرک غرب پ  یبود که شما رو تو  بیعج  یلیبرام خ   یول  - 
 .د یسر و وضع جد  نیا

 ام را آزاد کردم. حبس شده نفس

 .شمیم ادهیپ ن،یلطفا نگه دار - 

راحت شده   یاز بابت زنده بودن کسر  المی خ  گر یسمت من سر چرخاند. د  متعجب
 خاطر گفتم: نیبود به هم

بلده نه واسه   ر یغ  یکردن رو برا   یپدر  شونیپدر شما ندارم، ا  دنیبه د یاعالقه  - 
 .نیخودش. نگه دار یبچه

 نشد. جادیدر لحنش ا یرییجا خورد و ابرو جمع کرد اما تغ دارم شیکالم ن  از 

 . میتا برس نی بزار  گر یدندون رو ج کمی ن،یخبریب ز یظاهرا شما از همه چ - 

را به    یکسر  اقیاشت  یاصل  ل ینگفت و ادعا کرد دل  یزیشدم، چ  چشیقدر پاپ  هر 
و   یمتضاد شاد از زبان خودش بشنوم. هنوز هم حس د یو با داند یمن نم دنید

  ی زنده است و ناراحت   یبودم کسر  دهیفهم  نکهیا  یبرا  یغم با من بود. خوشحال
کند. هرچند    یرا تالف  ام ردهکه با او ک  ینگران بودم مبادا بخواهد کار   نکه یا  یبرا
مشتاق بودنش   ل یو دل  نمشیبب  خواستینداشت و دلم م   تی اهم   ز یچ  چیه  گر ید

 نبود.  ر یتاثیب  ز یبودم ن دهیکه د  یبیخواب عج د یرا بفهمم. شا دارم یبه د

  نگ  یرا در پارک  نیماش  م،یبرو  یبه شرکت کسر  کردم یتصورم که گمان م  برخالف
 پارک کرد.  زک«یکهر  شگاهی که در سر درش نوشته بود »آسا  یمکان



 

 
563

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

متعجبم   یهاشدم، به نگاه  ادهیرها کرده و پ  نشیرا در ماش  تارم یگ  فیک  یوقت
تا دنبالش بروم. از محوطه  بزرگ و سرسبز عبور    یاپاسخ نداد و فقط خواست 

اتاق مکث   کیبا پرستار، مقابل    ی. بعد از هماهنگمیو وارد ساختمان شد   میکرد
بود که  یچهار و پر نور  ر کرد و درش را گشود. همراهش داخل رفتم. اتاق سه د

 . کردی را تماشا م  رونیدرازکش ب  اط،یح  باز  رو به   یتخت، مقابل پنجره  یرو  یمرد

  ک ی جلو رفت و گردن مرد را سمت من چرخاند. به    یپرسبعد از احوال   محسن
که    یتمام تنم را گرفت. آن مرد، مرد  ینگاه مرد در نگاهم، عرق سرد   ی آن، با تالق

ها و  بود! تمام ترس  یتخت افتاده بود، کسر  یتکه گوشت رو  کیالجان مانند  
 گرفت.   یران یرا بهت و ح شیو جا ختیداشتم فرو ر که  ییفکرها

کرد و متاسفانه   یپدر تصادف بد   شینه، اما چند ماه پ  ای  نیاطالع داشت  دونمینم  - 
م   م فهی قطع نخاع شد. وظ ا  لش،ی بود که طبق  به  . حاال هم ارم یب  نجایشما رو 

 .نیتا راحت باش زارم یتنهاتون م

بعد از چرخاندن اهرم تخت که باعث    ز ی زد و از او تشکر کرد. او ن  یلبخند   یکسر
 اتاق را ترک کرد.  رد،ینشسته قرار گ بایدر حالت تقر یکسر  شد یم

گمان کردم   یبودم وقت  الیاتاق خشکم زده بود. چقدر خوش خ  یانه یدر م  هنوز 
 اتفاق از مرگ هم بدتر بود.  نی تمام شده. ا یو خوش ر یبه خ ز یهمه چ

 . نیبش ای ا ماتت برده؟ بچر  - 

چند   یجا  اشیشانی پ  یبودمش شده بود و رو  دهیکه د  یبار   نیاز آخر  الغرتر 
بهبود   روشد یم  دهید  افتهیزخم  و  برداشتم  قدم  آرام  بردم.  فرو  دهان  آب    ی. 

 .که چند متر با او فاصله داشت نشستم  یایصندل
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 ... . یکه باعث شد   یستیناراحت ن - 

 خشکش را تر کرد. کوتاه نگاهم کرد و حرفش را ادامه داد: یهالب

 روزگار گرفتار بشم؟ نیبه ا یکه باعث شد   - 

 زود گفتم: یلیدر آن حال و روز ناراحت بودم اما خ دنشید از 

 من مجبورت نکرده بودم.  ،یخودت دنبالم اومد - 

خوش   و  ل یشد. مرد  خوش استا  نییباال و پا  ش یگلو  بیزد و س  یجانیب  لبخند 
 سابق را نداشت.  تیجذاب گر یحاال د شناختم،ی که م  یپوش

و    یایکه بازخواستت کنم. خواستم ب  ستمین  ن یابدًا دنبال ا  ن،ینوش  یحق دار  - 
 یی هاسال  یهمه   یبه ازا  دونستمیتا دلت خنک بشه. راستش نم  یخوب نگام کن

  ست ی. درست سه ماه و بدم یخودم زجر و عذاب خر  یندهیآ  یکه ازت گرفتم برا
نم که  تکرا  یحرکت  چیه  تونمیروزه  برام  روزها  مکرر    یر بکنم.  تکرار  شدن. 

اندازه  ییهالحظه تا بگذره، باعث شده بتونم   کشهیهزار سال طول م  یکه به 
.  کنهیم  وونهی! آدم رو دنینوش  ستیاصال خوب ن  یادیخوب فکر کنم، فکر کردن ز

  گه یها، به تو، به عاطفه. دبه گذشته  کنم،ین هر روز، هر لحظه دارم فکر ماما م
 ده ی خرم رو چسب  خی برام نمونده. عذاب وجدان اونقدر ب  یاگهیجز فکر کردن کار د

کنه واسه خاطر    دایکه قرار رو ازم گرفته. اگه التماس محسن رو کردم تا تو رو پ
 بود که... .  نیا

 : گرفت  یبرداشت و نفس  نگاه

  ، یدونیرو بهت بگم. هر اونچه که نم  ز یهمه چ  خواستمیبود که م  نیواسه ا  - 
  ست یو قرار ن  نه یا  تمیکه تا ابد وضع  دونمی. مستیهم برام مهم ن  یچیه  گهید
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بهتر    د یشا  ای  هام کم شهاز عذاب لحظه  زها،یچ  یبا گفتن بعض  د یکنه. شا   ر ییتغ
کمتر زجر    شم،یم  هودهی ب  یفکرها  ر یدرگ  یو وقت  ام یکنار ب  میفعل  تیبتونم با وضع

 بکشم.

ا  کنجکاو چ  نینگاهش کردم.  »مگر  ب  یزیسوال که  آن  از  من   خبر یمانده که 
  م ی گرفت و سرتاپا  یخس کنان، دوباره نفس. خسد یچرخیباشم؟« مدام در سرم م

 تکان دهد. با طعنه گفتم:  توانستی. فقط چشمانش را مستیرا نگر

 !یتو که از من متنفر بود - 

 .د یاز درد کش ینفس

م  -  خواهش  فراموش کن.  گفتم  که  اونچه  چون    کنم یهر  بده  فقط گوش 
 شیسال پ  یلیاز خ  خوام یحرف زدن از دست بدم. م  یها رو برالحظه  خوام ینم

از دو سال نشده بود.   شتر یمشترک من و عاطفه ب  یکه عمر زندگ  ییبگم، از روزها
 . من عاشق عاطفه بودم اما...  م،یخوب بود یلیمن و مادرت، با هم خ

توان نداشت که   ی. حتکردم یچشم فشرد. هنوز داشتم مغموم نگاهش م  یعصب
 بچرخاند.  گر ی د یگردنش را سمت

مغازه    یز وقترو  هیشروع شد که خواهر بزرگ عاطفه،    ییاز جا  ز یاما همه چ  - 
خواهر   نکهیمنم رو حساب ا  گرفت،یبا من گرم م  ادیز  شهیبودم بهم زنگ زد. هم

. اما اون روز پشت خط، با  میداشت  ادیز  یزنمه باهاش خوب بودم و باهم شوخ
. برام درد و دل کرد،  ودب یجد  ی  ، جد فرق داشت شناختمیم شهیکه هم  یاآتنه 

جهنم شده. گفت با وجود پسر سه   شی گفت شوهرش رو دوست نداره و زندگ
نداره. من هم   یهمزبون چیگرفته و ه  یافسردگ  کنهیم تشییسالش که مدام اذ
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به عاطفه نگم   یزیبدم. اون روز ازم خواست از تماسش چ  شیکردم دلدار  یسع
  ی پنهون  یکم به قرارهاکرد و کم   دایپ  مههاش ادانگفتم. اما تماس   یزیو من هم چ

بودم و خوشم    یمقصر فقط اون بود، نه! من آدم تنوع طلب  گمیشد. نم  دهیکش
 ی کنم ول   طنتیش  یو گاه  رمیدادن باهاش گرم بگ  ی دلدار  ی به بهونه  اومد یم

و   گفتیم  شیاز وابستگ  زد،یآتنه هم مدام از احساسش نسبت به من حرف م
دفعه چشم    ه یها دلش رو نلرزونه؟  حرف   نی که ا  هیمرد  کدوم عاشق منه.    نکهیا
 دایمن و عاطفه و من بهش حس پ  ی  آتنه اومده وسط زندگ  دم یز کردم و دبا

 کردم.

خاله آتنه    یزدم و رفتارها  ز یها گربار به گذشته  نیو واج مانده بودم. چند   هاج
او هم یرا حالج ب  تندمزاج   شهیکردم،  اهل    احساسیو  نداشت  امکان  اما  بود 

 :دم یتر بود! توپبزرگ یاز کسر یچند سال  یبه همسرش باشد. حت انتیخ

 . یها رو ببافدروغ ن یجبران خطاهات، ا  ینداره برا یلزوم - 

زد.  ی. فقط لبخند کجد یکه بخواهد دروغ بگو  دیرسیتر از آن به نظر م خسته اما
 را نداشت. ش یهااثبات حرف  یرمق و حوصله یحت

  ش یحسرت زندگ  نیتربزرگ  گفتیشده بود. آتنه م  شتر یما ب  یپنهون  یقرارها  - 
 گفت یم  کرد،یم  یو با من زندگ  بودیخواهرش م  یآرزو داشت جا  گفتیمنم، م

 محله   ه ی  ی چون ما باهم تو  باهاش بوده  یعشق، از همون نوجوون  ن یعاشقمه و ا
 دهیبه داخل خونه کش  رامون. قراشد یم  شتر یرفته رفته ب  نمونیب  تیمی. صممیبود

وقاحت به    نیا  م،یشده بود  حی. وقرونیب  رفتیکه عاطفه م  یشده بود اونم وقت
. درسته که  میکنیم   یکه توش زندگ  یاز شهر  میو غافل بود  اومد ی چشممون نم

 ک یرفته بود اون شهر کوچ  ادمونی اما    نهیما رو نب  ی تا کس  میکردیم  اطیاحت  ادیز
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. شسته بودم، عمران اومد مغازهسوپرمارکت ن یه روز که توی ! فضولهی پر از فرض
 !یعمران امالک گنیاالن بهش م ش،یبشناس د یبا

د  ز یر  میهاچشم دو گوش  داشتم،  دو گوش    ی ادامه  دنیشن  یبرا  ز ین  گر یشد. 
 قرض کردم:  شیهاحرف

 میرفت یباهم م  میداشت  ی و وقت  نیماش  یبود. ازمون تو  دهیمن و آتنه رو باهم د  - 
کرد که اگه بهش حق سکوت ندم به شوهر آتنه و   د یخونه عکس گرفته بود. تهد 

  ی . همون کاردهیها رو نشونشون مو عکس  دهیرو لو م  ز یخود عاطفه همه چ
 . نی تکرار کرد تییها تو و داکه بعد از سال 

ا  یتلخند  با  قرارگ  نکهیزد.  ب  یریحالت  طور  نیسرش،  بالش،  بود که   یدو 
بود.    یاز نگاه کردن در چشمانم فرار  کرد،یم  یمن طالق  یور   میچشمانش مستق

 خود را نداشت. یکامل پتو بر رو  دنیتوان کش یحت

 اهیکه غلط اضافه کرده زاغ س  دم یشدم و سرش داد کش  ز یاولش باهاش گالو   - 
خبر   نیاگه ا  دم ینبود. خوب که فکر کردم د  ای. اما اون کوتاه بما رو چوب زده

پسر حاج صالح مرحوم، با خواهر  زنش که شوهر و بچه داره    یکسر  نکهیا  چه،ی بپ
رسوا چه  ارتباطه،  دروغ  ادییم   شیپ  یبزرگ  ییدر  ب  چرا،.  بعدش    ییآبرویاز 

دادم و به آتنه زنگ زدم و قاطع گفتم که   د یوعده وع   ی. به عمران کمدم یترس
توجه    گهیبراش سخته اما د  ی. گفت وابسته شده و دورمی قطع ارتباط کن  د یبا

 نداشتم.  یاگهید  یچاره یعنینکردم، 

بر   یداغ  خیآن روزها، هربار س  یادآور ی فشرد و صورتش جمع شد. انگار    چشم
  دن ی. هنوز از شوک شنکردیم  یاش بازطور با رنگ چهرهکه آن  د یکشیم  کرشیپ
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مسائل، بر   نیبودم که شوک اشراف داشتن عمران به ا  امدهین  رونیب  شیهاحرف
 افزود. ام یابهامات فکر

داخل شهرم رو که ارث بابام بود، بزنم به    یهااز مغازه  یکیآخرش مجبور شدم    - 
. بعدها رهیگیم  د یرو ند   هاشده یبشه و مطمئنم کنه که د  ی اسم عمران که راض

  ی تو  یزمون به بعد بود که سر  زد. از اون  یاون مغازه امالک  یخودش، تو  یبرا
کارگر ساده بود و هزار سال هم    ه یپولش اومد. وگرنه که    یسرا درآورد و پول رو

رو    ی. بعد ساکت کردن عمران، همه چد یرسیبه اون نقطه نم  گذشتیاگه م
زندگ به  بچسبم  دادم  قول  خودم  به  و  حتمیتموم کردم  و   یتو  ی.  مراسمات 

نشمبا    کردم یم   ی سع  ها،یمهمون همکالم  رد کثافتآتنه  داشتم    هایکار.  رو 
 شب... .  هیکه   شستمیم

حرف زدن گم   یکلماتم برا  و  کردم یجمع شد. فقط نگاهش م  شتر یب  شیابروها
بودم    دهی خاله آتنه را نسبت به خود فهم  یهایمهریتمام ب  ل ی شده بود. حاال دل

 اما هنوز باور نداشتم.

داشته   یارتباط  خوام ینم  گهیمحکم گفته بودم د  یلیخ  نکهی ا  رغمیاون شب عل  - 
کنه نوشته بود و    یزندگ   تونهیمن نم  یب   نکهی طومار بلند از ا ه یآتنه برام    م،یباش
پ  یتو وقت  امکیچند  قضا  از  بود،  فرستاده  سراغ    ی واسم  عاطفه  بودم،  حموم 

بو    ییزهایچ  هیاز    ی نه ول  ز یچ  همهبود.    دهیرو د  هاام یرفته بود و اون پ  میگوش
. اون شب  بشه یالپوشون م یکه کرده بود  یخبط خواستیبرده بود. انگار خدا نم

. من هم برهیکرد که آبروم رو تو کل شهر م   دم ی. عاطفه تهد میکرد  یبد  یدعوا
آبرو م  یخانواده  یگفتم  هم  خانوادهرهیخودش  هرحال  به  اما  جزو    ی.  من، 
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رو  راقید  اسسرشن  یهاخانواده همه  م  یبود،  قسم  .  خوردنیاسممون 
 بزارم آبرومون... .  یراحت نیبه ا تونستمینم

شنادامه  خواستینم  دلم بشنوم،  را  بغض  دنشیاش  نداشتم.  تاب  را   یرا  خرم 
سرباز    قیزخم عم  کیمثل    ،یگرفت و مجبور شدم دست بر گلو بفشارم اما کسر

 .زدیبر رون یزده بود، بنا داشت کل وجودش را ب 

بود کنجکاو شده بودم    ی. مدتکنه یم  دار ید  یبا کس  یعاطفه پنهون  دونستمیم  - 
.  نهیبیم  یبودم برادرش بهنام رو پنهون  ده یفهم  ،ییو بپا  بیو بعد از چند بار تعق 

  زدمیم  ییهابود، خبر داشتم رفته سمت خالف پس حدس  قمیها رفبهنام سال
  ی . روز بعد دعوامون، وقتاشهپنهون شده ب  هاس یاون خونه از دست پل  یکه تو

زنم بود    شیکیدو تا خواهر، که    ن یفکر کردم. ا  یلیبهنام غذا برد خ  یعاطفه برا
حراج    راقید  یمن رو تو  تیثیآبرو و ح   یزود همه  ای  ر ید  م،ی زندگ  یبال  شیکیو  
باال کنم   تونمیمردم نم نیسر ب یحت گهید چه،یاگه خبر بپ دونستمی. مکردنیم

گفتم    شبشی. زنگ زدم به آتنه و از دسته گل درهیو خبر تا خود همدان هم م
  ش یپنهون  دار ید  یهیکجاست و من هم قض  د یکه باعث شده عاطفه بفهمه. پرس

  آبرویبرادرش. بهش گفتم چاره کنه وگرنه هر دو باهم ب  شی رو گفتم که رفته پ
 . میشیم

 داشت.   د یترد  ش،یهاگفتن ادامه حرف  ینفس گرفت. برا  قیعم   د یکه رس  نجایا  به

آتنه بخواد حماقت کنه   کردم یفکرش رو نم  چوقتیقطع کردم ه  نکهیبعد از ا  - 
ام  نگ خونهز   یکیساعت بعد،    م یاون خونه. حدود ن  یو مردم رو جمع کنه جلو

  ی !« زموناسبهیمرد غر هی یخونه یکه زنت تو  یرو زد و خبر آورد: »چه نشست
  رون یعاطفه از خونه ب یوقت بابا جلوتر از همه منتظر عاطفه بود. خان دم، یکه رس
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نتونستم نگاهش   گهیشد سمتش، د  دهیکش  ز،ی رآمیتحق  یهانگاه  یاومد و همه
 ک ینزد  روزمندانهیکرد که پ  دایرو پ  آتنه   تیاون جمع  نیکنم. فقط چشمام از ب

اما نه   ییآبرویفرار از ب  یمن دنبال فرصت نبودم برا  گمیبود. نم  ستادهیپدرش ا
من   د، یچیعاطفه پ  یخبر باردار  ی. وقتخواستم یرو نم  نیبه خدا که ا  ،ینجوریا

تو  یهمه  رو  مح  قراید  یاموالم  و  بودم  خوب    یایفروخته  بودم.  محاجرت 
 کردم، یم یو باهاش زندگ موندم یخودمه اما اگه م یاش، بچهبچه دونستمیم

. هل زن ناا  هیبود و به عاطفه هم    رتیغیمرد ب   هیتا آخر عمر نگاه مردم به من  
 یمشخص کرده بودن. از کجا معلوم عاطفه تالف  شیپ  شیبچه رو هم پ  فیتکل
که داشتم    یپس تنها فکر  انداخت؟یها نممن و آتنه رو سر زبون  هیو قض  کردینم
 از اونجا دور بشم. دهیکه انگشت اتهام سمت من نچرخ  یبود، تا وقت نیا

 یزیچ  نی. چطور چنزدم یپلک هم نم  یضرب گرفته بود. حت  نیزم  یرو  میپاها
باور    د یبکنند؟ با  یکار  نی؟ چطور توانسته بودند با من و مادرم چنامکان داشت

مادرم، کار  کردم یم صدا  نیتریکه  خورده؟  همسرش  و  خواهر  از  را    ی ضربه 
سمت خود معطوف    ابعد از شوک، دوباره نگاه پر از نفرتم ر   ی  لیمثل س  ،یکسر
 کرد:

اطم رو قطع کردم. که عاطفه رو لو داد به کل ارتب  یبا آتنه هم از همون روز  - 
بار بهم زنگ زد و خواست باهام صحبت کنه اما   نی بعد اون ماجرا عاطفه چند 

م بزنم کالهم پس معرکه   دونستمیمن  باهاش حرف  بهونهاگه  به   ی س، پس 
هم که راه رو    زرگتحاضر نشدم باهاش حرف بزنم. پدرب  گهی ازش متنفرم د  نکهیا

 رو تو خونه حبس کرده بود.  چارهیهموار کرده بود و اون ب

 من شل شد: نگاه یدر تقابل با تلخ شیابروها
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ها بعد اومدنم به تهران فکرم  به همون خدا که تا مدت  ن،یبه همون خدا نوش  - 
 ا یعاطفه بخواد تو رو به دن  کردم یبود و افسرده بودم. اما فکرش رو هم نم  ر یدرگ
ا  ارهیب تو  طور نیو  بده.  دوباره  یعذاب  چ  تهران  همه  داشت   یازدواج کردم، 

که تو و   رفتیکه کرده بودم داشت از خاطرم م  یو ننگ خبط  شد یدرست م
 شد و گذشته انگار دوباره واسم اتفاق افتاد. دایاتون پباره سر و کله  هی تییدا

 فشردم و از جا برخاستم. بالفاصله گفت:  شتر یام را بمشت شده دستان

اگه سکوت   د یرتباط بود. عذاب وجدان داشت که شاها با من در اعمران تا مدت  - 
 خواستیم نیهم ی. براکردیو مادربزرگت سکته نم مردینکرده بود، عاطفه نم 

ش شده برات جبران کنه. البته شکر که به خواسته   یبا تو ازدواج کنه تا به هر نحو
 ی صحبت کردم که به زود  باهاش  شیمن... من چند روز پ   ن،ی. نوشیتن نداد

و از عاطفه    میگذشته رو برمال کن  یخانواده، همه   یو اعضا  راقیر حضور بزرگان دد
 بشه. اونم موافقت کرده. تیثیاعاده ح

ناراحت شده بودم و    اشیجسمان  طیشرا   دنیشده بود. ابتدا با د  نیسنگ  سرم 
. چند قدم  هاستنیاز ا  شتر یعذاب وجدان داشتم اما حاال مطمئن بودم حق او ب

 :د یلرز میبود. صدا ز یرچشمانم لب یشدم. اشک در کاسه  تر کینزد

مزارش نرفت    کینزد  یحت  کسچی! عاطفه ُمرد! سال به سال هت؟یث یح  ی اعاده  - 
ب ب  کسیو  ز  نشونیو  آروم  پو  ر یآروم  ب  د یسخاک  از  اسمش شد    ن یو  رفت. 
وقت تو بعد از هجده سال زاده. اونبدکاره و دخترش شد حروم   یهازن  فیردهم
 داره؟  یادهیچه فا گهید ؟یبگ یبه همه چ یخوایم

. بغض فرو میکه پشت لبم بود را نگو  یدرشت  یهاکردم تا حرف  ی خوددار ار یبس
 بردم و راه کج کردم تا بروم که صدا بلند کرد:
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دق  -  نوش  قهیچند  از طر. شمارهنیصبر کن  تا  به محسن  بده  رو  به    قیت  اون 
رو به نامت  میینصف دارا ،یاون مجلس باش یتو هم تو د یوقتش خبرت کنم، با

 ... . نی نوش کنم،یهر طور شده جبران م زنم،یم

چطور  دم ی نفهم را  در، ت  یاتاق  پشت  اما  بستم.  سرم  پشت  را  در  و  رک کرده 
 ش یو صدا  کردیماندنم م  یرفتن سست شد. هنوز داشت تقال برا  یبرا  میزانوها

به گرفتگد یچیپیتا پشت در م فقط اشک ر  شی صدا  ی.  و  . ختمیگوش سپردم 
برا  تیمظلوم  یبرا درد کشمدت  یمادرم،  صدا  دنیها  انگار  نزدنش.  دم   یو 
 اش در سالن اکو شد:بلند و دو رگه  یکه صدا  د یرا شن میهاه یگر

اگه    کردم ی کار من باعث مرگ عاطفه بشه، گمون م  کردم یفکرش رو هم نم  - 
 ن،ی... نرو نوشخواستمیفراموش بشه، به خدا که نم  یبگذره همه چ  یچند روز

 حرف دارم باهات.  یلیتنهام نزار، هنوز خ  کنه،یداره نابودم م   یلعنت  یفکرها  نیا

خلوت گذشتم.   بایرا مجاب به حرکت کردم. بغض فرو بردم و از سالن تقر  م یپاها
 که انگار به انتظار من نشسته بود.  دم یشدم محسن را د اطیوارد ح یوقت

 برخاست. یچوب ی کنارش گذشتم که پشت سرم از صندل  از 

 . شهکیهاتون تموم شد؟ پدر گفته بود طول مسرعت حرف  نیبه هم - 

 نکرد، قدم تند نمود تا به من برسد. افتیجز سکوت من در یجواب یوقت

 .رسونمتونیم می بر نییایسمته، ب یک ی  نیاز ا  نگیپارک - 

 ادامه دادم.  اطیح  یو بدون نگاه کردن به او راهم را سمت انتها   دم یباال کش  دماغ

 .رم یممنون خودم م - 
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 احواالتم متعجب شده بود. ر ییتغ از 

اتون  جا مونده. در ضمن پدر گفتن موقع رفتن شماره  نمیماش  یتو  تارتونیآخه گ  - 
 .رم یرو بگ

چرا، با وجود   دانمیهمراهش بروم و نم  تارم،یپس گرفتن گ  یشدم برا  مجبور 
که    یهرکار  یکسر  خواستمیام را به او دادم. مرا نداشتم شماره  مشیتصم  نکهیا

آتنه را به    خودش و خاله   ییرسوا  خواستمیانجام دهد. م  آمد یبرماز دستش  
بب شا  نمیچشم  اندک  د یتا  دلم،  بدنام    صیحر.  ابد ی  ام یالت  یآالم  به  بودم  شده 

کردنشان، به خانه خراب کردنشان. آتش به پا شده بود در وجودم و هرآن با 
 .گرفتمیُگر م  یکسر  یهاحرف  یکلمه به کلمه  یادآوری

بار    ک یبود و   ستهی من ز  ی ها در حوالکه سال  یم نه، مادر گرشا! کسه  چکسیه
  میایمن و جهنم شدن دن  یشدن زندگ  رانیو  خودش باعث  د ینخواسته بود بگو
من   د یپدر و مادرم، حاال شا  یبود وسط زندگ  دهیپا نپرلنگه   کیشده است. اگر او  

نبود   از ین  گر یبودم و د  رادر ب  ایصاحب خواهر    د یشا  یها را داشتم و حتآن  یهردو
 را تحمل کنم.  یهر حقارت ها،به یغر یماندن در خانه یبرا

پ  دم یچیپ قدم   روادهیدر  بو  و  نم  یابانیخ  هدفیزنان  پا   ر یز  شناختمیرا که 
حاال به گرشا زنگ    نیهم  خواستمی . مرفتیم  لم یگذاشتم. دستم مدام سمت موبا

بهانه،    نیهم نبود. با ا   ی. فکر بدد یفهمیرا راجب مادرش م  قتیحق  د یبزنم. با
 .نمشیها ببتا دوباره بعد از مدت شد یم

 گفت:   یعصب یتیتف

 .یگردیرفته رو برم  یهادوباره راه  یدختر! اگه زنگ بزن  یبهش زنگ بزن   د ینبا  - 
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 ی. شمارهبودیتهران م د یمن به او زنگ زدم. وسط هفته بود و به احتمال با اما
نداشتم که داشته باشد. فقط او بود که در    یمشکل  گر یخطم را نداشت اما د  نیا

حالت ممکن    ن یترشان یهمدردم باشد. در پر  توانست یماجرا م  دنیصورت فهم
 .زدم یبال م لزبان باهم  ایهمدرد  ک ی یو در پ بردم یبه سر م

 خواستمیشده بودم. چطور م مانیاز تماسم پش د یچیپشت خط پ شیصدا یوقت
ما مرتکب شده؟ اصال باور   یرا در حق همه   یبزرگ  انتیخ  نیمادرش چن  میبگو
 لب زدم:  دوار یاش که بلندتر از بار اول شد، تردبله یصدا کرد؟یم

 سالم.  - 

 مکث کرد.  یکم

 ؟ ییتو نینوش - 

و تماس  چه با ا  یرفت برا  ادم ی.  ختیبلند اسمم را صدا کرد که دلم فرو ر  آنقدر 
که    یزیبوده. تنها چ  شان یچه اندازه پر  ش،یپ  یقهیحالم تا چند دق  ایام  گرفته

دلتنگ  ادم ی او فقط حرف م  شیصدا  یبرا  یماند  تمام   زدیبود. کاش  با  و من 
 .دم ی شنیو م  دم یشنیجهان، تنها م یهاگوش

 را کنترل کنم:  میکردم لرزش صدا  یسع

 ح... حالت خوبه؟  - 

 ؟یحالم رو بپرس یبعد از چند ماه زنگ زد - 

 کردم دوباره بر خود مسلط شوم.   یدوباره در خاطرم نشست و سع  ز یهمه چ  تازه

 ؟ یوقت دار  یکارت داشتم. کم  - 
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 . جواب داد: دم یتلخندش را پشت خط شن یصدا

عشقت   یهر کار  ،یکنیرو خاموش م  تی گوش  ،یکنی! از خونه فرار میشد   یاغی  - 
االن   قای. دق یافتیپسرخاله م  ادی  ید یکه رس  ار یبه ته خ  ،ید یانجام م  کشهیم
 ه؟یعاد یوانمود کنم همه چ یخوایاز من؟ م یبشنو یخوایم یچ

گوشم را گرفتم    کیزدم و    هیمغازه تک  کی   یسنگ  وار یو به د  ستادم ی رو ا  ادهیپ  در 
نشود. منظورش را درست متوجه نشده   شیصدا  دنیمردم، مانع شن  یاهویتا ه
 بودم.

