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 اثر:  خالصه

 !  یادوخته ای نگاهت را به دن بلیس

 جان پرست؛  یهاانسان شودیمگر م و

 شان تار و مه آلود نکنند؟  زبان  یهارا با گلوله  آن

 باشد.  یزندگ یبرا یاتنها چاره  د،یشا فرار

 کرد؟   دیسرنوشت منحوس را چه با اما

 !  ِکشدیها را مگوش یپرده ت،یتمناها یو آوا یادر برزخ مانده زنده

 کن؛   سکوت

 هاست... سکونتگاه جان پرست  جان یا

*** 

 اثر:  مقدمه

 .کندیرا از او سلب م دنیها دوخار و خاشاک 

 ها قلب آسمان را خراش داده. که گلوله ییگو

 کند،یدر جان النه م هراس

 د، یآیاز چهره فرود م  هاه یغاش

 ماندگار است.  ن،یزهرآگ یها شیانگار ن و

 اندازد یسلول چنگ م یهاوارهید به

خود است که خراش   یزخم خورده کیتار ی*نه یتنها س داندینم اما
 . داردیبرم

 .پوشاندیسخت او را م یاز نور، تنه  یاکه یبار

 ... شودیچو او م  یاهیسا یماِه شب است که منج یآر
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*** 

بند   یهانفس یآوا انیو م کردیم  یرو را ط ادهی امانش، پ یو ب عیسر یهاقدم
انداخت؛ خداراشکر کرد که مجدد   یاش سر برگرداند و به پشت سر نگاهآمده

 .زدیصفت بگر ویتوانسته بود، از چنگال آن د

  یطره نمود،یم زدهخیو  دیآماده از ساق دستش سف رونیو ب  فیظر  انگشتان
 د و مژه بر هم زد؛ شبرنگش را داخل مقنعه ران یحالت دار موها

 را نداشت.  یآوارگ نیطاقت ا گرید 

به در   یرا در قفل چرخاند و با فشار کوچک دیداد و کل رونیب نهیاز س یقیعم آه
 داخل شد.  یمیقد

 تخت افتاد. یکاناپه انداخت و با همان مانتو رو یرا رو اشمقنعه

 برسد. شیبه کارها توانستیآسوده م یالیدانشگاه نداشت و با خ فردا

  میکنیاستراحت م  ندیگویمواقع م  نیکه همه در ا دیشیزد و با خود اند یشخندین
 داشت. یاریبس یهاها تفاوتآن یاما زندگ م؛یخوابیم ریدل س کیو 

 شانیی طبقه باال یهیهمسا ادیفر  یگرم شده بود که صدا یبه تازگ شیهاچشم
 شد.   اشیمانع از دفع خستگ

 !گرفتند؟یو دعوا، چرا طالق نم دعوا

 را کج کرد و با حرص گفت: لبانش

 چه؟! به تو  -

را  یکتر ریو ز ضیتعو ،یرنگ یرا با بافت طوس شیهاو لباس برخواست
 روشن کرد. 

اش برگشت و خواهر بزرگترش در نظر  تنه  میگشوده شدن دِر خانه، ن ینوا با
خطاب به فرد پشت خط،   داد،یرا تکان م شیهاطور دستشد که همان دایهو
 باال رفت: شیصدا

 تباه نشه؟اصال برو به درک!   تیبد کردم بهت گفتم تا زندگ -
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و غضبناکش سمت اتاق رفت و افسار زبانش را  یعصب یطبق خلق و خو و
 رها کرد و گفت: 

 !شهیمن طلبکار هم م یبدقواره برا یکهیمرت -

 هیاش را به چهارچوب تکشانه  نه،یلبخندش را پوشانده و دست به س دخترک 
 داد:

 شده؟یباز چ -

اش را از شر آن صاف یو موها دیتاپ سبز را به عقب کش یقه ی مخاطبش
 بود، خالص کرد و گفت:  ییظرفشو میکش که به مانند س

 من تا آخرش باهات هستم! گهیسرطان دارم م گمیبهش م -

شد و با وحشت جلو  یگرد ماهور، فراخ از بهت و ناباورو  یمشک  یهاچشم
 رفت: 

 حالت خوبه؟! ،یگیم یچ -

 بابا دروغ گفتم. اون باور نکرد بعد تو... -

 جنباند و ادامه داد: نیبه طرف یخنده کنان سر و

 خواهر زود باور من!  -

 حرف حساب جواب نداشت.  دیشا گفت،یم راست

 و کنجکاو او را هنوز نشناخته بود.  رک یز تیشخص اما

 

*** 

 

 !نیآذ -

 زد: یینمادست باال برد و لبخند دندان مانهیتشر او، تسل  با

 ! میباشه تسل -
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او   دش،یسرخوش و الق یکرد و صدا ضیها را تعوکاناپه نشست، کانال یرو
 کرد، گفت:  دنیرا وادار به شن

من  یاز سرم بازش کنم اما حاال برا خوامیرو مخ شده. م  یلیمسعود خ نیا -
 هود گرفته. نیژست راب

 و گفت:  دیگرفت و ل*ب گز یصعود کرده، کنارش جا ییبا ابروها خواهرش

 ؟ یگناه داره؛ مگه مرض دار -

 پسر! ونیآره مرض کلکس-

  نیآذ یبه بازو یو مشت ردیموقعش را بگ یب یخنده ینتوانست جلو گرید
 کوباند. 

 گفت: نیآذ

 !هارهیگیآه دامنت و م نیآه، ا -

و قالب دستانش   ستیچشم به او نگر  یهم، خونسردانه از گوشه خواهرش
 گشوده شد و گفت: 

 !فتهینم یپوشم پس اتفاق یشلوار م شهیمن هم -

 . دیچیاتاق پ یشان، در فضا یسرخوشانه یهاخنده یمجدد نوا و

را هم گاز زد و با همان دهان پر   بیس نیچهارم نیآذ د،یرس انی که به پا لمیف
 گفت: 

 ها، هستش تیپس فردا روز اول کار -

 ! یا ینره ب ادتی

را  شیپا  کیکه تا به حال در فکر آن مرد مزاحم و شرور بود؛ ناگهان  ماهور
 و با تعجب گفت:  دیگذاشت و سمت او چرخ رشیز

 ؟یچ -

 همبرگر؟  ایبرات سفارش بدم  یخوریم تزایگفتم پ یچیه -
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است؛  شیهایباز جیمشکل از خود و گ یعنی دیگویرا م  نیا یوقت دانستیم
 چانه نهاد: رینازک کرد و دست ز یپس پشت چشم

 خودتو مسخره کن.  -

 گفت: نیآذ

 ی اینره ب ادتیخبرت پس فردا  گمیم ،یریدرد بگ -

 باشه  -

 :دیخواهرش پرس تفاوتی رخ ب میبه ن رهیدر ذهنش، خ یبا خطور کردن سوال و

 کار کردن تو هتل سخته؟  -

 باال انداخت: یادر دهان گذاشت و خرچ خرچ کنان شانه  یاریخ مخاطبش،

 ! گهید یکنیم زیها رو تماتاق  -

 با اکراه گفت: یرا خاراند و بعد از مکث سرش

 خودت! شیپ امیب شدیکاش م -

به   اینکند و آ یکارخر*اب کهنیاب گرفته بود؛ احاال استرس و اضطر از
 جا کار کند؟آن توانستیم یراست

 گفت:  خواهرش

 !ایخب ن یکنم. توهم اگه ناراحت کاریبلدم چ  خونم،یم یوتریمن مهندس کامپ -

 را در بشقاب انداخت. اریته خ و

  یسمت اتاقش رفت و او را در کشت د،یکه دستانش را بر هم ساباز آن بعد
 بازگشت.  یافکارش رها کرد و به ساحل آرامش و آسودگ

حال،  شانیاش را گرفت اما پاسخگو نبود. نگران و پربار شماره  نیچندم یبرا
که در گشوده و مادرش قدم در خانه نهاد. سمتش   دیجویلبش را م یگوشه

 اش کاشت و لب زد:گونه یرو یارفت و بوسه

 ؟ یاومد ریچرا انقدر د کردم،ی! مامان داشتم سکته میوا -



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 10                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

  یجفت کرد و در را بست، که صدا یرا کنار جا کفش شیهاخم شد و کفش و
 هم بلند شد:  نیمعترض آذ

 بگو!  یایم ریحداقل اگه د یمردم از گشنگ -

کرد و   زانیدر راهرو آو یسمت آشپزخانه رفت که زن،چادر را به جا لباس و
 گفت:  ینامفهوم یبا صداها

 . میداشت یاطیسفارش خ یلیخ -

 به ساعت انداخت.  یکرد و نگاه مشیتقد یضیلبخند عر

 و گفت:  دیکش یحال نفس راحت نینُه شب بود؛ با ا 

 مامانم!  یخسته نباش -

ناخونک   ها،ی که به استانبول نیاز دست آذ یشگونیبه محض دور شدن او، ن و
 : دیغر یگرفت و کنار گوشش به آرام  زدیم

 افسار زبونت در رفت؟! یباز تو گرسنه شد -

 غرولند کنان گفت: نیآذ

 برو بابا!  -

که   نیسفره را پهن کرد و هم ییکنار زد و به تنها  ضیاو را با غ سپس
 یرا پشت شانه راند و کاسه شانشیپر شهیهم یامان موها یب نینشستند، آذ

 را کنار خود گذاشت و گفت  یرنگ ترش دیشکل سف یارهیدا

 شمال!  میبر میخوایها مبعد با بچه  یهفته -

بشقاب کوباند و   یدهان ماهور متوقف شد و مادرشان قاشق را رو حرکت
 گفت:  یبا اصوات نامفهوم نیخشمگ

 !خودیب -

 :نیآذ

 ! یگیم یچ  فهممیمن که نم -
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 یبرافروخته و طوفان د،یکشیکر و الل بودن مادرش را به رخش م کهن یا از
 باال رفت: شیصدا

 .گهیبسه د -

را در دهانش چپاند و چهار زانو  یمتشنج شده، سبز یبه فضا توجهی ب نیآذ اما
 نشست:

گرفتم؛ به شماها هم گفتم که فقط   یهتل بود که ازش مرخص  سیمهم رئ -
 ! دیبدون

حساب   چیاو را ه کهن یاز ا ست،یبه مادرشان نگر یچشم ریو ز دیگز لب
شد و پلک برهم فشرد. مادر که با حرکات   نیشرمسار و اندوهگ کرد،یم
چنگال را سمت   ن،یکرده بود؛ خشمگ یخوانرا لب شیهاسخن نیآذ یهالب
 مااز ته دل داشت ا یادیدر زدن فر یدهانش سع پرت کرد و با باز کردن نیآذ

. خدا را امدین رونیاش باز گلو و دهان خشک شده ییصدا گریجز سکوت، د
به دوش   شیهایهمسر، دو دختر را همراِه بار سخت یکه ب  یکس  آمد،یخوش نم

 کند. فیخار و خف گونهنیبود را ا دهیکش

 دارد؟  ییدل شکسته هم خدا  دانستیمگر نم 

بلند شود را گرفت و با  خواستیکرده، مچ دست خواهرش را که م بغض
 شدت تکان داد:

نه دهنت رو ببند و حرصش  گهیمامان م یاحترامت واجب، اما وقت یبزرگتر -
 نده!

او را به عقب هل داد و دستش را در هوا تکان  زیرآمیو تحق پروای ب ن،یآذ اما
 داد:

 وتا عقب افتاده... . د ریگ -

" گفت و با دست،   یکه از جانب مادر در دهانش نشست ماهور "هع  یای لیس با
 اش را پوشاند.دهان باز مانده 

 گفت: دهیزنان گردن برآشفت و رخ در رخ زن تک شخندین نیآذ

 ! یتر کردمصمم ممیفقط من رو تو تصم کار،ن ی با ا -
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 . ندازدیب یپشت سرش نگاه یبه تلفات جا مانده آنکهیرفت؛ ب یمانند گردباد و

افکارش به  یو کشت دیدخترک باال پر یهاکه بر هم برخورد کرد، شانه در
 سقوط کرد.  ایعمق در

 فیکه دست ظر  داشتیخورده را برم مهین یغذاها دهیخم یبا کمر مادرش
 ماهور انگشتان منجمد او را در بر گرفت: 

نگران  زنم؛یمن باهاش حرف م یتنده، ول کمی یشناسیاخالقش رو که م -
 نباش!  

و او را در   اوردی مادر دل نازکش را تاب ن یباران خورده یهامردمک و
 .دیآغوش کش

  یقلب مادر هرچند شکسته، گرچه مه آلود، هنوز هم برا دانستندیمگر نم اما
 د؟ یتپیدلبندانش م

 

*** 

 

 چپاند.  کیها را داخل پالستانداخت و آشغال ینگاه اشیساعت مچ به

  یدانشجو کردیباور م یو چه کس گذشتیهفته از کارش در هتل م  کی
 ها باشد؟! اتاق  ینظافتچ ،یمددکار اجتماع

 .ساختیرا ممکن م یرممکنیهر غ ،یکمبود مال اما

زدود و خواست قدم از قدم   ن یعرق از جب راهنشیرنگ پ  دیسف نیبا آست  
 . دیبه گوش رس اشیدر حوال یلیموبا یبردارد که آوا

و مبهم سر برگرداند و همان که خواست سمت تخت خم شود، خواهر   کنجکاو
 گشت:  دایپشت سرش هو یمانند غیج یاش با صدامالحظه یب

 تو! ییکجا - 

از گشت و  قلبش گذاشت و سمتش ب یدست رو رت،یفراخ از ح ییهابا چشم 
 کنان گفت:اخم
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 سکته کردم!  وونهیچته د - 

 شوک بهت وارد شد!  کی یفضول ینداره، برا یبیع - 

 ریگ حوصلهیراه آن را ب انیرفت، م شیاش تا مرز سقوط پمقنعه شهیمانند هم 
 زد و گفت:  یانداخت و بشکن

 نه؟ هوا چطوره؟ ،یکنیم ریکالً تو فضا س - 

درهم قالب   نهینازک کرد و دستانش مقابل س شیبرا یپشت چشم دخترک،
 شدند:

 کار؟ یچ یاومد جان یا ،یتو مثالً حسابدار - 

رنگش را دور  یانسکافه یهایاز چتر یااش طرهشده کوریمان یهابا ناخون  
 : چاندیانگشت پ

 نگران نباش، در ضمن... .  کنم؛یکار م جانیا سیدارم رو مخ رئ - 

 سرخش جمع شدند:  یهاآورد و لب کیسرش را نزد 

 !یمدار بسته داره، حواست باشه سرت رو به باد ند نیدورب جان یا - 

 ت،یو کمر صاف کرد. ماهور با جد دیرنگش کش یمشک فورمیونیبه  یو دست 
شانه به    ددایگوش فرا م شیهاهیکه به توص یجنباند و در حال نیبه طرف یسر

 رفتند.  رونیب گریدک یشانه 

  یرا در دست گرفت و اطراف را کنکاش کرد که زن مهیق یحاو یظرف غذا 
 زد: شیبم و گرفته صدا ییاز آن دور با صدا

 ! نیدختر جون، تنها نش  جان یا  ایب - 

را به داخل مقنعه راند و ناچار به آن سمت روان  اشیصاف و مشک یموها 
 شد.  

خشک و   یهالب نمود،یسردتر از فصل زمستان م اریسالن بس یهوا
را   شیکه در سکوت غذا گرید یرا با زبان تر کرد و رو به دختر اشیریکو
 گفت:   خوردیم

 اومدم.  جانیکه ا شهیم یراستش من چند روز -
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 باهاتون آشنا بشم.  شمیال مخوشح شناسمینم ادیرو ز یکس

با   حواس،یبه زن انداخت؛ اما او ب ینگاه مین ،یزیآمدختر جوان با لبخند مهر
او را به   یاسرفه  یکه صدا کردیم زیرنگش لبش را تم  یمشک یمقنعه  نییپا

 خود آورد: 

 ؟ یگیم یچ -

کوباند که جز  انشانیکلمات را م یگلوله زیو خشونت آم یقدر ناگهان آن
 نشد. دشان یعا ینفس یآوا ایحرف و  گریسکوت د

تا ساعت هفت دوام   دیو او تنها با دادندیپنج عصر را نشان م یحوال هاعقربه
 آورد.  یم

بسته و کمر  نهیپ یهاهرچند با جبر؛ اما طاقت دست شدینم  مانینه! او پش اما
 اشک آلود مادرش را نداشت. یهاو چشم دهیخم

 رنگ زد.   یبه در شکالت یاو تقه  ستادیاتاق ا  مقابل

عقب رفت و به محض گشوده شدن در،   یدر هم و قالب شده، قدم ییهادست با
مرد تمرکز   یدرهم و جد یصعود کرد و بر چهره اشییخرما یهامردمک
 کرد. 

 کند، به حرف آمد: یزیکه درنگ شبه آمآن  یتکان خورد و ب شیگلو بکیس

 ...خواستمیهستم؛ م جانیا یسالم، من نظافتچ -

 تند و سرد گفت:  یبا لحن مخاطبش

 . ستیمهم ن -

  یبم و خراشناک او م یبه خود آمد که پشت در بسته به صدا یاو زمان و
 . دیشیاند

باشد؛ به   یعیطب شیبرا دیبا ییاما گو دانستیگونه رفتار کرد؟! نمآن چرا
 نبودند. گریدکیها مانند آدم یمههرحال ه 

شانه انداخت و  یاش را روبند کوله ،یاز سر آسودگ یقیرفتن با نفس عم زمان
 به سمت در پا تند کرد. 
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  نیاز زم یتوقف کرد و آن را با آهستگ ش،یهای کتان ریز یئی با احساس ش اما
 بود. یرنگ یاقهوه یپول چرم مردانه فیبرداشت؛ ک

که او را  یاثر نیانداخت و اول ی. به داخل آن نگاهآمدیفرسوده به نظر م اما
 مضمون: نیبود به ا یامحو خود کرد دست نوشته

 . میکرد شیهمه عمر، با اندوه صدا که»آن

 . مینگاهش کرد لیهمه شب، م کهآن

 . میکرد شیهمه وقت، سر سجاده دعا کهآن

 .«  میو برفت باز نگاهش کرد بگذاشت

 وفا(  )ح _

 فیبا ربوده شدن ک هیاز ثان  یموشکافانه و نامفهوم کج شد، اما در کثر گردنش
کوچکش   ینوای" گفت و سر باال گرفت؛ قلب بی"هع  فشیانگشتان ظر انیاز م
سبزش را   یهاله یکه ت یگرد نکیو ع یآواز نخواند. پسرک با کاله مشک گرید

 دست به کمر گرفت:  گذاشتیم شیبه نما

 ! ؟یدونستیبده م یلیتو خ کارن یا -

داشت   ینینمک ی. چهرهدیکمان رها شد و به باال جه یاز چله  شیابرو یتا کی
ً یتقر کلیاما بر خالف قد بلند و ه  .زدیحرف م نیریتنومندش مانند کودکان ش  با

مرد  یکه نوا اوردیبر زبان ب  یصاف کرد و خواست کالم  ییگلو یمصلحت
 از پشت سرش برخواست که گفت:  یگرید

 مهراد؟! یینجا یا -

 : دیتکان داد و سمت او دو یتند سر پسرک 

 از دستت فرار کردم.  -

 کرد.  قیبعد خنده کنان، خودش را تشو و

 خینقش و  زهیو جلو آمد تا از دخترک ر دیبه سرش کش یبا لبخند، دست مرد
 زده تشکر کند. 

 !میر یاتاق بگ نجایا میتونستینم گهید میکرد ینم داشیممنونم، اگه پ -
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  شدیهم م فشیرا از تکان خف نیباره روح به بدنش بازگشت؛ ا کی ماهور
 دانست.

 نکردم. یکار دیدار اریاخت -

بر عقل و منطقش غلبه   یبعد خواست از کنارشان بگذرد که مجدد  کنجکاو و
 : دیکرد تا بگو بیکرد و او را ترغ

 پسر...  نیبپرسم ا شهیم -

 داره! سمیاوت -

کاپشنش،   پیکرد که تقال کنان با ز بیاو را تعق گرید یبار شیمردمک ها و
 در کلنجار باشد.

  یریوصف ناپذ یباال آمد و در دل نجوا کرد که او انرژ شیلب ها سوک 
کنکاش   یامروز ماهور، دخترک یو تنش ها یباعث رفع خستگ رایداشت، ز
 گر بود. 

 

*** 

 

مشت   یکه به گز گز افتاد؛ انگشتانش از گره اشدهیگ و رگ کشبزر یهادست
 آوار شد.  نیمچاله شده، بر زم گاریو س دیرها گرد

به سمتش آمد که او کف دست تاول زده اش را باال آورد و با  مهیسراس اریدست
 هم افتاده لب زد:  یرو یهمان پلک ها

 ! یگفتیم یداشت سا،یوا -

 به لکنت افتاد.  چارهیب مرد

او باشد؛ اما لحن آرام او  ش،یمشت ها یکه نکند هدف بعدداشت، از آن هراس
 : دیهمراه کالمش لرز شیپس لب ها رد؛یبگ کیبه فال ن توانستیرا هم نم

...برگ برنده رو،  دیاگه...اگه باهاشون مذاکره نکن خته،یگفتن اوضاع به هم ر -
 . کنهیرو م
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مرد،   یدهیرنگ پر یچهره یرو شیاما مردمک ها ن،ییبه پا لیمتما سرش
  یشخندیافتاد و با ن نیارتعاش برداشت، کنج لبش چ بلشیس یکرهیثابت ماند. پ

 ابرو باال انداخت و گفت:

 !؟یجد -

افکارش به هزار مکان و   ز،یدر پس آن لحن تمسخر آم دانستینم چکسیه و
 . کردیزمان رفت و آمد م

کت را بست و    یهم آورد؛ تک دکمه کیرا نزد راهنیپ دیسف  ی قهیو  ستادیا
 آرام و خونسرد فاصله را با او به حداقل رساند.

طور که  همان ،یجهنم ییبا آوا منیو اهر دیآب دهانش را با وهم بلع مرد،
 : کرد،گفتیاز حد محکم م شیکروات او را ب یگره

حرفا رو بهش  نی رج به رج ا دیپس خوب گوش کن سگ وفادار، چون با -
 .یبرسون

 را گرد کرد:  شیشد و جنون وار چشم ها قیعم لبخندش

 .خونهیقورباغه ابو عطا م رهیآب که سر باال م -

 ! شهیاما خودش خاکستر نم سوزونهیم هیبه صاحبت بگو غاش برو

مغز پخت بشه تا طعم خون  یحساب دیبا شه؛ینم دهیدندون جو ریلخم، ز گوشت
 !یو لذتش با گوشت و پوست و استخونت حس کن

 به عقب برداشت.  یفرو برد و قدم اشیشلوار مشک بیدستش را در ج کی

در را    مهیرا به او دوخته بود که مرد، سراس اشیشکار دگانید ز،یتمسخرآم
 داد.  حیگشود و فرار را بر قرار ترج

منحوس مرگ، او را  یهیداشت که سا نیقیو  دیدویهتل م  لیطو یراهرو در
 رها نخواهد کرد.  گاهچیه

 

*** 
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تا توقف کند، خطاب به   دادیاتوبوس دست تکان م یطور که براهمان ماهور،
 فرد پشت خط گفت: 

 د؟یچند روز رامسر هست -

  نیگزیرا جا یانداخت؛ لنز آب ریشانه و گوش، گ انیرا م یگوش نیآذ
 لب زد:  زیشورانگ یکرد و با لحن شیو دلربا یعسل یهامردمک

 ! یومدیخاک تو سرت که ن ده،یم یچه حال یدونینم یپنج روز، وا -

کوچک آب فرو رفت؛ اما خود را داخل اتوبوس انداخت   یدر چاله شیهای کتان
 گرفت و گفت:  ضیرا با غ لهیو م

نبود  یترم. اگه به خاطر قرار داد کارراحت نجای! بعدشم من همیگیم یچ - 
 .یبر دادیکه مامان عمرا اجازه م

 فعال. گهیمن برم د زنم،یحاال بهت زنگ م -

حوصله   یقرمز رنگ را ب یآور،  دکمهسرسام یهابوق   یصدا دنیبا شن و
 . ستیآلودش نگرگل یهایفشرد و به کتان

نداشت.   یها را پاک کند؛ اما دستمالآن توانستیخشک نشده بود، م تا
 . کردندینم  یاریکاپشنش  یهان یآست

 .دیجنب رید  شدیکه غرق در گل و منجالب بود و زدوده نم یزندگ مانند

 شان خشک و ترک خورده بودند. یهمه گرید

 غرق در آرامش و سکوت بود.  گرید یهاعکِس روز هتل،

چشم دوخت که با لبخند  یدخترک ری آب را بست و سر باال گرفت، به تصو ریش
 . زدیم دیغمناک او را د یو نگاه

 گندمگون داشت.  یو پوست ییخرما ییهاچشم

قدر  قدر آرام، همانبود که مانند پدر مرحومش است؛ همان دهیاز مادرش شن 
 محجوب. 

  ییآشنا یبه کتفش زده شد و به نوا یاخود بود که ضربه یدر حال زمستان 
 گوش سپرد: 
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 حواست کجاست؟  ؟یعاشق -

 آورش بود. بم و وهم یهمان زن، با صدا

  نیدختر را از ا یاو ناشناخته  بیعج یروی؛ اما نداشت از او دور شود یسع
 . کردیکار منع م

 استوار شدند، گفت:  اشدهیخم یهابه خود مسلط شد و شانه

 مگه هر کس که تو حال خودشه عاشقه؟!  -

 جنوِن دختر جون! راتیهمه تاث هان یو ا شه،یعاشق، مجنون م -

 : گفتیبود و رو به او م ستادهیا نهیی سمتش بازگشته و حال، پشت به آ

 عقل ندارن؟ کدومچ یه یعنیهست،  ایدن نیهمه معشوق تو ا نیا -

 عاشق شد؟! شهیگه بدون عقل مم

 و گفت: دیدور لب کش یدست یاخندهبا تک  زن

 . شهیعاشق نم وقتچیآدم عاقل، ه -

 چرا، مگه دل ندارن؟!  -

 پا انداخت و ادامه داد:   یزد و پا رو هیتک واریبه د

 دل عقل نداره، عقل هم دل نداره.   -

 ... .مونهینم چکسیه یبرا چکسیه گهیروزگار نامرد، د نیا تو

ماهور آورد و   ینهیس یبه قفسه یاش، فشارزنان با انگشت اشاره شخندین و
 افزود: 

 جز جنون! -

 و رفت.  دیکش  ریبه زنج اشیجگاهیاو را در زندان گ و

اما کالم   دانستیهم قابل درک نبود! نم دیشا کرد؛یرا هضم نم شیهاحرف
باال انداخت و   یاشانه  دانه،یلب نجوا کرد و الق ریز بار،نیآخر او را چند

 رفت. رونیب
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که روز   یهمان دخترک آرام و مسکوت وایاز اتمام ناهار، ماهور همراه ش بعد
اتاق  نیطور که سمت آخرجمع کرده بود، همان شیخو یاول نظرش را به سو

 و گفت: ستادیا یاماهور با تعلل و مکث لحظه رفتند؛ینظافت م یبرا

 کنم. زشیاومدم تم روزیکه د هیهمون اتاق نیا یوا -

 :دیرا باال داد و پرس شیکنجکاو و موشکافانه ابروها  مخاطبش

 ه؟یخب...مشکل چ -

 . مینر شدیکاش م دونم،ینم -

 به پشت سر انداخت:  ینگاه دهیو هراس دیلب گز وایش اما

 .ستین جانیا یخداروشکر که کس -

 گفت: تفاوتیو ب میاو را همراه خود کشاند و مال  فینح یبازو و

 . میشدیوگرنه اخراج م -

  لیطو یراهرو یتهاکه در ان ینسبت به آن اتاق  یماهور احساس مشمئز اما
 بود داشت. 

 صاف شده در زد.  یانه ی گذراند و با س دهیرنگ را از د ی زرشک یهافرش

از  یرادیا  گرانیرا کنار بگذارد تا د یخود قول داد که هر ترس و استرس به
کرده   زیضعف و شکست او، دندان ت یبرا یاریبس یهاگرگ  رایز رند؛یاو نگ
 بودند.

 .گشوده شد، نفس حبس کرد یکه به آهستگ در

 . کردیم ییآلود مقابلش خودنماهمان مرد غضب یآر

 . کردیها را سنگ مکه ابهت او انسان ییگو گفت،ینم چیه وایش

 ! میدینظافت خدمت رس یبرا -

کنار   حرفیو ب دیماهور چرخ یرنگ مرد بر چهره یمشک یهامردمک
 رفت. 
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  گذشت؛یکه از کنار او م یو هنگام دیآب دهان خود را بلع ،یاو با آسودگ و
 مشامش را آزرد. گاریبه س ختهیآم یعطر تلخ

درون  یاچه ِسر و جاذبه دانستینظر گرفته بود، نم  ریکار هم او را ز هنگام
 آن غول برق آسا وجود داشت!  

سکوت مرموز خود را بشکند؛   آنکهیکار خود نشست و ب  زیپشت م مرد
 را در دست گرفت و مشغول نوشتن شد. سینوروان

را   اشیدرهم و جد رخمیاز غفلت او استفاده کرد و ن یالحظه یبرا دخترک 
 نظر گرفت.  ریز

مات، و   یبه رنگ مشک یاو بلندش را از پشت بسته و گوشواره اهیس یموها
 نشسته بود. ییبا یخوفناک او به ز یبر چهره شیرته

جا  که از آن یامرتبه پلک برهم زد و تا لحظه نیجنباند و چند نیبه طرف یسر
 . فشردیرا در چنگ م شیآور، گلوو خفقان ریگنفس  یخارج شود، فضا

آن مستور   ریانداخت و دهانش را در ز شیهاشال کرم رنگ را بر شانه یپرها
 کند. تیبه او سرا شیاز گرما یکرد تا اندک

از هتل دور   یکاپشن پناه گرفتند و هنوز چند قدم  بیدر ج اشزدهخی یهادست
 راه را بر او سد کرد.  عیمانند آهو، تند و سر ینشده بود که فرد

زده شدند و پسرک به  گرد و شگفت شیهاو چشم دیعقب کش ارادهیب ماهور،
 حرف آمد: 

 سالم سالم!   -

 : دیو سردرگم خند دیکش اشیشانیپ یرو یدست نوا،یب دخترک 

   ؟ییتو -

 را سمت او گرفت و گفت:  ی تکان داد و آبنبات دییتا  یبه نشانه  یسر پسر

 !دمیبرا تو خر  ایب -

 ؟ یپس خودت چ ،یمرس -

 دهد.  یماهور فرار یهااش نتوانست لبخند را از لبزده جانیو ه نینمک لحن
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 من خوردم.  -

صاف و سرکش خود را درون شال راند و آبنبات   یاز موها یاطره مخاطبش
 : دیاش گذاشت و پرسرا در کوله

 ؟یرونیسردت نشه، چرا ب -

داد و با انگشت به پشت سرش اشاره کرد و ادامه   شیهابه لب یشکل پسرک 
 داد:

 !رونیب میبر میخوایمنتظر داداشمم، م  -

 ماهور از سرما سرخ و برجسته شدند: یهاگونه

 ه؟ یاسمت چ یراست گه؛یخوش بگذره منم برم د -

 ! یستیتو که دوست من ن -

 تکان خوردند: شیهاو لب  دیخند بایاو، آرام و ز یلحن محافظه کارانه  دنیشن  با

 ؟یپس چرا بهم آبنبات داد -

 کاله خاراند:  یمکث سرش را از رو  یاه یپس از ثان پسرک 

 ؟یدوست من باش یقبول کردپس  -

 شیهااز سرما جمع شد؛ اما تظاهر به تفکر کرد و مردمک شیهاشانه ماهور
 او بازگشت:  یآسمان مجدد به چهره یاز سو

 .یکه اسمت رو بهم بگ یبه شرط یباشه؛ ول -

 مهراد.  گهیداداشم م -

 منم ماهورم.   ،یدار یاسم قشنگ -

 تکان داد و گفت: شیبه سو یکند که مهراد دست یخواست از او خداحافظ  و

 . یباشه با -

 دوان دوان از او دور شد.  و

 گردن کشاند و دانست برادرش مقابل در هتل منتظرش است.   یماهور کم  
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اتوبوس قدم تند  ستگاهیاش او هم به خود آمد و سمت امنتظره ریغ یبا عطسه  
 کرد. 

  ینیبوق ماش یتنها و منتظر نشسته بود که آوا یصندل یرو بانیسر در گر
  دیآمد، مهراد را د نییکه پا هاشهیخود کشاند. برخواست و ش  ینگاه او را  سو

 : گفتیو م دادیکه خنده کنان کاله را در هوا تکان م

 .میکرد داتیپ -

 خطاب به او گفت:  یگذاشت و برادرش خم شد و با عطوفت و مهربان شیا پ پ

 .متونیرسونیم  دیسالم سوار بش -

 خود را سربار بداند: خواستینداشت؛ اما نم یمعن طیشرا نیتعارف در ا

 نه ممنون مزاحم... .  د،یسالم خوب -

 . یماه ایب -

اش را تنه میمرد نرا حفظ کند.  موقعشیب یرا درهم فرو برد تا خنده شیهالب
 او باز کرد:  یعقب کشاند و در را برا

 !دییبفرما د،یمراحم -

شده و منجمدش   دیسف یهاکرد و سوار شد. دست یتشکر یماهور با شرمندگ
روشن که   یبخار یها انتقال داد. متوجهو بخار دهانش را به آن  دییرا بر هم سا
 جفت کرد:  گریدکیرا کنار  شیداد و زانوها هیتک یشد، به صندل

 ممنون، باعث زحمت شدم! راهتون هم...  .  -

 .دیخانم! فقط آدرستون رو بد دیدار اریاخت -

 یدر پ یبرادرش را تند و پ یهابه او، مهراد شانه شنیبعد از نشان دادن لوک
خواهد   دهییسا ادیبه احتمال ز شیهاکه مفصل دیشیتکان داد و ماهور با خود اند

 او حواس جمع کرد.  نیریشد؛ اما با کالم ش

 کردم!  دایدوست پ کیداداش  -

 ینه ی با پس زم  ابانیرا به خ شیهاکش آمد؛ اما مردمک شیهالب دخترک 
 ماندگار بود. یاش دوخت و هوش و حواسش در همان حوالزدهباران 
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 هست؟ یک -

 ! یماه -

به او انداخت و   یماهور نگاه شد و دهیپوش نی بر ماش شانیهاخنده ینوا حال
 کرد:  ینیریاخم ش

 خوبه منم بهت بگم کوسه؟  -

خرمن   انیم یکودکانه مهراد که به آسمان برخواست، برادرش دست یقهقهه
 و لحنش شاد و بشاش شد:  دیکش اشییخرما یموها

 خدا به من رحم کنه، از دست شماها!  -

 گاهچیها را هنوشت که امروز و آن اطی قلبش با احت یماهور در دفترچه و
 فراموش نخواهد کرد. 

