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 کوه یک سقوط

 [تو را در آغوشفصل اول ]یادم 

 (نویسنده: نسیم غالمی )مه گل

 _ سیپان

 (به معنی کوه، قله ی کوه، بلند ترین نقطه کوه)

وقت؛ وقت بیدار شددددن اسدددت؛ آرام و نا محسدددوی  یهی شدددزیه به ن اه هیر  شددد ی ن ا   می 

کنم، روی آرنج  ای  تکیه داده و مو ای بلند و موج دارش را یک طرفه روی شدددددددانه اش ری ته 

سددرش را اه ه لالی می کند، اسددت، لز ند روی لد دارد و  ال روی گونه اش بدجور دلم را لالی ب

  ، دست خودم نیست دلزری ب.و.سمیان سینه ام بر می دارد؛   همان با برداشتن سرش می 

 !اش بند نیامدنیست

 ترش کنی؟ دلزر جان نکنه می خوای س ت -

 دست  را شانه می کند و مو  ای بهم ری ته ام را به یک طرف می راند

 !م ه برای تو س ت  م وجود داره؟ -

 با تعجزی ساخت ی  شم درشت می کنم

 !م ه می شه وجود نداشته باشه! اینم شد لرف؟ -
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، گا ی این  هره اش وصددز هیزا ترین بهار اسددت؛ به   ان انداهه سددزه، به   ان انداهه دل نشددین

روه  ا یک باره رنگ غم می گیرد و آسدد ان  ابری می شددود،  ه می شددود کرد آسدد ان بهار اسددت 

 دی ر

 نیان خان ی -

جوابی ن ی د د لز  اه بغض می لرهد گ انم آس ان بهارش رعد و برق می هند اما من طاقت  را 

  ندارم

ی هن ت که اشدددددکت جدی جدی در به وهللا یه قطر که هیادیه یه نم به  شددددد ت بزینم؛  نان م -

بیاد ال ق تو باید خوشحال باشی؟ این رفتن ارهش  رو داره، نداره؟ میرم که اومدنِ تو رو لل کنم 

 خان م

. 

. 

.۲ 

. 

 نکنه و -

 ان شت روی لز  می ذارم

 ی  صددددار در نیاد؛ ن وی بد نهن، سدددیپان رو  ی فر  کردی من به توعم قان  نیسدددت بعد  -

 !بذارم برم؟

 نی ناگهانی می خورد اما در اهای  درد در دل من می پیچد طوری که ناغافل آخم در می آیدتکا

 آخ -

 اه آغوشم می گریهد و اه ت ت پایین می رود

 گنده تر اه د نت لرف می هنی سیپان خان ان ار در جریان نیستی اه سرتم هیادیم -

 دلم را ماساژ می د م و اه بالشت سر بر می دارم

 ق جان من که منظورم بچه بود، اما باشه لاال که خودر اصرار داری می گیرم برارآخه فند -

 عصزی صدایم می هند

 !سیییپان -

عصددزی  جذاب تر اسددت؛ می خندم، او لرصدد  می گیرد این هن کارش اه دلزری گذشددته، جان 

 !می برد
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 !جونم یعنی می ی یکی ک ه؟ -

ورد و با   ان لرص س تم پرر می کند روی  وا خم می شود دمپایی پش الودش را اه پا در می آ

  می گیرم 

 خدایی خوب که فکر کنی الهمه  ا یکی برای خان ی یکی  م برای -

 دمپایی دی رش را  م در می آورد و محکم تر پرر می کند، اه کنارم رد می شود

 ن یر دوتا ک ه می خوای به بیشترش کن تعارف نکن -

 :می گویمسرم را می خارانم و خجوالنه 

وهللا  ی ب م لاال اه تو  ه پنهون اه قدیم گ تن یکی ک ه دوتا ک ه سه تا بشه خاطر ج   اینه  -

 که می م

 کاری که اه دست  بر ن ی آید پای  را همین می کوبد

 تو یه ال قی -

 پتو را کنار می هدم

واسدددده کل تی،  یعنی می ی سدددده تا  م ک ه! بابا دی ه ن ی رسددددم؟ یکی برای خان ی کردن، یکی -

 یکی ام برا بچه من که راضیم

 :ن ی داند اه عصزانیت و کالف ی و ال صوص لسادت  لذر می برم با گ تن

 اَه سیپان خجالتم خوب  یهیه -

اه اتاق بیرون می هند اه ت ت بلند می شددوم؛ پرده را کنار می هنم  وا  نوه روشددن نشددده اما پنجره 

اری بی نصدددددید ن اند قلنج ک رم را با  ا و راسدددددت کردن  می را باه می کنم که اتاق اه  وای به

 شکنم

آقای خوش اشتها صزحانه لاضره؛ اون شکلی جلو پنجره واینستا فعال   ه خوابن کسی بیدار  -

 نیست اغ ال  کنی

 می خندم؛ رفتار  ای من را  م دی ر بلد شده و خوب در می اورد

 داغ شده در خانه می پیچدتیشرتم را اه لزه ت ت بر می دارم بوی شیرِ 

  اشتهام کجا بود خانم   ین یکی که گرفتم تا آخر ع ر بس ه -

 صدای ضربه ای که به میه می هند به گوشم می رسد باه لرص  گرفته

 ن یر دلت  وی دوشِ شیر کرده اونم داغ  -
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م و  یچ بعید نیسدددت شدددیر جوشدددیده را با این لرص روی سدددر خالی کند در سدددروی  را باه می کن

 :قزل اه ورود میان خنده می گویم

بابا  ته دختر من که دارم می گم تو برام بسدددی با این که می دونم سددده م اه این دنیا یکی اه تو  -

 نیست

 صدای عقد رفتن صندلی را که می شنوم وارد سروی  می شوم در را  م کلید می کنم

. 

. 

.۳ 

. 

گرم اسدددت؛ تاهگی  ا به قول خودش کشدددز  کنار اجاق گاه ایسدددتاده و مشدددغول پ تن صدددزحانه ای

جدید کرده و آن  م این اسدددت که من صدددزحانه ی گرم را بهتر می خورم به دیوار ورود آشدددپه خانه 

 تکیه می د م و دست  ایم را در سینه ج   می کنم

 ند روهیسددددت با این اوضدددداد پی  آمده هندگی را برای  ه ر کرده ام، یعنی می داند من که دارم 

تکه ای اه وجودم را با رفتنم جا می گذارم، سری اه روی تاسز برای خودم تکان می د م و  می روم

 تکیه ام را اه دیوار می گیرم

این که اه کسی فاصله ب یری که به فاصله گرفتن  عادر نداری س ت است نیست؟! پی  می 

و می کشم که روم دست  ایم را دور تن  می تنم اه پشت به آغوشم می فشارم  و عطرش را ب

 :می گوید

 شنیدم اونجا این وقت سال  واش سرده، لزای  ای گرمت رو  م گذاشتم -

 اجاق را خاموش می کند و با برداشتن ما یتابه فاصله می گیرد

 این یعنی سیپان، رفتنت را برایم س ت نکن" ن ی گوید اما من که خوب می شناس  "

 شویمروبروی  پشت میه می نشینم مشغول خوردن می 

 سوغاتی  ای خانواده رو  م گذاشتم تو ساک کو یکه -

 شیر  نوه داغ است روی نعلزکی برش می گردانم

بابا خودتم پاشدددو بیا من دلِ این کار  ا رو ندارم بیا   ون جا درسدددت  می کنم و یه مدر بعدم  -

 برمی گردیم

  شم  ای  غم دارد اما می خندد
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ور یک کاره که ن ی شدددددده، بعدشددددددم من این جا باید پی  عهیهِ من  ی داری می گی!   ین ط -

 !آقاجون باشم خودر می دونی تنها دار و ندارش اه دنیا منم بیام اونجا که  ی بشه؟

تل ن هنگ می خورد و درسددت میان لرفی که می خوا م بهنم، می آید بلند می شددوم اه روی کانتر 

 برش می دارم"مادر" است

 سالم بانو لالِ ش ا؟ -

   مثل   یشه رنگ خوبی داردصدای

 !به روی ما ت مادر؛ کی میای پ ؟ -

 به س ت نیان می  رخم

 میام مامان میام  یهی ن ونده؛ من قربونِ این لحظه ش اریار بشم -

خدا نکنه؛ بابار "سیپان کی میاد" اه رو هبون  ن ی افته، دی ه یک سال شده که نیومدی مادر  -

 وش ن یادما  م پامون لد گوره خدا رو خ

لحن  با  ر کل ه گرفته و گرفته تر می شود طاقت این صدای بغض گرفته را  یچ وقت نداشتم و 

 ندارم، میان لرف  می آیم

 ای بابا مامان تو رو خدا تل ی نکنید دارم میام دی ه قول می دم بیام اه دلتون در بیارم -

ی من و مادرم را در این  ند روه ن ا م را روی نیان دقیق تر می کنم؛ لال  خوش نیسددترلرف  ا

خوب ل ظ کرده، بی آن که لواس  به ن اه خیره ام باشد ن سی ع یق می کشد، سر به هیر می 

 انداهد و در خودش که می کند

 مادر: باشه فداتشم برو به سالمت پرواهر بی خطره به امید خدا

با گ تن" به امید خدا" به  به مادرم بر می گردم  قدر دلم می خوا د باشددددد و آن  شددددم  ایی که

م یک سال است ندیدم شان و بدجور دلم ل   بودنشان را می د.و.سس ت آس ان می رود را ب

  خوا د

تا من تل ن را قط  می کنم؛ نیان سر بلند می کنم، میه ج   شده و لیوان شیری را مثل   یشه 

شارژر را یک جا بر می دارم  به خوردم می د د و به اتاق می رود بعد اه قط  ت ای من  م تل ن و

 و برای آماده شدن به اتاق می روم

. 

. 

.۴ 
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  دان را جلوی در می گذارم؛ ک    ایم را اه جا ک شددددددی بیرون می آورم و تا می آیم برگردم و 

خودم را در آینه ن اه کنم، دست  ای باهش دور گردنم للقه می شود، می خندم و من  م بغل  

 می کنم

روه را به این لحظه فکر می کردم؛ من آدم خدالافظی نیسدددددت، کاش می شدددددد این  ت ام این  ند

 :همان را به سرعت نور پی  برد ه ر تند گلویم را پ  می هنم و با خنده ای ن ایشی می گویم

   یشه در ک ین -

 ن ی خندد؛ ن ی خندد که  ال روی گونه  ای  را ندیده ل  کنم

 ی رالت می شیمیری یه مدر اه این بغل  ا یهو -

با کند تری دورِ م کن می گذرد اه لرص لجزاهی  قلزم اه لرف  می لرهد؛ همان باهی  گرفته و 

همان برای خراب کردن لال ان یکزاره للقه ی دستانم را تنگ تر می کنم، ن س  لحظه قط  می 

 شود

 خ ه شو، فه یدی -

 :لرهان می گوید

 او وم -

دارد دورش را لصددار می کشددد اه   ین لاال، من  م اخم اه آغوش بیرون  می کشددم اخم کرده؛ 

 می کنم اما ن ایشی

 داری کاری می کنی تار کنم بهارمت تو   دون -

نه ذوقی نه لز ندی نه مشددددددتی که روانه ی باهویم شددددددود  یچ عالعم اه نیان بودن  ن ی تپد بی 

 یقه ام تنظیم می کند توجه به ن اه مو شکافانه ام دست  را باال می آورد و کراوار را روی

 باید می ذاشتی تا فرودگاه بیام -

 موج بهرگی اه مو  ای  را پشت گوش  می هنم

 س ت  نکن؛ برو پتو رو بک  رور ب یر ب واب  ند ساعت دی ه باید برگردی بی ارستان -

 گم کن  یچ ن ی گوید؛ لحظه ای بعد لز  اه بغض می لرهد، لعنت به تو سدددددیپان، گورر را هود تر

 اشک  را در بیاوری   ین جا قربانیت می کنم

دسدددددتم را اه روی ک رش سدددددوق می د م و پشدددددت گردن  ن ه می دارم لحظه ای به ع ق  شدددددم 

داشته سرسام آور دوری و دل تن ی لسی که تا به لال در این مدر سابقه ن ای  ن اه می کنم 
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بی ندا عقد برای او باشدددد، با این که اه رفتنم دل خور اسدددت اما میهبانی گرم  را باه ادا می کند 

می کشددددم  ند قدم آخر را آرام و بی آن که رو ب یرم عقد گرد می کنم و در ذ نم باه  هره اش را 

 ک می کنم   دان را برمی می دارم و بی لرف اه در بیرون می هنمل

 سقوط یک کوه#

. [.] 

.۵ 

. 

صدددای بسددته شدددن در  هاران بار در سددرم می پیچد  ر بار بلند تر و ولشددتناک تر اه بار قزل بهم 

 کوبیده می شود

 آنقدر ولشتناک که  شم  ای خسته و سن ین شده ی رفته به خوابم را بیدار می کند

 شدم  ای  راسدانم را به اطراف می  رخانم؛ تا به واقعیت بر می گردم در تاریکی شدد و سدکور 

لیاط دنزال  می گردم تا به خودم می آیم بیداری، خواب بودن  را طعنه می هند، دسددددددتم را به 

صدددددورر عرق کرده ام می کشدددددم ن سدددددم  ایم آنقدر بی تعادل باال و پایین می شدددددوند که هبانم را 

 ده اندخشک کر 

 دست می برم و دست یره را می کشم و اه ماشین پیاده می شوم

 محسن: ای داد بی داد ش ا  نوه این جایی؟

بی آن که به سدد ت صدددا برگردم یا لتی لرف بهنم به طرف شددیر آب می روم، لزه ی لوضددچه اش 

 می نشینم و باهش می کنم

 صدای ک  ک  دمپایی  ای  درست پشت سرم متوقز می شود

دا ب م من و  کار کنه؛ آخه این   ه کار کردن و عجله برای  یه؟ شدددا و خان که گ ت عصدددر خ -

 تعطیل کنیم

سرمای آب به اَت  تنم می نشیند لحظه ای به خودم می لرهم مشت پر اه آب را به د انم می برم 

 و تاهه اش می کنم

 جواب ندادنم لرص  را در می آورد

 یه لوله بیارم دست و صورتت و پاک کنیش ا که لرف ن ی هنی القل ب ون  -

 شیلنگ آب را اه دور لوله باه می کنم بی فکر به سرمای  باالی سرم می گیرم

 "لت ا باید سرر و ب یری هیر آب به این سردی"
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 شیلنگ را پایین می کشم سرم را باه به اطراف می  رخانم؛ پ   را نیست؟

 رار می کنمخواب بودن  را هیر لد  ند بار و بی وق ه تک

     خواب بود     خواب بود" -

     خواب بود

ن    ای تندم ک ی آرام گرفته دست  ایم را پشت سرم می گذارم و   همان با جلو کشیدن آب 

 سردش را می  کانم

 نهدیک شد و لرف هدن هیر لد م  محسن را می شنوم ک ی بعد لوله روی سرم می نشیند

 خوبی خان هاده؟ -

 :را روی سرم می کشم و باالخره لد به جواب  می گشایم  ند بار لوله

 خوبم َمشدی خوبم -

 دست به هانو می هند و اه جا بر می خیهد

 این خونه و آدماش معنی خوب بودن و تو این آخری ع ری برام عو  کردن -

 اه جا بر می خیهد

 !دیکه  یهی به نصز شد ن ونده، ن ون اینجا می  ایی -

دانم شد  ه ساعتی را سپری می کند ان ار ساعت اه وقت خواب م  محسن  خوابم برده و ن ی

گذشددددددته که به سدددددد ت خانه ی کو ک  کنج باغ می رود و غالده ی سددددددگ را  م باه می کند که 

 نزودن  را او پاسزانی کند

ن سی ع یق می کشم و با مرور خوابی که دیده ام راه ی خانه ای می شوم که فقط  راغ بالکن  

 ستروشن ا

شانه  ای کوفته ام را میان خست ی باال می انداهم؛ وارد خانه می شوم در سکور خانه را به دنزال 

کسی  شم می انداهم لسی مرا به س ت بالکن می کشد؛ آ سته پی  می روم، میان پریشان 

و پشدددت درب شدددیشددده ای الوالیم لز ند روی لزم می نشدددیند، لوله را روی شدددانه  ایم می انداهم 

مانند می ایسددتم شددا و خان پشددت به من ایسددتاده و با ژسددت   یشدده اسددتوارش در شددد  کشددو

  مهتابی به کوه که عظ ت  دو  ندان شده  شم دوخته است

دسدددت در جیزم فرو می کنم و به سددد ت  قدم بر می دارم درسدددت لزه ی بالکن ایسدددتاده، لز ند 

ا و آرام  ب   بوده، خلور کردن با روی لزم ذره ذره جان می گیرد؛ این صحنه   یشه برایم هیز

مردی که ت ام هندگیت را بی منت ساخته پی  می روم درست پشت سرش می ایستم   یشه 
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برایم سددوال بوده پدرم  را گا ی شددد  ای مهتابی را این جا می ایسددتد و در مهتابی که آسدد ان را 

اه می کند،  ر بار به جوابی روشن کرده و عظ ت کوه را بیشتر اه   یشه به رخ می کشد کوه را ن 

در خودم بسنده می کردم اما لاال شک ندارم او با کوه به درد و دل می نشیند پی  تر می روم و 

این قدم بر داشددددتن لرهیدن شددددانه  ای پدر را به رخم می کشددددد؛ برای  هارمین بار در روه خودم را 

ه ام طاقت لرهیدن شددددددانه  ای  را لعنت می کنم که  را این مرد را در این لال مدر  ا ر ا کرد

شانه اش للقه می کنم و اه پشت به آغوش  می کشم  ندارم؛ نهدیک تر می شوم دستم را دور 

 :دست  را باال می آورد و روی سرم می کشد  وای  را ع یق ن   می کشم

 بچه که بودی شد  ا قزل اه خوابیدنت   یشه می اومدی پیشم؛  -

. 

. [.] 

.۶ 

.  

جواب لرف  فقط و فقط می شدددود ن   ع یق که لسدددرر گذشدددته  ای دور و نهدیک را به رخم 

 است می کشد، پرنگ ترین   م جای خالی فر ان

پدر ان ار سدددوه آ م را ل  می کند؛ اه لصدددار دسدددت  ایم بیرون می آید و دسدددت دور گردنم می 

 انداهد

 لت ا خیلی خسته ای -

 ه ی به کنار سرم می هندب.و.س

 این  ند روه بدجور کارار رو سن ین کردی خسته نکن خودتو پسرم -

 نه بابا؛ خسته نزود و نیستم -

 ن خست ی ن ی پذیرد بر می گرددواقعا  م نزودم؛ قانون کوه شد

به ع ق  شددددددم  ایم خیره می شددددددود اما من در ن اه اول روی   ان قطره  ای اشددددددکی که دور 

 ش   نشسته ن ا م می ماند و باه  م  هارمین بار را  هار و یک ین بار می کنم برای لعنت به 

 خودم

  م بذاری بری قدر بوی روغن و گری  برداشتی مهندی، می ترسم س تت بشه، باه  -

لرف  را می شدنوم اما خیسدی  شدم  ای  اجاهه ی جواب دادن ن ی د ند بی ت اور باشدم بی 

 سوال اشک  ای  را پاک می کنم
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 نه بابا جان عادر دارم -

 لز ند روی لز  می نشیند؛ این که کوه  ا درد را به دل می ریهند دروغ نیست

  !لاال باید امشد   ه رو تع یر می کرد؟ -

  ا عادر ندارند دردشان را جار بهنند کوه

 معلومه که باید تع یر می کردم باید  ر سال اولین بار برای خودمون باشه -

به ع ق  شددد انم ن اه می کند؛ تح ل این   ه دردی که در  شددد ان  خوابیده فقط کار خودش 

ی یک کوه به همین اسددت، کوه  ا دلی پر درد دارند؛  نوه ن ی دانم اما ل  می کنم اقتدار و بلند

 هدن درد  ای  است

 من  یچ وقت ک رم خم ن ی شه تا تو رو دارم -

 قرار نشد تل   کنی آقا جون؛ نه برای ما نه برای خودر -

 لز ند می هند

 شم پسرم  شم؛ سر پا ن ون خسته ای برو این لزای  اتم و عو  کن تا مس وم نشدی این  -

 ! ه وضعشه؟

. 

. [.] 

.۷  

.  

پشدددددتم می هند و مرا   راه خودش به خانه می برد؛ را ی اتاق  که می کنم خودم  م دسدددددت به 

 ن ی مانم و به خانه ی می روم

کلید را به در می انداهم؛ ت ام  راغ  ای خانه خاموش اسددددددت جه نشددددددی ن پی  می روم؛  ر ه 

 ر پی  تر می روم، خسدددت ی ام رامی پوشدددانم  راغ  ای  ر قسددد ت را روشدددن می کنم و مشدددق 

شدددزم را برای خودم گوش هد می کنم "لواسدددت باشددده اینا اه خسدددت ی تو خزر ندارن" اه درگاه می 

گذرم؛ "هانا" در لال باهی با قطار روی ریل  اسدددددت لز ند را به لد  ایم قالد می کنم و سدددددالمی 

 گرم می کنم

 سالم من اومد -

 هانا سرش را با ذوق باال می آورد

 بابا -
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ی  ر ا می کند و به سدد تم می دود در مقابل  هانو می هنم؛  یهی درونم می قطار را روی ریل  ا

 ریهد،  نوه ن ی دانم منشا این صدا اه کجاست به آغوش  می پرد

 ! قدر دیر کردی؟ -

للقه ی دسددتان  اه  ر شددد محکم تر اسددت، این یعنی وابسددته و دلتنگ شددده  یهی که آرامم 

 می کند گالره پی  می آید

 سالم -

    بند هاناست و خیلی سرد جواب می د دن ا

 سالم -

 دست  را به س ت هانا باه می کند

 هانا جان بیا پایین مامانم -

 هانا را پ  می کشم؛   همان خودش جواب مادرش را می د د، کوبنده

 مامان خانم؛ بابا  یچ وقت خسته ن ی شه، م ه نه؟ -

 لرف  را تایید می کنم

 ردا نیستآره مامان  خست ی مال م -

 به س ت اتاق می روم؛ هانا را همین می گذارم و پیر نم را در می آورم

 بابا؟ -

 لوله را بر می دارم

 !جانم -

مامان غذاش و ن ورد؛ منم ن وردم آخه تو نیستی  یچ گرسنه ن ی شیم، می شیم  ا اما ن ی  -

 تونیم ب وریم یعنی خوردن ون ن یاد

 خنده ام می گیرد؛ 

 برو برو شیطون برو به مامان ب و س ره رو پهن کنه منم اومدم -

 بی آن که با من لرفی بهند با خنده رو می گیرد و "مامان مامان" گویان دور می شود

. 

. 

.۸ 

.  
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س ره پهن همین است و هانا کنارش دراه کشیده و تزلت به دست روی آرنج  ای  تکیه داده گالره 

این  ند وقت ان ار با س ره و برکت خدا قهر است و ندیدم پای س ره بنشیند و   م طزق مع ول

من با این   ه خسدددت ی غذا را  یچ جا ن ورده ام که کنار این  ا باشدددم؟ لوله را اه سدددرم پ  می 

 :هنم و می نشینم؛ خیلی جدی و محکم به دور اه شوخی و لحن پدرانه می گویم

 هانا بذار کنار این و -

 رق در باهی است و گوش  بد کار نیست؛ خم می شوم جلو و تزلت را اه دست  می کشمهانا غ

 !اِ بابا  یکار کردی؟ -

این   ه وابسددت ی به تزلت  یچ به مهاقم خوش ن ی آید دندان روی دندان می فشددارم؛ که لرصِ 

 خونِ به جوش آمده ام را روی سرش خالی نکنم

 درست بشین -

 د و مرتد می نشیندخودش را ج   و جور می کن

 بیا جلو تر دم س ره بشین -

سددر به هیر پی  می آید؛ الغر بودن  نسددزت به پسددران  م سددن سددال  در یک ن اه پیداسدددت، 

  !گناه این بچه  یست؟ پسرِ گالره بودن؟

 اه فکر رفتار  ای گالره جان جانم را می خورد طوری که عصزانیتم را ن ی توانم کنترل کنم

 گالره -

م گالره و خونم بیشدددددتر به جوش می آید ان ار کسدددددی هیر دی ه غل هده را بیشدددددتر کند باه می گوی

 محکم تر صدای  می هنم

 گالره -

هانا با تری سرش را باال می کشد و من تاهه می فه م  قدر تُن صدایم باال رفته؛ صدا باال رفته ای 

ترم می کند، لرصددددی که با که م اطز   یچ اعتنایی به آن ندارد و   ین بی  اه پی  لرصددددی 

وجود هانا ن ی شود بروهش داد لرصی که   یشه میان دمای آمپر  سزانده اش مجزور می شوم 

 یک تنگ آب یخ را اه باال و بی رل انه روی  خالی کنم

 می خوای مامان بیاد غذا ب وره -

داشتنی  رنگ  هره اش عو  می شود؛ لز ند می هند و بی لرف سر تکان می د د، تنها دوست

 این خانه اوست

 پ  ن ران نزاش و باید ک کم کنی؟ -
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 ! طوری؟ -

 دستی دور د انم می کشم که صدایم اه عصزانیت نلرهد

 پا می شی؛ میری به مامان می گی که بابا خیلی عصزانیه و گ ته پاشو بیا سر س ره -

سددر خوش رفتن   یچ  لرفم به پایان نرسددیده هانا به پا شددده و با لز ندی به سدد ت اتاق می رود

 نشان اه آن پیغامی که من داده ام را ندارد

 !هانا -

 بر می گردد؛ به شن ول بودن  آرام می خندم

 قربونت برم این طوری که لو میدی ون -

می فه د  ه می گویم؛ فورا لز ندش را محو می کند به سدد ت اتاق می رود و بی در هدن وارد می 

 شود

نا تنها بر می گردد و  ند لحظه بعد  ر ه بین م ادر و پسددددددر می گذرد ن ی دانم ولی باه  م ها

 :  همان با نشستن می گوید

 االن میاد -

دسدددددتم را باال می برم و او  م متقابال دسدددددت  را به دسدددددتم می کوباند برنج یخ هده را برای هانا در 

  بشقاب می ریهنم و تکه ای گوشت برای  می گذارم

 ب ور پسرم -

 !ره خرامان خرامان پی  می آید، این بشر  را کوتاه بیا نیست؟گالره باالخ

 ! را صدار می هنم جواب ن ی دی؟ -

 ن ا   را اه من می گیرد و به گل  ای قالی می دوهد؛ گل  ای قالی اه من ارهش بیشتری دارند

 بشین -

 می نشیند به س ره اشاره می کنم

 !این  یه؟ -

 یان کنده است، کنترلم ر اه دست می د مریشه  ای شال مشکی اش را یکی در م

 با تو نیستم -

لق ه در د ان هانا گردشددد  کند تر می شدددود؛ ان ار دارد رفتار مرا آنالیه می کند و من به نا ار باه 

 خودم را آرام می کنم

 !برای هانا تعریز کن که این  یه؟ -
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 دست اه ریشه ی شال می کشد روی سر هانا می کشد

 دونی ای  یه؟! س ره استمامان تو ن ی  -

 :به جواب ندادن و سردی  ای  عادر دارم و رو به هانا این بار من می گویم

هانا جان بابا، یادر ندادن که سدددددد ره لرمت داره؟! نزاید کنارش دراه کشددددددید؟! یادر ندادن  ر  -

  یهی وقتی داره و این تزلت  ر وقتی نزاید دستت باشه

رنگ پریده ی و پوسدددت و اسدددت وان شدددده ی گالره  شدددم می   ر دو سدددکور می کنند به  هره ی

 دوهم

 هانا: بز شید

 او معنای بز شید را می داند اما گالره نه

 خوا   می کنم -

 ن ا م را باه به گالره بر می گردانم

اه این به بعد نزینم این سددد ر بی الترامی بشددده، نزینم سددد ره پهن باشددده و  ر کی رفته پی کار  -

سی ب ه "سیرم و میلم ن ی کشه" لرمت س ره بشکنه، لرمت خونه و آدماش خودش، نشنوم ک

شکسته می شه، غدای باید با لوصله و عشق پ ته بشه،  ی بودن  مهم نیست  ر  ی باشه 

رل ته و نع ت ولی وقتی با عشق پ ته میشه لداقل  اینه که گرم و می شه اه گلور پایین بره، 

به به و  ه  ه ا الی خونه ن ی پهه اون وظی ه شدددددده به بهترین  یه هن وقتی غذا می پهه فقط برای

روش م کن اون نع تی که خدا ری ته تو س ره اش را درست کنه که خدا روهی و رهق اون خونه رو 

 نزره

برنج را پی  روی  می گذارم؛ لرف که ن ی هند قزل اه این که بلند شددود و برود به غذا اشدداره می 

 کنم

 و می خوریتا آخرین لق ه ر  -

 لحظه ای سرِ   یشه به هیر افتاده اش را بر می دارد و ن ا م می کند

. 