 ؟یکه کارم درست نبوده اما مجبور بودم. تهران  دونمیم - 

بگو  یکم ناگاه  نکند  لرزاند که  با سکوتش  را  : »برو همون  د یسکوت کرد و دلم 
 :د یمن وقت ندارم.« اما آرام پرس ،یکه بود  یگور

 ؟ییکجا  - 

 . لب زدم:شناختمیمنطقه را نم   .دم یدر اطراف ند   ییتابلو  چی چرخاندم و ه  چشم

 .فرستمیم شنیواست لوک - 

 فوت کرد. نفس

 وش ی! سکنمیم  کارتیچ  نیخطت رو هم خاموش کن و بب  نیا  یجرعت دار  - 
 .شنتمیکردم، منتظر لوک

ترد  نیا و  اگر  و  اما  با هزار  و قطع کرد.  فرستادم.   شنیلوک  شیبرا  د یرا گفت 
من خوب باشد،    دنی مطمئن نبودم واکنشش با د  ی مطمئن نبودم تهران باشد. حت

 اما فرستادم. 
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به کار رفت و آمدم    یبود که کار  نیخانم ا  الیمر  یهااز ُحسن  یکیشده بود.    ظهر 
تام داده بود تا    ی. به من آزاد کردیبازخواستم نم  رفتمینداشت و اگر خانه نم

 وم و هر وقت خواستم برگردم.بر  خواهمیهر کجا م

دادم منتظرش بمانم و    حیکرد. ترج  نیرا در واتساپ س  شنیزود گرشا لوک  یلیخ
 نه.  ای د یآ ینه. اصال دارد م ایآدرس است  نیبه ا کینپرسم که نزد

 هدفی را ب  ر یلوکس آن مس  یهااکثر مغازه   بایساعت گذشته بود و من تقر  مین
سر چرخاندم. ابتدا گمان بردم    ،ی مدادنوک  ۲۰۶  کیبوق    یگشته بودم که با صدا
 .دم یدنده عقب گرفت، گرشا را پشت فرمان د یمزاحم باشد اما وقت 

صندل  رفتم در  هم  ییجلو  یو  و  آشنا   نینشستم  و  خنک  عطر  نشستم،    ی که 
با مرا در سر   یباز  ل ی لحظات اول م  نیمشامم را پر کرد. خاطرات از هم  یامردانه
 داشتند. 

و   یحت  حرف،یب بچرخانم  تا سر  دادم  به خود جرات  بدون سالم حرکت کرد. 
  ینهیچهارخانه تن داشت با زم  راهنیپ   کی درهم بود.    شی هانگاهش کنم. اخم 

را تا آرنج تا زده بود. به زحمت خودم را برابر احساسات   شی هانیکه آست  رهیت
 کنترل کردم.  رفتگیرا م بانمیکه داشت گر  یقیعم

 بشکنمش. یآنقدر آزاردهنده بود که بخواهم به هر نحو ق،ی در آن دقا سکوتش

 .یخوشحال نشد   دنمیاز د ادیانگار ز - 

 جواب داد: بالفاصله

 شدم؟ یخوشحال م د یبا - 
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را متوقف نمود    نی پارک داشت، ماش  یسبز که جا   یفضا  کیخوردم. در مقابل    جا
 گفت:   نکهیماند تا ا تارم یگ  فیک  یو باالخره نگاهم کرد. چشمانش رو

فکر   ن یا  ا ی  یکنیم  کار یچ  یدار  یگی... متاریگرون، گ  یلباسا  ن یا  پ، یت  نیا  - 
 واسه خودش ببافه؟ جور نیخرابم هم

خانم حرف بزنم    الیاز مر   خواستمیگره زدم. نم  گر یدک یام را در  کردهعرق  دستان
 . مستاصل بودم که راحتم کرد:کردیباور نم  شیهایخوب  یحرفم را برا  ناً یقیچون  

 ؟یکنیم  یبابات زندگ شیپ - 

تند و   طور ن ی . اگر قلبم امیرا بگو  ز یکردم تا مجبور نباشم همه چ  د ییبا سر تا  آرام 
اما    م یرا بگو  ام نهیدرون س  یقطار شده  یهاحرف   توانستمیم   د،یکوبینم  پروایب

 .دادیضربانش امان نم

و   یخاموش کردن گوش  گهیبابات، د  شی پ  یکه رفت  یگفتیآدم م   یمثل بچه  - 
  ماتت یتصم  ی! توستیراهش ن  نی شدن نداره. اگه محض جلب توجهه که ا  بیغ
 .ری رو  هم در نظر بگ هیبق یکم

سراغم.    ادیبابا بخان  ای  راق،ید  یمن رو به زور برگردون  ینگران بودم که بخوا  - 
 برم. خبر یکنم، مجبور شدم ب  یاونجا زندگ تونستمینم گهید

چشمانش را تماشا کردم. کاش    یچپ نگاهم کرد و من فقط رنگ خواستن  چپ
  گفتمیم  . کاش بلند دم یکشیو سفت در آغوشش م  دادم یدل به دلم م   شد یم

برده    غمایمرا چگونه به    یمدت، قرار و آرام زندگ  نیاو، در تمام ا  یبرا  یکه دلتنگ
نگاه   شی. صداشودیم  گونهضیو مر  یبدون او حرف بزنم که توخال   ن  یاز نوش  ای
 را پاره کرد:  ام رهیخ
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حق   یبشر  یبن  چیه  ؟ییبخوام تو رو به زور برگردونم جا  کارم ی من ب  یفکر کرد  - 
 خود دارم. یکه جابابات منع کنه، من   شینداره که تو رو از موندن پ

بنش  لحنش کنارم  بودند  کرده  مجبورش  انگار  بود.  ت  ند یسرد  مدام   کهیکه 
 نیبه هم  شود،یم  امیاز او باعث فراموش  یخبریب   کردم ی. گمان مانداختیم
فقط بر   یدور نیا کن، یمحکوم کرده بودم، ول یاجبار یدور  کیخود را به  ل یدل

بعد از چند ماه،    ز ین   دار ید  ن یا  یداشتنش افزوده بود و حتدوست  یعطشم برا
 بدترش کرده بود.

 اق یمگرم درد اشت نمشیبب گفتم

 تر شدم!و مشتاق دم یشود، بد  ساکن

ورود به   یبرا  د یتلخ شکستم. باالخره با  قتیحق  کیرا با گفتن    نمانیب  سکوت
 . کردم یشروع م ییجا ک یها از گذشته

 ادف کرده و قطع نخاع شده.تص ی... کسریکسر  - 

متح  د یدرهم کش  ابرو م  ر ی و  چ  ش،یهانگاه  دانستینگاهم کرد.  در   ز یهمه  را 
 رانگرشیو  یهایعسل  مقدمه،ی ب  طور نیوگرنه ا  دانستینم  زد؟ یریوجودم بهم م
 :د ی. متعجب پرسدادیرا به من نم

 بابات؟! - 

 دستانم را مشت کردم.  ،یعصب یپوزخند  با

بابا بدونمش. اگه هزارتا    خوادیدلم نم  گهیمن د  یعنی!  ستیمن ن   یاون بابا  - 
 پدر بودن رو نداره.  اقتیهم ثابتش کنن، محاله بابا صداش کنم چون ل شیآزما
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 .کردیدرهم فقط نگاهم م ییهاکردم. با سگرمه  ینیفنیف

بهم گفت. دل  قتیحق  -  تکل  که به خاطرش بدون  یلیرو   ی برا  فمیمعلوم شدن 
که سر مادرم اومده رو    ییاون اتفاقا و بالها  یهمه  ل یگذاشت و رفت. دل  شهیهم

 گفت. 

 ش یهاله ی. تد یباال پر  اشیمشک  یکرد و ابروها  ر ییآن حالت صورتش تغ  کی  به
 . دند یلرزیم امانیب

 بهت گفت؟ یاز گذشته چ - 

را ناگاه باال   شینگاهش کردم که ُتن صدا  جوابیاش، بچهره  ر ییاز تغ  مشکوک
 برد:

 گفت؟   ایچ شرفتیب یبابا دم یپرس - 

 باشد. خبر یاز همه جا ب د یرس یجمع شد. به نظر نم صورتم

 از ارتباطش با... با... .  - 

ادامه  یبرا و    یگفتن  نوسان  به  بود  آوردم. سرم شروع کرده  حرفم، نفس کم 
 .کردیاشت منتظر نگاهم م ندارم. هنوز د یرمق  چیه کردم یحس م

 با مادرم، با... با خاله آتنه رابطه داشته و... .  یاول زندگ یهااون گفت سال  - 

وحشتناک  دستش اخم  آورد.  باال  دهانم  مقابل  چهره  یرا  و در  نشست  اش 
 : دم ی. سرگردان پرسد ییگرا  یبه کبود شیهالب

 ؟ یخبر داشت یتو از همه چ - 
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 کرد. داد زدم:   ام ینگفت. حرف نزدنش عصب یزیچ

 خبر؟ یفقط من احمق بودم و از همه جا ب ؟ی دونستیمدت م نیتموم ا - 

  ن یی باال و پا  ش یگلو  بیداد. چشم بست و س  اشیبه صندل  یاه یکرد و تک  یپوف
 شد.

 : دم یتوپ دوباره

مرت  -  اون  مثل  هم  تو  داشت  کهیپس  خبر  برا  یعمران،  کردن   یو  آروم 
 .یهوام رو داشته باش یکردیم یوجدانت بود که سععذاب

 به من کرد و لب زد: ینگاه میگرفته شده بود. ن  دایشد 

 . دم یتازه فهم - 

 شد و دنبالم آمد. ادهیپ ز یشدم. او ن ادهیپ نیماش از 

 ؟ یریم یاالن کجا دار - 

ماجرا باور نکرده بودم. پر شده بودم    دنیبر تازه فهم  یچرا حرفش را مبن  دانمینم
قابل هضم نبود.   میداده باشند، برا  ام یباز  نگونه یا  م یهان یترکی نزد  نکهی از نفرت. ا

ا تند کرد و مقابلم  آنقدر فاصله ستادیقدم  تا رس.  با من کم شد که  به   دنیاش 
 . آشفته گفت:دم یتر کشقدم فاصله داشتم اما خودم را عقب میآغوشش فقط ن

  ی برا   خوام یم  نبار ی. اما ا نیازت خواهش کرده باشم نوش  چوقتی ه  ادیینم  ادم ی  - 
رو    هیقض  نیمادرم رو نبر. ا  یآبرو  کنمیبار خواهش کنم... ازت خواهش م   نیاول
 برمال نکن.  یکس  شیپ

 تاسف سر تکان دادم. با
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عاطفه ُمرد،   د،یکش  شیمن رو به آت یا یمادرت دن ؟یگیم ی دار   یچ یفهمیم - 
 ... . یگی شد، اونوقت تو م یفرار یسکته کرد، کسر ز یعز

 سراند. نشیشلوار ج بیدست در ج کالفه

رسوا    همه  بره،یم  م یاشما رو که خانواده  ی ماجرا فقط آبرو  نیپخش شدن ا  - 
از    مون یو ممکنه زندگ  افتهیها ممن! باز حرفمون سر زبون   دا، یبابام، ش  م؛یشیم

ضربه خورده. برمال شدن   یکه به اندازه کاف  دام ینگران ش  شتر یب  هم بپاشه. من 
که راکد شده، فقط    هینداره جز نابود شدن ما، هم زدن گنداب  یسود  چیگذشته ه
 . ارهییکثافت باال م  یلجن و بو

 بخراشد، به زحمت قورت دادم:  کجایگلو تا قلبم را   ر یرا که بنا داشت مس یبغض

از هم   مونیمن و مادرم رفت و زندگ  یآبرو   نکهیا  ن؟یوسط شما مهم  نیفقط ا  - 
 ست؟ یمهم ن د یپاش

 زده بود. رونینفس گرفت، رگ گردنش ب کالفه

منم    دونه،ی... معلومه که مهمه، در حقتون چقدر جفا شده خدا میمهمه نوش  - 
شده اما به همون خدا که   یباور کن شب و روزم قاط   دم،ی شن  یداغونم از وقت

تو به    یزندگ  ای  شهیش، خاله عاطفه زنده نمتموم شده، با شروع کردن دوباره
 .گردهیبرنم یروال عاد

 .خوردم یدو پا بند نبودم و مدام تکان م ی. از شدت غضب رودم یخند  یعصب

من هم    گه،یرو م  ز یو همه چ  کنهیخانواده رو جمع م  یگفت به زود  یکسر  - 
با  هیمن نشده.    یتموم شده برا  یتو همه چ  ینکردم. اگه برا  مخالفت  دینفر 
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و   دم یکه شن  ییهاحرف  یشدن و در به در شدن من باشه، جوابگو  میتی  یجوابگو
 .دم یکه کش  ییزجرها

 رفتم. گفت:  ابانیبرداشتم و کنار خ قدم 

 . رسونمتیم نیبش ایب - 

برا  توجهیب با گفتن »دربست«   یتاکس  کی  یبه حرفش،  و  دادم  تکان  دست 
  ن یها قبل از اکرد اما باز هم گوش ندادم. اگر واقعا مدت  می نشستم. گرشا صدا

 ببخشمش. توانستمینم  گر یماجرا خبر داشته و دم نزده بود، د

انداختم و وارد شدم. همه جا سوت و کور    د یمقابل خانه توقف کرد. کل  یتاکس
  ی بشر  یبن  چیه  ینبود چون حوصله   یده بود و کسشانسم گل کر   نکهیبود. مثل ا
 را نداشتم. 

و   با پذ به شدت گرفته  یروز  حال  از  داشتم  م   یی رای،    ی که صدا  گذشتمیخانه 
 :د یام کششانس گل کرده یهیبر فرض یمرا ترساند و خط بطالن یبلند 

 ؟ ید یما رو دور د یاز صبح؟ چشم ننه   یبود یکدوم گور  - 

 لب زمزمه کردم: »نه!« ر یو ز دم یکش  یپوف

.  ستاد یشکل برخاست، آمد و مقابل  در  اتاقم ا  رهیمبل دا  یندادم که از رو  یجواب
عنوان    چیسالم دادم. به ه  یلب، سرد و اجبار  ر یمتوقف شدم و ز  شیرو به رو
 دست از سرم بردارد.  کردم یکل با او را نداشتم و خدا خدا م حال کل 

 تا که گفت:  نگاهم کرد پردهیو ب رهیخ یکم

 ؟ یکن  پیسرت ک یشالت رو رو ینیبیتا من رو م یخوای م شهیتو هم - 
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امروز   الینگاهش کردم. ظاهرا مر  یو سوال  جیگ احتساب  با  و  نبود  خانم خانه 
ا بود  یبار  نیدوم  ن یصبح،  تنها  خانه  در  اردالن  و  من  دستمیبود که  به   ی. 
 شد. تر رهی و نگاهش خ د یبود کش دهیکه دورتا دورش را تراش  شیموها

  دیکه؟ اونوقت شا  یفهم ی. میکن  شتر یانعطافت رو ب  د یبا  کمیموندن    نجایواسه ا  - 
 . بکش از سرت اون شال رو. دم یچیکمتر به پر و پات پ

نگذاشته   میبرا  یینا  گر یجلو آورد و من با ترس عقب رفتم. اتفاقات امروز، د  دست
 بود. داد زدم: 

 کنار لطفا آقا اردالن.   د یبر - 

 شد. صورتش قرمز شده بود. کیباشد، آرام آرام نزد دهیکه موش د  یاگربه  مثل 

م  هیچ  -  من    ؟ی لرزیچرا  بهت گفته که  حتما  ز  یزمان  ه یمامانم   ادیترامادول 
مثل تو اون   ییهادم، نه؟ علتش رو هم بهت گفته؟ گفته واسه خاطر لعبتخور 
 خوردم؟یرو م یکوفت

پر  میابروها با چشم د یباال  لبخند مسخره ییها.  داشت گرد شده،  بنا  را که  اش 
که از صبح تا به    ی و تمام خشم و غم  ستادم یپشت لبش پنهان کند به نظاره ا

خ  ام قه یحال   و  ر  ییرها   الیرا گرفته  در دستانم  زدم.   ختمینداشت،  و کنارش 
 بالفاصله وارد اتاقم شدم و درش را قفل نمودم.

 . د یچ یبلندش داخل پ یخنده یصدا

به زور   خوام یانگار م  ؟یچرخونیمصب رو مسگ   د یچه خبره؟ چند دور اون کل  - 
! دختر جون، چارهیب  یمنت بکش  د یکه با  ییبغلم! تو  یتو  رمتیدر رو بشکنم و بگ
! نیهم  ،یکن  نیکه من رو تام  نهیاونم ا  ،یراه دار  هیموندن    نجایبگم بهت، واسه ا
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نم خ  هی  یبرا  کنمیفکر  ز  نیا  یابون یدختر  شا  یادی کار  باشه.    ن یهم  د یسخت 
 . دونهیچه م  یکس  ،یگشتیمورد خوب برم هیاز  یاالنش هم داشت

کنم اما   یتالف  یقیبه هر طر  ای. خواستم هوار بکشم، فحش بدهم  دم ییسا  دندان
رو فقط  ب   ی نتوانستم.  و  نشستم  ر  صدایتخت  من    ید ی. سفختمیاشک  بخت 

نما  چوقتیه تخف  کرد،ینم  ان یرخ  الباقیخاکستر  شدیم  یگاه  فیبا هزار    ی . 
 بود. اهیس اه  یروزها هم س

بود که دخترک بد نامش    کرده  ی. چه فکرمیگویمادرم را م  کردمش،ینم  درک
راحت رفته بود؟ کودکش   الیوارد کرده و خودش با خ  رحمیب  یایدن  نیرا به ا
رها کرده بود به امان خدا. چرا   ها،یکسیها و ب  ر یها، تحقتهمت   ررسیرا در ت

دخترکش   گر یو د  ماندیخودش زنده م  د یشا  کشت،یمرا سقط نکرد؟ اگر مرا م
  ی افشا   یاز او برا  تر ی . چرا گمان برده بود که من قوگرفتیبودن نم  یابانیانگ خ

 هستم؟ قتیحق

را که  یاگذاشته بود برداشتم و جمله  ادگار یبه  میکه او برا  ی اتخت، مجله ر یز از 
خواندم. او خواسته بود    گر ید  یکرده بودم، بار   دایاز حروف به حروف آن مجله پ

 یاش دارم، دوراهپنهان نگه   خواستیرشا مکه گ  یرا آشکار کنم در حال  قتیحق
 بود.  یبد 

زنگ خورد    لمیکه موبا  کردم یخانه فکر م  ن یماندن در ا  ینظر برا  د یبه تجد   داشتم
 ظاهر گشت. جواب ندادم که خود به خود قطع شد. ام یگوش  یو اسم گرشا رو

فاصله  نیسوم  یبرا  یوقت با  ا  یزمان   یبار،  تماس گرفت،  را   نبار یکم  مقاومتم 
 بلند شد: شیرا زمزمه کردم، صدا یکوتاه  یکه "الو"  نیشکست. هم
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 . یدیبه بعد اگه زنگ زدم، همون بوق اول جواب م نیاز ا - 

 :دم یپرس  حوصلهیشده. ب یو عصب یکفر  ار یبود از جواب ندادنم بس معلوم 

 ؟ یکارم داشت   - 

 تر شد.نرم  یکم  لحنش

 یکه گمون کرد  نهیا  دهی که آزارم م  یز یچ  ن؟ینوش  یکنیم   یجورنیتو چرا ا   - 
تا    رگمیب  ی قدرخبر دارم و اون  یوقته از همه چ  یلیمن خ که پنهونش کردم 
. سر دونمی فقط چند ماهه که م  یحضرت عباس  یخودم رو حفظ کنم ول  یآبرو
هک کردم و    ور   شی رو شد. گوش  هیمادرم کرده بودم قض  یکه به رفتارها   یشک
کسر  دم یفهم هرچ  یبا  ارتباطه.  پرس  یدر  خودش  تو   دم،یاز  کرد.    ی کتمان 
  راق ید  یتو  یاگهیهم آدم د  یاسم عمران اومده بود، جز عمران امالک  هاشونام یپ
شا شناختمینم تا  سراغش  برم  شدم  مجبور  آدم  د ی.  تو  یهمون  که    ی باشه 
که   شدم یم  یروان  شتماد  ن،ی. داغون بودم نوشزدنیازش حرف م  هاشونام یپ

با  یکسر ز  د یچرا  عمران  چت کنه.  من  مادر  برا  ادیبا  نکرد  گفتن   یمقاومت 
.  ره یدا یرو زهیبر دونهیم یبپرسه تا هرچ یکیهاش. انگار منتظر بود فقط حرف

گفت    ییزهایکرده بود. چ  شتر یوجدانش رو ببهنام عذاب  ییدا  طیو شرا  ز یمرگ عز
م دلم  نم  دم ی شنینم  چوقتیه  خواستیکه  ا  ... دم یفهم یو  بزنن    ن ی کثافت 

 هم حال خوش ندارم.  هیثان  کی دمشیفهم یگذشته رو که از وقت

با نفس  یهانفس  یصدا قلبم داشت  انداخت.   ش یهاتندش، وقفه در کالمش 
 . گرفتیضربان م
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مادرم رو    گهی. از اون روز درونیزدم ب  راق یعمران از د  یهاحرف  دنی بعد شن  - 
 یبا خواهرش، با آبرو  فتهیب  ادم یو    نمشیرو ندارم که بب  نی توان ا  ینعی  دم،یند 

 .کرده  کار یپدرم چ

دراز کش  یرو تشد دم یتخت  سردردم  بود.  د ی.  خونم    شده  و  تمام گوشت  با 
است؛   یپنهان  ز یت  ر  یت  کی  هیمادر، شب  ایپدر    انتی. خکردم یاحساسش را درک م 
 ک ی  شهی. فرزندها، همکند یآن خانواده را سوراخ م  یهاتا عمق استخوان بچه

 . شکند یآن بت م که  یاز روز الیو واو سازند یم نیبت پاک و وفادار از والد 

 زدم: لب

 یرو فراموش کنم و به کس  ز یپس ازم نخواه که همه چ  ،یفهمیحتما حالم رو م  - 
 نگم.  یزیچ

 یبه افشاگر  یازین  گه یکرده، د  ر ییتغ  تتی. تو وضعشیها پالبا س  االن فرق داره   - 
 نمیبیکه م  یکاخ  نی . البته اگه ا کنهیاز تو دوا نم  یو جار زدن گذشته درد  یندار

 واقعا واسه بابات باشه. 

 و صاف نشستم. متعجب لب زدم: دم یجا پر از 

 ؟یکرد  بمیتو تعق - 

 از آرامش سابق را گرفته بود. یزمزمه کرد. لحنش رنگ یهوم

 فقط نگرانت بودم.  - 

غرق در حس  متضاد  لذت و زجر    گر ید  یرا گفت و مرا بار  همان جمله  دوباره
 :دمیهمزمان کرد. توپ
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نم  شیچون معن  یتکرار نکن که نگرانم هست  یه  -  که    یگرشا. کس  یدون یرو 
به    یفقط مامان جونته که من کار  رتی. اگه گ کنه یرفتار نم  ی نجورینگران باشه ا

 ؟ یندار  یکار   گهی. خب، دنمشیبب خوام یهم نم گهیکارش ندارم و د

قطع کنم اما منتظر ماندم تا جوابش را بشنوم. کاش    خواستمیکرده بود. م  سکوت
حداقل لحنم را آرام    ایمانند او آرام بمانم    ،یدر مواقع ضرور  توانستمیمن هم م

 نگه دارم. باالخره گفت: 

موضوع تف سرباالست،   نیبرمال کردن ا  ییجورا  هیتوئه،    یطرف ماجرا بابا  هی  - 
  ی تموم شده. اگه مامانت زنده بود حق داشت   یمن. همه چ  یتو و هم برا   یهم برا

و   داره پدرم  یچه لزوم ،یبرگرد گهید یخوایو نم یرفت راقی حاال که تو از د یول
 مطلع بشن؟ یاز همه چ دایش

 آورد: ن ییرا پا شیکرد و تن صدا  یمکث

 خواهشم رو دوباره تکرار کنم؟ - 

موضعم را عوض کنم اما خب، هزار افسوس که دوستش داشتم و    خواستمینم
 تنها نقطه ضعف من در برابر او بود. جواب دادم: نیا

 . گمینم یبه کس یز ی. چستین یاز ین - 

تا اگر   ام یقطع   میقطع تماس را زدم و تصم  کونی آ   عیسر  یلیخ  نبار یا را گرفتم 
 شود. ل یتشک یافشاگر یآن جلسه  خواهمیکه نم  میمحسن زنگ زد بگو

و گوشه  کینزد شدم  نگاه  یپنجره  زدم.  را کنار  ب  یپرده  انداختم که    رونیبه 
مقابل خانه    ینوک مداد  ۲۰۶  ک یبود.    تیاز آن قابل رو  ز ین  ابانیاز خ  یقسمت
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 دم یبعد آرام حرکت کرد و دور شد. دست آخر نفهم   قهیرک کرده بود که چند دقپا
 نه.  ایبود  ناز یاش پرمعشوقه   یبرا ز ین نیآن ماش

 *** 

 

ا  یباال  نیو خشمگ  د یرا پشت سرش کوب  در  از    ی. هدفون را عصبستادیسرش 
 صدا شده بود گفت:که به اجبار خفه و کم   یادیفر یو با صدا د یگوش  او کش

 رو بزار کنار و جوابم رو مثل آدم بده. یکوفت  نیا قهیدق هی - 

زدن نشان حرف  یبرا  ل ی میکه خودش را کامال ب  یشد و در حال  ز یخ   مین  اردالن
 فوت کرد.  ینفس داد،یم

شوهر    ه ی  د یبا  شه،ینم  ینجوریکرد؟ نچ! ا  ر یمن گ  یسوزنت رو  یشد   کار یباز ب  - 
 .یایدرب یکاریخوب برات دست و پا کنم تا از ب

 ی کرد و سرش را کم  یتخت کنار اردالن نشست. اخم وحشتناک  یکالفه رو  الیمر
 برد. تر کینزد

خوشت شد االن؟ شال و کاله کرده    ؟یها رو به دختره گفتچرا اون چرت و پرت  - 
 ؟ یشد   یبره، راض خوادیم

 زد.  هیزد، دست پشت گردنش گذاشت و به تاج تخت تک یلبخند محو اردالن

 . میباشه منم راض یاگه خدا راض - 

 نش یبا همان دست سنگ  خواستی. دلش مخوردیداشت خونش را م  الیمر  خون
بکشاند که تا چند ماه    شیرودم گوش پسر سرتق روبه  یمحکم  یدهیچنان کش
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فشرد. بلند شد و در    تیباشد اما فقط مشتش را با عصبان  انینما  اشیکبود  یجا
 ول قدم زدن گشت. او مشغ یختهیاتاق بهم ر

ا  ینادون، پسره   ید  آخه پسره  -  تموم  برا  نیاحمق! من دارم   یک  یکارها رو 
م ر  دم؟یانجام  برا  یکارکثافت  نی ا  سکیدارم  م  یکدوم خر یرو    کنم یقبول 

 ؟ یدیمن رو هدر م یزحمتا یچرا همه ش؟یبپرون  یخوایهان؟ چرا م

را خاراند و   ششینکرد. ر   جادیاردالن ا  یدر چهره   یرییتغ  چ یه  الیمر  یهاحرف
 گفت:   حوصلهیب

نفر رو    هی  خوام یسرت گفتم نم  یمزخرف اومد تو  یفکرا  نیکه ا  یاز همون روز  - 
که   یاون  ینیبیم  یذره فکر کن  هیهچل!    یتو  یبه خاطر خوب شدن من بنداز

 اصال  ؟یداشته باشه چ  یزیچ   یدزیا  ،یدختره َمَرض   نی. اگه استمینادونه من ن
 ؟ یکن  کار یچ یخوایشد م ادهیروز کل خونه رو پ هیبه کنار، اگه دزد بود و  نایا

را به پشت   اشییطال  یموها  یگذاشتن عرض اتاق برداشت و عصب  رپایاز ز  دست
 کرد.   تیگوشش هدا

  ن یا  یهاشیآزما  یهفته پرونده  نیگدار به آب بزنم؟ چند   یمن ب   ید یتا حاال د  - 
کردم تا   بشیکردم، قدم به قدم تعق  یبررس  موند یکه م  یخوابگاه یدختر رو تو

، تازه پاش  نبوده از اول  یابونیبچه خ  نینه. ا   ای  خورهیخاطرجمع بشم به دردم م
بارها امتحانش کردم   نجاینکه آوردمش ایباز شده بود به خوابگاه زنان. بعد از ا

هم   تشین و شخصحرف زد   یکه حت  ینی بی . مستیتا مطمئن شدم دستش کج ن
 .ستین یابون یخ یدخترا هیشب
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که کنارش    نبار یقانع کردن اردالن خسته بود. ا  یتکان داد. از تالش برا  یسر  کالفه
 تر از قبل لب زد:نشست، آرام 

  ی دادم که تو   یای. من بهش زندگمیهچل بنداز  ی رو تو  یکس   ست یما قرار ن  - 
خوب. در   ی. لباس خوب، خورد و خوراک خوب، کالس هادیدیخوابش هم نم
اگه گروه    ه؟یادیز  یخواسته   نیرو بده به تو. ا  هاشه یاز کل  ی کی  د یازاش فقط با

  دیچرا با  شد یم  دایپ  هیمزخرف تو مثل پدرت خاص نبود و براش راحت کل  یخون
اگه تو    ؟یبخواب  ز یالیدستگاه د  ر یکه هر روز ز  ادییخوشت م  کردم؟یرو م  نکار یا

اون دستگاه به بابات هم   نکهیا  یبگم من ازش متنفرم! برا  د یبا  ادییخوشت م
اون هم مثل   نکهیا  یاز من گرفتش. برا  یلعنت   یضیو آخرش اون مر  شد یوصل م

،  o  یشده با گروه خون  دایدختر سالم پ  ه ی  کهدست گذاشت. حاال    یتو دست رو
تو  شیفرار  ی چرا دار  گشتم یکه من دنبالش م  یطیهمون شرا  یاونم درست 

 کجاش بده؟   نیوقتش به من، او اون به کنمیمن به اون کمک م ؟یدیم

 ابرو جمع کرد: اردالن

 ی که مفت و مجان  هیراحت   نیبه هم  یکنه مادر من، فکر کرد  تیازت شکا  تونهیم  - 
 رون؟ یب یرو از بدنش بکش شه یکل

رو    هیاگه بخواد پول کل  یخرج کردم! حتپول    ی! من براش کل؟یمفت و مجان  - 
م بهش  ن  دم،یهم  پول  من  خواهد کرد که  ستیبحث  انتخاب  خودش  اون   .