مچ  ش،یهارا سست کرد و با در هم بردن انگشت اشیکروات مشک  یگره
اش، لرزه به  بم و گرفته یگذاشت و صدا  یچوب زیم یدست قطورش را رو

 اندام مخاطبش انداخت:

  االیس به خاطر شراکت و رفاقتمون، اومدم غمپز آخرت رو هم بشنوم؛ پ -
 تلف نشده!  نیاز ا شترینطق کن تا وقتم ب 

 پا انداخت:  یسبک شد و پا رو یاذره شیهاجوان اخم مرد

ازش   یکه دورمون زد، فرار کرده و هنوز هم خبر ییهااز اون آدم یکی -
  یکنیفکر نم ؟یکن کاریتو اون هتل وامونده که چ  یو تو راحت نشست ستین

 جا... . اون سیاگه رئ

 .یاز کوپنت فک زد شتریب سیه -

 چشمش همراه کنج لبش جمع شد:  کیسرش را با غرور باال گرفت و  و

! تو فکر گند آب  دمیرو هم خر عرضش یب ریاز آن منه؛ مد گهیاون هتل د -
 !قیمنتظر برگ برندت هستم رف یخودت باش. راست

و  ستادیشده، به ناگهان ا دهییهم سا  یرو یهامنقبض و دندان یبا فک مرد
 :دیکش یادیفر
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 ! یبکن یتونینم یغلط چیتو ه -

 یخبر لیاز عق ی. راستیکارهات ماله بکش  یرو یتونیآره خب فقط تو م -
 ؟یندار

 یالبخند دستپاچه  دهیپر ی. با رنگستیبه او نگر روحیو ب خوردهکه ی مخاطبش
 زد:

 ؟یری گیحالت خوبه؟ سراغ افرادت و از من م -

  انی زبانش را هنوز ع شیاما ن د؛یخود درآمد و قد کش  ینشسته یله یاز پ  هیغاش
 : کردینم

 ! دایآره حواس پرت شدم جد -

 :ستادیاش اطعمه کیبرداشت و نزد زیم یوتکا را از رو یشهیش و

 بخورم. ییعادت ندارم تنها -

 اش زد: به شانه  یاو ضربه دیخند الیآسوده خ مرد

 برات دارم!  یزیچ کی ستایوا ها،میدرست مثل قد -

تا  کردیم زیپشت به او سمت کمد بزرگ کنج اتاق رفت. داخل آن را آنال و
 : گفتیم نیح نیکند و در هم دایها را پجام

 نیبا هم شهیهم م،یدیرس یگاهیجا نیبه همچ یوقت میبه هم قول داد ادتهی -
 م؟ یوتکا بخور م،یدیدستمزدمون خر نیکه با اول ییهاجام

 زد:  یلبخند محو یاهیس انیو در م دیکفش او را شن یهاپاشنه  یصدا

 ! یکنینم  یوقت نامرد چیه دونستمیم -

با شور خواست آن را بردارد که دستش   دیرا که به چشم د یئیش دنیدرخش و
 معلق ماند.

  حرکتیرا درشت کرد و ب شیهامردمک اشقهیاسحله بر شق یلوله یسرد
  یو خونسرد یکنار گوشش به آرام  نیآتش یهیکه آن غاش دیبگو یخواست کالم

 لب زد: 

 نه؟  ،یبدون دیرو با هی به غاش انتی عقوبت خ یول ق،یمتاسفم نارف -
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 سرش برد: یمرتعشش را باال یهاافتاد و دست هیبه گر مرد

 ! کردمیم ستشیسر به ن دیغلط کردم، به خدا اون جاسوس بود با -

 و سر کج کرد:  دیوار خندکنارش جنون  یو روان یفرد زخم و

گلوله تو   یکی نیوقته ا یلیخ یدونیبکنم! م خوامیرو م کارنیخب منم هم -
 کن. یفداکار شهیو مثل هم ایب کنه؛یم ینیاسلحم سنگ

با نفرت صورتش را جمع  هیغاش د،یچیاو که در سالن پ یمردانه یهاهقهق
 : دیلب غر ریکرد و ز

 دندونام حس کنم. ریرو ز یروزیطعم لذت و پ تونمیحاال م -

مرگ در   یخفه یباال آمد و سمفون شیهاسوک لب د،یماشه را که کش و
 شد.  دهیشن شیهاگوش

و خم شد، اسلحه را   ستینگر  شیمقابل پاها قینارف کی جانیب یجنازه  به
  دیصورت غرق در خون خود کش یدرون دست او نهاد و دستمال را رو

 کرد:  یرا باال انداخت و نچ نچ شیابروها

 ! یخودکش  یزود بود برا -

  نیآخر یزنان دستش را در هوا تکان داد و به نشانه موضع داد و قهقه رییتغ و
 رفت! رونیبا او ب یخداحافظ

 خانه بلند شد و لکنت کنان گفت:  یهاپله  یرو او از دنیبا د اریدست

 برم؟ تونمیمن... م -

به   یجنباند و از کنار او که گذشت، با پوزخند دیتاک یبه نشانه  یسر حرفیب
 اشاره کرد و کارت را سمتش گرفت و لب زد:  شیاز افرادها یکی

 ! یکنیم کاریچ نمی بشه؛ بب دایخاکسترشون هم پ خوامینم -

  یچون و چرا چشم یانداخت و ب یدر کارت نگاه دهیچیبه مار پ  مخاطبش
 گفت. 

 یهافرو برد و با همان تکبر و شانه  بیدستش را در ج کیاو طبق معمول  و
 استوارش.
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*** 

 

 از آدم را از نظر گذراند. یخلوت و عار پاساژ

 داشته بود. جا معطل نگههتل را همان یتاکس د،یخر یبهانه  به

و مرتب بودن   یو از خونسرد ستیمغازه خود را نگر یشالود یشه یش برابر
 حاصل کرد.  نانیخود که اطم

 قدم داخل شد.  ثابت

سبز   راهنیبا پ یها را کنار زد و کاپشن چرم مشککند، رگال یتوجه کهآنیب
گذاشت، فروشنده که پسر   شخوانیپ یها را رورا برداشت؛ همان که آن یزنگ
  یکرد و با چاپلوس تیرا با انگشت اشاره به باال هدا یطب نکیبود، ع یجوان
 گفت: 

  کیداشته باشه!  یاقهیسل نیهمچ دهیمثل شما بع یو جنتلمن پیخوشت یاز آقا -
 ... .ی خوایتن خودته م  تیمارک آوردم ف رهنیپ

که   یخود بود. زمان گاریصحبت مرد، مشغول آتش زدن س یکه از ابتدا هیغاش
اش را دارد،  بر اعصاب نداشته  دنیبه خط کش لیاو سمج و سرسخت م دید

در مغازه   شیکوباند و انعکاس صدا شخوانیپ یرا رو پویفندک ز انگریعص
 :  دیچیپ

 ن. حساب ک عینکن، سر کتهیمن د یرو برا هاقهیخوش سل شیهما -

 چشم ماشاال اخالقت هم که پرفکته! -

گرم پسر را از کار  یچانه  حالتیو ب رمانندیق یهابا همان مردمک مخاطبش
 انداخت.

 هاک یگذاشت، خواست با پالست زیم یها را که رواسکناس مت،یق دنیشن  با
 حرکت بازداشت:  نیاو را از ا یدختر فیمألوف و ظر یعقب گرد کند که آوا

 د؟ی پانچو رو دار نیا ییمویآقا رنگ ل  دیببخش -

 کار بود. و اکراه جانب او بازگشت، همان دخترک خدمت دیبا ترد گردنش
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او قدم تند کرد و   یباال رفت و پسر جوان سو اشدهیدائم الخم یابرو یتا کی
 داد:  حیبا همان لحن پرشور و حرارتش توض

دارم که ظاهراً فکر کنم به شما   یرنگ  نیا یتنه  مین  کی نیاگه بخوا ینه؛ ول -
 . ادیب یلیخ

و   دیلب کش یلرز برداشت؛ اما زبان رو فشیجسم نح ضیاز فرط غ ماهور
 گفت: 

 !  ادیب شتریممنون فکر کنم به شما ب -

 صیحر یهاار او بگذرد که مرد راه را بر او سد کرد و چشمخواست از کن و
 کرد:  زیخروشانش او را آنال  یو آب

 !اد؟یاز کجا م یسوختن  یضرر... بو دیبار امتحان کن کی -

به  دهیپر یباعث شد فروشنده با رنگ ره«یگیم شیبا گفتن »داره آت دخترک 
 بزند: ادیبدود و فر شخوانیسمت پ

 هام، بدبخت شدم! پول یوا -

 یرا برهم فشرد و عکس قلب مهربان و رئوفش با سرمست شیهالب ماهور
 زمزمه کرد: 

 و مزخرف!  زیآدم ه کی یهم سزا نیا -

که   یبرافراشته از کنار افراد یدوش انداخت و با گردن یرا رو فیبند ک و
 گذر کرد.  آوردندیداخل مغازه هجوم م

اش بود،  آن لحظه یکه منج یکی تار یهیسا یداشت که متوجه لیتعج قدرآن
 نشد.

 یبان یمتوجه یشخص کهآنیب شکافت؛یرا م هایتباه انوسی! او قلب اقیآر
 شود.  هایانحراف کشت

 

*** 
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را از کنج لب   گاریمزاحم س یداد و دودها هیتک زیچرم پشت م یصندل به
 فرستاد.  رونیب

را در دست چرخاند و کنار گوش   لی! موباردیآرام بگ توانستینم گونهن یا نه،
 را بر هم خواباند: شیهاشاد و بشاش مرد پلک یگذاشت. نوا

   ؟یاز ما کرد یادیبه! سالم چه عجب  -

  ونیزی. نگاهش بر تلو اوردیرا تاب ن  دهیپوش یهادر پس آن پرده یکیتار
 شد و تلخ و گس به حرف آمد: خیمقابلش م

 !یارینفر رو برام درب کیآمار  خوامیم -

 هست حاال.  یشما فقط اراده کن، ک  -

  راهنشیکه بر پ یکارت یادآوری درنگ، با  یجمع شدند و بعد از اندک  شیهاچشم
 گرفت: یرا از صندل اشهینصب شده بود، تک

 .جیماهور آر -

 : دیچیو کالف ذهن مشوش او را در هم پ دیخند یبا سرخوش مرد

 ... . یقاط یمبارکه، بالخره رفت -

 فکت رو سفت کنم، نه؟ چیپ دیبا کهنی! مثل االدیم -

 گفت: نفسیاش بمقطع یهاسرفه انیم مخاطبش

  ینکن! همون صدات از همه چ  دیمن نوکرت هم هستم؛ حاال ما رو تهد -
 ... .یحرف بزن یجورن یدختره ا نیبا ا ییبدتره. خدا

 منتظرم! -

هنجارش، نابه  یانداخت. نوا زیم یرا رو لیبه تماس خاتمه داد و موبا و
  بلیس یبرا  هیجز غاش یو او تنها به فکر پوشش و نقاب دیرا خراش شیهاگوش

 خود بود. 

  یآلود او را همراه، بغضداشت. آسمان گرفته ستنیو گر دنیبار  یباران بنا
کوتاه را پشت خود  ریتا مس د،یدویم یچتر و سرپناه چیهیو ماهور ب کردیم
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جا بگذارد و به هتل برسد. خود را لعنت کرد که چرا سوار آن اتوبوس شلوغ  
 نشد.

  دهیمجازاتش را هم امروز چش شکیداشت و ب یحد و حصر گریهم د یتنبل
 بود.

 کرد.  ضیرا به سرعت تعو شیهازنان در را گشود و لباس نفس

او را  هایسرپرست نظافتچ ینیکه خانم ام کرد یاش را مرتب م کج شده یمقنعه
 صدا زد: 

 ماهور!  -

کند که او با لبخند  ی. خواست عذرخواه دیو با هراس سمت او چرخ دیگز لب
 گفت: شیهابر لب یبخشنتیز

جان نظافت اون  وایگرفتن؛ شما با کمک ش یدو روز مرخص یدیخانم سع -
 !دیریها رو به عهده بگاتاق 

با   یلیگفت و از او که دور شد، خانم خل یچشم  ال،یخرسند و آسوده خ ماهور
 دخترک شد:  یهاقدم یبلند و خش دارش مانع ادامه شهیهم یهمان ملود

 کمکت!  امیمنم ب یتونیاگه نم -

تنش را جانب او برگرداند و به عادت که هر گاه   میماهور به ضرب ن اما
 درشتش گفت:  یهابا چشم شدیم ریمتح

 نه نه! ممنون، با اجازه. -

ورد تمسخر  م شهیکه او را مانند هم افتیزن که برخواست، در یهاخنده و
 قرار داده است. 

 ! ستیآدم دیترس تنها تهد و

 سالن، اتاق را هدف گرفت:  یبا انگشت به انتها  وایراهرو که شدند ش وارد

 گفته باشم! خودت برو. ام،یجا نممن اون -

 اشاره کرد و گفت:  با چشم به اتاق کنارش  و

 ! یمن، موفق باش  یهم به عهده جان یا -
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را به   یاعتراض نیتررخصت کوچک کهآن یب ،یزیآمطنتیبا چشمک ش و
 دهد، در زد.  نوایدخترک ب

  کنم،ی گرفت و با گفتن حتماً جبران م شیاز بازو یگونش یبا حرص ن ماهور
 . کردیم ینیسنگ اشنهیس یچرا قفسه  دانستیچرخ را به حرکت درآورد و نم

  افتیخود را  یاما زمان د؛یآ شیپ  یاهبلکه معجز داشت،یسالنه قدم برم سالنه
 : گفتیدر لحنش م یارتعاش چیهیبود و ب ستادهیکه رخ در رخ مرد ا

 هستم!  یسالم نظافتچ -

 !یکن یادآوریهربار  ستیالزم ن دونم،یم -

را بکشد را هم نداشت. مرد   اشدهیخشک یهاکه زبان بر لبتوان آن  یحت
 . آمدیبه نظر م ییپروای گستاخ و ب

 رنگش باشد.شب یهاآور و مردمکوهم یمنکر صدا توانستیاو نم اما

 خطاب به او گفت:  کرد،یرا دست م شیهاطور که دستکشداخل شد و همان

 ... . ای دیبریم فیتشر -

 هستم!  -

 :دیلب غر رینازک کرد و ز ینامحسوس پشت چشم دخترک،

 !یستاد یباال سر من وا دیزیپس چرا مثل علم  -

او را  لشیزده و مانده را که برداشت، زنگ موباکپک  بیتخت خم شد و س ریز
 حرکت بازداشت.  یاز ادامه

آسا را مرد غول ینکرد؛ اما فرد پشت خط سمج تر از آن بود که صدا یتوجه
 هم درآورد: 

 ! رهیرو مغز من داره م لنت،یبذار رو سا  ایجواب بده  ای -

 یاسر خوردند. معذب، تنها به گفتن بله  اشقه یشق یعرق از کناره یهادانه
 حالت پرواز گذاشت.  یرا رو  یاکتفا کرد و گوش

چرخ گذاشت و   یرا رو هاکیپالست د،یکارش که به اتمام رس یقیاز دقا پس
 او انداخت.  یسو ینظر یچشم ریز
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 نهاده بود. زیسرش را بر م صدایمرد مسکوت و ب  رتیکمال ح در

برود که بذر دخالت و رحم در   رونیباال انداخت و خواست ب یاشانه  تفاوتیب
 : دیدلش کاشته شد و او را مجاب کرد که بگو

 !دیفرم رو پر کن نیا شهیکار من تموم شد؛ فقط م -

 داشت.  اشیکنجکاو  یارضا یبرا یاخداراشکر کرد که بهانه و

 گذاشت.  زیم یاو رو یبزرگ و مردانه یهارا کنار دست کاغذ

 نیبه عقب برداشت. ا یقدم ارادهیسرش را بلند کرد و ماهور ب یبه آرام مرد
 دور نماند: هیغاش نیزبیحرکت او از چشمان ت

 ؟ یدیچته؟ جن د -

 اش برافروخت و با تحکم پاسخ داد:لفظ ارباب گونه  از

 منتظرم! ر،یخ -

اتاق دور  یاتلفن برود که لحظه زیکنار م  یو خواست سمت کشو ستادیا مرد
 . دیسرش چرخ

 یزیاش درست با تچنگ زد و باعث شد دست تاول زده زیم یبه لبه  یسست با
 آن برخورد کند. 

 فراخ از بهت سمتش رفت:  ییها" گفت و با چشمی"هع دختر

 . کنمیرو خبر م یکیاالن  دیحالتون خوبه؟ بذار -

سنگ   نیبر زم شیافتاد، پاها  ریانگشتان او گ ریدستش که در حصار زنج مچ
 شد. 

 .اریدوم ب یمن رو از کشو سیفقط اون روانو خوادینم -

 .ستیچشمان او نگر یپلک بر هم زد و به سرخ جیو گ گنگ

بود تعادلش را از دست   کیمجدد نزد هیکنار زد که غاش او را یطور ماهور
 بدهد. 

 درهم در را گشود و گفت:  ییهابا اخم ،یاغیسرسخت و  دخترک 
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 . دیبد لیتحو  نییپا دیفرم و پر کرد -

 راند و با آن هم قدم شد.  رونیچرخ را ب و

تر حساب شده دیاز فرط خشم و خروش ارتعاش برداشت. با هیغاش یهامشت
 . دادیآن دختر دم به تله نم رفت،یم شیپ

آن را رام و دربند خود داشته   یکه بتوان پوشاندیچهره را م یزمان نقاب،
 .یباش

 . کردیرا لمس م بوردیک یهادکمه امانیو ب عیسر اش،دهیانگشتان مردانه و کش

 . دیچرخیم توری مان یبر صفحه یزنگریبا دقت و ر اشیریکو یهامردمک

 زیم  یفرود آورد و هدفون را رو enter دیضربه را مظبوتانه بر کل نیآخر

 انداخت.

خطاب به فرد پشت   انیرا یهارا پشت سر، قالب کرد و به صحبت شیهادست
 خط گوش سپرد: 

 بله حتماً خدانگهدار!  ومده،یهم خوبه، نه هنوز که طوفان ن جان یا یبله هوا -

که به  ی. زماندیدیدار داد و حال او را مقابل خود مچرخ  یبه صندل یتکان غمای
 : دیپرسیم یآرام

  یباز هم رمز م؛یدیند یمشکوک زیو چ میو رو کرد ریرو ز جانیا کهن ی با ا -
 ؟ یزنیحرف م

 دیتخت نشست. شا یاش را حفظ کرد و روخطوط سخت و درهم چهره انیرا
 ! کرد؟یو فرد مشکوک را چه م ریحق با او باشد؛ اما ذهن درگ

 لب زد:  غمایکنارش برداشت و خطاب به  زیآب را از م یبطر

 ؟ یرو چک کرد هانیدورب -

گذاشت و مجدد سمت   یمکرر آلوده در مغزش را کنار یهاسوال مخاطبش
 بازگشت: توریمان

 !نی خودت بب  ایمورد. ب نیاوضاع امنه، جز ا -



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 34                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

  ستادیکنار او ا لیاکتفا کرد و با تعج شیبه گلو دهینرس یبه همان جرعه  انیرا
 کند. یرا به وضوح بررس ریو خم شد؛ موس را حرکت داد تا تصو

 : دیو لبش را متفکر جو اوردیآخر هم طاقت ن در

 ! زنهیوسط مشکوک م نی ا  زیچ کی م،یرینظرش بگ ریز شتریب  دیبا -

 no problem! ارمیخودم آمارش و درم -

 طماعان!  یبرا یاطعمه ای شکار بود  یبرا یقالب ای آن آماج،  و

 

*** 

 

اش را اکتفا کرد و بند کوله وایبا ش یسرد یحال به خداحافظ شانیپر دخترکِ 
با   یفیضع یصدا دنیکه با شن کردیم یط کیبه  کیها را در مشت فشرد. پله

  داریسبز که در نظرش پد یمکث و فاصله به پشت برگشت؛ دو گو یاندک
 :دیشد و پرس کینزد یگشت، با ناباور

 ؟ یمهراد خوب -

لبالب از اشک چانه   یهانشسته و با چشم یبارد و سنگ یهاکنج پله پسرک 
 لرزاند:

 ! ستیداداشم ن -

 و کنارش نشست: د یخوش حالت ماهور باال پر یابرو یتا کی

 چنده؟  یدونیاتاقتون رو م ی! شماره؟یچ یعنی -

 ن... نه.  -

 که اثرات ترس و هراس بود، گفت:  یسپس با همان لکنت زبان و

 کنم، به داداشم نگفتم! یباز نییمن اومدم پا -

او را از نظر گذراند و   یکوتاه طوس نیآست راهنیفشرده، پ یبا قلب ماهور
 دوش او انداخت:  یکاپشن خود را رو
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  کنم؛یم داشیداداشت. خودم پ شیپ  مینداره، بلند شو باهم بر هیکه گر نیا -
 نگران نباش! 

مرتعش برخواست و   یو پلک بر هم فشرد. با اندام دیرا باال کش اشینیب مهراد
 گفت: 

 ! کنهی! دوباره اون آقاهه دعوام مخوامینم -

 شد:  زیآمو لحنش استفهام  ستادیراه ا انیم دخترک 

 کدوم؟  -

 را نشان داد:  یااش نقطهپشت او سنگر گرفت و انگشت اشاره مهراد

 . کشهیم گاریکه داره س یاون -

  د،یتناور را که د یرد نگاه او را دنبال کرد و آن مرد با همان جثه ماهور
 ناخودآگاه گرد شدند.  شیهاچشم

 .اوردیهم او را به خود ن لشیموبازنگ  یحت

فسون   ایرا به وهم  یانندهیبسته شده، هر ب یرعدآسا با آن موها غول
 . انداختیم

 ! یماه -

راه باز کرد.   شیهاهیکه توسط پسرک تکان خورد، نفس به سمت ر شیهاشانه 
 نشسته است. یصندل یرو دانهیچرا او الق زدیحدس م

خود غرق بود که   ییایقدر در حال درفرم آمده بود؛ اما ماهور آن لیتحو یبرا
 او شد. یمتوجه یبه تازگ

 اش را استتار کرد: سرمازده یو آوا دیاش نقاب کشبر چهره یمصنوع لبخند

 !میبر -

 او قدم تند کند. یمهراد را گرفت تا پا به پا نیتکان خورد و آست شیگلو بکیس

 کرد.   نیاو را تضم تیبودند! عقل امن تادهسیجز او ا ایتمام دن ییگو

 .دیچیپ اشیدر حوال ،ییآشنا میبلکه مانع شود! شم د،یدویم قلب
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 او مژه بر هم زد تا بر خود مسلط شود.  و

 .بازداشت کار نیا از را او یا مردانه یآوا کرد، لمس که را آسانسور دیکل

 ! سوزدل چه -

 کرد؟ یم هیتک خود جز یشخص چه به او و زد چنگ دخترک  نیآست به مهراد

  حیترج را باختن غافله و کردن صحبت مرد رخ در رخ به را سکوت حِ یترج
 .داد

 همانند ده،یژول یموها و دهیپر یرنگ با پسرک  برادر شد، گشوده که در
 : گفت یخودخور و تشر با مهراد به خطاب و آمد جلو مهیسراس اشاحوال

 کنم؟یم سکته من یگینم ؟یبود کجا -

 یهاشانه  از را اشی باد کاپشن او  و شدند جمع ماهور فیظر دست انگشتان
 : برداشت پسر

 .میکرد ریاس هم رو شما لطفتون از ممنون -

 لبش یرو لبخند گرفت،یم را کاپشن که ینیح و کرد خم یسر تواضع با دختر
 :شد قیعم

 !نکردم یکار -

 آلودمه و کیتار یهوا اقیاشت و  شور با و بازگشت مهراد جانب اشتنه  مین و
 : نمود دور او از را

 .باش خودت مراقب نمت،یبیم فردا -

  با دوان دوان مقصد، به رساندن یبرا کنند تعارفش تا بدهد امان کهآنیب و
 .گذاشت جا پا ریز را باران نم اشنشسته  گل به یهایکتان همان

 ماه آن و ستادیا هاپله  نییپا و  برد فرو یمشک شلوار بیج در دست هیغاش
  غرور و تیمعصوم همان  با توانستیم که بود ییتأللو تنها درخشان،
 . شود دور اشدخترانه

  و عقده از دهیپوش  یایدن یهاگلوله یبرا باشد یخشاب توانستیم هم او ایآ
 ؟ یدیپل
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 .بود عادت تنها هاسوال آن پاسخ و

 !ینابود به ،ینامرد  به انت،ی خ به گناه، به عادت

  هم سرما سوز چرا زد؛ینم آتش چرا  فندک  و گذاشت لب سوک  یگاریس
 باشد؟ خود حال در  او گذاشتینم

 ترطرف آن متر چند یراه باد همراه را او و زد مسکوت گاریس به یاضربه
 . کرد

 با و دیچرخ زدهغروب یکوچه در شیهامردمک درآمد، صدا به که لشیموبا
 : داد پاسخ  نانیاطم

 شد؟ یچ -

 !یپسند جوجه پس -

  دهیناد اشرفته درهم صورت بر دنیکش دست با را الدیم یزننده یهاقهقه و
 : دییسا دندان و انگاشت

 ه؟ یباز لوده تو تخصصت فقط ای ؟یداد انجام رو گفتم که یکار -

 : زد لب دشیالق و مسرور لحن همان با الدیم

  پدر و کنهیم یزندگ  مادرش و خواهر. تهران  ساکن ساله، ۲۵ ج،یآر ماهور -
  آها. فرستمیم برات هم رو آدرسش! هستش هم یمددکار  یدانشجو نداره؛ هم

 ! رفت ادمی رو یظاهر مشخصات

 هاآن از که ییموها به توجهی ب زنان،قدم هیغاش و شد آسالیس و تند باران
 . سپرد گوش کرد،یم  چکه آب یهاقطره

 آره؟ ،یکنیم حال یدار  الو؟... یگندم  پوست ،یاقهوه یهاچشم -

  همراه و اوردین طاقت گرید. بود نیزم بر یزیم دنیکش مانند اشخنده  زیت ینوا
 : کرد گرد  چشم و شد ادیفر شیصدا یاصاعقه  با

 !کنم؟ قبرت خرج رو  پول اون خوادیم دلت یلیخ کهنیا مثل -

 رواله؟ اوضاع خبر چه یراست! یاجنبهیب چقدر م،یکرد یغلط کی ما بابا -
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 جمله کی با و شد مانع یابچه دختر که گشتیم باز را رفته راه هیغاش
 :کرد تنگ او بر را عرصه

 ! ندارم هم کاپشن یحت نیبب سرده یلیخ هوا ؟یخریم فال عمو -

  دل تا کرد تالش گناهشیب و معصوم نگاه با و آورد جلو را بافتش یهان یآست و
  در گذشته از دور از یآواز و داد خاتمه پاسخیب را تماس مرد. بسوزاند
 : شد درد و عفونت شیهاگوش

 !دیبد رفت ادتونی  و پولم ن،ییپا دیبد رو شهیش توروخدا آقا -

 فیضع یهاشانه  به اشنه ییآ گذشت، سرعت با کودک  آن کنار از که نیماش و
 سمتش تا نبود یدست و شد نیزم پخش پشت از کرد؛ اثابت او یاستخوان و

 .کند نوازش تا نبود! شود دراز

 .عمو -

 از نفرت و نهیک  رعد و شد فشرده برهم اششده کبود یهالب آمد، حال به
 : گذشت اششبرنگ چشمان

 !جون دختر کنار برو -

  ارتعاش شیصدا و کوباند ن یزم یرو پا سرسخت و سمج مخاطبش اما
 : برداشت

 ؟ یستین عاشق مگه! گهید بخر -

 .کرد توقف او مقابل و برداشت  نبض اشقهیشق

 . بود آمده کجا از گرید عشق

 :گفت یزهرخند با انتها در و کرد زمزمه لب ریز را کلمه سه آن تمسخر با

  بلبل و گل  مثل که  هم همه ماشاال! کننیم  تموم رو فالت هاعاشق  هیبق برو -
 !شنیم عاشق

  و کرد پرتاب سمتش یفال دخترک   گذشت  که او کنار از و براشفت گردن
 : ستیگر شکستهدل

 



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 39                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

  اهیس هم هاشونقلب گناهکار و فیکث یهاآدم مامانم قول به! درک  به برو -
 میشه!

  کنج. دیلرز اششده منقبض فک بازگشت او جهت ضرب به و ستادیا هیغاش
  در اشقهی کند فرار و بجنبد خود به کهآن از قبل دخترک   و خورد نیچ چشمش
  دارنم یگونه یروانه ینیسهمگ یلیس و افتاد ریگ او یسنگ و نیآتش یهامشت

 . شد اشزدهخی و

 یچانه  یالقلب یقص با او و آمدندیم  فرو یگرید از پس یکی اشک قطرات
  را فیظر جسم آن یطور و گرفت حصار در انگشت دو انیم را کوچکش
 . رفت یپ شیهااستخوان  ختنیر فرو مرز تا که داد تکان

 .نکردم خورد دهنت تو رو دندونات تا گمشو -

 به اشاندام او یشانیپ  بر شانیپر بلند یموها و  زده سودا لحن از که دخترک 
 . شد نیزم پخش که یهنگام بود افتاده لرزه

  سر دنیکش  درد بر را فرار و آمد رونیب نهیس از اشمانده خفه یهاهقهق
 .داد حیترج اشدهیخراش یزانوها

  دل ساده یهاآدمک جان به زدن آتش یتوطئه  مهتاب نور ریز یاه یغاش حال و
 !            دیکشیم را

 

*** 

 

 . گذاشت کتاب یرو  را  مداد  و درآمد مانندش دهیقوز حالت از

 تخت یرو زانو چهار و کرد رها را شیگلو  در مانده چارهیب و کالفه یهانفس
 . نشست نفره دو

  کف را آن بر مانده جا تار چند و ساخت رها اشخورده گره سوانیگ از را کش
 . کرد جمع دست

 . انداخت سطل درون را جانیب و  مرده یموها و گذاشت پدال یرو پا

 . ستینگر مقابلش ینه ییآ کنار ساعت به
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 . کردیم  شرکت کالس در یتوان چه با فردا و بود شب دو

  و کرد رد نیطرف به سرش دادن تکان با را یمنف افکار مزاحم یهاحشره
 . برخواست

 . برداشت قدم مادرش سمت  تعلل با کوچک، یآشپزخانه  به دهینرس

 .بود رفته خواب به نیرنگ یها گل ینهیزم با یزرشک فرش یرو

 زن آن و دندیخر را تخت که ییهاسال به کرد پرواز روحش و شد مچاله قلبش
 .  دارد عادت دنیخواب نیزم به گفتیم  سوزدل و مهربان

 !عادت ر یدرگ، بودند ریدرگ شیهاآدم و ای دن نیا تمام

 . داشت عادت شیهاغم  و زجرها دردها، داشتننگه خفا به هم مادر

  چشم اشدهیخشک دستان به و نشست او کنار گرفت، لبخند به یشکل شیهالب
 . دوخت

 .نهاد آن بر یابوسه و شد خم میمال و آرام سرش

 :شدند نجوا شیهالب ریز هاکلمه و  گذارد هم بر پلک گونههمان حرکتیب 

 .یبکش دوش به رو ییتنها و یزندگ نیا بار ذارمینم - 

 . ستینگریم وارید بر پدرش  یتابلو به شیم  و گرگ  یلحظه  تا و

  خراش آسمان یادهایفر و ستادیا سرجا  تعلل یب درآمد صدا به که خانه زنگ 
 . راندیم  هراس و ترس آغوش در را او تنها  باران آلود زجر یتمناها و

  دست صدا یب یقیعم چاه در که ییگو. بود پوشاند یمخوف یکیتار را اطراف
 .میزد پا و

  یپاشنه  اش،یناگهان دنیکش عقب اساس بر شد، گشوده ضرب به که در 
 . انداخت ریگ را فرش یلبه  شیپاها

 را شیگلو در مانده نطفه یصداها و دیشنیم را کیستریه یهاغیج یسمفون
 . کردیم چه

 اهیس یشخص هاصخره فراز در   بود، سقوط حال در یپرتگاه از که ییگو
 .دیگرد انی نما پوش
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  تکان یبخش نجات دستان اعجاز یبرا را شیهالب خود یگونه پرواز حال در
  پر را او و یفرار را هاپرنده دیچیپ آلود مه  یهوا در که یاگلوله ینوا اما داد
 .  داد

 باعث نشست اشنه یس یقفسه بر که  یمشت بزند ادیفر  را درد توانستیم کاش
 .بزند هم بر پلک و ببلعد نهیس درون  را هوا شد

  تلخ نیچنن یا یکابوس حال به  تا ماند  رهیخ اشبرداشته لرز مشت به جیگ و گنگ
 .بود دهیند ریگنفس و

 . برخواست و زدود  دست پشت  با را صورتش بر عرق یهادانه

 را ظهر کی ساعت اما بود بازگشته اتاقش به مادرش رفتن از پس آمد ادشی
 .باشد دهیخواب آنقدر که دیگنجینم عقلش در و دادیم نشان

  شارژ از را لشیموبا و دیپوش را یا سرمه شلوار  همراه  رنگ یطوس شرتیسو
  پاسخ نگران خواهرش نام شینما محض به و کرد لمس را پاور یدکمه درآورد

 :داد

 ؟ یخوب سالم -

 ؟یدیخر یادگاری رو صاحابیب اون زهرمار -

 :شد گرانه پوزش لحنش و زد یلبخند شیهااعتراض  و غرهارغ به

 ؟یایم یک یراست م،یندار شتریب که  جمعه روز کی بودم، خواب دیببخش -

 : گفت  و برد باال را شیصدا یلوند یخنده با نیآذ

 ! نکن یتابیب انقدر زم،یعز امیم فردا -

 ؟ میگی یچ -

 : کرد مواخذه را دخترک  اشگونه محتاط و آرام یآوا

 !کنه یحسود  ذره کی خوامیم سمم،یرئ با! بابا سیه -

  که دیبگو یکالم   خواست و زد اشیشانیپ  به یاضربه متاسف یالحظه ماهور
  انیپا  به را تماس«  عشقم خداحافظ»  گفتن با یااضافه  حرف چیهیب نیآذ