. 

.۹ 

. 



                 
 

 

 نسیم غالمی )مه گل|  سقوط یک کوه رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

16 

 

غذا در سکور محض خورده می شود و این سکور تشوی  درونیم را کم که  یچ بیشتر  م می 

کند ن سددی ع یق می کشددم؛  نوه شددانه  ایم درد می کنند، ک ی باال می انداهم شددان و صدداف تر 

ی تا مغه است وانم رسوخ کرده، ل  می کنم کودکی بهانه گیرم شده ام که تا می نشینم خست 

دایه اش نیاید و باالی سددددددرش بنشددددددیند آرام ن ی گیرد غذا اه گلوی  پایین ن ی رود اه جدال 

خوردن  دست بر می دارم؛ سرم را باال می گیرم کسی دور و برم نیست، بشقاب  ای خالی نشان 

نهایی باه دلم را دوره می کند؛ بشقاب  ا را روی  م می گذارم،  یهی به اه اطاعت امرم می د د ت

بهرگی ت ته سنگ می غلتد و می غلتد اه فاصله ای هیاد درست روی گلویم می افتد با لرهه ای پر 

یدن به پیشدددانی می ب.و.سددددرد راه ن   کشدددیدنم را می بندد، دسدددت رو سددد ره می هنم و پ  اه 

گ ان ار جای  سددسددت ک ی تکان می خورد و میل فرو ری تن دارد، گذارم "الهی شددکر" ت ته سددن

خودم را به بی خیالی می هنم سددد ر را سدددر جای  می گذارم و کابینت را می بندم و اه آشدددپه خانه 

 بیرون می روم

. 

. 

.۱۰ 

. 

راه اتاق  ندان دور نیسددت اما قزل اه رسددیدن پا ایم سددسددت می شددوند و پشددت درِ بسددته ی اتاق 

انم، به عادر  ر شدددد در را باه می کنم که اه آسدددوده خوابیدن شدددان مط ئن شدددوم  راغ هانا می م

خاموش اسددت و شددد خواب روشددن، پی  می روم هانا دسددت دور گردن گالره انداخته و مالفه را اه 

روی  کنار هده است تا مالفه را باال می کشم ک ی تکان می خورد و للقه ی دستان  سست می 

 ره می افتد؛ خوابیده است یا خودش را به خواب هده؟شود ن ا م به گال

 : ند بار صدای  می هنم

  گالره خانم گالره -

خواب اسددددددت؛ خوابی ع یق باه  م  ندتا اه آن قرص  ای آرام ب   لعنتی را خورده که خواب  

بزرد و بیدار نشود ن ی دانم؛ دست می برم و شال مشکی رنگ که دور گردن  س ت شده را باه 

 کنم و آرام اه سرش بر می دارممی 

 "سیپان؛ گالره اشک ری تن بلند نیست، نزاید اشک  در بیاد"

 صدای فر ان در سرم تکرار می شود؛
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 !ای من ب یرم برای گالره  ه کنم که اشک  نریهد،  ه کنم

 مو ای  را اه بند گیره باه می کنم

 "م می ریههاشک که می ریهه دست خودم نیست؛ آتی  می گیرم، دنیام به "

بهم ری ته تر اه آن شده که می گ تی؛ هیر و رو شده، تعزیرش شزیه خواب  ای ولشتناکی ست 

 که واقعیت شده اند

ب  که شال را اه سرش باه ن ی کند؛ مو  ای  به سرش  سزده اند؛ دست الیشان می کشم و 

می کردم به الت ای و اه  م ک ی باهشددددددان می کنم اگر لال بدش را ن ی فه یدم و ذره ای تردید 

لرف  ای ،  یچ جوره این لال و اوضدددددداد را تح ل ن ی کردم به قول فر ان "امانت باید خودش 

 م سددالم و بی عید باشددد که ن هداری اش کرد واگرنه لتی اگر موتَرَکی  م داشددت باشددد، تَرَک  

 "!ع ق می گیرد و آن وقت با تلن ری کو ک می شود خیانت در امانت

ه ای ب.و.سامانت" و رد خشک شده ی اشک  ای  طعنه ام می هنند خم می شوم و می گویم "

به رد اشدددک  ای خشدددک شدددده ی گوشددده ی  شددد   می هنم،   ین که لد  ایم اه  م باه می 

شددود؛ ت ت سددنگ هیرش خالی می شددود و اه گلویم به ع ق تاریک و ناپیدای دره ی درد  ایم می 

م شد خواب را خاموش می کنم و اه اتاق با گام  ای بلند افتد و گُم می شد، سرم را عقد می کش

بیرون می هنم و به سدددلولم پناه می برم این که پناه هندانی بشدددود ان رادی تنگ و تاریک  یعنی اه 

   ه ی دنیا و تعلقات  بریده؛ بریده و  یچ کجای  آرام ن ی گیرد

. 

. 

.۱۱ 

. 

شد و  راغ  ای روشن  را ن ی توان با روه  سرعتم را کم می کنم و وارد روستا می شوم؛ آرام 

 و  یا وی کاری اش مقایسه کرد

ماشین را پشت درب ن ه می دارم؛ کیسه ی دارو  ا را اه روی صندلی کنارم بر می دارم و پیاده می 

 شوم

 سالم  را انقدر دیر کردین سیپان خان؟ -

 محسن است به س ت  بر می گردم و سویچ را طرف  می گیرم

 ماشین رو بهن تو لیاط سالم -
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 پی  می آید؛ سویچ را اه دستم می گیرد، ان ار که عجله دارد دستپا ه میان لرفم می آید

  شم؛ محض رضای خدا ش ام هود تر برو تو ع ه خانم باهم سر بحث و باه کرده -

ن ا م ناخودآگاه به سددددد ت خانه کشدددددیده می شدددددود؛ بی لرف رو می گیرم و خودم را به خانه می 

سانم لدسم درست است؛  یچ صدایی جه صدای ع ه اه به گوش ن ی رسد، خودش بحثی راه ر 

می انداهد، کسدددی  م در این خانه ن ی تواند مقابل لرف  ای  بایسدددتد و   ه را به بار لرف می 

 بندد

عجوالنه ک    ایم را با صددندل تعویض می کنم و خودم را به صدددای رسددای  که اه پذیرایسددت، 

 می رسانم

 سالم -

 لرف ع ه با دیدنم نص ه ر ا می شود

 سیپان پسر تو رفتی دو ساعته برگردی مادر،  ی شد انقدر دیر کردی نص ه ع ر شدم -

مادر اه جا بر می خیهد و به س تم می آید؛ گوشی دست  را روی کنسول می گذارد با رسیدن  

ال رالت  وایم را ن   می به من دسددددددت  را دور گردنم للقه می کند  ند بار مادرانه و با خی

 :کشد ع ه که سکوت  به  ند لحظه نرسیده باه هبان می گشاید

 هیادی خیالت رالت نزاشه اینم با نحسی که اون دختر داره ی بالیی سرش میاد -

مادر برافروخته به سد ت  می  رخد؛ لحن  با لال  ک ی ن ی خواند  ون بسدیار آرام یا شداید 

 : م شکسته می گوید

نکنه شدددهال خانم؛ این لرفا  یه می هنی؟! فر انم کم نزود؟ سدددیپان اگه تار مویی اه سدددرش  خدا -

 کم شه  یچی برام ن ی مونه هبونتون رو گاه ب یرین تو رو خدا

. 

. 

.۱۲ 

. 

دست روی شانه ی مادر می گذرم؛ می دانم س ت به اعتقاد این خانواده پایزند است، که  نین 

 لرف  ایی را تح ل می کند

این دارو  ا رو بزرین هودتر طزق دسدددتور قزل به بابا بدین، کلی گشدددتم تا پیدا کردم، نزود ب اطر  -

   ین دیر شد
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مادر ان ار که  یهی را برای  یادآور کرده باشدددم، بی لرف دی ری برمی گردد و کیسددده را اه دسدددتم 

می هند و به ه ای به سدددرش می هنم، دسدددت  را به نشدددان ی "خوبم" به سدددینه ام ب.و.سدددمی گیرد 

 س ت اتاق پدر می رود

من می مانم و ع ه ای که روبرویم نشسته  ر دو دست  را به عصا تکیه داده و ن ا م می کند و 

 واقعا دی ر ن ی دانم  ه ب ویم که دست اه این رفتار  ای  لداقل در مورد من بر دارد

 می باره را اونجا وایسادی؛ برو لزاسار و عو  کن خست ی اه سر و کولت  -

هبان  تند تند است؛ لتی اگر  م ب وا د اه سر دل سوهی لرفی بهند و راست  م باشد اصال به 

  دل ن ی نشیند که  یچ آدم را  م اه خودش دل خور می کند

 سری اه روی تاسز تکان می د م

 باهم من نزودم کار خودر و کردین -

 به اطراف  شم می گردانم

 !گالره کو؟ -

 :ا در می آورم؛ تا می خوا م رو ب یرم و پی گالره ب ردم، می گویدکت پاییهه ام ر 

اه این به بعد غذا تو   ین جا می خوری؛ جایی که بودن یا نزودنت برای کسددددددی مهم نیسددددددت  -

رفتن نداره، این خونه لداقل  اینه  راغ  روشنه تا وقتی تو میای، ن ران بود و نزودر می شن، 

 د جلوی مردِ خسته گذاشتن اه ک رم باال ترهغذاش گرمه، می دونن غذای سر 

. 

. 

.۱۳ 

. 

یه  ا  لحظه ای اه لرکت می مانم و به جای قزلی ام بر می گردم؛ پ  ت ام این منظور  ا و کنا

 مقصودش گالره است

 !کی   چین لرفی هده؟ -

 به عصای  تکیه می د د و اه جا بر می خیهد

 "،  ه لاجت به بیان استقرار نیست که کسی ب ه "آن  ه که عیان است -
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درد نیشی که به گالره هده را ل  می کنم  م سنگ دردش عصزی می شوم؛ برخالفه لالم برای 

مراعار وضدد  پدر صدددایم را تا لد امکان پایین می آورم، ن ی خوا م این لرف  ا به گوش الدی 

 برسد

نم ت ام  ب اطر من می دونم که شدد ا اه اولم دوسددت نداشددتین این وصددلت سددر ب یره؛ می دو -

بوده و عالقه ای که به من دارین، اما من من با هندگیم  یچ مشددددددکلی ندارم این که شدددددد ا به فکر 

منی خیلی جای تشددددددکر داره اما ع ه جان، عهیهِ من، اون دختر دی ه هن منه، خوش ندارم به  

به آرام   ا و راسددددددت ب ین نح  و بدقدم و بدیومن، این خونه بعد اه اون مصددددددیزت التیاج 

، گالره، مادر، لتی شدددد ا، پ  تو رو خدا  ر لرف بی بُته و ان؛ باباداره، آدم  ای این خونه خسددددته

اسدداسددی رو نهنید به   ه بر می خوره؛ شدد ا بهرخ این خونه اید، کسددی به رو ن یاره اما بر می خوره 

که اه اون دختر یه نوه  به وهللا بر می خوره، به پدرم که مریض و این بحث  ا براش سددددمِ، به مادرم

 داره که اه جونشم عهیهتر، به منی که اون دختر هن ه

. 

. 

.۱۴ 

. 

عصزی دستی به مو ایم می کشم  طور لرف بهنم و برای  توضیح د م که   ین جا این بحث 

  ا را کوتاه کند و ادامه ند د

من تو رو بهرگت کردم  این لرف دلته؟! لرف اول و آخریه که باید جواب ت ام ل ایت  ام باشه؟! -

 سیپان

کالفه اه همین  شم می گیرم و   ان طور که دستم را به نشانه ی "ت وم  کن" باال می برم کالفه 

 :می گویم

ع ه تو رو به خدا قسدددددد ت می دم؛ ت وم  کن،  ند بار خوا   کنم،  ند بار ب م ت وم   -

 فعه مقصر ش اییدکنید لال بابا رو ن ی بینید، اگه سر اون  یهی بیاد این د

 ر قدر لرف می هنم؛ ن ا   را به ع ق  شدددددم  ایم دوخته، ان ار که اه دریچه ی  شدددددم  ایم 

 می خوا د به صداقت لرف  ایم پی بزرد

 باشه -
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خیره ن اه کردن  را با تکان دادن سرم به نشان تایید و پشت بندش گرفتن رویم کوتاه می کنم به 

در قزل اه رسیدنم سینی دارو به دست اه اتاق خارج می شود و س ت اتاق پدر قدم بر می دارم ما

 در را می بندد

 !لال  بهتره؟ -

 اه در فاصله می گیرد

 آره؛ خدا رو شکر دارو  اش رو دادم می خواست ب وابه می خوای برو بزین  -

 نه فردا می بین   -

 یقه ی کتم را باال می انداهم و به س ت در می روم

  سیپان؟ -

 گردمبر می 

 !جانم -

 ن ا   را لحظه ای پایین می انداهد و با لحنی آرام لد باه می کند

 خیلی بهم ری ت؛ مراقز  باش -

 این میان کسی به انداهه ی تو بی گناه نیست؛ پ   را رو می گیری؟

 خیالت ت ت -

ه ی درد می گویم و اه خانه بیرون می هنم؛ با  ر قدم که نهدیک خانه می شددوم پرونده ی بهم ری ت

  ایم را سامان می د م و بای انی می کنم

در را که باه می کنم؛ صددددددددای گریه ای بلند و سددددددوهناکی به بدرقه ام می آید  یچ ک  جه گالره 

 صالد این گریه  ای پر درد و بی پناه نیست

. 

. 

.۱۵ 

. 

ه گالره در را که باه می کنم؛ صددددددددای گریه ای بلند و سددددددوهناکی به بدرقه ام می آید  یچ ک  ج

 صالد این گریه  ای پر درد و بی پناه نیست

سری اه روی تاسز تکان می د م و ک    ایم را  نوه در نیاورده ام که با صدای شکستن  یهی؛ 

ن ران در را می بندم بی آن که فرصت روشن کردن الما را داشته باشم به س ت اتاق قدم بر می 



                 
 

 

 نسیم غالمی )مه گل|  سقوط یک کوه رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

22 

 

شزیه به دوییدن صدا اه بهرخ ترین اتاق خانه به گوش دارم قدم  ایم تند و تند تر می شود  یهی 

می رسدددد؛ پی  می روم،   ه جا تاریک اسدددت دریر اه ذره ای نور اه را رو می گذرم در را نهده باه 

می کنم اه اتاق تنها دیوار  ای  دسددددت ن ورده و سددددانت به سددددانت  بهم ری ته اسددددت، گالره با 

ق را همین می هند، لال   یچ به گالره ی آرام ن ی آید عصزانیت گلدان  ای کو ک دور تا دور اتا

 صدای  می هنم

 !گالره -

به سدددددد تم بر می گردد؛ ن ا   اه آن لالت عصددددددزی به ن ا ی دل یر رنگ می باهد، ن ران می 

 :پرسم

 ! ی شده؟! داری  کار می کنی با خودر؟ -

، ناباورانه به عقد قدم ان ار که  یهی را یادش انداخته باشددم؛ اشددک به  شددم  ای  می نشددیند

 بر می دارد

 !دردِ "فر ان نزودن" باه به مغه است وان  هده

 م من نحسم برو بیرون برو بیرون اه این اتاق -

 قدمی پی  می روم

 !کجا برم لالت و دیدی؟ -

 او عقد می کشد

 من نحسم من با بودنم یه بالیی سر توام میارم سر هانا -

 :و بلند فریاد می هند پی  تر می روم او عقد می کشد

 نیا می م -

 صدایم بی اراده باال می رود

 گ تم گوشت بد کار این لرفا نزاشه -

 دست روی سرش می گذارد

 می م برو بیرون سیپان م ه فر ان رو ندیدی؟! من کشت  ؟! تقصیر من بود -

می رسد، دیوانه دردش را می فه م؛ به آدم امان ن ی د د "دردِ نزودن" گا ی به مغه است وان که 

 !ار می کند، قرارر را می دَرَد، این گونه

پی  می روم؛ لال   یچ خوش نیسدددددت، به دیوار رسدددددیده راه دی ری برای عقد کشدددددیدن ندارد 

 عصزی اه پی  رفتنم؛ دست می برد و کتاب  ای کتاب انه را با عصزانیت بر می دارد
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 س ت من نیا -

ی شود دستم را مقابل کتاب سپر می کنم، دی ری به طرف می انداهد؛ بغض در صدای  ضجه م

 را می انداهد

 فر ان رو اهشون گرفتم؛ لق دارن بترسن -

 دلم می خوا د بلند سرش داد بکشم که این فکر  ا اه سرش برود اما صدایم قرینه می شود

 اینا مهخرفه تو  را باور می کنی؟ -

 می شود و کتاب پایین می افتدکتابی که دست  دارد را دی ر ن ی انداهد، دست  سست 

 هانا رو بردار و برو ن ون پی  من ن ونم -

 تکیه اش به دیوار سست می شود اما قزل اه این که به همین بنشیند به آغوش می کش  

 کجا بریم؟ کی لالت و به این روه انداخته؟ لرف بهن گالره -

 مانسرش را میان سینه ام می گذارد و گریه می کند، بلند و بی ا

تن  می لرهد؛ درسدددت برخالف دسدددتانم که برای به آغوش کشدددیدن  لرهیدن، به لرهیدن  تن  

بی توجه نیسددتم للقه ی دسددتنم را تنگ تر می کنم؛ بی جان تر اه آن اسددت که سددر پا بند شددود، 

  ر لحظه م کن است فرود آید، دست هیر پای  می انداهم و اه همین برش می دارم

. 

. 

.۱۶ 

. 

اولین جایی ست که روی درد  ای  درد می گذارد؛ بی تعلل اه اتاق بیرون  می برم و به این اتاق 

سدددد ت پذیرایی قدم بر می دارم روی کاناپه می نشددددان   کنارش می نشددددینم  ق  ق جای ن   

 ای  را گرفته و یک بند  ق می هند مو  ای بهم ری ته اش را کنار می هنم؛ اشدددددددک اه  شددددددم 

مان باه می کنم برای  اه روی   ای   نوه  م بی ا تاده را  که دور گردن  اف می  کد؛ شدددددددالی 

 عسلی لیوانی آب می ریهم و کنار لز  می گذارم

 ب ور -

 :میان  ق  ق دستم را پ  می هند و در آن لال که سرش را به پشتی مزل تکیه داده می گوید

اهه ی من نزودن  ب دا من دوسدد  داشددتم؛ ب دا ت ام  سددت و نیسددتم بود، ب دا  یچکی اند -

 رو درد نکشیده، کم نیورده
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 یچ ن ی گویم؛ ب ذار لرف بهند، درد و دل کند و خالی شددددددود، اه سددددددکور  ای پر دردش که آهار 

 د نده تر نیست

سیپان تو لقت این نیست؛ قرار نیست به  وب من بسوهی، تو  ه گنا ی داری که بیای وسط  -

شدداد تو بود با  دف هندگی کردن تو بود، تو با من این هندگی، فر ان دل خوشددی  شددنیدن صدددای 

روه خوش ندیدی تا لاال، اه این به بعدشددددم ن ی بینی، کنار من نزاش، من برای تو هن هندگی ن ی 

 شم، جه درد  یهی برار ندارم

 می خوا م لرف بهنم، به نشانه ی سکور دست روی لز  می گذارد

. 

. 

.۱۷ 

. 

اونم فر ان بود و ب  من ن ی تونم برای تو لتی یه هن مع ولی  من بودم و یه خدا و یه عشق که -

 باشم

 قلزم فکرم رولم ت ام من با فر انه ب هم سیپان ب هم

سکور کردنم لال  را بد تر می کند؛ خوب شناخته ام این هن را، سال  ای دوری باعث فراموش 

ت که   یشددده لامی اش کردنشدددان نشدددده، او   ان گالره ی دلناهک و هود رنج بچ ی  ای ان اسددد

 فر ان بود

 را فکر می کنی ن ی فه م؛  را فکر می کنی درد تو ن ی دونم؟! ب دا می دونم درد کشدددیدنت  -

و ل  می کنم، اما یه لحظه به عواقد بهم خوردن این وصلت فکر کن؟  ی می شه؟! تو بری هانا 

هندگی کنه لداقل ترین عاقزت  ی سدددددرش میاد؟! اومدیم و تو محاالر هانا رو اهر ن یرن بی پناه 

شدده، گالره می دونم تو  یچ دلت با من نیسددت نزایدم باشدده تو عشددقت اه   ون بچ ی  م فر ان 

بود،  را فکر می کنی یادم رفته؟!  را فکر می کنی لواسددددددم نیسددددددت؟ من اه تو  یچی ن ی خوام 

ی کنی  ون  یچ کی گالره ن ی خوام هنِ من باشدددددی می خوام مامان این بچه باشدددددی و براش مادر 

جای تو رو ن ی گیره براش،  ون که اگه پار و اه این در بیرون بذاری، شدددددا و خان ن ی ذاره هانا رو 

به  شدددم بزینی، هانا یادگار فر انشددده، اصدددال فر  کن بذاره بری پدرر توی یکی یدون  رو با این 

بهتر اه من می شدددناسدددی اه   ون    ه مال و منال تنها می ذاره به االن نپا که اجاره داد، اون و که

  بچ ی  م ن ران خالی بودن پشت تو بود که آیندر  ی میشه
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 پوهخند روی لز  لرص را تا پشت لد  ایم باال می آورد

گالره اون که باید ب ه ه تویی اونقدر اهم رو ن یر، جنگ نداشدددته باش تا لاال لت ا فه یدی من  -

بذار لق برادریم و به جا بیارم فر ان رو اهم نرنجون، هانا  اه اونا نیسددددتم  یچی اهر ن ی خوام فقط

رو بالتکلیز نکن، ان شددت ن ا نکن خودر و این بچه رو، م ه ما اولین کسددایی  سددتیم که باید و 

لت ا برای  م شددددددیم؟ گالره ما به  م د اریم؟! تو فکر کن من خودِ دردم م ه درد و بی اری باید 

   اش کنار بیایی؟ دِ المصد با ام بساهفقط تو جون و خون باشه که با

 پلک ن ی هند اما  شم  ای  اه اشک پر و خالی می شوند

 ب ذار ب ویم ت ام ن  ته  ایی که این مدر روی دلم سن ینی کرده را

اگه فر ان رو  نوهم دوسددددت داری ب ون؛ تح ل کن، می دونی که فر ان ن سدددد  به تو بند بود،  -

ت کنار یکی دی ه، آخه من دی ه نزاید ب م اه آدم  ایی که دور و ورتن کنار من نزاشی و می نشونن

و  شددددددم دوختن بزینم کدوم طرف میری که اه   ون جا بهت ضددددددربه بهنن گالره گا ی وقت  ا 

هندگی با ار کاری می کنی که نه راه پی  داری نه پ  باید وایسددددددی، وایسددددددی   ون جایی که 

ی با خودر  م بجن ی بجن ی که این اوضاد لعنتی تغییر  ستی و برای این که بیرونت نکنه لت

 کنه، خاطر خودر رو نداری خاطر اون بچه رو داشته باش

. 

. 

.۱۸ 

. 

  تکیه اش را اه مزل می گیرد و صاف تر می نشیند

این   ه لرفه من بعد مرخ فر ان مردم فکر کردی به این می ن هندگی! اونا االنشدددددم هانا رو اهم  -

اه خونه بیرون می هنی هانامو می برن تا قزل برگشدددددتنت، االنشدددددم من و اه اون خونه  گرفتن؛ تو که

بیرون کردن، پام و که می ذارم اونجا   ه لرف و لدیثا شددددددرود می شدددددده، یکی می ه نح ، یکی 

می ه شوم  یچ جا بهم روی خوش ن ی دن بعد سه سال مرخ فر ان  یچ جا ن ی تونم برم  ون 

می ذارن پای بودن و بد قدمی من،  ر کی اه کنارم می گذره یه لرفی می هنه  ر ات اقی می افته، 

پام و اه این در که بیرون می ذارم اه خودم بدم میاد که ن ی تونم خودم و اه شددر این هندگی خالص 

کنم می دونی  ند وقته اه تری شددددددنیدن و لرف  ای این مردم اه لیاط این خونه پام و بیرون 

در گرو بودن فر ان بود اون که رفته   ه خوشدددی  ام و  م با خودش برد، تو نذاشدددتم خوشدددی من 
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که نزودی بزینی  راغ  ای این خونه یکی یکی خاموش شددددد و کسددددی نزود روشددددن شددددون کنه! یه 

مدر که گذشدددت دی ه پدرتم نداشدددتم اونم مریض شدددد و افتاد گوشددده ی اون اتاق روی اون ت ت 

  کم کم   ه اه دور گرفتم لعنتی که آخرین لامیم رو  م گرفت

دسدتی به  شدم  ای به اشدک نشدسدته اش می کشدد و ن   سدن ین  را روی بغض  ای  می 

 نشاند که بتواند لرف بهند

کار می کرد  طور رفت و دی ه نیومد، ب  که به  گ ته - یادم ن یره؛ دختری که تو این خونه 

 بودن نحسی گالره تو رو می گیره

مغه است وان ن ی رسد؛ اول  سطحی ست کم کم به گوشت و خونت می درد  یچ گاه یکزاره به 

رسددد بع ددی مواق  بهم ار می ریهد، گا ی وقت  ا در نزرد  ای  با تو همینت می هند، آنقدر که 

دی ر کم می آوری و با بودن  می سددددداهی، اما به   ین رالتی  ا  م قان  ن ی شدددددود درد اسدددددت 

ا د نرسدددداند که تو  ر روه که سددددهل اسددددت  ر  انیه لسدددد  دی ر تا خودش را به آنجا که می خو

 کنی، کوتاه ن ی آید

سددددرش را روی هانو  ای  گذاشددددته و میان درد کشددددیدن   نوه  م دارد هار می هند این   ه درد 

 برای او هیادیست

 دست روی سرش می کشم تن  با ریتم  ق  ق  ا می لرهد

 ن را اه جیزم بیرون می آورم؛ شدددد اره ی  انیه را برای آرام کردن  ن ی دانم اه کجا شددددرود کنم تل

 می گیرم،  ند بوق ن ورده جواب می د د

 !سالم آقا؛ اومدین؟ -

 صدای خنده ی هانا ب وشم می رسد؛ این اولین باریست که اه این صدا عصزی می شوم

 معلوم  ست کدوم گوری  ستی؟! هانا رو کجا بردی؟ -

. 

. 

.۱۹ 

. 