 . بشه  یبه زور مجبور به کار ستینه، قرار ن ایرو به تو بده  شه یکل

 اردالن عمق گرفت.  پوزخند 

 تا انتخاب کنه؟ یگیپس چرا بهش نم  - 



 

 
591

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

اتاق    یرا از گرما  اشیآب  شرتیتر نشست. تفقط نگاهش کرد و اردالن صاف  الیمر
 تکاند و ادامه داد: 

مجبور   ،یگفت  یتا وقت  یش کنو وابسته  ونیمد   یاونقدر  یخوایچون م  یگینم  - 
عادت کنه   ی. اونقدریعمل انجام شده قرارش بد   ی تو  یخوای بشه قبول کنه. م
 اگرم بخواد، نتونه دل بکنه.  خونه که  نیخوب  ا یبه رفاه و زندگ

ادامه   کرد،یکه سرش را چپ و راست م  یشد و اردالن در حال  پررنگ  الیمر  اخم
 داد: 

. سرو کارمون رو با شهینوبت منم م  هیکل  یصف اهدا  یبزار بره، باالخره تو  - 
مصب خودم نکبت و سگ  یاز زندگ  یجمع، اونقدر  التیجماعت درننداز. خ  سیپل

دختر جوون رو واسه    هی  ی. الزم نکرده بزنستین  یباک  رم یاگرم بمکه    ادییبدم م
 .یخاطر من ناقص کن

 گذشتیبوتاکسش م  د یوقت بود که از زمان تجد   یلیجمع شد. خ  الیمر  صورت
چو کم داشتند  ب  یهانی کم  و  چشم  نما  شیابروها  نیکنار  . کردند یم  انیرخ 

 شد، لب زد: یچشمانش اشک

 ی برا  ستین  یتو باک  ی. براتو رو هم مثل پدرت از دست بدم اردالن  خوام ینم  - 
تموم شدن دن تنها کساستیمن  تو  رفته،  یهست  ی.  بابات که  مونده.  برام  که 

نگه داشتنش   یبرا  د ی که با  یکس  کنه،یرو م  شیداره زندگ  ایکه اون سر دن  نیشاه
دارم خودم   خاطر تو   بهدرک کن که من    کنمی. خواهش میی تالش کنم فقط تو

سر کار،    یبر  ،یدرس بخون  یتا بتون  ،یزجر نکش  گهیتا د  زنمیم   شیرو به آب و آت
دختر  آواره که   هیفکر کردن به    ی. عاقل باش اردالن. به جایری سر و سامون بگ

 به خودت فکر کن، به من فکر کن.  کمیجونشم بده،  یبه خاطر پول حاضره حت
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تحمل کند اال غم مادرش و   توانستیم   را  یزینگاهش کرد. هرچ  رهیخ  اردالن
 عقب بکشد. شد یباعث م شهیبغض او هم

 نکن. شیهند  لمیجون اردالن ماجرا رو ف - 

 دستانش گرفت.  نیکرد و دست سرد پسرش را ب  ینیفنیف الیمر

به کارش نداشته باش. سر به سرش نزار، باهاش خوب رفتار کن.    یکار  گهید  - 
چه   گمیبهش م  یبراش. به زود  استیدن  یجا  نیترخونه امن   نی فکر کنه ابزار  
 گهیچون خودش مدام م  ادیعمل ب  یکه برا  کنهی . مطمئنم قبول ممیدار  یمیتصم

ازش بابت   ایکه اومد خونه ب  یبرام جبران کنه. االن وقت  یقیبه هر طر  خوادیم
 کن، به خاطر من اردالن.   شیماسمال یجور هی کن و   یعذرخواه یکه زد  یحرف

 زد و تمسخروار گفت:   ینگاه زن مملوء از التماس شده بود، اردالن پوزخند   نکهیا  با

نمه خوشگله و   هیبودم!    یکنه کامال جد   نمیتام  خوام یم  نکهیمن راجب ا  ی ول  - 
 .تمیبه مزاجم ساخته، منو برده به دوران جاهل شیخوشگل

دست او را با    الیاردالن. مر  یبلند خنده  یهمراه شد با صدا  الیمر  یپر معن  نگاه
  ی : »عنتر مسخره« بلند شد تا برود که اردالن صدایخشونت کنار زد و با زمزمه 

 : د یرا قطع نمود. پرس شیهاخنده

 ؟یکنیم کار یباهاش چ ؟یاگه قبول نکنه چ - 

 تا برود، سمت اردالن سر چرخاند. کردیکه در را باز م  یحال در 

 ی هارو برابر محبت کی کار کوچ  نیا ستیقدرنشناسه که حاضر ن یاگه اونقدر - 
بده، د انجام  به    یکمک تونمینم  گه یمن  بعد حواست  ن  م  فقط  تو  بکنم.  بهش 
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فکر کن   یکشیکه م  یحادت فکر کن، به درد  طیرفتارت باشه. به خودت و شرا
 ، عاقل!اردالن. لطفا عاقل باش

ا   -  از  منظورت  پس گردن  نهیا  یکمکش کن  ی تونینم  گهید  نکهیالبد  با   ی که 
 هوم؟ رون،یب شیاندازیم

که سوت و    یرفت. اتاق رونیتکان داد و از اتاق ب یکرد، با تاسف سر  یمکث الیمر
کرد تا اردالن بتواند خوب فکر کند. مادرش بد هم    ایرا مه  طی کور شده بود، شرا

را. مگر   به ینه آن غر  دادیقرار م  تیرا اولو  اشیخودش و سالمت  د ی. باگفتینم
 ن یرا به بدتر  اشیت قرار ندادن سالمت ی اولو  شیها پنه که حاال داشت چوب سال

 خورد؟ینحو ممکن م

 *** 

 

 سرد نشه؟ تییچا - 

که حاال سبزتر و    یاط یدر سراسر ح  طور نیزن مقابلش و هم  یدر چهره  مغموم 
بود    سخت  ال،ی. دل کندن از آن خانه و مهر مرستیشده بود، نگر  تر از قبل سرحال

 .تشیاز خود و امن یپوشتر از چشماما نه سخت

  ی جا  ه یبتونم    نکهیبه محض ا  م،یجد   ممیتصم  یخانم من... من واقعا رو  الیمر  - 
 . کنمیکنم، زحمت رو کم م  دای خودم پ یخواب برا

فنجان  ینچ  الیمر را دور  و دستانش  رو  یزمزمه کرد   پیبود ک  یفلز  ز یم  یکه 
نشست. با حالت     نیبود که در نگاه نوش  یزیچ  نیسبز انگشترش، اول  اقوت ینمود.  
 ابرو خم کرد و گفت: ،یشینما ی  ناراحت
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بهم گفت که چقدر    روز ی. اردالن خودش دزم یعجول و زودرنج نباش عز  نقدر یا  - 
 از حرفش.  مونهیپش

 آورد و ادامه داد: نیسر نوش کیکرد، سرش را نزد  ی را در گوش شیصدا

به بعد شما   ن ی! اصال از اگهیداره م  یچ  فهمهیو نم  شهیبانمک م  یادیز  یگاه  - 
 خوبه؟ زارم یدو تا رو تنها نم

.  نشاند یرا فرو نم  نیرخنه کرده در وجود نوش  یها نگرانحرف  نیکدام از ا  چیه  اما
رخ دهد دلواپس  شی خانه برا ن یدر ا یر یاتفاقات جبران ناپذ  ینکند روز نکه یاز ا
 بود.

دست به دامان   ن،ی شکستن سکوت نوش  یبرا  الیمر  نکهیتا ا  افتیادامه    سکوت
 شد: یگریموضوع د

که   یامغازه   ی. توگمیرو م  تیخوابگاهاز اون دوستت چه خبر؟ هم   یراست  - 
 بهش دادم تونسته کسب و کارش رو رونق بده؟ 

که اگر از آن خانه برود، عالوه بر از دست دادن تمام   د یترسی! م د یترسیم  نینوش
مغازه   د یبا  د یبگو  چارهیب  یبایخود داشت، مجبور شود به فر  یکه برا  ییزهایچ

تاس تحو  اشسیتازه  آن   ل یرا  ببدهد.  دوباره  او  د  شد یم  کار ی وقت   گر یو 
به درخواست   ال،یکه مر  بود  یرا بدهد. مدت  دشیجد   یخانه  اجاره   توانستینم

قرار داده بود با   بایفر   ار یداشت، در اخت  هیامان  یرا که در منطقه   یامغازه  نینوش
آنقدر خوشحال بود   ز ی ن  بایباال بکشد. فر  یتا او خود را کم  ز یناچ  یانهیماه  یاجاره

 ی کرده بود و در عرض چند روز همه   ر یارزانسرا دا   کی .  شناختی که سر از پا نم
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 ن،ینوش  یو سر و سامان گرفتنش برا  امانیرا فروخته بود. شوق ب  شیهانسج
 نبود. آرام جواب داد:  سهیقابل مقا  ز یچ چیبا ه

 .ادیب خودش خونه اجاره کنه و از خوابگاه در   یبله، تونسته برا - 

 ی به صندل  یمختصر  هیتک  ز ین  نیزد. نوش  تیاز رضا   یتکان داد و لبخند   یسر  الیمر
را بنوشد که    شیقلوپ از چا  کی نگفت. خواست    یزیچ  گر یمتکا دار بالکن داد و د

سرش را   یرو  یسه ی تر نشست، شال پلشدن اردالن شد و صاف   کیمتوجه نزد
 و مرتب کرد.  د یجلوتر کش

بود،   ختهیخود ر  یرا که برا   ییاو نشست و فنجان چا  یدرست رو به رو  اردالن
او آمد که   یبرا  ییچشم و ابرو  الیشکل گذاشت. مر  رهیدا  ز یم   یمقابل خود رو

. حجم موها و لم داد  یصندل  یراحت رو  یلیمواظب حرف زدنش باشد و او خ
 را کمتر از قبل کرده بود. ششیر

 بره! خوادیو م  مادمازل خانم قهر کرده دم یشن - 

  ی و ترس  دهیکه از اردالن شن  ییهانگاهش کرد. بعد از آن حرف   یچشم  ر یز  نینوش
 . اوردیآماده بود تا باال ب اش،افهیق  دنیبا د یحت گر یکه تجربه کرده بود، د

به ساعت لوکس و بزرگ    یاردالن نگاه  کرد،ی فکرش را م  ن یکه نوش  طور همان 
 دور مچش انداخت و گفت:

د  -  دارم،  قرار  دوستم  با  رم یبا  زود  و  چ  د یشده  قبلش  اما  هست که   یزیبرم 
 بهت بگم. خوام یم
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اردالن چرخ  الیمر  نگاه به د یسمت  بزند  دوباره  پسرش  نکند  بود که  . مضطرب 
  ی گریر زمان داز ه  تر یرا خراب کند. اما اردالن جد   ز یو همه چ  یپرانمزه  یشبکه

 . کردیصحبت م

  ی دو نفره  یخونه، زندگ  نیا  یتو  یکه اومد   یچهار ماه- سه  نیتموم ا  تشی راست  - 
تغ مادرم  و  و سرگرم  ر ییمن  بهتره  حالش  مادرم  خندهکرده.  بتره،   شتر یهامون 

  ی حال  هی  یدستپختت خوبه و گاه  م،یخوریکمتر م  رونیب  یغذا   گهید  یشده، حت 
ن باب  شهیمن هم  یهاحرف   ی بدون  خوام ی. میدیما م  یهم به معده  یشوخ  م 
رفتارم رو    ل یرو بهت بگم تا هم دل  قتیحق  خوام ی. االن هم مگهید  ز یبوده نه چ
 .یریدرسته رو بگ یکنیکه فکر م  یمیتصم یو هم بتون یمتوجه بش

 گرفت و ادامه داد:  ی. اردالن نفسد یچیدرهم پ الیمر یابروها

  ا ی  ر یالبته مادرم د  ی ریبگ  میکامال آزادانه تصم  یتا بتون  یرو بدون  قتیحق  د یبا  - 
 .یحاال بدون  نیزود قصد داشت بهت بگه اما به نظرم بهتره هم

زود قبل   یلیخ  الیاردالن پخش گشت و مر  یکنجکاوانه در چهره  نینوش  چشمان
 نمود:  یدستش یاز خروج کلمات از دهان پسرش، پ

م  -  خودم  عز  خواستمیآره  بگم  ناراحتت کنم.    زم یبهت  نکنه  بودم  نگران  اما 
شده و ممکنه ما   شتر یب  یلیاردالن خ  یهاه یکل  یاز کار افتادگ  شرفت  یمتاسفانه پ
به تو  مدت    هی من کنارش باشم و خونه رو    م،یکن  شیمدت بستر  ه ی میمجبور بش

افته گردن تو و اردالن از  یخونه م  یهات ی. در اون صورت تموم مسئولمیبسپار
. میو باعث آزارت بش م یمشکالتمون کن ر یتو رو درگ د یموضوع ناراحته که نبا  نیا

اما خب    یو وارد مشکالتمون نش  یخونه بر  نی که تو از ا  خواستیم  نیهم  یبرا
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د تو  معتقدم  ا  گهیمن  ما  یاخانواده  نیدختر  با  ه ی.  ییو جزو    یتو  د یخانواده 
 خورن؟یم یگه باشن، وگرنه به چه دردیسخت پشت همد  طیشرا

کالم   یخوب بلد بود رشته   شه یبه مادرش انداخت. او هم  ینگاه معنادار  اردالن
بگذارد. حاال که او حضور داشت، هرچقدر   یو حرف در دهان کس ردیرا دست بگ
. پس  د یبگو  نیبه نوش  خواستیرا که م  یزیچ  وانستتینم   کردیهم تالش م

  نیو رو به نوش د یکش را سر   اشییکرد. چا  د ییمادرش را تا ی هافقط با سر حرف
 لب زد:

 که زدم عذرخواهم حضرت خانم! با اجازه.  ییهابابت حرف - 

رفتار اردالن واقعا   یناگهان  ر ییمستاصل نگاهش کرد. تغ  نیجا بلند شد و نوش  از 
او داشت. قبل از    یرو   یادیخانم، نفوذ ز  الیمر  یهابود اما حرف   بیعج  شیبرا

 رفتن اردالن گفت: 

  ی. حتونمیخانم مد   ال یبه مر  هانیاز ا  شتر ی. من بستیمن ن  یبرا  یزحمت  چیه  - 
هر کار   ایو نظافت خونه رو هم خودم انجام بدم    دهایمدت خر  نی ا  یحاضرم تو

 ه الزمه. ک  یاگهید

لبخند   روزمندانهیپ  الیمر پشت  آمد.  کش  لبخندش  و  کرد  نگاه  اردالن  به 
من   یبرا  ی گفتم او حاضر است هرکار  ید یجمالت بود که »د  نیاش، اسرمستانه

 انجام دهد؟« 

  ش یاسکلت رو  کی  یرا که کله  دش یسف  شرتیبا تاسف تکان داد و ت  یسر  اردالن
  نشیسراغ ماش  ،یکالم  چ یو مرتب کرد. بدون گفتن ه  د یکش  نییحک شده بود پا
 خارج نمود. اطیمادرش پارک شده بود. سوارش شد و از ح  نیرفت که کنار ماش
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گرفت.    نیصبحانه پر کرد و سمت نوش  یزردآلو  یلقمه را از کره و مربا  کی  الیمر
 لبش بود.  یهمان لبخند پررنگ، هنوز رو

 نیخوب ب  یبه رابطه  کردم یقبال فکر م  ست؟یدل اردالن ن  یتو  یزیچ  ید ید  - 
 خواستهیاز قلب مهربونشه و نم  هیقض  دم یاما تازه فهم  کنهیمن و تو حسادت م 

برا  یبش  ر یو درگ  یبش  تی تو اذ ها رو بهت اون حرف   ن یهم  یبا مشکالت ما. 
 خراب کنه.  خودش  یهارو با دغدغه تیزندگ خواستینم  ،یتا بر زدیم

 حانهی وق  شنهادیپ  کی  شیکه دو روز پ  یشده بود. رفتار پسر  جیکامال گ  نینوش
بوده که به فکر   نیا  یاش برا همه   گفتیبه او داده و امروز صبح، آمده بود و م 

آنقدر دوستش   الیمر نکهیجز ا د یبه فکرش نرس یزینبود؟ چ  بیعج یاوست، کم
و مجبورش کرده تا   ت اس  چاندهیپ  که زده  یحرف  یدارد که گوش پسرش را برا

رفتن   یبرا  ییگرفت و در دهانش گذاشت. جا  الیکند. لقمه را از مر  یعذرخواه
باعث شد    الیمر  یبود تا در آن خانه بماند. صدا  یادنبال بهانه  شکینداشت و ب

به   الیکه مر  یشکسته شود. با حالت شوخ  گر ید  یبار  اشختهیافکار بهم ر  یتوال
 داد: ر ییتغ هارزنیرا مانند پ شیکرد و صدا  ز یخود گرفت بود، چشمانش را ر

که   ادییمثل من م  یاپنجاه و پنج ساله  رزن  یبه پ  ؟یگینم  یچی چرا ه  ه؟یچ  - 
 دروغ بگم؟ 

لبخند   نینوش  نگاه و  نشست  تعجب  لبش کش  یدر  بس  دهی پشت  اگر    ار یشد. 
و پنج سالش است    یس  ک ینزد  الیمرکه    د یبگو  توانست یم  داد، ینظر م  نانهیبدب 
چون اردالن دارد متعجب بود چون   یپسر بزرگ  نکهیهم از ا  شهی! همشتر ینه ب
بودند و به مدد پوست صاف، رنگ مو    ز یناچ  ار یصورتش بس  یهاو چروک   نیچ

 .د ی رسیصورت داشت، جوان و سرحال به نظر م   یرو  شهیکه هم  یحی مل  شیو آرا



 

 
599

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 شما واقعا پنجاه و پنج سالتونه؟  - 

پا  د یخند   الیمر رو  شی و  عوض کردن    گرشی د  ی پا  یرا  در  مهارتش  انداخت. 
 بود.  یمثال زدن هیکردن قض  یموضوع و ماست مال 

 خوره؟یخب آره! بهم نم - 

 شانه باال انداخت.  نینوش

 . نی رسیتر به نظر مجوون یلینه واقعا! خ  - 

جوان به نظر    نکه یا   دنیاز شن  شه یدرآمد. هم  ش یبه نما  الیمر   فیرد  یهادندان
 . شد یم زدهجانیسرخوش و ه رسد،یم

  ز ی. البته چند تا عمل و بوتاکس ناچهیدگیخوب و رس  یهیش به خاطر تغذ همه  - 
 صورتم.  ی هم انجام دادم برا

که    گرفتیبود باال م   نیجذاب و دلنش  ار یبس  ال یمر  یکه برا  یداشت بحث   تازه
 زنگ خورد. نینوش ل یموبا

 نیآخر  یکه برا  یشیناشناس بود. گمان برد گرشا باشد چون از دو روز پ  شماره
کرد و بلند شد.   یاز او نداشت. عذرخواه  یخبر  گر یبار با او صحبت کرده بود، د

 ناشناس بود گفت:   شیکه برا  ییپاسخ را فشرد. صدا  کونیرفت و آ   نییها پااز پله 

 ه. حالت خوب باش دوارم ی سالم، ام - 

در آن فاصله مشغول جمع کردن    الیگوشش چسباند. مر  یرو  شتر یرا ب  یگوش
 صبحانه شده بود. یسفره

 ارم؟ییبه جا نم  د یببخش - 
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 . د یرسیکه پشت خط بود، مضطرب و نگران به نظر م   یمرد یصدا

  اد یعمرانم. شرمنده که ز  ؟یارییمن رو به جا نم  گهیدست شما درد نکنه! د  - 
 خوش و بش ندارم، کارم مهمه که مجبور شدم بهت زنگ بزنم. یوقت برا

 هم چفت شد. لب زد:  یرو یعصب ن،ینوش یهادندان

 مثل شما ندارم. خداحافظ. یبا آدم  یاما من کار - 

را دوباره   یو به اجبار گوش  د یبلند تقالگرش را شن  یقطع کند، صدا  نکه یاز ا  قبل 
 گوشش گذاشت.   یرو

تو رو    ی. مدام پ  نجانی. همه استیت حالش خوب نگوش کن. پدربزرگ  نیبب  - 
واسه    بهت زنگ بزنه  شهیحاضر نم  یبهت بگه اما کس  یزیچ  خوادیو م  رهیگیم

گرفتم خودم بهت زنگ بزنم. خواهشًا زودتر خودت رو برسون   میمن تصم  نیهم
نفسخان   یخونه پ  یهابابات.  نرمردهیآخر  اگه  پش  ئنممطم  یای.    مون یبعدًا 

 .یشیم

بر   ییچه بال  یعنیمنجمد شد.    نیتمام تن نوش  یو به آن  را گفت و قطع کرد  نیا
نسبت    توانستیاز او نداشت، نم  یخوب  یخاطره  نکهیبابا آمده بود؟ با اسر خان

  ی و کم  د یباشد. قدم تند کرد و به اتاقش رفت. لباس پوش  تفاوتیبه حالش ب
  ن یترکوچک   یحت  ا ی  تبدون فوت وق  .ختیچرمش ر  یدوش  فیداخل ک  لهیوس
 :د ینگران پرس الیبزند که مر  رونیخواست از خانه ب ،یفکر

 بود؟ یشده؟ ک یچ - 

 گفت:  دنیاسپرتش را برداشت و در حال پوش د یجد  یهاکفش
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با  -  بده.  حالش  برسونم   ع یسر  ،یشهرنیب  ی  تاکس   هیبا    د یپدربزرگم  رو  خودم 
 . راقید

کرده بود و   فیتعر  الیمر  یبرا  راقیخودش را در د  یزندگ  یماجرا  شیکم و ب  قبال
 گفته بود.  شیبابا براو خان ز یاز عز

 یرهیدامین یهاکرد و از پله   یتشکر کوتاه نیپول به او داد و نوش ی مقدار الیمر
 پشت سرش گفت:  الیرفت. مر نییپا اطیح

 گه؟ید یگردی. فقط مواظب خودت باش. تا شب برمشاهللیا شهیخوب م - 

 جواب داد:  گشودیرا م اطیکه در  ح  یدر حال نینوش و

 .دوارم ی ام - 

 *** 

حال  دهی نفهم چه  با  ا  یبود  مقابل  را  رسانده.   یمیقد   ی  کلنگ   یخانه   نیخودش 
  ی مختص خود را داشت. نگران نگاه  یعصر شده بود اما هوا هنوز گرما   کینزد

که در   د ینکش  یرا فشرد. طول  فونیانداخت و زنگ آ   رنگ و رو رفته  ی  به در فلز
 باز شد.  یصحبت چیبدون ه

 نیبود. دوستش نداشت، انگار ماب   یشماریلحظات تلخ ب   ادآور ی  شیخانه برا  آن
 طیحرا جا گذاشته بود. در م  شیهاه یاز گر  یمقدار  ش،یوارهای خشت خشت د

باالخره خود را مجاب کرد تا    یول  شد یو حالش بد م   آوردیآن خانه نفس کم م 
بگذرد و داخل    بودبه گنداب شده    ل یکه حاال آبش تبد   یو حوض  ی میقد   اطیاز ح

طور  اش. مقابل درگاه همانچهره  ر ییو تغ  یرانیبرود. اما ورودش همزمان شد با ح
 .ستادی بهت زده به تماشا ا
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ها،  عالوه بر مبل   یمبل  مقابل در نشسته بود. حت  یرو  شهیتر از همسرحال   باباخان
شده بود و   دهیچ ،یمانند و دورهم  رهیشده و به صورت دا هیکرا  ز ین یچند صندل

بابا، عمران نشسته بود خان  کی هاست. نزدبه تعداد مهمان هایمعلوم بود صندل
ز هر سمت گردنش را نگه که ا  یلشبا دو با  لچر یو  یرو  یکسر  گرش،یو سمت د

 طور نیشده بود، حضور داشت، هم  دهی کش  شیپاها  یکه رو  ییو پتو  داشتیم
 پدرش نشسته بود.  کیمحسن که نزد

اهال   ر ی متح  نینوش از  نفر  از جمله حاج    ز ین  راقید  یجلو آمد. چند  بودند،  آنجا 
دا سال  ییمحمود که  بود  پبهنام گفته  خانه  شیها  است  یدر  پناه گرفته  .  او 

اش را نفروخته بود و خانه  یدرست بود که به اصفهان مهاجرت کرده بودند ول
د به  م   راقیگاهًا  آمد  و  هم  کرد،یرفت  ن  نیبه  د  نیوشسبب  را  و    دهیاو  بود 

همه   نیبودند. نگاه نوش  ز ی ن  ه ی فضول همسا  یهادو نفر از زن  ی. حتشناختیم
و مرتبش متعجب شده بود،   کیش  یهابابا که از لباسخان   یرا دور زد و در چهره 

 لب زد: یماند. به آن رهیخ

 . دم یدهنم تا رس یقلبم اومد تو ه؟یاداها چ نیا - 

افتاد که به گرشا داده بود و بارز بود   یقول   ادیفرستاد.    رونیرا با حرص ب  نفسش
ردد که  . خواست برگزدهیاز آن حرف م  یکه کسر  ستیجمع همان جمع  نی که ا
 گفت:   یکسر

 .شهیروشن م ی. امروز همه چرسنیهم م هیدخترم، االن بق نیبش ر ی بگ - 

 بود.  دهیچیدرهم پ  شیهاسمت او برگشت. سگرمه  نینوش
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. مثل آدم  نجایا  نی من رو بکشون  لهیبه من نگو دخترم! قرار نبود با مکر و ح  - 
 .اومدمیخودم م خواستمی سرتونه، اگه م یتو یچ نیگفتیم

کنار   رد،یرا بگ  نیبلند شود، خودش دست نوش  خواستیدلش م  یلیخ  یکسر
به او بسپارد    د یکار را با  یمرتب است و مابق  ز یهمه چ  د یخود بنشاندش و بگو

حت لب   یحرکت  نیترکوچک   توانستینم  یاما  توانست  فقط  بدهد.  بدنش   به 
 تکان دهد: 

ستم بهت زنگ بزنه و اون دروغ رو  از عمران خوا نیهم یبرا ،یاینگران بودم ن - 
 ف یخان بابا تعر  یماجرا رو هم برا   از یتا پ  ر یس  ه،یسرهم کنه. قبل از اومدن بق 

اون    یتو  شیکه چند سال پ  یافراد  یبرسن تا برا   هیآتنه و بق  میکردم. منتظر
  دیرو بگم تا شا  ز یهمه چ  گهید  ر با  هیحضور دارن هم    نجایمعرکه بودن و حاال ا

  نینکن. هر چقدر زودتر کالف  ا  یبره. لجباز  نیکه پدربزرگت داره از ب  ییدهایترد
 امونه. جمع بشه، به نفع همه یبدبخت

 گفت:   یبه تن داشت، پشت بند حرف کسر یارهیت  راهنیبابا که پ خان

بش  نیبش  -  به کجا   نیا  خوادیم  یکسر  مینیبب  نیخانم کوچوک!  رو  معرکه 
 بکشونه.

»خان  دنیشن منفور   یبرا  یمیقد   یخاطره  کی   ادآور یم کوچوک« که  اصطالح 
تر،  عاقل   ایشده بود    تر ی چون قو  د ی. شاازوردیمانند قبل او را ن  گر یبود، د  نینوش

 . فقط در جواب آرام زمزمه کرد:دانستیدرست نم

 .مونمینم نجایهم ا  قهیدق هیمن  - 
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بعد    یو وقت  بلند شد   فونیزنگ آ   یکه خواست قدم از قدم بردارد، صدا  نیهم  اما
ر در   گر ی د  نیوارد خانه گشت، نوش  مهیاز باز شدن در، پدر  گرشا سراس س  عماًل راه ق 

 ز یهمه چ  رفت،یاگر م  یحت  گر ی. دد یگرشا را بسته د  یرفتن و عمل به خواسته
 . شد یبرمال م

 :د یزنان و آشفته پرسنفس  یمهد 

 بابا؟حالتون خوبه خان  - 

را که    ی. همان حالدیکه آنجا بودند کالم در دهانش ماس  یبا نظاره بر افراد   اما
 ه یکرد. چند ثان  دایبابا پخوب بودن خان  دنیبا فهم   ز یکرده بود، او ن  دایپ  نینوش

بخواهد   نکهیوارد شدند و آتنه قبل از ا  داینگذشته بود که آتنه و پشت سرش ش
سرت    ییبرات بابا، چه بال  رم ی»بم  جمالتنگاه کند در حال گفتن    ایدقت    یبه کس

 شد.  ییرایوارد پذ  هیاومده؟« همراه با گر

 یتماس  ز یآن افراد ن  یخبردار شده بود که عمران عالوه بر او، با همه  نینوش  شصت
گفته است.   ز یها نرا که به او زده، به آن   ییهامشابه برقرار کرده و همان حرف 

نظر    کیکه آتنه، با    کردیها را تماشا مآن  حرفیو ب  ستادهیدر ا   کیهمچنان نزد
داشت،    لچر یآن و  یرو   یناکاسف  ژ یرستکه پ  یبه کسر  گر ینظر د  کیسمت او و  

سرش ُسر خورده بود و    یرو  مهیتا ن  اشیساتن مشک  یدر جا خشکش زد. روسر
 با غر و لند گفت: دای زده بودند. ش رونیچشمانش تا سر حد مرگ از حدقه ب

 بده؟  یلیحالش خ گفتیبود که پشت خط م یبابا که سالمه، پس کخان - 

 : د یکه انگار حساب کار دستش آمده بود، ناگهان توپ  آتنه

 . یمهد  میبر ایب ن؟یما رو مسخره کرد - 
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به در نشسته بود، از جا برخاست و مقابل درگاه قرار گرفت    تر ک یکه نزد  عمران
 سمت آتنه لب زد:   یپر معن یو با نگاه

 بشنون.  د یجمع با نیدر ا یهست که همگ ییزهای. چنیبش یآقا مهد  - 

 نیروحش از ا  ی. حتد یایتا از دهانش باال ب  د ی جهیآتنه داشت به سرعت م  قلب
نبود وگرنه   به چنمعرکه خبردار  بود دم  با چهره  یاتله   ن یمحال  که    یابدهد. 