 .رساند
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  روشن را کوچک ونیزیتلو خواست و داد تکان نیطرف به را سرش یاخنده  با
 .داشت باز حرکت نیا از را او لشیموبا آواز مجدد که کند

 :شد گانهیب و یجد ناخودآگاه لحنش رفته باال ییابروها  با بود ناشناس یاشماره

 .الو -

 ! یماه سالم -

 : داد پاسخ یشگفت از فراخ یچشمان با

 ؟ییتو مهراد -

 با مهراد و دیرس گوش به برادرش یطلبانه  یشاک یصدا خط طرف آن
 :زد ادیفر و دیخند طنتیش

 ! دور دور میبر میخوایم -

 ! یگیم یچ -

 شد لیموبا گرفتن به موفق برادرش و گرفت دندان انیم را کوتاهش یهاناخون 
 : گفت یقیعم نفس همراه و

  هم مهراد که ،یشهرباز میبر میخواست امروز ما راستش! خانم  ماهور سالم -
 . دیایب میشیم خوشحال یول مینداشت مزاحمت قصد د،یایب هم شما کرد اصرار

  یسرگشتگ با را دهانش آب و ساخت رها دندان انیم از را ناخون دخترک 
 :گفت حیصر و تند و دیبلع

 ! شمینم مزاحم ممنون -

 هااون دارن یمشکل خانواده اگه! دیننداز نیزم رو ما یرو کنمیم خواهش -
 ... . هم رو

 !ممنون نه -

  دایپ  انحنا نییپا به لبانش کنج دیشن  که  را مهراد یهاهیگر و کرد زیت گوش و
 :دیکش اپن یرو گلدان یهابرگ  به یدست و کردند

 .باشم خونه دیبا  ۴ ساعت از قبل یول ام،یم باشه -
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  یادامه یمتوجه گرید که شد غرق شیهاینگران و افکار در آنقدر و
 . نشد خط پشت فرد یهاصحبت

 . است درست کار کدام دانستینم

 .ردیبگ  دهیناد نتوانست هم را قلبش یندا اما

 .ستادیا نهیی آ رخ در رخ و کرد تن به را نیآذ رنگ یمشک یباران

 یهاشانه  یرو را رنگ یبادمجان شال پر و زد گوش پشت را شیهایچتر
 .انداخت فشیظر

 و دیپوش را هاآن  یبخش تیرضا لبخند با و دیکش شیهایکتان یرو یدستمال
 .افتاد راه بیج  در دست

 جلب خود جانب را او نظر ینیماش بوق دیرس که لیطو اما کیبار یکوچه سر
 . کرد

  دید پنجره از رونیب کمر تا که را  مهراد و بازگشت سمت آن به اشتنه  مین
 . افزود شیهاقدم سرعت به و خورد فرو را ضشیعر لبخند

 .دادینم نشان هراسان را  او هم  اششده منجمد یهالب و سرد یدما

 . دییسا هم بر را دستانش و نشست نیماش داخل یسالم از پس

 : گفت یرنگ کی و  عطوفت از مملو لحن همان با مرد

 ... . هم پدرتون و مادر کاش -

 . کردن فوت پدرم -

 نیا یاراد ریغ و ناگاه که برادرش و ستادیا جوش و جنب از یالحظه مهراد
 :دندیکش آغوش در را گریدکی غمناک  شیابروها بود آورده زبان بر را کالم

 .نداشتم یمنظور دیببخش کنه، شونرحمت خدا -

 : بازگشت قبل حالت به مجدد و  کرد جمع را شیهاشانه ماهور

 !نداره یبیع ممنون، -

 :انداخت شیپاها یرو ینبات آب و گرداند او جانب را سرش مهراد
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 . ایب -

 : گفتیم  که یزمان بود زیآم بهت و گنگ شیهاخنده

 !  یمرس -

  لشیموبا راه ینقشه از و داد هیتک پنجره  به را سرش ماهور افتاد راه که نیماش
 .ستینگر ریمس به

 مهراد یرسا و بلند  یصدا با نیح نیهم در داشتنند دنیخواب یسودا شیهاپلک
 . کرد صاف کمر و خورد یفیخف تکان

 !تیاسک جون آخ -

  زیآنال را رونیب یفضا شد؛ ادهیپ و دیکش گردن فطانت و یکنجکاو با ماهور
 :گفت  یشناس وقت با پسرک  برادر که کردیم

 . رهیگینم بهونه مهراد که ییجا تنها... پارک  میاومد -

 : شدند جمع فکورانه شیهالب و انداخت باال را اشچانه 

 .رمیبگ ادی نشد قسمت وقتچی ه اما بودم تیاسک عاشق یبچگ از جالبه، -

  پناه یبرا ییجا هم قلبش که بایز  چه و کرد مستور  بیج در را شیهامشت و
 . داشت اشنهیس در

 !  یماه ،یماه -

  از هر و دیدویم جلوتر که یمهراد به و گرفت بر در را یحوال آن حواسش
  چشم  زد،یم صدا را مسکوت دخترک   و انداختیم ینگاه پشت به یگاه

 . دوخت

  تکان شیهالب وارکالفه و کرد اشاره رنگ سرخ یهات یاسک به صالیاست  با
 : خوردند

 !ستمین بلد یچیه من -

  دیپوشیم برادرش کمک با را رنگش یمشک  یهاتیاسک که گونههمان  مهراد
 : کرد کج سر او به رو
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 ؟ یباز  یاینم یعنی -
 .کرد پا به را هاآن " یاباشه "  گفتن  با و زد یمصلحت لبخند ناچار مخاطبش

 بررا مجرردد مرراهور سررتادندیا کررهآن محررض برره و گرفررت را پسرررک  دسررت مرررد
 :انداخت شیپاها به ینگاه  اکراه

 !وفتمیب  ترسمیم -

 !دارم رو هوات منم ریبگ هالهیم نیا به و دستت نباش نگران -

 از یکررررر ی کردنرررررد، حرکرررررت لررررررزانش یزانوهرررررا و سرررررتادیا دختررررررک 
 .بود شده لیتبد تیواقع به حال  شیهاحسرت

 :دینال و راند عقب به را برادرش اعتراض با  مهراد

 !بلدم  خودم -

 نررانیاطم کشینررزد در حضورشرران از تررا گردانررد را سرررش یاهحظرر ل مرراهور
 داد دسررت از را تعررادلش گوشررش کنررار پسرررک  گفررتن پررخ بررا کرره کنررد، حاصررل

 .شد نیزم بر پخش شیهاغیج  همراه و

 برادر غضبناک  یتشرها ینوا د، یگز  لب و فشرد برهم درد با را شیهاپلک
  باال شانه و دیخند مانده باز ییهاچشم با و اوردین طاقت دلش دیشن که  را مهراد
 :انداخت

 ! ستمین بلد گفتم که من -

 از را کاله و ستادیا هالهیم کمک با  ماهور که ستینگریم او به بغض با مهراد
 : گذاشت اشرفته عقب شال  یرو و برداشت او سر

 ؟ یباز یادامه میبر  تو، هیتنب  هم نیا -

 : دیخند ناباور و شد نهیس به دست شده گرد یچشمان با مرد

 !دیااعجوبه شماها ستادم،یوا جانیا هم بدبخت منه انگار نه انگار -

 ! میشه پرت حواسم نزن حرف داداش -

 . میکن تبادل  هی باهم نمیبش مجسمه اون کنار دیبا منم کنم  فکر چشم -

  تمرکز از یحاک  یچهره همان با و گرفت دندان انیم را شیباال لب ماهور
 : گفت
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 .دیکن نوا یب یمجسمه  اون یپا تیاسک ستین دیبع شما از...واال -

 زبان از نامش ذکر با همزمان اشدانهیالق  یقهقهه با که بود مهراد نوبت حال و
 . دیایب فرود هاچمن  یرو و بدهد دست از را تعادلش ماهور،

 :دیکش باال را اشی نیب و آورد هم کینزد را پالتو یهالبه 

 ! سرده هوا که انقدر غروبه یهاکینزد انگار یول ظهره سه ساعت -

  دستانش با یگهگاه اما بود نشسته آرام و صدایب یسنت  تخت یرو مهراد
 . کردیم میترس میگل بر ینامفهوم یهاخط

  رستوران صاحب زبان از را  نامش شیپ یقهیدق  چند ماهور که یبرادر و
 بلند شیهاخنده ینوا یگاه از هر و دادیم ییباال بلند یهاسفارش بود، دهیشن

 !میشد

 : گرفت رفته  فرو خود  در پسرک  یسو  و درآورد  سرش از را کاله دخترک 

 !شما یامانت هم نیا -

 : آورد جلو یاندک را سرش و کرد جمع چشم یینما دندان لبخند با و

 ؟یکرد قهر نیا بخاطر -

 با و کرد  مکث اشچهره بر و آمد  باال مهراد یزده کیتار جنگل یهامردمک
 :گفت مانندش کودکانه لحن همان

 !خودت یبرا هم نیا ر،ینخ -

  باال زمانهم ماهور یابروها و چانه گرداند رو  و زد پس را کاله دست با و
 :نشست زانو چهار کردیم صحبت که ینیح و دندیپر

 ! دونمیم  خودم دوست رو تو بیعج اما دونمینم شماها از یچیه من -

 . دیکرد خلوت من بدون خوب بَه بَه -

 معطوف حواسش تنها دختر آن و خندندیم روزبه خشم به زهیآم نینمک لحن به
 آغوش در را شیزانوها و راند یکنار به نخورده دست را غذا که بود یپسر

 . گرفت
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 دهیرس خانه  در مقابل درست  چهار به مانده ساعت مین که کرد خداراشکر
 .بودند

 نیزم  بیج در دست و شد ادهیپ ن یماش از یکوتاه یخداحافظ و تشکر از پس
 زبان بر مهراد را نامش آواز  که  کردیم ذوب قدم ریز را یسنگ و خشک
 . آورد

  دید  خود برابر را او و بازگشت جانبش به کرد، صعود لبش سوک  و ستادیا
 :گفتیم عجله با و تند که یزمان

 ! توعه  یبرا نیا  ایب -

 .بود یزرشک رنگ به یمخمل و متوسط یجعبه

 :دیپرس بهت با و گرفت دستانش از را آن پس است طاقت یب او دانستیم

 واقعاً؟ -

  که بازگردد را رفته راه خواست و داد تکان  دییتا ینشانه  به یسر پسرک 
 :گفت شیهای کتان به رهیخ و انداخت چنگ نشیآست به ماهور

 !کن صبر -

 و زد ونیپاپ  یمحو لبخند با را هاآن  دیسف بند و نشست شیپاها  یپنجه یرو و
 .داد حیترج یقدردان به را رفتن و  دنیدو یکالم چیهیب پسرک  اما برخواست

 

*** 

 

 بست،یم یتأن  با را نشیآست سر یهادکمه که گونههمان و ستادهیا  نهیآ برابر در
 :رفت باال خط پشت فرد به خطاب اشگرفته و بم یصدا

 ته؟ یحال ادیب دماغش از هم  خون قطره کی خوامینم -

 و ساخت رها شیموها از را کش هیغاش و کردیم صحبت هراس با مخاطبش
 .برداشت  را تلخ اتکلن

 !سیرئ چشم -
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  کردن  گوشزد با سپس و گذاشت گوش کنار را لیموبا  و کرد قطع را کریاسپ
 .داد خاتمه تماس به یتکرار یمواردها

  گره هم در را اشمردانه و دهیکش ی هاانگشت و گرفت یجا چرم یصندل یرو
 .زد

  شیابروها انیم نشسته اخم خط به ز یم یشهیش از و کردند سقوط شیهامردمک
 . دوخت چشم

 زبان رفت،یم فرو اشدانه یپل  و شوم یهانقشه و  فکر در هرگاه  عادت به
 . گرفت ضرب  نیزم یرو پا نوک  با و  گذاشت لپش گوشه

  جیآر  نیآذ با شیهاگفته  ادی به و دادندیم نشان را چهار عدد ساعت یهاعقربه
 .افتاد

  مطابق شطرنج، یصفحه یرو یها آدم تمام که رکانهیز چه و بود آمده امروز
 .رفتندی م شیپ او قانون

 زهر دیبا کرد؛یم  حاصل نانیاطم هم او از دیبا که ماندیم نفر  کی تنها
 . دادیم خوردش به را نیریش

 . کرد زیر چشم و افتاد خط لبش سوک  درآمد صدا به که اتاق در

  مانیپش اما کند جمع خواست را بود آمده فرو اششانه سر تا که یصاف یموها
 . گشود را در و کرد رها خود حال به را هاآن اکراه با و

 :دیغر  و خورد یتکان اششده منقبض  و محکم فک

 ؟ یجنابعال -

  وقفهیب و تند و انداخت گل ترس و  شرم فرط از شیهالپ اندام درشت دخترک 
 : گفت

 !هستم ینظافتچ -

 کجاست؟ یکی اون -

 ... .جیآر خانم یعنی ...ماهور ...زهیچ -
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 دیکل یهادندان  انیم از و کوباند کنارش چهارچوب به یمشت برافروخته هیغاش
 : کرد غرولند اششده

  ییبال چه دونمیم صورت نیا ریغ  در ،یچیه که اومد گهید قهیدق پنج تا اگه -
 ! هست هم کار تازه دمیشن. ارمیب سرش

  ناگهان به و  آمد عقب قدم قدم حرفیب و دیبلع را دهانش  آب کرده بغض وایش
 . دیدو هاپله راه سمت

 .بازگشت اتاق به و گذاشت مهین را در یشخندیر با او و

 . نشست زیم پشت و کرد روشن یگاریس

  فوت را دود نیآخر گذشت که قهیدق پنج انداخت یچشم گوشه یوارید ساعت به
  گردن اشجهینت خورد در به که یاتقه شد مچاله یگاریس ریز بر گاریس و کرد

 :شد اشخودپسندانه لحن و برافراشته

 ! جوجه نه دارم عالقه گوشت به تو،  ایب -

  برداشت قدم  و کرد  جزم را عزمش د،یپریم ریتغ و تاو فرط از پلکش ماهور
 . داد یسالم   و بست سر پشت را در

 :گفت جسارت با آسا  رعد غول کند دست آمد که را شیهادستکش

 ؟یدار ینسبت جیآر  نیآذ با -

 و ساخت رها حبس از را اشنفس شده فشرده هم بر ییهالب با دختر
 : رفتند فرو دستش کف شیهاناخون 

 !ریخ -

 . کرد کار به شروع و راند  مقنعه  درون را اشیشالق  و ییخرما یموها

 .  دارد نظر ریز  را او مدت تمام مرد آن مشتاق و زیه نگاه کردیم احساس 

 او به پشت حواسیب دخترک  زد دور را زیم و ستادیا جا سر ناگهان  به هیغاش
 کنار غول آن یاغواگرانه و آرام یآوا با که کردیم  جمع را هاآشغال
 . دیکش یکوتاه غیج و  دیپر باال شیهاشانه خوردهکهی ش،یهاگوش

 :رفت باال او رخ در رخ شیصدا و داد دست از را زبان افسار
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  رو تونجواب تونمیم بخوام اگه  هم  من د؟یکرد فکر یچ خودتون شیپ شما -
 . بدم اطالع سیرئ  به هابسته مدار نیدورب کمک به دمیم حیترج اما بدم

  کی حیتفر با و کرد سد او بر را راه هیغاش که  بگذرد کنارش از خواست و
 برابر در که افتاد یسیرئ ظاهر به مرد ادی به برد؛ فرو بیج در را دستش
 . کند باران بوسه هم را کفشش بود حاضر یحت شیهاپول

 :دیخند  مضحکانه و جنباند افسوس ینشانه  به یسر

 رفتنت از بعد شیپ شب دو من یتومن  صد چک یبگ هم قبلش نره ادتی فقط -
 !  شده گم

 . شدیم نوا شیهاگوش در که بود کوبنده آنقدر قلبش یتابانه یب یهاضربان 

 : دیبگو توانست تا کرد بسته و باز را دهانش مرتبه چند و دیکش پس ارادهیب

 ؟یخوایم جونم از یچ -

 :آمد کینزد سالنه سالنه  و کرد کج  گردن ی دوزخ  و ستمگر مرد

 ! یزرنگ اما عقل یب خواهرت برعکس -

 :تاخت روزمندانهیپ هم او کرد لمس را وارید که ماهور کمر و

 ! نمیبب بده رو ساعت اون -

 : دوخت او چشم در چشم پروایب  و دیلرز شیپاها  ران کنار دختر فیظر مچ

 ! کنار گمشو -

 مقابلش فیظر گنجشک یهاتغال به توجهیب و برداشت زیخ او سمت هیغاش
 .کرد باز را پشتش آچار با هیثان از یکثر در و ربود را ساعت

  ماهور کرد دست که را اشیمشک و چرم یهادستکش و نشست یصندل یرو
 : دیکش غیج طاقتیب شد که آن قفل یمتوجه مغلوبانه اما دیدو  در سمت

 !کن باز رو صاحابیب نیا یعوض -

 ! بزن ادی فر شتریب داره قیعا وارهاید -



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 51                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

  چگونه دیدیم  شیخو چشم به و آمد باال شیهاپلک  پشت تا اشک نوایب دخترک 
 !ختیریم رونیب جگرش  مرد یلهیوس به مهراد یهیهد ساعت

  باال ییابروها با دگانشید برابر  در یکوچک رنگ سرخ نور زدن چشمک با
  و خورده سر یشانیپ یرو شیموها از یاطره که ستینگر یاه یغاش به دهیپر

 .  بود گرفته راه اشقهیشق از عرق

 بچه؟  یکن ثابت رو یچ که یایم ابیرد با و خرم هم من خودت الیخ به - 

  التماس ناباورانه و دهیپر یرنگ  با مخاطبش و دیچیپ اتاق در آخر یکلمه
 : کردیم

 ... .دونمینم من خدا به...به - 

 درآورد را لیموبا یریناپذ  وصف  شعف با آمد در که اش یمنج تنها یصدا و 
 :داد پاسخ و

 ! بله - 

 ؟ یدیفهم یگیم االن نی هم رو  گمیم من که ییهاکلمه واو به واو - 

 ! بده گوش فقط  نده نشون هم یواکنش چیه و نکن تعجب 

 یاطعمه مانند را  ماهور و داد قرار اشچانه گاهه یتک  را نشیاتش مشت هیغاش
 : گفتیم  که داشت نظر ریز

  هم رو من یزندگ  ذهنت تو شک یخوره نیا با هم اول از...ببند رو دهنت - 
 ! خورهیم هم به ازت حالم کن گوش تو نه...یکرد نابود

  کردیم وانمود مرتعش تینهایب یلحن با ماهور و برداشت نبض مرد یقهیشق 
 . است سرسخت و یجد

 ! ؟یدیفهم ارمیدرم  روزگارت از دمار نمتی بب گهید بارکی - 

 : کرد دراز او یسو را دستش یدیالق با هیغاش داد خاتمه که تماس به و 

 ! بده رو یگوش - 

 !نداره یربط تو به - 
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  سراب در دیکش باال را اشی نیب  و دیگز لب دیچک اشگونه یرو که اشک و 
 ! شد؟یم ریتعب یراست به خواب آن و بود افتاده ریگ یقیعم

 .زد آتش را آن پویز فندک  با و گذاشت لب کنج یگاریس مرد 

 : داد کاهش را فاصله و برخواست 

 ! بده رو یگوش ندارم باهات یکار - 

 اشگونه بر بوسه یگرید شبنم و فشرد جانشیب یهاپنجه  انیم را آن ماهور اما
 :زد

 ! خورمیم  قسم گمی نم سیرئ به  یچیه اصالً ...اصالً  برم، بذار خدا رو تو - 

  یهامردمک به و کشاند خود جانب را  او و گرفت را اشقهی آسا رعد غول 
 : ماند رهیخ او اشک در غرق

 !بشم متوسل اجبار به نذار ...ماهور - 

 . بود آور رعب و هراسناک  هم او زبان از نامش دنیشن 

 .زد زانو نیزم یرو کنان هقهق و سپرد او به را لیموبا 

 . شد  خواهد کشته  داشت حتم بود خط آخر گرید 

 یهامژه یاه یسا احساس با  که خواندیم را اشفاتحه و دیلغز هم بر شیهاپلک 
 و داد تکان او مقابل را لشیموبا هیغاش گرفت باال سر و خورد هم بر دارشنم

 : شد زیآم متیمال لحنش

 ! ریبگ -

  یرو هیغاش که زدیبرخ خواست آمدینم در گرید شیصدا وضوح به دخترک  
 : شد مانع اششانه  بر گذاشتن دست با و نشست زانو کی

 که یچونیبپ اگه دارم، کار باهات هتل کنار پارک  یایم ،یکار ساعت از بعد - 
 هوم؟  شهیم یچ  یدونیم

 ! کنار؟  یبزن رو موهات میشه...میشه - 

  یهاخرمن آن و دیپر باال شی ابرو یتا کی او یایریب و کودکانه لفظ از
 :کرد تیهدا باال به را شبرنگ
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 ؟ یترسیم - 

 کی اگر شد، بلند و جنباند دییتا ینشانه  به یسر صادقانه و شده مسخ ماهور 
 . دادیم جان شکیب ماند،یم مبحوس منحوس مکان نیا در گرید یقهیدق

  جا آن از دختر که ینیح و رفت کنار  و گشود  را قفل یذات یآرامش با هیغاش 
 : کرد نجوا لب ریز رفتیم رونیب

  نیا به هنوز گذاشته ابیرد براش پسرش  دوست دیفهمینم اگه ساده، بدبخت - 
 ! دادیم ادامه پوچ عشق

 پشت از را شیموها یهاکناره و ساخت رها مچ از را کش یزهرخند با و 
 .بست

  رعدآسا، غول حضور عدم از تا انداختیم ینگاه پشت به یگاه  از هر ماهور
 . دیرس بود، داده  را آدرسش خط پشت مرد که یاتاق مقابل. کند حاصل نانیاطم

 شیابرو یگوشه. نواخت یاضربه و آمد باال اشدهیپر رنگ و فیظر دست
 .دی چیپیم جانش در یتلخ استرس و میزد نبض

 فاصله راهرو از که  خواستیم تنها و گذاشت داخل به قدم شد، گشوده که در
 . ندیبب را او یکس مبادا تا ردیبگ

 .شدند سنگ بدنش یاجزا تک به  تک و ماند باز دهانش  گرفت، باال که سر

 : کرد باز ب*ل و ستینگر او به اشیطوس یهامردمک با مرد

 ! سالم -

 .سوزاند را  دخترک  یهاچشم سوک  اشک شترین

 پشت که یاچهارشانه مرد به و دیکش گردن نبود؛  شیب ییآشنا یبه یغر او
 . رفت جلو و دندیلرز شیزانوها. ماند  رهیخ بود نشسته گوش به هدفون ستم،یس

  جانب را او بغض و حرص با  و گذاشت  دارچرخ یصندل یپشت یرو دست
 .بازگرداند خود

  خواست و ستادیا یشرمسار و رخوت با گرفت، قرار او رخ در رخ که غمای
  اشگونه از اشک یهاقطره و آمد باال  مرتعشش دستان ماهور  که دیبگو یکالم
 : آمدند فرود
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 ! بسه دیداد لمیتحو دروغ یچ هر -

 داشت نظر ریز را او زمستان مانند  به ییسرما با که غمای ینه ی س به نهیس و
 : ستیگر و دیکش غیج

 !بسه  بودن چهیباز -

 توانستینم  که افسوس و گرفت  هدف را انیرا اشاشاره انگشت و دیچرخ و
 .کند کیشل

 قابل برادرش  با یسمیاوت پسر نیا  کردمیم  فکر  که بودم ساده چه احمق منه -
 . ستنین وفای ب ستن،ین نامرد اعتمادن،

 : زد ادیفر آلود بغض و گرفته ییآوا  با و جنباند نیطرف به یسر

 . دمینفهم بودم، خر اما -

 !مینداشت رو شما از سوءاستفاده قصد ما -

 غضب از فراخ و درشت ییهاچشم با و بازگشت غمای جانب اشتنه  مین
 :زد یشخندین

 ؟بوده لطف کدوم پاداش پس ؟یجد -

 مانندش یمربع یچانه و دیکش  اشیجد و  درهم صورت به یدست مخاطبش
 : شد جمع

 !میگیم بهتون رو یچهمه د،ینیبش و دیبد اجازه اگه -

 یسست با و درآورد حرکت به  دو آن انیم را غمناکش و وسیمأ نگاه دختر
 . نشست یصندل یرو

 .نداشت را  ستنیگر و ادیفر جان نیا از شیب گرید یحت

 . دادیم تکان مضطراب و تند را شی پاها  و انداخت ریگ را لبش پوست دندان با

 . کرد  قالب  هم در را شیهادست و گرفت یجا مقابلش یصندل یرو انیرا

 . گذراند نظر از را اشچهره یموشکاف و دقت با ماهور
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  هم روزبه نقش در  یحت او دادیم  نشان که شیهاشیرته و ،یطونیق ییهاب*ل
 .یااضافه میگر چیهیب بود، خودش

 تو جون از و میکنیم کاریچ جان یا  و میهست یک ما که باشه سوال برات دیشا -
 .میخوایم یچ

 او اما اورد؛ی ن نییپا خود موضع  از را دخترک  هم او راسخ و بم یصدا یحت
 :داد ادامه قیطر همان به

  دیبا که یوقت هستش، دیاسات و  هانخبه  یپنهان کنفرانس گهید یهفته کی -
 . برسونن ثبت به رو کارهاشون و اختراع

 . خورد یفیخف تکان ماهور و آمد فرود یاشهیش زیم یرو رنگ یآب یپوشه

 نینخست یبرا و داد هیتک کمد کنار وارید به را اششانه ب،یج در دست غمای
 . دادیم  گوش را اشکودکانه  و یلودگ از یعار ینوا دخترک  که بود بار

 ! میاومد شما سراغ چرا دیبش  متوجه تا دیبنداز  ینگاه هی هان یا به -

 انگشت انیم را هاعکس خورد؛ تکان شیگلو بکیس و زد هم بر مژه مخاطبش
 . میشد افزوده قلبش ضربان به لحظه به لحظه. فشرد اشاره و شصت

 .بود هتل و ابانیخ راهرو،  در آسا رعد غول همان با خواهرش ریتصو

 یهالب آب، از آمده رونیب یماه مانند  خورد، گره اشنه یس در نفس ناف بند
 :دیبگو توانست تا داد تکان صدایب را اشدهیخشک

 ! فهممینم رو شما منظور...منر من، -

  یآخر روز تا درست مرد اون. میهست مشکوک  شما خواهر به ما خانم، نیبب -
 و بسته مدار یهانیدورب اما داره، اقامت هتل تو هستن جان یا هانخبه اون که

 ! دنیند رو یمشکوک زیچچیه هتل کارکنان

  تابانهیب را شیصدا زدیم را حرف نیا آرامش با که انیرا به خطاب ماهور
 :شد جا به  جا شیسرجا و برد باال

 ... .وزارت مامور شماها زدم؛  حدس درست پس -

 !سیه -
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  دست  در را بحث کالف او و بست  فرو لب غمای زیآم هشدار و کوبنده یصدا با
 : گرفت

  اتاق یتو که یشنود از رو نیا ده،یخر رو جان یا کارکنان یهمه  آقا نیا ایگو -
 میکن  فاش رو مرد اون یاصل تیهو دیبا! دیفهم شدیم میگذاشت کار جان یا سییر
 . میدار اجیاحت شما کمک به و

  در مسائل آن درک  چرا و کردیم   یحالج ذهن در را هاصحبت تمام ماهور
 !بود؟ فرسا طاقت و دشوار شیبرا حد نیا

  جلو به رو. نداشت خبر خواهرش  یسادگ  و یهمکار  از هم روحش چون دیشا
 با. بود ورشعله پوستش ریز حرارت. پوشاند را صورتش دست با و شد لیما

 :کرد صاف مر*ک   و گرفت ینفس یبرزخ حال همان

 اد؟یبرم من  دست از یکار چه -

 :گفت افسوس با و کرد اشاره او مچ به انیرا

 که دیبود یکس تنها چون م،یبود گذاشته کار شنود ساعت اون یتو ما -
  ازش دیدار  یسع شماهم حال نیع در  و داره نظرتون ریز مرد اون میدونستیم

 .دیکن یدور

 نه؟ بشم شماها دست آلت دیبا  من پس آها -

  به بلند یهاقدم با و آمد جوش به  خونش او بودن سرسخت و سماجت از غمای
  حالت به خوردهکه ی و شد مانیپش برخواستن یبرا دختر  که یطور آمد، سمتش
 :سپرد گوش انی را به ناچار و بازگشت قبل

 خواهرتون و شما خصوص به همه  جون قطع به باشه، جاسوس مرد اون اگه -
  اون بابت. دیکن فکر یکم یحرف  هر  قبل کنمیم خواهش پس وفته،یم خطر به

 نگران پس گذشت ریخ به یچهمه  آخر یلحظه درست اما م،یمتأسف هم ساعت
 . دینباش یچیه

  یحرف توانستیم نه که بود گرفته صورت یبیمه انفجار سرش  در که ییگو
 . کند یمخالفت نه و بزند

  تیهدا مقنعه  داخل را اشگونه کنار سرخورده یمو تار و برخواست مسکوت
 . کرد
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 دور را او ایدن هم دیشا د؛یچرخ اطرافش ایدن و رفت رونیب بانیگر در سر
 .میزد

  چهیباز به دیشا کرد،یم عادت هم او ییگو.باشد توانستینم نیا جز یآر
 .بودن

  که را خواهرش یتشرها و زد یتلخ  لبخند وایش یشادمانه یخداحافظ به
 .انگاشت دهیناد ب*ل خم همان با هم  را «نشو مزاحم  و دیآیم رید: » گفتیم

  قدم و برد فرو پالتو بیج  در دست. پوشاندیم را صورتش یمهین تا گردن شال
 .انداخت باال ترس با را شیهاشانه یموتور زیت بوق گذاشت، که رو ادهیپ در

  مات یشهیش که کند مزاحم آن نثار یفحش خواست و دیچرخ جانبش ضرب به
 : گفتیم که بود یجهنم  و آشنا یاهیس و رفت باال کاسکت کاله

 

 ! شو سوار - 

  را آورشوهم حد از شیب و بم یصدا و مانند ریق یهامردمک آن اگر
 بود؟ که او یراست به. کوباندیم  سرش در را فیک داشت حتم شناخت،ینم

 به هوا در دستش دادن تکان با را مزاحم افکار قاتل؟ ؟یقربان دزد؟ جاسوس؟
 . کرد پرتاب یکنار

 .فردا یبرا باشه ندارم، حوصله -

 ! یکنیم اطاعت هم  تو و دادم دستور نکردم، سوال -

  از شده سپر یانه یس با او و گرفتند  چنگ در او یگلو یجا را بیج شیهامشت
 :دیخند کوتاه فاصله همان

 . فعالً !  شده تموم وقته یلیخ یدار برده زمان چون جالبه، -

 . رفت شیپ رشیمس یسو و کرد خفه پا ریز را آسفالت شیهاقدم و 

 .ببرد کار به دیبا را خودش به مختص روش او یبرا دیشیاند خود با هیغاش

  ناباور غیج و کرد سد او بر را راه  حرکت کی با داد؛ گاز و چرخاند را فرمان
 : شد  حکمش یصدا ریز دخترک 
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 !شو سوار پس نرفته؟ ادتی که رو هامحرف -

 که بایز چه و کشاند خود جانب را  او فیک بند. نماند هم او پاسخ منتظر یحت
 . بودند زده چهره به نقاب ینحو به هرکدام شانیهاچشم جز

 :دیغر کنان تغال و  دیکش عقب به رییتغ با را اشکوله  هم ماهور

 !شمینم سوار من م،یبزن حرف پارک  تو بود قرار کن، ول -

  مچ  دور را دخترک  گردن شال  ،یحوصلگیب و خشم از دهیگز یلب با هیغاش
 .بود فاصله هاآن  انیم نفس  کی تنها حال و چاندیپ

  از خواهرت کهن یا محض به تونمیم نه، ای! ارمیب رو دخلت تونمیم جانیهم -
 چطوره؟! یباق ارید به بفرستمش موتور نیهم با اومد رونیب هتل

  کج بدن و داد سر زیآم تمسخر یاخنده ماهور  یشده  گرد یهاچشم برابر در و 
 . شد صاف اششده

 !شو سوار پس -

 : کرد زمزمه لب ریز و گذاشت سر یرو دست یچارگیب  با مخاطبش 

 !بده نجاتم ایخدا -

 فرو هیغاش کمر در بندش آهن که گذاشت انشانیم  یطور را کوله و نشست و 
 . رفت

  چپ یشانه  به یاندک  گردنش و گرفت را فرمان چرم یهادستکش همان با مرد
 :شد لیما

 ! یکرد شروع خودت -

 یقلب با دخترک  حصرش و حدیب سرعت شدت از کرد حرکت که همان و 
  و انداخت ریگ مشت در را او یمشک کاپشن ،یآشوبگ دل و وهم فرط از تپنده
 رعدآسا یه یغاش لب بر یاروزمندانهیپ تبسم و او یابروها انیم یقیعم یگره
 . آورد دیپد

 . گذراندیم نظر از  رج به رج را عابران از مملو   یهاابان یخ
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  مرد موتور  بر سوار که بود شده  جسور و پروایب قدرآن یزمان چه از او و
 بود؟ شده هادم یبه یغر

 چه را گاریس  به آغشته تلخ عطر یحهیرا اما کردند، ینی نش عقب دستانش
 کرد؟یم

  یعقل اندک  هنوز که افسوس و بپرد نییپا لحظه نیهم در توانستیم کاش
 . بود مانده شیبرا

 خواسته خدا از و دیکش باال ینی ب تا را گردن شال تندرو، یهاچرخ  توقف با
 نامش مانند زبان شین با آورد یم در  را  کاسکت کاله که ینی ح هیغاش شد؛ ادهیپ

 : گفت

 ! ستمین خورجوجه بودم گفته کنم فکر -

 او به رهیخ و برگرداند سر و خورد سر یشانیپ بر شیموها از تار چند بعد و
 : داد ادامه