  رخاند تته پته" کنان هبان می"

 چ  شم خونه عع ه خ انم -

 میان لرف  می آیم
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 !  ین االن هانا رو بَرش می داری میاری  خونه فه یدی؟ -

 دست گالره روی باهویم می نشیند و  ند بار تکانم می د د

 سیپان داد نهن آروم -

 یهدصدای لرهان و ترسیده اش عصزانیتم را ن ی کا د که  یچ اه پی   م بیشتر به   م می ر 

تل ن را قط  می کنم و روی عسدددلی می انداهم لد  ایم را به می فشدددارم که لرف  رهی ن ویم اما 

این که با وجود من باه این قدر ن ران اسددددددت برای قابل درک نیسددددددت  شددددددم  ایم را می بندم، با 

  ان لال به سددد ت  می  رخم؛ باهوان  را میان دسدددتانم می گیرم و   ان طور که برای توجیح 

 :کان  می د م می گویمت

 من ن ی تونم ساکت باشم؛ ن ی تونم  یچ ن م که  ر کی  ر کاری دل  می خواد بکنه -

 به ع ق  ش ان   شم می دوهم

 بذار بهشون ب ه ونم ن ی تونن  ر کاری می خوان بکنن -

 :دست روی ق سه ی سینه ام می گذارد و ملت سانه می گوید

ه ب ه پای تو نشستم، می ترسم اه این که هانا رو اهم ب یره و نکن سیپان می ترسم می ترسم ع  -

  اه این خونه بیرونم کنه

 :بلند و میان اعصاب بهم ری ته ام داد می هنم

 !ن ی ذارم؛ م ه من مرده باشم! پ  من  یم  ا؟ من و ن ی بینی؟ -

ه خونه ار بیرون  یچکی لق نداره اه این به بعد به تو  ا ن اه کنه؟ غلط کرده کسدددددی که تو رو ا

 کنه، تو به من بسپار بزینم کسی جراعت داره  یهی ب ه

شددددددانه  ای  فرو می ریهد؛ دی ر جان گریه کردن  م ندارد ک ی اه موضدددددد  ام پایین می آیم، اما 

  نوه عصزیم و لحنم با این که آرام است اما لرص دارد

ه شدددون و فقط به من اعت اد گریه نکن گالره دی ه ت وم شدددد، درسدددت  می کنم،   ه  ی و    -

 کن

. 

. 

.۲۰ 

. 
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صدددددای  رخ  کلید در ق ل میان کالمم می آید؛ اه شددددانه  ای  دسددددت می کشددددم و عقد می 

 نشینم هانا دوان دوان اه را رو می گذرد و سالم می د د

 سالم بابا! کی اومدین؟ -

 اندسرد جواب  را می د م؛ ل  می کنم السای این بچه را نسزت به مادرش ربوده 

 علیک سالم -

 سردی کالمم را می گیرد رو به گالره می کنم

 بردار بچه رو برو تو اتاق -

 ن ران ن ا م می کند

 سیپان تو رو خدا؟ -

برمی گردم ن اه تیه و غ ددزناکم ان ار مطیع  می کند که اه جا بلند می شددود و دسددت هانا را می 

 گیرد

 بیا مامان -

می برد و در را  م پشدددددت سدددددرش می بندد اه بسدددددته شددددددن در که و هانا را به دنزال خود به اتاق 

 مط ئن می شوم اه جا بر می خیهم قدم هنان به س ت  انیه می روم

وقتی  م که من نیسددتم؛ تو   ین طور اه در میای اونجا سددر به هیر می مونی که گالره بهت ب ه  -

  کار کنی؟

باره سددددددر به هیر می شددددددود مقابل  می بی لرف لحظه ای سددددددر بر می دارد و ن ا م می کند و دو

 ایستم و دستانم را در جید شلوارم فرو می برم

 یه سوالی ذ نم رو درگیر کرده؟! خواستم بیای اینجا که خودر جواب بدی؟ -

 مردد و سر به هیر می پرسد

 امر ک نید ی سیپان خان؟ -

  ند ساله این جا کار می کنی؟ -

 پیداست سرش را باال می گیرد؛ تری در ن ا  

سدددی و پنج سدددال اه خدا ع ر گرفتم پونهده سدددال  و اینجا بود،  ی شدددده سدددیپان خان خطایی  -

 کردم

 در ل ور من نه ولی پشت سرم بله -

 غلط بکنم خان هاده ما رو  ه به این غلط  ا -
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پونهده سدددددالی  سدددددت که این جایی و  نوه ن ی دونی لرف  ای این خونه لرف  ای این خونه  -

  اید  یچ جایی لتی یه کل ه اش نقل بشهاست و نز

 رنگ اه رخسارش می رود تا می آید د ان باه کند مان  اش می شوم

 ی  ن ی خوام  یهی بشنوم؛ فکر کردی ن ی دونم ت ام لرف  ای این خونه رو برای اون کسی  -

گالره میدی،  که پار و به اینجا باه کرده می بری، نشنیدم شرو ور  ای اون بیرون رو میاری تحویل

فکر کردی ن ی دونم؛ دوتاشددددددو می کنی  هار تا و میای در گوش گالره می خونی تا لاال سددددددکور 

کردم اه   ون روهای اول گ تم امروه درسددت میشددی فردا درسددت می شددی نشدددی اما دی ه بسدده 

دی ه ت وم شدددد؛ ج   می کنی میری پیشددد ، میری می گی سدددیپان گ ته به وهللا ی علی قسدددم 

دی ه کسی رو ب رست س ت گالره که بد تو گوش  ب ونه بدتر اه اونی که  ست می شم، یکزار 

میری به   ون  ایی که دو ساله دارن ور و ور هبون می  رخونن می ی خدا نکنه سیپان خان باهم 

 اراجیز بشنوه که گالره اِله و گالره بله فه یدی

 میانه گریه دست به  شم  ای  می کشد

 م اما تو رو خدا بیرونم ننداهین غلط کردم ب دا جایی رو ندارم به پا تون می افتممی م آقا می گ -

نه  - نا و این خو قزل رفتن اون کلید  ا رو  م می ذاری و میری؛ دی ه ن ی خوام دور بر گالره، ها

 بزین ت  ون دفعی بعد این طوری ساده ن ی گذرم اه بانی این موش دوندنا

. 

. 

.۲۱ 

. 

 :می کنم برای  یاد آوری

 کلید  ا -

بی آن که برگردد کلید  ا را روی کنسدددول می گذارد و با   ان لال خانه را ترک می کند بسدددتن در 

  همان می شددود با صدددای مسددج گوشددیم روی میه، دلم فرو می ریهد به سدد ت  بر می گردم و با 

بار می یرد و هنده می قدم  ای بلند پی  می روم برش می دارم و تا پیام را باه می کنم دلم  هار 

 شود

 اما   ه ی این لال و شور و  یجان فقط تا همانی ست که می بینم م اطز  آن که باید نیست

 "کارشنای فردا برای دیدن باغ  ا میاد، سیپان خان "
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ن   لز  شده و مانده در سینه ام را با لالت تحلیل رفته اهسینه ام بیرون می د م و خودم را 

اهم  را باید  نوه منتظرش باشم؟  را باید  نوه  م قلزم با صدای یک مسج آن روی مزل می اند

قدر تپیدن  باال و پایینم شود؟  شم  ایم را روی  م می فشارم؛ ای کاش می شد   ین که برای 

خواب اراده کنی  شددم بزندی و خوابت بزرد نه این که سدداعتی یا سدداعت  ا برای خوابیدن تالش 

ی سدددر این که مغه خسدددته اسدددت و دل  نوه در پی الر و الواتی اش تاهه سدددر کنی و به جایی نرسددد

شز  باشد و خواب  نیاید کاش می شد شد  ا درست وقتی ساعت خوابت رسیده دوشاخه ی 

 فکر و خیال و  ر  ه سندرم دواهده به بعد  ست را کشید و به خواب رفت

 امشد رو بیرون ن یری؟ -

 تو  م بلدی سوال بپرسی؟

 امروه دنزال دارو  ا کلی گشتم، ن ی تونم نه؛ -

 می دونم  ی کشیدی؛ گا ی که دارو ا گیرم ن ی اومد این لالی می شدم -

ن ی دانی راست  ق یه فقط به دارو  ا ربط ندارد امروه را کلی با خودم تنها بودم، من می ترسم 

 اهتنها شدن با خودم

 او وم -

 صدای قدم  ای  نهدیک می شود

 فالک   ست، خواستی ب ور ای تو  -

 سینی را روی میه می گذار

 گالره خانم کاش می فه یدی  ایی فالک  خوردن ندارد

با ن سی ع یق که نی   اه روی لسرر است و نی   اه دلتن ی،  شم باه می کنم اما خودم را 

و می  اه لالت پالسیده ی روی مزل باال ن ی کشم؛ او  م بی لرف بعد اه گذاشتن  ای ن ی ماند

 رود

 شد ب یر -

 شد ب یر! یادم ن ی آید تو شد ب یر گ ته باشی، آفرین امشد در لرف هدن ول رجی می کنی

صددددای بسدددته شددددن در اتاق به گوشدددم می رسدددد  ند لحظه ی دی ر در آن لالت می مانم و بعد 

 دوباره سر بر می دارم

برود؛ فالک  را بر می دارم، خودم را به خوردن  ای دعور می کنم که شدداید خسددت ی ام ک ی در 

  ای را که در استکان می ریهم، با دیدن رنگ و روی بدش اه خوردن منصرف می شوم
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پوهخند روی لزم می نشیند وقتی خسته باشی؛ او نزاشد کنارر بنشیند  ای  م لق دارد  نین 

 رنگ و رو ترش کند

ی انداهم و   ان طور که الما  ا دسددت به هانو می هنم؛ اه جا بلند می شددوم کت را روی شددانه ام م

 را خاموش می کنم در لینِ باه کرد دک ه  ای پیر نم را ی اتاق می شوم

. 

. 

.۲۲ 

. 

با این که خسدددددت ی تنِ در مانده ام را ع یقا خوابانده اما صددددددای باه شددددددن در اتاق را متوجه می 

هاناست باه  م خواب  شوم؛ صدای پا ای بر نه ای که روی سرامیک  ای کز اتاق می دوعد قطعا

 ر ایم ن ی کند

 !بابایی -

صدددای  اه بغض گرفته! ان ار که برق سدده فاه را اه تنم گذرانده باشددد؛ سددرم را اه بالشددت کنده می 

 شود و سر جایم خشک می نشینم

 !بابا بیداری -

دای  بابا! بابای او من نیسدددددتم اما اگر فر ان بود این طور مات  ن ی برد که عهیه دردانه اش صددددد

 ب یرد دستی به  شم  ایم می کشم

 !جانم بابا -

 این کافی نیست؛ کنارم ایستاده به آغوش می کش   که دوباره هبان باه می کند

 مامانم خوابیده تو رو خدا تو رو خدا-

  نان اه تری می لرهد که دلم ن ی آید لحظه ای اه خودم جدای  کن

  ی شده قربونت برم؟ -

هند خودش را اه آغوشم بیرون می کشد و   ان طور که دستم را می کشد گریه می کند و  ق می 

 مرا اه جا بلند می کند و به س ت اتاقشان می کشاند

  ر کاری می کنم بیدار ن ی شه -

 قزل اه رسیدن به اتاق به آغوش  می کشم

  یهی نیست بابا جان ن ران نزاش -
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می شدود؛ روی ت ت دراه کشدیده و میان  وارد اتاقشدان می شدوم  شد م را به سد ت گالره کشدیده

خواب گریه و ناله می کند و صورت  خی  اشک است، آنقدر گریه کرده که  ق  ق  بند ن ی 

  آید به س ت  می روم هانا را کنارم همین می گذارم و   ان طور که

 :دست روی سرش می کشم می گویم

 گالره -

 جواب ن ی د د

. 

. 

.۲۳ 

. 

 گالره جان -

 گوشه ی  ش ان  می گیرم هانا  م گریه افتاده اشک را اه

 بابا یه کاری کن -

  گالره با توام -

 :نکند در این لال ب اند به س ت هانا می  رخم خیلی ترسیده

 بابا جان گریه نکن  یهی نیست برو یه لیوان آب خنک بیار -

  شم باه می کند  ند بار دی ر شانه اش را تکان می د م و صدای  می هنم تا این که باالخره

 خوبی؟ خواب دیدی -

تن  می لرهد این لرهش اه  ق  ق نیسدددت؛ خودش را باال می کشدددد اما لحظه ای ن ی تواند تکیه 

ده و پشددددت  خالی می شددددود دسددددت  را می یرم و ن ی گذارم به تاج ت ت تکیه ده؛ سددددرش را به 

 آغوش می کشم و دست روی سرش می آورم میان بغض لد باه می کند

  ر ان فر انف -

 بغض و لحن  قلزم را درد می د د

 فر ان  ی     خواب بود آروم باش -

نه نه خواب نزود فر ان اهم رو گرفت کنار تو و هانا آقاجون مامان جون نشددددسددددته بود، می گ ت،  -

 می خندید با   ه اما من و ن ی دید می دید اما

  ی  آروم باش     خواب بوده -
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 هانا: مامانی خوبی؟

ل ددددور هانا بحث را ادامه ن ی د م ن ا م را به سدددد ت  می کشددددانم لز ند روی لزم نق  می  با

 بندد نی ی اه آب لیوان را ری ته اه دستان کو ک آب  که می کند

 معلومه که خوبه؟ -

لیوان را س ت گالره که سر اه سینه ام برداشته می گیرم؛ اه دستم می گیرد و ک ی اه محتوای  را 

 می خورد

 ای ری ته روی صورت  را کنار می هنم و پشت گوش  می فرستممو 

 مامان خانم پسرر هل ت  و کشید -

 :لد  ای لرهان اه بغض گالره به لز ند ک ان می شود و با مکثی کوتاه می گوید

 مرسی عشق مامان -

. 

. 

.۲۴ 

. 

 هانا پی  تر می آید

 پ   را داری می لرهی، خوب نیستی -

 منکر شد با وشی اش را ن ی شود

  ون سردشه-

پ  اه گ دت این لرف بدال  را برای گالره مرتدد می کنم او  م بی لرف سددددددر می گدذارد پتو را 

 روی  می کشم

  ق  ق   نوه بند نیامده اما آغوش می گشاید

 گل پسرم بیا ب یر ب واب دیر وقته -

 قدمی به عقد بر می دارد

 من می ترسم اگه مامان باهم این طوری شه،  ی؟ -

 دستم را به س ت  دراه می کنم که بیاید

 ن ی شه پسرم خواب بود، ت وم شد -

  نه میشه  ر شد این طوری میشه؛ من می ترسم  کار کنم؟ -
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 دست به هانو می هنم اه جا بلند می شوم

 بیا پی  من ب واب -

 ن ا   را اه گالره می گذراند و به من می دوهد

 مامانم بیاد؟ -

 !آید؛ من و گالره کنار  م لتی باوجود تو لحظه ای ن سم بند می

 آخه اون تنهاست باهم این طور شه  ی؟ -

 هانا هانا ناخواسته داری رشته  ایم را برای آرام کردن مادرر پنزه می کنی، ن و، لرف نهن

 گالره: هانا مامانم قول می دم دی ه خواب نزینم بیا، بابا کار داره، باید بره

 را می بنددبه پشت قدم دارد و در 

 ن یر بابا  یچ کاری نداره اونم خواب  میاد -

تا می آیم لرفی برای توجیح  بهنم عقد گرد می کند برق را خاموش می  ما  قدم بر می دارم ا

 کند

 نه -

 نه" ی گرفته اش دلم را آت  می هند"

ور که شددددددز واب را روشددددددن می کنم که جلوی پای  بزیند پتو را برای  کنارمی هنم گالره   ان ط

برای  آغوش گشددددوده مزهور ن ا م می کند،  شددددم  ایم را روی  م می فشددددارم هانا که دراه می 

 کشد من  م کنارش دراه می کشم دست می برم و شد خواب راخاموش می کنم

  قدر خوبه که توام پیش ونی؟ -

ی ان ار که خیال  اه مادرش رالت  شددده باشددد به سدد ت من می  رخد و صددورتم را بادسددت  ا

 کو ک  قاب می کند، بغض گلیم را می  الند

 ب واب دی ه شیطونک -

سرش را به سرم می  سزاند؛ فقط فر ان این کار را می کرد او خود فر ان است شک ندارم پ  

 را اس   هاناست می شکند بغ م  ر تکه اش  هار تکه ی دی ر می شود  ر  هار تکه در دلم 

ونه سددددوه می د د و درد  ایم را یاد آور می شددددود؛ مرخ فرو می رود دردش  شدددد انم را سددددوهن گ

فر ان، درد نزودن ، یتیم شددددن هانا، به غم نشدددسدددتن گالره، عهای ابدی این خانه و باالخره ویرانه 

ای با خاک یکسان شده اه کاخ مجلل آرهو  ایم، ویرانه ای که شک ندارم یک ن ر هیر آوارش  نوه 
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درسدددت آن جا که با جان عجین اسدددت، ب  که  شدددم به راه مانده اسدددت، یکی که در اع اق دلم 

  رفتنم دوخته که شاید برگردم،  شم  ای  خشک شده

ه ای به دست کو ک هانا می نشانم گلویم تیر می کشد و  ش م ب.و.سک ی سر خم می کنم و 

می سدددددوهد به اشدددددک  ایم اجاهه ی  کیدن که  یچ اجاهه ی جوشدددددیدن  م ن ی د م و با "شدددددد 

ام  شدددم می بندم و در  وای  ن سدددی ع یق می کشدددم این اسدددت لکایت بغض  ای ب یری" آر 

 شکست و بی اشک من

. 

. 

.۲۵ 

. 

دامنه ی کوه را به فرهی و  ابکی   یشه باال ن ی توانم باال بروم بی جست و خیه با گام  ای بلند 

ه می گذرانم و سدن ین قدم بر می دارم، ن سدم با   ین اوضداد  م به شد ارش می افتد دامنه را ک

دی ر ن   باال رفتن برایم ن انده بر می گردم ک به پشدددت سدددر ن ا ی می اندام   ان جا تیکه ام 

را به ت ت سن ی می د م و به اطراف ن اه می کند، کارگران در مهرعه  ای دامنه ی کوه و نرسیده 

 به باغ مشغول کار اند

نم ک ی عجید اسدددت من و این تکیه ام را به ت ت سدددنگ سدددسدددت می کنم و   ان جا می نشدددی

خسددت ی با عقل جور در ن ی آید؛ آب گلویم را فرو می برم به سدد تی مت ایل می شددوم و گوشددی را 

 اه جیزم بیرون می کشم؛ باه  م بهم ری ته

ق ل گوشی را که باه می کنم با م اطزی به نام "کامران" ارتزاط بر قرار می کنم ن    ای پر فراه و 

 دادن کامران تنظیم می کنم فرودم را تا جواب

 الو -

 با ت ام مردان ی ام می ترسد الو ب ویم؛ می ترسم الو ب ویم و به جواب   یش ی ختم شود

 الو سیپان لالت خوبه؟ -

صددای  در نیامده بغض می کند؛ کاش می شدد ب وید، نه نیسدتم محض رضدای خدا کامران یک 

  و  یهی را فه یده ایبار  م که شده در این  ند وقت ب و خزر داری ب

 !سیپان باه  م رفتی کوه -

 سکور سیپان؛ کامران را به ادامه وا می دارد
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 با این ن  ، ن   هدنا می شه فه ید قله رو هدی و نشستی روستا رو دید می هنی -

قله! این جایی که او نشددسددته تا قله ت ت سددنگ  ا فاصددله دارد بی توجه به لدی اشددتزاه کامران 

 :می داند جواب  جواب   یش یست باه  م می پرسدبا این که 

تو  را هنگ ن ی هنی؛ من دلم،  شدددم، گوشدددم جونم   ه و   ه به این گوشدددی و هنگ خوردناش  -

 بنده

این بار کامران اسددت که سددکور پیشدده می کند و پ  اه سددکوتی ن   گیر با صدددای تحلیل رفته 

 جواب می د د

 !هنگ بهنم که که  ی ب م -

لرف   یشددد ی! بغض راه ن سدددم را می بندد؛ ان ار که ت ته سدددنگ بهرخ پشدددت سدددرم باه   ان 

یکزاره روی گلویم می غلتد که ن سدددم قط  می شدددود و به سدددرفه می افتم کامران خوب این سدددرفه 

  ای خشک را می شناسد

 ی ب م پسر ب م نیست! ب م  ر ی دنزال می گردم آب شده رفته تو همین  ند بار گ تم این  -

 عت دل بستن ندارن، تو نزاشی یکیج ا

گلویم تیر می کشددددد و کوه به یکزاره می لرهد قزل اه این که به ریهش سدددده  ین  را باه روی سددددر 

 :کامران خالی کنم در جواب لرف  ای  فقط دو کل ه می گویم

 کاری نداری؟ -

 :کامران با مکثی کوتاه و پر اه تاسز می گوید

  سیپان -

 می د م ن سم را پر لرص بیرون

  ته؟!  ا -

  یچی -

 ت ای را بی خدا لافظی قط  می کنم

د م ن سددددم بند آمده و خیال باال آمدن ت ای را قط  می کنم و سددددرم را به ت ته سددددنگ تکیه می

 ندارد

با این که   ه  یه به لرف  ای  بار در ذ نم رنگ می گیرد  لرف  ای   یشدددددد ی کامران این 

اما باه  م خیلی سددری  با افکار مقابله می کنم و کنارشددان می کامران شددزیه اسددت تا طره فکر من 

هنم بغ ددد  با این کار سدددن ین تر می شدددود ولی او اشدددک برای  بی انه ترین تعزیر دنیاسدددت  ر 
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 قدر  م بغض روی بغ م بیاید قطره ای اشک اه  شم  ایم ن ی  کد دست خودم نیست بی 

ه به قصدددد هنگ هدن، گالری اش را باه می کنم به ب   قرار گوشدددی را اه کنارم برمی دارد؛ این بار ن

 شودکنم ک ی راه ن سم   وار تر میم  ی ام می روم باهش که می

 تعداد عک   ای گالری م  ی ام اه عک   ای دی ر بیشتر است

ان ار که دنزال اکسددددددیمن باشددددددم روی یکی اه آن مرب   ای کو ک آرام  ب   را ل   می کنم 

 رفه می گیرمن   ع یقی میان س

. 

. 

.۲۶ 

. 

 شدددم که باه می کنم دختر مو بلندی را در لال بسدددتن مو ای  می بینم به دنزال ن سدددی دی ر 

صدددددد حه را کنار می هند دختر مو بلند  ال گونه  ای  را با لز ندی دلربا در آن شدددددددال و کاله 

 همستانی قاب کرده

گردن کسی درست شزیه من که غرق باه ص حه را ورق می هنم؛ دختر مو بلند دست  ای  را دور 

  یدهب.و.سخنده است للقه کرده و محکم گونه اش را 

یده را ل   ب.و.سدستم نا خوداگاه باال می رود و درست جایی که دختر با آن گونه ی  ال دارش 

می کنم ع یق تر ن   می کشددم؛ سددرفه ام کی بند آمده که این  نین لز ند روی لد  ایم ک ان 

 کشیده است

 "بار گ تم این رنگ و لعاب  ا رو که خودر میهنی لداقل دی ه به من ن الصد " -

 "می هنمدوست دارم دلم می خواد اصال دارم مارکت " -

 "مارکم! اون وقت  را؟" -

 طره ای اه مو ای  را پشت لز  سزیل گونه می انداهد و یک تای ابروی  را باال می انداهد

 "تو صالاب داری" -

 کل ه ی صالاب را شزیه به من در هبان می تاباند طوری که خنده ام می گیرد

 "این االن ادای من بودآ" -

 ای ابری ک ان   ت رنگ می کشند لز ندم ع ق می گیردشزیه رن ین ک ان  ایی که در  و

 ص حه را ل   می کنم
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  من س ر کردم یا تو -

 اه ت ام تعزیر کل ه ی س ر بیهارم ص حه را کنار می هند

 من منتظرم یا تو -

 :کوه می لرهد و دل یر تر می پرسم

  من گذاشتم رفتم یا تو -

 به  شم  ای میشی اش  شم می دوهم

  ود  شم انتظار باشم یا تومن قرار ب -

دست روی عک  می کشم و سری اه روی تاسز تکان می د م که ص حه کنار می رود و صدای 

 گوشی با ص حه ای که نام "محسن" روی  نوشته شده بلند می شود

سرم را باال می گیرم و به س ت باغ ن اه می کنم پاترل مشکی رنگ را که کنار ورودی باغ می بینم، 

 جواب می د م بی درنگ

. 

. 

.۲۷ 

. 

 ب و م  محسن؛ پ  بچه  ا کجان؟ م ه نیومدن؟ -

محسددددن ن ا   را به سدددد ت کوه می  رخاند؛ اه آن فاصددددله ی هیاد دسددددت بلند می کند و مردد 

 لرف  را می هند

 را خان هاده اومدن فقط گالره خانم پایین ن یان؛ منم  یهی ن  تم بهشددددون که خودتون بیاین  -

ساعد نیست یعنی باید لت ا می اومد؟ این دختر خیلی وقته نیومده اگه صالح می لال  هیاد م

 دونی برش گردونم

 !لال  -

دلیل مسددداعد نزودن  را در دل لدی می هنم؛ اه جا بر می خیهم و   ان طور که اه ت ت سدددنگ 

 :پایین می روم، می گویم

 کجا برش گردوندنی مشدی االن خودم میام؛ ایرادی نداره -

  اشه آقا؛ پ  من می تونم برم سراغ کارگرا؟ب -

 آره تو برو -
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ن ا م به ماشدددین اسدددت و پایین می روم تا پایین آمدن اه کوه باه  م   انی که باید می شدددوم؛ به 

 س ت ماشین می روم؛ درش را باه می کنم و جای راننده می نشینم

 الوال ا ل خونه؟ خوبین -

 سالم بابایی -

 مب.و.سدست  را می 

 به روی ما ت وروجک؛  را پایین نیومدین؟ -

 اه میان صندلی  ا به صندلی جلو می کشان  

 مامان پایین نیومد منم موندم پیش  -

ر سرش می شود؟ در جواب سکور و ن اه خیره ام می لحظه ای ن ا   می کنم؛ او  م قول و قرا

 :پرسد

  را این طوری ن ام می کنی؟-

م، با ب.و.سددخم می شددوم و دسددت  ایم را دو طرف صددورت  می گذارم و ت م  شددم  ای  را می 

 :توجه به قراری که در این  ند روه بین ان عهد شده و مادرش را تنها ن ذاشته می گویم

 داری مرد میشی  ا؟ -

 انداهد ای کو ک  را باال مینهشا

 بودم -

گیرد و مو ای نرم و قهوه ای رن   را مرتد می کنم، بی لرف به سددددد ت گالره رو می خنده ام می

 : رخانم

 تا اینجا اومدی پایین ن یای؟ -

 شددددددم  ای غ هده اش را با این لرف به اطراف می  رخاند و ان ار که دری را تح ل می کند لد 

میل ک ان شدن به پایین را دارند اما سعی می کند تعادل شان را ن ه دارد س تی   ای   ند بار

این ن ه داشتن اه  شم  ایم دور ن ی ماند پیاده می شوم و ماشین را دور میهنم در س ت گالره 

 را باه می کنم

 بیا بریم یه گشتی بهنیم؟ -

می گذارد و پایین می آید هانا  م  مردد بودن  را با دیدن ن اه منتظر هانا به عک  الع ل  کنار

با پیاده شدددددن مادرش پایین می آید و شددددادمان دسددددت  را می گیرد گالره آرام دسددددت هانا را می 

فشارد و من قدمم می شود صدای ن   ع یق و پر لسرت  را ل  می کنم؛ کم کم به کارگران 
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تری اه دیده شدن داشته مشغول کار نهدیک می شویم ن ا   را به اطراف می  رخاند ان ار که 

باشدد سد تی می ایسدتد که دیده نشدود  یهی ن ی گذرد که خانم  ایی که مشدغول  یدن سدید 

سدددزه روی درختان  سدددتند متوجه مان می شدددوند   ه یک به یک سدددرشدددان را باال می گیرند و به 

  می گالره ن ا ی می انداهد ن ا م را به لالت  می دوهم س ت معذب است و ن ا   را اه ج 

دهدد فاصددددله ی بین ان را کم می کند و نهدیکم می شددددود، این نهدیک شدددددن اه تری اسددددت کامال 

متوجه می شوم او دارد اه ن اه  ای خیره درد می کشد ن اه  ایی که قزل اه ل ور من لرف  ای 

هیادی به دنزال داشته اند اما لاال لت ا م  محسن لرف  ایم را به گوش شان رسانده که کسی 

 تی جرار طول دادن ن ا   را نداردل

به بوته  ای تور که نهدیک می شددویم؛ هانا با ذوق دسددت مادرش را ر ا می کند و به سدد ت شددان 

می دود   ه کارگران سالم می کنند و جوابشان را می د م گالره اما  یچ ن ی گوید و سربه هیر تر 

ه  ا دوام بیاورد و تح ل کند، سددای  می شددود، کسددی  ه می داند او ن ی تواند در مقابل این ن ا

 دست  ای  را روی دست  ایم ل  می کنم نهدیک تر اه   یشه کنارم ایستاده

او لتی اگر  م کسدددددی بی منظور ن ا   کند، طور دی ری این مسدددددئله را برای خودش تعزیر می 

ربطی درد را کند   ین باعث می شددود قدمی اه آن خانه ی غ هده بیرون بیاید  ر ات اق ربط و بی 

 برای  به ارمغان بیاورد

. 