. حاال  ستادیقدم برداشت و مقابلش ا  نیسمت نوش  د،ییگرایم  یداشت به سرخ
نگاه نوش  یهاتنها  انزجار  و  نفرت  از  م   همبود که س  نی پر  . دخترک لب شد یاو 

چ تا  ا  د ی نگو  یزیفشرد  توان  تمام  با  و  محکم  آنقدر  داد که   نیو  انجام  را  کار 
برم  شیهالب زخم  م  داشتند یداشتند  هم  باز  م  فشردیاما  اگر   دانستیچون 

 گشوده شوند، تا خود شب حرف دارند تا بزنند.

 که لرز برداشته بود، گفت:  ییبا صدا آتنه

نوش  -  بابا  نیچشمت روشن  باالخره  پتحفه  یخانم!  رو  اونوقت   ؟یردک دایات 
من  یبابا  یخونه  یآدما تو  نیا  ؟ یدار  کار یچ  نجایا  گهید  ،یکه سرخود شد   یی تو
 خوان؟یم یچ

آن را داشت که بر صورت   یی. تواناد یجوشیم  نیخشم و نفرت در نگاه نوش  آتش
  د یاست، بگو  زار یاز او ب  د یو بگو  اندازدیبود تف ب  ستادهیا  شی که رو به رو  یکس

اما باز هم با درد    بخشد یکرده نم  اشیکه در حق مادر و زندگ  یظلم  یاو را برا
 فشرد.  لب

و داد   زدیاز جا برخ  ش یباعث شد تا خان بابا به کمک عصا  ط،ی مح  نیسنگ  سکوت
 بزند: 
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 . نینیهمه بش - 

  ه یاز مردان همسا  یکی  کیشده بود نزد  یاش کامال سوالکه چهره  یاجبار مهد   به
با   ز ین   دای و ش  نینمود. نوش  یاطالعیاو اظهار ب  چه شده و  د ینشست و از او پرس

 نشستند و فقط آتنه سرپا ماند. د یترد

پنهان کند جلو آمد،   رشیپ  یدر چهره  توانستیکه نم  یخان بابا، با اندوه  نبار یا
زد،   یرو  شیآرام عصا  یبا ضربه  آتنه  را کنار شوهرش   یخال   یصندل  ک یکمر 

 نشان داد و گفت:   یمهد 

 .نیبرو بش - 

تصادف او   یهیماند. از قض  یکسر  ینشست و نگاهش رو  ز یآتنه ن  طیجبر مح   به
شده است.   نگونهیا  یلیاو به چه دل   یظاهر  طیشرا  دانستیبود و نم  اطالعیب

 .َکند یرا م  شیهاناخن  ی  و از اضطراب، پوست کنار  خوردیتکان م  شیمدام درجا

  نکه یشروع کرد. از حضور همه در جمع تشکر نمود و از ا  ینیبا مقدمه چ  یکسر
بود که   دهیحرف زد. هنوز به اصل ماجرا نرس  د یرا بگو  یقرار است موضوع مهم

را زد.  فونیآ  یبلند شد. همه سکوت کردند و محسن دکمه  فونیآ  یدوباره صدا
را به سرعت باز کرد،   یاشهیو در ش  د یرا دو  اطیطول ح  مهیسراس  نبار یکه ا  یکس

نگران مالقات با او بود و مدام    ق،یدقا  نیدر تمام ا   نیکه نوش  یگرشا بود. کس
جمع دعوت نکرده باشند و مجبور نباشد تا    نیکه حداقل گرشا را به ا  کردیدعا م

 بود. انداختهیرا از قلم ن چکسیه ،یرو شود اما ظاهرا کسربا او روبه

 ر یصورتش را درگ  کیمیآن کل م  کیبه    ،یبیعج  ر  یداخل آمد و ُبهت و تح  گرشا
مبل نشسته   یبابا را از نظر گذراند که سالم روگرفت و به دقت خان   یکرد. نفس
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 ی کرد تا از آن فاصله   دایاو فرصت پ  ند،یرا بب   نیجمع، نوش  نیدر ب   نکهیبود. قبل از ا
شلوار جذب    کیتنش بود با    یتونیز  نگتک ر   راهنیپ  کیکند.    شیتماشا  ر یکم، س

موهانیج هم  ی.  مانند  ته  شهیمجعدش  و  بودند  شده  اصالح  و   شیر  مرتب 
 صورتش رشد کرده بود. یرو یرنگکم

و تنها محبوب   نینوش  کر یبر پ  یکه مشکالت خانوادگ  یر یحاال، در قل و زنج  یعنی
 ی زهابازگشت  رو  یبرا  ییزده بود، امکان داشت تا دوباره، کورسو  اشیخواستن

 شیهایدلتنگ  ن،یبود که نوش  یروز  نیامروز آخر  ایخوبشان وجود داشته باشد  
 قی جانش را عم غماگر ی ن،و مکا طیو بدون توجه به مح ختیریرا در نگاهش م

 کرد؟یو غرق در لذت تماشا م

پدر و    یبابا گرفت و رورا از خان  اشی گرشا آرام باال رفت. نگاه عصب  یابروها
که    ینبود! باالخره آن نگاه، نگاه  یمادرش لغزاند. در دام افتادن، اصال حس خوب

گرشا   یهاسگرمه   نبار ی و دخترک را هدف گرفت. ا   د یبود، چرخ  یاز آن فرار  نینوش
بار در عمرش    ک یخواهش کرده بود.    نیبار از نوش   ک ی. تنها  د ی چیبه شدت درهم پ

درخواست    ک یهمان    نیاش را حفظ کند اما نوشخانواده  یخواسته بود آبرواز او  
 نخواسته بود تا اجابت کند.  ز یرا ن

بوده،    اطالعیب  ز یبزند که از همه چ  ادیفر  خواستیدخترک، م  شان یپر  یچهره
بود    دیو پرنفوذ گرشا بع  نیاما نگاه خشمگ  بد یکه نخواسته عهد بشکند و او را بفر

 ور برسد.به با گر یتا د

زجرآور چشمان   یرا زد و او را از هجمه  نینوش  یخالص  ر یانگار ت  یکسر  یصدا
 داد. یگرشا خالص



 

 
608

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

تا تو    ستیاز لطف ن  یمطرح بشه و خال  د یهست که با  ییهاگرشا، حرف  نیبش  - 
 . یهم بشنو

انگار چ  اطیبه در ح  یفوت کرد. نگاه  یبه اجبار نفس  گرشا اما  از    یزیانداخت 
انتها به  منصرفش کرد که  رو  ییرایپذ   یرفتن  و  نفره،    یاکاناپه  یرفت  تک 

زود، پدر    ای  ر یصورتش نمود. باالخره که د  زانینشست و دستش را آو  حوصلهیب
با آبرو  یبرا   گر ید  دند،ی فهمیم   دیو خواهرش   خواستینم  اشوادهخان   ی حفظ 

 بکند. یتالش چیه

 :د یکه هنوز سردرگم بود، پرس  یمهد 

 یکه چ  یجمع کرد  نجا یرو ا  لیسال، اهل محل و فام   نهمهیخان! بعد از ا  یکسر  - 
سر   یبر شهیشدم، م  جیمن واقعا گ نجا؟یا یبشه؟ گرشا رو چرا از تهران کشوند 

 اصل مطلب؟

 را صاف کرد.  شیخورد و صدا یتکان شیدر جا  آتنه

 ن؟یکنیوقت ما رو تلف م نیواقعا چرا دار ه،یچ یبرا ایباز نیا فهممیمنم نم - 

 زد و جواب داد:  یالبخند مسخره یکسر

و با   یاز شوهرت متنفر یو گفت یروز بهم زنگ زد هی ش،یسال پ جدهیه ادتهی - 
  یو گفت  یکرد  هیگر  ادییم  ادت ی  ؟یسه ساله چقدر ازش دور شد   یوجود گرشا

 یگفت  کنه؟یاما شوهرت درکت نم  یخسته شد   یدارو از بچه  یگرفت  یافسردگ
 خوابه؟یو دور از تو م ادیینم کتیها نزدشب یحت

  ی از جمع حاضر برخاست و همه آتنه را نگاه کردند که موها  یکم جان  نیه  یصدا
 .زدیسرش، کامال به چشم م یرنگ شده یتارها نیکنار گوشش، از ب  د یسف
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 ن یاش را بشنود. کاش زممهادا  خواستی. نمد یبر فکش کش  ی بغ کرده دست   گرشا
  ی زیچ  یمادرش کس  یهاییایحیب  یاما درباره  د یبلعیم  کجایحاال او را    نیهم
 . آتنه دستپاچه داد زد:گفتینم

 ه؟یمزخرفات چ نیا - 

ها گفت. از جزء به که متور حرف زدنش تازه روشن شده بود از گذشته  یکسر  و
را بدون   ز یبه همسرش عاطفه. همه چ  فشیکث  انتیاش با آتنه و خجزء رابطه

با   ،یحرف و حرکت  چیهیب  ز یآتنه ن  گر یو د   آوردیو شرم به زبان م  یکاست  یاذره
بود.   بیعج  ار یسب  نی وشن  یگوش دادنش، برا  نیسکوت جمع همراه شده بود و ا
و قضا عاطفه گفت  دادن  لو  برا  یایاز  از مجبور شدنش  ترک    یبعدش، سپس 

 را گرفته بود.  نی نوش اشچارهی دختر ب بانیکه گر  یعاطفه و سرنوشت شوم

گاه  نگاه نوش  یجمع،  به  وقت  شد یم  نیمعطوف  آتنه.  به  معطوف  گاه   یو 
شق  یکسر  یهاحرف شد،  تر   یها قهیتمام  درد  از  داشت  مگرشا  . خوردیک 

فضا  خواستیم با  را  مجلس  رو  نشیسنگ  یآن  انگار  اما  کند  مبل    یترک 
او بود.    یبرا  یزیزجرآورتر از هر چ  ،یتوقف اجبار   نیکرده بودند. ا  خکوبش یم
را    ی پر از خشم و سوال همسرش مهد   ی هانگاه  یتاب تحمل برا  گر یکه د  تنهآ

 نداشت، فقط زمزمه کرد:

 دروغه... .  - 

گرفتن حق سکوت پنهانشان کرده    ل یرا که تمام مدت به دل  ییهاعمران، عکس  اما
را دست به دست به حضار داد    نیو نوش  یکسر  شیجواب آزما  طور نیبود و هم
ها را  که همه داشتند با همهمه عکس  ینمود. در حال   د ییرا تا  یکسر  یهاو حرف
مردم به   یهابه بعد نگاه  نیندارد از ا  یتیعمران گفت که اهم  کردند،یتماشا م
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حق گفتن  با  و  باشد  چگونه  معص  ی اندک  خواهد یم  قتیاو  بار  و   تیاز 
گرفته به    یرا که از کسر  یاحاضر است مغازه   یوجدانش کاسته شود، حتعذاب

 او بازگرداند.

عاطفه حرف   تیو از مظلوم  گفتیم  یز ی چ  یپچ مردم بلند شد. هر کسپچ  یصدا
  ن یزتریبرانگ  به مادرش، از ترحم  دایاز اشک ش  سیخ  یهانگاه  ن،ی. در آن بزدیم

 چشمان جمع بود. 

 یاسابقهیب  یزده بودند و سرخ  رونیب  کجای  اشیشانیپ  یهاکه تمام رگ  یمهد 
 :د یسبود، رو به آتنه پر  دهیدر چشمانش دو

 گن؟یم یچ نایا - 

 زد: ادی فر د،ید نییطور پاسر آتنه را همان یوقت

 بزنم؟  شیآت کجایخونه رو با اهلش  نی ا ای یزنیحرف م -  

کنترل شده بود،   رقابل یغ  یبابا که دستانش دچار لرزشساکت شدند. خان  همه
 گفت: 

سرم   یحاال من چجور  ؟یکرد  کار یما چ  یآتنه، با خواهرت، با زندگ  یکرد  کار یچ  - 
 رم؟ یباال بگ نینوش یرو جلو

. سرش د یسستش را تا وسط جمع کش  ی هاباره از جا بلند شد و قدم   کی به    آتنه
افراد حاضر در    یچشمانش محرز گشت. نگاه همه  ر یز  یرا آرام باال آورد و سرخ

بود   ه یعمرش بود. شب  یهانگاه  ن یترو وحشتناک  نیزتریرآمیجمع به او، از تحق
 دوخته شده بودند. شکه در آن روز واقعه به خواهر   ییهابه همان نگاه
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جانش باال    شکیب   زد،ی دهان قورت داد، باالخره زبان گشود و اگر حرف نم  آب
 .آمد یم

انگار که فقط منم که گناهکارم و   ن؟یکنیمنو نگاه م   ینجوریاتون اچرا همه  - 
 .نیهست یدرست یهااتون آدم همه 

 کرده بود:  ر ییتغ شیو صدا د یلرزیم  دستانش

.  ن ید یکه شن  ینه اونجور  یآره... آره من چشمم دنبال شوهرخواهرم بود ول  - 
 .رستانیدب   رفتمیکه م  ییتر از عاطفه عاشقش بودم، از همون روزها قبل   یلیمن خ

 زد:  ادیبابا فراز جا بلند شد اما خان تیبا عصبان  یمهد 

 !یمهد نیبش - 

چشمان آتنه سرخ    ر ینشست. ز لشیکرد و برخالف م  یکث. مد ییدندان سا ی مهد 
 . ناگهان داد زد:کردیم نیفنی سرخ بود و مدام ف

عاشق   یکدوم از شما نشده که تو دوران نوجوون  چیه  ه؟یچ  یها برانگاه  ن یا   - 
از من    یگفتن. کسر  یمنم حرف دارم برا  قته،یاگه قرار به گفتن حق  ن؟یبش  یکس

سال پنهونکوچک   یچهار  من  اما  بود  وقت  یتر  داشتم.  مدرسه    یدوستش  از 
  ی . تونمشیبب  بلکهتا    دم یکشیباباش سرک م  ی  مغازه   یتو  شهیهم  گشتم،یبرم

لباس م ،یفروشمغازه  پدرش  به  نزد  کردیکمک  در، کنار صندوق    کی و معموال 
خوب    یلیهمه هم خ  چهره بود، باو خوش  نیمت  ادمه،ی. هنوز خوب  ستادیایم

 . نوشتمی. من... من اونقدر دوستش داشتم که براش شعر مزدیحرف م

 لرزان ادامه داد: یی. با صداد یصورتش چک یدانه دانه رو شیهااشک
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به خاطر سنم پس زده بشم پس    دم یگذشت و من نتونستم از حسم بگم. ترس  - 
خواستگارم،   نیم با اولرو گرفت  پلممید  نکهیگرفتم کنارش بزارم. بعد از ا  میتصم
  دمی دار شدم. تازه گرشا رو باردار بودم که فهمزود بچه  یلیازدواج کردم و خ  یسنت
 ینابودم کرد، نابود! مخصوصا وقت  دنشیعاطفه. شن  یاومده خواستگار  یکسر
 چشمش دنبال عاطفه بوده.  شهیگفته هم  یکه کسر  دم یشن

 بود. سیخ س  یسر داد. صورتش خ یعصب یاخنده

عاطفه بود. اون خوشگل بود، با استعداد    یخوب برا  یزهایچ  یهمه  شهیهم  - 
تر و از من که خواهر بزرگشم عاقل   گفتنی همه م  ی... حتی بود. حت  نیبود، مت
کرده    یزندگ  الشیها با خ که سال   ییاون بود... کسرا  یهم برا  یتره. کسرپخته

که قسمت من نشده   یه بودم. کسکه نساخت  اهایبا اون، چه رو  یبودم و از زندگ
 .شد یم کمیبود، داشت قسمت خواهر کوچ

بس که مشتش را    رفتیداشت داخل گوشت دستش فرو م  نینوش  یهاناخن
 .کردند ی فقط به آتنه نگاه م  یکالم  چیهیاز خشم فشرده بود. همه ب

عروس   -  عزا  شون،یروز  روز  یروز  بود.  و گر  یمن  زجر  با  مجلس   هیکه  وسط 
بردم و    یکه آرزوم بود کنار من باشه، شربت قرمز عروس  یکس   یو برا  دم یرقص

تماشاش کردم. خ عاطفه  م   یلیکنار  اندازهیلیخ  اومدنیبهم  به  آخه من   ی ... 
  لیدلیکنم. ب  یزندگ  ینتونستم عاد  گهیعاطفه خوشگل نبودم. از اون روز به بعد د

ب  یعصب ب  حوصله ی و  مه  ل ی دلیبودم،  م  ید سر  داد  پسرم  بهونه    زدم یو  و 
. آره... آره من به عاطفه حسادت لهیدلیب   کردیفکر م   ی. البته فقط مهد گرفتمیم
ها حسرتش رو رو داشت که من سال  ییزهایاون چ  یچون اون همه   کردم یم

 خورده بودم.



 

 
613

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

هنگام حرف زدن او را نگاه نکند   کردیم  ی . آتنه سعد یاز درد کش  ینفس  یکسر
 بار نگاهش را چفت نگاه او کرد و تلخند زد:  نیاما ا

 ی شمارها لحظه حرف  ن یگفتن ا  یمن برا  ؟یانداخت   ر یمن رو گ  یتو گمون کرد  - 
از عذاب، ناخواسته    دادم یداشتم جون م  شدم،یداشتم خفه م  گهیچون د  کردم یم

که    ییهااون تالش  ی... دو سال گذشته بود، بعد از همهیکرد  یدر حقم خوب
بر  یفراموش  یبرا طاقت  باالخره  سمت   دم یکردم،  رفتم  نمشو  به   خواستمی. 

. نیبشم هم  یمیباهاش صم  یکم  خواستیلطمه بزنم، فقط دلم م  شونیزندگ
و گرشا فکر   یبه مهد   خواستمید. نمچشمم کور شده بود و مغزم از کار افتاده بو

 که فکر کنم.   تونستمیکنم، اصال نم

ترحم برد و   شیهابر اشک  ی اذره  شد یفضا را پر کرد. نم  شی هاهیبلند گر  یصدا
 . گفتیم یزیچ یگریدر گوش د  یهر کس

 گفت:  ختهی کوفت و برانگ  نیرا محکم زم شیعصا باباخان

...  الی... واوالیخواهرش؟ واو  ای  یتو دشمنش بود  ؟یچرا خواهرت رو بدنام کرد  - 
. 

 زد:  ادیفر هیهمراه با گر هاوانه یمانند د آتنه

 ی اون خونه تا برا  یرفته تو  دم ی فهم  یمن خواهرش بودم، خواهرش... فقط وقت  - 
خواد  خودش باشه و ن   ر ی مدت فکرش درگ  هی کنم که    یبهنام غذا ببره، خواستم کار

اونقدرها هم عاقل و کامل    خواستمیرسوامون کنه. م اون  ثابت کنم  به همه 
  ی هاسال  خواستمینم  شه، ب  ینجوریا  خواستمینم  ره،یبم  خواستمیاما نم  ستین

 تن و بدنم بلرزه. ادییسال رنج بکشم و تا اسمش م
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ن  طیمح  نیسنگ  یفضا  گر ید  گرشا تاب  غاوردیرا  نشستن    گر ید  رتشی.  اجازه 
زار   رانهیها نشسته بود و حقاز مردها و زن  یمادرش مقابل جمع  یوقت  دادینم
 گفت:   یو عصب ستادیا یبلند، مقابل کسر ییها. بلند شد و با قدم زدیم

اندازه  شتینما  -  به  تو  یآبرو  یتونست  یکاف یتموم شد؟  رو  ببر  یما   ؟یشهر 
با مادرم همراه    چوقتیه   ،یبودو آدم    یسر سوزن شرف داشت  هی هان؟ اگه تو  

 اون که مجبورت نکرده بود، کرده بود؟ ،ی شد ینم

  ن،یب  نیهلش بدهد که محسن مداخله کرد و مانع شد. در ا  لچر یو  یرو  خواست
در   ز ین  دایزد. ش  رونیاز خانه ب  یکالم  چ یناگاه از جا برخاست و بدون ه  یمهد 
 داشت، دنبالش رفت. یسیکه چشمانش هنوز خ  یحال

رفتن از خانه، رو    رونیرا چنگ زد و در حال ب  فشینامتعادل ک  یهم با حالت  آتنه
 گفت:   نیبه نوش

بدون درسته من اول    نمی. اما ایبدون  ی خواستیکه م  یابود اون گذشته  نیا  - 
پدرت بود   نیرابطه با پدرت گذاشتم اما از اون به بعد، ا  یزنگ زدم و بنا رو برا

 .یمن رو نابود کرد  یکن که زندگ  فی. حاال کداشتیدست از سرم برنم  گهیکه د

تلو خوران سع  یدرحال نوش  رونیب  کردیم  یکه  از    یبا مشت  نیبرود،  که هنوز 
 فشرده شده بود، جواب داد:  تیعصبان

رو    نجاشیفکر ا  ،یکرد یمن و مامانم رو نابود م   یزندگ  ی! وقته؟یچ  یبرا  گله   - 
 ؟ ینکرده بود
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به چهارچوب در گرفت تا بتواند تعادل خود    ینگاهش کند، دست  نکهیبدون ا  آتنه
نفس قدم   ی را حفظ کند.  باالخره  و  و    یهابا حرص گرفت  برداشت  را  لرزانش 

 زد. رونیب

صحبت    شیها پاتفاق شوم سال  یدرباره  گر یدکیباال گرفته بود و مردم با    صدا
ها رها  تا آرامش کنند اما او خود را از دستان آن  دند یر کش. گرشا را کناکردند یم

آرام پشت سرش از    ییهابا قدم   ز ین  نینمود و از خانه خارج شد. او رفت و نوش
ناخواسته متوقف شد. گرشا   اطیح  یانهیم   ورفت    نییها را پاآمد، پله   رونیخانه ب
کامال در چشمان    ش،ی هاله یو ت  د یبرود سمت او چرخ  رونیبخواهد ب  نکهی قبل از ا

اما منصرف گشت    د ی بگو  یزیاش را باال آورد تا چگره خورد. انگشت اشاره   نینوش
 که در کالمش بود، لب زد:  ییو فقط با سرما

 ندارم. یباهات کار گهید - 

 یرا برا  نیرا ترک نمود. رفت و روح نوش  اطیگفت و ح  تیرا در اوج عصبان   نیا
 برد. غمایبار چندم به 

 و غزلم چشم به راهش نگران شد  رفت

 ما بود، دل آرام جهان شد یدلشوره

 تیجمع  یهمهمه انیرا برداشت. خان بابا از م  فشیداخل خانه برگشت و ک  به
 سمت او گفت:  نیکه قصد رفتن داشتند، غمگ

 صبر کن بابا جان.  نینوش - 

 یبود برا  ر ید  یلی. خکردیصدا م  یلقب  ن یبار بود که او را با چن  نیجان! اول  بابا
 اج یاو احت  یهابه محبت   گر یبود د  وقت  یلیکه خ  یدختر  یگفتنش، نبود؟ برا
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 ز یرفت. همه چ  رونیعادت کرده بود. از خانه ب  شتر یب  شیهاینداشت و به تلخ
 . کردند یم  یباز اشها با چهرهحال اشک  نیشده بود اما با ا انیع

ل کهنه یزخم  ما کاشت خداوند یبه گ 

 همان زخم دهان شد  مید یکه رس  نجایا

 کوچک   یهمان زخم، همان کوره  آنگاه

 فوران شد  ر یآه، مس کی یقّله شد 

 ی عسکر حامد 

زدن مشغول قدم   راقید  یمیتنگ و قد   یهادر کوچه پس کوچه   ادهیزد و پ  رونیب
 یهمشاجر   یصدا  گذشت، یگرشا م  ی  پدر  ی  خانه  یکیداشت از نزد  یگشت. وقت

آرامش کند    کردیم  ی. گرشا سعکردیکه مقابل در با گرشا بحث م  د ی را شن  یمهد 
کارش. تا به حال    ی پ  برود  د یکه حق دخالت ندارد و با  د یکشیاما او مدام داد م 

  ی از سر کوچه  تر عیبود. قدم تند نمود که هر چه سر  دهیند   یحد عصب   نیاو را تا ا
 متوجه او نشود.  یها بگذرد و کسآن

رنگ    یهارفت. سنگ مزارش را شست و گل   دارشیو به د  د یخر  مادرش گل   یبرا
بود که انگار عاطفه   ی. حالش طورد یمزارش چ  یرو  قهیبه رنگ را با دقت و سل

پ تازه  ا  دایرا  از  شرم   یطوالن  یمدت  یبرا  نکه یکرده.  احساس  بود،  متنفر  او  از 
 .کردیم

با لقب    دهیبه خودش اجازه نم  یکس  گهیآروم بخواب مامان، از امروز به بعد د  - 
 هایلیممکنه خ  ی. حتچهیپیم  راقیکل د  یزود خبر تو  ای  ر ی کنه. د  ادیازت    یبد 
 بطلبن. برام دعا کن مامان و ببخش که باورت نداشتم.  تیتا ازت حالل  نجایا  انیب



 

 
617

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

که   رفتیم  یشهر  نیب  یهای بازگشت از قبرستان، داشت سمت تاکس  ر یمس  در 
 شد و گفت:  ادهیمقابلش توقف کرد. محسن از پشت فرمان پ ایپرش  کی

م  -  بش  یر یاگه  دار  ن،یتهران  ممیگردیبرم  م یماهم  پدر    ر یمس  یتو  خوادی. 
 حرف بزنه. بازگشت باهات 

گفتن نمونده« راهش را ادامه داد اما دست   یبرا  یحرف  گهی با گفتن » د  نینوش
دل به  هوا  یر ی گیپ  ل ی آخر  و  اصرار محسن  تار  یو  به  در    تیرضا  ،یکیرو  داد. 

که با چند بالش در چپ و راست بدن و گردنش توانسته   یعقب کنار کسر  یصندل
بنش ماش  ند یبود  و  گرفت  ک  نیجا  کرد.  حرکت  کامل  سکوت  فقط    یسردر 

نداشت   نیو توان چرخاندن سرش را سمت نوش  ند یرا بب  شیرو به رو   توانستیم
 . کردیرا تماشا م  رونیب نیماش یشه ی از ش صدایب ز ی و او ن

 را به جاده گرفت.  نینگاه ممتد نوش یکسر  یبعد، صدا  قهیدق چند 

فرهاد و   میپسر شد اسمش رو بزارامون  اگه بچه  میبا عاطفه قرار گذاشته بود  - 
بود. مطمئن بودم اگه بچه    نی. اون عاشق اسم نوشنینوش  میاگه دختر شد بزار

 .کنهیاسم رو انتخاب م نیدختر باشه هم

  ی مادر  ی. دلش براد یچک  نییدر انتظار نشسته بود، پا  نیکه پشت پلک نوش  یاشک
حس، چه حس    نیا  دانستیچه م  یو کس  کردیم  یتابیبود ب  دهیکه هرگز ند 

وحشتناک و  دردستیمزخرف  بد  ب  ی.  درد  مادر.  نداشتن  بود   درمانیبود 
و به   کردند یم  یپشت آدم را خال  ز ین  ایانگار کل دن   رفت،یمادر م  یالمذهب. وقت

 .رفتند یباره همراهش م  کی
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ها که سال   یزیکه به تو و مادرت داشتم رو ادا کنم. چ  ینیاز د    یمیکردم ن  یسع  - 
که عمران بهم برگردونده و    یابا زدن مغازه  دوارمی. امدادم یانجام م   د یبا  شیپ

تر بشه. اگه اون  سبک میتهران به نام تو، بار فکر  یخودم تو  یسه دانگ از خونه 
اتفاقا    ن یاز ا  یلیخ  د یبود، شا  تیاهمیب   رام امروز ب  یزمون حرف مردم به اندازه

 .افتادینم

 نی. نوشکردیرا رصد م  شیزد. نگاهش به اجبار همچنان رو به رو  یتلخ  لبخند 
 آرام گفت:

 . کنه یجبران نم یرو که با من کرد یکار  نا،یکدوم از ا  چیه - 

 به خس خس افتاده بود جواب داد: شیهاکه نفس  یکسر  و

 .دونمیدخترم... م دونمیم - 

 یبرا  نکهینه، ا  ای  بود   یکار درست  یافشاگر  نیکه ا  دانستیهنوز نم  نینوش  اما
و چه بسا خود گرشا   دایش   ،یمهد   یدفن شده بود، زندگ  شیها پکه سال   یاتفاق

ف زندگ کون یرا کن  ا   ییهاآن  یکردند.  در  البته   یگناه ان یم  نیرا که  نداشتند. 
داشت   ای. به هر حال دنبودشده    نیچن  ز ین  نیعاطفه و خود نوش  یزندگ  یزمان

 .د یکشیبه رخ م یدار مکافات بودنش را اندک

توقف کردند و    مارستانیمقابل ب  نیبه درخواست نوش  دند،ی به همدان رس  یوقت
رخ نداده    یچندان  ر ییتغ  طشیبهنام تازه کرد که در شرا  ییبا دا   ی دارید  نینوش
 بود.
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  ن یتری و قو  ن یتربه خوشحال  ل یآشکار شود، تبد   قت یکه حق  یزمان  بردی م  گمان
کل   ر یناپذ   ییکهنه و جدا  یفقط غم  ق،یاما در آن دقا  شودیم  اشیدختر زندگ

 را آغوش گرفته بود. شیایدن

 *** 

 نینوش

 

از   یگرم  یسامسونتش را برداشت و با خداحافظ  فیزد، ک  یلبخند   یزمان  خانم
بود و به کمک او، چند درس را به صورت   یرفت. معلم خوب و کاربلد   رونیخانه ب

 امتحانات آماده شوم.  یتا برا خواندم یفشرده م

استراحت کوتاهم را به   میتا تا  گشتمیاز بدرقه کردن او، داشتم به اتاقم بازم  بعد 
خواندنش را شروع کرده    شد یم   یاختصاص بدهم که چند روز  ی خواندن رمان

 لم یمبل ولو شده بود و ف  یباز رو  یهاا لنگکه ب  یبودم اما ناگاه، اردالن درحال
 :د یپرس کرد،یتماشا م

 ؟ یعالقه دار یفرانسو یهالمیبه ف - 

. قبل از  نمیبب  رهیدامین  یهامبل   یاش را روتر آمدم تا بتوانم چهرهقدم عقب  چند 
 پاسخ من دوباره گفت: 

تازه    نیبش  ای. بکنهیپخش م  یباحال  یها  لمیف  شهیماهواره، هم  یشبکه  نیا  - 
 . لمهیف یاوال
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که داده بود، باز هم من و اردالن را در خانه تنها گذاشته   یخانم برخالف قول  الیمر
رفته   یپزشکدندان  ی به دانشکده  سیتدر  یها، برادوشنبه   یشه یو طبق روال هم
اردالن نباشم اما انگار دوباره    را کرده بودم تا در کانون توجه   ام یبود. تمام سع

 از او کوتاه گفتم: ییرها یانداخته بود. برا رم یگ

 عقبم.   یلیاتاقم درس بخونم، خ رم یممنون، م - 

 باال رفت و قاطعانه داد زد: ل ی دلیب شیبروم که صدا خواستم

 کارت دارم.  نیبش ایب - 

او و اتاقم    نیداشت چه؟ نگاهم ب  یفوت کردم. اگر قصد ناجور  یحرص نفس  پر 
حرکت وارد اتاقم شوم و در را قفل    کیگرفتم که در    یآن  یمی نوسان گرفت. تصم

اما قبل از   شود،یم  یعصب  اینداشته باشد که چقدر ناراحت    ی تیاهم  میکنم و برا
 از جانب من گفت:  یمیهر تصم

 حرف دارم باهات.  نیبش  ر ی! بگینیبب  لمیبا من ف  خوادیدلت نم  دم ی باشه بابا فهم  - 

مبل    یدرازکش بدنش رو   یبه نحوه  یریی تغ  چیاجبار با فاصله از او نشستم. ه  به
 یخانم باق  الیتا بازگشت مر  یادیبودم که حداقل زمان ز  دوار یام  نینداد. به ا

 نمانده است.