 ؟ یشیم موتور سوار باره نیاول -

 غول دنبال به و داد تکان دییتا ینشانه  به یسر دهیترس و دستپاچه دخترک 
 .شد روانه رعدآسا

 . بود مردم از یعار و خلوت پارک،

  انگشتانش انیم را دادیم تیامن حس او به بیج درون که لشیموبا ماهور
 . فشرد

 لبانش سوک  یرنگکم لبخند هارک ی رجیج نیدلنش یآوا نشستند، که مکتین یرو
 .کاشت

  پا  یرو پا هیغاش نیح نیهم در  بود بخش تیرضا شیبرا  انشانیم یفاصله 
 : آمد حرف به ال،یخ آسوده و دیالق و انداخت

  یبد گوش هامحرف به و ینکن درست دردسر برام اگه جون، دختر نیبب -
 ... .اما ام؛ی نم حساب به خانوادت و تو یبرا یدیتهد

 . است غرق خود گرکنکاش  یهوا  و حال در دخترک  که دانستینم اما
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 زانو یرو از مرد یپا مچ که ستینگریم  را او یمردانه و  یمشک یهابوتم ین
 . شد لیما او یسو اشتنه  و برداشته

!  یذاریم دمم یرو پا و کاستهمی ن ریز یاکاسه بفهمم اگه حالت به یوا اما -
 مفهومه؟ ،یباش موش سوراخ دنبال دیبا وقتاون

 : دیچرخ او سمت ضرب به و اوردی ن طاقت گرید مخاطبش

 . جناب شهینم دایپ یای عطار چیه یقوط تو یگیم شما که ییزهایچ نیا -

 دییتا ُمهر سکوت نیا اما داشت، وا سکوت به را مرد او، یگرانهی اغی لحن
 .نبود حق پاسخ

  مادرش و  پدر همراه که یابچه دختر یهاخنده یصدا و دیوزیم یمیمال مینس
 :دیبگو تا کرد وادار را هیغاش شدند،یم رد

 ست؟ین مهم برات خواهرت جون یگیم یعنی -

 بر دستتون از هم یکار چیه کنه، باور که دیبگ یکس به رو هادروغ نیا -
 ! د؟یکنیم کاریچ... الزم پس ادینم

 یالحظه مرد که آورد زبان بر ز یآم بهت و بلند را آخر کالم یطور دخترک 
 . کرد توقف لیموبا یصفحه  یرو انگشتانش حرکات

 ! کنم لیتبد قتیحق به رو  هامدروغ  از یکی خوامیم -

  از یکی ییگو که خط پشت  فرد  و گذاشت کریاسپ یرو را صدا سپس و
 . داد پاسخ سرعت به بود، افرادش

 س؟ یرئ بله -

  ماهور یچانه  ریز تا و خورد ی تکان یناگهان یطوفان یلهیوس به گردن شال
 . آمد نییپا

  که اندامش به لرزه و کرد او نثار یچشم گوشه ،یمنیاهر و مرموزانه هیغاش
 : زد لب غرور و شکوه با نداختا

 نزده؟  رونیب هتل از هنوز جیآر نیآذ -

 ه؟ یچ دستورتون نه، -
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  و برخواست توجهی ب او اما پوشاند، را کنارش گنجشگ دگانید  یمخوف یاهیس
 : برد فرو بیج در را دستش کی

 ... . رونیب اومد که  هروقت -

 باال شیصدا و ستادیا استوار دیشد یاجهیسرگ با و داد کف از عنان ماهور
 : رفت

 ! فیکث  وونیح باش نداشته خواهرم  با یکار کنم،یم  یبگ که یهرکار -

  و خطرناک  چه او که  رفت ادشی و دیگز شین دندان انیم را لبش یگوشه و
  مرد افکارش عکس اما کند، یراه هاآن یزندگ بر یموج  تواندیم مالحظهیب
 . داد سر یاخنده نیسهمگ بعد و آرام رفته باال ییابروها  با

 . دیدرخش اشک از شیهاچشم که قدرآن

  در  و زد چنگ گردنش از را  گردن شال  و آمد عقب قدم چند چارهیب دختر
 . فشرد مشت

 استتار شدینم را رعدآسا غول توسط زدنش دار از داشت هراس کهآن قتِ یحق
 .چرا یریگشیپ اما کرد،

 : شد  جمع چشمش کی و کرد کج سر یوافر لذت با هیغاش

 !خوبه  درازه، هم زبونت -

 . کردیم حاصل نانیاطم دیبا کردیم آرام را قلبش دیبا

 ه؟ یچ تونحساب حرف خونه، برم دیبا و شبه هفت ساعت -

 و تحکم دخترک  تا دیرس او کی نزد و کرد مرتب را کاپشن یقه ی مخاطبش
 .ابدیدر را کالمش تیجد

 .کن اطاعت و نپرس کالم، ختم کالم کی -

 ! نداره امکان دیهست یک ندونم  تا اما -

 به و درآورد را شیهادستکش موقع، به  نطق نیا دنیشن محض به رعدآسا غول
 همان در و دیبزدا را پنهان یغبارها و گرد تا داد تکان هوا در یشینما حالت
 : گفت و انداخت خط لبش یحوال یبران و زیت شخندین حال
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 ... . ای یقربان هی کن فکر تو -

 !قصاب -

  دست ماهور بازگشت، ییصحرا یهاچشم ریمس به که او گنگ و مات نگاه و
 :انداخت باال یاشانه  نهیس به

 .دیدیم حیترج جوجه به رو گوشت دیبود گفته ادمهی -

 چه سکوت، کی بفهماند تا نبود هم دخترک  یشادمانه  ینغمه تنها یحت حال
 . دارد  یپ در ییهازخم و هاقتل

 یهاغلتک شد، مسلط که خود به و گذاشت لپ یگوشه زبان یاه یثان  هیغاش
 : انداخت راه به را حروف

 اعتمادم پس هستم،  یک  من یفهمیم  خودت. موقعش به اما گم،یم هم هنوز -
  به وفتمیم و شمیم  قصاب موقع اون چون ب؛یفر و لهیح با نه اما کن، جلب رو

 ! شب ماهِ  جونت

 رهیخ و بازگشت صاحبش ینه یس به نفس شد، بلند که دخترک  لیموبا یهاناله 
 : داد پاسخ دادیم پوشش را هاآن دستکش با که  یمرد یسوخته دست کف به

 جانم؟  -

  در یجلو پس ،یومدین توهم که دونمیم. امیم من گهید ساعت مین تا ماهور -
 .بمون منتظرم خونه

 .داد خاتمه تماس به خواهرش یشده خشک کالم به توجهی ب لیتعج با و

 دورتر و دور که ینیح را او دارخش و بم شهیهم یآوا و دیکش یآرام آه
 : دیشن شد،یم

 .میبر -

 !نداشت ییجا به راه آتش جز  یمقصد که یریمس به رفتیم او و

  را  منجمدش یهالب و انداخت گردن  دور را شال شود، سوار کهآن از قبل
 :دیپرس موشکافانه او به خطاب و ساخت مستور

 د؟یشناسیم کجا  از رو من خواهر -
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  نفوذ دخترک  اندام به مرد یهامردمک و دهان از سرما  و شد بلند اگزوز دود
 : کرد

 ! ییتو من یاصل یمهره داره، یبستگ تو به زیچهمه  که گفتم ست،ین مهم -

  بود یته یاشک هر از که یهنگام سوزاند را مخاطبش یگلو و شد دیاس بغض
 : گفتیم و

 با یکار اما ذارم،یم یساخت برام که یجهنم یتو پا دارم که احمقم یلیخ -
 ! باش نداشته امخانواده

 !شو سوار. یستین  کیتار ینقطه  اون تو کنه؛یم  روشن  رو ریمس شب، ماهِ  -

  ینفس ماند،یم جا اشنهیس در و آمدیم که ینفس بود، شده نفس کی قفِس  او اما
 .آمدینم باال و کرد یم ریگ قلب یعاجزانه  یهاتپش  انیم که

 ! بده رو آدرس -

  و داد اشتباه به یآدرس! کند را کار نیا که باشد دهیسرکش را  مرگ   شراب مگر
 . آمدی م خانه تا یراحت  به و است مترو شیهایکینزد در دانستیم

  نی ا با که نبود یدیب او اما رفت، وا فشیظر یهاشانه  یرو مانهیتسل هم شال 
 !بلرزد بادها

  در که ،یروزیپ و صعود به آمدن، باال به کند قیتشو را آن تا انداخت دست
 . گرفت چنگ در را شیهابیج ناگهان مرد بر دهیخم و رفتند یبد انداز دست

 . شد یمخف یتتو جلب نظرش  که بگذراند دهید از خواست را گردنش پشت

 . دهد صیتشخ را مار دم توانستیم تنها

 .نگذارد دمش یرو پا که بود کرده  گوشزد او و

 . دارد هم را او یهانفس آمار که یکس  نام د؛یفهمیم را نامش دیبا

 . ستینگر شانخانه به متعجب  و زدهشگفت  و زد هم بر را بلندش یهامژه

 : دیپرس دهیپر یرنگ با شود ادهیپ کهآنیب

 ... . رو ما آدرس... آ -
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  کلک  و بیفر در از بودم گفته !روشن ینقطه که توهم و رمیمس نیا بلد راه -
 !نشو وارد

  تکان یدست سرور با و آمد رونیب ی رنگ یمشک یبوگات از لحظه همان هم نیآذ
 سمتش و دیپر  نییپا مهیسراس ماهور. انداخت شانه یرو را فیک بند و داد
 .دیدو

 . چرا  را یدلگرم اما کرد،ینم حس را تیامن گرید  هم بزرگترش خواهر کنار

 بر سوار یه یغاش به که رشیمتح یهاچشم اما گفت، یظیغل پوف  ابتدا نیآذ
. داد تکان سالم ینشانه  به را سرش و دیبلع صدایب را دهانش آب افتاد، موتور
 شال و داد نییپا را کاسکت کاله شفاف یشهیش او، حضور به توجهیب مرد
 کیشل و گلوله را بود افتاده جانیب  یصندل یرو که  ماهور ساز دردسر گردن
 : کرد

 ! یدیم جون یدار ی نیبیم و یایم خودت به هوی چش،ینپ  ادیز -

 یصفحه از عمر آخر تا کاشیا زد؛ دور حرکت کی با و چرخاند را فرمان و
 . شدیم  محو هاآن سرنوشت

 : گفت و ستینگر کور یانقطه به مبهم و مسحور نیآذ

 ! بود؟  هیغاش نیا -

 را شیبازو و برگشت او سمت اشتنه  مین مرد، نام دنیشن محض به ماهور
 . گرفت دست در وارخشونت

 !یشناسیم کجا از رو مرد نیا که یبد حیتوض  بهم دیبا -

 پس و افتاد او غضبناک  و درهم یچهره به خواهرش رنگ یعسل یهامردمک
 : زد لب اکراه با یمکث از

 داشت؟  کاری چ تو با -

 تا شده نگران حتماً  هم مامان تو، میبر. ستین زدن حرف یجا کوچه وسط -
 .االن

 اما چرخاند؛ قفل در را دیکل و کرد  نازک  او یبرا یچشم پشت ناخودآگاه و
 . گفتیم  آمد خوش هاآن به که  بود یسرد سکوت و مطلق یخاموش



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 65                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

  از یاثر اما برود، دیخر به تا است گرفته  یمرخص  امروز بود گفته مادرش
 . نبود انیم به کالمش و حضور عطر او،

 .شد بلند نیآذ خراش گوش ادیفر زد، که را برق دیکل

  رفت که اتاق داخل و دیدو صدا منبع طرف به درآمده حدقه از ییهاچشم با
 : گفتیم هراس و میب  با او که دیشن

 آوردن؟ سرش ییبال  نکنه! هیعوض اون کار مطمئنم -

 . شد آوار وسط همان و زد چنگ را بلندش یموها و

 ریگ فرش یلبه  به  شیپا نیح نیهم  در اما د،یدو لیموبا  یسو مهیسرآس دخترک 
 . افتاد نیزم بر نهیس با و کرد

 مضمون نیا به یامیپ و آورد دست به را آن زجر با برخواست؛ نهادش از آه
 :نوشت

 !بده جواب خدا رو تو ؟ییکجا مامان -

  در ورغوطه. اندازد یم ینگاه لشی موبا به بارکی قهیدق چند هر  او دانستیم
  پنجره یرو ییسامورا یموها آن با مرد  یچهره و زد یاصاعقه خود، افکار
 .انداخت هیسا

  قرارشیب قلب در ینور دنیتاب  با اما شد، اشی زییپا چشمان یهیهد اشک
  زدیم  حدس! بود مسدود داد،ینم پاسخ گرفت؛ را نقاب همان ای مهراد یشماره
 .باشد مصرف بارکی خط

  فکش یهااستخوان در یگداز جان درد که دییسا هم بر را شیهادندان یطور
 . دیچیپ

 . میشد نییپا  و باال دهشتناک  اشنهیس یقفسه و نشست اشگونه یرو شبنم

 .برود هتل به تا گرفت میتصم یباکی ب با

 . بست را  راهش نیآذ که کرد تند قدم در سمت و انداخت سر یرو را پالتو کاله

 ؟یریم کجا -

 ! کنمیم تموم رو  یباز نیا امشب من بسه، یزد  گند یهرچ -
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  اش،گونه بر روان یهااشک و ماهور پوست ریز دهیدو خون دنید با خواهرش
 : گفت شبه و یسست با و خورد ُسر  چهارچوپ یرو از دستش

 . امیم باهات منم -

 . رفتند رونیب و داد تکان یسر مشتاقانه مخاطبش افکارش، عکس و

  به دیبا اما کند؛ استفاده  کارکنان  حواس کردن پرت یبرا توانستیم نیآذ از
 ه؟ یغاش ای مامورها رفت؟یم یکس چه اتاق

 . بود نیهم اسمش یآر

 و انداخت ریگ دندان انیم را بلندش مهین یهاناخون نشستند، که یتاکس داخل
 هاآن  هیعل مادرش از هیغاش که است داده انجام یانگار سهل نکند که دیشیاند

 بود؟  کرده استفاده

 بود؟ کرده یعقلیب بازهم خواهرش نکند

 . شدینم متوقف  گرید که دادیم تکان قدرآن  را شیپاها

  لیتعج با نیآذ و  گفت خواهرش به را نقشه دند،یرس مقصد به که یزمان
 . دیدو رشیپذ سمت و گفت «یاباشه »

 سرعت به بانیگر  در سر و بیج  در دست و دیکش ترن ییپا را کاله ماهور
  یا کرد دعا و  گفت هللا« بسم» دل  در شد،  که راهرو داخل  و افزود شیهاقدم
 . باشد خاموش هانیدورب کاش

  خداراشکر دید که را نظر مورد  یشماره و دیچرخ درها یرو شیهامردمک
 . زد در به یاتقه و کرد

  به را مرد یانداشته  یپروا چه  با و چگونه دینفهم آن، شدن باز محض به و
 .انداخت اتاق داخل را خودش و راند عقب

  دهیبر مقطعش یهانفس  یهاآمدن باال از پس و گذاشت اشنهیس یرو دست
 : گفت دهیبر

 ! شده  گم... مادرم -

 و رهیخ شان،یپر یموها و کوتاه نیآست رنگ دیسف راهنیپ  همان با غمای
 . ستینگریم را او گرانهپرسش
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  یهاچشم گرفت؛ باال سر آهسته و آرام  شد، مسلط خود به دخترک  کهآن از پس
 :دیبگو خبریب تا کرد وادار را  مرد او درشت و دارنم

 ... . حالتون ؟یچ یعنی -

  که یهرکار گفت اون. کردم صحبت باهاش و دمید امشب رو هیغاش من -
 ! ارهیم امخانواده سر ییبال هی صورت نیا ریغ در بدم انجام براش دیبا خوادیم

 از پس و داد شرح او یبرا خالصه صورت به را ایقضا تمام وقت فوتیب و
 : گفت و کرد زیآنال  را اطراف صحبتش اتمام

 ستن؟ ین همکارتون یعنی نه برادر، -

  زدیم  حدس نشست ستمیس پشت و دیکش کوتاهش یموها یرو یدست غمای
  خاموش یهان ی دورب با اما باشد، بکاریفر مرد آن یکاسهم ین ریز یاکاسه
 . دیلرز خشم با و شد  مشت بود شیپا یرو که یدست شد، مواجه  که راهرو

 : انداخت دخترک  به ییگذرا نگاه و چرخاند مهین را یصندل او سوال به توجهیب

 شنود اون بخاطر ادیز احتمال به ه، یغاش شیپ برو و بده رو مادرت یشماره -
  ای  سراغش نیای م شما نهیبب تا کرده پنهون ییجا رو مادرتون و کرده  شک یکم
 !نه

 : رفت کینزد بود، شدنشان خم احتمال لحظه هر که ییپاها  و لکنت با ماهور

 شه؟یم  یچ نرم اگه... اگه -

  پشت و وسطه گهید یکس یپا فهمهیم و شهیم لیتبد نیقی به َشکش وقتاون -
 . گرمه اون به شما

  دروغ کاش  یا گفتیم  دل در و کردینم باور را دیشنیم چهآن  مخاطبش
 . بود کرده باور هم خود که زیآم تأسف و تلخ چه اما باشد؛

  را رنگ سبز یدکمه دیرس که در  پشت و ستیگریم ختهیگر و جسته دخترک 
 . انداخت فیک در  را یگوش و فشرد

 را راهرو یانتها تا کشاند عقب را اشتنه  مین زد،یم در ناآرام و یپ در یپ
  هوا در را دستانش رعدآسا غول یآوا که شود مطمئن یآدم نبود از و ندی بب

 .  کرد خشک
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 جلو و ستادیا صامت و صاف د،ید  که چهارچوب انیم را او و چرخاند چشم
  کلیه آن چگونه. رفتینم کنار  هیغاش و بود ستادهیا اشنه یس به نهیس. رفت

 زد؟ یم کنار  را یعضالن و درشت

 قالب همان با داشت تن به که یجذب و یمشک یرکاب به توجهیب داشت یسع
 . کرد  هم را کار نیهم و کند صحبت خود طلبکار

 !کنار برو -

 ؟یاومد نظافت یبرا -

 . شد  نثارش یشخندین و فشرد هم بر را شیهالب

.  رفت  عقب و شد سست خواسته خود مرد، و کوباند او ینه یس به را فشیک
 . کرد لمس را آن کمرش و کوباند هم به را در ناشناخته یهراس با ماهور

 ! خورهیم هم به ازت حالم -

 از شیهاچشم و زد چهره به نقاب  هم او و شدند قدمش یپ اشیخاک یهایکتان و
 : دندیدرخش اشک

 ؟یآورد مادرم سر ییبال چه -

 :داد هیتک زیم به و زد  گره هم در نهیس مقابل را شیهادست هیغاش

 جون؟ دختر یدار تب -

 و برداشت زیخ برافروخته باشند، ختهیر  سرش بر یآتش سطل  که ییگو ماهور
 : فشرد فشیظر و مرتعش یهاانگشت انیم در را او یقه ی

 شمیم شیآت بشه، کم  مادرم سر از مو تار هی! جهنمم خود من ،یاه یغاش تو اگه -
 ؟یدیفهم ندارت و دار جون به وفتمیم و

  محال و سخت شیبرا باشد کرده صحبت گونهن یا او با دختر کی کهآن  باورِ 
 .بود

  اشیذات یخونسرد همان با مجدد که   کردندیم دوئل باهم شانرهیت یهامردمک
 : زد  یکج لبخند و گرفت اشمردانه یهاپنجه  انیم را دخترک  یاستخوان مچ

 بود؟ مشکوک   یچهمه به که ادتهی! باشه پسرت دوست کار هم دیشا -
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 راهنیپ از که دستانش  و خورد گره سوزانده پر و بال گنجشک ینه یس در نفس
 . رفت پس یقدم شدند، کنده او

 : انداخت دوش یرو را  فشیک یشده سست بند و دیخند منگ و جیگ

 ه؟یچ منظورت -

 ؟یشد مشکوک  من به یاساس چه بر -

 ؟یکرد دمیتهد قدرچه امشب رفته ادتی -

  صحبت که یزمان گرفت، زیم از را اشهیتک و افتاد نیچ مرد  چشم یگوشه
 . بود یحس هر از یعار لحنش کردیم

 ؟یچ نباشه سالم مادرت اگه -

  ییگو قلبش و گرفت بر در را اشیشانیپ سرد عرق. دیلرز دخترک  کمر رک یت
 .بود آمده باال شیگلو تا

 صدا ریمس جانیب و سالنه سالنه بُهت، از فراخ ییهاچشم و مانده باز یدهان با
 :دیبگو توانست کالم کی یدادن جان هر با و کرد دنبال را

 ؟یچ یعنی -

 شیابروها همراه را اشچانه و گذراند نظر از را او گچ مانند به رنگ هیغاش
 : انداخت باال

 ! گفتم رو احتماالت -

  یقهیشق حرام درست را اشگلوله تا داشت یااسلحه کاش یا و بود اندک  زمان
 . کردیم دلسنگ آن

 و تند سینو روان با که غمای  ماهور، یگوش شارژ شدن تمام با نیح نیهم در
  کرد بلند سر شد مواجه سکوت با که  یالحظه نوشت،یم یزیچ کاغذ یرو تند
 . انداخت زیم  یرو را هدفون و گفت  یبلند اَه«» دید که  را شده قطع تماس و

  خون که  کند را آن یطور و گرفت دندان انیم را لبش یگوشه پوست دخترک 
  بود اشبرداشته  ارتعاش یهانفس ینه یزمپس که یینوا با او و کرد دایپ راه
 : گفت
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  که یکار هر ،یبگ تو یهرچ باشه. نکن تمیاذ کنمیم خواهش ازت ه،یغاش -
 ... .خدا رو تو فقط دم،یم انجام برات یبخوا

 شدند؟یم ریسراز کجا از هااشک د؛یبلع را شیگلو یمانده غده بغض

 ! باش نداشته مادرم به یکار -

 دختر آن که ییگو بود، دهینشن حال  به تا زیآم ملتمس و بایز قدرآن  را نامش
 . کردیم خود آن از را بارها  نینخست تمامِ 

  او به باال از حیتفر  با و رحمانهیب گرفت، که یقیعم دم و زد آتش یگاریس
 :ستینگر

 ! یریگیم لیتحو  هم رو مادرت کارم، شدن تموم از بعد -

 : آمد او کینزد قدم به قدم و فشرد اشاره و شصت انگشت انیم را گاریس و

  سوخته یجنازه فقط اون از سهمت   یکنیم یهمکار هاس یپل  با ببرم بو اگه -
 فهمه؟ ریش شه،یم شدش

 دهانش بر گذاشتن  دست و ختیریم اشک کنان هقهق وضوح به حال ماهور
 . بود دهیفایب هم

  سرش از کاله و شد آوار او حضور از شده نجس و نحس نیزم بر گرید یبار
 .افتاد

 :انداخت چنگ او سر یباال ستادهیا مرد یپاها به و کرد خم سر

  که یهست  یک ست،ین وجودت تو عاطفه یاذره  که یهست  یک ؟یهست یک تو -
 !یندار قبول هم رو خدا  یحت که یهست یک ،یپست انقدر

 کی یسخت به ینگاه و سرد یا چهره با مرد  و دیلرزیم فشیضع یهاشانه 
 . بود دوخته چشم او به صخره

  در را او کوچک یچانه و نشست  زانو کی یرو و گذاشت لب کنج را گاریس
 : گرفت دست

  فکر. نبرده ییبو یرک یز و یرحمیب جز یچیه از نشسته جلوت که یکس -
  حالت به دلم هاتچشم یتو تیمعصوم و تمساح اشک نیا دنید با یکرد
 !بچه یخوند کور نه... عاشق  ای سوزهیم
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 : گفتیم یگناه یب با که یزمان دی دیم تار را او لغزان یاحلقه پس در ماهور

  فقط کارها نیا تمامِ  یبدون کهنیا از غافل ،ینیبیم  خودت مثل رو همه تو -
 ! خواهرمه و مادر دادن نجات یبرا

  یب و گرفت را دخترک  گردن حرکت کی با و  زد غل مرد چشمان در خون
 :گفت مهابا

 نه؟  ای یریپذیم رو بودن برده کن، انتخاب -

  اون اگه یحت... دمیم نجات زارلجن نیا از و مونیزندگ... و شمیم یناج -
 !ی باش تو زهیریم بهم و زهرش آخر که یمار

 توجهیب و انداخت پا ریز را گاری س مرد  و شد حاکم فضا در ینیسنگ سکوت
 . برخواست و کرد مچاله را آن

 !بردم یم ضیف داشتم تازه ؟یدینم ادامه چرا -

 . نکند تربرافروخته و یاغی را مرد آن داد حیترج ماهور

  دیرسیم اششانه سر به که تلخ چه و دیکش قد مقابلش یپوشال نگاه همان با
 :نمودیم استتار شیهاحرف انیم را خرابش حالِ  که یزمان

 کنم؟ اعتماد بهت کجا از -

  و کرد او یچهره قفل را رنگش  شب نگاه خونسردش و القلب یقص مخاطب
 : شد مطمئن و آرام لحنش

 ! منه دست  تیزندگ افسار چون یمجبور رفت؟ ادتی -

 جانی ب و نابود شیهالثه گرید نداشت  شک که بود فشرده هم بر دندان آنقدر
 . است

  و کرد خم کمر و داد تکان دییتا  ینشانه  به یسر کردیم تلف را وقت دینبا 
 : گفتیم  که ینیح برداشت را شده آوار فیک

 !نمیبب رو مادرم  خوامیم -

 توقف او کالم نیا با که رفتیم بود پنجره کینزد که کارش زیم یسو هیغاش
  باشد کرده  حس را یخطر که ییگو د،یچرخ اطراف به شیهامردمک و کرد
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ً  اتاق کرد، زیآنال  را اتاق  با یرنگ یشکالت ونیدکوراس با بزرگ   نسبتا
 . بود شده نصب  وارید بر تخت برابر در که یونیزیتلو

 نداشت؟  جواب من حرف -

  برود لپ کنج کهآن  از شیپ  زبانش و دیپر خودش مختص دقت فرط از پلکش
 : زد لب حال همان  در و آمد خودش به

 !خفه -

  یهع شده گرد یهاچشم با دخترک   که بازگشت را راه زیآم تهاجم یاگونه به و
 او گوش کنار صاحبش و شد مانع ی دست  که کرد باز دهان ادیفر قصد به و گفت
 :دیغر

 !ادیم خون یبو -

  را اشاشاره انگشت سکوت عالمت به هیغاش و گرفت لرز دخترک  فینح بدن
  کمال در اما گشود را در ناگهان و گرفت را رهیدستگ و گذاشت ینیب یرو

 . نشد دشیعا یزیچ یشگفت

 : شد جمع انهیموذ لبش سوک  و دیکوب چهارچوب یرو را دستش کف

 !دمید کابوس باز انگار -

  یزن چشمک نور از را نیا است ستادهیا گوش در پشت یشخص داشت نیقی اما
 اتاق کینزد که هرکس رایز دیفهم شدیم بود کرده نصب اتاق وارید یرو که
 .داد یم نشان واکنش  و کردیم حس را  آمدیم

 با و انداخت مانده مات ماهور به یچشم  گوشه رفت کنار و انداخت باال یاشانه 
 : گفت کند  دور بخواهد را یمزاحم  مگس که یطور کرد اشاره رونیب به سر

 !میزنیم حرف فردا -

  و  شد سفت اشچانه حرفیب شده مور مور ییپاها و دست و یسست با گنجشک
 بند هم نفس ینوا و بست او بر را راه ناغافل آسا رعد غول آمد که کینزد
 . آمد

  به را کلمات تا شد خم او جانب یکم  و بود گذاشته چهارچوب بر را دستش کی
 : بکوباند فیحر یاقهوه یهاچشم
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  رو یواقع یه یغاش برده ییبو هیقض نیا از یاگهید خر هر ای خواهرت بفهمم -
 حله؟ دمیم نشونت

 شیپ آمدن باال مرز تا او حد از شی ب یکینزد از نفس،یب آوا،یب نوا،یب ماهورِ 
 در را هاکثافت نیا از شیب  تا  کوباند تختش ینه یس بر را فیک تنها و رفت
 .نکند انباشته مغزش و گوش

 به شانه درست و  کرد خداراشکر دل  در افتاد که یامردانه و  رحمیب دست
 تا او یهامشت در آرنجش که دیافزا یب شیهاقدم  سرعت به خواست اششانه 
 :دیغریم او رخ مین در که یزمان رفت شیپ شدن خورد مرز

 دم؟ ینشن -

 دم؟ یشن یجواب شما از من مگه -

 کنار از و داد خود به یتکان و زد ی پوزخند آرامش کمال در و برگرداند سر و
 . گذشت او

 خط او اعصاب بر گونهن یا  بازهم ستیک هیغاش دانستیم  اگر دخترک  
 ! د؟یکشیم

 اشهیگر هقهق و پوشاند را دهانش باشد آمده رونیب اغما از که ییگو ماهور
  و رفت رونیب زدیم شیصدا که  یخواهر به توجه یب و دیدو برخواست که

 . ختیر فرو کوچه داخل وارید کنار

 . گذاشتیم دینبا  شد،ینم آنان یقربان اشچارهیب الل و کر مادر

  نگهش غذا و آبیب هالمیف مانند یامتروکه انبار در نکند بود ییسرما او
 !دارند؟

 چه؟  رفتیم  هوش از تا زدیم غیج آنقدر اگر

 .نداشت  هم را خود از دفاع زبان یحت او آخر

 صدایب مادرشان مانند هم او د،یباریم باران د،یکش ادیفر و  ستیگر واروانه ید
 .بود دلتنگ هم باران کرد،یم اعتراض یاخفه غرولند با خت،یریم اشک

 ! ابرها دلتنگ



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 74                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

 که گونههمان و برخواست مهیسراس  ماهور کرد یدلبر پنجره پشت که آفتاب
 : زد صدا طاقت یب را نیآذ شدیم آماده

  !شد رید بلندشو -

 : کرد  نجوا حال آسوده و لب ریز و

 !دیع بعد یبرا رفت بعد ترم که خداروشکر -

 .بود دهیچسب دهانش سقف به زبانش

 شانیپر یموها با که خواهرش و  کرد پا را شیهایکتان و دینوش آب یاجرعه
 :کرد اعتراض ضیغ  با آمد رونیب

 ! شده  گم مامان انگار نه انگار نکن، عجله ادیز -

  و پول لطفمون نیا پاداش عوضش نباش،  نگران امنه جاش دتشیدزد هیغاش -
 !شهیم مامان

 در و کرد اکتفا یزیآم تاسف آه به تنها نداشت، را حتینص یحوصله و وقت
  هم اشکله یب خواهر کاشیا و بود تمام ثروتِ  شیبرا مادر کوباند، هم به را
 . دیفهمیم را موضوع نیا

 .آورد رونیب را بود زده شارژ به  شبید  که را لشیموبا  و کرد بیج  در دست

  لیموبا یدهایکل بر عیسر و تند شیهاانگشت و نشست اتوبوس یصندل یرو
 : آمد فرود

 د؟ یبکن دینتونست یکار هنوز شما نبود، هیغاش کار سالم -

  یعذرخواه  دردسرساز و نیسهمگ دروغ نیا بابت غمای از دل  در و دیگز لب
 . کرد

 . بود شده اشوابسته   که ییگو داشت، وجود واقعا مهراد کاشیا

 !نیریش یهاالیخ و سراب یوابسته 

 

*** 
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 ای را گرفت. شمارهتاپ را بست و تعلل در لببی
 میالد مانند همیشه بشاش و مشعوفانه صدایش باال رفت:

 چه عجب! یادی از ما... . -
 جلسه کی شروع میشه؟  -

ای به ظاهر واقعی سر داد و پس از مکثی که  از نوای تیز و بران او خنده
 همزمان با صدای بسته شدن در بود، او هم جدی و زیرک شد: 

 کنم، نگران نباش مستر غاشیه!صل میآمارشون رو دارم و -
مخاطبش صندلی را به عقب راند و قد علم کرد، کش موهایش را درآورد و  

 هایش گفت:مقابل آیینه ایستاد و خیره به ته ریش 
 اونجا اسمی از ماهور یا آذین آریج برده نشده؟ -

 میالد داخل دستشویی شد و میان آوای قطرات آب زبان روی لب کشید: 
 .. به اون جوجه شک داری؟نه. -

 هایش جمع کرد: مرد با دست موهای صاف و بلندش را گرفت و در پنجه
 جوجه عقابه! سرکش و... جسور! 
 غاشیه من به یه چیزی مشکوکم! 

 اش را از فرد درون آیینه برداشت. مرد موهایش را رها کرد و نگاه خیره
زد و گوش سپرد و  ای به پاکت سیگار ی کروات را محکم کرد و ضربهگره

 گفت: مرد با اکراه و لکنت می
 میگم... نکنه... پرستو باشه؟  -

اش کرد و  از حرکت ایستاد و چینی بر پیشانی انداخت زهرخند را هم اضافه
 شک در صدایش مشهود بود.تمسخر بی

تونم آمار یه دختر بچه کنی نمیبعد این همه سال آموزش و خدمت فکر می -
 به خیالت خام اون شدم؟ رو دربیارم؟ یا  

ای آن را آتش زد و و سپس سیگار را سوک لب گذاشت و با فندک زیپوی نقره
دونم امیدوارم به خوبی تموم بشه « به میالد کالفه و سردرگم با گفتن » نمی

 هیچ نقصی اجرا کند.ها را بی تماس خاتمه داد تا اوامر و دستورهای آن 
پا روی میز گذاشت دودهای سرگردان را   غاشیه بر صندلی چرم جای گرفت و

از بینی و دهان بیرون داد و عکس قدیمی ارسالی از میالد را به تازگی باز 
 کرد. 
تر زد، با ی خندان دخترکی در نظرش نقش بست و پوک بعدی را عمیقچهره

دو انگشت تصویر را بزرگ کرد و بر آن دو گوی درخشان مکث کرد،  
رنگ او را شکار کرد، مگر  کرد و چال کماش سقوط های تیرهمردمک

 پرستوها همین ویژگی را نداشتند؟ زیبایی و لوندی!
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 با سوزش کف دستش موبایل را به سمتی پرتاب کرد و پاهایش به زمین آمدند.
سوخت و این نشانه  ی سیگار میدرست بر همان جای تاول هم باید به وسیله 

 بود.
 و نباید چشم از او برداشت!  که دریابد حریف قََدر استبرای آن 

اش بر پیشانی کوبانده شدند و همانجا  های گره خوردهپلک بر هم فشرد و مشت
 ماندند.