. 

.۲۸ 

. 

ک ی قدم  ای  می لرهد ان ار شدددددددانه  ای  اه پ  ل  سددددددن ینی این ن اه  ای طعنه بار بر 

ن یامد و پا ای  می لغهد قزل اه این که بی  اه این کالفه شود و السای نزود فر ان باه لال  

هم و تن الغر اندام و است وانی اش را به خودم را بهم بریهد دست باه می کنم و دور ک رش می اندا

 تکیه می د م

 خوبی؟ -

 ارتعاش صدای  اه لالی که دارد خزر می د د

 می شه برگردیم -

 سرش را به باهویم تکیه می د د، ع یق ن سی می کشم و جواب  را می د م
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 برگردیم که  ی بشه باهم خودر و اسیر کنی، نه برن ی گردیم -

اه لج و لج باهی  م بدم می آید،  ند سددددال دی ر باید ب ذرد تا با مرخ فر ان کنار لج باه نیسددددتم؛ 

بیاید و هندگی رالتی داشددته باشددد؛ کسددی بعد اه کسددی ن ی یرد من خوب می دانم بودن در باغی 

که ان ار لاصدددل و   ره ی درخت  ای  یاد و خاطره فر ان اسدددت و عطر او را قدم به قدم بیشدددتر 

الره را خوب که  یچ ن ی کند، بدتر به     می ریهد مقابل تقدیر ایسددددددتادن بی می کند، لال گ

فایده است؛ فر ان با این مقابله بر می گردد؟ اه یک جایی به بعد باید با  ر  ه هندگی برای تو در 

  َنته دارد کنار آمد

 با  ر قدم ان ار که ذره، ذره اه وجود گالره جدا می شود و می رود پی خاطره ای

 صدایی درونم نجوا می شود

 "!تو ت ام این  ا را می فه ی و با این لال باه  م  وای  را داری"

 اعتنای  ن ی کنم و می روم سراغ توصیه   ای دکتر

 طزیعی که خاطرار برار مرور میشه اما تو نزاید به  شم اینکه آهارر میدن ن ا شان کنی -

نیدن لرف  ایم ل  می کنم قامت خ یده اش سدددددکور کرده و لرفی ن ی هند اما کم کم با شددددد

 ک ی فقط ک ی راست می شود،  ه می دانم شاید  م خیاالتی شده ام

. 

. 

.۲۹ 

. 

خوتکار را روی نقطه به نقطه ی فاکتور  ند بار پایین و باال می کنم؛ ن ا ی به سددامان می انداهم و 

 :می گویم

 ن تر  م دادن، بدن،  ون می مونه رو دست ونموردی نداره ب و با این اوضاد باهار اه این ارهو -

 سامان فاکتور را اه هیر دستم بیرون می کشد

 اما این طوری  یچ سودی برامون ن ی نداهه -

 خوتکار را روی میه می انداهم

آقای سدددامان سدددرتو باال ب یر؛ خوب ن اه کن، اینایی که اینجا می بینی اه من و شددد ا مشدددغله ی  -

خدا رو خوش ن یاد این یه قرون دو  هاری  م که بهشون میدم با اشون  کاریشون خیلی بیشتره

 امروه فردا کنم وقتشون رو اه سر راه نیوردن که بیان برای من
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 م  محسن  ای را پی  دستم می گذارد

 خدا خیرر بده خان هاده؛ خدا سایه مردون ی تو کم نکنه -

 محسن ن ا ی گذرا و پر معنا به سامان می انداهد

ن این مو  ا رو تو آسددیاب سدد ید نکردم  ر ی عقد تر بنداهیم  م ارهون تر می برن  م میره م -

 تو فراوونی  م کی یت  اه دست میره

اه جا بر می خیهم؛ لزه ای قند اه قندان بر می دارم و در  ای می انداهم، اه میه  ای به دسدددددددت 

و به کارگران که پ  اه ات ام کار فاصدددله می گیرم  ای را با   ان داغی نی ه شدددده اش می نوشدددم 

دارند اه در باغ خارج می شوند ن اه می کنم دیدن لال و روه خسته و شانه  ای افتاده شان برای 

 تص ی ی که گرفته ام مص م ترم می کند

 آقا آقا -

 به س ت محسنِ پریشان لال می  رخم

  ی شده -

 به در پشتی در د انم می ماند؛ با گ تن خانم و مسیر اشاره ی دست 

 خ خانم -

یکزاره خوره به جان دلم می افتد؛ دیدن صحنه ی پی  رو به لرکت وادارم می کند لیوان را دست 

 محسن می د م و به س ت گالره و هانا که انتهای باغ اند قدم بر می دارم

 هانا -

 صدایم لت ا با گریه  ایی که هانا می کند به گوش شان ن ی رسد

 ی د م و بلند تر صدای  می هنمقدم  ایم را جان م

 هانا -

 ن ی شنوند لعنتی تند تر اه پی  قدم بر میدارم

دسدددت  ای گالره  نان دور باهوی هانا للقه شدددده و به بیرون باغ می کشددداندش که ل  می کنم 

  ر لحظه دست  کنده می شود

  را هانا لج می کند؟ دلیل تری هانا  یست؟

 !ره و هانا می افتاد، ماشینن ا م به  ند متر جلو تر اه گال

 ماشین نه خدایا نه می دوم این بار گالره را صدا می هنم

 گالره -
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 :ن ی شنود یا خودش را به نشنیدن می هند بی ماللظه نام  را می غرم

  گالره وایسا -

با عصددددددزانیتی که ن ی دانم دلیل   یسددددددت؛ پشددددددت فرمان می نشددددددیند، قدم  ایم می دوند او 

تا نهدیک می شوم دی ر دیر است، ماشین را با نهایت سرعت اولیه و پر گاه اه جا استارر می هند 

 می کند و سر جاده ی باریک و پر پیچ و خم مسیر باغ  ا می انداهد

. 

. 

.۳۰ 

. 

 بی توقز دنزال ماشین می دوعم

 می گم وایسا گالره نرو -

نزال ماشددین می دوعم و با درد صدددایم در کو سددتان می پیچد؛ کوه  ا می لرهند با ت ام وجود به د

گالره را فریاد می هنم  ر  ه بیشدددتر فاصدددله می گیرد فریادم بلند تر می شدددود اه فریادم ل  می 

کنم کوه  ا می لرهند و ران  می کنند اما نه این ل  له شدن و ریهش آوار ماندن اه درونم نشار 

پیچ جاده می گذرد و اه دیدم خارج می یرد پایم می لغهد درد را بی خیال می شددددددوم و می دوم اه 

 می شودخارج شدن    همان می شود با بوق م تد کامیون  ایی که برای بارگیری آمده اند

پا ایم سددسددت شددده اند پرواه می کنم یا می دوعم یا  ر نیروی دی ری در پا ایم دمیده  یهی مرا 

 به دوییدنم محکوم می کند

  ی آید؛ آنچه که باید فر ان هانا گالرهلحظه ای ت ام  ست و نیستم پی   ش م م

ن   خشک سردم به س تی باال می آید و برای تنظی   اه دوییدن ن ی ایستم که  یچ به قدم 

 ایم جان می د م پی  میرم  ر گام را که به گام دی رم می سددددپارم همین هیر پایم میلرهد، کوه  ا 

 محکوم به ایستادگی اند

کی قزل اه رسیدن به پل خارج شده و به درخت تاک قطور بر خورد ماشین اه جاده ی باریک و خا

 کرده و اه کاپوت  ب ار بیرون می هند

 با بوق بلند و و  ناک کامیونی در نهدیکی ام به خودم میایم

کنار می کشددددددم و به طرف ماشددددددین راه کج می کنم پی  می روم مردی میان سددددددال قزل اه من به 

 باه می کندماشین می رسد در س ت هانا را 
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 یا مرت ی علی بچه -

 به س ت هانا بروم؟ پ  گالره  ه

 در س ت گالره را باه می کنم،   همان صدا میهنم هانا را

  هانا بابا -

 سر گالره را اه روی فرمان بر می دارم

 نحسی من کسی رو ن رفته -

 تا تکیه اش را آرام به صندلی می د م  شم  ای  را می بندد

  ستی باه کی این لرف و هده گالرهنیستی گالر نی -

  معطل نکن؛ برش دار بیار بیرون اه ماشین -

با صددددای مرد موقعیت برایم یادآور می شدددود، به خودم می آیم اما جواب  را ن ی د م م ر میان 

 الت ای به خدا و آوردن اسم هانا و گالره می شود لرفی  م هد؟

 در آغوش گرفته گالره در آغوش می روم س ت مردی که هانا را

 بابا هانا  ش اتو باه کن گالره تو یه  یهی ب و -

 به گالره بر می گردم

 باالی ابروی راست  شکسته و خون بینی اش بند ن ی آید

 :محسن خودش را می رساند و دست به سرش می کوبد

 یا امام غرید به دادمون بری -

 مرد عجوالنه به س تی می رود

 ستاه این طرف ماشین اینجا -

 پی  می روم

. 

. 

.۳۱ 

. 

پرسدددتار بتادین را روی گاه اسدددتریل می ریهد و دسدددت پی  می برد که روی سدددر شدددکسدددته ی هانا 

 ب ذارد؛ سرم را به جهت م الز کج می کنم و  شم می گیرم

 میان  وشیاری و بی  وشی"آخ" می کند
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 جان پسرم  یهی نشده -

کشددددم کارش را آرام و با التیاط انجام می د د و  پرسددددتار ان ار می داند درد هانا را من  م درد می

 بانداژش را طوری می بندد که هیادی  شم گیرد دِفرم نزاشد

ت وم شددده؛ می تونید بذارین   ند روه دی ه  م برای باه کردن ب یه  ا بیارین ، جای ن رانی  -

 نیست

 آرام و با التیاط سر هانا را روی بال  می گذارم

 م نون اه هل ت تون-

 پرستار با خوا شی کوتاه وسایل  را ج   می کند و اه اتاق بیرون می رود

 به س ت دکتر که بر می گردن به لرکار دست  روی دنده  ای گالره خیره می شوم

 دکتر درد صورت  مشکلی نداره -

 ن اه گذرا دکتر روی صورر گالره می  رخد

هودی می خوابه، یکی اه دنده  اش نه معاینه کردم مورد خاصددی نیسددت؛ ضددربه دیده ورم  به  -

  فقط شکسته، یه خورده م کنه اذیت  کنه اما مشکل جدی نیست

سرم را در جواب  تکان می د م و به س ت ت ت می روم؛ دکتر   ان طور که دارو  ای التیاج را 

 :می نویسد خطاب به پرستار کنارش می گوید

 هریق کنید  ین االن آمپوال رو با ِسرومی که گ تم براش ت -

  شم پرستار مصادف می شود با برگرداندن روی دکتر و بیرون رفتن  اه اتاق

به دنزال دکتر من  م اتاق را ترک می کنم تا می آیم صددددای  بهنم کنار اسدددتیشدددن پرسدددتاری می 

 ایستد و یک باره صدا می هند

 نیان نیان نیستی -

لرف در د انم می ماند؛ بی آن که اه  نیان" با آمدن اسددددددم "نیان" قلزم اه جا کنده می شددددددود و"

لرکت بایسدددتم  ند قدم مانده تا دکتر را پی  می برم، به مسدددیر ن ا    شدددم می دوهم که در 

اتاقی که روبروی اسددتیشددن اسددت به روی ان باه می شددود اه باه شدددن در تا آمدن دختر جوانی که 

که من ت ام  را لحظه لحظه   یچ نشددددانی اه نیان من ندارد ان ار سددددال  ا می گذرد سددددال  ایی

 انتظار را درد کشیده ام

 نا امید سرم را پایین می انداهم

 جانم خاطره صدا هدی؟-



                 
 

 

 نسیم غالمی )مه گل|  سقوط یک کوه رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

46 

 

ن سی ع یق می کشم اصال لواسم نیست که برای  ه آمده ام رو می گیرم اه مهلکه ب ریهم که 

 دکتر صدایم می کند

 آقای بر ان -

به سدددددد ت  بر می ردم؛ هبانم ن ی که ان ار لالم را  با تنی گری ته  که لرفی بهنم دکتر   رخد 

 :فه یده می پرسد

 کاری داشتین؟ -

 لد  ای خشکم را با هبان تر می کنم؛ برای  ند  انیه مغهم را ریکاوری می کنم

 بله خواستم یادآوری کنم که بی ار من -

 میان لرفم می آید

سن؛  ک می کنم و خزرش   ون مورد بی ارستان  راسی!  شم، آهمای   ا و عک   ا که بر  -

 و بهتون می دم اگه موردی نداشت می تونین بزرینشون

 هبان بند آمده ام را آرام می  رخانم

 باشه م نون -

جواب  را که می گیرد روی  را به سدد ت خانمِ  م نامِ "نیان" می  رخاند رو می گیرم و با پوهخند 

یهه گرفتن دارد؟ یعنی خاِک رد پا ای به طعنه آمیهی به خودم می توپم؛ نام نیان را شدددددنیدن دل ر 

  جا ن انده نیان به سرر اه دار دنیا فقط یک

  !نیان" نام وجود داشت آن  م نیان تو بود که این طور بهم می ریهی؟"

 ک رم اه خودم در می آید

 به اتاق بر می گردم ن ا ی به گالره و بعد به هانا می انداهم  ر دو خوابند به سدددد ت صددددندلی کنار

 هانا می روم و   ان جا می ت رگم  یهی ن ی گذرد که

. 

. 

.۳۲ 

. 

سرم را با ل  آمدن کسی به اتاق اه پشتی صندلی می گیرم؛ محسن با دیدن  شم  ای باهم به 

 س تم می آید

 ای کاش خودتون جواب می دادین؛ ن ران بودن -
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 مادر توضیخ دادمجواب  ند ن ر و باید بشنوم م  محسن؛   ون اول   ه  ی رو برای  -

 خان هاده ما این جاییم اه اوضاد و شرایط با خزریم اونا که اینجا نیستن -

 مهربانی و ساده بودن این مرد لد ندارد

تو بهتر اه من می دونی اون خونه و آدم  اش اگه مادرم رو فاکتور ب یریم اگه می خواسددددددتن کار  -

 تم اه اون خونه میاد بیرو لال  یکم عو  به اینجا  ا ن ی کشدددددید می بینی اوضددددداد رو امروه گ

 می شه بزین  ی شد

 تل ن را اه دست دراه شده اش به طرفم می گیرد

 راستی هانا به  وش اومد ب ید به پدرتون هنگ بهنم خیلی ن ران  بود -

 ق ل گوشی را باه می کنم و به قس ت ت ای  ای بی پاسخ می روم

داره، اگه کسدددددی لال هانا براش مه ه اول باید لال گالره هانا به   چین دل سدددددوهیایی التیاج ن -

 براش مهم باشه

بی توجه به   ه ی ت ای  ای اه دسددت رفته فقط پی یک شدد اره که  یچ وقت نیسددت می گردم، 

اه   ان اول می دانم گشتنم بی خودیست اما باه  م می گردم خدا می داند فاه این دل  یست 

 م اه  ک کردن که  م اه  ک نکردن  می گیرد  

خان هاده اگه شددد ام با این شدددرایط خوب راه نیای که ن یشددده؛ قرار بود صدددزوری کنید و بسدددپارید  -

 دست همان

 هانا: بابا نذار مامان

 تا صدای بغض گرفتی هانا به گوشم می رسد

 مب.و.سبی تعلل به س ت  می  رخم؛ اه جا بر می خیهم خم می شوم و پیشانی اش را می 

  طورهپسر باباش  -

 سرم را آرام روی بانداژ دور سرش می گذارم؛ آخ  بلند می شود

 !آخت به جونم بابا   ه  ی ت وم شد خوبی؟ -

ک ی سدددرش را می جنزاند خودم را فاصدددله می د م؛ رد اشدددک  ای خشدددک شدددده اش تاهه تر می 

 شود، دست رویشان می کشم

 با توام من و بزر پی  مامان مامانم کو؟ مرده بابا مامانم مرده -

 ب یرم برای تری  ایت تو  طور با این سن می دانی یعنی  ه؟
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در لحظه طوری اشدددک می ریهد و لزان  اه بغض می لرهد که دسدددتپا ه می شدددوم و خودم را کنار 

 می هنم

  را  شاش رو بسته؟  را گذاشتی ب یره؟ نهار ب یره؟ -

 خدانکنه ن رده عهیهم ن رده قربونت برم فقط خوابیده -

 بی تابی هانا گالره گوشه ی  ش   را بر می داردبا 

 ه هانا -

در پی صدای گالره سرش را اه بالشت بر می دارد ان ار درد در سرش می پیچد که سرش را لحظه 

 ای با دست می گیرد پی  میروم سرش را آرام به آغوش می کشم به سینه ام تکیه می د م

 دردر گرفته بابا  یچی نیست خوب میشی -

 :صدای گرفته اش می گویدبا 

 خوبم منو بزر پی  مامانم -

اه ت ت برش میدارم و به سدددددد ت ت ت گالره می  رخم بی لرف گالره ن ا   را فقط به هانا می 

 دوهد و این یعنی لاال وقت توضیح خواستن و سرهن  کرد نیست

 هانا را در آغوش  می گذارم

 مامانم خوبی؟ -

. 

. 

.۳۳ 

. 

 اران می کند و من ن سی رالت می کشم که شرمنده ی فر ان نشده امه بب.و.سگالره سرش را 

 خدایا شکرر که  یهتون نشد-

 لرف م  محسن   همان می شود با ورود پرستاری سرلال

 !به به آقا هانای گل؛ لالت بهتره -

 هانا با تعجد سر بر می گرداند و ن ا ی به پرستار و بعد به من می کند آرام لد باه می کند

  ین خان ه دی ه کیه؟ا -

 شزیه خودش آرام جواب می د م

 !خانم پرستار -
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به نشدددددددان ت هیم ابرو باال می انداهد و باه ن ا   را به پرسددددددتاری که آب نزاتی  وبی اه جیز  

 بیرون می آورد و س ت  گرفته، بر می گرداند

 برید ب رمایید آقا؛ اینم شیرینی ن وندنت دکتر گ ته خودر و مامانت می تونید -

ص ی یت پرستار لز ند را روی لد هانا می آورد با تردید ن ا ی به آب نزار و بعد من می انداهد، 

لز ندش لد  ای مرا ک  می آورد و برای تایید  شم  ایم را بر  م می فشارم، عجوله آب نزار 

 را اه دست پرستار می گیرد

 مرسی پرستار خانم -

د و نحوه ی دارو  ایی را که دکتر تجویه کرده را برایم توضددیح می پرسددتار با لز ند رو اه هانا می گیر 

د د توضددیحات  که ت ام می شددود، می رود و من رو به محسددن می گویم من میرم کارای ترخی  

 رو انجام بدم توام برو یه ماشین ب یر

 :د و می گویدب.و.سپی  می آید هانا را می 

 ر  ای ترخی  انجام می دمآقا ش ا بشینید پاتون درد می کنه خودم کا -

 به س ت در میروم

 یهی نیسدددددت یه پیچ خوردگی سددددداده اسدددددت، راسدددددتی ده ن یریم  ا، هنگ بهن   ا نگ کن با  -

 فریدون

 یعنی شهر می مونیم؟ پ  بقیه  ی منتظرن -

 تا جایی که یادمه دی ران میان عیادر مریض نه مریض بره -

 :میان لرفم می آید

 اونم به  شم اطالد می دم بهشونش ا لال خودتو ن یر  -

 خیرخوا ی اش را لحظه ای بی خیال ن ی شود

 اگه بدونم برار دردسر ن ی شه می م ن و -

 دست روی شانه ام می گذارد و با دست دی ر به صندق اشاره می کند

 نه دی ه خان هاده قرار نزود بهنید سیم آخر -

 لزم به پوهخند کج می شود

 ه این شده لالمنهدم م  محسن نهدم ک -

. 

. 
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.۳۴ 

. 

به محض ورود محسددن به خانه و گذشددتن اه لیاط تا درب ورودی اه ماشددین پیاده می شددوم گالره 

ان ار خیال پایین آمدن ندارد در را باه می کنم، با باه شددددددددن در به خودش تکانی می د د و با 

می کشدددم و سدددرش را روی التیاط پایین می آید، خم می شدددوم و هانا را که خواب  برده به آغوش 

شددددانه ام می گذارم، عقز رد می کنم و در را می بندم گالره  نوه اه جای  تکان ن ورده و به نقطه 

ای خیره شده است مسیر ن ا   را دنزال می کنم  ش   به ماشینی است که هیر سایه بان 

ب یرم، بعد اه پارک شددددددده، لد  ای  را نام هوم تکان می د د، پی  می روم که جلوی دیدش را 

  ند کل ه صدای  واضح تر می شود

 سیپان -

گوشم به لرف اوست و ن ا م می رود پی باه شدن دری که در این وقت شد باه می شود خوردن 

 شانه ی گالره و عقز ردش   همان می شود با بیرون آمدن مادر

 شانه  ای نحی   می لرهد

است که به سینه ام تکیه کرده، شا دش  م ترسید، این اه لرهش خ یز و بی توقز تن  معلوم 

 دستی است که دور ک رش للقه شده

. 

. 

.۳۵ 

. 

آنقدر اه دسدددت  شددداکیم که با این لال  باه  م تصددد یم می گیرم لرفی نهنم  نوه صدددحنه  ا و 

دلهره  ای  ند سدددداعت پی  یادم نرفته اسددددت  یچ ضدددد انتی ن ی کنم که لال  را بد تر اه این 

پی  می روم مردد    امم می شود ع ه   ان جا کنار در و تکیه به عصای   نکنم قدمی به جلو

 ایستاده مادر قدم  ای  سری  تر اه ماست به محض رسیدن  دستی به پشت هانا می کشد

  خدایا شکرر الهی شکرر -

 قزل اه این که به س ت گالره بچرخد؛ گالره آخرین نجوای  را بر هبان می آورد

 انمن ن ی تونم سیپ -

 مادر صورر گالره را در دست می گیرد
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  خوبی دخترم؟ م ه  ی شد آخه؟  را به این روه افتادی؟ -

وهن تن  ک ی روی دسددتم می افتد رو به مادر می کنم برای  شددم  ای به اشددک نشددسددته اش و 

 :دلواپسی اش می گویم

  یچی نشده شیرین خانم  را تا این وقت شد بیدار موندی قربونت بشم -

 ه آرام در گوشم نجوا می کندگالر 

 دب.و.سبی طاقت باه ن ا   را به گالره برمی گرداند پی  می رود پیشانی اش را می 

  قربونت برم بیا بریم تو -

 گالره را به س ت خودش می کشد و با خودش   راه می کند

 :رو به محسن که کنار ماشین ایستاده می گویم

 دارو  ا رو جا گذاشتم؛ هل ت  با ش ا -

. 

. 

.۳۶ 

. 

 بی لرف دست روی  شم اش به معنی " شم" می گذارد

هانا را روی شددددددانه ام جا به جا می کنم و بی بال گویان با ن ا ی اج الی به طرف خانه بر می گردم، 

ع ه پشت پنجره ی پذیرایی ایستاده که با دیدنم پرده را می انداهد، سری اه روی تاسز تکان می 

یرم تا وارد می شدددم مادر اه اتاقی که الت اال گالره را آنجا برده بیرون می د م و را م را پی  می گ

آید درد در  شدددم  ای  النه کرده اما ن ی دانم لحظه ای با دیدنم  ه فکری می کند که لز ندی 

لرهان به لد  ای  می نشدددیند بی لرف پی  می آید مو  ای بهم ری ته روی پیشدددانی ام را کنار 

 شانه  ایم می کشدمی هند و دست روی 

 خست ی  ار به جونم مادر؛   ه  ی درست میشه، مرد رو   ین س تیا مردون ی می د د -

 خست ی را پ  می هنم شانه  ای افتاده ام را باال می انداهم و راست می ایستم

  "درد، کوه  ا را اه پا ن ی انداهد؛ آن  ا را عظ ت می د د"

 :گوید ش کی می هنم و با  اشنی لز ند می 

 س تی کدومه شیرین خانم؛ یکم خسته ام -

 ه ای به صورت  می هنم که   همان هانای خواب آلود را اه آغوشم می گیردب.و.سخم می شوم 
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  بچه رو بده من بزرم پی  پدرر مط ئنم  نوه خواب  نزرده واس  کلی بی تابی کرد -

 کشم دو دستم را در مو  ایم فرو می کنم و دست  ایم را به باال می

 ش ام دی ه هل ت اوردنشو نک  اذیت می شی خودم یه دوش ب یرم میام برش میدارم -

 منتظر می مانم بروم اما قزل اه این کا رو ب یرد صدای  می هنم

 شیرین بانو -

 جانِ بانو -

مثل خودش پی  می روم؛ دسدت  ایم را باال می برم و هیر  شدم  ای  می  منتظر بر می گرداند

 کشم

 شزت ب یربرو  -

 با لز ند  شم روی  م می گذارد و اینزار به س ت را رو دوباره رو می گیرد

. 

. 

.۳۷ 

. 

تن خسدددته ام را به سددد ت اتاق گالره می کشدددانم تا قزد اه خوابیدن جویای لال  شدددوم اما قزل اه 

 ورودم به اتاق صدای گریان  که ان ار با کسی لرف می هند ناواضح به گوشم می رسد بی آن که

در بهنم وارد می شوم با وارد شدنم فقط کل ه ی "خدالافظ" را به هبان می آورد و تل ن را قط  می 

 کند

اه پنجره رو می گیرد و به سددددد ت ت ت می رود  نوه لزای  ای  را عو  نکرده لزه ی ت ت می 

 نشیند و دستی به  شم  ای  می کشد توجه ام به صورر خی  اشک  می رود

 گریه کردی؟ -

 :بی ن ی د د، برای رالت بودن  در را می بندم و پرسش رانه می پرسمجوا

 کی بود هنگ هد؟ -

 : ق  ق  نشان اه گریه ای بند نیامده می د د، اخم در  م می کشم و بی لوصله می پرسم

امروه کم نکشیدم اه دستت گالره به نظرر االن وقت هبون باه کردن نیست؟ به نظرر االن نزاید  -

 یهی ب ی که یکم اه این لالی که  سددددتم درم بیاری، من لعنتی امروه داشددددتم دنزال  لرفی بهنی

 اون ماشین برای رسیدن به ش ا جون می دادم
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. 

. 

.۳۸ 

. 