شده؟ هنوز هم که    ی زی. چیایی. ناراحت به نظر م یتو خودت  ی لیروزها خ  نیا  - 
 . یگردیو مدام با سارافون و شال جلوم م ید با من راحت نش

عرق شده بود. حرف   سی. کف دستانم از استرس خدم یاز او گرفتم و پوف کش  نگاه
ه او  با  خوشا  چیزدن  با  می برا  یند یحس  و  التماس   د ینداشت  زبانم  به  آنقدر 

 تا باز شود.  کردم یم
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 ترم. راحت ینجوری. در مورد پوشش هم ا ستین  یزیچ - 

  نکه ینگاهم کرد تا ا یرا کم کرد. کم  ونیزی تلو  یبار بلند شد و نشست و صدا نیا
 گفت: 

کن تا آخرش   یرو بهت بگم. سع  یموضوع مهم  خوام یم  ستیحاال که مامانم ن  - 
 .ی و بعدش نظرت رو بگ یخوب گوش کن

کوتاه زرد رنگش باعث شده بود   نیآست  شرتیباال آوردم و نگاهش کردم. ت  سر 
 کردم که ادامه داد:   شیش کامال به چشم بزند. منتظر تماشادست یهای کبود

 گهیچند ساعت د  ی. حت شمیم  ز یالیرو از دست دادم و د  هام هیکه کل  یدونیم  - 
تا اون دستگاه دوباره بهم وصل   مارستانیقرار دوستانه بزنم و برم ب  هی مجبورم از  
من    یسه روز اوضاع زندگ  یاکه هفته   یمدت حتما متوجه شد   ن یا  ی بشه. تو

 یلی. مثال از خوردن خ ترهدهی چیپ  هیو قض  ستی. فقط هم مشکل اون دستگاه ننهیا
مگه   گه،ید  یزهایچ   یلیمحرومم مثل نوشابه، موز، گوجه، هندونه و خ  زهایچ
م  ر یز  نکهیا صورت  اون  در  باشم،  برا   تونمیدستگاه  عاشق    یکس  یبخورم.  که 

 ر یز  مارستان،یب  یته که هر دوش رو باهم ببره توسخ  یلیاس خو نوشابه  هندونه
بهم، نه؟   چهیش بپبخورتشون و بعدش دل و روده  مه  یرو  یاون دستگاه لعنت
 فکرش رو بکن!

 زد و ادامه داد:  یتلخند 

کمتر،    ی کمتر، چرب  نیکمتر، پروتئ  تر بهتر! نمککم  یشده هرچ  م یخالصه زندگ  - 
و بدون   دغدغهیو ب  یعاد  تونمینم  چوقتیه  گهیکوفت کمتر، زهرمار کمتر! د

بده.   هیبشه که بهم کل  دایپ  یکس  نکهی... مگر انکهیکنم مگر ا  یزندگ   هیدرد، مثل بق
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  نه یا  خوام یکه ازت م  یزیدارم. چ  اجیحتا  هیزنده بمونم به کل  نکهیدر واقع واسه ا
 .یرو به من ببخش هاته یاز کل یکیکه 

  حیاز در توض  د،یام را دچهره  ر ییتغ  یستم. وقتتر نشکرد و صاف  ر یینگاهم تغ  رنگ
 وارد شد: 

عطف ماجراست.   ینقطه   نیو ا  خورهیم  گه یمن و تو به همد   یگروه خون  ن،یبب  - 
تو    د یموضوع رو بهت بگم اما با خودم گفتم شا  ن یالبته اولش مخالف بودم که ا

کار رو   نیا  ی اما اگه حاضر باش  ستیتو کار ن  یاجبار  چی. هیباش   یخودت راض
 بکنم. یلطف ه ی منم حاضرم در حقت  ،یبرام انجام بد 

 : دم یپرس ر ی . متح دهیآب دهانم خشک کردم یم حس

 ن؟ی دونیمن رو م یشما از کجا گروه خون - 

بررس  یوقت از  مادرش  ا  شاتم یآزما  یپرونده  یگفت  خوابگاه  را    ن یدر  موضوع 
دستگ   ده، یفهم تمام  رم یتازه  که  و  محبت  ،یدخترخواندگ  یماجرا  شد  ها 
ام. افتاده  ر ینقشه گ  تمام در دام آن  یبوده و من با سادگ  نقشه   کیها  کردن خرج

شک کرده بودم اما    نمخا  الیمر  غیدریب  یها. به محبتد یچیدرهم پ  میهاسگرمه
اش باشم، که واقعا دوستم من دخترخوانده  خواهد یبعدش گمان بردم او واقعا م

سارافون چهارخانه  یادارد. گوشه  ماباز  شد. صدا  نیام  اردالن،    یدستم مچاله 
 :د یکش  رونیب کیتار یافکارم را از اعماق

 ه؟یدر حقت بکنم چ خوام یکه م  یاون لطف یبدون یخواینم - 

س  سردرگم، خ  یاهیدر  چشمانش  مانند  نا  رهیباتالق   دنیبرچ  یبرا  ییماندم. 
 نداشتم. مغرورانه لب زد: میهالب
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هم   تنده ینگران آ   ینجوری . اکنمیمن هم عقدت م  یرو به من بد   اته یاگه کل  - 
مثل تو که کس و کار    ی. واسه آدمادییم   رتیوسط شوهر هم گ  نیو ا  یمونینم

  یادیز  یرو ببنده. من بودن کنار دخترا  اشندهی باشه تا آ   یفرصت خوب  د ینداره، با
دست   ی! دخترایا! دست نخوردهیارفرق مهم د ه یرو تجربه کردم اما تو با اونا 

 کنم.   یاگه زنده موندم، با تو زندگ خوادیجذابن. دلم م یلی من خ ینخورده برا

کمتر   گرفت،یو تخم چشم مرا هدف م  داشتیاگر دشنه برم  میبگو  د یجرات با  به
 د یبه من لطف کند و مرا عقد کند؟! چرا با  خواستی که حاال. او م  دم یکشیزجر م
خودش با    یکه به گفته   بودیمرد معتاد م  کیمن ازدواج با    یخواسته  تینها

 ی . دستم را روشد یبد م   الماز تصورش، ح  یداشته؟ حت  یها خوش مشربانواع زن
 شده بود. تنها لب زدم: نیسنگ  میهاگذاشتم. نفس  ام نه یس یقفسه

 . ام یارزشیو ب  یحد آدم دم دست  ن یمن تا ا  نیواقعا براتون متاسفم که فکر کرد  - 

مرا    یچشمان قرمز شده  یخانم. وقت  الیجا بلند شدنم همزمان شد با ورود مر  از 
. یمشک  یابود با مقنعه   دهیپوش  یرسم  یمشکوک جلو آمد. مانتو و شلوار  د،ید
 :د یسمت اردالن پرس ینگاه پر معن کیت و با گذاش  نیرا زم فشیک

 رون یب   میریبرگشتم م  یمگه نگفتم وقت  ن؟یستیشده؟ پس چرا آماده ن  ی زیچ  - 
 م؟یبگرد کمی

انسان    ک یاگر    کردم یبود چون گمان م  دهیبه آخر رس  میبرا  ا یفرو بردم. دن  بغض
خانم است. تازه داشتم به مهر   الیوجود داشته باشد، آن مر  ایدن  نیدر ا  یواقع

 .گرفتمیو با او خو م بستمیاش دل ممادرانه

 .رم یمزاحمم را بگ یهااشک یجلو نتوانستم
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 درسته؟  ن،یخواستیم هیکل  ن،یخواستیپس... پس شما دخترخونده نم - 

 یو نفس  ستیمبل نشسته بود، نگر  یرو  الیخیپسرش را که ب  ضیبا غ   الیمر
 . د یکش  یحرص

عجوله.   یادیبگم اما اردالن  من، ز  یترمناسب   طی شرا  یبهت نگفته بودم تا تو  - 
 بدم. حیکه بهت توض  ازهیمطمئنم ن

و حاال شوک    شی. اتفاقات چند روز پستادم یا   شیقدم برداشتم و رو به رو  چند 
 کالمم افزوده بودند.  یبر تلخ یاردالن، همگ یهاحرف

رو که حسرت داشتنش رو    ییزهایاون چ  یچرا همه  ؟یدوسم دار  یچرا گفت  - 
تر از من تر و سادهبدبخت  ؟یکرد  یدر حقم خوب  نقدر یچرا ا  ؟یداشتم بهم داد

 شد؟ ینم دایپسرت پ یهیکل  وند یپ یبرا

و با دقت و آرامش   د یکش  ز یم  یرو  یاز قوط  یبا تاسف تکان داد و دستمال  یسر
 آمد. شیاهلب یرو یرا پاک کرد و لبخند  میهااشک

 ی کنینم  دم ی. حاال هم مطمئنم که نا امیبود  قشیکارها رو کردم چون ال   نیا  - 
 بره. نیاز ب دم یتنها ام یزاریو نم

 گفتم:  تیزود و با قاطع  یلیافتاده بودم اما حرف دلم را خ  ر یشل شد. گ   میهاشانه

 . نیجز ا نییازم بخوا یزیهر چ تونم،یمن نم - 

 : د ییگرا  یبه تند  الیسمت اتاقم بروم که لحن مر خواستم

نم  -  باشنمک   نقدر یا  یتونی تو  بارها گفت ینشناس  خودت  برا  ی.  جبران    یکه 
راحت    یلیخ  یتونیهم م   هیکل  دونهی. تو با  یبکن  یهر کار  یمن حاضر  یهامحبت
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باش    یاما بدون سرپناه نه، بدون پول و خانواده نه. منطق  یادامه بد  تیبه زندگ
 .نینوش

در    شتر یب  زد،یحرف م  شتر یلرزانم گذاشت. هر چقدر ب  یهاشانه  یرا رو  دستش
 . رفتمیفرو م یفیمنجالب بالتکل

 یرو به اردالن ند   ته یدارم. اگه تو کل  ی درک کن که چه حال  کنمیخواهش م  - 
 ممکنه... ممکنه... . 

 :د یکالمش پر  نیماب شکست،یکه تخمه م   یدرحال تفاوت یکامال ب  ارالن

 .ره یمیو م افتهیم یاردالن زرت  یممکن که نه، به احتمال قو - 

 :د یبود، توپ دهییگرا  یبه کبود شیهاکه از حرص رنگ لب   الیمر

 تو ساکت شو! اون ظرف تخمه رو هم بزار کنار که برات ضرر داره، پره نمکه.  - 

تخمه را درون  بدون توجه به حرف مادرش پوست ون،یزیبه تلو رهیاردالن خ اما
 ظرف مقابلش تف کرد.

پ  -  بکنم خ  شنهادیبهش  اگه عقدش  بکنه.  فکراشو  بره  بزار  دادم.    الش یازدواج 
 ما بمونه.  شیماست و قراره پ یعضو خانواده گهیتره که دراحت

باشد، چشم   خبر یاز همه جا ب  د یرسیکه به نظر م  الینگاهش کردم. مر  یعصب
 :د یدرشت کرد و متعجب توپ

 !؟یچ - 

کرد بر خود مسلط   ی و سع  د یکش  یقینفس عم کنمیکه نگاهش م  د ید  یوقت اما
 باشد.
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 . گفت:کردیم تمیداشت اذ گر ید لبخندش

ندارم. فکرات   یشما دو تا باشه و من باهاش مخالفت  نیب  یتوافق  تونهیم  نیا  - 
 .میزاریهش احترام مما ب یگرفت  یمی. هر تصمزم یرو بکن عز

 :دم یکوتاه پرس  یمکث با

 باشه؟ یاگه جوابم منف - 

ثان  نگاه چند  به کمر،  دست  و  چرخاند  سالن  خونسرد  هیدر  آن  به  زد.   یقدم 
 بود.  افتهیدست  خواستیکه م  یمطلوب

آدم   -  از  اونقدر نمک  یهامن  اگه  متنفرم!  باشنمک  ینشناس  که   ینشناس 
  نجا یاجازه بدم ا  تونمینم  گهید  ،یجواب بد   یطورن یا  یمن رو بخوا  یهامحبت
 .یبمون

ُجل و پالسم را بردارم    ایها را قبول کنم و  آن  شنهادیپ  د یبا  ایعمال محرز شد که   و
 شوم.  هاابانیخ یو دوباره آواره

 *** 

 

شلوغ، گم شد.    یمغازه  یبلندش در فضالوکس پاشنه   یهاتق تق کفش   یصدا
 یهارا که داشت پول  لباس   یاما هنوز نتوانسته بود توجه زن  ستادیکنار صندوق ا

سرش را باال آورد، مثل برق از   بایفر  یجلب کند. وقت  کرد،یرا حساب م   یمشتر
 . لب زد: ستادیو صاف ا  د یجا پر

 .یخانم سلطان نیخوش اومد  یلی... خیلیخ - 
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 ستاد یا  نیتریکرد. مقابل و  نیچن  ز یو او ن  د یایب  رونیاشاره کرد که از مغازه ب  الیمر
 گفت:   کرد،ینه چندان جذاب مغازه را تماشا م  نیتریکه به دقت داشت و  الیو مر

 خوبه، کار و بارت رونق گرفته. - 

داخل مغازه    یکه چهار چشم  یسرش را مرتب کرد و در حال  یشال بنفش رو  بایفر
 جواب داد: د،ییپایرا م

 . نی شما و نوش یخداروشکر، به صدق سر - 

تا شسته و رفته صحبت کند و لحنش کامال محترمانه   کردیرا م  اشیسع  تمام 
ب برا  الیمر  ونیمد   شکیباشد.  اخت  ی بود  چن   ار یدر  َبر   یامغازه   نیگذاشتن  در 

 د، یشن  نیکه از نوش  یز یاما چ  عهیود  شیو بدون پ  ز یناچ  ار یبس  یبا اجاره  ابان،یخ
از   قهیدرست چند دق  الیمر  دنیتمام فکرش را مشغول کرده بود و حاال د بعد 

 بود. ینیشبیپ رقابل یو غ بیعج شیبرا ار یبس ن،یرفتن نوش

 گفت؟یم  یبهت چ نینوش - 

 کند.   دایپ  نانیاطم اتشیبه تمام فرض بایباعث شد تا فر الیمر سوال

 من اومده بود. دنید یبرا - 

کش   یداد. حوصله  هیگذاشت و به آن تک  نیتریو یشه یش ی دستش را رو الیمر
 دادن ماجرا را نداشت. 

زد. من هم    رونیشال و کاله کرد و از خونه ب  دیرو فهم  هیامروز صبح که قض  - 
 ی لیرو به تو هم گفته. ظاهرا خ  ز ینگرانش شدم و دنبالش اومدم. مطمئنم همه چ
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 نیکه به عنوان اول  یواسش مهم   دونه،یبهت اعتماد داره و تو رو تنها دوستش م 
 مشورت اومده سراغت. ینفر برا

مقابل    هایاز مشتر  یکینگاهش کرد.    یشالش سوال  یبا گوشه   یدرحال باز  بایفر
را حساب کند. همان لبخند    شیهاصندوق به انتظار آمدن او بود تا پول لباس

 شد. الیمر یهالب  زانیدوباره آو بنده،یگرم و فر

! بدون اجاره. گانیاونم کامال را   ،یمغازه کار کن  نی ا  یدو سال تو  دم یمن اجازه م  - 
فروش    یمغازه اونقدر   ن ی. ابهت  بخشمیم  یدی رو هم که م  یچندرغاز  نیهم

.  یجمع کن  یخودت رو حساب  یداره که در عرض دو سال با سود خالصش بتون
ب   هی  یتونست  یحت  د یشا خودت  واسه  هم  آپارتمان  زرنگ  ،یخرواحد    یدختر 

 .ستین  د یبع ،یهست

شوک    ال،یمر  یبذل و بخشش ناگهان  یماند. برا  رهیاو خ  یهاله یدر ت  با یفر  چشمان
 زده شده بود.

رو به پسر من بده. اون دختر   هاشه یاز کل  ی کیکن تا    یرو راض  نیدر عوض نوش  - 
نمخامه، کله  داره،  باد  چ  فهمهیش  نم  هیصالحش  برخورد  تند  .  کرد یوگرنه 

.  شهی م  نیتضم  نینوش  یندهیو هم آ   یرسی م  یینون و نوا  هی هم تو به    ینجوریا
! تو  نیبهتر از ا  یچ  گهیعقدش کنه و بشه عروس من، د  خوادی پسرم هم که م

 ؟ یکردیرو رد م یشانس بزرگ نیهمچن یبود نینوش یجا

در آغوش او زجه    نی نوش  یوقت  شیپ  قهیچند دق  نیسست شد. هم  با یفر  یپاها
  رد یگیرا نم  ی سالمت  یجا  ز یچ  چیگفت که ه  نیتمام به نوش  تیاو با قاطع  زد،یم

ارزشش را ندارد تا به خاطر پول با او عقد کند اما   د یآ یو اگر از اردالن خوشش نم
 لب زد: د یا تردب د؟یبگو اورا به  هان یعکس تمام ا خواستیم الیحاال مر
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 .رهیبگ می. خودش باس تصمستمین یامن کاره  نه،ینوش یزندگ نیا ی... ولیول - 

دست به   ستادنیا  ی. سکوتش و نحوه شد یم  یکم داشت وحشکم  الیزاغ مر  نگاه
 را نگران کرده بود. باالخره گفت:  بایفر اش،نهیس

 .زارم یم ارتیدر اخت گانیمغازه رو را  نیسه سال! سه سال  تموم ا - 

بود، آنقدر وسوسه کننده    یاوسوسه کننده   شنهادیآب دهانش را قورت داد. پ  بایفر
لب   الیبخواهد پاسخ دهد، مر  نکهیکه توان رد کردنش را نداشته باشد. قبل از ا

 زد:

داره. اگه بخواد دست   یبه دوستت بستگ  یکن. همه چ  ش یرو راض  نینوش  - 
  لت یروز تموم وسا  هیدر عرض    د یرو نده، تو هم با  شه یلمن رو بزاره تو حنا و ک

از    شتر یب  هیتخل  یبرا  خورم یخودته! قسم م  ل یبه سالمت. م  یو بر  یرو جمع کن
 منتظرن. هاتیروز بهت مهلت ندم. حاال هم برو مشتر هی

  ک ی   ن یکاشته بود. نوش  بایرا در ذهن فر  های از دو راه  ییایرفت، دن   الیمر  یوقت
در حقش   بایکه فر  یزیجبران کار ناچ  یاو بود. برا   یو وفادار برا  یدوست واقع
  دا ینجات پ  یمغازه را به او بدهد و از دستفروش  نی ا  الیشد تا مر  ر یگیکرد، آنقدر پ
 ی شدن   داد؟ین را سمت منجالب هل میمنفعت خود، نوش  یبرا  د یکند. حاال با

 بود؟ 

آن   متیدستش گرفته بود ق  یراحت  ست  کیکه    یوارد مغازه گشت. زن  مستاصل 
 یهاحرف  ر یکه به شدت درگ  ینگاهش کند، با ذهن  نکهیبدون ا  بایو فر  د یرا پرس

سلطان درآورد  متیق  کیبود،    یخانم  اجاره!    یمن  بدون  سال  سه  داد.  او  به 
 بود! یچرب شنهادیپ
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 *** 

 نینوش

 

ا   کی به ساختمان پشت    کینزد و نگاه منتظرم، معطوف به در    ستادم یدرخت 
دانشجوها  یورود م  ییو  آمد  و  رفت  برنامه  کردند،یکه  طبق  پانل   یماند. 
  ی کرده بودم که گرشا امروز کالس دارد و به احتمال قو  دای پ  نانیها اطمکالس
در آن ظهر   ،یرفک  چگونهی. بدون هآمد یم  رونیاز کالسش ب  گر ید  یقهیچند دق

  ک یبه خود آمده بودم که در    یتهران گذاشته و وقت   یهاابانیقدم بر خ  یابر
. واقعا چرا  ببرد  یداروساز  یاسنپ، نشسته و خواسته بودم تا مرا به دانشکده

باشد    باینفر بعد از فر  نیآمده بودم تا گرشا دوم  د ی. شادانستمینم  بودم؟  نجایا
همدل،    کیداشتم، به    از ین  یحام  کی. به  شنودیمرا    ام یذهن  یهایکه آشفتگ

م  کی خوب  هرچند  د  دانستم یپشتوانه.  برا  چیه  گر یگرشا  من   یکدامشان 
 .شودینم

آمد،    رونیاز ساختمان ب  گر یپسر د  ک یهمراه    یانتظار، وقت  یطوالن  قیاز دقا  بعد 
در کل وجودم راه گرفته بود. خواستم قدم از قدم بردارم که کالم آخر   یعرق سرد

ندارم.« و برداشتن قدم    یباهات کار  گهیرم صدا کرد: »ددر س  پور یگرشا مثل ش
مرا کنار گذاشته بود.   گر ی. او دوم که سمتش بر   شد یممکن شد. نم ر یغ میدوم برا
 رفت؟یکجا م  نیوجود نوش  یمانده  اندک ته   شد؟یپس غرورم چه م  رفتمیاگر م
م  نیهم دور  از  منکردیم  تیکفا  دمشیدیکه  شا   ی.  تحم  د ی که   طیشرا  ل یبه 
ازدواج  شدم یمزخرفم، مجبور م  یزندگ به  برا  ی تن  بدهم و گرشا   میناخواسته 
وقت است راه از من جدا    یلیخ   دانستمیشود. م  ایآدم دن   نیبه نامربوط تر  ل یتبد 



 

 
631

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 ش یبه گرشا  یپنهان  یهااز نگاه  تواند ینم   نینوش  یایته  ته  دن  دانستمیکرده، م
 لذت داشت.  ایدن ک ی مینگاه کردنش از دور برا نیفراتر برود اما باز هم هم

آدم   از  از  بودم.  شده  متنفر  صداهاعشق  از  خنده  یها،  شاد   و  از    شان،یهابلند 
و    خواندند یکه م  یا عاشقانه  یهااز کتاب  یو حت  نشانیریبه ظاهر ش  یهادروغ
ر آنقد   ایدن  ی. وقتدم یکشیعذاب م  شتر ی و ب  خواندم یو من م  شدند یتر معاشق

 دانست، یرا سهم من نم  شیهایاز خوش  کدام چیمن دندان گرد بود که ه  یبرا
 گر یروز بودنش د  ای شب    ؟یچه فصل  ای  ست یامروز چه روز  کردیم  یچه فرق  گر ید
 نداشت.  یمن تفاوت یبرا

بلند    لمیموبا  یبره یو  ژ یق  ژ یق  یکه صدا  رفتمیم  رونیدانشگاه ب  یاز در پشت  داشتم
 گشت.   انیصفحه نما ی رو بایشد و اسم فر

 :د یجوابش را دادم که پرس حوصلهیب

 حالت بهتره؟  - 

فرار از سوالش زمزمه    یبرا  « یاما »هوم  شدمیبهتر نم  چوقتی ه  گر ینبودم، د  بهتر 
 کردم.

تر شد نشستم خوب به مغزم فشار آوردم و فکر  سرم که خلوت  ن،ینوش  نیبب  - 
ت. اگه از اون مادرخونده  شنهادیپ  یبرا  یرینگ  میود تصمکردم. به نظرم بهتره ز 

بر درس  یخونه  مالس گ  شه؟یم  یت چپس  عاشقش  تارتی کالس   ؟ یچ   یکه 
 ؟یبش هاابونیخ یدوباره آواره یخوایم

 .دم یخند  صدای تلخ و ب فقط
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  ی فکر کرد  ست؟یمن مهم ن  یسالمت  یبه اندازه  یچیه  یگفتی شد؟ تو که م  یچ  - 
 آره؟  ییت رو از دست ماگه من از اون خونه برم، تو هم مغازه ید یو د

. خوردیام سر مموها و گونه  یرو  فشیگرفته بود و قطرات لط   دنیباران چک   نمنم
 با مکث جواب داد: بایبود. فر ر ینظخرداد ماه کم یباران در اواسط گرما نیا

  ی اردالنه عقد کن  ارویون  فکر کن، اگه با ا  کمیبه نفع خودته.    نیا  بایبه مرگ فر  - 
م  گهید ن   یشیمطمئن  قرار  عمل  ب  ستی بعد  بندازنت  خونه  ارونیاز  بابا    ن ی. 

و    هیو ر  هیخانواده خر پولن، بچسب بهشون! مردم حاضرن واس خاطر پول قرن
 .ستین یزیکه چ  هیجفت دستاشونم بدن، کل یحت

  شتر یمن ب  یبه من بدهد. سردرگم  توانستی م  بایبود که فر  یایدلدار  نیبدتر  نیا
خود مانده بودم. اگر   یخانم و سالمت  الیبه مر  نمید    یادا  نیبود که ب  نیسر ا  بر 

برم  کی  میبرا  یکس برا  د یبا  داشت،یقدم  مثبت  قدم  کارش    یده  جبران 
  به عذاب  هیشب یزی کردم، چی. اگر جبران نمشد یتا وجدانم راحت م داشتمیبرم

م را  رم  خ  بد   د یچسبیوجدان  م  ی و حس  در   الی. حاال که مرآمد یسراغم  خانم 
هزار قدم برداشته بود، چطور    میکه همه مرا فراموش کرده بودند، برا  یطیشرا
 باشم؟ تفاوتیمقابل مشکلش ب توانستمیم

فکر   رم،یبگ خواهمیکه م   یمیکردم و گفتم فعال دارم به تصم  یخداحافظ بایفر با
وجود داشت که بعد   یتا ازدواج با اردالن را رد کنم اما چه سند   شد ی. مکنمیم

 ادامه بدهم؟ یدوباره بتوانم در آن خانه به زندگ ه،یکل  یاز اهدا

  ت ی که از جمع  یابانیکرده بودم تا در خ  دایپ  یشده بود و من فرصت  دتر یشد   باران
سرم آوار شده   که بر   ییایبه دن   وار،وانه یزنان و د قطراتش قدم   ر یشده بود ز  یخال
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باران   یوقت بود وقت  یلی. گرشا عاشق باران بود اما من نه. من خشمیاند یبود ب
 . گرفتیم امهیفقط گر د یباریم

از جا درب  یه یکل  نکهیا را  من   یبرا  ار یبدهند بس  گر ید  یو به شخص  اورند یآدم 
  ی اهایترسو بودم. اصال از فوب  ییهاعمل   نیانجام چن  یبرا  شهیبود. هم  ز ی انگوهم
بار به سرم زده بود   کی   یبکشد. حت  رونیبدنم را ب  یاعضا  یبود که کس  ام یزندگ
مرا تکه تکه    یشدم اعضا  یمغزمرگاگر    سمیکنم و بنو  میتنظ  نامهت یوص  کیتا  

بال   ن یدرد بکشم اما حاال ا  ز یاگر مرده باشم ن  دم یترسیندهند. م  ینکرده و به کس
حال در  م   یداشت  سرم  بودم  زنده  شخصآمد یکه  عاشق  اگر  حداقل  که   ی. 