هایش مانند ماری که حین نزدیکی طعمه نگاه نیز  در که به صدا درآمد! چشم
 کند سوی در رفت و صدایش عکس صفتش اغواگر شد: می
 بیا تو ماِه شب! -

 و قامت ظریف او هم میان چهارچوب نقش بست. دار پیش آمدمیز چرخ
اش غلنج و غاشیه بی توجه به تاول ترکیده و نم خون در مشت جمع شده

 گردنش را شکاند و برخواست. 
های مخفی خاموش در اتاق قدمی  دخترک با عزمی راسخ مطمئن از دوربین

 اش تکان خفیفی خورد: اش یک باره همراه نفس آزاد شدهبرداشت. سینه
 شنوم. می -

اش با دیدن حال دخترک به هرکس جز آن برج زهرمار بود به قطع خنده
 رفت. رفت اما او شوخی نداشت و سراغ اصل مطلب میآسمان می

های شبرنگش جا انداخت و آوایش بر گوش دخترک  انعکاس نور در تیله 
 خراش انداخت: 

 آسیاب به نوبت، دلت برای مادرت تنگ نشده؟ -
دانست سیب دارت او خواهد شد  ه ضعفی که دستش داده بود میماهور با نقط

 پس از موضع خود پایین آمد و نقاب معصومیت چهره و لحنش را پوشاند:
 بری پیشش؟من رو می -

گونه که موهایش را مانند همیشه می بست  مرد کش را از مچ درآورد و همان
 گفت: 

 کنم! رت میتا نیم ساعت دیگه پایین باش! جلوتر از هتل سوا -
قلب دخترک از شادی تغال کرد تا از سینه بیرون بجهد؛ لبخند عریضی زد و  

اش لرزید و  کرد، چانهدست روی صورت گذاشت و پی در پی خداراشکر می
 غرورش را کناری پرتاب کرد و آب دهانش را بلعید: 

 ذارید بالیی سر مادرم بیاد مگه نه؟ تو، یعنی شما که نمی -
ی او نیشخند  بستن بند ساعت بود که با این کالم صادقانه مخاطبش مشغول

 نامحسوسی زد و پشت به دختر اسلحه را در جیب کت مخفی کرد و لب زد: 
 بستگی به تو داره، به ماِه شب! -
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 اگه نیش بخورم چی؟ -
ی میز را میان مشت خون آلودش  دست مرد آرام و با طمانینه پایین آمد اما لبه 

 اش داد: و تکانی به فک منقبض شدهبی حواس فشرد 
 توقع پادزهر داری؟  -

اش جز اندوه هیچ برای ماِه غروب  سکوت و سکون در آن اتاق با هوای گرفته
 کرده نداشت. 

ماهور کنار او که رسید کمرش را به میز تکیه داد و خیره در نیم رخ 
 ی غول رعد آسا گفت: برافروخته

 نی میشم؟خوام بدونم فقط منم که قربامی -
 خوره؟دونستن آخر این بازی به چه دردت می -
 فقط منم که بر باد رفته میشم؟ -

ای مهابا سمتش بازگشت و با فاصله نه او قصد کوتاه آمدن نداشت غاشیه هم بی
 قیچی شده نگاه در نگاه بارانی او چرخاند:

 نه، اما شاید تنها کسی باشی که جون  -
 سالم به در ببری! 

دید؟ چرا از او  های مخوف رازی را نهفته میرا در عمق این چاله ماهور چ
 نترسید و نلرزید؟ 

 جهت مخالف او سر برگرداند تا به آسانی حرف پایانی را بزند. 
تونه  العملم چی میدونم بعد اینکه به شخصیت واقعیت پی بردم عکسنمی -

باشی نامرد  خورم هر چقدر هم بال و پرم رو بستهباشه! اما من فریب نمی
 نمیشم و تا تهش ادامه میدم چون پی همه چی رو به تنم مالیدم!  

ی کوچکش که اسیر انگشتان مرد شد و رخ در رخ او قرار گرفت با چانه 
 هایی فراخ از بهت به صدای بم و هراسناک او گوش سپرد:چشم
 فهمی؟ مجبوری، محکومی، مغلوبی، می -

که بر دست خون آلود او افتاد با  های لغزانشاش مردمکمخاطب ترسیده
 انزجار چهره در هم برد اما مچ او را گرفت و با یک تیر دو نشان زد: 

 اما مأیوس نیستم، نمیشم و زندگیمون رو نجات میدم!  -
اش تا پشت دهانش باال آمد چرک آلود و  کف دستش را که دید محتویات معده

 ت بیاورد. توانست درد را طاقغرق در خون بود و چگونه می
خواست بی,تفاوت باشد برود و مسرورانه خودش را برای دیدار با مادرش 

 آماده کند.  
 او را کنار زد و دستگیره را که لمس کرد ندایی در ذهنش به صدا درآمد: 

 سوزه؟«»این مرتیکه معلوم نیست کیه بعد تو دلت براش می
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د، نگفته خاکستر  سوخت او خودش آتش بود و نیاز به این کارها نبونه نمی
 کرد! می

 که بگذرد و برود را نداشت.  اما او دانشجوی مددکاری بود دل آن
در جنگ و جدال با افکار نا به سامان خود بود که روانویس مرد بر روی میز 

 چندین دفعه کوبانده شد: 
 سکته کردی؟ -

او و ی نزدیکی به لبخند رفته رفته بر لب دخترک فرود آمد آری چرا این مقدمه
 هدف اصلی او نباشد؟! 
ی آورد خم شد و از طبقههایش دیگر با خودش باند میبخاطر سهل انگاری

اش متوقف پایین آن را درآورد و سمت او قدم برداشت و نزدیک به صندلی
 شد: 
 بتادین دارید؟  -

ابروهای پرپشت و مشکی مرد یکدیگر را سخت در آغوش کشیدند و خود با 
 ده به او نگریست. های صعود کرمردمک

 مریضی روانی داشت؟! دنبال التیام زخم خون خواری چو او بود؟

ای همراه بتادین پیش پای او روی  ماهور داخل دستشویی رفت و پس از ثانیه 

 گفت: زانوهایش نشست و برای نخستین بار با لحنی دلنواز می

 میشه مشتتون رو باز کنید؟  -

ت مگر نباید هر چند تظاهری کار دخترک غاشیه به ساعت مقابلش نگاهی انداخ

 شد؟!تا به حال تمام می

های غرق در سیگارش را در  جانب او کمر خم کرد و نزدیک دخترک نفس

 صورت او پخش کرد: 

 پس واقعاً پرستویی!  -

 یک تای ابروی خوش حالت ماهور باال پرید و عقب رفت: 

 چی؟ -

و روانویس را بر کاغذ او را نادیده انگاشت و مجدد صاف و صامت نشست 

 حرکت داد. 

ای پلک بر هم گذارد و آن  گویی که نمک بر زخمش پاشیده باشند با درد لحظه

 ای کوباند که ترک برداشت. شئ بخت برگشته را طوری بر میز شیشه

ی دستانش را که مشاهده کرد باری دیگر با آب دهان ماهور رگ برجسته

های لطیف و یک حرکت میان انگشت گلویش را تر کرد و مچ قطور او را در

 ظریفش گرفت و غرید: 
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خوام شروع نشده بالیی سرم بیاد پس  تونید رانندگی کنید نمیاینجوری نمی -

 لجبازی... نکنید! 

 و دستمال حاوی بتادین را که روی زخم گذاشت لرزش ضعیفی را احساس کرد 

 جمع کرد. قلبش مچاله شد و گویی که او دردش را کشیده باشد چشمش را 

ی گنجشک کوچک با ای و تصویر منعکس شدهغاشیه خیره به میز شیشه 

 موشکافی او را زیر نظر گرفت. 

اش سر خورد و رگ  ی عرق از شقیقهباند که دور دستش بسته شد، دانه

 اش شاخه کشید و موزیک مالیم صدای دخترک در اتاق پیچید: پیشانی

 راستش... این مدل مو بهتون نمیاد. -

د با سردرد عمیقی که از جای ایستاد، مخاطبش خداحافظی سریعی کرد و با مر

 ای بیرون رفت. بدنی سرد شده و لبخند پیروزمندانه

زد درست مانند غاشیه و یغمایی او هم باید تا آخر این بازی نقاب را به چهره می

 که قصد فریب دادنش را داشتند. 

های شناخته شده در دنیای جاسوسی است که به )پرستو یا گنجشک که از نام 

شود که از سوی یک دستگاه اطالعاتی برای به تله  جاسوس زنی گفته می

تواند خود مامور زبده  کند. این پرستو میانداختن یک مرد ماموریت پیدا می

دستگاه امنیتی  امنیتی باشد یا زنی اغواگر یا حتی معشوقه مرد هدف که توسط 

 شناسایی و به کار گرفته شده باشد.( 

از در که بیرون رفت گوشی را به دست دیگر سپرد و خطاب به آذیِن معترض 
 پشت خط لب زد: 

 برام مرخصی رد کن من باید مامان رو ببینم! -
 خر اگه بالیی سرت بیاره چی؟ی کلهِد آخه دختره -

باشد؛ حس شیرینی زیر پوستش خواهر بزرگترش بود و حق داشت نگران 
 اش انداخت: دوید و کاله پالتو را روی مقنعه

 فرستم.حواسم هست رسیدم برات لوکیشن می -
 و قدم دیگری که برداشت سمفونی آشنایی از پشت سر هم مانع راه او شد: 

 ماهی!  -
ی قرمز  پاهایش به زمین عادت کردند و دیگر نای حرکت را نداشتند دکمه

گر دید لب در هم فرو برد و  د و مهراد را که مقابل خود نظارهرنگ را فشر
 لحنش متحیر و بُهت زده شد: 

 کنی؟شما... یعنی تو اینجا چیکار می -
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آری او همان یغما بود و چه گس و تلخ که آنقدر ماهرانه نقش پسرک اوتیسمی  
 کرد گوش تیز کرد و جز صدای طنز آلود او هیچ نشنید. را بازی می

 ما دوست نیستیم؟ مگه -
اش می آمد کاله چهارخانه را از روی سر  ی مردانهلنزهای سبز رنگ به چهره

 برداشت تهاجمی و سوی او گرفت: 
 برای تو خریدم! -

ای سر برگرداند اما هایش سنگ شدند و همان گونه فراخ و گرد شده لحظهچشم
رفت و کاله را بر  ای نسبتاً دور به سرعت جلو با پدیدار شدن غاشیه از فاصله 

 سر او گذاشت و محتاط و آرام لب زد: 
 زنیم! بعداً حرف می -

 ای نثار او کرد.که شبه بر انگیز نباشد؛ دیوانه ای سر داد و برای آنو خنده
شک یکی کشور را با تظاهر یغما با خود اندیشید اگر دخترک جاسوس بود بی

 داد. به سادگی به باد می
ای کرد و دستانش را به هم کوباند ی کودکانهش خندهبه مانند شخص پیش روی

 دوان از کنار غاشیه گذر کرد. و دوان
اش فرو برد و نزدیک به ماهور که  مرد دست در جیب شلوار کتان مشکی

های دخترک کشانده شد و با کالمش تیر را ی نگاهش جانب مردمکرسید ماشه
 از اسلحه رها ساخت: 

 کی بود؟ -
ی حریر و مزاحمی به کنار راند و ی مزاحم را مانند پردههامخاطبش چتری 
 قدم پیش گذاشت: 

 فکر کنم یه بار دیده باشیدش، همون پسری که اوتیسم داره!  -
 اش از خشم و عتاب گشاد شدند.های بینی پاسخی نشنید و پره 
 داد: آلود لب میزد حینی که دستش را در هوا تکان میشاکی و حرص

 ودتون کردید؟ خب وقتی... هعی! ی خمن رو مسخره -
ای خورد و به تندی سر عقب کشید تا از ناگهانی ایستادن غول رعد آسا یکه 

 ی بریده را خط بزند. فاصله
ی پاهایش درون  دیدگانش درخشید فارغ از هیاهوی ذهنی نگاه باال کشید؛ پنجه 

 کتانی جمع شدند: 
 تونید رانندگی کنید؟!می -

 ر سر گذاشت و  غاشیه کاله کاسکت را ب
 ای شد: آوایش بم و گرفته تر از هر لحظه

 سوار شو بچه جون!  -
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 کنم شما بچه تو دم و دستگاهتون داشته باشید. اسم من خانم آریجِ و فکر نمی -
ای درشت شدند و به حال قبل بازگشتند گردن کج کرد و  های مرد ثانیهچشم

 های چرمش فرمان را فشرد: دستکش
کنه! بذار یه چیزی رو روشن کنم مادامی که با منی  کار میفکت هم خوب  -

 بندی و فقط گوش میدی مفهومه؟دهنت رو می
 که منتظر تاییدی از جانب او بماند رکاب زد. و مانند همیشه بی آن

کشت تا پا روی ُدم  خورد. باید گربه را دم حجله میخون خون دخترک را می
 او نگذارد. 

ور می,راند و همین حرکت باعث برانگیختن حس  مرد با سرعتی سرسام آ
 شد.  ترس و هراس دخترک می

ای مسلط رانندگی  های پهن او به دست راستش نگریست، گونهاز باالی شانه 
 کرد که انگار هیچ زخمی تا به حال وجود نداشته بود.می

ی ادکلن ماندگاری که همیشه مواقع رو به  تمام آن مرد عجیب بود، حتی رایحه
 کرد. و شدن با او مشامش را نوازش میر

در حال غریب خود غرق بود که سر مرد هم به همان سمت برگشت و پیشانی 
 ی گنجشک ظریف، به کاله کاسکت محکم او اثابت کرد. بخت برگشته

 هایش حلقه بست.اش سوخت و از فرط درد اشک در چشمی بینیتیغه
 مثل آدم بشین! -

 پای خود کرد و جیغ زد: مشتی جای سر او نثار ران 
 کنی!دونستم جز نیش زدن زجرکشی هم مینمی -

 مقدمه داخل کوچه پیچید فریادش به آسمان رفت و پلک فشرد. موتور که بی
هایش باز شدند و ترجیح داد همان  ی دستمراعات گزید و حلقههایش را بیلب

 شد. اش را بگیرد و به جهنم که پخش زمین میبند کوله
کشید بهتر از آن بود که مورد  ی مغزی جام مرگ را سر میا ضربهفوقش ب

 تمسخر آن مرد لجن قرار بگیرد.
کاله پالتو را روی سر جلوتر کشید و به اطراف چشم دوخت، مسیر خاکی و  

 عاری از هر آدم و موجود زنده ای بود. 
ش اآب دهانش را با صدا بلعید و غول رعد آسا نگاه عاقل اندر سفیهی حواله

 کرد و گفت: 
 پشیمون شدی؟ -
 نه! -
مکث حقیقت را بر زبان آورد و گردن برافراشت و لحنش حاکی از غرور  بی
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 اش بود:دخترانه
 ی قدیمی که گفتی اینجاست؟اینجا چیزی برای ترسیدن نداره خونه  -

رقصید را باری مرد با سر به گندم زارها اشاره کرد و موهایی که در باد می
ی دختر نگریست، دست باند پیچی  بست و به نیم رخ محو شدهدیگر با کش 

 باک او را شنید:اش درهم پیچید و مشت شد و صدای ضعیف اما بی شده
 بریم! -

هر چقدر سعی کرد نتوانست به دلیل عدم آنتن لوکیشن را برای خواهرش  
اش  ایهای قهوهبفرستد، غروب بود و آسمان نارنجی رنگ تبسمی روی لب

 نشاند. 
 ای که پشت سرش می آمد گفت: حواس به غاشیه و بی

 اسم واقعیتون چیه؟ -
 قدم سست کرد و پوست کنار ناخونش را جوید و باز هم سماجت کرد: 

 معنی غاشیه یعنی چی؟ -
  پیچید بلکه ساکتش کند و ماهور دعا کرد ایباد غرغر کنان در حوالی او می

 کرد. اش را ثابت میالف خواستهکاش باران نبارد اما آسمان ابری و تیره خ
دید ای باال انداخت و مسیرش به عقب بازگشت اما با آنچه پیش رویش میچانه 

 جیغ گوش خراشی کشید و از پشت در آغوش گندم زارها فرود آمد. 
هایش قرار داشت! تپش قلب گرفت و  ی اسلحه درست در برابر مردمکلوله

 اندامش به ارتعاش درآمد. 
هایش  اش داد و با کرختی عقب رفت و میان سکسکهزدههای یخ فشاری به پا

 ملتمس آمیز لب زد: 
 خوای... من رو... بکشی؟ ... میم -

آمد و دنیا دور سر دخترک  هیچ پلک زدنی پیش میروح بیمرد سرد و بی
 چرخید.

 های هیستریک دختر درآمد: آسمان غرشی کرد و جیغ
 ، کثافت!بکش... بکش خالصم کن لعنتی، عوضی -

 و آوای مرگ باران گلوله که در آن جا پیچید.
 سیاهی دیدگان دخترک را پوشاند و سرش سنگین شد.

های خمارش  های او افتاد از برهوت بیرون آمد و چشماش که گیر چنگاما یقه 
 گفت: را به او دوخت که با خط نیشخندی کنار لبش می

هارو هم راه  ادرت و پلیسفکر کردی انقدر احمقم که تو رو ببرم پیش م -
 بندازی پشت سرم آره؟

ی منجمدش چکید و  ای که در صورتش کوبانده شد اشک روی گونهبا نعره
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 مایوس زمزمه کرد: 
 بسه! من رو بکش! -

هایش بر هم لرزید و رنگ  اش نشست لبی سرد اسلحه که بر پیشانیلوله
 باخت.

 داد. میریخت و تسلیمانه در دام او جان صدا اشک میبی
ی برافروخته و های چسبناکش را بر هم زد و به چهرهگذشت که مژهدقایقی می

 خواست زجرکشش کند؟کرد؟ نکند میموهای پریشانش نگریست چرا تلف می 
 اش را به او دوخت و گفت: های شفافهای لبالب از اشکچشم
 مگه بهم شک نداری؟ خب پس چرا معطلی هان؟! -

اشت و انگشتش که روی ماشه نشست غاشیه با  و دست روی دست او گذ
 خراشی در صدایش به حرف آمد:

 حاال بهم ثابت شد که زرنگ بازی در نمیاری! -
و برخواست و اسلحه را در جیب کاپشن گذاشت و با تفریح از باال فاتحانه به  

 او نگریست:
هت  اگه نگرفته بودمت که پس افتاده بودی خانم آریج! این ترس الزم بود ب -

 نشون میدم چرا الزم بود! 
اش را ی سینه پرید تا قفسهزده باال و پایین میقلبش مانند همان گنجشک یخ 

 بدرد.
 دست روی زانو گذاشت و یک قدم برداشت. 

 شان فریاد زد:داد با چه کسی طرف است. دوید و به خاطر فاصله نشانش می
 کشمت! خودم می -

گونه دستش را باال برد و مچ اد و هماندمخاطبش القیدانه به راه ادامه می
 استخوانی دخترک را در هواگیر انداخت و او را جانب خود کشاند.

اش برخورد کرد و نیم رخ عاری از هر حس ای که شانه به شانه به گونه
 غاشیه را به فحش کشاند. 

 رفت. ترین سرکشی تنها در آغوش او فرو میفایده بود زیرا با کوچکتغال بی
سمتی دیگر یغما پشت سیستم نشسته بود و با چشمانی حاکی از دقت ریز  در 

داد و محل  نگریست، از جایی به بعد دیگر آنتن نمیشده، به مانیتور می
 مشخص شده نمایان نبود.

 پذیر اما الزم بود. ی دخترک وصل شده بود هر چند ریسکردیاب که به کوله
چرا ماهور در این باره حرفی به او  لب پایینش را به دندان گرفت و اندیشید 

 که مادرش ناپدید گشته بود؟ نزده است مگر نه این
باری دیگر به پیام او خیره شد و سر کج کرد باید هر چه زودتر ختم قائله را 
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 گناهان به این هتل بیایند. گذاشت آن بیکرد نباید میاعالم می
د و خطاب به رایان با  در اتاق که بر هم خورد صندلی را چند درجه چرخان

 حرص و ناباوری گفت:
ذاره، درست شب گم شدن مادر  اون لعنتی هیچ چیزی از خودش باقی نمی -

ماهور نزدیک اتاقش شدم بلکه از حرفاش سرنخی گیر بیارم اما یهو صدا قطع 
 کشه! شد! سریع عقب کشیدم و رفتم انگار که واقعاً بو می

صندلی پرت کرد و همانطور که سمت  اش را روی ایرایان کت چرم قهوه
 رفت با تأنی لب زد:دستشویی می

که سالم، دوماً مطمئن باش قطعاً یک نفر نیست برای به دام   اول این -
 انداختنش نقشه دارم!

هایش را یک باره از سینه بیرون راند و به حالت قبل بازگشت، یغما نفس 
 غرید: مهابا ای را گرفت و تماس که وصل شد بیشماره

 هنوز هم خبری نیست؟ -
 جا چندتا راه داره و متاسفانه آنتن بدجایی قطع شده! نه قربان این  -

حرف عالمت قرمز رنگ را لمس کرد و موبایل را دندان بر هم سایید و بی
 روی میز کامپیوتر انداخت.

 اگر بالیی سر دخترک بیاورد چه؟!
توانست دوربین آن اگر میقرار هدفون را روی گوش گذاشت، ناآرام و بی 

 قسمت از بزرگراه را هک کند معرکه میشد حتی به قیمتی گزاف!
هایش که بر او مکث کرد با دلهره و  ی قدیمی را از نظر گذراند و مردمککلبه

 اش را تر کرد و گفت: هراس گلوی کویری
 اینجا... اینجا کجاست؟! -

 ل شد. مرد مانند همیشه او را هیچ به حساب آورد و داخ
ی عجیبی را به جانش انداخت و نم باران سرگیجهی آنجا و نم هوای مه گرفته

 پشت سر او روان شد. 
 آلود رو به رو گشت. که سر باال آورد با افرادی بیگانه و بیماما به محض آن

سرچرخاند و با دیدن مردی که به صندلی بسته شده بود، دست مقابل دهان باز  
 هایش از کاسه بیرون زدند.اش گذاشت و چشممانده

 و آوای گرفته و غول آسای او به لرز و تپش قلبش افزود. 
 بالیی که سرش نیاوردید؟  -

 های دستش را مقابل سینه شکست و گفت: یکی از آن دو نفر با نیشخندی قالب
 سپردیم به شما رئیس!  -

 ماهور مجدد اتاق را با کنجکاوی توام از خطر آنالیز کرد.
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نیکی پایین آن خبر از  که با روزنامه پوشانده شده بودند و گاز پیک هایپنجره
 قدمت قدیمی آن جا داشت. 

 خواست بر سرشان آوار شود. سقف پوسیده و گویی هر لحظه می
و صندلی چوبی میان اتاق و مرد محبوس روی آن ماهور را وادار کرد تا با  

 هایی خشکیده به حرف آید:لب
 اینجا چه خبره؟  -

ی بسته به دهان مرد ه جلو رفت، سیگاری از پاکت بیرون آورد و پارچهغاشی
 را پایین کشید.

که قدم زنان پشت سر او رسید کمر خم کرد و کنار گوش طعمه زبان پس از آن
 تیز کرد:

 زنه چی میشه؟دونی عاقبت کالغی که صاحبش رو دور میمی -
کرد تا سر از ه میدخترک مانند یک جنازه همان قدر سنگ شده تنها نگا

 های او در بیاورد.ها و هدفحرف

که پوک بزند کنج لب مرد گذاشت و  صدای فندک زدن آمد و سیگار را بی آن

 اش افتاد:چینی سوک چشمان دوزخی

 پِر! -

و صاف و استوار مرد را دور زد و مقابلش ایستاد و مانع سیبل ماهور شد و 

 افزود: 

 گرفتن نفس، خون، پوست و گوشت و استخونه!سزای خائن مرگ نیست،  -

زد، انگشتان سردش در هم پیچیده  اش نبض میدختر با وحشت پس رفت، شقیقه

اش را باال  اش به گچ دیوار می مانست زمانی که فریاد غاشیه شانه شد، و چهره

 انداخت:

 آره به نفعته الل بمیری! -

جهنمی عقب رفت و خط   هایو دست در جیب خیره به مرد با همان نیم بوت

 پوزخند لبش را تراشید: 

 شنیده بودم ناراحتی قلبی داره! -

 ای به دو افرادش کرد و درست کنار ماهور متوقف شد. اشاره

اراده و ناباور  ی نوشیدنی شفاف که در دستان آن مردها درخشید دختر بیشیشه

 فریاد کشید:

 خواید بکنید؟ چیکار می -

یز بردارد که مچ دستش آتش گرفت و مخاطبش ها خو عزم کرد سوی آن

 تفاوت و حرص آلود لب زد: بی
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نیاوردمت که رابین هود بازی دربیاری، اومدی که ببینی سزای خیانت کار   -

 چیه!

نوا، با اجبار خوراندن آن مایع زهر و بی رنگ به او، های مرد بیبال بال زدن 

 تغال کنان جیغ کشید:  نوای ملتمس یک قربانی بغض را در گلویش نشاند و

 ولم کن کثافت، قاتل، اون داره خفه میشه، داره میمیره!  -

اش چکید، به ناگهان  اش رو به افول رفت و اشکی بر گونهتُن آهنگ زخمی

جانش بازگشت و درست برابر آن قصی القلب  جانب او کشانده شد و بدن بی

 قرار گرفت. 

 اسخی از سوی او شد. نفرت و کینه را در نگاهش نشاند و منتظر پ

 های تنومندش راه فراری برای یک گنجشک نگذاشته بود.غاشیه با آن دست

ی بلند موهایش روی پیشانی سر سر نزدیک آورد و باری و باری دیگر طره

 خورد و در پس انبوه اخم ابروهایش خشم او را سرازیر کرد: 

ربطی نداره، کوب کرد. این به من مردی که بر اثر نوشیدنی زیاد سنگ -

 خودش زیاده روی کرد! 

ی اشکش خشک شد،  ی منقبض ماهور لرزید دیگر نترسید، چشمهفک و چانه

اش نشست اما قلبش تا پشت دهانش باال نیامد، او هم سر نزدیک عرق بر پیشانی

های سیاه او رسوخ کرد آب دهانش را جمع  که به عمق چالهآورد و پس از آن

 خت.کرد و در صورتش تف اندا

 اش را همراه کالم آخرش خواند:و فاتحه

 بزدل بدبخت، حاضرم بمیرم اما با یه حیوون همکاری نکنم! -

ها را به کناری پرتاب کرد و او را به عقب هل داد و سمت آن دو دوید و شیشه

 و فریاد کشید:

 بسه، گمشید!  -

یر و شگفتی ای با تحدو مرد که انتظار این حرکت از او را نداشتند برای لحظه

 ی دخترک را گیر انداخت: ها به خود آمد و یقه به او نگریستند و یکی از آن

 چه غلطی کردی؟  -

 غرید:حرارت بدن ماهور را در بر گرفت حینی که با نگاهی دریده می

 ذارم جون یه آدم رو بگیرید!انسانم و نمی -

 ای سر داد و او را تمسخر آمیز تشویق کرد: دیگری خنده

 ای هم هستی! خوبه، ماده شیر خوش مزه نه -

هایی مملو از تهدید و غیض جلو آمدند و دخترک مسیر کج  و هر دو با چهره

دانست انتهای این راه به کنجی در دیوار خاتمه می یابد اما با این حال کرد و می

 نگاه میان آن دو گرداند و تنفر و انزجار در چهره و لحنش پدیدار شد: 
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 بشید... . اگه نزدیکم -

 چاقو کوچک را از جیب درآورد و افزود: 

 ذارم! زندتون...نمی -

ای بر رویش مرد بیهوش بر صندلی را از دیده خارج کرد و آن دیوها سایه 

 ای که حتی غاشیه را هم از دید او ناپدید کرد.انداختند، سایه 

ر  د های پیمرد با یک حرکت موهایش در چنگ گرفت و دور مچ چرخاند جیغ

ای شد و طعم خون دهانش را بست، ای ناجوانمردانه پی دخترک باعث سیلی

 مانند اسیری می مانست که در دام کفتارهایی گرسنه محصور شده باشد. 

اش فاصله را با او برید و  های بلند و سر بی مو و برق انداختهمرد با آن ریش

 خون چکه کرده بر لب ماهی را زدود و مست و خمار گفت: 

 کنه! خود میین عطر تو هر آدم عاقلی و از خود بیا -

دختر خواست دهان باز کند که کفتاری دیگر او را از پشت در زنجیر گرفت و  

 کنار گوشش لب باز کرد: 

 کنم دختر کوچولو! بعد چند روز یه تنوع برامون میشه! خودم تو رو رام می -

های  کوباند، تغال کرد، جیغهای ماهور باال آمد با پا به دیوار اشک تا پشت پلک 

اش عرق کرده و به های پریشان و پیشانیکشید، ابریشمای میهیستریک و خفه

 پیشانی و صورتش چسبیده بودند.

 دانست کجا انداخته است. چاقو را نمی

 لعنت به لمس بودن دستان او هنگام ترس! 

د که گویی  ای گردنش را باال گرفته بودنپلک فشرد و بی نفس اشک ریخت گونه

 خواستند هر لحظه چاقوی سالخی را به همان جا فرو کنند.می

 ی منجی دوزخی همان حوالی حاکم شد: شال که روی زمین فرود آمد نغمه

 صبر کنید!  -

 هایی سرخ از اشک بی هیچ حسی به او خیره ماند.ماهور با چشم

 غاشیه پیش آمد. از باال به او نگریست و اتمام حجت کرد: 

  نوم!شمی -

راه نفس بر ماِه بی نور شب باز شد و غضب در صدایش در پس هر کالمش  

 ارتعاش برداشت:

 آشغال بی غیرت! -

و سینه به   ی مرد افزایش یافت، رگ در گردنش دل زدی سینهحرکت تند قفسه

 ی او زهرخندی زد: سینه 

 بلندتر بگو!  -

 ای شد و ثابت ماند.جسمهای از تغال دست کشید و بر تمام رخ او مماهور ثانیه 
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 کرد. اگر هر مرد دیگری بود به قطع او را از زندگی ساقط می

سوخت، داغ بود، پس سهمگینی هایش پیچید، اما نه، میسوت خط پایان در گوش

 سیلی غول رعد آسا بود.

کرد در آغوش زمین نطفه میشد و از درد به خود  اگر آن کفتار رهایش می

 پیچید.می

ی مرد تا مرز مچاله شدن پیش رفت و او بازهم  انگشتان آتش گرفته اش درچانه 

 القید گفت: 

 بگو! -

 گوش دختر را در چنگ گرفت و با ستمگری تکان داد:

 یاال!  -

 اما یک گنجشک جز پرهایش راه نجات دیگری هم داشت؟ 

ی غاشیه در جز نالیدن اعتراض دیگری هم داشت؟ سیلی دیگر برابر با نعره

 صورتش شد:

  بنال! -

ی او نگاه ی خون نشستههای نیمه باز و متورمش به چهرهدخترک از میان پلک

 انداخت.

 تاری و سیاهی تنها تعریف از او بود، نخواست به خواب برود. 

 اما هوشیاری را هم نتوانست تاب بیاورد.

 ها تنها نابینای غمگینی بود. و سهم او از صداها ناشنوایی و از چشم

*** 

 . شداش منتشر میی جمع شدهم باران ادغام شده با خاک در چهرهعطر ن
 هایش در کاسه چرخید و با رخوت مژه بر هم زد و پلک گشود. مردمک

گردنش را با دردمندی گرفت و سرجایش نشست، پیرامون خود را از دیده  

 کند؟! گذراند و اندیشید در این کلبه چه می

خوابیده بود و حال توقع داشت از بدن درد   بی هیچ پتو و بالشتی بر زمین سنگی

                   ناله سر ندهد!

همین که قد علم کرد با یادآوری آنچه به سرش آمده بود سوزش گلویش را هم  

 فراموش کرد و سمت در بسته دوید. 

 های ظریفش به آن کوباند و فریاد کشید:با مشت

 جا هست؟کمک، کسی این -
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چکید اما توجهی به چک چک آرام آن  رون کاسه آب میاز سقف سوراخ شده د

 ای وجود نداشت! نکرد و دور خود چرخید، هیچ پنجره

همیشه از المپ زرد رنگ تنفر داشت و حال درست زیر نور کم سو و بی  

 کشید.جانش نفس می

ی کوچکی که کنار در نصب شده بود رفت و خود را درون آن سمت آیینه

 نگریست.

زیر چشمانش جا خوش کرده بود و زخم کنج لبش به او دهان گودی دلخراش 

 کرد. کجی می

ی پیراهنش کشید و مسخ و متعجب ثانیه به ثانیه  ی کج شدهدستی به یقه

 شدند. هایش گرد و فراخ از حد میچشم

 نکند بالیی سرش آورده باشند، نکند از او سواستفاده کرده باشند؟!

اش های استخوانیای اشک دید و انگشتصورت کج و لغزانش را در پس حاله

 را روی لب گذاشت. 

اش که نا امید شد؛ دیوار چوبی بر کمرش سنگینی و  از جستجوی کاپشن و کوله

 آوار را طاقت نیاورد و لیز خورد.

 اش را به مچ دستانش تکیه داد و زیر لب هذیان گفت: چمباتمه زد و پیشانی 

نیست کجاست، خودم رو انداختم توی چاه،   ام معلومبدبخت شدم، مامان بیچاره -

 به اون شیطان اعتماد کردم، فکر کردم آدمه، قلب داره، اما...لعنت بهم!

اش را در چنگ ی آخر را با بغض جیغ کشید و موهای بلند و خرماییو جمله

 گرفت. 

 اش غیر ممکن بود. کرد رهاییاش نمیجنون و غم بر او خیمه زده و تا دیوانه 

زده سر باال گرفت، غول رعد آسا مانند همیشه  ه ضرب باز شد، ماتمدر که ب

 فاتحانه و غرور آمیز داخل شد و چند لحظه همان جا ایستاد.

ماهور با افکارش در جدال بود، جدال بر اینکه شیشه را بشکند و بر قلب او 

 فرود بیاورد.

 خیال تباه را پس زد و زانوهایش را در آغوش فشرد. 