سددکور می کند و سددکور کردن  خشددت خشددت اه اعصددابم فرو می ریهد دسددتم را در  وا کالفه 

 :تکان می د م

کنه، خیالتم نزاشددددده منم تو این هن ی سددددده ی   ی  یچی ن و  ی لرف نهن و من و دیوونه ترم -

 دارم

ان ار که انتظار باال بردن ناگهانی صدایم را ندارد ترسیده  شم  ای پر اه اشک  را باال می کشد 

 :پوه خندی اه روی عصزانیت و به سکوت  می هنم پی  می روم و به طعنه می گویم

 ت شده بودنکنه اون موقعم ماشین و برداشتی اه   ین تل نا به -

 آ آروم باش دست خ خودمن -

 میان لرف  می آیم شانه  ای  را می گیرم و عامرانه تکان  می د م

 دست خودر نیست؟ نزود؟ گالره تا کی این لرف  ا رو باید بشنوم -

من اه شددنیدن پچ پچ  اشددون بیهارم؛ سددیپان من دیوونه نیسددتم، من مشددکل عصددزی ندارم م من  -

 م این بی هانا بودنه که دیوونم می کنهفقط بدون هانا می یر 

 دستی در مو  ایم می شکم این فکر تا کی باید در سرش جوالن بهند

 نذار سیپان -

 سری اه روی تاسز تکان می د م به س ت پنجره می روم که باهش کنم پایم تیر می کشد

 من مریض نیستم، سیپان فقط -

یم را باال می کشدددم کتنی  ایم را با لرص اه پایم  نان درد در پایم می پیچد که   ان جا خودم پا

 بیرون می کشم

 من دیوونه نیستم، هانام رو اهم ن یرن خوبم -

  با شنیدن این لرف

 کتونی دستم را محکم همین می کوبم

تو  ر بار اینو می گی و من  ر بار برای بار  هارم یه لرف رو می م گالره  یچ کی   چین کاری  -

 هرو با تو ن ی کن
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می کنن؛ م ه تا لاال  ر کاری خواسددددتن نکردن؟ خودم با گوش  ای خودم شددددنیدم؛   ین االن  -

 بابا بود هنگ هد فکر می کنی  ی گ ت  ااا

  ق  ق بین کل ه به کل ه ی لرفر ای  می پیچد

 !پدرر؟  ی گ ت؟ -

ونی  ی بعد اه شدددددنیدن خزر تصدددددادف به پدرر هنگ هده که ع ه خانم جواب تل ن رو داده، می د

 گ ته؟

  یهی که نزاید را ع ه گ ته، کارش   ین است می دانم

گ ته بیا ج   کن دختر نحست رو بیا بردار بزر دخترتو آبرو برامون نذاشته بابام به  بر ن وره  -

م نزاید ب ه فردا اول صددددزح می فرسددددتم دنزالت که برگردی؟  را خان اجاهه میده ع ه  ر کاری بابا

می خواد بکنه؟ اونا می خوان من نزاشددددم واگرنه مثل فر ان اجاهه ن ی دادن سددددر هبونا بنداهن که 

ن این دختر نحسه، نحسی  هانا رو می گیره اونا کار خودشون و کردن کارد رو به است ون بابام هد

 من ن ی تونم نه اه تنها کسم ب ذرم نه اه هانا

 به سرفه می افتد؛ ت ام تن  بد تر اه بید می لرهد درد دنده، اه درد دوال می شود

 مو  ایم را با عصزانیت  نگ می هنم؛ ع ه باه کارش را کرده

ی شددددددی م ه گالره من مردم؟! خوب ن ام کن بزین من هنده ام گالره! وقتی مردم تو اه هانا جدا م -

 من مرده باشم که هانا رو اهر ب یرن م ه من و کنار فر ان خاک کرده باشن

 :نا توان لزه ی ت ت می نشیند

 :صدای فریادش که تری در آن مشهود است بلند می شود و میان گریه می نالد

  دور اه جونت خدا نکنه ب و خدا نکنه سیپان ب و خدانکنه ب و -

 د؛ میان درد و گریه می نالددست روی گوش  ای  می گذار 

 خدایا نشنیده ب یر خدایا نکن دی ه با من این کارو نکن -

 تاهه می فه م  ه گ ته ام  قدر صدایم را برای  باال برده ام

 :پی  می روم دست  را ب یرم که در اتاق باه می شود، به س ت در می توپم

 کسی تو نیاد -

 ، آرام تن  را باال می کشمبه گالره بر می ردم؛ لال   یچ خوب نیست

 من ن ی ذارم گالره لواسم  ست -

 لرفم  نوه ت ام نشده که در باه می شود و به دیوار می خورد
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. 

. 

.۳۹ 

. 

 اینجا  ه خزره؟-

به سد ت ع ه که به خودش قیافه ی لق به جاند گرفته می  رخم دسدت دور د انم می کشدم و 

 :پوهخند به لد می گویم

 ی اینجا  ه خزره؟یعنی ش ا ن ی دون -

 تکیه اه عصای  بر می دارد؛ پی  می آید و صدای  را ک ی پایین می آورد

 باید بدونم -

دست گالره روی دستم می نشیند به جای این که آرام شوم و هبان به د ان ب یرم، عصزی و کالفه 

 اه دست ع ه ای که ان ار  یچ نکرده اه کنار گالره بلند می شوم

 کی بوده به پدر گالره هنگ هده و اون پ  می شه ب ید -

 سیپان -

صدددای توبیخ گرانه ی مادرم میان لرفم می آید سددرم را به سدد ت صدددا می  رخانم؛ مادر درسددت 

 پشت سر پدر ایستاده، سکور کوتاه بین مان را پدر می شکند

 صداتو انداختی تو سرر پسر؛ لواست  ست کجایی؟ -

ه بر  یده ن ی شددددود؛  ر قدر بهم ری ته باشددددم کم آورده پوه خند روی لزم  نان دوخته شددددده ک

باشددم اه همین و همان کالفه باشددم با شددا و خان ن ی توانم، این اولین لوح اسددت که در ذ نم لک 

شددددددده"الترام به پدر" د انم را سددددددد می کنم در برابر گ تن لرف  ا و درد  ایی که اه بدنه ی کوه 

 ی ریهندسست شدن و بی نوبت و با سرعت فرو م

. 

. 

.۴۰ 

. 

 یچ خزری نیسدددددت داداش فقط سدددددیپانت صددددددا کل ت می کنه که  را من به سدددددهراب گ تم  -

 لواس  به دخترش باشه
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 آره سیپان؟ -

مادر با این که شک ندارم می داند ق یه اه  ه قرار است اما مرا به دفاد اه خودم قزل اه دل یری 

  پدر واردار می کند

آره" ع ه گوشدددی رو برداشدددته و   ین طور بی کم و کاسدددت ب ه "مراقد نه مادر من  ی  ی رو " -

 "دخترتون باشین

 رو به ع ه می کنم

ع ه خانم نه گذاشددته نه برداشددته به آقا سددهراب گ ته بیا دخترتو بردار آبرو برامون نذاشددته؛ بیا  -

 برش دار تا نحسی  دود مان ون رو به باد نداده

 ی که گذرا ن ا ی به ع ه می انداهد، می کنمن اه اه مادر می گیرم و به پدر 

 این   ه داد و بی داد نداره؛ شهال فقط خواسته گالره بره پی  پدرش لال  بهتر شه -

ن ا م ناخوداگاه به گالره می افتد؛ این ن اه کردن کافیسددددت که دوام نیاورم و ک ی پایم بلغهد و در 

داشته ام لحظه ای کم بیاورم و  ند تایشان  برابر   ان ت ت سنگ  ایی که با  نگ و دندان ن ه

 با سرعت سقوط می کند

نُ تی   ین بود! بابا گالره هن خان مصددددزت - و شددددکر؛ تعزیر تک تک لرف  ایی که می دونم شددددِ

منه؛ خودر شدددا د عقدمون بودی خودر این دختر و نشدددوندی سدددر سددد ره ی من، هن من به این 

جایی ن یره، اون هانا جلو  شددد   نزاشددده دیوونه می  نسددد ه  ای ارژانسدددی التیاج نداره، هن من

 شه لاال ش ا می خواین ب رستین  شهر دی ه برای درمان؟ با اجاهه ی کی با مشورر کی؟

 به س ت گالره می  رخم

   ین االن هنگ می هنی می گی سیپان گ ته الهم نکرده کسی رو ب رستی -

 ی ریهدسرش را باال می گیرد بی لالی اش بد تر به   م م

 دِ با تو نیستم  را ماتت برده -

 به خودش می آید؛ ن ا ی به پدر و بعد ع ه می انداهد

 اما -

 اما و" ه ر مار وقتی می م هنگ بهن یعنی هنگ بهن" -

. 

. 

.۴۱ 
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مادر پ  اه گ تن "سیپان" با لحن ش اتت گونه اش دل ور اه کنارم می گذرد و به س ت گالره می 

 رود

بابا  ر  ه می خوا م ب ویم با گالره لرف بهنم؛ خوب می دانم! نزاید در ل ور خاننزاید این طور 

 خوب تر می دانم! اما سکور خیلی وقت  ا سوء تعزیر می شود

من به صدددددالح تو و اون بچه این کار و کردم، گناه هنا  یه! گالره با این موضدددددود کنار نیومده باید  -

 !درمان شه

الفه اه لرف  ای ع ه ای که لکایت "نرود میخ آ نین در سددنگ" دسددتی به صددورتم می کشددم و ک

 :مصداق اوست می گویم

اگه بحث اینه خیلی م نون اه دل سددددوهیتون گالره به درمان نیاه داشددددته باشدددده؛ خودم نوکرشددددم  -

التیاج به این بار و بندیل کردن نیسددددددت، اما اگه غیر اه اینه باید خدمتتون عر  کنم اون ماییم 

، ماییم که تک تک ون باعث مرخ فر ان شدددددددیم؛ من بودم که با لرف فر ان اه خدا که نحسددددددیم

خواسته رفتم و ت وم کار  ا یه تنه رو دوش فر ان نشست، تو بودی ع ه که می گ تی پسر نزاید 

اه پدرش دور بیوفته که پشت  خالی شه و فر ان به   ین تن داد، بابا بود که ن ی تونست دوری 

کنه بذاره بره پی هندگی  تو شهر م ه تو شهر  م کارش فروخته   ره ی باغ  ای  فر ان رو تح ل

 پدر نزود؟

بابا  را لواسددتون نیسددت،  را یادتون رفته اون این دختر   ون سددوگلی خونه ی بی دختر شددا و 

 خان، با این انگ نحسی دارین دیوونه اش می کنید

. 

. 

.۴۲ 

. 

بابا با تکان دادن سددرش اه روی تاسددز کشددم که خانبا ت ام شدددن لرفم دسددتی پشددت گردنم می 

 :می گوید

  ه ی این بحث  ایی که راه انداختی واسدده نرفتن گالره بود؛ باشدده گالره نره اما باید ب اطر هانا  -

 و هندگی خودش و تو این رفتار  ا رو کنار بذاره

 پوهخند صدا دار ع ه پشت بند لرف پدر می نشیند
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ه قزول!   ه ی ما گنا کار و  ر  ی سرمون اومده باعث  خودمونیم اما   ه ی ما مقصر، باش -

  لق با خانِ باید این اوضاد رو سر و سامون داد

 :تر می کنم و قزل اه این که باه ع ه فتوایی دی ر بد د، می گویم لد خشکم را با هبان

نی به  ی ع ه جان! منم به   ین فکر کردم خیلی قزل تر اه شدددد ا به نتیجه ام رسددددیدم، می دو -

این که رفتار  ای شدددددد ا، موش دوندناتون، سددددددکور خان بابا، اون روسددددددتا و آدم  اش  یج جای 

 مناسزی برای خوب شدن لال گالره نیست و ما   ین جا می مونیم

   ه ان ار اه لرفم ک ی جا خورده باشند سکور کرده اند اما من ادامه می د م

 ان تون رو ن ی گیره و به باد ن یرهاین طوری دی ه نحسی دامن دودم -

پدر سددکور کرده و فقط ن ا م می کند؛ ن ی دانم منظورش اه این ن اه  یسددت اما دی ر تاب  را 

ندارم سر به هیر می انداهم  ر آن  ه که باید را گ ته ام و ذره ای  م اه تص یم کوتاه ن ی آیم برای 

 اق خارج شومدور شدن اه این بحث قدم پی  می گذارم که اه ات

. 

. 

.۴۳ 

. 

داری اه خانوادر دفاد می کنی؟ کدوم خانواده سددددددیپان؟ به این می گی خانواده؟ هنی که ندونه  -

شددددد  ا شددددو رش کی میاد و صددددزح  ا کی میره؟ هنی که یه بار یه غذای درسددددت و لسددددابی جلو 

ارم می فه م شو ر و بچه نذاشته و اتاق  اه شو رش جداست شده خانم خونه؟ جالزه من تاهه د

 خانواده  یه؟

ع ه ه ر تلخ لقیقت را  که  که روی هخم  ایم می  کاند گره ی مشددتم را برای   ددم این درد 

کور تر می کنم اما فایده ای ندارد، دندان  ایم اه لجم فشدددددار وارده صددددددایشدددددان در می آید  یچ 

 دردم آرام ن ی گیرد آخر این هخم کهنه به مغه است وانم هده

 می گردم تا د ان باه کنم؛ خان کالفه و عصزی میان بحث می آید پرغ د بر

 ت وم  کنید -

 شددددم  ایم را اه درد لرف  ای سددددن ینی که شددددنیده ام روی  م می فشددددارم و سددددکور می کنم 

 سکوتی که پر است اه درد، درد ن ه داشتن لرمت  ا
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ی گیرم این بار دی ر  ند ن   ع یق می کشم دست مشت شده ام اه فشار وارده می لرهد، رو م

 ن ی مانم اه اتاق خارج می شوم

. 

. 

.۴۴ 

. 

  سیپان مادر به فدار بیدار شو -

دست  اه بغل سرم الی مو ایم می رود و شانه گونه مرتزشان می کند،  شم  ای خواب آلودم را 

  باه می کنم

  صزحت ب یر -

 پتو را کنار می هنم و تکیه اه ت ت است ری می گیرم

 م ب یرصزح ش ا -

 :پتو را به دست می گیرد و   ان طور که تا می هند می پرسد

 ! را این جا خوابیدی؟ سردر نشد؟ -

 دست  ایم را به اطراف باه می کنم و خ یاهه ای کشدار میکشم

 وقتی برگشتم دیدم ش ا پی  گالره ای، اینجا رو ترجیح دادم به خونه -

 :پرسم  شم اه تاللوی خورشید روی آب می گیرم و می

 !گالره خوب خوابید؟-

پتوی تا شددددده را در آغوش می گیرد و   ان طور که کنارم می نشددددیند، نیم ن ا ی به سدددد ت خانه 

 می انداهد

 آره به  مسکن دادم رالت گرفت خوابید -

 ک ر گرفته ام را به  ا و راست می  رخانم

 اما  یهی نیست خد خدا رو شکر، فکر کنم دنده ی شکسته اش یه خورده اذیت  کنه، -

 لز ند به لز  می نشیند

ن ران نزاش  سدددزی که دکتر نوشدددته بود رو براش هدم اگه راسدددت می گی به فکرشدددی دی ه این  -

 شز ردیاتو کوتاه کن؛ اگه قرار باشه این جا ب ونی باید این دختر تنها خونه ن ونه

 ه موندن ون دل ور مل ور نیستی؟ شم؛ ش ا که ا -
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. 

. 

.۴۵ 

. 

شتزا ی  -  ه می شه کرد پسرم ما که ن ی تونیم ش ا رو اسیر خودمون کنیم؛ به نظرم تص یم ا

تیاجی به  م ن رفته این طوری لال گالره بهتر می شدددده؛ لت ا  واش و داشددددته باش، می دونم ال

 گ تن نیست اما می گم که هیاد خودتو درگیر کار نکنی

 بلند می شوم و کنارش می ایستم

 خان بابا  ی؟ -

 اه لرکت ن ی ایستد

اگه به اون باشددده دوسدددت داره با ما هندگی کنید؛ اما دیشدددد که با اش لرف هدم ب اطر تو و هانا  -

 قزول کرد

 را خانم خانم  ا اه سکوتم می فه د باه  م گالره اه قلم افتاد و در  م شدنم

ترش نکن اول صددددددزحی؛ ناراختی خان اه اینه که می گه گالره  یچ جوره اه الک  در ن یاد، ولی  -

من به  اط ینان دادم تو اه پسددددد  بر میای، خودر که خان رو می شدددددناسدددددی لرفهاش قاعد و 

 قانون داره

ود صدای لرف هدن ع ه و خان بابا اه آشپه با باه کردن درب ورودی خانه بحث بین ان کوتاه می ش

 :خانه به گوش می رسد، مادر می گوید

 صزحونه لاضره توام برو صزحونه ار رو ب ور -

به طرف آشددددددپهخانه  شددددددم می  رخانم؛ ن ا شددددددان به ماسددددددت، در بین این خانواده قانون  ای 

سدد ت اتاق  ا را م را نانوشددته هیاد اسددت و به رسددم مهم ترین  سددالمی کوتاه می د م و بعد به 

  کج می کنم

 فعال میرم یه دوش ب یرم -

 دک ه  ای پیر نم را باه می کنم، صدای مادر بلند می شود

 راستی مادر به کامران هنگ هن گوشیت رو تو اتاق جا گذاشتی  ند بار هنگ هد -

  شم -
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بیشددتر باه می کنم و داخل  قزل اه رفتن به اتاق سددری به هانا می هنم، پتو را اه روی  کنار هده در را

ه ای به سر بانداژ شده اش می هنم و بی صدا اتاق را ترک ب.و.سمی شوم، پتو را روی  می کشم 

 می کنم

. 

. 

.۴۶ 

. 

در نی ه باه اتاق را به عقد  ول می د م و وارد می شددددددم، آرام و با توجه به خواب بودن گالره بی 

 صدا به س ت ل ام می روم

شددددددداید این خسددددددت ی که به جانِ تنم افتاده ر ایم کند، ان ار نه ان ار  ند دوش را باه می کنم؛ 

سدداعتی را خواب بوده ام، برای رف  این خسددت ی تن خسددته ام را به آب می سددپارم، ک ی به خودم 

 می لرهم خاطره ای به سرعت نور اه یادم می گذرد

 "تو دیوونه ای سیپان خودر خزر نداری"

 با لد بسته می خندم

 "!می خندی؟ ن ند  را "

 بی خیالِ لرص خوردن  مای  غلیظ رنگ شامپو را روی مو ایم ماساژ می د م

بزین آب یخِ یخ آخه درکت ن ی کنم تو میری هیر این دوش  طور مسددددتقیم آب سددددرد رو باه می  "

 "کنی

هیر دوش می ایسددتم؛ آب شددامپو را اه سددر و صددورتم می شددوید دلتن ی ام را به دسددت ن    ای 

 می سپارم و  شم باه ن ی کنم؛ لکایت نزودن  ای  را مدر  است اه ل ظ شده ام ع یق

لزای  ایی که برایم آماده کرده اند را تن می کنم با شدددددنیدن صددددددای هانا که غرغر کنان مادرش را 

م داطدد لرف  دای  قرار می د دد اه اتداق بیرون می هنم   دان طور کده اه را رو می گدذرم برای 

 ی کنم؛ صزر و تح ل را، لال خوب را، فراموش کردن درد  ا راخودم یاداوری م

دردِ دلم دردِ من اسددددددت نزاید تاوان  را گالره ای بد د، هانا بد د من باید کنار درد  ایم   دم و 

   سر گالره باشم و تکیه گاه هانا

. 

. 
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.۴۷ 

. 

ره را پ  می هند، اه  ال می گذرم و پشت کانتر می ایستم خطاب به هانایی که لق ه ی دست گال

  :می گویم

 سالم به مادر و پسر بد عنق من؛ شاهده  طوری؟ -

 ن اه دل ورش را می گیرد و با لحن کالفه و نارالت جواب می د د

بدم، بد آخه بابای من آقای من عهیه من می خوای  ه خزری باشه مامان نذاشت من با آقاجون  -

 برگردم، گ ت بابا گ ته ما ب ونیم

 خنده روی لزم می آورد؛ کانتر را دور می هنم و وارد آشپهخانه می شوم اه لرص 

 راست گ ته! لاال م ه آقاجون رفت؟ -

 کودکانه سر می جنزاند

 بله که رفت معلومه که رفت اون خانِ کار و هندگی داره -

 :خندان به گالره ای که  یچ واکنشی جه کشیدن دست روی سر هانا ندارد، می پرسم

  ی می گه؟ این بچه -

 ن ا   اه هانا می گیرد

آره تو که قرار نزود برگردی؛ برای برگه  ای خروج بار کامیون  ا باید خان می رفت ام دددددددا الهم  -

 بودن گ ت با ار ت ای می گیره

 سرم را به نشانه ی تایید تکان می د م صندلی را پ  می کشم و روبروی  می نشینم

 لرفای من توجه ن ی کنه، من می خوام برم خونه ی خودمون ای بابا  را کسی تو این خونه به -

لق ه را اه دسدددت گالره می گیرم و مقابل د ان  ن اه می دارم، اخم کنان دسدددتم را پ  می هند و 

 ن ی خورد

 اه این به بعد خونه ی ما اینجاست -

ین یه دونه جون خانم   نه  را آخه! پ  خونه خودمون  ی؟ من اه این لزاسدددددا متن رم، مامان -

 رو آورده

 تاهه دو هاریم می افتد که اون ن ران  یست؟ لق ه را به د انم می گذارم

  پ  آقا با این لزاساش مشکل دارن بابا خوش تیا -

 دست  ای  را لزه ی میه می گذارد
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 خان پسر سر به سرم نذار -

 م می گذاردخان پسر! اه لحن و قیافه ی در     قهقه می هنم، گالره  ای را پی  دست

 مامان به این آقا ب و به من ن نده -

 گالره اضافه  ای س ره را بر می دارد

 مامان  به پسرم ب و ما بر ن ی گردیم -

 دست به دامن مادرش می شود

 اِ مامان -

  م ادای  می شوم

 اِ مامان  -

می  اه صندلی  با ک ی دست دست کردن و عصزی پایین می آید و اه آشپه خانه عصزی خارج

 شود

من اتاق خودم و می خوام ماشددددددین خودمو می خوام، آدمکای خودمو می خوام  وار من کارتون  -

  ای خودمو می خوام

. 

. 

.۴۸ 

. 

 بچه عادر نداره؛ کاش برگردیم -

 باه  م گالره و ن رانی  ای 

 ممن به آن خانه و آدم  ای  بر ن ی گردم؛ به بحثی که می خوا د راه بنداهد  م پا ن ی د 

مامان  به  ب و می گم وسددددایل ون رو بیارن اما تا اومدن وسددددایل یه فروشدددد اه  سددددت   ین  -

 نهدیکی کلی اسزاب باهی داره

  نوه لرفم ت ام نشده که سرش را اه کنار کانتر بیرون می کشد

 ماشین کو ک واقعی  م داره؟ -

 :داهم و جواب می د من ا ی گذرا به گالره که لز ند به لد به لالت هانا خیره شده می ان

 بله که داره اگه ام نداشته باشه کل فروش اه  ای شهر و براش می گردم که باالخره پیدا کنم -

 اه پشت کانتر بیرون می آید؛ باه  م  شم  ای  غ  ین می شود
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 با این لزاسا که ن یشه؟ -

 تیکه ای اه نان را برمی دارم و به د ان می گذارم

 گه بریم با ام یه  رخی تو باهار بهنیم نه مامان به نظرم بدک ن یشه ا -

قزل اه این که لرفم را گالره جوابی بد د هانا با ذوقی دیوانه وار به سدددددد تم می دود و خودش را در 

 آغوش باهم می انداهد

 یعنی میشه بریم؟ -

 م با ن ا ی به گالره می انداهم با فشدددددردن  شددددد م روی  م می خوا م لرفم را تایید کند، که او 

 مکثی کوتاه هبان می جنزاند

 آره مامان فدار شه  را نشه، با بابایی  رجایی که خواستی برو -

 هانا خودش را اه آغوشم بیرون می کشد

 یعنی تو ن یای؟ -

 من یه خورده خسته ام مری م می مونم خونه تا ش ا برگردین لت ا خوب میشم -

 که برای آمدن  اصرار نکنمطرف صحزت  هاناست اما می خوا د من  م بشنوم 

. 

. 

.۴۹ 

. 

 :ن اه خیره ام را متوجه می شود؛ اما ن ا م ن ی کند و باه  م خطاب به هانا می گوید

 بریم آماده ار کنم؟ -

هانا دست  را اه دستم بیرون می کشد و در دست را منتظر مادرش می گذارد و به س ت اتاق می 

 رود

ود لیوان  ای به دست اه پشت میه بلند می شوم و اه روی صدای تل نم اه روی کانتر بلند می ش

 کانتر برش می دارم کامران است،  یچ یادم ن انده بود  ند بار هنگ هده و جواب  نداده ام

 !ب و کامران -

 به ادای من جواب می د د

 ! ی ب م سیپان -



                 
 

 

 نسیم غالمی )مه گل|  سقوط یک کوه رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

65 

 

سدددددتم می این لحن لرف هدن یعنی کی   کوک اسدددددت و اگر وان ود کنم منتظر خزری  سدددددتم د

انداهد، من بهرگ  کرده ام وقتی خزری داشته باشد  نان با  ول و وال می د دش که سالم یادش 

 می رود

 البد اه صزح  ند باره هنگ میهنی خزری مزری داری دی ه؟ -

 خوبه بهت گ تن هنگ هدم؛  را هنگ نهدی؟ -

 آورمنکند خزری داشته باشد این قدر دست دست می کند نا خوداگاه بهانه می 

 !کامی وقت ندارم می ی  را هنگ هدی یا نه؟ -

 بابا تو ع ه جونت هدین به تیا و تار  م خواستم لالت و بپرسم -

 ع ه جون" را با لحن ک  داری ادا می کند و باه د ان من را باه می کند"

-  ِ  اوال کی به تو خزر رسوند؟ دوما ع ه جونت و ه ر

 میان لرفم می آید

تریا ل ایتی برندار هندایی هنگ هد گ ت با ار لرف بهنم بلکه یه خورده جان سددددددیپان باهم  -

 آروم شی واگرنه من   یشه می م مقصر خانم خان است می شناس  

مامان من گ ت؛ اما ش ا که ع ه ی من و مامانت ن ی دونی خیلی غلط می کنی اظهار نظر می  -

 کنی

ت ت گاه نرو ع ه خان ت ما رو خط هده و به آی آی آی سیپان خان ترمه دستی هیر دستته  ا ،  -

لساب ون نیورد اوال، دوما خان هاده لاال من شدم آدم بده خواستم با ار ابراه  م دردی کنم اون 

 پسرش و خط هد ش ا که داداش هاده ای هیادی به دلم ن یر

با کامران  اه کانتر فاصدددله می گیرم و لیوان خالی شدددده ی  ای را در سدددینگ می گذارم،   ان طور

 لرف می هنم به اتاق می روم تا برای رفتن آماده شوم

. 

. 

.۵۰ 

. 

به فرمایشددار هانا شددهرباهی و فسددت فور اضددافه  م اضددافه می شددود و به طوری که به کامل ت ام 

روهم را می گیرد، خسته و کوفته اه طزقه ی مردانه ی پاساژ خارج می شویم؛ بد فکری که اه صزح 

 ت هانای بستی به دست را به طزقه ی پایین یعنی طزقه ی بانوان می کشانمدر سرم افتاده دس
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  بابا این جا که واسه ما نیست -

ویترین  ا را با لزای  ای رن اوارن ی که  یچ رن   را تن گالره ندیده ام جه مشددددددکی اه نظر می 

 گذراند

 بی انصافیه این   ه خرید کردی مامان و فراموش کنی -

 لزاس  ان ار نظرش را جلد کرده می ایستد پشت ویترینی که

  این به گالره خانوم خیلی میاد -

  :تک خنده ای کوتاه می کنم و به نشان یاد آوری می گویم

 !مامان-

انت اب  را ن اه می کنم؛ هیزاسددددددت! به نظرش دسددددددت رد ن ی هنم، را م را به طرف مغاهه کج می 

 م تا رنگ  ای دی رش را می بینم و انت اب می کنم لزای مورد نظر را به فروشدددنده نشدددان می د

کنم لواسدددم اه هانا کامال پرر می شدددود وقتی به خودم می آیم ن ا ی به اطراف می کنم هانا را هیر 

 لد صدا می هنم و ن ران به س ت در می رود

با دیدن  میان  هار  وب در که پشت  به من است پی  می روم  را آن جا ایستاده! ن ا   

ست! که جواب "هانا" گ تنم را نداده، پی  می روم، می خوا م صدای  کنم اما قزل اه این به  ی

شک ندارم به آن پسریست  که صدای  کنم، ن ا م می رود به دنزال مسیر که ن ا   آنجاست

 که روی قلندوش پدرش بستی به دست سوار است

ه  یهی دوخته شددده باشددد پی  می م ر من مرده باشددم که ن اه هانای فر ان این گونه لسددرتزار ب

 روم و دیدش را می بندم، که بی رل ی دنیا را ک تر بزیند

 !هانای بابا -

 به خودشم می آید

 ! وم -

 توام دلت می خواد -

باه  م ن ا   می رود پی آن پدر و پسر من  م منتظر نواب ن ی مانم خم می شوم و دست هیر 

 کنم بغل  می هنم و روی شانه  ایم سوارش می

 آخ جون بابای من باالتره -

می خندم و به طرف فروشنده که ن ا   به ماست برمی ردم، لساب را تسویه می کنم و با ت ام 

 شدن خریدمان باالخره را ی خانه می شویم
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. 

. 

.۵۱ 

. 