شا  ام هیکل  خواستمیم بودم،  بدهم  او  به  اراحت  د یرا  وهم  را    نیتر  مسئله 
 .رفتمیپذ یم

به    خواستیم  یکه کسر  یاگر ارث  نکهیفکر کردم. به ا  میرو  شیپ  یهاتمام راه   به
تنها   دانستمیخود بخرم اما خوب م  یبرا خانه    کی   توانمیم   رم،ینامم بزند را بگ

نم  ب  یشهر غر  ک یو بدون پشتوانه در   از گرگ، دوام    ی رمنطقی. غآورم یمملوء 
 . دادیجواب نم چوقتیگرفتن ه  میتصم یبودن و احساس

  ر یز  یطوالن  یهابازگشتم شب شده بود و من از قدم زدن  الی مر  یبه خانه  یوقت
بودنش را بهتر احساس   یکه حاال ساختگ  یبا محبت الیآب بودم. مر سیباران، خ

هرچه زودتر   د یحوله آورد و نگران گفت که با  میمرا داخل خانه برد، برا  کردم یم
  ن ی سازترسرنوشت دانستم یکه م  یارا عوض کنم. در آن لحظه، لحظه میهالباس
  یلرزانم، برا  یچانه  عمر من خواهد بود، به دقت نگاهش کردم و باالخره   یلحظه

 که گرفته بودم باز شد:  یتلخ  میگفتن تصم

 .کنمیبهتون کمک م - 
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 *** 

 

قوطدارو  کارتن و  را گشود  چ  هانیلوراتاد  یها  قفسه  داخل  نظم  با  از د یرا   .
د  هیچهارپا و چون  رفت  ناپروکسن   ییجا   گر یباال  تا  بود  در    ۵۰۰  یهانمانده  را 
. در همان  د یداروخانه چ  ییباال  یدر قفسه   ها راآن  ند،یبچ  یدست  دم   یقفسه

 به جا کرد و داد زد:  ادماغش ج یرا رو مشیبدون فر نکیدکتر ع یآقا نیح

  ؟ ید یچ  هانینفازول یها رو جلوقطره   نی پسر تو حواست کجاست؟ چرا ا  نمیبب  - 
 میدیم  ضیبه مر  یبشه تا وقت  دهیخودش چ  فیرد  یتو  د یمگه نگفتم هر دارو با

 ضیبه مر  نینفازول  یرو به جا  نیسیاگه جنتاما  یدونیم  اد؟ ین  شیپ  یاشتباه
 اومد؟ یم شیپ یاچه فاجعه یداد یم

گرفته    یپرتکه حواس  شد یم  یآمد. چند روز  نییپا  هیاز چهارپا  کرد و  یهوف  گرشا
 نداشت.  یبود و تمرکز درست

 شرمنده. د، یی فرمایدرست م - 

ها شد.  آن   یقطره را از دست دکتر گرفت و مشغول نظم دادن مابق  ی  قوط  عیسر
. گرفتیم  رادیو از او ا  شد یم  چشینداشت و دکتر هم مدام پاپ  یحال و روز درست

ها در به آن   ناز،یبودن گرشا و پر  یو ناش  یحق داشت چون با وجود نابلد   د یشا
و   ی میصم  یرابطه  ش لی. البته قطعا دلدادیدر داروخانه حقوق م  یطول کارآموز

که نه به    شد یم  یماه   کیحدود    ناز یبود. هرچند پر  ناز یدکتر با پدر پر  یلیفام
 .شیهاسر کالس یو نه حت آمد یداروخانه م
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  ش یپ  ش یبرا  یموضوع خصوص  ک ی  گفتند یبود اما دوستانش م  رشیگیپ  گرشا
. در آن  دادیگرشا را نم  یهاجواب تماس  ی. حتد یایبه تهران ب تواند یآمده که نم

اش بر سر گرشا آمده بود و آنقدر مشغول خانواده   یو گرفتار  ر یآنقدر گ  ز یمدت ن 
ها  سراغش برود. بعد از مدت  شتر یو ب   رد یرا بگ   اشیپ  شتر یشده بود که نتواند ب 

 .د یآ یخبر داده بود که دارد به تهران م ناز یآن روز صبح پر

همان    د یایگفت ب  ناز یزود پاسخ داد. پر  یلیگرشا زنگ خورد او خ  لیموبا  یوقت
تا باهم صحبت کنند و گرشا با کسب اجازه از دکتر که به شدت    یشگیهم  یکافه 
کرد و به راه افتاد. با خود گفت اگر    ضی روپوشش را تعو آمد،یبه نظر م یناراض

روتر گشاده   شیهادست  ر یز  اخواهد کرد ب  یدکتر داروساز شود، سع  یخودش روز
 تر برخورد کند.و به

زودتر از او آمده    ناز ی کم نور چشم چرخاند. پر  یکافه  یهایصندل  انیم  د یرس  یوقت
  د، ی رس  ز ی که گرشا بر سر م  نیبود و در قسمت دنج کافه، به انتظار نشسته بود. هم

 او نشست.  یتک کتش را مرتب کرد و رو به رو یقه ی

 خانم!  یپارسال دوست، امسال آشنا پر - 

رها شده بود،   شیهاشانه  یشال رو  ر یرا که از ز  شیزد و موها  یلبخند کج  ناز یپر
 پشت گوشش داد.

 تو.  یهایپرسسالم، با احوال - 

 .زد. لحنش شوخ بود اما گله داشت  یاتک خنده  گرشا
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خدا  کیعل  -  رو  یلیخ  ییسالم.  فقط  ییپر  اگه  ر   هی !  جوابم  مبار  به   یدادیو 
من به درک، چرا    یها ام یها و پ. حاال جواب دادن تلفن د یرسیهم م  یپرساحوال

 ؟ یاییدانشگاه نم

 ش، یهاشال و الک   یلبخند سرد به چهره داشت. رنگ زرشک  کی همچنان    ناز یپر
باعث    نیکرده بودند و هم  دایپ  یخوب  یهمخوان  اشیبرق روپوش پولک  طور نیهم
 کند.  دایپ شیاعتماد به نفسش افزا شد یم

 . یباش رم یگیپ هان یاز ا شتر یواست مهم هستم که ب یاونقدر کردم یفکر م - 

خود را جمع کرده    یانرژ  تیبا او نها  دار ید  یاش برد. براچانه  ر یز  یدست  گرشا
 پنهان کند.  یرا با آن انرژ اشیبتواند حال خراب درون د یبود تا شا

خب. از دوستات هم   یخاموش بود  زدم،یهت زنگ ممن که دم به ساعت ب  - 
 کار یاتون رو هم نداشتم، چ و حالت خوبه. آدرس خونه  یگفتن فعال همدان  دم یپرس
 یبود که بفهم  نیواسه ا  ایموش و گربه باز  نیا  یبه نظرت؟ پس همه   کردم یم
 نه؟! ای شمیم رتیگیپ

 :د یپوزخند به لب پرس  ناز یجلو آمد و پر گارسون

 ؟یخوریقهوه که م - 

تا  و خنده  د ییبا  سپس  داد.  سفارش  قهوه  فنجان  دو  و  گرشا  آمد  اش کش 
 درآمدند.  شیبه نما شیهادندان

  یی تنها  یمدت تو  ه یداشتم    از یافتاد که ن  ی . اتفاقستمین  کار ینه! اونقدرها هم ب  - 
 خوب بهش فکر کنم.
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 د:و لب ز  د یکش  ششی به ته ر یدست گرشا

نشست  همهنیا  -  فکر کرد  یمدت  فقط  خبر    ی بود  یسقراط  ؟یو  واسه خودت 
 ؟یدیهم رس یاجهیوقت به نت! اونمینداشت 

 بزارم.  ونیآره، اومدم که با تو هم در م - 

 انگشتان خود، منتظر نگاهش کرد.   نیب  نیماش  چیدادن سوئ  یگرشا در حال باز  و

 از دانشگاه انصراف دادم گرشا. شیچند ساعت پ نیمن هم - 

 :د یو متعجب پرس مکثیو کنجکاو نگاهش کرد، ب د یگرشا باال پر  یابروها

 ؟ یاونوقت واسه چ - 

 ها گذاشت و رفت. قهوه را مقابل آن یهاگارسون فنجان   نیح نیهم در 

 رو اونجا ادامه بدم. لمیبرم خارج از کشور و تحص خوام یم نکهیا یبرا - 

 کرد ی م  یدوخته شد که با عشوه سع  ناز یسمت پر  یو سوال  جیگرشا گ  چشمان
 داغش را بنوشد. یاز قهوه یمقدار 

 یچند روز مهمون ما بود. ماجرا  و  رانیپسر عموم از لندن اومد ا   شیدو ماه پ  - 
بره ما خاطرخواه   رانی از ا نکه یقبل از ا ش،یوقت پ یلیبه خ گردهیمن و اون برم

اون به خاطر درسش مجبور  شد تنها بره لندن. اون روز که بعد از    ی ول  میهم بود
د  گهیها همد سال تا   یازم خواستگار   مید یرو  قبول کردم  و من... من هم  کرد 

 باهاش برم لندن.

حرف مزخرف    نیاز ا  ر یرا غ   یزی هر چ  دنی. انتظار شند یچیگرشا درهم پ  یهاسگرمه
 د: داشت. لب ز 
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 گه؟ید یکنیم  یشوخ یدار - 

 داد. هیتک اشیفوت کرد و به صندل ینفس ناز یپر

  مون ندهیآ  یبرا یاالتیچه خ دونمینگاهم نکن، م یگرشا. اونجور  ام یکامال جد  - 
البته تصممونهیم  یباق  الیبود و خ  الیاما قبول کن همش خ  میداشت من    می. 
نه   ییتو   ستیرابطه نبوده و ن  ن یکه دلش به ا  یبود، اون  یبودن با تو جد   یبرا

 من.

 . د یلب کج کرد و پشت بندش خند  گرشا

 ومد؟ یبه ذهنت ن نیتر از امسخره  یابهانه - 

 اش بود.تکان داد. حاال نگاهش کامال معطوف به قهوه  یسر ناز یپر

نفر دوم   نکه یاز ا  شهیباشم. هم  یکس  یکه نفر دوم زندگ  رم یبپذ   تونمیمن نم   - 
 بودم.  زار یم بباش

بب  سر  را  واکنش گرشا  تا  که   یدر حال  کردی. گرشا فقط نگاهش م ند یبلند کرد 
نم  دهیکه شن   ییهااز حرف   زدیاش داد مچهره اندازهآورد یسر در  به    ی کاف   ی. 

د  یذهن  یمشغله  و  جد   خواستینم  گر یداشت  آشفتگ  ید یموضوع    یهایبه 
 : د یآرام پرس یافکارش افزوده شود. با لحن

 بودم من؟  یاگه ید  یبا کس یجز تو ک ؟ ینفر دوم بود  یک    - 

 اش را خورد.از قهوه گر یقلوپ د کیو  د یخند  صدایب ناز یپر



 

 
639

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 یگرشا، عالوه بر تفاوت فرهنگ  نی! ببیپس خودت هم احساست رو باور ندار   - 
من و تو بوده که من   نیب   شهیمنفر ه  ه یما هست    یهاخانواده  نیکه ب  یادیز

 . یکه تو بهش دار  ید یشد  یاته! و البته عالقهرو آزار داده، منظورم دخترخاله

را   اشدهیانگشتان کش  ناز یبزند که پر  یتکان داد. خواست حرف   یکالفه سر  گرشا
 مقابل او باال گرفت. 

  نیفکر و ذکر تو نوش  یهمه  ادییم  ادم ی که    یبذار حرفم رو تموم کنم، از وقت  - 
  ا ی مدام حالش رو از مادر بزرگ    یول  یزدیحرف نم  میباهاش مستق  د یبوده. شا

گم شده بود   یوقت  ، یحالش بد بود داغون بود  ی. وقتیشد ی م  ایپدربزرگت جو
 یکردیجلز و ولز م  شیآت  یسرت که مثل اسپند رو  یخراب شده بود رو  ایانگار دن

اته، نگو نه چون من  تر از خانوادههزار برابر مهم  نیتو نوش  ی . برایکن  داشیتا پ
 انکارش کرد.  شهیکه آشکاره نم  یزیگرشا، چ  دمیبه چشم خودم د

 گرفت و ادامه داد:   ینفس ناز ی. پرکردیمات شده بود و فقط نگاه م گرشا

اصرار  فهممینم  -  هم  یدار  یچه  شا   نینوش  یبگ  شهیکه  خواهرته.   د یمثل 
ذهنت    یهم تو  د یشا   ،یکن  ه یحجم از توجه خودت رو به اون توج  نیا  یخوایم
 د یکه نبا   یخودت رو مجاب کن  شهیهست که باعث م  یزیت چخانواده   نیب  ای

. من بارها گوبره. اصال چراش رو خودت ب  ی اتون فراتر از خواهر و برادررابطه
به تو.   ترهقیعم  نینوش  یهانگاه  یتو به اون بودم، حت  دار یمعن  یهاشاهد نگاه

 !؟یعشقش باش یتونیم  یوقت یبرادرش باش  د یچرا با

دنباله سکوت بود. سعگرشا  دفاع کند    کردینم  یدار شده   ی هاحرف   ایاز خود 
که    کردیغرقش م یفکر، به حد  نی. به فکر فرو رفته بود و اد یرا نقض نما ناز یپر

 . نند یفقط نگاه کنند اما نب شیهاچشم
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 کرد و گفت:   یپوف ناز یپر

که اومدم سمتت   د یلرز  اتافهیق  یرو بگم بهت، من اولش دلم برا  قتیبزار حق  - 
  گه یکه حاال د  یطور  ،یگذشت تو من رو از خودت دور و دورتر کرد  یهرچ  یول

به من هم    نیبار مثل نوش  هی بار... فقط    هیشدم که اگه    تفاوتینسبت بهت ب
. به خودت دروغ شدم یل عاشقت مصد د  د یشا  یکردینگاه م  قیطور عمهمون 

دلت    یخواهرته بازهم تو  یجا  نینوش  یبگ  ینگو گرشا. تو هزار بار هم اگه بخوا
 ی که جا  یهمه گفت  شیچون از همون اول پ  د ی. شایدوستش دار  گهیجور د  هی

 دیشا  ،یبهش فکر کن  یاگه یطور د  یدیبه خودت اجازه نم  نی هم  یخواهرته، برا
 ی خودم رو برا  میدونم. به هرحال من تصمی... نموسط هست   نیا  یمانع  هیهم  

حت چن  یرفتن گرفتم.  عموم  پسر  نم  یشنهادیپ  نیاگه  خ  دادیبهم  هم   ال یباز 
 روزها باهات کات کنم.  نیداشتم که هم

  رهینگاهش را به نگاه خ نیبرداشت و آخر ز یم  یرا از رو اشیکوچک دوش  فیک
ساک هنوز  او  داد.  سکوت گرشا  پر  قهوه و  فنجان  با  داشت  و  بود  بازت    ی اش 

 . لب زد: کردیم

آرزو  -  به حرف   یو خوشبخت  تی موفق  یبرات  اگه  دارم.  هام خوب فکر کن که 
 . خداحافظ گرشا. قتهیحق نیع ین یبیم یخوب فکر کن

  ی زیاو چ  د ید  یگرشا مکث کرد اما وقت  یخداحافظ  دنیشن  یجا بلند شد. برا  از 
 یهااز حرف   ییرفت. گرشا ماند و ردپاها  رونیراه کج نمود و از کافه ب  د،یگوینم
خودش   گر یکرده بود. درست بود که د  شی رها  یقسمت زندگ  ن ی. در بدترنازیپر

ا به  نسبت  تنها  نیهم  اوج  در  حاال،  اما  بود  شده  دلسرد  و   هاییرابطه 
 داشت. اجیموقت حضورش احت ام یبه حضور او و الت اشیزندگ  یهایبدشانس
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آن نزده بود، قفل شد و دندان    یلب به محتوا  یکه حت  یدور فنجان  انگشتانش
  کی نمود، به    ی. فکش چفت شده بود. تمام خشمش را در مشت خود خالد ییسا

. فنجان شکست، قهوه پخش  د ی کوب  ز یم  یآن فنجان را باال برد و با تمام توان رو
تکه  ز یم و  شده  یهاشد  تمام   یخورد  رفت.  فرو  دستش  در گوشت  فنجان 

که در آن کافه حضور داشتند مبهوت سر چرخاندند و نگاهش کردند.    ییهاآدم 
 شدن از دست  راستش بود. ز یآرام آرام در حال سرر یخون  گرم و لزج

زده بود. چند نفر از   رونی. بغ کرده و رگ گردنش بکردیحس نم  یاو درد  اما
را به   ز یماندند. کل م   رهیمقابلش خ  ز یبه او و م  ر ی متحشدند و    کیها نزدگارسون 
فرو رفته   ینفسش، تکه  نینفس گرفت و در آخر  قیبود. چند بار عم  دهیگند کش

 ی اما نه به اندازه  وختبد س  ار ی. سوخت، بسد یکش  رونیدر گوشت دستش را ب
 دلش.

د  بلند  دست  با  و  تومان  گرشیشد  پنجاه  اسکناس  چند  بود،  سالم  جهت    یکه 
  چ یهیگذاشت، سپس ب  ز یم  یفنجان شکسته رو  ینه یقهوه و جبران هز  ینه یهز
رفت. مردار گونه قدم برداشت   رونیکافه ب  یدنبالگر اعضا  یهامقابل نگاه  یکالم

شد که   ادیز  یکه کف دستش برداشته بود به حد   یقیخون از زخم  عم  یو ُشره
حرف   شیهالباس لک کرد.  مرور    ناز یپر   یهارا  ذهنش  در  داشت  لحظه  هر 

نوشگشتیم واقعا  او  ه  گر ید  یرا طور  نی.  و    دانستینم  چیدوست داشت؟ 
 . خواستینم قیرا در آن دقا  یزیچ چیدانستن ه

 *** 

 نینوش
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آغاز شده بود؛ هلو،   ی رنگ  یهاوهیبه انتظار نشستم. فصل م  رهیدامین  یهاپله   یرو
شده    رنگیبود. وجودم ب  یگریاز هر زمان د  تر رنگیآلو، آلبالو... دلم اما ب  ل،یشل

قدم  زور سع ییهاخنده  ی حت  م،یهابود،  به  لب  کردم یم  یکه  کنم   میهامهمان 
 گر ید  یجا گذاشته بودم. حت  شیها پرا در سال  ام یبودند. انگار خود  واقع  رنگیب

 درونم مرده بود. یتی. تفکردیدر وجودم مرا صدا نم یکس

بود  یحالل کسان  یزندگ ما عاشق  امینکرد  یاما عاشق  م،یکه عاشقند.   ایدن  نی . 
 .دند یکردند و وصال د  یکه عاشق  یحالل کسان

 باعث شد جا بخورم. اردالن گفت:  اطیدنا پالس پارک شده در ح موتیر یصدا

 شد. ر یکه د  نیبش - 

و   ستادم ی چند لحظه به تماشا ا  یخانم را برا  الیخشنود مر  ی  شدم و چهره  بلند 
رفته بود،   شیخوب پ  ز یکنار اردالن نشستم. همه چ  ،ییجلو  یرفتم و در صندل

و فقط مانده بود تا دکتر   م یکرده بود  یرا ط   از یو مراحل مورد ن  هاش یتمام آزما
بو را مشخص کند. نشسته  اتاق عمل  در  پ  دم روز حضور  به  اصرار    شنهادیتا  و 

 م یعقد کن  هیکل  یقبل از اهدا  خواستی. ممیریبگ  ینامزد  یو حلقه  میاردالن، برو
ازدواج با او را    د یبودم تا هر طور شده ق  دهیکوش  ار یمن راحت باشد. بس  الیتا خ

بودم که   دهیرس  جهینت  ن یاردالن، به ا  یهاو حرف   بایفر  یهاکیبزنم اما با تحر
  ی ندهیآ   ی. برارم یبگ  میمنفعت طلبانه تصم  یاحساس خودم را کنار بگذارم و اندک

 نباشد.   میهازار گذشتهبه لجن  هیتا شب  کردم یکه تمام تالشم را م  یاندهیخودم، آ 

.  د یخند یو فقط خودش م  کردیم  یشوخ  ،یخوشمزگ  یزده بود بر جاده  اردالن
مزه  دم ی فهمینم ر  هایپرانچرا  نمک  ه  یهاختنی و  به  نم  چیاو   تواند یعنوان 
 ی خال  ضهیتا عر  زدم یم  یلبخند کوتاه  یکند. فقط گاه   جادیدر احواالتم ا  یرییتغ
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بودم و دلم    زار یتنها او که از تمام مردها ببودم، نه  زار ینماند. در واقع من از او ب
 . نیهم خواست،ی م ییفقط تنها

بلند بود.   نیمانکن در ماش  یآهنگ شاد ساس  یچراغ قرمز توقف کرد. صدا  پشت
از مقابل  یکه مرد  کردمیچراغ قرمز نگاه م یوتریداشتم به گذر کند ساعت کامپ

و به    زتر یگذشت و نگاهم ناخودآگاه دنبالش را گرفت. ر  نیماش آن   کیشدم 
تا   شیهاکه دکمه   یا مه سور   راهنیپ  کی کرد. گرشا بود. با    ر ییام تغحالت چهره 

شده که خون بر باند پس داده بود. تلو خوران    یچیباندپ  یباز بودند و دست  انهیم
وقت بود که از او    ی لیافتاد. خ  میابروها  نیب  ینیگذشت. چ  ابانیو نامتعادل از خ

 میبگو یبا هزار عجز و درماندگ توانستمیم بودمش،  دهیخبر نداشتم و حاال که د
 به جز او! زارم،یجهان ب یاز تمام مردها

 یرو ولو شد و سرش را رو  ادهیدر پ  یمکتیاو ماند. بر ن  ینگران و آشفته رو  نگاهم
 ده یداشت، تا به حال ند   بیو عج   یعاد  ر یغ  یعقب داد. حالت  مکتین  گاه  هیتک

ا تازه    طور نیبودم  ا  ادم یباشد.  به آپارتمان اوست.    کینزد  ابانیخ  نی افتاد که 
 گفتم:   راهچراغ سبز شد و اردالن حرکت کرد. سر چهار 

 نگه دار.  - 

 :د یابرو باال داد و متعجب پرس اردالن

 چرا؟! - 

 داشبورد ضربه زدم. یرو

 اومد، نگه دار.  شی کار مهم پ  هیواسم  - 
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  یبلند   ی و با صدا  د یکش  نییرا پا  شهیشدم. ش  دها یپ  درنگیرا کنار زد که ب  نیماش
 گفت: 

 ؟ یاومد؟ پس حلقه چ شیواست کار پ ییهو ی طور نیهم - 

 .دادینم ستادنیشدم. دلم مهلت ا شه یش کیو دوباره نزد  برگشتم

 ! فعال. دیافتاد ببخش ادم یاالن   ه،یبمونه بعدا. کارم ضرور - 

نبود که بتوانم   یبودم، طور  دهیکه از او د  ی. حال و روزدم یرا دو   ر یکل مس  بایتقر
  ن ی آنجا نبود. نگران ب  گر ید  دم یرس  ییکذا  مکتیبه همان ن  یباشم. وقت   تفاوتیب

 زود او را لو داد.  یل یمردم، خ انیچشم چرخاندم و حرکت نامتعادلش م نیعابر

صدا  دنبالش سر  شیرفتم.  موها  ع یکه کردم،  پ  سشیخ  یبرگشت.   یشانیبه 
گرفت   اشی کنار  یآجر  وار یبه د  یچشمانش گود داشت. دست  ر یز  بود و  دهیچسب
 دورگه شده بود.  شینگاهم کرد، صدا ر ی. متح فتد یتا ن

 شد؟  داتیاز کجا مثل جن پ هوی - 

ب  لحن از خود  رو  آدم  حالت چشمانش  ابروهاکردیم   خودیو  شل شدند،    می. 
 :دم یمشوش پرس

 ؟ ی سر خودت آورد ییچه بال - 

سع  یتلخند   پوزخند  و  بازو  یزد  بردارد.  قدم  حالت    شیکرد  با  تا  را گرفتم 
زم ی نامتعادل داشت،  من   نیکه  با  و  نکرد  رد  را  تعجب کمکم  با کمال  نخورد. 

واحد را از   د یکل  م،یو از آسانسور باال رفت  مید یهمقدم شد. به آپارتمانش که رس
 م.آوردم و در را باز کرد رونیب بشیج
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و حاال، تمام آن   خانه را ترک کرده بودم   نیحال ممکن ا  نیبار به بدتر  نیآخر
 . رفتیمقابل چشمانم رژه م قیدقا

از    ز  یم  یتنها مبل هال نشست. رو  یخوران رفت و رو  تلو پر بود  مقابل مبل، 
آن   یمات مشروب بر رو  یشه یچند ش  طور نیهم  ،ش یهاو الشه  گار یس  یهاپاکت 

 : دم یچشم چرخاندم و نگران پرس اشختهیبهم ر یخانهولو بود. در 

 شده؟  یدستت چ - 

 عرق بود. سیو کف سرش خ زدینفس م نفس

 . یکه به نفعته باهام تنها نباش  هیجور هی. االن حالم  نجایا یاومد یم د ینبا - 

فوت کردم    ی. کالفه نفسد یارزیحال و روز، به صد آدم عاقل م  نیمن با ا  یبرا  او
 مبل نشستم و دلخور لب زدم: یرو کشیو نزد

به کارت نداشته   یاما من نتونستم کار  ،یندار   یباهام کار  گهید  یگفته بود  - 
 باشم.

خون شده بود باز    سی دستانم گرفتم و باندش را که خ  نیراستش را آرام ب  دست
را چسب  یکردم. بغض و خ  دهیخرم  ز  ییرها   الیبود  زمزمه   ر ینداشت.  وار لبش 

 گفت: 

 نکن. یباز ر ی پاشو برو با دم ش ن،یحالم بده نوش - 

  یقی. زخم عمد یدستانم کش  نیبه حرفش نکردم که دستش را ناگاه از ب  یتوجه
خواستم بلند شوم و دنبال باند    یکف دستش داشت که سر باز زده بود. با نگران

  ک یمبل پرتم کرد. تنش را نزد  یو رو  د یبگردم که دستم را به شدت کش  نیو بتاد
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تر . قلبم تند د یدهانم خشک  بشد و آ   خی  می که دست و پاها  کی تنم آورد، آنقدر نزد
 :د یبا صورتم، آرام پرس کینزد ی. در همان فاصله د یکوبیم یگریاز هر زمان د

 ارم؟ یسرت ب ییبال هی یترسینم - 

و    میبگو  یزیچشمانش قلبم قرار از کف داد. نتوانستم چ  مانایدر لرزش ب  رهیخ
ادامهدلهره  یخلسه   نیا اآور  تا  بر رو  کی  نکهی دار شد  از خون دستش    یقطره 

و من    د یتر کشمن عقب  یکه تنش را از رو  دمیبری. داشتم نفسم مد یام چک گونه 
و مالمتگرم فقط   مبل برخاستم. حاال نگاه مات شده  یزمان را هدر ندادم و از رو

را رصد م ثانکردیاو  ا  کالم یب  هی. چند  تا    ی دستمال کاغذ   کی   نکه ینگاهم کرد 
ام بر گونه  دهیو سمتم گرفت. با تعلل و مکث دستمال را گرفتم و خون چک  د یکش

 : د یرا ُرفتم. نامربوط پرس

 بهت؟ دهیرس د یجد  یخبرا - 

تر رفتم. پوزخند زد و سمت ا بلند شد و من چند قدم عقبندادم، از ج  یجواب
 گرفته لب زد:   ییآشپزخانه رفت. همزمان با صدا

 بابام، مامانم رو سه طالقه کرد و خالص! هه! - 

شستن   یجا  میشست و من جرات نکردم که بگو  ییشودستش را در ظرف   خون
آورد و دوباره    نید. از آشپزخانه با خود باند، پنبه و بتاستی خون دستش آنجا ن

 اش ابا داشتم.مبل برگشت. از نگاه کردن در چشمان خمارگونه  یرو

  ی واسه رفتن نداشته، خان بابا رو به زور راض  ییمامان خانممون هم چون جا  - 
 یتو  خوابه،یبوم مپشت   یها تو اتاق باال. شببمونه  ششیکرده که اجازه بده پ

 اتاق تو و خاله عاطفه. 
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  دادمیاش آنقدر تلخ بود که تمام تنم را مور مور کند. به او حق مو خنده  د یخند 
 ن یبدتر از ا  یزیمرد، چ  کی  ی باشد، آتنه مادرش بود و برا  نیکه حال روزش ا

  نکه ی. از ا ستیو آن بشنود مادرش آدم ناجور و خطاکار  نیوجود نداشت که از ا 
به ه  یجا بود  او عوض شده  و  برا  ل عنوان خوشحا  چی من  اما  تقاص   ینبودم 
را م   دنید آتنه واقعا فکرش  بر سر    ییبالها  ا،یدن  یکه روز  کردیآتنه چرا.  که 

 .د یدیبه خواب هم نم یکند؟ صد البته که حت  یخواهرش آورده را تالف

 نکهیو چشمانش از سوزش آن جمع شد. بعد از ا  ختیر  نیبتاد  یزخمش کم  یرو
از    یکیاز داخل    یگاریداد، س  چیر دور زخم پآن پنبه گذاشت و باند را چند با  یرو

نتوانستم ساکت    گر یگذاشت. د  شیهالب  نیو ب  د یکش  رونیب  ز یم  یرو  یهاپاکت 
 بمانم و گفتم: 

 .ینبود یگاریتو که س - 

را آتش زد. کام اول را که گرفت،    گارشیرا برداشت و س  ز یم  یرو  یمشک  فندک
 کنان گفت:   سرفه

 که شدم!  ینیبیحاال م- 

 :د یپک زد و ناگهان پرس تر قیعم نبار یگذاشت. ا  ز یم یرا رو شیپاها

 به من؟ یچرا دروغ گفت  - 

 دادم. اجازه نداد پاسخ بدهم.  وار یبه د هیتک ستادهیا شیبه رو رو

بابا   یگفت  -  اون  زندگ  یبا  رفت  یکنیم  یکثافتت  تو  تو...   یدوزار  هیبا    یاما 
چه    یمعلومه دار  چی. هیمونیخونه م  ه یها باهاش تو  و شب  یگردیم  شرفیب

 به اون مادر... .  یخودت رو فروخت  ؟یخوریم یگوه
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کالمش آنقدر حواسم را پرت   یاما تلخ  گرفتمیرا م  میهاگوش  د ی. بابستم  چشم
  ی نگاهم کرد. عصب   پروایب  ه،یکرد که خود را گم کنم و چشمانم را ببندم. چند ثان

انداختم و  ستالیو داخل ظرف کر دم یانگشتانش کش نیرا از ب گار یجلو رفتم و س
 گفتم:

از حرفات خجالت بکش گرشا. چون حالت خوب    ؟یزن یمن رو چوب م  اهیزاغ س  - 
 . گمیهت نمب یزیچ ستین

خند   باز  تمسخرگونه   د،یهم  و  پوزخندوار  خندهاما  ناگهان  قطع کرد، .  را  اش 
 کوفت و داد زد:  اشیشانیبر پ یاضربه 

اون خونه آمارت رو دارم که    یتو! چند روزه جلو  یکنیمن رو سگ م  ید  دار  - 
 .یپلکیم کهیبا اون مرت

 جواب دادم:  یعصب

 ی . اصال واسه تو چه فرقکنمیم  کار یخودمه، به خودم مربوطه که چ  یزندگ  - 
 کنه؟یم

را    راهنشیپ  ییانتها  یهالبش را گاز گرفت. دکمه   یهم پوزخند زد و گوشه   باز 
و کنار انداخت. چشم از    د یکش  رونیرا از تن ب  راهن یحرکت پ  کی گشود و در  

 آرام گفت:   شیبم صدا  ی. با ته ماندهد یو دراز کش   د یمبل چرخ  یتنش گرفتم. رو

 .یبر یتون یم یاگه معذب - 

تمام فکرم    رفتمینداشت و اگر م  یبروم اما نتوانستم. حال و روز درست  خواستم
و   کردم یُسر خوردم و نشستم. نه من نگاهش م  وار ی . کنج دماند ی کنار او جا م

 .زد ینه او. چشمانش سقف خانه را دور م
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 ؟ یدوسش دار - 

بود    نی. تمام تالشم ارم یباعث شد جا بخورم و نگاه سمت او بگ  اشیناگهان  سوال  
 در قاب نگاهم باشد. شی تا فقط گردن به باال

 منظورته؟  یک  - 

 جواب داد: یترنیی پا یجمع شد و با تن صدا شیبرد، ابروها نییگلو پا  بیس

م   -  رو  پسره  مردن  گم،یاون  بهیالغر  سال  ستیب   - ستی. کم  کمش  ازت   یپنج 
 اونو؟  یتره، دوسش داربزرگ

  ی خانه نور کم   ی. فضادم یاز درد کش  یخورده باشد. نفس  یزی نبودم که چ  مطمئن
 . به زحمت لب زدم: افزودیم قیآن دقا یریداشت و بر دلگ

 روز افتاده؟  نیاول تو بگو که چرا دستت به ا - 

نگفت. در سکوت   ی زیگذاشت و چ  اشیشانیپ  یاش را روشده  یچی باند پ  دست
بزنم که من فقط تو    ادیفر  پروایبلند و ب  خواستیکردم. دلم م  شیمطلق تماشا

 .د یآ یبه چشمم نم ایدن نیدر ا یبشر یبن چیاز تو ه ر یرا دوست دارم و غ

اما    شد که گمان کردم خوابش برده  یرا بست. سکوتش آنقدر طوالن   چشمانش
 گفت:   یاگرفته  یناگهان با صدا

همش   ز یبعد مرگ عز  یکه روزا  یبود اسمش... همون  یاون آهنگه رو... چ  - 
 ش؟یهنوز دار ،یدادیگوش م
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بودم، فقط    راق یدر د  ز یکه بعد از مرگ عز  یمن آن چند روز  شوم  فکر کردم.  یکم
بود.   امیشگیهم  ین هم همان آهنگ قفل و آ   دادم یآهنگ را مدام گوش م  کی

 :دم یپرس

 چطور؟  - 

 کن.   ادیکن بزار بخونه. صداش رو هم ز  یپل - 

ثان  جا چند  بودم.  ا  هیخورده  با  آخر،  دست  اما  نگاهش کردم  که    نیمتعجب 
 یچه روزها  ادآور یو    ردیگیم  یآن آهنگ چطور احساساتم را به باز  دانستمیم

 یبلند آهنگ فضا  یبعد، صدا   هیکردم. چند ثان  یاش را عملخواسته  ست،یتلخ
 خانه را در دست گرفت: 

 گذشت   تویکه ب  ییاون روزا ی"همه

 تو بودُم   کنار  

 گرفت  یروز ه یرفتن  تو  یغصه 

 تمام  وجودُم  

 چه تلخه که من  ییکجا  دونمینم

 خاطره بودم و بس..."  هی

. داشتم از بغض آمد یآمده بود و باال نمبند    میها. راه نفسدمیبر گلو کش  دست
گوش    یواکنش  چیهیهم گذاشته و ب  یاما گرشا چشمانش را رو   شدم یخفه م

 . دادیم

 ُو من یرفت هیدونن عمر  ی"همه م
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 دوست دارمت یهمون جور 

 کاش خبرش  ُم یریمیُو م یاینم

 بهت یروز هی برسه

 تو رو  شهینم یراض وونهید دل

 بسپارمت" گهید یکی به

و حصار   د یکوبیمن تا او فقط چند قدم فاصله بود، اما نداشتمش، قلبم تند م  از 
مردانه اما  بازوان  داشتمش  دوست  سخت  نداشتمش،  اما  داشت  طلب  را  اش 
 نداشتمش. 