هایی داشتند اما این غاشیه بود که مانند  و سیاهی شب هر کدام حرف نگاه بارانی

 هایش را میزد.همیشه به تاخت حرف

 ای! هنوز که زنده -

ی دخترک با انزجار جمع شد، زبان ای این جمله را بر زبان آورد که چهرهگونه

 آلود گفت: از سقف دهان رها شد و او هم خشم

 ار کنم یه راست از اینجا میرم پیش پلیس! بذار برم، وگرنه اگه خودم فر -

 مرد با لذت و تمسخر دستانش را از هم گشود و با کالمش زهری بر او خوراند. 
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 پس معطل چی هستی؟  -

 اون مرد رو کشتی نه؟ -

 مخاطبش کش را از مو خالص کرد و کاپشن چرم را به کناری پرتاب کرد:

 از یه بی غیرت همه چی برمیاد! -

کرد سوی او قدم برداشت، ماهور کف  نه که بند ساعت را باز میگوو همان

اش را که عقب کشید صدای تحکم آمیز او دختر دستش را بر زمین گذاشت و تنه

 را میخ زمین کرد. 

 نترس، افرادم رفتن، بی سر خر بهتر میشه تسویه حساب کرد ماِه شب!  -

است، استوار  زده بازوهای منجمدش را در دست گرفت و برخوماهور یخ

 ی پا فشار نامحسوسی به زمین آورد و گفت: هرچند سست و بی پایه با پنجه

کار اشتباهی نکردم که به خاطرش پشیمون باشم، فقط بگو اگه یه نفر مادر   -

جوری  کرد بازهم اینات میکرد، آوارتدزدید، دلت رو خون میخودت رو می

 زدی؟خیال برام نیشحند میبی

برید که مسیر مستقیم را در پیش گرفت و فاصله را رج به رج می و حال او بود

 گفت: زمانی که می

 از این بی رحمی چی گیرت میاد؟ -

میریم، مادرت هم به دلبستگی نقطه ضعف یه انسانه، همه دیر یا زود می -

 زودی تکلیفش معلوم میشه، تو خودت رو بچسب بچه جون!

 ی رگبار بودند.دیگر آمادهدر رخ یک هایشان رخ ی کفشحال به اندازه

اش که رسید بی هیچ پلک زدنی ماهور اندکی سر باال آورد و به چشم، های تیره

 لب زد: 

 ها راحت بکش!طبل تو خالی نباش، ثابت کن، من رو هم مثل اون بیچاره -

ها چک چک آب و طوفانی که به راه افتاده بود تنها سمفونی برقرار میان آن 

های مزاحم دختر را  ای از چترییه با فکی منقبض و برجسته طرهبود، غاش

 اش همان نقطه همراه زبانش تیغ شد:پشت گوش راند و انگشتان کشیده و مردانه

خوابم که آب از زیرم بره، وقتی به هدفم رسیدم تو رو هم  من جایی نمی -

 کنم! جا چال میهمین

ه از کنارش گذر کرد دست  های مأیوس ماهور سقوط کردند و مرد کمردمک

 کرد. اش کرده بودند و او از خود دفاع میروی سر گذاشت انگار که محاصره

ی کوچک روی زمین را گذشت و همان طور که سوک دیوار مورچهساعتی می

 کرد، نوای موبایل، او را به دنیای پوشیده از لجن و شالودگی آورد. دنبال می

هایی در آغوش  ای چشم دوخت که با اخمه گردنش کج شد و با اجبار به غاشی

 گرفته پاسخ داد:
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 چه خبر؟! -

و نیم نگاهی به ماهور کنجکاو و متفکر انداخت و بیرون رفت، دخترک به  

ی شکسته را فشرد  ی آیینه محض این حرکت او، از فرصت استفاده کرد و گوشه

یادگار و ناگهانی کنده شدنش مصادف شد با شکاف خفیفی که بر انگشتش به 

 گذاشت. 

اش تیر کشید و از استرس و هیجان به  های بی امان قلبش را می شنید، معدهتپش 

 سکسکه افتاد.

در که بی مهابا گشوده شد نفس حبس کرد و آیینه را در جیب پشت شلوارش 

 گذاشت. 

ی او را زیر نظر گرفت و تمام قد  ی رنگ پریدهغاشیه با شک و شبه چهره

 سمت او بازگشت: 

 ه؟ چت -

اش کرد یاغی زیرک را وادار کرد تا با نارضایتی  ی خفه و حرکت شانهسکسه

 غرولند کند:

 گردیم هتل! برمی -

انگار که امنیت و آرامش را به او داده باشند نفس راحت و عمیقی کشید اما زیاد 

 دوام نیاورد زیرا مرد با همان لحن تهدیدگر گفت:

ی خودت زرنگ بازی دربیاری، جنازه اگه دهن باز کنی و بخوای به خیال  -

 مادرت... . 

 گیرم! یک بار گفتم حتی به قیمت مرگ خودم جلوی این آتیش رو می -

هایش برای نجات جان آن مرد تاسف آمیز و  دانست که تالشو کاش دخترک می

 بی فایده بود.

  که جانب او سربرگرداند تنها بهتر از هتل توقف کرد و بی آنیک کوچه پایین 

 گفتن یک جمله اکتفا کرد:

  ست، ساعت هفت شب آماده باش چون باید جایی بریم!فردا جمعه -

اش ماهور خواست لب به اعتراض بگشاید که غاشیه برای دومین بار با اشاره 

صدا و در  ی مزاحمی را بخواهد بپراند باعث شد دخترک بیکه گویی حشره

 بیاندازد.اش را روی شانه سکوت پایین بیاید و کوله

ای از سینه ارادهشد نگریست و آه بیبه مسیر او که سمت مقصد راهی می

 بیرون داد.

اش را گرفت  های پی در پی خواهرش، شمارهها و تماسبی توجه به پیام 

 ی آوای گوش خراش و غرغر مانند او شد:وصدایش پس زمینه 

 ی نسترنم!بیا، کوچه  -
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شید حرارت از آن شعله میزد و نوا داشت  اش کپشت دستی روی پیشانی خشکیده

 که جواب پس بدهد؟! 

 خواست را پس می گرفت! کاش یک بار آنچه خود میای

 پدر و مادرش، و...شهریار! 

*** 

هایش ی مقابلش نگریست، شکلی به لب چهار زانو روی زمین نشست و به جعبه

 داد و ناخوشنود خطاب به خواهر جدی و طلبکارش، گفت: 

 ه؟ این چی -

 هایش در کاسه چرخید: آذین دستش را در هوا تکان داد و مردمک

 اون پسر شیرین عقله... .  -

 که از من و تو باهوش تره، دومن اوتیسم داره! اول این -

 شناسی؟مگه اون رو می -

 اوهوم!  -

 هرچی، گفت این رو برای ماهی خریدیم.  -

ند زنان با اخم ظریفی جعبه را کرد؛ ماهور لبخبا آزمندی لحن او را تقلید می

 کرد گفت:برداشت و همان طور که آن را باز می

 ادای خودت رو دربیار! -

تر شد اما  و موبایل اندروید که در نظرش درخشید، خط میان ابروهایش عمیق 

 گفت: خواهرش بی توجه به حال دگرگون او با ظن و گمان می

ی لبت  ردن پس اون زخم گوشهمطمئنی حال مامان خوب بود؟ اگه اذیتت نک -

 چیه؟ 

ی پاور را لمس کرد، به محض  مخاطبش حیران و گنگ مژه بر هم زد و دکمه

ی فرستاده شده  ها رفت و نوشتهی آبی رنگ، داخل باکس پیام هویدا شدن صفحه

 را خواند:

کارت رو هم عوض  سالم وقتی گوشی به دستت رسید بهم زنگ بزن، سیم -

 نکن! 

ن دنیا نباشد چندین مرتبه موبایل و جعبه را زیر و رو کرد، اما  گویی که در ای

 زانویش مانع شد:  همین که خواست برخیزد، دستی روی

 کجایی؟ شنیدی چی گفتم؟ -

سر به سوی منبع صدا برگرداند و حتی لحن معترض آذین هم نتوانست او را به 

 ای به زبان آورد: حال خود بیاورد، اما برای رفع تکلیف کلمه
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 نگران نباش!  -

و به سرعت فرار را بر قرار ترجیح داد، داخل اتاق کوچکشان شد و در آن که  

اش را بی فوت  ی باد بر هم کوبانده شد، روی تخت نشست و شمارهبه وسیله 

زد مات  ها با سرخوشی لبخند میوقت گرفت، خیره به عکس مادرش که میان آن

 کرد:ماند که نوای مرد گوش و هوش او را نیز 

 سالم!  -

 قاب را برداشت و با زدودن پیراهن خاکی، آن را عریان کرد و گفت: 

 سالم، خبری از مادرم دارید؟ فکر کردم شاید خبر مهمی باشه که... .  -

ها ردتون رو زدم اما دوست دارم خودت  ماهور... من دیشب از طریق دوربین -

 برام تعریف کنی که چه اتفاقی داره میوفته!

ی بشاش مادرش را نوازش  گناه جلوه دهد چهرهجایز نبود حد آوایش را بی دیگر 

 کرد و با صالبت لب زد: 

که شماها  خوام باهاتون همکاری کنم، مگه نه این من فکرام رو کردم و نمی -

ها برای تونی با این یه دستی مامور وزارت اطالعاتیت، خب پس مسلماً نمی

 ی دستت کنی! پیشرفت و هدف خودت من رو بازیچه

 ای آتش او را در بر گرفت. یغما با خشونت مشتی روی میز کوباند و حلقه

 زیر لب با غیض احمقی نثار او کرد و صدایش بی مراعات باال رفت:

که برای کشورت افتخاری باشی، خانوادت رو نجات  من فقط یه هکرم، این -

 کنه؟بدی تو رو به یه وسیله تبدیل می

 ی کنترل اعصاب و لحن خود چشم بست و افزود: نفسی گرفت و برا

خودی که خودت  ی بیکه پشیمون شدی دو راه بیشتر نداره، یا همین بهونهاین  -

 میاری و یا...تهدید غاشیه برای همکاری! 

لعنت به تو، لعنت به اون کثافت، لعنت به همتون که زندگی ما رو به گند   -

 کشیدید!

های را میان دستانش فشرد، مانند بید در چنگو به تماس خاتمه داد و سرش 

 قدرتمند گردباد می لرزید که در گشوده شد و آذین سراسیمه داخل آمد: 

 شده؟ زنی؟ چیچرا جیغ می -

گوید و نگرانی و دلهره در  ندانست و نخواست که بداند خواهرش چه می

 کند. صدایش بی داد می

ها داشت، دختر مانند جن دیدهتهاجمی و خشمگین برخواست و جانب او قدم بر

اش ای به سینه ی گنجشک جنگنده ضربهحالت تدافعی گرفت اما انگشت اشاره

 زد:

از این به بعد نه به تو، نه به هیچکس دیگه جواب پس نمیدم، حاال هم برو   -
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 بیرون! 

دهان باز مانده و رنگ مشابه به مثل گچ آذین را نادیده گرفت و در را همراه او  

 هل داد.  به عقب

کمر به آن تکیه داد و مشت کوچک روی قلب بی تپش افتاد و خود با زجر و 

 زبانی به طعم زهر نجوا کرد: 

ام  که بقیه هم به پای تن آتیش گرفته ترجیح میدم تنهایی خاکستر بشم تا این  -

 بسوزن! خود کرده را تدبیر نیست! 

*** 

دادند،  ا نشان میهای ساعت نگریست، عدد شش و سی دقیقه ربه عقربه 
 سوخت. گی میاش از فرط خیرههای شکالتیمردمک

 اصرار، اعتراض، اهتمام خواهرش برای اقرار و ناهار را با سکوت گذراند.
 کرد. مهتاب در آسمان رخ نمایان می 

با خود عهد کرد دیگر اشک نریزد، دیگر کم نیاورد و با هر سازی نرقصد،  
برداشت و برابر میز آرایش به تصویرش درون اش را های سنگین و کوبندهقدم

 آیینه خیره گشت. 
ای زد و کرم پودر را  همراه دم عمیقی که از هوای اتاق گرفت، لبخند نیمه

 قیدش بود. برداشت، تمام آن وسایل جز چند چیز، از آن خواهر بی
کرد و پلکش پرید، دستانش لرزید، و تا به حال آنقدر   ریمل را به مژه نزدیک

 اده روی نکرده بود. زی
به درکی در دل اکتفا کرد پس از اتمام آرایش ملیح و اندک، مانتو و شلوار 

مشکی را تن کرد و با انداختن شال سفید بر سر کاپشنش را روی دست انداخت  
 و بیرون رفت.

 آذین روی کاناپه با تلویزیونی روشن به خواب رفته بود.
 تاق آورد و رویش کشید. مگر کاری جز این هم داشت، پتویی از ا

درست یک ساعت پیش ازرائیل جانش تماس گرفته و گفته بود سر کوچه توقف  
 کند و باید هر چه زودتر آماده شود. می

 هایش کشید و با عزمی راسخ راهی شد. دستمالی بر کتانی 
ای رنگ که  رفت و پراید نقرهی نیمه تاریک تند و تعجیل آمیز راه میدر کوچه
 ای سست شد. لحظه نمایان شد

که از پایان راه خبر دار داد، او با علم به آندانست چرا دلش گواه بد مینمی
 بود، پی همه چیز را به تن مالیده بود.
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ی راه را گردن برآشفت و گویی که بخواهد به سوی فتح قله پیش برود. ادامه
 بی تعلل و با شهامت طی کرد. 

دلی جلو جای گرفت رو به غول رعد  در ماشین را گشود و همین که بر صن
 آسا کرد. 

 اما دهانش برای گفتن یک برهه زنجیر شد.
 ی ماه شب کرد: غاشیه هم جانب او بازگشت و نگاه کدر و سیاهش را حواله

 اومدی سر قرار؟ -
 تو چی؟ -

ی ی دخترک با وقت شناسی باعث خطا رفتن تیغ و تیر رها شدهطعنه و کنایه 
 او شد. 

ی  تی را کشید و پا که روی پدال گذاشت با کالم دیگر ماهور گرهبی حرف دس
 انگشتانش دور فرمان درهم پیچید.

های من نبوده؟ آخه  خوای بگی کوتاه کردن موهات به خاطر تاثیر حرفمی -
 خوام عذاب وجدان بگیرم!نمی

ای گرفت و باعث ای که رگ گردنش لحظهمرد دهشتناک سر بر گرداند گونه
 تر شود و بگوید: شد جری

زنی. کاری نکن جایی ببرمت که عرب اونجا نی تر از دهنت حرف میگنده -
 انداخته! 

ای باال انداخت و دست به سینه خیره به خیابان شلوغ و ماهور بی دلیل شانه
 مملو از ترافیک گفت: 

 کجا داریم میریم؟! -
 فهمی، پرستو!وقتی رسیدیم می -

ی به او انداخت و نخست فکر کرد شاید به خاطر ی چشم نگاهدختر از گوشه
 رنگ شالش باشد اما حدس و گمان را کنار گذاشت و لب زد: 

 یادمه یه بار دیگه هم این کلمه رو بهم گفته بودی. دلیلش چیه؟  -
آور  های سرسامی فرمان گذاشت و بوقمخاطبش کف دستش را درست بر نقطه

 ادغام با کالمش شد: 
 ! هم معنی اسم من رو هم این رو.فهمیبعداً می -
 پس دیگه ماه شب نیستم؟  -

انگار که زمان ایستاده باشد غاشیه با مکث و درنگ زهرخند زنان دنده را  
 عوض کرد و گفت: 

 دوست داری باشی؟  -
 به هیچ وجه! -
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 و پشت به مرد سر به شیشه تکیه داد و غرق در اخم پلک بر هم گذارد. 
آرنجش را لب پنجره گذاشت و دستی به موهای  غاشیه با چینی کنج چشم

رسید کشید. دخترک بیش از حد غیر  کوتاهی که امتدادش تا پشت گردنش می
 قابل پیش بینی بود! 

هایی زمانی که به مقصد رسیدند، ماهور ساختمان قد کشیده تا آسمان را با چشم
 درشت شده کنکاش کرد و در همان حال غافلگیرانه گفت:

 جاست؟ اینجا ک -
 پیاده شو! -

سردرگم اما مطیعانه پایین آمد و کاپشن را به تن کرد شال را جلوتر کشید و  
 هایش هدایت شدند. ای اش پشت گوشهای بلند و قهوهچتری

غاشیه با ست کت و شلوار مشکی رنگی که به تن داشت، بی نهایت اغواگر و 
 تر شده بود. همچنین مخوف

 خل جیب کرد و زنگ را فشرد. مانند همیشه یک دستش را دا
 هایی مطمئن کنارش ایستاد و به آرامی از او پرسید: دخترک با قدم

 خوای توضیح بدی؟ نمی -

اش به سکوت اکتفا کرد و در که گشوده شد، زنی در قاب مخاطب چهارشانه
 در، نقش بست و عطر بسیارش حتی مشام ماهور را هم آزار داد. 

 و بدید تا ماشینتون رو پارکینگ ببرن! سالم خوش اومدید، سوئیچ ر -
غول رعد آسا و عبوس از کنارش گذشت و در همان حال چرخشی به 

 انگشتانش در هوا داد: 
 الزم نکرده!  -

دختر، بی اطالع از محیط اطراف همین که خواست سوی او راهی شود،  
بازویش گیر انگشتان ظریف همان زن در حصاری سخت قرار گرفت و او با 

 وای طناز گفت:همان آ
که کسی جاسوس یا از طرف جا برای امنیت و اطمینان از اینبیا عزیزم، این  -

 های مختلف آماده کردیم! پلیس نباشه، براشون آرایشگر و لباس 
 یعنی چی؟ اینجور که من فهمیدم مگه یه مهمونی ساده نیست؟!  -

که او را با اجبار  ی دخترک به خنده افتاد و حینیزن از نوای تیز اما جسورانه 
 به سمت اتاق جداگانه میکشاند لب زد:

که غاشیه عادت داره هیچ توضیحی نده، عیبی نداره خودش بهت  مثل این -
 میگه، فقط آروم بشین و اذیت نکن!

ی لبش را پی در پی جوید و در دل با خود تکرار کرد »شاید او  ماهور گوشه
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 را آورده است تا بالیی سرش بیاورد«
جا بیشتر از حد بر اساس اصول و قواعد مختص خودشان نه، انگار که این  اما

 رفت. پیش می
پوشاند و به انتخاب خود پیراهن مشکی رنگ که کمرش را کمربند چرم می

 شد! ی مثبت برای پوشاندن دستانش میاش تنها نکته آستین های خفاشی 
 تراضش شد:رسید باعث چندمین اعبلندی دامن آن که تا زانوهایش می

 ها چه معنی میده؟این چرت و پرت -
 بهترین لباستون که اینه دیگه بدترینش چیه! 

میل با لبانی به باال مایل شده به جانبش گرفت زن جوراب شلواری زخیم را بی
 و پشت چشمی نازک کرد: 

 بگیر ببینم! انگار اومده مراسم ختم!  -
پوشید دندان و غرغر کنان میگونه که برافروخته با غیض آن را گرفت و همان

 بر هم سایید و غرید:
 شناسی؟مجبور نبود من رو همراه خودش بیاره، تو اون رو می-
 آره همسر یکی از دوستاشم! -

هایش روی  ماهور یک لحظه ابروهایش از چله رها گردید و با توجه به شنیده
 صندلی نشست:

 جا چیه؟ که اومدی اینآها، بعد دلیل این -
قابلش ایستاد و موهایش را از فرق وسط باز کرد و اتو را که نزدیک زن م

 اش توسط ماهور گرفته شد و مقابلش قد کشید: آورد مچ گوشتی
 رم!من بدون شال بیرون نمی -

اش را گرفت و برای صبر مخاطبش هم لبریز شد و با گفتن نچ عصبی، شانه 
 کست: باری دیگر او را سرجا نشاند و مقاومتش را درهم ش 

 هات حالت بدم، باید یه کم تغییر کنی به نفعته! خوام فقط به چتریمی -
های صندلی را همزمان در  ماهور تسلیمانه سری به طرفین تکان داد و دسته

هایش فرو برد و به یاد آورد که باید بسوزد، باید بسازد، هرچند زیر ناخون 
 آوار!

هایش را با ان حاصل کرد لبحاصل خود که اطمینسر جلو برد و از تالش بی
های پاشنه بلند به  حالی طوفانی بر هم فشرد و انگشت پاهایش از فشار کفش

 گفت: گزگز افتاده بود زمانی که می
 لعنتی بیست و چهار ساعتس؟  چرا نگفتی این رژ قرمز -
 ندازی؟بخاطر این داری جیغ و داد راه می-

هایش گلوی او و  تا با چنگال داد ای کاش افسار اعصاب را از دست نمی
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ی اش را بفشارد، عاصی و غضب آلود شال را بر سر انداخت و به سینهبانی 
 زن کوباند تا مانع را از راه بردارد. 

در را بر هم زد و بیرون رفت، بند کیف را بر شانه انداخت و قدم به قدم با 
که  ض آنهای تندش سمت در ورودی رفت، و به محها و نفسسمفونی پاشنه 

 ی سنگی به قطع اعضای بدنش از کار افتادند. داخل شد، مانند یک مجسمه
 مهمانی به این با شکوهی تا به حال ندیده بود.

ها چرخید و عرق سرد پیشانی و های لغزانش میان حضار و مهمانمردمک
 تیرک کمرش را پوشاند.

ه حد داشت در  هایش را تا جایی کهایش را معذب در انگشت گرفت و لبآستین 
 هم فرو برد. 

در همان حال مات و مبهوت خود بود که کمرش از حرارت گرم شد و  
 شخصی زیر گوشش گفت: 

 شنیدم که سرکشی کردی!  -
 هعی گفت و آب دهانش را چندین بار بلعید.
قدر هراسناک و رعد  اش، همانغاشیه بود، با همان صدای بم و خش گرفته

 آسا!
اش گرفت و  تاریک و خموش او نگریست، سکسکه گردن چرخاند و به چشمان

 جوید. اش را میهایش پوست لب باالیی دندان
ای منجی دهنده از راه  قلبش نبض گرفت و خواست او را پس بزند که نغمه

 رسید:
دونی برای پوشش مجبوریم این ممنون که با پارتنرت اومدی، خودت که می -

 کارو بکنیم! 
 کی جلو آمد و گفت:ای اندو با چشمک فریبنده

 فکر کنم از عقرب جراره به مار غاشیه پناه آوردی!  -
بار جنس او یکگفت که او و همدر حضور ماهور به عیان گستاخانه می

 مصرف هستند.
ای که حریف از دست غاشیه را به ضرب پس زد و نزدیک مرد رسید گونه

 ود تاخت: ی او مدهوش شد و ماهور برای خی بی نقص و دلبرانهچهره
 ها احمق باشن اما من به اختیار... .شاید بعضی-
جوری بروز بدی، حاال کنارتم عزیزم الزم نیست دلخوریت از من رو این-

 کوتاه بیا دیگه!
هایش از حدقه بیرون زد و سوی منبع صدا که  ای مردمکدخترک گونه

ه باشند و هایش را کشیدی گوششخصی جز غاشیه نبود چرخید، که انگار پرده



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 99                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

 آورد! ها درنمیسر از آن حرف
اراده و مسحور قدم به قدم همراه غول رعد آسا محو  آرنجش به عقب آمد و بی

 و دورتر شدند. 
 اما از فشار انگشتان او روح به بدنش بازگشت و تغال کرد: 

 کنی؟!چیکار می -
 ی خیره سر! خفه شو دختره -

 کرد. ب او را استتار میدارش دیدگان غریهای بلند و حالت چتری
 ی انزجار انداخت:اش به نشانه ایستاد و خطی بر چهره

 ره که من رو برای چی اینجا آوردی؟ ها یادم میفکر کردی با این حرف -
هایش مکث کرد اما به غاشیه دست به سینه قامت او را از نظر گذراند و بر لب

نش را یک دور داخل لپ  های یاغی و گستاخ او داد و زباتندی نگاه به چشم
 چرخاند:

هاست و تو هم به همین دلیلی که فقط بدون که مهمونی برای گردن کلفت -
 خوای سالم بیرون بیای دهنت رو ببند! جایی پس اگه میشنیدی این 

کنی  ی آدمی که مادرم رو دزدیده و قاتل هم هست؟ هه فکر میو بشم معشوقه -
 انقدر پخمه و نفهمم؟!فیلم یا داستانه؟ یا من 

شان به  هایش پس رفتند اما فاصله با قدم بلندی که مرد برداشت ناشیانه پاشنه 
 اش شد:های او ادغام با اتکلن و لحن تلخ و گسحداقل رسید و هرم نفس

 تر نه بیشتر! پارتنر، نه کم -
های ی پیشانی سر خوردند و مردمکای از موهای غول تهدیدگر کنارهطره
گذاشت  اش کشاند، نمیی ماهور را تا باالی ابروی خم شدهجنبه نگر و بیعصیا 

ی خود از کار های شوم و پلیدانههوش و حواس او را برای رسیدن به نیت
 بیاندازد.

سرکج کرد و کروات مشکی او را در مشت کوچک خود آهسته مچاله کرد و  
 فریبنده اما خشکیده و منجمد لب زد: 

 قدر جذابی؟ دونی چرا آنمی -
 ته ریش و زنجیر نقره بر گردن او از دیدگانش گذشتند و ماهور افزود: 

 چون یه نقاب داری، که برای آدم بی ظرفیت و عوضی مثل تو ساخته شده!  -
اش کوباند و با حرکت مالیم و ریتمیک پاهایش از آتش و جهنم و شانه به شانه 

 ورد.به نسیم خنک دنیای خود برای نخستین بار پناه آ
نامرد نبود، حتی نای مرد بودن را هم نداشت، نه محرم بود و نه مرهم، او فقط  

 و فقط غاشیه بود! 
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 خون لخته شده در بدن یک مار! 
آورد و  آمد اما دوام نمیمایع درون جام با حرکت دستان او تا لب مرز باال می

 رقصید.تنها اطراف خود می
ه بگیرد خطاب به میالد که اتفاقات که چشم از ماهور کز کرده یک گوشآنبی

 داد ناگهان گفت:اخیر را برایش شرح می
 اون ماشینی که بهم دادی برای کیه؟ -
 چطور؟ -
 بنال!  -

ای خورد و او هم که در مهمانی حضور داشت  موقع غاشیه یکهاز فریاد بی
 سوی دستشویی رفت و مالیمت آمیز گفت: 

 چته؟ از یکی از دوستام گرفتم! -
 اش برجسته شد و نبض برداشت.رگ درون شقیقه

تکیه از ستون گرفت و یک چشمش به حالت همیشه مواقع شک و تفکر ریز  
 شد و عصیانگر گفت:

 و اون االن اینجاست؟!  -
 آ... آره، ولی از هیچی خبر... .  -
خفه شو الدنگ، این مرتیکه کفتاره، همونی که دنبال انتقام از من بود، پدرت  -
 درمیارم.  رو

اش دیگر طاقت نیاورد و به تماس  های روان شده در بند جملهمیالد از فحش
اش کشید و سر که باال خاتمه داد، غاشیه دستی روی صورت داغ و درهم رفته

ی چند متری برابر ماهور دید، موبایل ای را درست با فاصله آورد مرد بیگانه
امان و  ه در دست مرد درخشید، بیهایش پایین آمد و اسلحه کی گوشاز کناره

ها را اش هیاهوی مهمانناخودآگاه سوی گنجشک دلگیر و مغموم دوید و نعره
 به ارمغان آورد.

 مراقب باش! -
خودش نفهمید چگونه اما با یک حرکت خیز برداشت و سمفونی مرگ همراه  

  های هیستریک زنان و دختران را به حد اعالی از حبس رها شده جیغگلوله
 رساند.

 لرزید. هایی برهم خوابیده میهردو پخش زمین شدند و دخترک با پلک
 ی او دیگر هراسناک و سیاه نبود.سایه 

اش حرکت بدهد که دستی او را گرفت و از زمین های قفل شدهخواست به لب
 هایش قوت بخشیدند. به وضح کنده شد و قدم

 رخ غاشیه با لکنت لب زد: هایش را پرتاب کرد و نفس زنان خیره به نیمکفش



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 101                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

  اون... اون... کی بود؟ -
روند به پشت سر نگاهی انداخت مردی پی  دانست به کدام سمت میحتی نمی

 خراشید:اش آسمان را میزد و عربدهدر پی تیر می
 شرفا!کشمتون، بیمی -

اراده ایستاد اما غاشیه  اش پیچید و بیدرد عمیقی در شکم ضعیف و خالی
 زد و او را به جلو هل داد:  فریادی

  رم با یه ماشین میام! بدو، من از فرعی می -
 رفت. تپید که از سکته کردنش توقعی نمیوقفه میقدر تند و بیقلبش آن

ها غرق در خون و آرزو به گور جان ترغیب شد تا بدود وگرنه با آن گلوله 
 داد! می

اش امکان فرو ریختن  رداشتهاش افتاده بود و زانوهای ارتعاش بشال روی شانه
سوخت و نکند این مکان همان دوزخ منحوس اش میرا داشت، پاهای برهنه

 باشد؟! 
 داخل کوچه که شد ماشینی مقابل پاهایش پیچید.

خس خس کنان و نیمه جان خود را درون آن انداخت و باری دیگر عقب را دید 
 زد و نفس زنان نالید: 

 انگار... به خیر... گذشت!-
عرق را از پیشانی از زدود و جانب او که بازگشت جیغ کوتاهی کشید و به  و 

 فشرد خون جاری بود. در چسبید، از میان انگشتانی که پهلویش را می
 با یک دست دهانش را پوشاند و ناباور با همان بغض غده مانند لب زد:

 تو... تو تیر خوردی؟  -
خم شده بر فرمان با تمام  درخشید و کمیصورت خیس و نم دار او در شب می

 توان حرف میزد:
 لعنت به تو!  -

دختر دستپاچه و سراسیمه شال را از سر درآورد و خواست دستان قوی و 
اش صدای بم و  های کلید شدهمحکم او را کنار بزند که غاشیه در پس دندان

 اش به گوش رسید: گرفته
 ی؟ غیرت بشی فهمیدحق نداری نگران یه آدم کثافت و بی -

ی سرخ از تغالی ماهور چکید و شال را با سماجت  شبنمی معصومانه بر گونه
 و پافشاری بر زخم او فشرد و لب گزید: 

 ری؟بدنت یخ کرده، کجا داری می -
 قبرستون! -

اش گذاشت و تکانی به او داد و  با غرش او همراه صاعقه، ناچار دست بر شانه 
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 ملتمس آمیز گفت: 
 شنوی؟رو خدا برو سمت بیمارستان، میمیری، تو داری می -

ای بر هم افتاد و ماشین که تا مرز منحرف شدن از مسیر  های مرد ثانیه پلک
 پیش رفت، دستان ماهور به کمک آمد و فرمان را پیچاند. 

ای توقف کرد و سر  هایی سنگین شده و دردی جان سوز، گوشهغاشیه با پلک 
 روی فرمان گذاشت. 
پناهی او را گریان ای لرزان مانند فرزند بیشد و با چانهماهور سمت او مایل 
 زد: و ترسیده صدا می

شنوی؟ تو  آخه چرا جون خودت رو به خطر انداختی؟ حق نداری بمیری، می -
 قول دادی مادرم رو پس بدی، مگه من ماه شب نبودم؟ مگه... .

خراشی خطاب  آمد با فریاد دلکه هیچ کاری از دستش بر نمیهق کنان از آنهق
 به معبودش التماس کرد: 

 خدایا کمکم کن، نذار بالیی سرش بیاد! -

ی مرد بر  موبایل را برداشت تا با اورژانس تماس بگیرد که دست رنگ پریده

دست منعکس بر خون او نشست و چه قدر آوایش آرام و عاری از هر غروری  

 بود.

 تونی بکنی!ی دیوونه... کاری نمیدختره -

برگرداند و خواست باری دیگر دهان باز کند که قطرات سرخ رنگ از  و سر 

 آن بیرون پرید و بر پیراهن دخترک نقشی انداخت.

دیگر نفس و اشکی برایش نمانده بود دیگر نوایی نداشت تا بگوید هیچ کدام از 

 کند.ها را باور نمیآن

اهور با که خواست حوالی فرمان سقوط کند، مسر غاشیه سنگین شد و همان

اش آن را در قاب گرفت و در همان حال غرید و حکم  دستان سرد و کرخت

 رانی کرد: 

 شنوی؟ نجاتت میدم غاشیه! ذارم به خاطر من بمیری، باید زنده بمونی، مینمی -

ی غرق در  قرار نگاهی به چهرهی آذین را بی مکث و تعلل گرفت و بیشماره

 آمد. درد او انداخت، عجیب آرام به نظر می

 گفت. داد و دار فانی را وداع میبرعکس او که داشت جای مرد جان می

اش داد، موبایل را به کناری انداخت که آدرس را به خواهر سودا زدهپس از آن

های و شال را بر پهلوی او بیشتر فشرد، غول رعد آسا در کمال شگفتی لب

 صدا گفت: اش را حرکت داد و بیخشکیده

 .. آب و آتیش... نزن!خودت رو به. -
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داد را صدا  گریست و پی در پی شخصی که در خلسه جان مینور میماِه بی

 گذاشتند او را به وضوح بنگرد. های مزاحم نمیمیزد، اشک

موهای چسبیده بر پیشانی او را با آستین کنار راند و با امید و خوش بینی لبخند  

 ای زد: پژمرده

 رو دست کم گرفتی.که من طاقت بیار، مثل این  -

هایشان بر هم گره خورد و مرد سرفه کنان و با جگری آتش گرفته به همان چشم

 طریق افزود:

 رحمم... قاتلم... دزدم! چرا... .غیرتم... بیمن... بی-

چون آدمی، چون انسانم و دل دارم؛ این بی صاحاب مثل تو از سنگ نیست!  -

 ره! خون میجور ازت حاال هم ساکت باش داره همین

انگشتان غاشیه با ضرب و اجبار بر دست دخترک که روی شال بود نشست و  

ی  نبض از حرکت افتاد و چهرهخواست آن را کنار بزند که خود سست شده و بی

 مهتاب را در خاطر سپرد. 