ا اه جید شددددددلوارم بیرون می آورم و در را باه می کنم به محض ورودم فریدون که مشددددددغول کلید ر 

 عو  کردن الما یکی اه  راغ  ای ایستاده ی لیاط اه اه نرده بان پایین می آید

 سالم آقا -

 هانا ماشین به دست به رسم   یش ی اش سالم می داد و قزل اه من به خونه می رود

 مسیر رفتن  را تا خانه ن اه می کند و بعد به طرف من می آید فریدون ماشالله گویان

 دسته ای اه نایلون  ا را اه دستم می گیرد

 بدین به من خان هاده هیادی سن ین شده -

 بی م الز نایلون را به دست  می سپارم

 م نون -

 :به س ت خانه پی  می رویم که می گوید

ش لال شدددم  ند سددالی میشدده کسددی برای موندن اه وقتی فه یدم اینجا موندگارین خیلی خو -

  ند وقته اینجا نیومده، آب است ر رو عو  کردم، لاالم دارم  راغ  ا رو عو  می کنم

 ص ایی که به سر و روی خانه داده کامال دیده می شود

 دستت درست" را هیر لد و در لین ن اه کردن برای  می گویم"

. 

. 

.۵۲ 

. 

  ا را جلوی در ورودی می گذارد در را باه می کند و نایلون

راسددددتی خان؛ یه آقا اومده بود، می خواسددددت شدددد ا رو بزین اما خوب  ون شدددد ا نزودین و خانم  -

 "خواب بودن اجاهه ورود ندادم و گ تم "فردا بعد اه ظهر بیان

 من که منتظر کسی نزودم؟

 ن ه یدی کی بود؟ -
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 ودتون بودنه تا لاال ندیده بودم  یه جوون به سن و سال خ -

  سری تکان می د م و   ان طور که فریدون تنهایم می گذارد، به فکر فرو می روم

 "کی بوده لاال؟" -

در ورودی را می بندم؛ اه را رو می گذرم هانا را می بینم که در آغوش گالره ی تاهه اه خواب بیدار 

 شده نشسته و یک بند ات اقار امروه را برای  تعریز می کند

 سالم -

ا سالم دادنم سرش را بر می دارد و با ن ا ی که سوه سرمای  کم تر اه   یشه است جوابم می ب

 د د

 سالم؛ خسته نزاشید -

لحن  خواب هده اسددددددت یا غم هده ن ی دانم اما   ین که سددددددالمم را جواب داده جای شددددددکرش 

 باقیست

. 

. 

.۵۳ 

. 

 بابا وسایل من و می دی؟ -

 و خرید  ای او و بعد لزای  ای گالره را جدا می کنم نایلون  ا را روی مزل می گذارم

 بله اینا ا -

 گالره در گوش هانا آرام پچ می هند

 تشکر کردی؟ -

 دوست دارم بابایی -

 ه اش را جواب می د مب.و.س

 خست یم در رفت آخی  -

بعد اه شددددنیدن این لرف سددددرش را در نایلون  ا فرو می کند و یک به یک وسددددایل  را بیرون می 

 آورد و من  م او را با ذوق  ای  برای گالره جا می گذارم و برای تعویض لزای به اتاقم می روم

. 

. 
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.۵۴ 

. 

ی کنم و با فروش پارسدددددال فاکتور  ای باغ "ته تن ه" را که م  محسدددددن در نزودم آورده وارسدددددی م

مقایسه می کنم؛ به نسزت فروش بهتری داشته قزال اه این که کار به لسابرسی سامان برسد و 

دخالتی کند لقوق کارگران آن باغ را ک ی بیشددتر اه  یهی که محاسددزه کرده بودیم قرار می د م و 

تاهه دمی روی میه عسلی  من نه را بر می دارم، فاکتور  ا را روی  م وصل می کنم که سینی  ای

 قرار می گیرم قزل اه این که سر بردارم صدای مشتاق هانا به گوشم می رسد

 مامان  ه خوش ل شدی؟ -

 فاکتور  ای تک یل شده را روی  م می گذارم

 بابا؛ مامانم رو بزین؟ -

با این سرم را باال می گیرم؛ آبی فیروهه ای   یشه به صورت  می آمد،  هره ی هیزا و معصوم  

 بلوه و روسری رنگ هیزا تر شده

 "سی پان؛ بزین من و جان من قی ت لزای بیشتر ن یشه وقتی من می پوشم "

لز ند لرهان روی لزم ک ان می شود؛ منز  این صدا اه کجاست قلزم! نه شاید  م مغهم اه لافظه 

 و می نشیندتیکه برداری می کند به خودم می آیم گالره با لز ندی پر غ   رو می گیرد 

 بله که خوش ل شده -

فاکتور را در پرونده می گذرم و این بار خطاب به خود گالره   ان طور که  ای را برمی دارم می 

 :گویم

 دی ه غم ن ی بینی به امید خدا-

. 

. 

.۵۵ 

. 

در جوابم فقط سر تکان می د د و به تلوهیون  شم می دوهد  نوه ن ا م به نی رخ  است برق 

ان  پیداست این یعنی او نهایت درد  ا را کشیده و دی ر دردی بی  اه این روی اشک در  ش 

 درد  ای  ن وا د نشست
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 ای را میان فکر و به ظا ر بررسددی فاکتور  ا می خورم و وقتی سددرم را بر میدارم که خزری اه گالره 

 نیست و هانا کنترل به دست در لالت نشسته خواب  برده لز ند روی لزم می نشیند

پرونده را می بندم و لا تاپ را خاموش کنم اه جا بر می خیهم و به سدددددد ت هانا می روم برش می 

دارم میان قربان صددددقه  ایی که اه دل بر می آید به سددد ت اتاق  می روم الره اتاقی در نهدیکی 

ه کند اتاقی که دیشد خوابید را به در خواست خود هانا  نان تهیین کرده که اگر فردا هانا  شم با

و اتاق را این گونه بزیند برای  ذوق می کند هانا را روی ت ت می خوابانم و پتو را روی  می کشدددم 

 صدای گالره و ظرف شستن  اه آشپه خانه به گوش می رسد

 شددم  ای خسددته ام را ماسدداژ می د م و به اتاق سددوم این طزقه اتاقی که کنار اتاق هاناسددت می 

 روم

و  شددم  ایم را می بندم آنقدر فکر و خیال در سددرم ری ته که خواب به در تاریکی دراه می کشددم 

  شم  ایم ن ی آید

پوهخند روی لزم اه کل ه ی "آنقدر" کج می شددددددود؛ آنقدری که   ه اش برای یک ن ر اسددددددت یک 

 ن ری که بودن  ا و نزودن  ای  برایم خواب شده، خیال شده، درد شده، اسیرم کرده

سدددت؛ یک ن ری که تا پشدددت کردم رفت و وقتی برگشدددتم ان ار که  یچ یک ن ری که  سدددت اما نی

  وقت نزوده،

یک ن ری که معلوم نیسدددت کجا ول کرده رفته و لتی ن ی آید بپرسدددد، هنده ای یا مرده یک ن ری 

 که نیست اما مدام  ست

 با لرکت آرام تشک میان خواب و بیداری گوشه  ش ی برمی دارم

. 

. 

.۵۶ 

. 

می کند!؟ تا می آیم د ان باه کنم، پشددت به من روی ت ت می نشددیند شددالی که  گالره! اینجا  ه

پی  ن ی آمد خودش اه سددددر بردارد را اه سددددرش بر می داد و روی پا ای  می انداهد، دسددددت باال 

 می برد مو ای بسته اش را اه بند کِشی که محکم به سرش بسته باه می کند

 می روند اه سن ینی خواب نیستپلک  ایم  ایم سن ین می شوند و روی  م 



                 
 

 

 نسیم غالمی )مه گل|  سقوط یک کوه رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

71 

 

مو  ای موج دارش را دسته دست سشوار می کشد و پشت شانه اش می انداهد؛ وقتی مو ای   "

خی  اسددت موجشددان فر گونه و پر لجم تر نشددان می د د، و براقی خیسددی شددان بدجور به دلم 

 "می نشست

گالره باه می شود که  ر   شم باه می کنم و باه کردن  شم  ایم درست روی انوار شالق گونه ی

 بار دسته ای را اه پشت سر می برد و برای بروی کشیدن روی شانه اش می انداهد

  را دلم برای این مو ای شالق گونه ن ی رود؟

 صدای بروی روی مو ا ب وشم می رسد و در سرم می پیچد

   را دلم شدددانه ناگاه عقلم به مقایسددده می نشدددیند؛ این مو ا خیلی بلند تر اه مو ای اوسدددت! پ

 کردنشان را ن ی خوا د

 دسته ای دی ر اه مو ا را برای بروی کشیدن می برد

این  ا که مدام پی   ش م ن ی رقصند و بعد پشت گوش  ای گوشواره شده ن ی افتند، پ  "

 "! را برای این دیدن  ا لری  نیستم

د تر اه قزل می شود و من صدای بروسی که بی لوصله و تند روی مو ا کشیده می شود  ر بار تن

این بار با خودم می گویم "  را دلت نواهشددشددون رو ن ی خواد،  را ن ی خوای بوشددون بکشددی،  را 

به  ن ی گی آروم تر اگه یه دونشددددون بریهه با   ون دارر می هنم م ه تو سددددیپان نیسددددتی م ه 

  !اینی که داره مو اشو شونه می هنه هنت نیست! گنا    یه نیان نزودن

ن سدددی که ن ی دانم کی در سدددینه ام لز  شدددده را کالفه بیرون می د م؛ قزل اه این که باه عقل 

کشدم، درسدت پشدت سدرش می  وای عاقلی برش دارد سدر اه بالشدت می گیرم؛ خودم را پی  می

 :نشینم و به عقل می توپم

ی کنار گذاشته که اون موق  که دلم براش رفت نزودی ب ی؛ ن یشه، نزودی ب ی دنیا برای تو جور  "

 "!ندونی اه کجا خوردی

دستم را باال می برم و مو  ای  م که شانه هده برمی گردانم شانه  ای  می افتد و بی صدا گریه 

 می کنند

 بز شید بیدارر کردم -

خزری اه عقل نیست و ان ار باه  م بی صدا خوش را کنار کشیده شزیه آدم  ایی که دست شان 

 شینانه رو میشود که خودشان ختم روهگارند اه مهلکه گری تهپ  اه نصیحتی م زر ن

 دست می برم و شانه را اه دست  می گیرم
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 اگه دیرتر می جنزیدم؛ یه دونه شم رو سرر ن ی ذاشتی -

. 

. 

.۵۷ 

. 

ن ی دونم اینا رو می خوام  کار؛ یه هن وقتی مرد هندگیشددو اه دسددت میده، نزاید مو اش رشددد  -

 دونه اه ته بریهه و دی ه ام جاش سزه نشه کنه اصال باید دونه

گالره لال  خوب نیسدددددت این لرف  ا یعنی خسدددددته شدددددده اه فکر  ای نات ام قزل اه خوب این 

یعنی دی ر تنهایی اه پ  این فکر  ا که با خودش می کند بر ن ی آید، این یعنی سیپان می شود 

 برایت لرف بهنم و تو فقط باشی که تنها نزاشم؟

ر ان رفت با خودم گ تم دی ه اینا رو می خوام  کار برای آخرین بار بافت شدددون درسدددت وقتی ف -

   ون مدلی که اون می بافت بافتاش رو به پایین می هد

 بغض می کند و پشت بندش تلخ می خندد

 می گ ت وقتی رو به پایین می بافی بلند تر نشون میده -

ه می هنم سکوتم را تداوم می ب شم که لرف دسته ای اه مو ا را پشت گوش  می انداهم و شان

  ایی که روی دل  مانده را بهند

لاال دوباره بلند شدددن؛ من بی عقل  یچ لواسددم نزود این مو ا رشددد می کند و نزود فر ان و به  -

 روم میارن می دونی سیپان

 ر را می هنداو با من اه فر ان می گوید و من دلم با دیدین و شانه هدن این مو ا ساه جایی دی 

 "یه وسیله  ست به  می گن شون؛ دی ه التیاجی نیست با دست مرتد کنی"

 شنیده بودم شانه ی هیادی ریشه ی مو  ا را سست می کند

گا ی وقت  ا باالی سددرم می نشددسددت و اون   ه مو رو دسددته دسددته گی  می کرد گا ی وقت  -

   ن ی کشیدم ا فکر می کنم  ست؛ اگه نزود که من   ین طور آسوده ن 

دروغ نیست اگر ب ویم آدم در آن والد می تواند دو جا باشد یکی   ان جایی که جان و جس   

 وجود دارد و دی ری فکر و رول 

. 

. 
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.۵۸ 

. 

دستام درد می کرد؛ سن ین بود دی ه تو عالم بچ ی با خودم لجم گرفته بود باید جور نزود آرش  -

که   یشددددده با آرش می رفتم به جون کندن با اون جعزه رو  م بکشدددددم نزاید بزاهم داشدددددتم را ی 

 وبی سددددددن ین می رفتم که یه لحظه دی ه طاقتم ت وم شددددددد و اه دسددددددتم افتادن   ه ی تور  ا 

 پ   همین شدن

دی ه نتونستم اون   ه راه تح ل کرده بودم  یهی ن ونده بود اما لاال   ه رو ری ته بودم صدای 

 در می اورد و در ب و داغونم می کردخنده ی بچه  ا بیشتر اشکم رو 

  تنها کسی که ن ندید تو بودی اومدی دونه به دونه ی تور  ا رو باهم برام کاسه کردی یادنه -

 گ تم گلی شده کنار   ون جو کاسه  ا رو شستی یادته

 گ تم له شدن گ تی له شده  ا رو ن ی  ینی  ر  ی کم بود اه ماالی خودر می ذاری

 ریه نکنم می گ تی گریه آدما رو ضعیز میکنهسرم داد هدی گ

 گ  تم داداشم رفته تنهام گذاشته دی ه داداش ندارم توام برو

گ تی ن ی رم تو   ون عالم بچ ی فقط برای این که من آروم شم ن  تی واقعی گ تی گ تی آرش 

نیسددت من که  سددتم داداشددت می شددم من آبجی ندارم تو آبجی من شددو درسددت   ون لحن توی 

 گوشه

 میانه گریه می خندد بلند آنقدر که  ق  ق  گم میشود

 یادته فر ان   یشه ب اطر باهگوشیا و دیر اومدنامون  قدر لج می کرد یادته جری ه می کرد

یادته ما ت وم شدددددون رو با  م انجام می دادیم عین خیال ون نزود جری ه شددددددیم تاهه کلیم خوش 

 دست آخر اه  م جدامون می ذاشتمی گذشت یادته فر ان لرص  می گرفت و 

سدددددیپان تو  نوهم   ونی بز   که راه و بیراه اذیتت می کنم بز   که اه   ون بچ ی گند هدن 

  ام و تو ج   کردی بز   سیپان که من  یچ وقت بهرخ نشدم بز   بز  

. 

. 

.۵۹ 

. 

 به س ت  می  رخم رخ به رخ، صورش خی  اشک است
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رش ر ای  کرد   انی که درد رفتن آرش را به جان کشددیده بود شددده اسددت   ان گالره ای که ماد

  انی که مو  ای بلندش روی خی  صددورت  می  رخید او   ان گالره اسددت فقط ک ی بهرخ و 

 فه یده شده

 با کز دست اشک  ای  را می یرم

ن  یچی فرق نکرده تو  نوهم برای من   ون گالره ای که فر ان تو عالم بچ ی می گ ت وقتی م -

 نیستم  واشو داشته باشه،   ون گالره ای نزاید داداش فر ان می گ ت اهیت  نکنم

 لز ند می هنم و یاد گالره ای که برایم بوده و  ست را بیشتر رنگ می د م

 تو برای من   ون گالره   ونی که لرصم رو در می اورد و دلم ن ی اومد لرص  رو در بیارم -

 در   ان گوشه ی  شم می گیرمدانه ای دی ر اه اشک  ای  را 

ما   ون بچه  ایم گالره فقط درد  امون بهرخ شدددددددده؛ فقط این بار دردمون هود غروب کردن  -

 آفتاب و نچیدن تور  ا نیست، دردمون مثل خودمون بهرخ شدن

لد  ای  می لرهد و این یعنی بغض روی بغ دد  آمده، دسددت می برم و سددرش را روی سددینه ام 

 می کشم

م لاال که فر ان نیسددت؛   ه  ی بهم ری ته، جری ه شدددیم اما خوب ن اه کن  ر قدر می دون -

درد  ا رو  ر روه برای خودر مرور کردی ات اقی افتاد! نه تا لاال نیوفته اه این به بعدم ن ی افته، 

 ون کسی بعد کسی ن ی یره پ  به خودر بیا تا لاال  ر ی برامون دوختن و کیسه کردن بسه، 

د لاال اه   ه دوریم؛ خودر باش  ر جوری که می دونی لالتو خوب می کنه من موندم و ت وم شدد

تو  ر  ی که تا االن شددده، شددده گذشددته رو شدد م نهن لاال دی ه ما موندیم؛ من و تویی که  نوهم 

   ون آدمای قزل

 دمن می گویم او اشک می ریهد ان ار که خودش  م به دنزال آرام  باشد ن سی ع یق می کش

م برای  لیوانی آب اه تنگ روی ب.و.سددددددسدددددت روی سدددددرش می کشدددددم و میان مو  ای  را می 

پات نی می ریهم و نهدیک لز  می برم میان  ق  ق جرعه ای می نوشدددددددد و سددددددرش را پ  می 

کشددد؛ روی بالشددت کنار بالشددتم می گذارد و  شددم  ای  را می بندد تکیه ام را به تاج ت ت می 

 کشمی مو ای  مید م و نواهش گونه دست رو

. 

. 

.۶۰ 
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 ند پره ی اه پرده را پایین می کشددددددم و به  یا وی بیرون اه اتاق نظارر به رفت و آمد کارگران اه 

این غرفه به آن غرفه ن اه می انداهم ِسری آخر بار  ای امروه  م رسیدند و ظرفیت میدان تا پایان 

ن بین کار گران و کنار کامیون  ا  شددم   ته با این اوصدداف تک یل اسددت در پی پیدا کردن محسدد

می گردانم اما موفق ن ی شوم  ند ساعتی ست مرا با این بدوبساط ر ا کرده و معلوم نیست کجا 

 غیز  هده

پرده را می انداهم و اه پنجره فاصله می گیرم به س ت تل ن روی میه می روم و ش اره ی محسن را 

فایده اسدددددت  نوه تل ن را همین ن ذاشدددددته ام که در می گیرم  ر  قدر منتظر جواب می مانم بی 

هده می شددود و با "ب رمایید" کوتاه من پیرمردی نسددزتا الغر اندام که لوله ای کرمی رنگ را اه روی 

 شانه اش به پایین مرتد آویهان کرده

 سینی به دست وارد می شود

ر ا و بار ا شددددددنیدم را می لز ند ترلم بران یه روی لد  ای  خزر اه گ تن ج له ای که امروه با

 د د

 سالم خان هاده خوش اومدین؛ خاک فر ان خان بقای ع ر ش ا  قدر به  م شزیه  ستین -

 در جواب محزت  لز ندی می هنم؛ برای برداشتن  ای اه روی سینی به س ت  می روم

وی اما قزل اه گرفتن اسددددتکان شددددیشدددده ای رنگ  ایی که بدرنگ تر اه  ای مانده و غلیظ اسددددت ت

دارم و   ان طور که لزه ای قند در د انم ذوقم می هند به روی خودم ن ی آورم؛ اسددددددتکان را برمی

 می انداهم ک ی اه محتوای  را می نوشم

. 

. 

.۶۱ 

. 

مای  لیوان رو هبانم رفته و نرفته که به س تی قورت  می د م ن ا ی به استکان می انداهم، لتم 

باریک شدددیشددده ای ری ته و به لدی روی اجاق مانده که مهه دارم قهوه اسدددت که در اسدددتکان ک ر 

اش برگشدددددته، ن ا م را اه اسدددددتکان می گیرم پیر مرد که ان ار  شدددددم به عک  الع ل من دوخته 
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 هره اش لحظه ای رنگ به رنگ می شددددددود و بعد بدون این که من لرفی هده باشددددددم هبان می 

 : رخاند

اگه بد شددده به بهرگیت بز   گ تن شدد ا فر نگ  جان  اشددم بد شددده! خان هاده یه  یهی ب و -

 رفته ای و  ایی ن ی خوری گ تن باید قهوه دم کنم سر در ن ی اوردم، عین  ای دم کردم

اه دسددتپا  ی این مرد و توضددیحات  واقعا ن ی توانم ن ندم اسددتکان را روی سددینی برمی ردانم و 

 :ویمگبا لحنی که سعی می کنم ک تر خنده اش پیدا باشد، می

آقا  اشم کی   چین لرفی را به ش ا هده؛  یچ نوشیدنی به انداهه یک  ای لد سوه و لد دوه  -

تو این استکان ک ر باریک خست ی آدم و درد می کنه ات اقا من اه او  ای خوراشم که مذاقم هیاد 

 با قهوه جور نیست

براتونون میارم خست ی در شرمنده می گوید: قربون د نتون خانهاده اساعه میرم یه  ای  اش ی 

 کن

رو می گیرد و بی آن که اجاهه لرف را بد د اه اتاق خارج می شددددود؛ ن ا ی به سدددداعت دسددددتم می 

انداهم قرار اسدددت محسدددن که پیدای  شدددود خدا می داند، باه به سددد ت تل ن برمی ردم این بار به 

رم و خزر رسددیدن بار ا را بار"  ای امروه را می گیجای شدد اره ی محسددن شدد اره بهرامی "فرسددتنده

طزق قرار می د م و تسددددویه نهایی را  م می گویم و این که با سددددامان لت ا برای سدددد ارش جدید 

   ا نگ باشد

 نوه ت اسم را با بهرامی قط  نکرده ام که صدای در بلند می شود و به  وای این که  اشم است 

که با بهرامی ت ام می شود به س ت در بر می اجاهه ی ورود را با "بیا تو" صادر می کنم، مکال ه ام 

گردم که لحظه ای با دیدن کسددی که پی  رویم بی لرکت ایسددتاده و ن ا م می کند هبانم بند می 

 آید و بی توجه به جس م در ان مکان رولم می رود به بیست و  ند سال قزل

. 

. 

.۶۲ 

. 

 "من  ر جایی برم به یادتونم،  یچ وقت فراموشتون ن ی کنم"

در آس ان  ا دنزال  می گشتم لاال روی همین آن  م درست روبروی من! میان ناباوری و هیر لد 

 صدای  می هنم
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 آ آرش -

ان ار او  م اه دیدنم تعجد کرده و خشک  هده باشد م  محسن که کنارش ایستاده دست به 

 پشت  می هند و پی  می فرستدش

 اش در سرم می پیچددوباره به گذشته بر می گردم صدای بغض گرفته 

 "مادرم اونجا تنهاست؛ اون کسی رو جه من نداره، من باید برم، ش ا مراقد گالره باشین "

پی  می آید و درسدت مقابلم می ایسدتد؛ دانه  ای سد ید میان مو ای بورش خزر اه پ تن  در 

 کوره ی داغ هندگی می د د

  قدر مرد شدن بهت میاد پسر -

ته باشددد او  نوهم با   ان ژسددت   یشدده لز ند به لز  لرف م ر می شددود بیسددت سددال گذشدد

  بهند

پی  می روم؛ دوری و دلتن ی ام بیشدددددتر می شدددددود "فر ان، گالره ی من نح  نیسدددددت؛ به  وای 

 "ش ا می ذارم  و می رم گالره  یچ کی رو بعد من جه ش ا نداره مراقز  باشین

دست  را باال می آورد و پشت  ه می شودبه آغوشم می کشد یاد بغل کردن  ای فر ان برایم هند

  سرم می گذارد

  را لرف ن ی هنی؟ نکنه  نوهم درد  اتو سکور می کنی؟ -

تنها او مثل فر ان ریه درشددددت رفتارم را می دانسددددت!  شددددم  ایم را روی  م می فشددددارم و دوباره 

ت خوابی بی  باهشان می کنم من به این خواب  ای بیداری دیده عادر دارم آرش  م م کن اس

 نزاشد

 دستم را برای باور این بیداری روی پشت  می کشم

یه درد  ایی رو  یچی التیام ن ی ده؛ نه گریه نه دلداری فقط باید همان بدی به خودر به اون  -

 درد

 ن   ع یق و پر لسرر اه جای خالی اش می کشم و باه  م او هبان می  رخاند

ی منم سدددددد ت بود، این و بدون که می فه  ت غم مرخ   ه  ی رو می دونم باور مرگ  برا -

 عهیه آدم و همین گیر می کنه، فقط نزاید کم آورد

 کوه  ا همین گیر ن ی شوند؛ کم ن ی آورند، آنها درد را استواری می کنند

صدای باه شدن در  شم  ای بسته ام را بیدار می کند ن ا م می افتد به محسنی که سرپایین 

 س ت در می  رخاند و با دیدن  اشم به س ت  می رود افتاده اش را به
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 به آقا  اشم گل! خان هاده مه ون داره استکان  ای  ار رو بیشتر کن قربون دستت -

و بعد به بهانه ی   را ی  اشددددددم بیرون می هند آرش قزل اه این که من لرکتی کنم خودش را اه 

 آغوشم فاصله می د د

 ابا خودمم آرشن ی خوای دعوتم کنی بشینم؟ ب -

لز ند را به سددد تی روی لزم قالد می کنم و فقط به سددد ت مزل  ای گوشددده ی اتاق درسدددت دراه 

 می کنم و او  م می رود و می نشیند

 شزیه دریای   یشه آرام می گوید

 م  محسن ان ار   ه  یه رو گ ته بود جه این که خان هاده اش لرف هدن رو یادش رفته -

 رم راه مسدود شده ی گلویم را به س تی باه می کنمآب د انم را فرو می ب

 این اومدنی که تو کردی ن   کشیدن رو اه یادم نزرد خودش خیلیه -

می خندد و دسددت در مو ای  می کشددد و من برایم یادآور می شددود او  نوهم آن پسددر منطقی و 

 آرامی ست که در عالم بچ ی  یچ وقت عصزانیت  را ندیده بودم

 گردمنارالتی بر  -

 اخ ی کوتاه می کنم ان ار که جواب  را گرفته باشد گذشته را آرام ورق می هند

 این اخ ا یعنی   ون سیپانی بی برو برگرد فقط جثه عریض و طویل کردی -

تو آسدد ونا دنزالت می گشددتم رو همین پیدار کردم باید خیلی اه م  محسددن م نون باشددم که  -

 کجا رفتی این   ه بی خزر؟باعث این دیدار شد ن ی خوا ی ب ی 

 محسن  ای  ا را روی میه می گذارد

 ن سی ع یق می کشد این بار او ن س  را تنگ بیرون می د د

کجا می اومدم جایی که   ه آدماش دی ه نزاید اسدددددد ی اهم می آوردن؟ من   ون دور نشددددددین  -

و می پرسددیدم شددنیدم بودم بهتر بود، خیالم که اه گالره رالت بود گا ی اه م  محسددن لالتون ر 

 خیلی پی گیرم بودی

اون روه که محسدددددن هنگ هد و گ ت گالره   چین کاری کرده و تو موندن تو شدددددهر رو ترجیح دادی 

دووم نیاوردم ته ته  می خواسدددت  کار کنه سدددهراب خان با من دی ه اینی که  سدددت بدتر ن ی 

 کرد که

 !آرش -

 دست  را به نشانه ی سکور باال می آورد
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ن بعد این   ه نیومدم راج  به سدددهراب خان بحث کنم؛ اون مرد وقتی که شدددناسدددنامه ی سدددیپا -

من و ب اطر ل ایت اه مادرم تیکه تیکه کرد و تو صدددددورتم پاشدددددید برای من ت وم شدددددد  طور باید 

گشتم مردی که اون بال رو سر هن  آورد بچه می خواد  کار اگه االنشم اینجام دلیل  تویی برمی

  ک  هندگی ه دلیل  لرفای م  محسن و فه یدن لال و روه ش استدلیل  تنها 

سددرم را در جواب لرف  به نشددان تایید باال و پایین می کنم او منشددا ع یق درد  ای  را   یشدده 