 ا یو    آمد یجانم باال م  ایحتما    خواند،یآهنگ را قطع کردم. اگر بازهم م  یصدا
 .زدیان مبر سرش ییخودنما الیخ میهااشک

. چشمانش  دم یتنش کش  یرا برداشتم و رو  ییهال پتو  یشدم و از گوشه  بلند 
 هنوز بسته بود. 

 رفتن کردم که خمارگونه گفت:  عزم 

تا آخرش دووم    یتونیکه نم  کنهیم  تتیاذ  قدر نیگوش دادن به اون آهنگ، ا  - 
 ؟ یاریب

 . دادیم ام یبود و داشت باز دار یب هنوز 

 برم.  د یشده، با رم ینه، فقط د - 

 . د یچرخ وار یمبل، سمت د یو رو د یرا تا گردنش باال کش پتو
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در رو هم پشت سرت    یمنتظرته. رفت  یمفنگ  یکهینبود اون مرت  ادم یهوم...    - 
 ببند.

با گوشه   اش،وقفهیب  پاسخ برداشتن  زخم  م  یبه  م  ماند،یکاغذ  همان    زانیبه 
 دست خودم نبود: گر ید  ییگوتلخ  نیگفتم و اقدر دردناک. تلخ  همان ع،یسر

چشم همه مادر من    شیپ  یعمر  ه یمن و تو عوض شده.    یچون جا  یتو ناراحت  - 
 .یسوزیکه م  نهی مادر خودت همه کاره بوده، از ا ید یخطاکار بود، حاال فهم

مکث    ی شد. با کم  یدلم خال  د،یکه به گوشم رس  شیهاخس نفسخس  یصدا
 آرام گفت:

 .نینوش رونیبرو ب  - 

تصم  ک ی  به ا   ی میآن  بستم که  عهد  و  تصم  م یتصم  ن یگرفتم   یآبک  ماتیمانند 
من بود،   یاو برا  یمانده  یاو را که تنها جزء باق  یادگاریام نباشد. انگشتر  گذشته

 توانستمیکارم با او تمام شده بود و م   گر ی. دگذاشتم  یعسل  ز یم   یدر آورده و رو
 کنم.   شیرها شه یتر از همبالسبک 

آن زمان    ن،یغمگ  ار یخواهد کرد، بس  نتیگرشا اما مطمئن باش غمگ  رومیم  من
که من،   د یفهم  یهرگز نخواه  د یو شا  ی د ی آورد. نفهم  یکه مرا به خاطر خواه

تا حرف دلم  بار جان کندم  تو دن  میکه بگو  م،یرا بگو  هزاران  من،   یبرا  ایبدون 
 .ستماما درک کن که نشد، که نتوان ستین  شیب یگاهشکنجه

  یزندگ  یاما قاطعانه برا  یآن  میتصم  کی ها باعث شد  مجدد او بعد از هفته  دار ید
در من    یتوخال  یوقت بود که تمام شده بودم و فقط جسم  یلی. من خرم یخود بگ
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بود که حرکت م  یباق م  خوردیغذا م  کرد،یمانده   میبرا  کسچی. هد یخواب یو 
 نه من.  بودمنفعت خودش  ینمانده بود، اگر هم مانده بود، برا 

تا فکر   دم یکوش  ار یراست رفتم به اتاق و در را بستم. بس   کی   دم یخانه که رس  به
و چند بار طول اتاق را   نیخود را از آنچه در ذهنم بود منحرف کنم اما نشد. چند 

چند    یبرا   ایکردند. دن  یکوبیسرم پاو در    دند یرفتم و آمدم. خاطرات هزار بار چرخ
برا  هیثان آمد که حس کرد  میآنقدر  م  م تنگ  مچاله  را  شوم یدارم  اردالن  من   .

و او دستش به   شدم ی. اگر زنش ماز او متنفر بودم   م،یدوست نداشتم، بهتر بگو
 کیباز هم    کردم ی. اگر هم ممانعت م دادم یجان م  د یهزار بار با  خوردیمن م
 بعد از عمل دوباره آواره شوم وجود داشت.  نکهیو احتمال ا د یلنگیکار م  یجا

ماندم.    چارهیگم شد و من ناچار و ب  ایدن  یهافکرم کار نکرد. تمام راه حل   گر ید
  ه ی تهو  یاتاق اندک  ی خفه   یهوا  د یاتاق را کنار زدم و پنجره را گشودم تا شا  یپرده

  ک  یو تمام کوچه، تار  اط ی. تمام حدم کر یمطلق م  یگردد اما باز هم احساس خفگ
 ی و بو  دم ینفس کش  تر قی عم  داد؟یمرگ م  یبود. امشب چرا کوچه بو  کیتار

. تمام خاطرات خوبم پاک  د یچیپ  میهاهیو تندتر در ر  دتر یمرگ شد   یمشمئزکننده
بدب فقط  و  بود  شدن  ها،یاریشده  شکستَطرد  و  نماها  به  ذهنم  در   شیها 

دوستش نداشت،   چکسیکه ه  یرا دوست نداشتم، من از دختر  نی. نوشآمد یدرم
 بودم.  زار یب

  ز یانگ غم   ش یاما تمام تارها  ابمی  ن یتسک  یبنوازم و اندک  د یرفتم تا شا  تارم یگ  سراغ
زء به جزء ج  گر یشفافش... آخ د  یارنگ قهوه  یبود، حت   ز یانگغم  شیبودند، صدا
داشت   ایهنوز دن  آمد،یم  رونیب  نیسنگ  م یهابود. هنوز نفس  ز ی انگغم  میآن اتاق برا
 .د ی چرخیدور سرم م



 

 
654

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

 ن یمخاطب  یکرده و در صفحه  یبود را پل  میهااول پخش  ست یکه در ل  یآهنگ
نوشتم. درست    قیاز حقا   یمتن  شیکردم. سپس برا  دایگرشا را پ  ید یواتساپ، آ 

سبک   خواست،یم  یی. دلم رهاد یایخاک ب  ر یها، با من تا زحرف  نی نبود که تمام ا
که در سر داشتند   یانقشهو پسرش و    الی راز مگو را طلب داشت. از مر  ک یشدن از  

 ، یقلب  یاردالن بدون خواسته   شنهادیقبول کردن پ  ینوشتم، از مجبور شدنم برا
 ی برا  میپر زرق و برق و از آرزوها  یدر آن خانه  ام یزندگ  افتنی  فقط با توهم ادامه

 کردم یم  پیکامل تا  ینیمتن را با دوب  ی انیخانواده نوشتم. خطوط پا  کیداشتن  
اشک  میهاو چشم تصم  از  از  بود.  برا  یمیتار  امشب  ن  ام یزندگ  یکه   ز یگرفتم 

و نشد    دم یکشیم  دکیها با خود  بود که سال   یاجمله  ام،یان یپا  ینوشتم و جمله
 : اورم یتا بر زبان ب

تو نه    نیجان مرا نبود تو. نوش  رد،یگیجان همه را مرگ م   غماگر،ی  یدانیم  »
 وقت است ُمرده.« یلیامشب که خ

  ست یهمچنان در حال پخش از ل  Nahid babashi"بو آکشام اولوروم" از    آهنگ
او ارسال کردم   یبرا  م،یهابعد از متن  نوشته  ز ی. آن آهنگ را نبود  میهاک یموز

 نیآهنگ وداع ب  نیا  خواستمی است. م  یچقدر عاشق آهنگ ترک   دانستمی چون م
  ن یهر وقت ا  خواستمی عمرش شود. م  یتراژد  نیتربه دردناک  ل یما باشد و تبد 

 .اوردیکابوس عمرش را به خاطر ب  نیتربزرگ شنود،یآهنگ را م

"mürülöam şBu ak 

beni kimse tutamaz 

 امشب خواهم مرد…  من
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 مانع من خواهد شد؟! یكس  چه

nıle tutamazsıSen b  ; 

zlar tutamazıldıy   

 !  یمانع  من بشو ی تو هم نميتوان حتي

 !توانندیها نمكه ستاره   همانطور 

ndenızleröm; gıerşüd ıbıurum gçr uıB 

tutamaz ın benızleröG 

 افتادن از پرتگاه؛ از چشمانت خواهم افتاد!   مانند 

 من را بگيرند! یجلو توانند یهم نم چشمانت

 یقبل برا یآور را برداشتم. مدتقرص خواب یو قوط دم یکمد را کش  یلی ر یکشو
نم  دهیخر  میهایخوابیب اما  من   ی روز  دانستمیبودمشان  شدن  تمام  عامل 

 د یکشیم  ر یکردم. وجودم ت  یها را در مشتم خالقرص   یخواهند بود. کل محتوا
 .کردیو ذوق ذوق م

mürüyünde bılerşüD  

mürülökabusun, olur  

 زنم… یخوابهايت فرياد م در 

 تو خواهم شد! كابوس
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 ییروشو  را از آب  وانی. لد یدیرا نم  ییجا  گر یو چشمانم د  ختمیریاشک م   صدایب
به کمک آب قورتشان دادم و کف اتاق دراز    دم،یجا بلع  کیها را  پر کردم، قرص 

ببرم،    نیاو را از ب  خواستم ینمانده بود، م  یباق  نینوش  ان یتا پا   یزی. چدم یکش
 .دادیآزارم م دنشینفس کش

ب  هر  سرم  تار  شتر یچه گذشت  اتاق  نوسان گرفت.  قبل  دورم    کیاز  تا  دور 
  مان یها پششد، از خوردن قرص   شتر یو ب  شتر یب  میهاجهیسرگ  ی. وقت د یچرخیم

شده    ر ید  یحت  یگریهر کار د  یبود، برا  ر ید  یمانیپش  یشده بودم. افسوس برا
 با درد لب زدم:  نیخشکم را تر کرده و عج یهابود. به زحمت لب 

 .باشم ینتونستم قو چوقتیمنو ببخش مامان... ه - 

 :خواند ی همچنان م کیموز

Bu akşam ölürüm, sirf senin için 

Beni ölüm, bile anlamaz 

 فقط به خاطر  تو خواهم مرد  امشب

 مرگ نيز مرا باور نخواهد کرد  یحت

 *** 

 

و دوباره    گشتیتندش، آنقدر مکرر و جهنده شده بود که برم  یهانفس  یصدا
کوب  یرو کشد یم  دهیصورتش  ترمز  کش  پشی.  با  خانه،  شدن   دهیمقابل 

 ی آمد و آن کوچه   نییپا  تعلل یآسفالت همزمان شد. ب  یرو نیماش  یهاکیالست
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  یی هات عمرش شد. با مش  یصحنه   نیزتر یانگبه وهم   ل یتبد   شیخلوت، برا  مهین
پ  یپ افتاد. صدا  یبه جان در فلز  یدر  آن آهنگ مکررًا در سرش تکرار    یخانه 
م  شد،یم دق ذهن  توانستیکاش  چند  خاموش کند.  را  به  همان  قهیش  طور 

که در گشوده    نیاردالن در را باز کرد. هم  نکه یادامه داد تا ا   وار وانه ید  دنیکوب
فکش   یپر کرد و رو  یمشت  ،گرشا به او افتاد  یشد و چشمان به خون نشسته 

 ی بلند   غیبود، ج  اطیکه پشت سرش در ح  الیخورد و مر  نی شد. اردالن زم  ادهیپ
 راهش را سد نمود. الی. گرشا داخل آمد و قدم تند کرد اما مرد یکش

 ؟ یروان نجایا یخوایم یچه خبرته؟! چ - 

خوب  یروان  یتمام وجودش را جنون گرفته بود و حاال واژه  د،یدینم چیه گرشا
 کنار زد و بلند صدا کرد:  ز یرا ن الی. مرآمد یبه او م

 . رونی ب  ایب یشنوی... اگه صدام رو منینوش - 

  الی. مرگذراند یعمرش را م  قیدقا  نیترروان بود و پر التهاب  یادلش خونابه  در 
 زد: ادیدوباره فر کرد،یبلند م نیزم یکه داشت اردالن را از رو

و سر و تهت کنن خودت   انیکه ب  سیتا زنگ نزدم به پل  ؟یهست   یک  گهیتو د  - 
 . رونیگمشو ب

که دورگه شده بود    ییدوباره با صدا  رفت،یکه سمت خانه م  یگرشا در حال  اما
 : د یداد کش

 .رونیب ایب گمیبهت م ن،ینوش ینکرد  یجالب یشوخ - 



 

 
658

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

که دست بر کمرش گرفته و   ز یپشت سرش آمد. اردالن ن  الی سالن شد و مر  وارد
تماس    ۱۱۰را برداشت و با    لشیشده بود، موبا  ناکمیگرشا ب  یادهایبه شدت از فر

 . گرفت

 یی رای. دست آخر، اواسط سالن پذ کردیرا صدا م   نیهمچنان داشت نوش  گرشا
 :د یبه شدت گرفته پرس یو احواالت برگشت و با چهره الیسمت مر

 ن؟یکجاست نوش  - 

او در   یبود و حاال از حضور ناگهان  دهینگاهش کرد. تا به حال او را ند   ز یت  الیمر
به خانه آمده و در    نی که نوش  شد یم  یساعت  کیاش، کامال شوک زده بود.  خانه

نوش اتاق  به  و  از کنار گرشا گذشت  نگاهش  بود.  شد. گرشا   نی اتاقش  دوخته 
.  د یتند کرد و سمت اتاق دو  م قد   درنگی نگاه او را گرفت و برگشت. ب  یدنباله
  ر یسال پ  ستیب  یانگار به اندازهآنقدر دور آمد که    شیبه اتاق برا  دنی رس  ر یمس

 . گرفتیشد. تمام وجودش داشت آتش م

داد و    سیفشرده بود، آدرس خانه را به پل  شیکه همچنان دست بر پهلو  اردالن
 :د یوار از مادرش پرسقطع کرد، سپس هراس

 ه؟یکدوم خر  گهید اروی نیا - 

را با عجله باز کرد و   نیگرشا در  اتاق  نوش  یشانه باال انداخت. وقت  ر یمتح  الیمر و
ولو شده   نیزم  یالجان رو  ن،ینوش  چراغ را روشن نمود، تمام تنش سست شد.

و   د یبست. دو  خیکه کل وجودش    ختند ی سرش ر  یرو  خیاز آب    ی بود. انگار سطل
 داد. نو چند بار تکا نیسر او را در آغوش گرفت و چند 

 ... . نینوش - 
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اما    زد،ی به سرعت نبض گردن او را چک کرد. هنوز م  د،یلرزیکه م  یانگشتان  با
 .زانینام

 کنار دست او افتاد و صورتش جمع شد.  ،یقرص  خال یبه قوط چشمش

تازه دوزار  الیو مر  اردالن نگاهشان   شانیکه  افتاده بود، سرگشته فقط داشتند 
 . کردند یم

 د،یشنید خود را متن  یهانفس   یرا در آغوشش بلند کرد. فقط صدا  نینوش  گرشا
رو  انگار  خانه،  سنگ  یتمام  احساس  حد  آن  تا  بودند که  شده  سوار    ی نیدلش 

 : د یدرشت شده پرس یبا چشمان الی. مرکردیم

 سرش اومده؟  ییچه بال - 

  کیمانده بود، تنها    شیکه برا  یرمق  یبا ته مانده  ن،یگرشا در حال بردن نوش  و
 جمله گفت: 

 با شماها.  دونمیوگرنه من م ادیسرش ن ییکه بال  د یدعا کن د یبر - 

باره جرات گرفت که    کیبرسد. اردالن انگار به    نیبه ماش  تر عیتند نمود تا سر  قدم 
 پشت سرش داد زد:

خوش    یکجا بود  دی خوابیم  هاابونیخ  یدختر، تو  نیکه ا  ی برو بابا! اون وقت  - 
 رت؟ یغ

بود و او خبر   هاابانیدر خ  یمدت  نی. نوشد یکشیم  ر یوار تگرشا داشت جنون  سر 
آزاد در هوا    ن،ینوش ی شمیَلخت و ابر  ینداشت؟ به خودش لعنت فرستاد. موها 



 

 
660

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

  نیسر نوش  یرو  یز یفرصت نکرده بود چ  یبسته. حت  شیبای رها بود و چشمان ز
 . اندازدیب

را با خود ببرد   نیو اجازه ندهد که او نوش رد یگرشا را بگ  یبنا داشت جلو اردالن
 مانع شد و دم گوشش گفت:  الیاما مر

هم    یگردنمون. به آگاه  افتهیشرش م  رهیمیم  یبارک  ه ینباشه بزار برن،    تیکار  - 
 .نیبفرست  روین خوادیزنگ بزن بگو مشکلمون حل شده نم

جا داد. به سرعت نشست و گازش   نشیعقب ماش   یرا در صندل  نینوش  اطیاحت  با
را به سرعت رد کرد. ضربانش   هانیو ماش  د یچیپ  یاصل  انابیرا گرفت. سمت خ

م  یرو اتفاقزدیهزار  اگر  ه  افتاد،یم  نینوش  یبرا  ی.  را   چوقتیاو  خودش 
بد یبخشینم نزد  شتر ی.  داد.  د  کیگاز  همه  وانهیبود  با  در    یعجز  یشود.  که 

 زد: ادیبود فر شیصدا

 ؟ی... چرا لعنتیکرد  یکار  نی... چرا همچننینوش - 

 تر لب زد: آرام  نبار یبه شدت گرفته بود، ا شیصدا

 ... . رم یمیمن م یعل یبه وال ،یکار رو کرد  نی من... چرا ا ن  ی همه کسم... نوش - 

 را سوزاند. داد زد:  شیتندش، راه گلو  یهانفس

نم  -  رو...  بگحرف  نیا  شد ی باز کن چشمات  در  به  در  من   به  زودتر  رو  ! ؟یها 
که    زه،یبه وهلل اون روز اومده بودم تا بهت بگم چقدر خاطرت واسم عز  شد؟ینم

تموم    یو گمون کردم همه چ  دم ید  کهیچقدر دوستت دارم اما تو رو با اون مرت
 . دونستمیم د یاز کجا با ی... من  لعنتیشده. گمون کردم تو با اون خوش



 

 
661

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

بلندتر شد و   شیهااد یکرد. فر  میتنظ  نینوش   یچشمان بسته   یوسط را رو  ینه یآ 
 .رفتیتا عرش خدا باال م شیبه هوا خواست. صدا

مگه   ض؟ی... چرا آخه مریکرد  ی... چرا... چرا خودکشیکار رو کرد  نیچرا ا  - 
 من مرده بودم؟ 

از   شتر یسرعتش را ب  توانستینم  وفتد ین  نییپا  یاز صندل  نی نوش  نکهیخاطر ا  به
 اشت.کامل د  یآزاد ش،یصدا یآن باال ببرد اما برا

  ی رو ندارم. باز کن اون چشما   یکس  گهی جز تو د  ن،ینوش  یتو فقط واسم موند  - 
 قشنگت رو... د  باز کن چشمات رو المصب. 

فکر   ناز یپر  یهابود که به حرف  یتار شد. چند روز  شیهااشک  یاز گرم  چشمانش
او درست بوده.    یدرباره  شیهاحدس  یکرده بود که همه   دای پ  نانیو اطم  کردیم

تا نوش  شهیاو هم بود  را مثل خواهرش بداند و هرگاه   نیخود را مجاب کرده 
چون به    شد؛یم  داندچار عذاب وج   گرفت،یم  شهیدر وجودش ر  نیجز ا  یحس
و عزخان نوش  ز یبابا  بود که  آدم گفته  و  عالم  به  بود، چون  داده   یجا  نیقول 

زاده بودن بر حرام   ال یو خ  راقیدر د  نینوش  یبدنام  د یخواهرش را دارد. البته شا
 نبود. ر یتاثیب ز ی او ن

 ی جبران اشتباهاتش و برا   یبرا  یفرصت  خواست،یفرصت دوباره م  کی فقط    گرشا
 .کردیداشتن آن فرصت، هر لحظه التماس خدا را م

برا  یکننده  وانهید  یهابوق  یصدا  ها،نیماش  کیتراف  نیب   ن یریسا  یگرشا 
گرفت    شیها را پکوچه   ر یمس  کیآور شده بود. باالخره با روان شدن ترافسرسام 
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و    د یچرخ یو کف دستانش روان بود و مدام م  یشانیبرسد. عرق از پ  تر ع یتا سر
 .کردیعقب نگاه م ی در صندل نیبه نوش

توقف نمود.    مارستانیبه اتمام آمد و او مقابل ب  یبر تپش رانندگ  یهاه یثان  باالخره
  ی را رو  نیکه پرستارها داشتند نوش  یرا خبر کرد و درحال  مارستانیالفاصله کادر بب

 گفت:   مهیسراس کردند،یدار سوار متخت چرخ 

 . نیبا قرص، تو رو خدا عجله کن تیمسموم - 

اگر   شد یبرداشته بود به پرستار داد. چه م  نیرا که از اتاق نوش  ییدارو  ی  قوط  و
و او را از    فرستادیم   شیبرا  یاهانهیسف میتصم  نیرا قبل از چن  هاام یآن پ  نینوش

  ش،یهاو سکوت خود، از کرده  یبود. از صبور  مانی. پشکردیسوء تفاهم خالص م 
وقت خواهد    شهیهم  کردی. گمان مودب مانیاز نگفتن و پنهان کردن حسش پش

 .شد یم ر یزود د یلی خ نکهیداشت، کما ا

 وار، ید  ینشست. ساعت بزرگ رو  وار یم ُسر خورد و کنار داز سالن، آرا  یاگوشه   در 
را چنگ زد و دستانش را ستون سرش کرد.    شی. موهادادیده شب را نشان م

آنقدر کم   ق،ینداشت و در آن دقا گر یداغ د  کی  یبرا  یتوان  گر یپر بود، د  تشیظرف
 را برده بودند.  نیکه نوش  ودبر   یسراغ اتاق  توانستینم  یطاقت شده بود که حت

دوخته شد.  شیهاگناه؟«، لب  نیبزند »به کدام ادیکه خواست در دلش فر  نبار یا
آشنا کرده    ناز یبار با پر  نیاول  یرا برا  که او  یزمان  ن،یاز حال و روز نوش  یریتصو 

. ناخواسته  د یچیدرهم پ  شیهابود در مقابل چشمانش به حرکت درآمد و سگرمه
  یهمه  د یدیم  کردی. خوب که فکر مآزردیگونه مرا آناو    د یدل شکسته بود، نبا

 نکه یشروع شدند. با ا  یلعنت  یی  از آن روز کذا  یشوم تمام نشدن  یها و روزهااتفاق
 ی که دخترک مات شده در صندل  نیبود، هم  اطالعیب  نیآن زمان از حس نوش
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همان   د،یاز عمق جان آه کش ناز یپر یهاطنتیش دنینشست و با د نیعقب ماش
 آه، دودمان او را به فنا داد.

. بلند شد و طول و ستادیبه طور کامل ا  ش یساعت را چک کرد. زمان برا  دوباره
.  کردیلب مدام خدا را التماس م  ر یپا گذاشت. ز  ر یرا ز  مارستانیب  یعرض راهرو

 .ردیکه خدا جانش را نگ   کردیجان او بود، التماس م نینوش

 *** 

 

اتاق را لمس کرد.   ییکم روشناچشمانم، کم  یخفه و ناواضح بود که تار  صداها
 شه یطاق ش  کی .  نمیبه تخت را بب  کینزد  یچند بار پلک زدم تا توانستم پنجره

هوا داشت  و  بود  م  ی خنک صبحگاه  یباز  و مختیریداخل  رنگ گرگ    ش ی. 
 شباهت داشت.  د یطلوع خورش  یهادم به دم  طیمح

هنوز  گ  به را که  دردناکم  سر  سمت  یخاص  یجیزحمت  به    یگرید  یداشت 
دستم گذاشته و   یبود که سرش را رو   ی چرخاندم. دست راستم در دستان کس
. چند دم یدیرا م  اشیخوش حالت مشک  یخوابش گرفته بود و من فقط موها

اتفاقات،    د یطول کش  هیثان از د  یکیتا مغزم دوباره روشن شد و  در    یگریپس 
اش  زدهچشمان خواب  یسر او باال آمد و وقت  زم،یر  یهانشست. با تکان  طرم خا

 شد.  ار یبه من افتاد به سرعت هوش

 زد؟ یبود؟ او گرشا بود که به من لبخند م ایتمامش رو ای دم یدیم درست

خمار شده و خسته    ییبا صدا  نکهیدر چشمانم ماند تا ا  رهیطور خهمان  قهیدق  چند 
 لب زد:
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 !بخشمتینم - 

  گر ید  یام داشتم و از طرفدر معده  یطرف احساس سوزش بد   ک یبودم. از    مات
نرفتیم  جیسرم گ زحمت  به  م  ز یخمی.  نگاهم  داشت  هنوز  اما   کردیشدم. 

جذب را به تن داشت،    یاسورمه   راهنیدستانش را از دستم جدا کرده بود. همان پ
خواب در چشمان    ز ا  یاثر  گر یبودم. د  ده یبار در تنش د  نیآخر  یکه برا  یهمان

درهم رفت و زودتر از من   شیکه ابروها  میبگو  یزیاش نبود. خواستم چپف کرده
 گفت: 

 کن.   یزود باش عذرخواه  - 

ُرم وصل    نیماب  ر ی متح آن اتاق سه در چهار و ساده چشم چرخاندم. نگاهم از س 
 :دم ی. به زحمت پرسد یشده به دستم دوباره به گرشا رس

 من... من کجام؟  - 

با آن چشمان سرخش، جذاب به نظر    یهمه حت   نیبودند اما با ا  دهیژول  شیموها
 گفت:   ی. جدد یرسیم

 یاز نگران  یو باعث شد   یخواب رو از چشمام گرفت  شبیکل د  نکهیبه خاطر ا  - 
کن وگرنه    یمعذرت خواه  یکه کرد  ی. واسه حماقتمعذرت بخواه  اد یجونم باال ب

 و تو!  دونمیمن م

محو از چند    ر یافتاده. فقط چند تصو   یچه اتفاق   ام یهوشیبعد از ب  دانستمینم
 یو بعد از آن هر چه بود، خاموش  آوردم یسرم بودند را به خاطر م  یپرستار که باال
 مطلق بود.