 اش ماندگار شد.عطر بدن او، در راه بینی

 ه بود!  اش شاید تنها حس لمس شدو لطافت و کوچکی دستان مرتعش

*** 

یغما هدفون را بر میز گذاشت و همین که به ضرب و تعجیل آمیز برخواست  
اش نشست و رایان بود که با همان  دستی از پشت روی شانه های فرو افتاده

 گفت: لحن مأمن و مالیمت آمیز می
 ست؟حاال بهت ثابت شد که اون دختر هم جز بازیکن حذفی غاشیه -

اش همراه کلمات رگبار شده  ند و مشت گره خوردهمخاطبش تنه سوی بازگردا
 از تغییر لرزید:

 ذارم، به هر نحوی شده باید وارد سیستم اون عوضی بشم!نمی-
تو فقط یه کاله سفیدی برای وزرات اطالعات، تو این موارد نباید دخالت  -

 کنی!
های سرد و  خشم و عتاب کبریت زیر آتش اعصاب او کشید و در چشم

 مرد براق شد:  خاکستری
اما آدم آهنی نیستم، یادت رفت موقعی که بهم گفتی جنس این دختر فرق   -

 داره؟
 سرش را به طرفین جنباند و با اخمی اندوهناک افزود: 

ذارم وقتی تو زمین باشه که سوت پایان و بزنن، هم ماهور، هم تمام  نه، نمی -
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 دم! ای که فردا میان و نجات میهای بیچاره اون نخبه 
و زمانی که از اتاق بیرون رفت، رایان با افسوس بر جای او نشست و هدفون   

ها را به شک را روی گوش گذاشت، خداراشکر که شنود داخل موبایل آن
توجه به آوای دختر با مردی که ظاهراً پزشک بود زیر لب  نیانداخته بود، و بی 

 زمزمه کرد: 
 باختی!قدر زود دل مینباید آن  -

 دهند. شوند، در هر مقام که باشند، یک روز دل میها هم عاشق میآری انسان 
 دهند.کنند یا جان میها نیست، یا با قلبشان زندگی میباختن کار آن 

در چند فرسخ فاصله ماهور تکیه به کمد، با دستانی مقابل سینه در هم قالب  
دکتر،   ینگریست، به گفتهی رنگ پریده و آرمیده بر تخت میشده به غاشیه

 مقاومت باالی بدنش او را از مرگ رهانیده بود.
آذین از دور سوتی برایش زد و حواس او را که سمت خود برگرداند به بیرون  

 اشاره کرد و گفت: 
 خانم ناجی، بیا کارت دارم! -

دختر با اکراه و سر درد عمیق و جان گدازی پشت او راهی شد و خودش را 
 را باال کشید: اشروی کاناپه انداخت و بینی 

 من که بهت... .  -
 دهنت رو ببند! -

ی گرد  های دریده و لحنی درنده برابر او کمر خم کرد و چانهو با چشم
 خواهرش را میان انگشت فشرد و تکان داد:

ها رفتی دیدن مامان که توی راه یه سری از خدا بی خبر پیدا با این لباس -
  کنه هان؟م ابلهی اینارو باور میشدن و جنگ راه انداختن جز خودت کدو

ای به ساق دست آذین او را به عقب راند و اش به سوزش افتاد و با ضربه بینی 
 موهای پریشانش را پشت گوش انداخت:

کنم، به قیمت جون مادرمون، غاشیه ازم محافظت  دارم باهاش همکاری می -
 کردم تا بمیره؟جا زیر بارون ولش میکرد باید اون

ای از او دور شد و طول و عرض اتاق را با تیک  ش با تک خندهمخاطب
 کرد؛ عصبی طی می

 گفت: آرام و قرار نداشت وقتی مجدد از حرکت ایستاد و با تند خویی می
گفتم بیاد تا ایشون و معاینه و درمان جور بود به دوستم نمیکه اگه ایناول این-

زدی، به این راحتی حرف نمی وقتشناختی هیچکنه، بعدش هم اگه اون رو می
ولی باشه گیرم که دلت براش سوخته، ولی دیگه پات رو از این قضیه بکش  

 بیرون، من پول گرفتم که باهاش همکاری کنم اما تو چی؟
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 مامان برای من بزرگترین ثروته!  -
 اعتنای او، خروشان و متالطم به حرف آمد: از لحن بی

 ن... .گه انگار مشعار نده، همچین می -
ی کالم او را از هم گسست، نیم نگاهی به آیفون صدای زنگ آیفون رشته 

 ای باال داد: انداخت و چانه
 تونه باشه؟یعنی کی می -

 که آیفون را بردارد لب زد: ماهور با پوزخندی برخواست و پیش از آن 
 جن یا پری!  -

 ی وهم و تخم کینه را در دلش کاشت: و شنیدن آوای آشنایی سایه 
 خانم آریج؟  -

با کف پا به حالت هیستریک بر زمین ضرب گرفت و قدمی به دیوار نزدیک 
 ای که سر نخی نصیب خواهرش نشود پاسخ داد: شد به آرامی گونه

 میام پایین!  -
که به پشت بازگشت با دیدن آذین،  و گوشی را سرجا کوباند و به محض آن
 هعی کشید و دست روی سینه گذاشت: 

 عقب تر! ترسیدم برو -
و خواست قدمی بردارد که آرنج دستش گرفته شد و خواهرش خیره به نیم رخ 

 حرص آلود او، یک تای ابروی شکالتی رنگش را باال انداخت:
 کی بود؟  -
 برادر همون پسری که اوتیسم داره، مهراد! -

 صدا و آرام گذشت. و به تندی نگاه گرفت و مانند نسیمی همان قدر بی
روح  های سرد و بیلرزاند و آن هم مردمکک کمر آذین را میاما چیزی تیر
 تر بود!خواهر کوچک

 گذراند. داخل کوچه سرگردان اطراف را از نظر می

 هایش زد.که آوای دلنشین مرد تیشه به ریشه به خشم
 سالم!  -
های مشکی که دید لبه ۲۰۶ی چپ سربرگرداند و او را درون موازات شانه به

هم نزدیک کرد و داخل ماشین جای گرفت، از این گستاخی باکی  پالتو را به 
 نداشت.

 هایش سرریز شده بود. زیرا دیگر باک تمام ظرفیت
 ی چشم او را زیر نظر گرفت و پا روی گاز گذاشت. یغما از گوشه

 ی جلو را تنظیم کرد و به ناگهان گفت:آینه 



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 106                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

 دونستی من تو موبایل شنود گذاشتم نه؟ می -
اش را اندازه لی که با دستی دیگر مچ ضعیف و استخوانیدختر درحا

 اختیار زهری در کالمش آغشته شد: گرفت، بیمی
 قدر هم هالو نیستم.پس فهمیدی آن -

اش داد و سوی او مکث کرد؛ رخ در رخ او شانه و تکانی به گردن خشک شده
 ای باال انداخت و گفت:و چانه 

ها شت من، و خودم دارم میون این چنگست، اون تو ممادرم تو مشت غاشیه -
 دونی اون چه لقبی روم گذاشت؟!جون میدم، می

 صفت باشد.یغما شک نداشت که آن دزدی کار مردک بی
 کنار پارک بزرگی توقف کرد و دستی را کشید؛

داد، اما منتظر گوش سپرد و ماهور  وار او بوی شوری خون را میلحن خلسه
 ادامه داد: 

هایی که با هزار ها و جاسوسینترنت سرچ کردم دیدم نوشته زنپرستو، تو ا -
حیله و دلبری به هدف نزدیک میشن! تو اون مهمونی من رو نجات داد!  

 گم؟فهمی چی میرفتارهاش تناقض داره می
و مرد اندیشید که او، آن ماه نورانی و کوچک حال به راستی تک به تک  

 های تیری درش مستور بود. کلماتش تیغ 
شد. مملو از  رسید او بزرگ و وهم آور تر میتر میانگار که هر چه نزدیک

 های بر جای مانده و تو خالی!چاله
 آری، شاید ماه زیباترین فریب آسمان باشد!

ای بر ران پایش زد اما دیگر سکوت را جایز ندانست و یغما چند لحظه ضربه 
 بدون مقدمه چینی با طما نینه گفت:

روی  جام، و این ره که تو میمن االن به عنوان یک دوست این  ببین ماهور، -
کنی، بیا با کمک هم  به تاکستان است، تو فقط داری مثل یه چرخ دنده عمل می

 های بی گناه رو هم نجات بدیم.منه تنها مادرت بلکه آد 
 چجوری؟ -

لبخندی   که به نیت خرید بستنی پایین بیاید بامخاطبش در را گشود و پیش از آن
 گرفت لب زد: ی دخترک را به بازی میکه قلب رنگ پریده

 بهت میگم!  -
 ی باران زده جا گذاشت. و نگاه شفاف گنجشک کوچک را در پس پنجره

ماهور باری دیگر ساعت را بررسی و نقشه را در ذهن مرور کرد، طبق 
ی داروها در بیهوشی به سر  های پزشک غاشیه تا دو روز به وسیله گفته
 برد. می
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ی شک نداشت که دیگر آخر خط بود، منتظر خواهرش در راهرو به بهانه
 نظافت ایستاده بود تا کلید را پنهانی بردارد و با نهایت وقت شناسی بیاورد. 

 کشید.اش را دائم و مداوم بر مانتو میکف دستان عرق کرده
ه  از زیر مقنعه میکروفون مگسی پشت گوشواره را لمس و زیر لب زمزم

 کرد: 
 تونم بیام بیرون درسته؟تاپ که بشکنه میقفل لب -

جا را که تنها با هک کردن زیر نظر هایی حاکی از دقت دوربین آنیغما با اخم 
توجه به رایان که کنارش نشسته بود خود داشت روی دخترک تنظیم کرد و بی

 گفت: 
گم رو  یی چیزهایی که م آره من حواسم هست نگران نباش؛ فقط طبق همه -

 مو به مو انجام بده.
ماهور خواست کالمی بر زبان بیاورد که با پدیدار گشتن خواهرش و شیوا  

 گلویی صاف کرد و چرخ را به حرکت درآورد.
دانستند که پای پلیس وسط است، حتی به آذین هم گفته بود باید به  هیچ کدام نمی

 اتاقش برود بلکه سرنخی از مادرش پیدا کند.
 شده همگام با صدای معترض او ایستاد و به آن سمت برگشت. پیش بینی 

 این پالستیک رو جا گذاشته بودید!  -
 ماهور کارت قفل آن را برداشت و در جیب فرو برد. 

 آذین نزدیک آمد و خطاب به دو دختر به آرامی و آهستگی گفت: 
 من اون پایین کشیک میدم فقط طول نکشه! -

مختص خود پشت چشمی تظاهری نازک کرد   و مانند همیشه با غرور و جدیت
 و دور شد. 

 شیوا چرخ را جای او به دست گرفت و با دلگرمی و تبسم شیرینی لب زد: 
 زود باش تا دیر نشده!  -

قرار و مضطرب سری تکان داد و عقب عقب آمد و بعد به سرعت  دختر بی
یز به خیر کرد که همه چهایش افزود و برای نخستین بار به خود افتخار میقدم

 خواهد گذشت! 
هیچ نوایی بر هم  قفل الکترونیک که باز شد، سراسیمه داخل رفت و در را بی

 زد.
اش از نفس عمیق و راحت تهی شد و همین که اراده کرد سمت میز برود  سینه 

به ناگهان با صدای گوش خراش زنگی جیغ خفیفی کشید و برای کنترل خود  
 چشمک زن سرخ رنگ بود.دست روی دهان نهاد، همان چراغ 

 کرد، یغما آه از نهادش برخواست چگونه یاد آن نبودند. حال چه باید می
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های او، کشو را گشود و تمام محتویات آن را بر  توجه به راهنماییو ماهور بی
 زمین آوار کرد. 

که آن شیپور مرگ  ی کنترل را با انگشتانی مرتعش فشرد و به محض آندکمه
 خداراشکر کرد که دیوارها عایق داشتند.  در نطفه خفه شد،

ی یغما  اش راه گرفت، به تازگی متوجهآب دهانش را بلعید و عرق از شقیقه
 شده بود شرمسار عذرخواست و به سراغ لب تاپ رفت. 

 کشید. اش به وضوح تیر میمعده
انداخت؛ اما تشر یغما برای حواسش گاهی با ترس و هراس به در نگاهی میگه

 ز بود.کار سا
زمانی که از وصل شدن آن به سیستم او اطمینان حاصل کرد، با بغض خندید و 

 دستانش را با شادی بر هم کوباند. 
 شان تضمین شده بود. دیگر سالمت همه

رفت و از فرط سرور جایی را برای فریادهای خوشحالی باید هرچه زودتر می
 گزید. های شوق آمیز بر میو گریه

از معمای حل شده، شنود را خاموش کرد و روی زانو حواس و آسوده بی
کرد که با هویدا شدن عکس سیاه و نشست مدارک و کاغذها را مرتب می

هایش تغییر مسیر دادند و آن را که برداشت، نگاهش، قلبش، سفیدی دست
 اعضای بدنش، از کار افتادند. 
 رفت. سیبک گلویش باال و پایین می
اش  های درشت شدهه باشد، کنج بینی و سوک چشمگویی که در لحظه سکته کرد

 آتش گرفت. 
دوید، شیوا با مشت به در  زد، آذین میموبایل در جیب لرزید، یغما فریاد می
 کرد: می کوباند، اما او تنها ناباور نجوا می

 کنه؟!کار میجا...چیعکس من و...شهریار...این -
 کرد. و را میخ زمین میدنیا نامردانه دور سرش چرخید و قهقهه زنان ا
 با جان دادنی پشت آن را نگریست و خواند: 

  بیست اردیبهشت، هزار و سیصد و هفتاد و پنج. -
 آن زمان او شش ساله و شهریار یازده سالش بود!

 کرد! این عکس در اتاق او چه می
در اتاق که به ضرب گشوده و به دیوار کوبانده شد، عکس را مانند گنجی  

حال  ی زخمی و بیی قلب گذاشت و برخواست، چگونه غاشیه گران بها رو
 خبر دار شده و آمده بود! 
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ی اش چکید و سینه به سینه دیگر هیچ چیز برایش اهمیت نداشت اشکی بر گونه
 او که رسید با نفرت غرید:

 این عکس رو از کجا آوردی؟ چه بالیی سر شهریار آوردی؟ -
 و پس کشید.ی آخر را با تمام وجود جیغ زد کلمه

 اش لب زد: های آوارههقعکس را مجدد در هوا تکان داد و میان هق
ای  ها بود چه فایدهی فقیر که کارش تمیز کردن شیشهاون هم هدفت بود؟ بچه -

 برات داشت حیوون؟!
ی غاشیه بر دستگیره سری به طرفین تکان داد  توجه به دست خشک شدهو بی

بردند زمانی که زجه  آبروی دل او را می رحمانههای اشک چه بیو گلوله
 میزد:

کردی  سن این بودی با خیال راحت و در آرامش زندگی میموقعی که تو هم -
کس رو نداشت، چون تو پارک اما اون چی داشت لعنتی؟ فرار کرد، چون هیچ 

رفتم بیرون  خوابید، رفت تا وقتی من هر هفته به هوای خرید خوراکی میمی
 مامانم نفهمه تا مبادا تنبیهم کنه!  برای دیدنش

ها کوبانده شدند، با درد دیگر تاب نیاورد و زانوهایش بر سنگ سرامیک
 هایش بر زمین کشیده شدند. گریست و مرد سالنه سالنه کفشمی

ی پهلویش را به فراموشی سپرد و سوک چشمانش چینی از درد تیر کشیده
 عذاب و ناباوری افتاد و گفت:

 گی؟ بدونم راست میاز کجا  -
هیچ درنگی موبایل کوچک و  های دخترک در گلو خفه ماند اما بیفغان
اش را درآورد و همان تک عکس باقی مانده در گالری را قاب نگاه مرد  قدیمی

 خندی زد: قرار داد و تلخ
 مثل همین رو منم دارم، ازش عکس گرفتم تا همیشه باهام باشه!  -

نقاب انداخت، گوشی را با ی بیر صورت غاشیه های درخشان عرق نم بدانه
هایی سنگین شده از او گرفت و خیره به آن تصاویر حیران و گزنده لب  دست
  زد:
 دوستش داشتی؟ -
 هه انقدر نامردی که االن هم دست از زجرکش کردنم... .  -
 جواب من رو بده!  -

اش  ی گرم و امناش در سینه تکان خورد و به دیوارهی او قلب یخیاز نعره
 پناه آورد.

سیم به دست اتاق را یغما به دنبال راهی برای نجات دخترک بود و رایان بی 
 کرد. طی می
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آذین و حنانه در خم دیوار قرار گرفته و منتظر و گوش تیز کرده به در  
 شکالتی رنگ منحوس خیره بودند. 

عکس چروکیده  ی گنجشک جان گرفتند و ایستادند زمانی که باو پاهای خمیده
 غرید:در میان انگشتانش می

  آره حتی بیشتر از خودم! -
اش لرزید و سوی برزخِ نزدیک به مسیرش قدم برداشت، کفش های  و چانه 

کردند، دختر بچه با موهای دم  چرم و مشکی مرد بودند که حال عقب نشینی می
ی شادی داد و فریادی از ژرفاخرگوشی آن طرف خیابان برایش دست تکان می

 کشید: می
 من اومدم!  -

اش چکید و اتوبوس که سد دیدگانشان شد؛ دسته های گل را  پسر اشک بر گونه
زد و حسرت آخرین خداحافظی را در دل  بر زمین انداخت و دوید، هق هق می

 دفن کرد. 
و حال دیگر نتوانست دور شود، سیلی سهمگین از سوی همان دخترک، تقاص 

 داد. بی وفایی اش را پس می
 گوید: های او مچاله شد و شنید که ماهور با تعب و شکنجه میاش در مشتیقه 
  اینجا انتهای همه چیزه، آخر زندگی، حرف، نقشه و غرور! -

اش با  داد، و حریف ناشیی مرد بر تصویر جوالن میهای تیرهمردمک
 ی او کوباند و بارید:استخوان های دستش به سینه 

سوزه، کثافِت  گیرم، قلبم داره میرف بزن، دارم آتیش میبه من نگاه کن، ح -
 همه چیز االن راضی باش، خوشحال باش!بی

 اش را بر هم فشرد و گفت: مرد لب های خشکیده و سفید شده
 شهریار نمرده!  -

ای بر جای خشک شده ماند، اما با کنکاش حرف  ماهور ابتدا مانند مجسمه
 بایل را در جیب گذاشت: هایش در ذهن جنون وار خندید و مو

 آخرین دروغ هم اینجا چال میشه! -
 ماهور، ماِه او، بالخره برای کی هستی؟  -

نارنجک در مغز و جان دختر منفجر شد، این کالم از آِن شهریاری بود که  
 پرسید. یک روز پیش از رفتن نشسته روی جدول از او می

جنباند، کمرش به میز  اش گذاشت و سری به اطرافدست روی قلب تیر کشیده
 اراده و مسحور لب زد: تکیه کرد تا دیگر خم نشود، و بی

 هر شهری برای خودش یه ماه، یه یار داره مگه نه؟ -
ی او  ی پیراهنش، جلو آمد و چهرهی خون برجای ماندهتوجه به لکهغاشیه بی 
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د، اش نشده بورا با دقت نگریست، هنوز همان بود، چگونه تا به حال متوجه
 ی اشک در چشم هایش رقصید:ماهور فاصله را برید و حلقه

 بگو که رویاست، بگو که فقط یه داستانه، بگو که دروغه!  -
اما مخاطبش پلک بر هم گذارد و از کنار او گذشت، لب تاپ را روشن کرد و  

 پشت میز نشست. 
 پس آخر کار خودش را کرده بود، 

اخل پالک زنجیرش بود و تمام آن اما چه افسوس که اطالعات کامل در فلش د
 ها ناقص و اشتباه بود.

موبایل که در چندمین بار زنگ خورد با نفسی عمیق بر خورد کمی مسلط شد  
 و پاسخ داد:

 بگو! -
 شد به موقع رسیدی؟ چی -

ش درهم  نیم نگاهی جانب ماهور مسخ و در اغما فرو رفته انداخت و چهره
 رفت: 

 زنه؟ اطراف پرسه میآره، جز تو کسی هم این  -
 گرایانه شد:میالد دست در جیب، دستی دور لب کشید و لحنش محافظ

 دونی که فردا قراره چی بشه؟!نه ولی بهت مشکوک شدن، می -
 داد:کرد و غاشیه خیره به او پاسخ میدخترک با دلتنگی عکس را نظاره می

 دیگه همه چی تموم میشه!  -

موتور را از روی میز چنگ زد و درحالی که   و با خاتمه دادن به تماس سوئیچ

 رفت تنها گفت: سمت در می

 بیرون منتظرم!  -

آستین پیراهنش گرفته شد و دخترک باری دیگر خالکوبی که تنها سر مار پشت 

 گردنش هویدا بود را از نظر گذراند:

 لباست خونی شده، عوض کن!  -

، با دو دست دهانش را اش را باال کشید و به سرعت از اتاق خارج شدو بینی 

 شناخت! گذاشت، چه غریبانه هنوز هم او را میپوشاند و کوچه را زیر پا جا می

 با نوای خواهرش از پشت سر،

 داد؟ کسی که از کودکی اش هم خبر نداشت! ایستاد و چگونه به او جواب پس می

 ت: آه غلیظی سر داد و آذین نفس زنان با رنگی پریده صورت او را در قاب گرف

 زنی؟خوبی، چیزی بهت گفت؟ زدت؟ د چرا حرف نمی -

خواهر جون من رو به حال خودم بذار، به جون مامان شب که برگشتم همه   -
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 چی رو میگم! 

ی از عجز او کوتاه آمد و اخمی از ناراحتی بر ابرو نشاند، اما نباید اجازه 

 داد. هرکاری را به او می

 م سایید:پس میان راه مانع شد و دندان بر ه

 ذارم قربانی بشی! به جهنم، نمی -

 ماهور با لبخند بغض آلودی او را در آغوش کشید و کنار گوشش زمزمه کرد: 

 دم! شم، بهت قول میپیروز می -

و او را به عقب هل داد و اشاره کرد تا نرسیدن غاشیه برود، آذین هم اشکی 

 اه افتاد. تش چکید و خواهرش چشم گرفت، و سوی موتور رروی گونه

 شاید در این روز بتواند ماِه شب باشد!  

*** 

خیابان ها مملو از ازدحام مردمی بود که نزدیک عید به خرید می آمدند، ماهی  
 کردند.ها بازارگرمی میفروش و دست فروش

زد، از کنج چشم غاشیه را آنالیز  و او کنار مردی با شخصیت بیگانه قدم می
شود او همان شکی رنگ همراه بارانی طوسی، میکرد، پیراهن یقه اسکی ممی

 شهریار مهربان و رئوف باشد؟! 
اش را داخل کاپشن راند و مانند او دست در جیب کرد و گردن چرخاند، مقنعه
نگریست که آوای بم و دلنواز غول رعد آسا را  اش را مسکوت مینیم رخ 
 شنید:

 طرِف!مسیر اون -
 ! رو به شب! جاست اما مسیر نگاه من این  -

خواند  رقصید، که میخواند و میآمد، که میآوای دایره زنگی حاجی فیروز می
 و رو سیاه بود!

های پرواز کرده که  کالمی میانشان رد و بدل نشد اما ماهور کم نیاورد و حباب 
 در نظرش درخشید، با شعفی کودکانه باال پرید و لبخند دندان نمایی زد:

 خرم، یادته که چقدر... .میرم یکی از اونا ب -
اش سایه انداخت، حتی او ی حرف در دهانش ماسید و غبار اندوه بر چهرهادامه

 شناخت! را هم با اجبار و اکراه می
اما مرِد عبوس و منجمد کنارش مقابل دست فروش توقف کرد و دستگاه حباب 

ه  خواست کالمی بگوید ک زن را خرید، دخترک با چشم هایی فراخ از بهت
ی گنجشک کوباند و به راه ادامه غول رعد آسا امان نداد و آن شئ را به سینه
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 داد،
گنجید زمانی که از مرد شنیده بود فردا  ماهور از خوشحالی در پوست خود نمی

هیچ سوال و کنجکاوی  که بیگردد به شرط آنشب مادرش به خانه بر می
 همراه او بیاید!

خندیدند و پیرمردی با عصا و حسرت یمرد و زنی دست در دست یکدیگر م 
 زد. ها را دید میمغازه

آمد  ای برابر غاشیه عقب عقب میو ماهور مجدد هرچند سخت با تبسم کودکانه
 گفت: و می

 یادمه یه بار گفتی معنی اسمت رو میگی!  -
و لب جمع کرد و حباب را که فوت کرد، طره ای از موهای صاف کنار 

 نعه سر داد و افزود: اش را به داخل مقگونه
تونستی به جای غاشیه، کبری بذاری، بعد اسم گروهت رو هم بذاری  می -

 رفت نه؟ات زیر سوال می! فقط ابهت۱۱هشدار برای کبری 
رحمانه کشید، ماه بیشد و قد میای در گلویش درشت میو خندید و مرد غده

 نمود. یکرد و مسیر را با نور وجودش روشن مدر دل شب دلبری می
خندیدی، هنوز هم نقطه ضعفت فقط دست  ها برعکس االن خیلی میاون موقع -

 منه!
 و سر نزدیک آورد و حباب را در صورت او فوت کرد. 

کردند، اما باکی اش میگذشتند و با تأسف کنایه باران مردمان از کنارشان می
 حم! رنداشت زیرا امشب تنها برای آن دو بود، دختری رها و مردی بی

فهمید، ماهور  گفت و مخاطبش ناشنوا، حرکت لب هایش را میاو پی در پی می
 ای به آن زد و گفت: ی ماهی را پس از خریدن در دست گرفت و ضربهکیسه

 چه قشنگن نه؟  -
 غاشیه گلویی صاف کرد و نتوانست خراش در صدایش را مستور کند: 

 شناسی؟ جا رو می این  -
را بررسی کرد و بعد جیغ کوتاهی کشید و گل از  جا دخترک چندین لحظه آن

 اش شکفته شد: گل
 همون جایی که یواشکی میومدم دیدنت؟ سر چهار راه؟  -

ی تایید حرکت داد و همان لحظه کودکی کنار آن ها آمد و مرد سری به نشانه
 معصومانه گفت: 

 خوای؟ عمو گل می -
بکشد که ماهور با  خون زیر پوست مخاطبش دوید و خواست با تنفر فریاد 

لحنی مهرنواز آن ها را گرفت و پولی در عوض به او داد و موهایش را  
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 نوازش کرد: 
 مرسی عزیزم!  -

های برجسته و سرخ در اثر تغال لبخندی زد و شیرین زبانی  دخترک با گونه
 کرد: 

 فکر کنم شما بهشون گل بدید بهتره، انگار باهاتون قهره! -
 میان جمعیت گم شد. و دستی برایش تکان داد و 

های رز  ابرها تمنای آغوش داشتند و باران دلگیر اشک ریخت، ماهور گل
 قرمز را با حرکتی نمایشی سوی او گرفت و لب زد: 

 پذیری؟ی دلم کندم آیا میها رو بخاطر شما از باغچهحضرت ایناعلی -
ش  هایش را درهم فشرد و خواست پشت به او کند که مچ دست قطورغاشیه لب 

 در ظریف ترین زنجیر اسارت گیر افتاد.
 بخاطر شما سیبیل های زیبام و هم کوتاه کردم یه نگاه بنداز شاید پسندیدی! -

 برد! کرد و چه تلخ که دل میمانند کودکی هایش شرورانه شیطنت می
لبخند محو مقابل او تسلیم شد، دستی به خرمن موهایش کشید، ماهور خندید و  

 داد: خود پیروزمندانه تکان می ماهی ها را همراه
 میرغضب، افتخار دادید! -

و زمانی به خود آمدند که زیر درخت سرو ایستاده بودند و غاشیه با آسایش از  
 گفت: حضور او می

رسی،  هات میفردا به جواب میدونم که چقدر فوضولی، ولی صبر داشته باش  -
 ی روشن این راه تو بودی!فقط بدون که تنها نقطه 

 چون ماِه شب هستم، میشه یه اعترافی بکنم؟ -
ی او یک تای ابرویش را باال انداخت و خود را منتظر نشان  از سوال یکباره
 اش را از درخت گرفت و رخ در رخ او گفت:داد، دختر تکیه

گفت نترسم، تنهات نذارم، ولی  با اینکه ازت متنفر بودم اما یه حسی بهم می -
ردم شهریار، هرکی که باشی برای من همون رفیق با  خوشحالم که پیدات ک

 معرفتی، همونی که دوستش دارم! 
خواند، دیوانه وار و شادمانه، و غاشیه پشیمان از  حاجی فیروز هنوز هم می

 لمس او به آسمان چشم دوخت و زمزمه کرد:
 شاید تو تنها حقیقت زندگیم باشی!  -

 شکست. یدرختان خشک و عاری از برگ کمر زمستان را م
نگریست که ماشین مشکی رنگی نظرش را سوی  و غاشیه به دور دست ها می

 خود جلب کرد. 
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 اش ریز شدند. تکانی به خود داد و چشم های مشکی رنگ و مرموز گرانه
 شد. آری پس توسط افراد هایش تعقیب می

اش نبض برداشت، حال باید تیر  اش در جیب جا گرفتند و شقیقهمشت های قوی
 کرد. تاریکی رها می را در

های باران را حس کند که آرنجش در یک حرکت  ماهور دست دراز کرد تا دانه
 کشیده شد و در آغوش سراب فرو رفت. 

حرکت و سنگی برجای ماند و زمانی به خود آمد که سمفونی مرد کنار  بی
 گوش ناشنوایش شنیده شد.

 زنجیر رو از گردنم بکش، یاال! -
گونه  عقب نشینی و پس زدن او را داشت اما زمانی که ایننوا عزم دخترِک بی
 غرید یعنی سرکشی دیگر جایز نبود.شهریار می

های مصمم غول رعد آسا، ی پاهایش زمین نشستند و خیره در مردمکپاشنه 
های ظریفش گرفت و از هم که گسسته شد، با زنجیر سبک او را در پنجه

 در جیب کاپشن پنهان نمود. های مخاطبش به سرعت آن راحرکت ابرو
اما گرمای جهنمی که چندی پیش او را در بر گرفته بود را کجای دل خاک  

 ساخت؟!اش مستور میخورده
کرد که اطرافشان به لب گزید و پشت به او راه را ادامه داد، خداراشکر می

 دلیل باران خلوت و تاریک بود. 
زنجیر را در جای گرم خود   ای کرد،اراده عطسهشانه هایش جمع شدند و بی

 گفت: لمس کرد و غاشیه که حال با او هم قدم شده بود، محتاط و به آرامی می
شب، این رو تحویل  ۹توی پالک این زنجیر یه فلِش، فردا درست ساعت  -

 کنی! همونی میدی که براش کار می
 برق از سر گنجشک مچاله در خود پرید، هنوز هم انکار جایز بود؟ 

رو را  مأیوس سری تکان داد و ایستاد، اما غاشیه دل پیاده   مسکوت و
 رفت که آوای مرتعشی او را از حرکت بازداشت. شکافت و میمی
 شهریار! -

های کاپشن را نزدیک زدند، لبهاش بوسه میاشک ادغام شده در باران بر گونه 
 هم آورد و با همان لحن مذکور افزود: 

اهورم، رفاقتی که فقط دو هفته دووم داشت،  دیگه دنبال قصاص نیستی؟ من م -
 داری؟چرا اون نقاب لعنتی رو از صورتت برنمی

ها و لحن غاشیه  چکید اما با کشیدن دستی میان آنمرد از نوک موهایش آب می
 وار خود گفت: 

خوام این دو هفته رفاقت و دو هفته قساوت، بی خداحافظی رفتم اما دیگه نمی -
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 ل پیش برم. دفعه هم به روال قب
 اش جانب ماه درخشان چرخید و سوک لبش جمع شد: و تنه 

 بینمت!فردا همه چی مشخص میشه، می -
 آری آن مرد دیگر در باران نیامد،

 آنکه به ماهور سرمازده بنگرد.رفت بیاو می
 چگونه دلش آمد او را در این کوچه تنها بگذارد.
های روشن ماشینی از دور،  و دختر زمانی که به پشت بازگشت با دیدن چراغ

 ای توقف کرد اما آویز که بطری تزئینی بود، دهانش را باز گذاشت.ثانیه 
 پس شهریار او را دید که به تنهایی قصد رفتن کرد. 

به قطع یغما برای دعوا و مجازات او آمده بود؛ آب دهانش را بلعید و باالی 
ر را گشود و در صندلی  زد را فراموش کرد، القید و سرد دابرویش که دل می

کنار او جای گرفت، با نخ آستینش درگیر شد که یغما کاله را از سر برداشت و  
 اش در ماشین پیچید:صدای خشمگین

کس  من رو چی فرض کردی؟ انقدر خودخواهی که جز خودت به فکر هیچ -

 ات نیستی. حتی مادر بیچاره

 اون جاسوِس... . -

وهم و بهت کامل سمت او برگشت و خیره به نیم هایی فراخ از ماهور با چشم

 ی یغما لب زد: رخ کالفه

 چی؟ چی گفتی؟  -

 ماهور!  -

 غاشیه جاسوِس؟  -

مرد نفس عمیقی کشید و شیشه را پایین داد، حقیقت همان بود اما با چه مدرکی،  

 با کدام دستوری از جانب رئسای اصلی؟! 

جا وش آمده بود و حضوراً آنی تنگ خونش به جحتی رایان هم از این عرصه 

 رفت. 

 شد. البته اگر مانند قبل بازداشت نمی

 ای پلک بر هم گذارد و او هم فریاد زد: با جیغ بلند او، لحظه 

 خواد اون هتل رو بمب گذاری کنه! آره، جاسوسی که می -

قرار به ماهور ناباورانه مشت بر پاهایش کوباند و از فرط خشم و هیاهو بی

 حرف آمد: 

 بدون مدرک ُمهَمل نگو! -

تاِپ پر از کلمات هه، شاید یه مأمور نباشم، اما انقدر حالیمه که از اون لب -
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 رمزی، چیزایی دستگیرم بشه!