پنهان می کرد و لتی با فر ان  م اه درد ای  ن ی گ ت این لرف  ا ظا ر مسددئله بودند و تنها 

 شونددلیل بیان  توجیح من محسوب می 

#۶۳ 

با برخورد ته اسددددتکان  به نعلزکی ن ا م را باال می کشددددم اه جا بلند می شددددود دسددددتی دور ک ر 

 بندش می انداهد

لاالم پا میشددددددی میای بریم خونه یا خودم برم؟ دلم بدجور برای گالره بی تابه دی ه ن ی تونم،  -

 دووم آوردم اه وقتی م  لال بد گالره رو صددددددزوری کنم ان ار من نزود این سدددددددال  ای رو تا لاال

 محسن   ه  ی رو بهم گ ت تا اوکی کردن بلیط و رسیدنم، خواب خوراک نداشتم

 لال گالره با دیدن   ه می شود؛ لز ند روی لزم نق  می بندد

گویم و دست به هانو می هنم اه جا برمی خیهم   ان طور که باه  م ن ا   می کنم باشه" ای می"

شددود کتم را روی شددانه مرتد می کنم و با برداشددتن گوشددی اه روی میه، آماده تا بودن  برایم باور 

 :می گویم

بریم؛ نه به اون رفتن و دور گرفتنت نه به این اومدنت اه جا برمی خیهد پی  اه او به سدددد ت در  -

می روم اما بعد اه خارج شددن اه اتاق به طرف محسدن برمی گردم دسدت روی شدانه اش می گذارم 

 فشارممی میو به آرا

 خیلی مردی م  محسن ایشاال جزران کنم -

 دستی به  شم  ای  می کشد

جزران شده است خان هاده؛ باید  ر کاری اه دستم بر بیاد بکنم که این اوضاد یه خورده سامون  -

 لاالم برو به سالمت من اینجا می مونم ب یره

 رو می گیرم بروم که دوبار صدای  بلند می شود

ان؛ وسددایل رو اوردم اما مادرتون نذاشددتن   ه رو بیاریم گ تن الهمتون میشدده، م کنه راسددتی خ -

 برگردین
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 سوعیچ را دور ان شت شصتم می  رخانم

 خوب گ ته؛ مشکلی نیست، فعال -

رو می گیرم و به   راه آرش اه محوطه ی پر رفت و آمد میدان بهرخ میوه و تره بار می گذریم و به 

 ماشین می رسیم

را تا خانه آرش اه گالره و الواالت  می پرسد و من می گویم اه لال روهی که داشته و دارد،  مسیر

اه جزهه گرفتن  ای  و برای رفتن به دکتر اعصدددداب و روان   ه را می گویم   ه را به جه راه فقط 

 بین من و گالره عهد است

#۶۴ 

تی می رسددددددیم که شدددددددن به طره جواب  ایم  ر بار اه بار قزل رنجیده ترش می کند و درسددددددت وق

 مشهودی در  هره اش ل  می شود

 ماشین را وارد لیاط می کنم سکور دنزاله دارش را که می بینم صدای  می هنم

 ن ی خوای پیاده شی؟ -

  یچ ن ا م ن ی کند  ند بار سرش را در جوابم به نشانه ی تایید باال و پایین می کند

د و  م شددانه ام قدم هنان به سدد ت خانه می رویم، در را که پیاده که می شددوم او  م پیاده می شددو

باه می کنم قزل اه ل   ر  یهی بوی خوش غذای خان ی مشدددددددامم را پر می کند، فکر این که 

 گالره غذا پ ته باشد ک ی امیدوارم می کند

 سالم -

، کسددی جواب ن ی د د؛ خانه غرق در سددکور اسددت و صدددا  ایی اه آشددپه خانه به گوش می رسددد

 آرش پی  اه من قدم بر می دارد مچ دست  را می گیرم، می ایستد و کالفه ن ا م می کند

 دلم طاقت نداره -

 ک ی فکر می کنم بهتر است گالره را ک ی آماده کنم

 بذار خودم میارمشون -

 سرش را میان کالف ی تکان می د د و به س ت نشی ن می رود

وم که صدددای رنده هدن  یهی اه آشددپه خانه به گوشددم قدم بر می دارم و به سدد ت آشددپهخانه می ر 

 می رسد

 هانا مامان؛ بیدار شدی -

 پشت به من مقابل پنجره ی باه مشغول کار است
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#۶۵ 

به س ت  می روم؛ خودش غذا پ ته! برای باور این موضود ناخوداگاه باه  م  وا را استش ام می 

دوری، اه آمدن به این خانه که لال او را  کنم لز ند اه روی رضدددایت به لزم می نشدددیند رضدددایت اه

خوب کرده این که پنجره ی فوالدین اتاقی که دورش کشیده را باه کرده یعنی میان این   ه به  م 

  ری ت ی و نابه سامانی لال او دارد خوب می شود، لداقل ک ی  ر  ند کم

 سالم -

 به سالم قزل اه من  را جواب می د م و پی  می رود

 عجد بو برن ی راه انداختی؟خوبی!  -

 کنارش می ایستم درب قابل ه را برمی دارم که پیاه  ای رنده شده را اضافه کند

 هانا گ ت گشنه شه  وی قرمه کرده بوده -

دسدددددددت هانا با  وی کردن  درد نکند که تو را به هندگی کردن وا می دارد، من اه کار ای او  یچ 

 :و برای اط ینان  می گویم وقت به ن   خودم سوءبرداشت ن ی کنم

 دست تو، هانا درد نکنه -

درب قابل ه را می گذارم؛ او قزل اه من اه گاه فاصله می گیرد و بر می گردد مالقه و بشقابی که در 

 دست دارد اه دست  ر ا می شود و روی همین می افتد

 مراقد باش -

ایی گرفته که ن ی دانم کی به سدددددد ت  بر می گردم اما او بی اعتنا به من پشددددددت بندش با صددددددد

 فرصت بغض کردن را کرده د ان باه می کند

 آآرش -

ان ار که نام آرش برای  درد آور باشددد با آوردن نام  قطره ی اشددک ج   شددده در  شدد   فرو 

 می ریهد

ن ا م به سدددد ت در کشددددیده می شددددود؛ آرش میان  هار  وب ایسددددتاده و با غم ن ا   به گالره 

گلوی او  م  نگ انداخته که میان درد با صدددددایی پر خراش جواب  را می اسددددت، ان ار بغض به 

 د د

 جان آرش آرش فدای "داداش" گ تنار شه -

#۶۶ 

 ن اه یخ هده و ترسیده ی گالره به روی من می  رخد
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 ای این آرش نیست سی سیپان آرش رفت -

 ن ران اه لرهش مشهود تن  پی  می روم که قدمی به عقد بر می دارد

 توام سیپان با -

 !لرف در هبانم ن ی  رخد  ه ب ویم

 آرشی که قزل اوضاد را برای  روشن کرده ام ان ار که ب وا د خودش را  ابت کند، پی  می آید

  توام ن ی بین  م ه نه -

 ن ا ی به اطراف می  رخاند قر قرصام کو م من قرص  ام و ن وردم اینا     خیاله

 آرش پی  تر می آید

 گالره -

 بار گالره داد می کشد این

  آرش رو بابا سهراب بیرون کرد نه نه آرش گ ت خودش داره میره -

 اشک اه  شم  ای  بی امان می ریهد

 من ن ی خواستم آرش بره اون رفت، دی ه نیومد -

 ضجه ی صدای  را که می شنوم عقد رفتن  را اعتنا ن ی کنم و به آغوش  می کشم

  خواب می بینممن دارم خیال می کنم دارم  -

ن ا م را به آرش که شددانه  ای  بی صدددا می لرهد می دوهم، دسددت  را باال می آورد صددورتم را به 

 س ت خودش می  رخاند

 تو آرش رو ن ی بینی من دارم خواب می بینم -

 د ان باه می کنم لداقل او را آرام کنم که دست  ای لرهان  را روی لزم می گذارد

  و ی  ن و ن و  یچی ن -

وقتی مامان رو باباسدددهراب بیرون کرد آرش رفت گ ت مامان تنهاسدددت، گ ت کسدددی رو نداره من و 

نزرد خودر دیدی آرش رفت دی ه پیداش نشد من ندیدم  اون مرده بود اون با مامان مرده   ه 

  ی ت وم شد

 آرش میان گریه سرش را باال می گیرد

 گالر نه -

 می ریهم اه لال بدشان کالفه می شوم و به  م

 ب اطر تو اومده -
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 سیپان ب و تو اون و ن ی بینی؛ کسی ب اطر من نیومده -

گالره درد را در تک تک سلول  ای  ل  کرد اه   ان کودکی با درد بهرخ شده وقتی که مادرش 

را سددهراب طرد کرد وقتی که کسددی لواسدد  نزود او  ه می کشددد و به خیال این که بچه اسددت و 

کردند  ر کاری خواسددتند سددرش آوردند او داشددت درد می کشددید درد مردی بارش نیسددت ر ای  

که خودش پدر بود و  یچ گاه معنای پدر بودن را ن ه ید درد مردی که هن  را به خاطر ل ایت اه 

 پدرش ر ا کرد

 گالره من و بز   -

 گالره با پی  آمدن آرش پای  را عقد می کشد و پشتم پناه می گیرد

 م فکر کرد من نحسمنهآرش رفت اون -

  گالره -

 آرش رفت  ون اونم فکر کرد من به دنیا اومدم بین بابا و آقاجون دعوا شد -

 آرش رفت  ون من که به دنیا اومدم بابا مادر رو اه خونه بیرون انداخت -

 آرش رفت  ون بابا مادر رو اه خونه بیرون کرده بود -

 ن و بی معرفت -

 ه که ب م نره نه دویدم که منم بزره اما اون رفت، سیپان آرش رفتروستا رو دنزال  دوییدم ن -

بی تابی برادرانه ی آرش قرار را اه او می گیرد طوری که خودخوا انه گالره را به آغوش می کشدددددد و 

 خودش را سپر ضربه  ای پر درد گالره ی بی قرار می کند و لرف  ای مانده در دل  می هند

خوردم اه آقاجون که وقتی گ تم می خوام برم دنزال مامان هد و گ ت  بهن آبجی بهن من اه   ه -

اگه رفتی دی ه اس م و نیار اه مادری که شهر و برا پیدا کردن  هیر و رو کردم و وقتی به  رسیدم 

گ ت " نزاید بابار و ر ا می کردی" اه روهگار که خانوادم و اه  م پاشید اه خدایی که دل  به لال 

و خوا رم نسوخت و خونوادمون رو سر یه مسئله که واسه خیلی  ا پی  میاد اما  پر پر شدن من

ب اطر خانوادشون می ذرن اه  م پاشوند وگرنه کی رو دیدی مثل بابا با خانواده ی هن  سر ملک 

و ارث دعواش بشددددددده و هن  و طرد کنه، وگرنه کی رو دیدی اه هن  بیهار شددددددده و مدام تو سددددددری 

ره بهن من دی ه اه  یچی دردم ن ی گیره  یچی دردم ن یده می دونی اه کِی خانوادش و بهنه گال

اه وقتی که بین مادرم و خوا رباید یکی رو انت اب می کردم، اه وقتی که دلم  یچ جا قرار نداشددت 

اه وقتی که اشدددددکای مادرم رو ن ی تونسدددددتم واسددددده دوری اه تو دوا کنم گالره بهن اما بدون این بار 

 اومدم ب ونم  ون من  یچ کی رو ندارم جه تو تو جون ی  ر ی ام بشه
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مشت  ای گالره سست و سست تر می شود و آرش اما کوتاه ن ی آید و اه درد بند نیامدنی هخم 

 : ای خوب نشدنی اش می گوید

بی انصددددداف اون وقت بچه بودی وقتی بهرخ شددددددی با خودر ن  تی تو رو باید با خودم کجا می  -

اه اون شدددهر  یچ جا رو بلد نزودم، تو رو دنزال خودم می بردم کجا؟ می دونی آرش  بردم؛ گالره من

 قدر آوارگی کشددید تا مامان رو پیدا کنه می دونی  ی سددرش اومدتو بچه بودی گالره من خودمم 

 ن ی دونستم کجا میرم

سرش را روی  ان ار که با لرف  ای آرش اه دل وری  ا و نادیده گرفتن  ای گالره  یچ ن انده باشد

سدددینه ی او می گذارد و بی امان و به پای درد ای  در آغوش تنگ برادرانه و امن آرش اشدددک می 

 ریهد

#۶۷ 

. 

. 

.۶۸ 

. 

 ند لیوان بلور را روی سددینی می  ینم شددربتی که برای میهان کردن قندش نصددز تنگ را تسددت 

 پذیرایی می رومکرده ام در لیوان  ا می ریهم و اه آشپه خانه بیرون می هنم و به 

 آرش تو که  نوه لزاسار و عو  نکردی؟ -

 ه ای به سر گالره که روی شانه اش است می هندب.و.س

   دون رو م  محسن گذاشت تو صندق باید برم بیارم -

سددددینی را مقابل می گیرم که گالره  م سددددرش را اه آغوش آرش بر می دارد و شددددال را روی سددددرش 

 می دارد یک ن   سر می کشد سینی را مقابل گالره می گیرممرتد می کند آرش لیوان را بر 

 ب ور بهتری؟ -

 سرش را  م همان با گ تن آره تکان می د د و سینی را اه دستم می گیرد

 توام برو لزاسار و عو  کن؛ خورش  م دی ه جا افتاده -

روم هانا خواب  سددرم را در جواب  تکان می د م تا می خوا م رو ب یرم و به سدد ت راه روی اتاق  ا

 هده اه را رو بیرون می آید

 !سالم بابایی -
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 پی  می روم بغل  می کنم و مو  ایی که باعث مالیدن  ش   می شود را باال میهنم

 به روی ما ت پسر خواب آلوی من -

 دست دور گردنم می انداهد و سرش را روی شانه ام می گذارد

 !بابا! ن و که تو هانایی -

 ی دانم  طور خودش را به من رسددانده می  رخم و لد به دندان می گیرم با به سدد ت آرش که ن

 بلند شدن سر هانا فرصتی برای ساکت کردن آرش گیرم ن ی آید

  آره من هانا تو کی  ستی؟ -

آرش مات  برده و ن ا   بین من و هانا می رود و بر می گردد، در یک لحظه باه ن ا   به غم 

 :بند آمده اش من می گویممی نشیند و به جای هبان 

 دایی آرش داداش مامانت اومده به ما سر بهنه -

 هانا با لحن بچ انه و پر سوال  می پرسد

 !دایی آرش؟ -

آرش ان ار که به خودش آمده باشدددد دسدددت  ای  را اه  م باه می کند و هانا را برای آغوشددد  می 

 طلزد

 جان دایی آرش بیا اینجا بینم -

 :ه باران  لرف  م می هندب.و.سکشد و میان  هانا را در آغوش می

 آخ من قربون تو بشم -

سددددددری اه روی تاسددددددز تکان می د م و می خندم و   ان طور که دک ه ی پیرا نم را باه می کنم 

 را ی اتاق می شوم

 یکم ابهت ن هدار خیر سرر خان دایی که  ه عر  کنم دایی اول و آخرشی -

#68 

. 

. 

.۶۹ 

. 

ین هبانی  ای هانا به دست پ ت گالره ای که ان ار لال  با وجود آرش بهتر شام کنار آرش و شیر 

است  وای هندگی را را مساعدتر اه  ر وقت دی ری نشان می د د و من باه به رو ن ی آورم شزیه 
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آدم  ای بی لواسددی شددده ام که ل  می کنند   یشدده  یهی این میان کم اسددت یا لداقل سددر 

 جای  نیست

 می نشینددستی روی دستم 

 بردار اون گوشی رو داداش -

ن اه مزهوتم را گذرا به آرش می انداهم لرف  که برایم م هوم می شدددود دسدددت می برم و اه جید 

 گرمکنم گوشی را بیرون می کشم و بی توجه به نام م اطد جواب می د م

 !الو -

 صدای گرفته ی ع ه در گوشم می پیچد

  ع ه جان خوبین؟ -

 فته اش ک ی ن رانم می کند اه پشت میه بلند می شومع ه و این لحن گر 

 ما خوبیم ع ه جان ش ا  طوری؟ بابا مامان -

گالره اه تند لرف هدن و شدوکه شددن پشدت گوشدی وا  ه دارد و   ین باعث می شدود ن رانیم در 

 کالم ن نجد

   ه خوبیم پسرجان ن ران نزاش -

الره رالت شددود وبعد که اه آشددپهخانه خارج می خد خدا رو شددکر" را بلند تر می گویم که خیال گ"

 :شوم آرام تر می پرسم

 ! یهی شده ع ه  را صداتون گرفته؟ -

  یهی نیست؛ خواستم لالی بپرسم -

 :استی اح گرانه می گویم

 !ع ه -

 :بق کردن در صدای  مشهود می شود و پ  اه  ند بار من و من می گوید

 نپرسیدهکامران  ند وقتی می شه لالی اه من  -

 ن سم را کالفه بیرون می د م

با این که  ند روهی سدددت که من  م اه کامران بی خزرم اما طزق شدددناختی اه رفتارش دارم، جواب 

  می د م

ن رانی نداره ع ه جان تو که خوب کامران رو می شددددناسددددی تو قید و بند گوشددددی و جواب ندادن  -

 نیست آخه
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بچه  ر روه به  انیه یا مادرر هنگ ن ی هد یه روه در  می شناسم پسر میشناسم که ن رانم این -

 میون هنگ می هد و جویای لالم می شد

 :رو به روی تلوهیون روی کاناپه می نشینم و در جواب  می گویم

باشه به  هنگ می هنم؛ اگه جواب داد بهتون خزر می دم، اگه نه به دوستاش هنگ می هنم اما  -

راش سدددددد ر خارجه پی  اومده باشدددددده ب اطر ن رفتن سدددددد ارش، باهم می م ن ران نزاش م کنه ب

 گوشی  و خاموش کرده باشه

 کاشکی این طور باشه که می ی! منتظر می مونم -

 تلوهیون را روشن می کنم و جواب  را می د م

 باشه-

 این وقت شد الت اال خوابن؛ فردا خزرر میدم -

 اه آن درشت  ا را بار کامران می کنم ن   پر لسرت  طوری لالم را می گیرد که هیر لد  ندتا

 ع ه -

 جانم؟ -

 آخر تو که دل  را نداری  را اه خودر طردش می کنی؟

 ب یر ب واب به  فکر نکن قول میدم  یهی  نشده -

 ک ی به صدای  قور می د د که مثال اه این خزر ا  م نیست هیادی به فکرش نیستم

 باشه پسرم -

 سه ی که اه دنیا دارد به این رالتی  ا ن ی گذرد اما من که می دانم او اه تنها

#69 

. 

. 

.۷۰ 

.  

با تک بوق محسددن؛ فریدون که ان ار منتظر ما بوده در عر   انیه در را باه می کند و برایم دسددت 

بلند می کند، جواب  را شزیه به خودش می د م تا محسن ماشین را وارد لیاط می کند، متوجه 

 ی شومی  راغ  ای خاموش خانه م

 !ان ار کسی نیست -
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 :ن ران پایین می روم و اه فریدون می پرسم

 بچه  ا کجان؟ -

 در را می بندد و بر می گردد

 با آقا آرش رفتن بیرون -

 جا می کنم و تل ن را اه جید شلوارم بیرون می آورمکیز را در دستم جابه

 لالشون خوب بود مشکلی نداشتند؟ -

 ی شود که به فکر می رود و جواب می د دان ار متوجه ی لحن ن رانم م

 فکر نکنم؛  طور م ه؟ -

 ش اره ی آرش را می گیرم؛ بار اول جواب ن ی د د

 بد به دلت راه نده خان؛  یهیشون نشده اِن شا هللا -

لرف محسددددددن را جوابی ن ی د م و دوباره شدددددد اره ی آرش را می گیرم و به سدددددد ت خانه می روم 

 ن انده که یهی به قط  شدن بوق  ا 

 صدای آرش در مکانی پر اه   ه ه به گوشم می رسد ن ران صدای  می هنم

 آرش معلوم  ست کجایین؟  ی شده؟ بی ارستانی -

 بر خالف من با آرام  جواب می د د

 !نه بابا بچه  ا رو آوردم سین ا -

 ن سی اه سر آسودگی می کشم

 پ   را من رو در جریان نذاشتین-

 ی می گذارم و ک    ایم را با صندل تعویض می کنمکیز را کنار جا ک ش

با خودم گ تم اه صددددددزح تا شدددددددد درگیر کاری اگه بدونی دارم بچه  ا رو می برم برای این که  -

 تنهاشون نذاری میای؛ گ تم به جای اومدن ب ونی خونه و یکم استرالت کنی

 رومدستی به صورتم می کشم و به آشپهخانه می

 ا باشین گا ی لواس  پرر این طرف و اون طرف میشه و م کنه گ تون کنهم نون؛ مراقد هان -

 :می خندد و در جواب می گوید

   شم بابای لوای ج   -

می خوا م بپرسم کی برمی گردند که "گوشی رو داشته باش  ند لحظه" می گوید و پشت بندش 

 :صدای گالره به گوشم می آید
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  ؛به  ب و براش غذا گذاشتم توی ی چال" -

 "به من برمی گردد

 ج   بودن لواس  به من و غذا ن وردن یعنی لال  خوب است و منم   ین را می خوا م

 باشه مواظد خودتون باشید هیاد  م ن ونید هود برگردین -

  شم قربان ش ا امر ب رما! راستی اه کامران خزری نشد؟ -

 لیوانی برمی دارم و اه شیر سینک آب می کنم

رکتی که کار می کرد هنگ هدم کسی اهش خزری نداره! می ن بعد اه تحویل کارش به بچه  ای ش -

 رفته برای کار جدید  نوه ن واستن 

 این اه   ون بچ یشم آدم نزود یادمه ع ه ار کلی لرص  رو می خورد -

 لیوان را سر می کشم

 دیرینه داردراست می گوید کامران و این رفتار  ای  که لرص   ه را در می آورد سابقه ای 

 یه  یهی ب م باورر میشه؟ -

 لیوان را آب می هنم و سرجای  می گذارم

  ی؟ -

 رو می گیرم؛ محسن نایلون میوه  ا را می آورد و روی میه می گذارد

 مامانت امروه داشت با گالره لرف می هد -

 :میان لرف  می آیم

 الوال پرسی می کنه خد این که عجید نیست؛ مامان  ر روه به گالره هنگ می هنه و-

 :این بار او میان لرفم می آید

به نظرم این عادی نیست؛ تعری ایی که اه ع ه و پاپیچ شدناش شنیدم با مهر و الوال جویانه با  -

 گالره اختالط کرد

 پوه خند به لد به اتاق می روم

لت ا گالره  دست لرف بهن بزینم  ی می ی؛ ع ه ی من تو سالمشم یه تیکه به گالره مینداهه، -

 به رو نیورده

 می خندد دلیل خنده اش را خوب می دانم
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جوش نیار داداش؛ من اول ن ران برجک ت رید شددده خوا رم بودم که اه این ویرون تر نشدده اما  -

یدم  ی گ ته، خیلی ریلک  گ ت اهش  عدا اهش پرسدددددد وقتی دیدم گالره آرومه  یهی ن  تم ب

 امرانخواسته با تو لرف بهنه بری دنزال ک

 گوشی را به شانه ام می  سزانم و لزای  ایم را عو  می کنم

لت ا به رو نیورده؛ گالره بعد اه مرخ فر ان اه دوری و رفتن وا  ه داره، تا شدددددهر که می رفتم دم  -

به دیقه هنگ می هد ع ه اشددددددتزاه کرده به گالره هنگ هده؛ اون فکر ن ی کنه االن دوباره ذ ن گالره 

 !رو درگیر کرده

 :دستی به صورتم می کشد و برای این که فکر نکند در این شرایط گالره ر ا می کنم می گویم

ن ران نزاش داداش من به ع ه  م گ تم جایی ن ی رم  تم که گالره رو ن ی تونم تنهاش بهارم  -

  آخه این   ه راه رو برم  کار؛ اون روانی عادر داره به این گشت و گذار  ا و نزودن  ا

اال  را سددددد ت  می کنی؛ میری دو روهه بر می گردی در ضددددد ن من ن ران نیسدددددتم؛  را نری! ل -

 ات اقا برو که تکلیز این اوضاد روشن شه، کامران  ر ی که نزاشه دوست که  ست

 روی ت ت می نشینم و جوراب  ایم را در می آورم

 !ن و که توام با رفتنم موافقی -

 می خندد و لرصم می د د

 هاده می م ع ه ار خیلی ن رانه لق داره می م خان -

بار مو  ایم را  نگ می هنم و  ید برم  ند  با که خودم  م لرف  را قزول دارم و  اه کالف ی این 

 ند ن   ع یق می کشدددم کسدددی  ه می داند دلم به رفتن و غرق شددددن درسدددت در ع یق ترین 

 نقطه ی خاطرار رضا نیست

. 

.۷۱ 

.  

 ره شرود میشه فعالمن باید قط  کنم فیلم دا -

 قط  می کند و من  م بی خدا لافظی گوشی را روی تشک می انداهم

 غذا تو ی چال بود براتون گرم کردم -

پاسخ م  محسن را با " ن ی خورم م نون" می د م و با خست ی که جسم و رولم را خوره گونه 

 می خورد، خودم را روی تشک ر ا می کنم
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 به لساب  ی؟این غذا ن وردنا رو بذارم  -

 کنارم می نشیند

 خست ی کارای روهمره -

 نرم می خندد و سر می جنزاند

معنی خسددددت ی رو بعد این   ه سددددال خودم خوب می دونم خان هاده، این خسددددت ی دردش اه  -

 جسم نیست

 لرفی ن ی هنم و   ین لرف نهدنم او را به لرف وا می دارد

و کول افتادن میاره که با یه غذای گرم و یه  خسدددت ی اگه به جسدددم باشددده گشدددن ی میاره اه کت -

 ای دب  سددرته   م میاد، لاال  ون شدد ا آشددنایی یه دل سددیر خوابیدن  م میهنم تن   که 

ن ی بی انصافی کردم، اما خان هاده من خودم خست ی  شیده ام خوب می دونم این خست ی اه 

خواب و بال  گریهون می کنه و شددددددزا می روح اه دله که آدمِ غذا ن ورده رو اه خوراک مینداهه، اه 

 فرسته خیابون گه کنی، تاهه وقتی برگرده با کلی خدا خدا باید خواب  بزره

 در   ان لال هبان می  رخانم

لرفت متین م  محسدددددن اما دلم خسدددددت ی  در رفت  ند لحظه پی  وقتی شدددددنیدم گالره  -

 لال  بهتره و هانا خوشحال

 خنده ای کوتاه و صدا دار  ند بار دست روی هانویم می هندلحظه ای سکور می کند و با تک 

 اه ما گ تن بود خان هاده؛ پ  خدا رو شکر امشد دی ه می گیری ت ت می خوابی -

 کنایه لرف  را می گیرم

اه گوشدددده ی  شددددم کوتاه ن ا   می کنم؛   ین اتصددددال کوتاه برای رو شدددددن دسددددتم و خندیدن 

    همان ان کافیست

لالی ونه  ا وقتی این شلوار و گرمکن هیا کشیده رو تن می هنی یعنی خونه بند داشتیم خان  -

  ن یشی

 پشت اه تشک می گیرم و سر جایم می نشینم

مشدددددی قربون مرامت ما رو سددددوژه نکن؛ عالم و آدم می دونن من شددددد پیاده روی رو نرم خوابم  -

 ن یره

سددری که ن ی دانم معنی اش  یسددت جوابم این بار دی ر لرفی ن ی هند و با ن ا ی کوتاه و تکان 

 را می د د
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 دفون را روی گوشم بند می کنم و آ ن ی که  یچ تناسزی با لال دلم ندارد را پ   می کنم که 

دلم دوباره خلوتی بین من و خودش گیر نیاورده باشد  ون امانم ن ی د د یک راست می رود سر 

  له ی ناه کشیدن  را ندارم" او و نزودن  ای " و من  یچ لوص

قدم  ایم را به قصددد فرار اه این موضددود به دویدن وا می دارم و محیط نسددزتا خلور پارک را هیر پا 

 می گذارم

 پان با توامپان سیسی - "

 خودم را به نشنیدن می هنم که فکر کند موسیقی اجاهه ی شنیدن صدای  را ن ی د د

 ه روی لرص بلندتر صدایم می هندکوتاه ن ی آید و تا جواب ن یرد ا

 پانپان سیی ی سی -

این بار صدددددددای  اکو می خورد و دوباره بر می گردد ان ار که روی بلند ترین صدددددد ره ی رو به دره 

 "ایستاده

 با گ تن "جانم" نا خودآگاه به خودم می آیم؛ این صدای نیان بود! درست شنیدم؟

 منشا این صدا اه کجاست؟

ن ی خورم و به دویدنم ادامه می د م اما لحظه ای ن ا م به سایه ای می ماند که گول این صدا را 

درسدددددت دوش به دوش سدددددایه ام می دوید اه دیدن سدددددایه جا می خورم؛ ن سدددددم بند می آید من 

 صالد این سایه را خوب می شناسم امتداد سایه را تا کسی که کنارم است  شم می کشانم

  یچ کسی کنارم نیست

  دم ر می شو

 "من شنیدم درد مرد رو شز رد می کنه - "

 باه کو ستان صدای  را بر می گرداند و به سکور می رود اما من که در کو ستان نیستم

 قلزم به یک باره طپش  به اوج می رسد؛ ان ار که می خوا د بیرون بهند

 می کند باه  م صدا بلند می شود باه  م کو ستان تا غرق کردن  در سکور بار  ا تکرارش

 کالفه  دفون را دور گردنم می انداهم
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لرکت ما یچه  ای قلزم را با سدلول به سدلول تنم ل  می کنم با این که می دانم فاصدله ی بین 

 من و او لساب  اه گَه کردن گذشته اطراف را در پِی اش ن اه می کنم

 پ   را نیستی -

قوی قلزم می کوبد یک دور دی ر دور خودم این ج له پتک را باال می برد و محکم تر اه قزل به نا

 می  رخم

پارک خالی نیسددت اما   ان  ایی  م که  سددتند  یچ نشددانی اه نیان من ندارند قلزم ان ار که به 

 واقعیت پی برده باشد ناقوی اش را تندتر و بی امان تر می کوبد

 می کشانم ون   کم می آورم به س ت اولین نی کتی که پی  رویم قرار دارد خودم را 

. 