 م.که زنده  شهیباورم نم - 
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 نگاهم کرد.  یعصب یو با حالت د یدرهم کش سگرمه

تموم شب طول    دم ینبا  -  تو که  بشه.  بباورت  سالن  متر   مارستانیو عرض  رو 
 ی پادزهر و شست و شو  قیتزر  یبرا  چارهیب  یتو که مثل اون پرستارها  ،ینکرد

 و... .  یآروم چشمات رو بسته بود  یلی! خیکه بفهم  یزد یمعده بال بال نم

 یزی. خواستم چکردم یرا فوت کرد. همچنان متعجب داشتم نگاهش م  نفسش
بود و هم لحنش گرما    تر ن ییپا شیهم ُتن صدا نبار یکرد، ا  یدست  شیکه پ  میبگو

 داشت:

شدن،   رهیقشنگ چشمات بهم خ  یاون قهوه  گه یبار د  هی به خودم قول دادم اگه    - 
خسته    من از دلشوره   نیحرفم رو بزنم و زمان رو هدر ندم. نوش  یبدون معطل

از دلواپس پلک رو  یبار  نیاول  شبیم. دخسته  یشدم،  تا صبح  هم    ینبود که 
  اورمیکه تا حاال به زبون ن  ه. درستشدم یبار نبود که داشتم نابود م   نینزاشتم، اول

واسه   استینداشتن تو، نداشتن دن  ی... بدونیبدون   خوام ی. ممونمیاما بابتش پش
 که بخوام فراموشت کنم.   ستمیها نحرف نی من. من مال ا

  امدهین  رونینم تر کردم. هنوز از ُشک حضورش بخشکم را به زحمت با زبا  یهالب
بودن   ایبه رو  گر یکرده بود. د  بیو غر  بی عج  یهابودم که شروع به گفتن حرف

 لب زد:   کبارهیداشتم که  نیقیصحنه  نیا

 .نینوش زهیعز یکه فکرش رو بکن  یاز اون شتر یخاطرت واسم ب  - 

  م یها. به گوشزدیتخت گرفتم و نشستم. قلبم تند م   یرهیزحمت دست بر ت   به
از من گرفته    یاکه لحظه  ییهایعسل  ر یاعتماد نداشتم. چند بار پلک زدم اما تصو

 زمزمه کردم: دوار ینکرد. ترد ر ییتغ شد،ینم
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 من ُمردم؟! - 

 و گفت:  د یکش  یتخت کنارم نشست. هوف  یتخت بلند شد و رو  کینزد  یصندل  از 

 ینه نوش  ؟یُمرد  ایکه آ   یپرسیم  یتازه دار  زنمی م عاشقانه حرف مساعته دار   هی  - 
نه!   ن  یعنیخانم،  زنده  ارهیخدا  رو.  روز  ا  یااون  و  جلوته    ینیشما  مرد    هیکه 
 ! ادییکه داره ُمغور م  یلعنت یاس! از اون مغروراخسته یدلباخته

 .دم یکه به دستم وصل شده بود، سمت او کش  یآنژوکت یمتعجبم را از رو  نگاه

 ؟ یزنیها رو محرف  ن یبه خاطر حال و روزم ترحم برت داشته که ا - 

از برخورد    را پشت گوشم داد.  میزد، دستش را دراز کرد و موها  یکوتاه  لبخند 
 سر انگشتانش با صورتم، تمام تنم مور مور شد. آرام گفت: 

دراز   جان یهم  یخوایم  ؟یه چقدر واسم مهمک   ستیمعلوم ن  م افه یو ق  خت یاز ر  - 
 !ینکرد یتا باورت بشه؟ در ضمن بابت کار زشتت عذرخواه فتمیبه دراز ب

 زده بودم. لب زدم:دادم. هنوز بهت یمختصر یهیبالش تک به

 تموم بشه. خواستمی ... مخواستمیمن فقط م - 

 گذاشت.   میهالب یرا رو انگشتش

 ! کشمتیخودم م یغلطا بکن نیاز ا یبخوا گهیبار د  هی! اگه شیه - 

به خنده گشت.    ل یزود لبخندم تبد   یلیحق به جانبش باعث لبخندم شد و خ  لحن
خند  هم  صدا  د یاو  نوا  ل یتبد   مانیهاخنده  یو  تنها  دست   طیمح  یبه  با  شد. 

 یمشک  ی  ادگاریکرد و انگشتر    بشینداشت، دست در ج  یچیسالمش که باندپ
 نگاهم کرد و گفت:  .دیکش  رونیرا ب ْن ینگ
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ها رو حرف   نیزودتر ا  ،یفرستادیواتساپ برام م  یرو تو  هاام یاگه زودتر اون پ  - 
از    خوام ینم  گهید  ن،یهمه صادق نبودم نوش  ن یا  میزندگ  ی. تا حاال توید یشنیم

 .تیبشم مرد زندگ خوام یباشم، م تیزندگ غماگر ی خوادیدستت بدم. دلم نم

 رنگ باخت و نگاه از چشمانم گرفت.  لبخندش

از چهارچوب   د یمن و تو نبا  یمزخرف باهام بود که رابطه  یدهیعق  هی  شهیهم  - 
مسئله به خودم    نیهم بابت ا  یلی. خخارج بشه و در حد خواهر و برادر بمونه

چرا؟ چه   پرسمیازم سر بزنه. اما االن از خودم م  ییسخت گرفتم تا مبادا خطا
آ  داره؟  یلیدل قانون   نییکدوم  برا  ،یو  بهش    یتورو  بخوام  من حروم کرده که 

نگاه چپ بهت بکنه    یکس  زارم ینم  گهیاز دستت بدم... د  خوام یاستناد کنم؟! نم
 .یازم دور بش زارم ینم گهی. دیکنه نوش  تتیاذ ای

سپرده   یرا در آن لحظه به فراموش  میو تمام دردها  کردم یو واج نگاهش م  هاج
. نگران و پرتعلل  زدیحرف م  یشتریو با مکث ب  کردیبودم. کاش فکر قلبم را هم م

 :دم یپرس

 ناز؟ یپس پر - 

 شد. شیهالب  زان ینفس گرفت و لبخند دوباره آو قیعم

فقط واسه   م،یزندگ  ی تو  ناز یحضور پر  د یوقته که واسم تموم شده. شا  یلیخ  - 
 کنم.  دایکه تو رو دوباره پبود   نیخاطر ا

را   یانگشتر  توجه،ینگاهش کردم اما او ب  یمنظورش نشده بودم. سوال  متوجه
 : د یآورد و آرام پرس تر کیکه در دست نگه داشته بود نزد
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آزارت داده، هنوز هم دوستش   نهمهیرو که ا  یپسر رو، پسر  نیحاال تو بگو، ا  - 
 ؟ یدار

اش را  انگار نگرانش کرد که حالت چهره  آوردم. سکوتم  نییکردم و سر پا   سکوت
 دم یدرونم را پنهان کنم، نگاه از او دزد  یواقع  نینوش  گر ید  خواستمیداد. نم  ر ییتغ

 و لب زدم:

 کم… .  یلیکمه برابر حسم، خ  یلیدوست داشتن خ یواژه - 

کرد و دلم را در پس آن لبخندها   شیهالبخند عمرش را مهمان لب  نیترنیریش
 لب زد:  گونهطنتیبا خود برد. ش

 افتم؟یپس م جانیهم  یگینم یزنیها محرف  نی از ا ییهوی - 

 آوردم و با شرم لبخند زدم.  نییپا سر 

 .رهیگیما رو از هم م شهیهم یمادرهامون برا یهیقض کردم یفکر م - 

 تکان داد و قاطع گفت:  ی. سرد یکش  یقیعم نفس

 .زارم یمن نم یعنیدختر خوب،  رهیما رو از هم بگ تونهینم یچیه گهید - 

و    گرفتیقلبم آرام م  شهیهم  کردیاش مبند جمله   یکه وقت  یبیخوب! ترک  دختر 
حاال غرق در آرامش مطلق شده بودم. انگشتر خود را به انگشت نشانم انداخت 

 زد. یو چشمک

 تره. تو باشه جاش امن شیپ - 



 

 
669

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

داشت به    ایمن بودم و دن  نیمن بود و ا  یلبخند من کش آمد. او واقعا گرشا  و
چشم  نیا نفر، گوشه  م  یدو  چهرهدادینشان  ناگاه  اما  تغ.  نگران    ر ییام  کرد. 

 :دم یپرس

 من بهشون قول دادم. ؟یو پسرش چ الیپس مر - 

 به بدنش داد. یزد و کش و قوس شیبه موها یچنگ

برن خداشون رو هم شکر کنن.   د ینکنم با  تیفکر اونا رو نکن. اگه ازشون شکا  - 
  ه یو خالص. اگه همون اولش    گردونمیهم خرج  تو کردن بهشون برم  یهر چ

بهت دادن،   یشنهادی کردن و چه پ  یاکه چه غلط اضافه  یداد یاشاره به من م
 سرشون.  یرو  دم یکشیخشتکشون رو م اومدم یم

کالمش نهفته بود. سرم    تیدر قاطع  یبی قرص شد. آرامش عج  شیهابا حرف  دلم
نزد د  کیرا  بردم.  او  نزد  دنشیسر  نفس  یه ی زاو  نیترکی از  و   دنیکش  ممکن 
م   یعطر خود  مختص  حاال  ب   دانستمش،یکه  م  خودیمرا  خود  . کردیاز 
 . ابد ی انی هراس نداشتم جهان پا گر ید دمش،یبوس

 *** 

 

آن زل    نیخانه را فشرد و منتظر به دورب  یریتصو  فونیآ   یبار پنجم دکمه  یبرا
 یبه تند   یزن  یداد و صدا  جهیمقاومتش نت   قه،یزد. باالخره بعد از گذشت چند دق

 :د یجیپ  فونیپشت آ 

 بله؟ - 
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به اجبار و   ز ی ن  الی. مرد یایب  رونیب  شیهاحرف  دنیشن  یاز او خواست تا برا  گرشا
را باز کرد. نگاه   اطی سرش انداخت و در ح  یشد. شال بلندش را رو  یراض  د یترد

 : د یرا به گرشا داد و به اکراه پرس حسشیپرنفوذ اما ب

 ؟ یخوایم یچ - 

او را    یو جد   هر یسراند و خ  اشیدستش را داخل شلوار جذب مشک  کی  گرشا
 . ستینگر

 رو ببرم. نی نوش ل یاومدم وسا - 

 . ستادیا نهیچرخاند و دست بر س نیچشمانش را به طرف یعصب الیمر

و    ی اومد   هاوونهیپسر جون، اگه اون شب که مثل د  نیپس حالش خوبه! بب  - 
بود وگرنه االن به جرم ورود    نیبهت نگفتم به خاطر حال بد نوش  یزیچ  شیبرد
بگو    نی. به نوشیخوردیبازداشتگاه آب خنک م  یمردم تو  یبه خونه  یرقانونیغ

 .می. ما منتظرشبرگرده خونه

 زد.  یداد و کامال خونسرد، پوزخند  هیدستش را به چارچوب درگاه تک گرشا

تر دخ  هیو به جرم سوء استفاده از    سیچطوره که من خودم زنگ بزنم به پل  - 
برا  پناهیب دادنش  قرار  فشار  تحت  هلفدون  شه یگرفتن کل  یو    ؟ یبفرستمتون 

 هوم؟!

 و لب زد:  ستی. پرحرص گرشا را نگرد ییدندان سا الیمر

 ؟ یزنی م  نهیسنگشو به س  یو دار  یسبز شد   هویاز کجا    ؟یاون دختر  یکاره یتو چ  - 

 همچنان کنج لب گرشا بود.  پوزخند،
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. اگه تا حاال نبودم شهیهم م  تر ک ینزد  تمونییلیروزها فام  نیاشم و همپسرخاله   - 
 .ادییداره سرش م ییبوده که خبر نداشتم کجاست و چه بال نیا یبرا

 را باال برد: شی و صدا د یچیدرهم پ الیمر یهاسگرمه

گل کرده. من    رتتی و غ  یهم دار  یادخترخاله   هیافتاده که    ادت ی  ییهویآهان!    - 
االنم نم  یجمعش کردم و به دخترخوندگ  هاابونیاز خ ازم   زارم یگرفتمش،  تو 
 .شیریبگ

 یبرا  الیرا که مر  یل یموبا  بشیگرشا پابرجا بود. از ج  یهمچنان در چهره  آرامش
  رون یب  ز ین   یو دست او داد. سپس کاغذ   د یکش  رونیبود ب   دهیخر  هیهد   نینوش

 آورد. لب زد:

 ی که برا  ییدهایخر  ستیل  همنیو ا  یگوش   ن یخوشم اومد، حاال گوش کن، ا  - 
 ستیو نوشتم. سرجمع شده ب  دم یاز خودش پرس  ز یبه ر  ز یکه ر  یانجام داد  نینوش
اگه از تو و اون پسر فرصت طلبت    به حسابت.  کنمیم   ز یوار  یکه به زود  ونیلیم

مدت باهاش رفتار   ن یا  یگفته تو  نیکه نوش  نهیفقط به خاطر ا  کنمینم  تیشکا
از اتاقش بردارم که عکس مادرش   فیک  هی  خوام ی. االن هم فقط منینداشت  یبد 

 ی دیشماره کارت به من م  هیکه ازش داره. بعد از اون فقط    هیتوشه و تنها عکس
که من   یگردیو ما رو به سالمت. اگر هم دنبال شر م  ر یو خالص! شما رو به خ

 !میچرخیو م  یچرخی! مترم  هی شر از تو پا  نیا یبرا

. در زدینفس م  یو عصب  یدر پ  یهم دوخته شده بود و پ  یرو  الیمر  یهالب
 گفتن نداشت.  ی برا یحرف گر یکالم گرشا د  تیبرابر قاطع

 *** 
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 نینوش

 

زود    یلیآمدم، نگاهم کاوشگرانه دنبال او رفت و خ  رونیب  شگاهیاز سالن آرا  یوقت
  ۲۰۶را که با آن    یرنگ  د ی و سف  یعیطب  یها . داشت گل د یه او رسب  نیماش  ک  ینزد

 .کردیکرده بودند کنکاش م  نیرا تزئ

که برگشت.    د یرا شن  میهاقدم   ی. انگار صداستادم یشدم و پشت سرش ا  تر کینزد
به رخ    شتر یکه اندام ُپرش را ب  یجذب و کراوات مشک  یدر آن کت و شلوار طوس

باال رفت و لبخندش    شیابروها  د یشده بود. مرا که د  یبه شدت خواستن  د،یکشیم
بود، دور  رونیب دار ل یاکل د یسفتوربان  ر ی ام را که از زفر خورده یکش آمد. موها

 طنت یاز ش   یداد و سرمستانه نظر در نگاهم گرفت. چشمانش رنگ  چیانگشتانش پ
 گرفته بودند.

 م یسر بر  ه یحاال    شهیتر شدم، نم اقتط  ! کم طاقت بودم کمیشد   بایز  یادیز  - 
 محضر؟   مییایخونه، بعدش ب 

.  شیاز تماشا  شدم ینم  ر یزدم. س  شیبازو  یکردم و دسته گلم را آرام رو  یاخم
 گر یمن است، که د  یتمامًا برا  گر یمرد، د  نیا  میبزنم، بلند بگو  ادیفر  خواستمیم
ما وجود ندارد و حسرت داشتنش به اتمام   نیب  یو دورادور  یپنهان  نگاه  چیه
 .دهیرس

به سرم داد، لبخند زد، لبخند زدم و   هی را باز کرد. سرش را تک  لش یموبا  یسلف
را گرفتم و با    دم یلباس بلند سف  یعکس امروز توسط او ثبت شد. گوشه   نیاول

 نگاهم کرد و زمزمه نمود: نی. با تحسمیاش شد گل زده  ن یکمک او سوار ماش
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و مهمونا رو م  شد یواقعا کاش م   یول  -  تند که   یرو  می زدیبخش محضر  دور 
 !هاشییبه تنها میبرس

 : دم یلب پنهان کردم و نال ر یرا ز ام خنده

 گرشا!   - 

 گفت:   اقیو پراشت د یخند 

سالگ  ستیب  ،یدونیم  -  پنج  بعض  یواسه  یو  بود،  فرود  و  فراز  از  پر  از   یمن 
کارها    نیچرا داره ا  دم یپرسیسخت گذشت که مدام از خدا م  یروزهاش اونقدر

 ،ی روز  نیهمچ  هیآخرش وصل شده به    نکهیبگم ا  خوام یم   کنه؟یرو با من م
 رو با خودش شسته و برده. ها یاون سخت یهمه 

بلند شدند و    یها همگمهمان  م،یها که باال رفته و وارد سالن محضر شد پله   از 
بلند شود اما در چشمانش شوق    توانستینم  ی کسردست زدند. فقط    مانیبرا
 بودند.  یتمام نشدن شیهاو لبخند  زدیموج م یاسابقهیب

 ره یدامین  یبایعقد ز  یمخصوص عروس و داماد پشت سفره  یهایصندل  یرو
و   یبه ما نشسته بود و آقا مهد   تر ک یو خوشحال نزد  ی. خان بابا راضمینشست

مخالفت    یکم  دایش ازدواجمان  با  ابتدا  پدر گرشا  بودند. هرچند  نشسته  دورتر 
ول  یمختصر به جشنمان قدم گذاشته  یکرد  بودم حاال که    ت یبا رضا  ،مطمئن 

 ز ین  نیآر  ام ی به همراه برادر ناتن  ،یمژده خانم، همسر کسر  یآمده است. حت  یقلب
که تازه    یبهنام  ییدا  طور نیبود، هم  یو مادرم خال  ز یعز  یحضور داشتند. فقط جا

. البته مادر گرشا  کردیم  یاز حالت کما خارج شده و داشت دوران نقاهتش را ط
 گر یبعد از آن، د  یهایی جدا شدن از همسرش و رسوا  ل یحضور نداشت. به دل  ز ین
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خبر   دنیبه شن  یواکنش  چیه  گفتیبابا مآمدن در جمع را نداشت و خان  یرو
 ازدواج ما نشان نداده است. 

  ی به مرد  گر ید  یبار  ، ییرو به رو  ینه یعقد را شروع کرد و من از آ   یخطبه  عاقد 
نگاهم کرد.   ز یکنم نگاه کردم و او ن   یعمرم را کنار او سپر  یمابق   خواستمیکه م
 وجود نداشت. چکداممانیدر دل ه د یترد یاذره

راه   ده،یبه آخر رس  ز یهمه چ  یکنیم  که فکر   د یآ یم  شیپ  یدر زندگ  ییجاها  کی
و تو   گردند یو دردها در چشمانت بزرگ م  شوند ی ها همه از ذهنت پاک محل 

. آن روز  یشویکه مقابلت قرار دارد، درمانده م  یبستناچار و عاجز در برابر بن
بست ختم شود.  که به بن  ردوجود ندا  یزندگ   یدر جاده  یریمس  چیباشد، ه  ادتی

 ت یرا دوباره برا  ر یمس  یتا نورش، ادامه  یچراغ دار  کی  ییبه روشنا  از یفقط ن
راه چراغ،  آن  زود  یحلروشن کند.  به  خدا  بود که  قرار    ت یپا  شیپ  یخواهد 

 ! یالبته اگر عجول نباش دهد،یم

بودن    فیاز ضع  گر یببرم. د  نیموفق نشده بودم خود را از ب  نکهیبودم از ا   خوشحال
 بسازم. ید یجد  نینوش خواستمیبودم و م زار ی بودن ب ر یپذ بیو آس

 گرفتم و گفتم:  ی. نفسکنند یهمه دارند منتظر نگاهم م دم یکه باال آوردم، د  سر 

 مادرم... پدرم و بزرگان جمع... بله.  یبا اجازه - 

من آمده بود. من سن    ی ایمن به دن  یا یسوت و کف به هوا خواست. رو  یصدا
کرده بود که    پخته  یا مرا به اندازه  ،یزندگ  یهایو بلند   ینداشتم اما پست  یادیز

 ن یا  دنیکش  یسخت  تنها ُحسن  د ی. شارم یرا بر عهده گ  یزندگ  ک ی  تیمسئول  بتوانم
 .کردیبود که آدم را بزرگ م
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پدر خطابش کرده بودم هنوز شادمان بود و خنده بر لب، داشت    نکهیاز ا  یکسر
  ی کاف  یاو به اندازه  دش، ی بخش  شد ی. به گمانم مکردیچشم نگاهم م  یاز گوشه 

 تاوان داده بود.

  ک یرا سمت من و گرشا گرفت که داخلش    یامحسن جعبه  ،یبه خواست کسر 
ارث  د یکل عوض  در  پدرم  م   یبود.  برا  خواستیکه  بزند،  نامم  شروع   یبه 

امروز    یآپارتمان به نامم زده بود. البته چند روز قبل از عقد برا  ک ی  امانیزندگ
ام به ناخوانده  ر براد  ییطورها   ک ی. انصافا محسن هم که  میاش کرده بودآماده

ها تشکر کردم، از آن   یکم نگذاشت. وقت  مانیچند روز برا  نی در ا  آمد،یحساب م
 گفت:   یکسر

رو سر و سامون بده   دشیجد   یتا بتونه زندگ  دم یبه دامادم سه روز مهلت م  - 
  ی لیکه نبودم کارها خ  یچند ماه  نیبره شرکت! ا  خوادیاز سه روز، دلم م  اما بعد 

 نه، یمن بش  یتجربه کسب کرده که بتونه جا  ی. پسرم محسن اونقدرعقب افتاده
محسن   ینشده، به جا  تموم که دانشگاهش    یتا وقت  تونهیدامادم گرشا هم م

 ی آقا   شهیخدا م  د یبعدها هم که به ام  ره،یبگ  شرکت رو بر عهده  یمال  تیریمد 
 دکتر و خالص!

  توانسته ز یبه گرشا انداختم و همه کف زدند. به گمانم گرشا ن ی نگاه زدهجانیه
انداخته و    نییکه تمام مدت سر پا  یآقا مهد   یاو را ببخشد، حت  یبود تا حدود

 درهم بود. شیهاسگرمه

  ی ا بر انگشت نشانم دوخته شد و من بانوتوسط گرش  ،ییبراق طال  یحلقه   باالخره
را به دست    اشیزندگ  یو دردها  هایکه حاال تمام سخت  ییاو خطاب شدم. بانو



 

 
676

رمان کیانجمن  سندهینو ی نیحسی| فائزه حاج غماگر یرمان   
 

اش را بر  انگشت عسل زده  نییگرشا داشت به رسم آ   یسپرده بود. وقت  یفراموش
 خم شد و دم گوشم گفت:   گذاشت،یدهانم م

 .خوادیبا تو بودن م یعمر هیاون روزها، دلم  یواسه جبران همه  - 

  شیرا گم کرده بودم، برا  میکه لبخندها  ییهاتمام روز   یبه فراخنا  یمن لبخند   و
 نشاندم.  لب یرو

 من؛  یگرشا

حرف   ر یدل س  کی   تی دعوت کنم و برا  نیدارچ  یتو را به صرف چا  خواهد یم  دلم
 ای  شودیم   یبار سپردازه ماللتتو بودن، تا چه ان  یب  یهاهیکه ثان  میبزنم. بگو

. اما خب،  کاردیبارت از دور، چقدر عذاب در دل آدم متماشا کردن حسرت نکهیا
و    نیتردر تلخ  یحت  شود،یقصه به آغوش تو ختم م  نی ا  انیپا  دانستمیمن اگر م
 .دم یرقصیسرمستانه م شیروزها نیتردردناک

 ستی. قرار نردیرنگ خزان بگ  ستیدوست داشتن قرار ن  نیرا دوست دارم و ا  تو
حالم را دگرگون کند.    یقطار  چیسوت ه  یصدا  ایمرا بترساند و    یزییپا  چیه  گر ید

 .خواهمینم انیخواستن را پا  نی و ا خواهمیتو را م

 

 ی به بخت  بلندم که در کنار  من خوشا

 یمن قرار  یهم تو ب یهم قرار  من تو

 

 و سوز یگذشت سرد  فصل  زمستان، گذشت
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 ی فصل را، بهار  من نیورق بزن ا ایب

 

 ابتهاج  هوشنگ

 

 

 پایان ۱۴۰۱/۱/۲۶

 

 

روررمان رخی   رست می   

 

  رمان به رنتا  شارخو

 

میرند ها روبار میرمان قاتخ   

ه سررراخره  ی مران  یهراا  رر نحس برا ه  ز یهمره خ  نره
نه   سرتیاری  یهاا عا فه سرا شروریشررو  م

رر رغوش سررررر جنون فرو رف ره و خمس ررامش  
نه به خشررج    یا اتفاقاتسررتیباور ن ررن  شیبرا
نور نور نرره   رینطر او را رر برابر حارا  ده یر ر

ه سرا    مان نه عا فه تا ه   یاسرتا حا  بعد ا  نه
خو گرف ه است  گاش ه به  نشد ینه م  یبا ررر
 یراغ رخ  گررنرد یا همره برا  مبرریم ورشیحرا  
عشرررر    شرررور ی نرده م  یامرره  شرررور یترا ه م
  هایدگیو وصر  شرور  شروریبه جنون م  خ هیرم
  شرررورینه بر سرررر رما  خرا  م  یروار  انیرر م
  یا راس ان بر مدار غم گااررینم  یباق  یحرف  یجا

را با     یمیقد  یها خج  هامطلر اسررتا قضرراوع
  ر ی    یتن  اف رد یان ارا  بره راه م  یا خونرابرهنننردیم

رر    یرخ  رهرد یظلج جران م  یهرانوبش قرد 
پا    یمرر  بار ن یو ا  شوریپرپر م یرخدارگ  یرس انه

نه تمرا  معلوماع را منحرخ    گاارریرر عرصررره م
 انندیم

  رران ینه ر  دندیشرنیم  شرهیها همرن
: »شرررارخو ترا ابرد رر  نننردیم   یتعر
  ی خوب   نیاسرتاااخادر سرر م  تیامن

  توانرد ینم  یطران یشررر  چیاسرررتاااه
رر رن   یاهیسرا  چیشروراااه   شینزر

ندارراااخوش به حاِ    یداریرقدرع پا
امرا  مران اشیاهراخ نره  وفران   یا« 

گرفت و رن    دنیو  هاهیسررررر سرررا
را   ترایو    خشرررانرر   یهمره رر وهرا

  ی و شرررار  یت ه نرر  خوشرررتخ ت ه
و    خا راع شرررارخو فراموش شررردند

هر    ینابوس همچون علف  یهیرسرررا
  ی سرر یرا به بار ن   هایخرمن روسرر 

 نشاندا

 یرهینرار رانرار   افسرررر ترا ه  روانراین 
ترحرار و  عرنروان    ارراعیرترجسرررس  برره 
پرررونررده رر  قرر ررخ  یبررا رس  عررا  

ا  شرررور یمهدنورک نلوئه من خب م
مرربر  ی ریرجرنررا   ش یرپررروان  ینرره 

ا بره  را مح و   ق رخ   نیمهردنورک 
امرا نمنرریم ا  یننج راو  یا   نیرر 

  روانا یرر رسرر ان ن   یپرونده  سرررنخ
 شردنحاف    ینه رر ا ا  رهدیقرار م
به او  یابد  یمسراباه  عشرا  نیا   م
نه او را وسرر     یا عشررابخشرردیم

عر  نیرتررمرترهرج رر  قررابررخ    نیرو  حررا  
قررار    سیرپررار  یمرعرمررا  نیرتررتیرررو  
معمررارهرردیم را   نرردگ   ییا    ی نرره 
و    ننردیهرا را برم  مقراترخ  بیرعج
 !رندیمیها روبار مقاتخ  د یگویم

 مطاخعه  مطاخعه  مطاخعه 

https://forum.1roman.ir/threads/179795/
https://forum.1roman.ir/threads/188596/
https://forum.1roman.ir/threads/185989/
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 مرجع دانلود رمان_   یک رمان

مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید  درصورتی که  
که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می  

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید 

 

 
 

 

سپید به رنگ  ن ا  
 ررامش 

 

رررمان  ن ا  رقص تاس ن ا     

راسرررر رران  نرردگرری    ایررن نرر ررا  
سرت نه به همراه روسر انش  رخ ری

رر بهزیسر ی بزرگ شرده و اننون رر  
رنهررا  نرردگی  نررهخررا بررا  قرردیمی  ای 
نندا قرار اسررت سرررنوشررت هر می

بخورر نره رر   رقج  نحوی  بره  نردا  
خ   راس ان به رنها پرراخ ه خواهد  
شردا سررنوشرت اخینا  رخ ر صرتوری 

نهرایرت قلتش برای محترت بره  نره بی
تپرد نیز رر حرا  تحوخی  این و رن می

رحمانه مورر  شرررررف اسرررت نه بی
ریرران   هجو  رفاع حسرارع و  م 

و ترس ا  م رافراع رنهرا قرار خواهرد  
 .گرفت

ر انا ریار سرر تیج گروه مهندسری اسرت نه  
ی نیش بر هسرراخت ه خ بزرگی را رر جزیر 

عهرده گرف ره اسرررتا رر جریران رغرا  پرو ه  
رامان م وجه حضرررور همسرررر سررراباش  

گراار پرو ه روانیران بره عنوان سررررمرایره
شررورا ماجرا با ناوش میان گاشرر ه و می

خورر نره رر این بین می  حرا  این  و  رقج
ریدار اتفاقی ر انا ریار با سرررپهرناویانی نه  

ای با او راشرر ه  برگ  ی پر مخا رهگاشرر ه
ای ا  حوارث را به ر  این قصره اارافه تا ه
وانراوی گراشررر ره  ننرد و هر خره او رر  می

ها برای رور هیو ی ررون انسررانپیش می
شرررور این ره  او بیش ا  بیش رشررر رارتر می

ترا نجرا  م    یراره خواهی و جراه  لتی 
تواند رر رشررد هیو ی ررون بشررریت   می

این معضرررخ بزرگ و جهران شرررمو   موثر 
باشرد  بحیی اسرت نه رر رقص تاس به رن 

 .شورپرراخ ه می

را    یرخ ر  ی ررْرمان  ندگ نا  گلسا  به 
تصم  نندیم  تیروا ا رواج  جینه   یبه 

ا   بعد  حا   استا  گرف ه  خورسرانه 
ا تتعاع  سا   خند  ان خا     نیگاشت 

است  اف اره  او  به گررن  ورور  اش تاه  ا 
به  ندگرر   یبعض برا  اشیها  را   یاو 
برا  دنیجنر  ت ش    ک یساخ ن    ی و 
  ان یم  نیا  رر   .نندیم  ب یررا  ترغ  ی ندگ

بورِن ع قه  اش تاه  به  با حس   یاگلسا 
  ی رر قلتش روانده  وجور ررم  شهینه ر

شده بور را ا  خور   شینه ررمان رررها
  ی تمنا  انیاو رر م  قرار یا قلب برهاندیم

ا  خرخدیمنطر  سرگرران م  یر  و تا 
ناگر تصم  ز یگلسا  هج   ج یبه  را  او 

 و هج نه! خواهدیم

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d8%aa%d8%a7%d8%b3/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86/
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