. 

.۷۳ 

.  

 :خودم را روی  ر ا می کنم و به قلزم می توپم

 لعنتی ت وم  کن اون با ار بد کرد -

 آرام ن ی گیرد و لجوجانه و بدتر اه قزل به تپیدن  ادامه می د د

   را یادر و نزردی  را خاطرر و نزردیرفتی -

 لرص تا خرخره می آید دست مشت شده ام را روی قلزم می هنم

 کسی که منتظره پشت کنی تا بره دلتن ی نداره مرور کردن نداره فکر کردن نداره یاد کردن نداره -

 تل ن هنگ می هند  یچ میلی به جواب دادن  ندارم و بی اعتنای  می کنم

  ند ن   ع یق می کشم و اه جا بر می خیهم نشستن لالم را بد تر می کند

 آورم و جواب می د متل ن باه هنگ می خورد نا ار درش می 

 الو گالره -

 صدای گرفته اش می لرهد

 !سیپان -

  راسی که در لرف  پیداست ن رانم می کند

 جانم!  یهی شده؟ -

  سیپان  ول نکن  ا -
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 اه لرکت می ایستم و سعی می کنم ن سم را تنظیم کنم

  خوبی گالره؛ آرش کجاست؟ هانا  یهی  شده؟ -

 دبغ   را به س تی ن ه می دار

 نه نه ع ه -

  د ع ه  ی؟ -

 ن رانیم را که می فه د دستپا ه می شود

ا االن خوبه اما لال  بد شده بود خودر اه فشارش خزر داری ف قط بی تابه سیپان خودر رو  -

 برسون خونه

  شم  ایم را می بندم و ن سی اه سر آسودگی می کشم

 پ  تو  را انقدر ن رانی اه کامران خزری شده؟ -

 لرفم بغ   می شکند با این

 کامران کامران تصادف کرده -

 تصادف! لحظه ای میان ناباوری و ن رانی صدایم باال می رود

 گالره -

 گریه اش باال می گیرد و من بی توجه سوال می پرسم

  ی سرش اومده؟ -

نا  ان ار که لرفی را نزاید می گویم که  ق  ق  ای  بلند تر اه قزل می شددددددود و  ند کل ه ی 

 ه وم را به هبان می آورد بی اراده و میان فکر  ر  یه بدتر اه بدی به ذ نم می رسدددد و در سدددرم م

 هبانم بند می آید و دی ر ن ی توانم  یهی بپرسم مرور می شود

 الو سیپان سیپان داداش ب دا هنده است گالره جان این  ه طره خزر دادن آخه -

 :ان می  رخانممیان لال بهم ری ته و ناخوشم به س تی هب

 آرش رای می گی؟ -

 جوابم را با اط ینان می د د

 آره به جان هانا دروغم  یه؟ فقط خودتو برسون خان  م اومده، با تو کار داره معطل  نکن -

 نهدیک ترین خروجی پارک را انت اب می کنم

   ین االن خودم رو می رسونم -

. 
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به خانه می رسانم هنگ را می فشارم و  ند لحطه بعد در با اولین تاکسی که می ایستد خودم را 

  باه می شود

 وارد خانه می شوم صدای پدر که طرف لرف  با ع ه است را می شنوم

این   ه به خودر درد و نارالتی می دی که  ی بشه تو که ن ی خواستی این پسر بره  ر کاری  -

که ات اقی نیوفتاده خدا رو شکر خطر اه بیخ که اه دستت بر اومد برای موندن  انجام دادی لاالم 

 گوش  گذشته و االن لال  خوبه

 کتانی  ایم را در می آورم و برای خشک شدن عرقشان پشت در می گذارم

 صندل  ایم را که پا می هنم؛ اه راه رو می گذرم

 آید اولین کسی که می بیزینم ع ه است با لال ناخوش  اه جا بلند می شود و به استقزالم می

 !ع ه جان خوبی؟ -

 پی  می روم تا نهدیک  می شوم خودش را به آغوشم می انداهد

 ع ه دیدی  ی سرم اومد؟ دیدی بدب ت شدم! دیدی کامران  م برام ن وند -

گریه اش را در آغوشم ر ا می کند؛   ان طور که سعی می کنم آرام  کنم به س ت مزل  ا می 

ا شددان به ماسددت ن ا ی گذرا می  رخانم و با سددر سددالمی در برم ، به مادر و پدر و آرش که ن 

 آن وض  اکت ا می کنم

 قول می دم  یهش نشده ع ه جان -

روی مزل می نشددان   دسددتم را می گیرد؛ من  م کنارش می نشددینم سددرش را روی شددانه ام می 

 گذارد و دستم را روی صورت 

فیل اش رو فرستاد بچه ام بی ک   دی ه می خواد  ی بشه ع ه جان خودم دیدم دوست  برام -

 رو ت ت بی ارستان افتاده مادرش ب یره  یچ کی رو نداره

 گریه مان  ادامه ی لرف هدن  می شود

 دوست  کی بود؟ -

 ن اه به س ت ج عی که سکور کرده اند می  رخانم؛ پدر قزل اه   ه جوابم را می د د

  خودش رو که معرفی کرد گ ت م د  رمهی -
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 م د" را میان دوست  ای کامران هیر و رو می کنم و تاهه یاد "م د کافه  ی " می افتم ند بار "

. 

. 

.۷۵ 

.  

 آره می شناسم -

آره پسددرم خودشدده گ ت به سددیپان ب ین می شددناسدده من و لت ا با اش ت ای ب یر ولی بهتره  -

  بری پسرم اه این جا که کاری پی  ن یره

 می هندمادر پای لرف پدر را با لرف  ام ا 

 آره پسرم اینجا ن ران کار  ا نزاش ما  ستیم م  محسن بنده خدا  م کم ن ی ذاره -

می دانم من نروم ک  دی ر نیسددددت که جایم برود؛ می دانم کامران آن جا تنهاسددددت اما من ت ام 

این  ا را می دانم اما  را کسدددی ن ی داند من مشدددکلم فقط کار نیسدددت لحظه ای ن اه بین ج   

 ممی  رخان

 گالره کجاست؟ -

 جوابم را آرش قزل اه   ه می د د

 تو اتاقه رفت ب وابه -

 :بدون  یچ اشاره ای به شرایط گالره که ن ی شود تنها ر ای  کرد، ع ه می گوید

 ن ران گالره نزاشی یه وقت ع ه جان خودم تا اومدنت پیش  می مونم  واش و دارم -

رایط دل آهرده اش کنم اما رفتار  ای او با گالره به  یچ دلم ن ی خواد هخم هبان بهنم یا در این شددددد

صراطی مستقیم ن ی شود ع ه را من نشناسم   ه ی این ج عی که اه تعجد سکور کرده اند 

 می شناسند

ناهک تربه  ن ی گم، عین ت م  - گل  به خاک فر ان اه   را این طوری ن ام می کنی پسددددددرم؛ 

  ش ام اهش مراقزت می کنم

زت اه دید او معنای دی ری دارد و این موضددود برایم  ابت شددده ک ی ن رانم می کند و این که مراق

این ن رانی را مادرم اه ن ا ی که روی ن اه او متوقز می شددددود می فه د و سددددرش را به نشددددانه ی 

 اط ینان باال و پایین می کند

 منم  ستم؛ با خیال رالت برو ایشالله با خزر خوب شدن  برگردی -
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. 

. 

.۷۶ 

.  

ن ا م به آرش می افتد؛ او می ماند! یعنی او  ست که بی دغدغه بروم و ک ی  م که شده خیالم 

 اه گالره و هانا رالت باشد تا به درد خودم ب یرم؟

 پاشو خوا ر پاشو برو یکم ب واب اینم اه سیپان فردا اه  ر را ی سری  تر را ی  می کنیم -

شددود و با شددد ب یری کوتاه ج   را ترک می کند مادر به خان پشددت بند این لرف اه جا بلند می 

س ت ع ه می رود و ک ک  می کند اه جا بلند شود و این گونه می شود باه  م اه سکور من و 

جوابی که ن ی د م   ان طور که خودشددان می خوا ند تعزیر می کنند من مانده ام این ج اعت 

هند لتی تنم می کنند و نظر  م می د ند که   یشددده خودشدددان در ل دددور من می برند و می دو

 دی ر به ل ور من برای تص یم گیری  ایشان  ه التیاجی دارند

سرم را به پشتی مزل تکیه می د م و خسته اه فکر درد  ایی که دی ر درمانی ندارند مثل بی اری 

 که جواب  کرده باشند  شم  ایم را می بندم

 برای خودر س ت  نکن؛ هود بر می گردی -

 آنقدر فکرم درگیر بود که  یچ لواسم به ل ور آرش و سکور طوالنی مدت  نزود

 صدای قدم  ایی پشت بند لرفم به گوش می رسد

 آرش سیپان اومد -

 با صدای گالره سر بر می دارم  ند بار دست روی صورتم می کشم

 اِ تو  نوه ن وابیدی؟ -

 آمدن  به س تم می د د به س ت  بر می گردم؛ جواب آرش را با ن اه به من و

 خوابم ن ی بره -

 کنارم می نشیند؛ ن ا م می کند ن رانی را در  هره اش پیداست

 میری؟ -

 خودم را ک ی ج   می کنم و صاف می نشینم

 تو  ی می خوای؟ -

 ن ا   می رود س ت آرش و بر می گردد
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 آرش  ست تو برو -

 !ال داردمردد می گوید مردد بودن  و آن ن اه به آرش جای سو

 با کسی کاری نداشته باش؛ اگه ن وای ن ی رم -

 سکور می کند؛ ن ا م به اوست و منتظر جواب مانده ام که آرش اه جا بلند می شود

 من خوابم میاد برم ب وابم -

. 

. 

.۷۷ 

. 

رفتن  را با ن ا ی گذرا و " شددددددزت ب یر" کوتاه جواب می د م؛ باه به گالره بر می گردم ن ا م به 

 ای که ن ی دانم کی فرصدددت ج   کردن این   ه اشدددک را داشدددته می ماند، متعجد می  شدددم 

 پرسم

 !گالره -

 دست روی سینه ام می گذارد

سدددیپان با رفتنت کاری ندارم؛ برو اما تو رو به خدا مراقد خودر باش، تو رو به خدا جان هانا این  -

  ود دی ه برن رده اما  ه راه می ری لواست و ج   کن، فر انم وقتی رفت قرار نز

عشدددق قاعده اش جداسدددت خواه یا ناخواه می آید و در میان جان می نشدددیند نه برای آمدن اجاهه 

می گیرد نه برای رفتن این که گالره مدام در لال مقایسدددده ی من با فر ان باشددددد با این که پر درد 

 است اما برایم قابل درک است  ون من لال دل  را مدر  است فه یده ام

 ن سی ع یق می کشم که به لالم مسلط شوم و به  م ری ت ی  ایم را پرده بکشم

نزاید درد را اه  شددددددم  ایم ب واند، نزاید ب ذارم درد  ا جان به لز  کنند، نزاید تالش آرش بی 

   ر شود پ  به قصد صید اشک  ای  آرام دستم را باال می برم

 نم رو می گیرهمن و  یچی ن ی کشه جه این اشکای تو که جو -

 پلک  را محکم روی  م می فشارد و باران اشک  ای  روان می شود

 خدانکنه یعنی دادن یه قول اونقدر س ته؟ -

شانه اش را به س ت آغوشم می کشم و سرش را روی سینه ام می گذارم؛ روسری عقد رفته اش 

 آرام آرام اه روی مو ای  سر می خورد و دور گردن  می افتد
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سدددتم و با ل  درد کشدددیدن  درد می کشدددم اما به رو ن ی آورم و با لحن دلجویانه ای من بُت نی

 :می گویم

 یعنی گیر تو فقط یه قوله؟ -

 :سرش را اه سینه ام بر می دارد و با   ان رد خی  روی صورت  می گوید

سددالم، یه قول مردونه که ضدد انت کنه تو ات اقی برار ن ی افته که ضدد انت کنه هود برمی ردی و  -

 یه قولی که بهم اط ینان بده م م من نح  تر اه اینی که  ستم ن ی شم

 این بار   راه با پاک کردن اشک  ای  اخم می کنم و با   ان لال جواب  را می د م

الحق که  نوهم   ون گالره ی  ا؛ اِ اِ باهم سددیاه باهی! من پاشددم برم اون سددر دنیا، دنزال کامرانی  -

اشدده ضددررش به من میرسدده، برش دارم، بیارم  خدمت ع ه، سددالم  م برگردم که  رجای دنیام ب

  که تو نح  نشی؟

 میان اشک  ای  لز ند می هند

ان ار ادای پسدر ت سدی که   یشده دل  برای این اشدک  ا می سدوخت و سدرش کاله می رفت را 

 خوب در آورده ام

 !اِ سیپان -

 اخم می کنم اه نود ن ایشی اش

و باه نکن که اه تیکه درشدددت  ای اون موق  رو بارر کنم؛   ونایی که می رفتی سدددیپان و د نم  -

 می ذاشتی کز دست خان بابا و اونم لسابی اه خجالت من بی نوا در می اومد

 :ش اتت بار صدایم می هند

 !سیپان -

 ان ار کالفه شدن اشک ری تن را یادش می برد

 ی یه ذره دی ه دی ه اصال  یچی ول  کنباشه قول نده! ولی یادر باشه  یهیت بشه لحت -

خودش را کنار می کشددد برود که دسددت می برم و دسددته ای اه مو  ای  را می کشددم و سددرجای  

  می نشانم

 بشینم بینم -

 می نشیند اما بر ن ی گردد و من باه  م در   ان عالم بچ ی مو ای  را می کشم

 گریه نکن -

 گی کردن خسته شده مو ایم را  نگ می هندبر می گردد و او  م که عین من اه بهر 
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 !تو بی جا می کنی قول ن ی دی -

لواسددم پی دسددت  ای ان می رود که مو  ای دی ری را  نگ هده اند و بی اراده خنده ام می گیرد 

 و   ین خنده لرص او را در می آورد

 به  ی می خندی قول بده -

 :شه ی مو  ایم و من تسلیم شده می گویمو این لرف    همان می شود با درد گرفتن بیشتر ری

 باشه بابا قول مردونه قول شرف ول کن جان خودر -

 :اه دردش دست من سست می شود اما او دست بردار نیست و با س اجت می پرسد

 که  ی؟  ا ب و دقیق و کامل ب و که  ی من و دست به سر نکن -

ی گ تم " من که ن  تم قول می دم برای  ه خوب به یاد دارد وقتی قول  ای  را می پیچاندم م

  " ه کاری فقط گ تم قول می دم

قول میدم که پاشددددم برم اونجا، اون الدنِگ   یشدددده دردسددددر بر می دارم و برگردم و این نحسددددی  -

 نداشته ی ش ا رو باطل کنم، خوبه! لله گالره خانم؟ لاال دی ه ول کن

ی کند و من   ان طور که مو  ایم را ماسدداژ باالخره بی خیال می شددود و   ت دسددت  ای  باه م

 :می د م می گویم

 هدی این وسط و طای کردی المصد -

 اه جا بلند می شود

 لقته -

لال  خوب شدددددده و به نظرم وجود آرش و لرف  ای  در این  ند روه بر این لال  ر  قدر  م 

 کم اما بی تا یر نزوده

*** 

. 

. 

.۷۸ 

. 

ی کنم و   دان را تحویل می گیرم،  ش م به عادر   یش ی می تل ن را اه لالت پرواه خارج م

 رخد و اطراف را اه نظر می گذرانم و این نزودن تاهه یادم می آورد که کجای کارم، سددددددری اه روی 

تاسز تکان می د م و قدم به قدم می سپارم، همین با  ر قدمی که بر می دارم مرا می بلعد و فرو 
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ی کشدم اما سدر ن ی آید دسدته ی   دان را دسدت دی رم می د م؛ می برد؛ کالفه ن سدی ع یق م

 صدای ِخر ِخر  رخ  ای   م برایم یاد آور درد اییست که اه آن  ه باید ویرانه ساخته اند

باه  م ن سم سر ن ی آید؛ برای تسلط به لالم ن سم را دم می کنم و پشت بندش به   راه باهدم 

 الن پر   ه ه ی فرودگاه می گذرمکالف ی ام را ت لیه می کنم و اه س

قدم  ای سددددددنگ بسددددددته ام را پی  می برم بی قرار  شددددددم  ایم می رود پی سددددددتون  ایی که اه 

کنارشان می گذرم، منتظرم اویی که نیست  ر لحظه اه پشت یکی اه این ستون  ا بیرون بیاید و 

 غافل یرم کند اما نیست و این نزود پای  ر ستون مرا فرو می ریهد

دانم نیسددت، می دانم نزاید  شددم دنزال  ب ردانم، می دانم  یچ خاطره ای هنده ن ی شددود،  می

اگر  م بشددددددود دی ر آن مهه ای که باید را ندارد اما تا آخرین سددددددتون انتظار بیرون آمدن  را می 

 کشم

ه دسدددتی روی شدددانه ام می نشدددیند یک باره بر می گردم اما این یک باره بر گشدددتن برایم آنقدر درا

 است که دلم  ند بار می میرد و هنده می شود

 جان م د  ند بار باید صدار بهنم، بابا کجایی؟ -

 لز ندی به وظی ه ی   یش ی اش روی لزم بند می شود

 !خوش مرام تو این شلوغی آخه صدا به صدا می رسه؟ -

 دست روی دسته ی   دان می گذارد

 االم داری تنها تنها میریخوش مرام ش ایی که دوساعت تاخیر داشتی و ل -

 دسته ی   دان را می بندد و پی  اه من پله  ای جلوی در ورودی را پایین می رود

 بدو بریم که کارمون خیلی لنگ شده -

 به س ت پارکینگ می رود و دنزال  می روم

  کارمون؟ -

 ری ور ماشین  را می هند و   دان را صندلی عقد می گذارد

 برن ب  ، بشینکامی رو امروه می  -

لرف  را ع لی می کنم و می نشددینم در عقد را می بندد و به محض سددوار شدددن، ماشددین را راه 

می انداهد و در طول مسیر تا رسیدن ان به بی ارستان مورد نظر، سوال  ایی که ذ نم را مشغول 

ب می د د کرده می پرسم تا لواسم به مسیر نزاشد و به آنچه که نزاید فکر نکنم مح د  م جوا
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و می گوید اه این که کامران تصددددادف ولشددددتناکی خارج اه شددددهر داشددددته و  ند روهی را در ب   

 مراقزت  ای ویمه سر کرده است

 .ماشین

. 

.۷۹ 

. 

را کناری پارک می کند به   راه  م پیاده می شدددویم به دنزال  تا در ورودی بی ارسدددتان پی  می 

ا رد می کند اما دوباره هنگ می خورد تا این که باالخره روم، تل ن   ند بار هنگ می خورد ت ای ر 

 :جواب می د د

 بابا گ تم یه ساعت دی ه اونجام به موال کارم گیر بود میام دی ه -

 می ایستم مح د  م به تزعیت اه من توقز می کند

  یه داداش  را وایسادی؟ -

ی ه میرم دستت درد نکنه تا اینجام داداش تو برو کار داری فقط به من ش اره اتاق را ب و خودم د -

 کلی هل تت دادم

 :گویدهند میبه ش صی که پشت تل ن ان ار دارد یک بند لرف می

 باشه االن میام دارم میام -

 گذاردتل ن را قط  میکند و درون جیز  می

 شرمنده داداش به خدا اونجا کارم می لن ه وگرنه تنهار ن ی ذاشتم -

 مدست روی شانه اش می کش

  دی ه کاری مونده نکرده باشی؟ دستت درد نکنه -

 کندن ا ی به استیشن پرستاری می

 ش اره اتاق جدیده رو می گیری، شی ت منم که ت وم شه میام می بین ت -

   همان با این لرف دست می د د

  اکرتم  ستم -

 یا علی -

 دست  را می فشارم

 علی یارر -
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ن پرستاری می روم و به تنها پرستاری که پشت صندلی با رفتن مح د پی کارش به س ت استیش

 اش نشسته رو می کنم

 خانم، بی اری به اسم کامران ال دی رو می خواستم -

 پرستار   انطور که دارو ای یک نس ه را  ک می کند، جواب می د د

 بله اما اتاقشون نیستن اونجا رو بزینید دارن اه ب   خارج می شن -

دیدن کامران که تکیه به عصدددددددا لنگ لن ان اه در ب   می گذرد می خوا م  گردام و بارو برمی

 صدای  بهنم که ن ا م می افتد به تابلوی که لاضرین را دعور به سکور کرده

به گام  ایم فرمان تند رفتن را می د م کامران اه درب  تا  سددددددری اه روی کالف ی تکان می د م 

 ب   می گذرد

 اه ذره ای  وا ن سی ع یق می کشم؛ اما دریر

عجوال پا تند می کنم خودم را به در می رسددددددانم و وارد ب   که  یچ لواسددددددم به نام  نزود می 

شوم پ  کامران کجا رفت! نزودن  در سالن بلند باالیی که پر اه اتاق است وادارم می کند   ان 

ی اه اتاق  ا بلند می طور که اه کنار اتاق  ا می گذرانم به داخلشان ن اه کنم صدای گریه ای اه یک

شددددود لحظه با دیدن قامت کامران که کنار ت تی ایسددددتاده و ب بی ارش را در آغوش گرفته ن ا م 

 می خشکد

 دلم اه صدای گریه به تنگ می آید؛ ناگهان  یهی درونم فرو می ریهد

  هره ی یک ن ر و الت ای  ای  پی   ش م نق  می بندد

 "ه کاری کنپان یپان تو رو خدا نذار سیسی "

 باه  م خیالتی شده ام؛ سر تکان می د م اما نه  هره اش نه صدای  اه سرم ن ی رود

یعنی خیال نیسددددت؟ صددددالد این   ین نهدیکی سددددت؟ درسددددت پی  رویم! ان ار این بار خواب 

 نیست،  یهی که می بینم  یچ جای واقعیت ندیده ام که لاال به خواب بزین  

دستور می گیرد قدم  ایم را پی  می برد، اما بعد اه این   ه دوری و لسی نه اه مغه بلکه اه دل 

انتظار  را پا ایم سن ین است ان ار می خوام کوه را با  ر گامم جا به جا کنم مردد پی  می روم 

 ل  ن ی کنم خیال ن ی کنم این صدا برایم آشناست

 می روم خیاالتی نشده امبه هبان خودمان لرف ن ی هند اما من این لحن را می شناسم پی  

 این صدای گریه

 سرمایی ناشیانه ای شزیه به طوفان در تنم می نشیند
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 ن نیان -

  را صدایم به گوش  ن ی رسد

 را می شناسم من این دست  ای ظریز و خواستنی

عقل سدددرم فریاد می کشدددد بلند و غران آنقدر بلند که گوش  ای دلم سدددور می کشدددد و اه لرکت 

 می مانم

 کامران روی مو  ای  کشیده می شود دست

 "دلم میان صدای ترک برداشتن  ای  ضجه می هند "این یه خوابه خدا کنه خواب باشه

 اما به خدا خیال نیست، خواب نیست، رویا نیست

خودش اسددت من  ر تاب و پیچ این مو ا را می شددناسددم به تعداد جایشددان را بلدم کامران ناشددی 

 یهداست دارد به  م شان می ر 

دسددددتی روی صددددورتم می کشددددم؛ لد  ای کامران برای لرف هدن تکان می خورد  را من  یهی اه 

لرف  ای  ن ی شنوم می خوا م پی  بروم اصال او  را این جاست م ر او اه نیان بی خزر نزود! 

 م ر نیان گم نشده بود  را کامران به من ن  ته پیدای  کرده

 ام را توجیه می کنمشیون را که می بینم؛ آنچه که دیده 

 لت ا تا پیدای  کرده و خواسته خزرش را به من بده این ات اق افتاده -

 دلم را به این لرف خوش می کنم و باه

 پا پی  می گذارم که وارد اتاق شوم اما شانه ای به شانه ام می خورد

 دمزهور بر می ردم دختری بچه ای خوش  هره در آغوش خانم پرستاری به اتاق می رو

 اینم مامان و بابا -

صدددای  در سددرم می پیچد ان ار که قیامت شددده باشددد، همین هیر پایم می لرهد و در آنی دیوار که 

سدددهل اسدددت ل  می کنم آسددد ان روی سدددرم آوار شدددده اما یادم ن ی آید جایی خوانده باشدددم در 

 قیامت آس ان روی سرر خراب می شود

  "پان و ب رد سیاگه یه مرد تو دنیا باشه برای من اون م"

صددددای قهقه خودم در سدددرم می پیچد اما اسدددتواری می کنم و اه دلم فقط فرصدددتی به انداهی یک 

ن اه گدایی می کنم که شاید پرستار منطورش ک  دی ری باشد اما م ر این ن اه  قدر طول می 

 کشد برای فه یدن این که جه نیان و کامران در آن اتاق کسی نیست

 ی مو بلند و فر را روی ت ت میان نیان و کامران می گذارد پرستار دختر بچه
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 فرو ری تن دلِ ترک خورده ام را با سلول به سلول تنم ل  می کنم

 :ل می گویمپایم دی ر میل جلو رفتن را ندارد و به عقد کشیده می شوند و بی صدا و در د

ت ام شددود" اما کامرانِ بی مرور دسددت روی سددر دخترکی که کو ک شددده  ب.و.یای کاش این کا"

 ای اه نیان است می کشد و د ان کج می کند

  خوبی تو عشقم؟ دیدی گ تم مامانی خوب میشه   ه با م میریم خونه، خوش لم -

  !مردن و فرو ری تن سلول به سلول دل و رولم را ل  می کنم

می کنم دارم اه  م می پاشددددم در لحظه ی آخر تکیه ام به دیوار پشددددت سددددر می خورد، ن ی  ل 

  دانم شاید  م دیوار نیست و آخر دنیاست

 پایان فصل اول

 یک رمان مرج  رمان 

درصورتی که مایل به   کاری با ما  ستید و یا نویسنده  ستید و می خوا ید که رمان  ا و شعر 

لد نرم افهار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و  ایتان در قا

 با ما ت ای ب یرید.

 پیشنهاد می شود
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