اما ماهور یقین داشت غاشیه حتی خود به قصد این کلمات را نمایان کرده و در 

 بینی بود! اختیار آن ها گذاشته، او همیشه غیر قابل پیش 

اش با قلبی  دت گرفت و یغما که شیشه را باال داد مخاطب بیچارهباران ش

  شکسته

 اش نالید: و هیاهوی بی سابقه 

 کنید؟پس چرا دستگیرش نمی -

ی ی او شگفت زده شد اما نگاه گرفت و خیره به سطل زبالهیغما از رنگ پریده

 بزرگ در خم کوچه، گفت: 

م سرخود عمل کنم، دومن با توجه به  تونهایی داره و نمیاول اینکه رایان نقشه  -

گزارش هایی که دادیم، هنوز دستوری از باال صادر نشده. راستی این که من و  

 ندید؟ 

 مخاطبش با جوش و خروش پشت چشمی نازک کرد و دست زیر چانه گذاشت: 

 کردی؟نه، چرا من رو تعقیب می -

 فرض کن نگرانت بودم!  -

بخار گرفته طرحی را کشید و در حال  ی دخترک با انگشت اشاره بر شیشه

 رویایی خود گفت: 

 ترسیدی دستم باهاش تو یه کاسه باشه! یا اینکه می -

 و گردن چرخاند و پوزخندی تقدیم او کرد و کالف کالم را کشید: 

 حتی نپرسیدی که وقتی اومد تو اتاق چه بالیی سرم اومد.  -

 و نوایی لرزان لب زد: اش گره خورد و با خطی بر پیشانیمرد نفس در سینه

از دور هوات رو داشتم و دارم، حتی دیدم که چجوری تو بغل خواهرت گریه  -

 کردی. می

 پس یه هکر واقعی هستی! -

 کشید گفت: ای کرد و همزمان که دستی را میاز لحن طنز آلود، او تک خنده

 رسم!به پای تو نمی -

کند به او داشت و دارد، نفوذ می ای در هک کردن قلباستعداد خارق العاده آری

گذارد تا هیچکس نداند چگونه مانند یک ماه  ای بر چشم هایش میآرامی و پارچه

 کند!اغوا و نابود می

و ماهور که خوِد داغانش را به خانه رساند در پاسخ سوال های مکرر خواهرش  

 تنها گفت:

 گرده. همه چی تموم شد، مامان فردا برمی -
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که برای نخستین بار به  های قبل بیدار ماند، با تفاوت این ند شبآن شب هم مان

 غاشیه می اندیشید، و با خود پیمان بست فردا حقیقت را از او بشنود. 

*** 

بست و دست به سینه و متوقع خطاب به ماهوری که فلش  آذین در را پشت سر
 کرد گفت: را به کیس وصل می

زودتر از تایم کاریم من رو کشوندی این چی هست که بخاطرش یه ساعت  -
 جا؟!این 

کرد تمرکز دخترک را به هم نزند، همان گونه  اما سکوت اتاق به او گوشزد می
 تر شد: اش همراه لحنش کوبندههای کفشکه توقع داشت آذین کوتاه نیامد و پاشنه 

 بخاطر تو از کار و زندگی افتادم، آخه مجبوریم اینجوری یواشکی بیایم؟  -
 بیا، بیا این رو بخون ببینم چی هست!  -

مانست، و خواهرش سراسیمه سوی او  تمام رخ ماهور مشابه به گچ دیوار می
 های عسلی رنگش کلمات انگلیسی را زیر لب خواند:رفت و با مردمک

- MI6 ! 

نگریستند که آذین بی فوت وقت موبایلش هردو گیج و مات مانده به مانیتور می
 د و کلمه را در گوگل جستجو کرد. را از جیب درآور
دید، آب دهان در گلویش پرید و به سرفه افتاد، ماهور  با خواندن آنچه می

 دستپاچه صدایش زد و او صندلی را برای نشستن نزدیک آورد.
حرکت مخاطبش او را وادار  خواهرش با سماجت علت را جویا شد، اما نگاه بی

 کرد تا خود دست به کار شود. 
گاه کمرش شد و باری  چرخیدند، میز تکیه ریصانه بر صفحه میچشمانش ح
 ی اول را خواند:دیگر کلمه

 سازمان جاسوسی انگلیس!  -
 اش فراری شد. پلک بر هم گذارد و گوشی از میان انگشتان لمس شده

 دادند. هیچ کدام واکنشی نشان نمی
 رد: خویی و جنون سری به طرفین تکان داد و چشم درشت کماهور با تند 

 تونه انقدر پست باشه، نه، اون خائن نیست! نمی -
 ای برداشت و در را گشود. فلش را به ثانیه 

هنوز بیرون نرفته بود که بازویش از پشت کشیده شد و خواهرش بود که با 
 گفت: هراسی النه کرده در جانش می

 کجا میری؟ -
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 آوای گنجشگ را با ضعف و بی گانگی شنید:های بیو لب
 ، دیدن غاشیه، ماری که حاکم اونجاست!جهنم -

 و چرخ را همراه خود بیرون راند.
وار عقب رفت و دیوار را چنگ  اش نهاد، بیچارهآذین دست بر پیشانی تب کرده

زد؛ باید مانع میشد اما پیش از آن نگاه های موشکافانه ی کارکنان را با پول  
 پوشاند.می

 ایش مرگ و عفونت میشد. ختم این قائله در گوش ه هرچند ناقوِس 
در سمتی دیگر ماهور با مشت به در می کوباند تا قفل آن شکسته شود، تا فرد 

 هایش را انکار کند.ها و حرفها، شنیدهپشت این دیوار، دیده

 شناخت و نه آبروی رفته را.دیگر نه دوربینی می
 دست کوچک و مچاله.اش که مجدد باال آمد؛ در به رویش گشوده و صاحب

 دوزخ پدیدار شد.
اش نداد، و در عوض چرخ را در شکم او  های عمیق و اغواگرانه نگاه به چاله 

 مهابا هل داد و داخل آمدنش مصادف با بستن در شد. بی
 کم آورده و مستأصل به حرف آمد: 

 بگو که جاسوس نیستی! -
های خاکسترش شهریار سیگار را در ظرف بلوری فشرد و خیره به آن و دود

 زد: لب 
 دونستم میای، یادمه یه بار معنی غاشیه رو... .می -
 جواب من رو بده!  -

اش برد و از پس شانه.های از فریاد او بی تفاوت، دست در جیب شلوار مشکی
 ی دختر را شکار کرد و گفت: ی خون گرفتهاستوارش چهره

تا  پوشونه غاشیه یعنی پوشش، ماری که تمام اتفاق های وحشتناک رو می -
 فریب بده! 

ام و برای چی  که چیکارهی این ها رو نشون بدم؟ این و تو توقع داری من همه
 اومدم؟ 

آمد تقلیدگرانه دخترک زبان را از سقف دهانش رها ساخت و حینی که پیش می
 پوزخندی زد:

  نه، اما چرا هیچ وقت نفهمیدم شهریار مرده؟! -
اش توسط او فشرده  دید که بدنه مرد دست پشت گردن برد و ماهور مار سیاه را

 شود؛ غاشیه با صدایی بم و رعدآسا گفت:می
دونی، پس  اش نمیبینی؟هنوز هیچی دربارهقلب مار درست همینجاست، می -



 
 

 www.cafewriters.xyz                             Page 120                                                               محدثه جهشیغاشیه | رمان 

 من رو هم نشناختی!
ماهور به خالکوبی خیره شد و دستانش میان راه، پشیمان، کنار پاهایش  

 گرانه بود:بازگشتند اما لحنش نوازش
 فهمی؟تو حیوون نیستی، آدمی می -
 با کسی که مثل یه جونور رفتار کنن چی؟ به اون چی میگن؟ -

هایش را چندین مرتبه تکرار و کنکاش کرد اما دست غاشیه که دختر حرف
اراده و متحیر لب  پایین افتاد و رد سوختی کمرنگی را که از آن نزدیک دید بی

 زد:
 این چیه؟  -

 گداز گفت: انبش بازگشت و با نگاهی جانحال شهریار بود که ج
 کنه!نیش، نیشی که آدم رو به حیوون تبدیل می -

 جا بود.زنگ موبایل هایشان حال غوغای ساکن آن 
اش تظاهر به های قدرتمندش جمع شدند و عکس احوال درونیپارچه در مشت

 تمسخر کرد و از باال به او نگریست: 
 حرف آخرت رو بگو و برو.  -
 ت متنفرم!از -
 منم، میری در رو ببند! -

و خواست مسیر دستشویی را پیش بگیرد که دخترک مچ دستش را گرفت و  
 راه بر او بست.

 خیالی؟چی تو سرته که انقدر بی -
پلک مرد پرید، انگشتانش سست شدند و عکس او فکورانه چانه اش را در 

 برگرفت: 
 شاید طعمه! -
 ذارم! دیگه نمی -

 هایش انداخت.رفت و چینی سوک لب و چشم  قدم به قدم
ای از موهای ماهور را گرفت و به پایین کشاند؛ خم شد و کنار گوشش  طره
 گفت: 

 تونی!وقتی االن مانع نشی، هیچ وقت دیگه هم نمی -
کرد برای نوازش شدن باید گارد را کنار گنجشگ شکست خورده خیال می

 غاشیه است، نه شهریار! بگذارد اما چرا به خود یادآوری نکرد او
 ی مرد کوباند و بران و غرولند کنان بدنش منقبض شد و گفت: تخت سینه 

 خائن عوضی، جاسوس پست! -
ای نداره، شاید بخاطر همینه که هیچ کس جای تو رو نگرفت،  ماِه شب سایه -
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 ات نبود!شبیه 
ح و  و چکشی که بر سرش کوبانده شد پلک بر هم زد و ماهور را دیگر واض

 دید، بازهم آن دردهای مزاحم. عیان نمی
سمت میز رفت و ساک دستی ورزشی را جانب دختر گرفت، مخاطبش با شک  

 و اکراه آن را پذیرفت و پیش از آنکه زیپ را بکشد شنید که غاشیه گفت:
 شاید این آخرین دیدار باشه، پس وقتی رفتی خونه بازش کن! -

دانست او این ال بود برود زمانی که میاما ماهور پا به زمین میخ کرد، مح
 کرد، باید مانع میشد اما چگونه؟! هتل و افراد هایش را راهی جهنم خود می

 ای داشت. کاش سایه 
 آوای موبایلش او را به خود آورد.

 بغضش را لعنت کرد و به نام خواهرش چشم دوخت. 
 ایستاد!به بهای اخراج شدن هم تا انتها می

ای باال انداخت و خطاب به مردی که سمت میز کارش شانهبا لبخند کمرنگی 
 وار گفت: رفت، عطوفتمی
نکنه مثل آخرین دیدار قبل، برام گل آوردی؟ اونم وقتی خودم از روی زمین  -

 برداشتم و تو نبودی! 
 چرخه، شاید نوبت تو هم بشه که اون رو زمین بذاری! روزگار می -

افتاد و حال رخ در رخ او با اخم ظریفی  معنی او به خندهدخترک از حرف بی
 توقف کرد: 

 من که نفهمیدم ولی چون آخرین باره میشه ازت عکس بگیرم؟ یادگاری!  -
آنکه توجهی کند،  کرد و بیهای کیبورد را لمس میغاشیه تند و سریع کلید

 ها زیبا بودند، به یاد می ماندند!. همیشه آخرینی تأیید تکان دادسری به نشانه 
ای نفس حبس کرد، به راستی سر شهریار به تکه سنگی اثابت کرده  دختر ثانیه 

 بود.
موبایل را از جیب بیرون آورد و دوربین را که روی او تنظیم کرد صورت  

اش تحکم آمیز هیچ خط و چینی در چهرهغول رعد آسا به آن سو بازگشت و بی
 گفت: 

 بیا اینجا!  -
ی او اد و منتظر کالم دیگر ماند که با اشارهماهور مبهم و سردرگم کنارش ایست

به سلفی، کنج لبش را از حصار دندان نیش رد کرد و موبایل را باال گرفت تا 
 خود و مرد نشسته بر صندلی هم در قاب جای گیرند.

لبخند زد و حواسش جمع غاشیه شد که جدی و عبوس، مانند کودکی لجباز، 
 خواست این گونه در عکس باشد. می
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 ره به لنز دوربین دستش را عقب برد و برای او بشکنی زد:خی
 خوبه گفتم یادگاری، حداقل برای اولین بار شهریار باش!  -

اش کنار رفت و حوالی لب هایش به باال مایل شدند؛ ای  و غاشیه نقاب از چهره
 رفت تا از قلب نداشته اش خون چکه نکند.کاش او می

زد از آنکه اعتراف به غیر  خند دندان نما میمطیعانه عمل کرد و ماهور حال لب
 قابل پیش بینی بودن او حقیقت داشت.

 عکس را که گرفت، اشک در چشم هایش حلقه بست.
ی ساک را در مشت فشرد و شهریار برخواست، در لب تاپ را بست و  دسته

هایش را  دست هایش از هم گشوده شد و زمانی که ماهور پشت به او اشک
 ت: زدود، گفمی

 خداحافظی میری؟بی -
اش را باال کشید و سمت او به عقب برگشت،  دخترک یکه خورده بینی

 های تنومندش، نیت آغوش داشتند؟ دست
 خورد. نه دیگر فریب نمی

 دارویی پس از مرگ سهراب بود، گفت: صاف و صامت با لحنی که مانند نوش 
داری، به کسی   ذارم بری، هرکی که باشی آدمی، دلآره، چون دیگه نمی -

 رسونی مگه نه؟ آسیب نمی
ای بی حالت مواجه بود و چه عذاب آور که خود هم حرف  اما با یک مجسمه

 هایش را باور نداشت.
هایش او را وادار به رفتن کرد، چرخ را در دست گرفت و  ریزش و آوار اشک

 دستگیره را که لمس کرد مرد طوطی وار باری دیگر تکرار کرد: 
 ظی میری؟بی خداحاف -

 حال سکوت عالمت رضا بود.
اما شهریار شانه هایش را در برگرفت و ماهور زمانی چرخید که راهی جز  

 حصار زندان آغوِش او نداشت.
 ادکلن نبود، عطر مختص به خودش بود.

 ی وداع بود؟!شناخت، مگر لحظهحال او را می
یک  خواست گوش زد کند که یک احمق است، آری حتم داشت غاشیه می

 بازنده، یک بازیچه! 
 گفت: 

 لرزی! هیچ وقت گریه نکن، حتی االن که بخاطرش می -
ی آرام بخش او جان های مرد تمنای خواب داشتند و مشامش از رایحهپلک
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گرفت، اما قلبش که نیشتر زد، سیبک گلویش تکان خورد و به ضرب عقب آمد  
ه در به رویش  و در را گشود، گنجشک رنجیده حال خواست کالمی بگوید ک

 بسته شد و او ماند و حسرتی گریبان گیر!
 رایان، یغمای آشفته و خشگمینش را سیبل نگاه خود قرارداد و گفت: 

ها به خطر آروم باش، حتی اگه اخراج هم بشم نمیذارم جون این بیچاره -
 بیوفته. 

ه  گذر ِد ما مدرک داشتیم، میگن اعتبار نداره؛ کافی نیست، چی تو سرشون می -
 خوان اون جاسوس بیشرف رو بگیرن؟!که نمی
ای با چشم های از حدقه در آمده و خوِن دویده در صورتش، صحبت  گونه
 کرد که هر لحظه امکان سکته کردنش وجود داشت. می

 رایان که لب برای تسلی او گشود در با آوای مهیبی صدا داد. 
 خود دید. مهابا آن را باز کرد و گنجشک لرزان را برابریغما بی

 آذین هم، حال کنارش ایستاده و از موضوع با خبر بود. 
 دخترک نفس زنان فلش را سوی او گرفت و پس از توضیح تمام موارد افزود: 

ی جاسوس، از چیز های  تا دیر نشده باید این رو ببینیم، راستش ما جز کلمه -
 دیگه سر در نیاوردیم!

 سیستم نشست.  تعلل گرفت و پشتیغما آن شی  کوچک را بی
خواند در سمت  دوربین زوم شده بر اتاق غاشیه در طرفی و اطالعاتی که می

 دیگری بود.
 سیم را در دست گرفت و پیش از آنکه بیرون برود گفت:رایان بی 

جا خبر بدم تا قبل اینکه اون مرد فرار کنه، تمام راه های باید به مدیر این  -
 مخفی رو ببنده!

 ها هیچ است. رپا شد، آن ها تازه پی بردند خیلی از دیدهی حقیقی که بزلزله
اش ماهور و آذین همزمان و نگران خطاب به یغما که عرق سرد بر پیشانی

 نشسته بود، گفتند: 
 مادرمون... .  -

مرد به وضوح ناشنوا شد و دیگر نشنید و آن هم به دلیل کلماتی که قابل هضم  
 نبود.

دار از پشت،  ای که صندلی چرخواست؛ به گونهها، تهاجمی برخبا اتمام نوشته 
 پخش زمین شد.

 اراده و هراسیده عقب نشینی کردند. ها بیجانب آن ها که چرخید دختر
ساک، در دست ماهور شده بود، خیز برداشت و آن را به کناری  حال متوجه

 پرتاب کرد، فریاد غریوش اتاق را در برگرفت:
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نگفت! مگه ماهم توی اون خراب شده کار   چرا... چرا هیچکس هیچی به ما -
 کنیم؟!نمی

و مانند کسانی که دچار زوال عقل شده باشند زیپ ساک را کشید و هر چه در  
ها را در گوش هایش  آن بود را بیرون ریخت، بمب جا مانده درون آن، جیغ

 پراکنده ساخت.
ی شده و ی شیطان نما قابل پیش بینی بود، بمب خنثهای آن غاشیه تمام کار

 ها را پرت کند. اما از چه؟ از او؟ فلشی که حواس آن
ای، اسلحه را از کشو  یا حسین گویان آن هم از سر ناباوری و ترس ناشناخته 
ای به عقب اش لحظهدرآورد و همین که قدمی برداشت، پشیمان و نادم نیم تنه 

 ها گفت: چرخید و رو به آن
 اید!کنم هرچی که شد، بیرون نیخواهش می -

جان همدم  رفت و در که بر هم برخورد کرد، ماهور به عکسی که حال بی
 سرامیک های سرد بود، نگریست، شهریار چه کرده بود؟! 
 در آن هیاهو واجب بود بماند و شیون کنان اشک بریزد؟!

 نه به قطع دوام نمی آورد. 
یت دار بر صورتش شکاهای نمآذین عالم از عمل او سد راهش شد و با اشک

 کرد: 
 رفتی بسه!ذارم بری، هرچی سرخود پیشنمی -

تاب شد و با حرص و اهریمن رخنه کرده بر وجودش، او را به اما ماهور بی
کردند و زمین را زیر  ی پاهایش درد میکناری پرتاب کرد و بیرون دوید. پنجه

 گذاشت. پا جا می
 ها، اتاق غاشیه را اشغال کرده بودند.ما مور

ها با مالیمت و آرامش  انش را پوشاند و قدمی که برداشت یکی از آنبا دست، ده

 گفت: 

 هاتون!خانم اینجا خطرناکه، برید تو اتاق  -

گردن کشید و شهریار دیگر، پشت میز مخصوص خود نبود؛ دیگر رخ در رخ 

 او نبود تا طلبکار و متکبرانه بگوید: 

 »چیکار داری؟!« 

 کسی... کسی رو دستگیر کردید؟ -

 نواخت.اش، هنوز هم میراشکر که گلوی خشکیدهخدا

 مرد سری به طرفین جنباند و گفت:

 فرار کرده!  -
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  همان چند کلمه کافی بود تا دخترک با دو حس متضاد، تشکری کند و برود.

دادند، پایین می آمد، توجه به مامورانی که اخطار میهای اضطراری بی از پله

ی آخر را تا مرز سقوط کردن پیش رفت اما ه تا خودش را به رایان برساند، پل

 ها منجی شدند. نرده

شدند به آن سمت  به اولین طبقه که رسید با دیدن دو مردی که سوار ماشین می

 دوید و فریاد زد: 

 تو رو خدا وایسید! -

یغما پریشان حال سوی او بازگشت و خواست ممانعت کند که رایان برای عدم 

 تعجیل آمیز لب زد:از دست رفتن زمان تند و 

 زود سوارشید!  -

 و خود نشست و ماهور در صندلی عقب جای گرفت. 

ی خود کشید و ماشین که با سرعت یغما، دستی روی صورت یخ زده

هایی فراخ از وحشت به جلو خم  آوری به حرکت در آمد، دخترک با چشمسرسام

 شد و گفت: 

 ؟ دونید غاشیه کیهتوی اون فلش چی بود؟ شماها می -

  فقط بدون که جاسوس انگلیس نیست! -

ماِه تابان، نگاه میان آن ها چرخاند و رایان خشمش را با مشتی بر فرمان بروز  

 داد و با اکراه افزود: 

ی اطالعات انگلیس بود، و غاشیه چند سال جاسوس ایران بود  اون فلش همه -

 و... به ما نگفتن! 

 خترک در اغما رفته سخت بود! آن همه شوک و حرارت آتِش نا آگاهی برای د

هیچ توجهی وصل  سمفونی مرگ که تنها موزیک ماشین شد، ماهور تماس را بی

 تپید؟کرد و قلبش چرا هنوز هم می

 ماِه شب!  -

ای کمر صاف کرد که سرش به سقف ماشین اصابت کرد اما هول و بغض  گونه

 کرده، لکنت کنان لب باز کرد: 

 ... شهریار. شه -

گذشت، به پشت  ها میگاز را فشرد و از میان انواع ماشین و موتورغاشیه پدال 

 گفتند.ای در صندلی عقب به او درود مینگاهی انداخت؛ بمب ها درون کیسه

ها تمامی خنثی باشند ها بودند و طبق معامله قرار بر آن بود که بمبها آنحقیقی

کرد،  ستان باید تغییر می تا جاسوس های اصلی را به دام بیاندازند، اما پایان دا

 ی او، زجرهایش، زخم هایش و عذابش!داستاِن زندگی حقیرانه 

 لبخند زد، اما واقعی و نه ظاهری!
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نقاب غاشیه را همراه سیگار از پنجره بیرون انداخت و حال شهریار بود که  

 گفت: می

د  من جز یک نفر هیچکس رو نکشتم، اما تو رو چرا، مادرت رو که تا االن بای -

 خونه باشه رو چرا!

 کرد. ماهور اشک ریخت و رایان شماره را ردیابی می

 مرِد پیروز این روزها، خندید و ادامه داد: 

کنم لجن سرتاپام رو گرفته، باید پاک بشم، کار من خیلی وقته که احساس می -

 تموم شده؛ و تو برای دستمزدم کافی بودی! 

م گاز بده، شهریار مغموم و گرفته چشم  یغما امیدوارانه فریاد میزد، پیداش کردی

 اش را جمع کرد و ماهور دست روی سینه گذاشت و گفت: های سوزاننده

رو نجات دادم و چجوری   نمیذارم دیگه بری، بس نبود اون همه زجر؟ من تو -

 دلت میاد من رو بکشی؟ 

ماهِی بیرون آمده از تنگ تقال کرد و برای قطره آبی، بال بال میزد و غول 

 روح به تایمر بمب که بر دو دقیقه بود نگریست و پلک فشرد: بی

ای کنارت نیست تا عذابت بده، این نقاب حاال افتاده؛ این مار، تو  دیگه غاشیه  -

آتیشی که براش درست کرده بودن قراره بسوزه. هیچ وقت غاشیه نباش. نقاب و 

ختم. همون ماِه  پوشش نباش. خودت باش، همون پرستویی که قلبم رو... بهش با

سوزه و شاید شبی که روشنایی رو تو اوج تاریکی نشونم داد! تماِم من داره می

 االن طعم زندگی رو بتونم بچشم.

ی جلو ماشینی را دید که با تایمر عدد یک دقیقه را نشان داد و غاشیه از آینه 

راند زهرخندی زد، گل رز خشکیده بر داشبورد  حصر سمت او میسرعتی بی

برداشت و ماهور هق هق کنان پنجره را پایین کشید و سر بیرون برد، و مرد   را

 گفت: با آوای سست و رو به افول می

کنی وقتی مگه رفیق نبودیم؟ خب چرا من هم مثل تو ثابت نکنم؟ چرا گریه می -

دونی حالم خیلی خوبه، خیلی بهتر از وقتایی که تحقیر میشدم؛ برچسب گدا  می

خوردم وقتی برای پول بیمارستان مادرم، التماس د. زمین میرو پیشونیم بو

 کردم! می

 انداخت پی در پی فریاد زد: توجه به باد هایی که مقنعه اش را میدخترک بی

  وایسا، جون ماهور وایسا! -

 داد. و ضبط ماشیِن شهریار آهنگی را خواند که تایمر بر سی ثانیه نشان می

 »یه پنجره با یه قفس، 

 حنجره بی هم نفس،یه 
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 سهم من از بودن تو، 

 .ست همین و بسیه خاطره

 تو این مثلث غریب، 

 ستاره ها رو خط زدم؛ 

  رسم،دارم به آخر می

 از اونور شب اومدم... .«  

ماشین از مسیر منحرف شد و دیگر دستان ظریفی نبود تا او را نجات دهد، تا  

صادف شد با انفجار  نفس را برگرداند، چشم بست و سقوطش درون دره م

 مهیب! 

ها ماهور رایان دست بر سر نهاد و یا خدای بلندی گفت، توقف کرد و پیش از آن

 بیرون پرید، ماهِی کنار تنگ دیگر نفس نداشت، و تنها جان داد.

گنجشگ بی بال به باالی دره رسید و به دود هایی که از زندگی شهریار آکنده  

 شدند نگریست. می

 داشت بازوهایش از پشت گرفته شد و یغما نالید: قدم دیگری که بر

 تونی بری!نمی -

 و ماهوِر مات مانده مجسمه وار تکانی به خود داد و خندید: 

غاشیه... غاشیه داره میسوزه نه شهریار! اون زندست، خودش گفت میخواد   -

 زندگی کنه! 

 : ی رایانی که اشک در چشم هایش جمع شده بود را گرفتو رها که شد یقه

شنوم، داره  هاش رو میتو قول دادی، تو رو خدا نجاتش بده، صدای نفس -

 کنه!صدام می

 و لب دره خم شد و از اعماق قلب فریاد زد: 

ی آخر ببینمت، بازهم از من فرار  نامرِد بی معرفت بازهم نذاشتی لحظه -

 کردی. 

و زانو هایش با سنگ های ریز برخورد کردند و خاک ها در مشت ظریفش 

 جمع شدند، او فداکار بود؟ یا شهیِد سرنوشت منحوسش؟

دنیا دور سرش چرخید و بند ناف بغض دور گلویش درهم پیچید، عکس گلوله  

در جیب مانتویش را درآورد و پسرک غمگین با لبخندی تراشیده بر لب را دید، 

ها دیدگانش را تار کردند و پسر محو شد، دخترک در  آمد، اشکبوی خون می

 سوخت!  چشمان او آرمید، و غاشیه هنوز هم می سیاهی

*** 
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رزهای سرخ و سفید را بر سنگ سرد و تیره نهاد و کمر صاف کرد و نام او  
 را که حک شده بود، زیر لب خواند: 

 شهریار کیانی.  -
 گذشت، هفت ماهی از نبود او می

ه  نبود یک رفیق، یک همدم، یک شهری که حال تنها یارش را جا گذاشته بود.ب
 مادرش نیم نگاهی انداخت، چادر بر سر و قرآن به دست کنار قبر نشسته بود.

ای خواند و در همین حین کالم به ظاهر بی معنی، غاشیه را به یاد آورد فاتحه
 گفت: که می

 چرخه شاید نوبت تو هم بشه که اون رو زمین بذاری!«»روزگار می
 .اما او دیگر از گل ها و رزهای دنیا تنفر داشت

 دانست عطر گل هم دوری ابدی می آورد. گاه نمیو هیچ
ی مادرش  ای را کنار گردن محکم کرد و دست بر شانهی روسری سرمهگره

 ی خود کرد، مهرنواز لب زد: گذاشت و او را که متوجه
 بریم؟  -

 اش را پس زد و برخواست. های روان بر گونهمخاطبش اشک
 و هم قدم شد و غرغر کنان گفت: ی عاری از شکالت با اآذین با جعبه 

 این بچه ها همیشه مزاحمن! -
ماهور اخم غلیظی میان ابرو نشاند و خواهرش شکالتی در دهان چپاند و شال 

 سرکش را روی سر انداخت: 
های پرن رو جعبه انگار قحطی زدهکنم همچین میچیه خب؟ دارم تعارف می -

 سومالی... . 

 ف نزن. زشته نزدیک ماشینیم دیگه حر -

با تشر ماهور سکوت را برگزید و پشت چشمی نازک کرد، سوار ماشین که 

 شدند، یغما از آیینه نگاه میان آن ها گرداند و با لحن طنز آلودی گفت:

 شده؟ دوباره چی -

آذین هنوز نخستین کلمه را بر زبان نیاورده بود که پهلویش توسط آرنج ماهور 

مادرشان که روی صندلی جلو نشسته بود   نوازش شد و آه از نهادش برخواست،

 گردن چرخاند و با چشم و ابرو گوشزد کرد حفظ آبرو کنند.

را خطاب قرار داد   گنجشک مچاله در خود درختان گذرا را دید میزد که مرد او

 و گلوله های کالم آذین در نطفه خفه ماند. 

 راستی از موسسه چه خبر؟ -

اش بازگشت؛ حینی که با لحنی آرام و سینه دخترک تکان خفیفی خورد و نفس به 
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 گفت: مالیم می

جا کار تونستم اونموافقت کردن که اسمش شهریار باشه، با کمک شما نمی -

  کنم، همینطور آذین که به کارش برگشت، واقعا ممنون!

اش گذراند و دنده را  رنگ و لعاب او را با چشم های کویرییغما صورت بی

 عوض کرد و گفت: 

 ن هم از وزارت اطالعات استعفا دادم! م -

آذین فارغ از حرف هایشان مشغول چت کردن بود و ماهور با چشمانی گرد  

 شده به جلو مایل شد: 

 چی؟ آخه... چرا؟ -

خوام بدون دردسر و در  چون خیلی چیزها دیدم که این مسیر رو کج کردم، می -

 ام زندگی کنم. آرامش با خانواده 

با مفهوم او را نادیده انگاشت و مجدد به پشتی صندلی تکیه  دختر لحن مغموم و 

 داد و آه کشید: 

ها دستگیر ی ما یه تلنگر وارد کرد، اینکه اون جاسوس اون فداکاری به همه -

 شدن، اون اختراع ها تو گینس ثبت شد و به پیشرفت کشور کمک کرد. 

 رفتن شهریار مثل بودنش بی بها نبوده و نیست.

ود نجوا کرده باشد پلک فرو بست و لبخندی کمرنگ بر لب  گویی که با خ

 کاشت.

ها را های او جنباند و مادرشان دوردستی تایید حرف مرد، سری به نشانه

 نگریست. می

ماشین که توقف کرد، آذین موبایل را لحظه ای از کنار گوش پایین آورد و با  

 خانه تند کرد. گفتن » دستت طال « پس از مادرش، پیاده شد و قدم سمت 

ماهور زیر لب تشکری کرد و در را که بر هم زد، یغما با بوق نسبتا بلندی که  

 کنان لب زد: باعث ترس و هراس او شد خنده

خوام برای همیشه برگردم به شهر خودمون شیراز، خواستم بگم از  فردا می -

 دور حواسم بهت هست پس مراقب خودت باش.

های رک دیدگانش را پوشاند و خوشا به حال اشک های خرمایی و بلند دختچتری

 رقصان.

زدند، زبان روی لب کشید و  اش بوسه میهای مشکیهای پاییزی بر کفشبرگ 

 خیره به او پس رفت و زبان لغزید تا بگوید:

 طور... به سالمت. توهم همین -

 حتی شک داشت که جواب درستی داده باشد، آن ها را هم با اجبار پرانده بود.

 سایه! رفت و ماه به راستی تنها می ماند، ماِه بیپس او هم می
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 کرد؟! دست سوی او تکان داد و چرا شهریار جای او خداحافظی می

های استوار و لبخند کج او را در رفتن ی جدی و شانهچرا با همان چهره

 کرد؟! همراهی می

 کرد کابوس هایش تمام شده است. چه خیال واهی که فکر می

 کرد.کرد، هرچند شب رهایش نمیفرار می باید

ای وجود نداشت، نقاِب  ی باد کنار زده شدند و دیگر غاشیه های مو به وسیلهطره

   غم را پس زد و لبخند زنان و پشت به او هم قدم با برگ ها شد.

 پایان 

   ۱۴۰۰اسفند  ۲۸

 حرف اخر:
غاشیه، نشون  اسم رمان در اصل به معنی پوشش و نقاب بود؛ نه شخِص 

هایی که به ها هستن که فریب بدن با همون غاشیه ی اینکه هنوز خیلیدهنده
 صورت دارن. 

کشن شاید شیرین نباشه و کنار  اینکه عاقبت شهریارها و کسانی که زحمت می
 گذاشته بشه و هیچکس هم نفهمه اون هایی که از جونشون گذشتن کی بودن. 

اما حقیقت تلخیه که هزار فداکاری و ثمره  شاید پایان این رمان غمناک باشه 
 درون خودش نهادینه شده. 

تونه زندگی هامون با یک طوفان زیر و رو  اینکه اگه مراقب نباشیم چقدر می
 بشه.

 مثل ماهوری که خیلی اتفاق ها و زجرها رو تجربه کرد.
رمان صرفاً فریِب حس های خوب مطلق نیست و بعضی وقت ها این حقیقته  

 بخشه.تاب معنا میکه به ک
 در انتها امیدوارم از خوندن این رمان لذت برده باشید.

 

*** 
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 صوتی  و متنی کتاب  دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به    ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 بپیوندید مجموعه کافه نویسندگان 

 

 رایگان  راهنمایی و نظارت و نقد✅

  اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما  به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

  می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

  سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال را اثرتان

 

 رایگان  ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود  می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان 

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

  نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان  های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر  از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال  صورت  به  اصلی  سایت   در  رسمی  صورت  به   شما  کتاب  نشود،   تایید  چاپ  جهت  شما  اثر  اگر

 هم   را خودتان توافقی قیمت با  فروشی ی نسخه توانید می که  است  این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 . کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در
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 .ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و  کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت  خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به  که  انتشاراتی  که  چرا  کنید،  بیرون  سرتان  از  را  کنید  خرج  کتاب  چاپ  برای  خودتان  که  آن  فکر

 انباری  در  ها  کتاب  آوری  جمع  و  آثار  نرسیدن  فروش  به  منجر  کنند  می  چاپ  را  اثری  نویسنده  ی  هزینه

  و   شود  تمام  شما  نفع  به  چیز  همه  کنیم  می  سعی  راهنمایی  و  مشاوره  با  ما  شود،  می  زیان  و  ضرر  و

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در

 

 اطمینان  و اعتماد✅

  انجمن   است،  امانت  ما  دست  سپارید  می  ما  به   را  اثری  اگر  و  باشد  می  محفوظ  ما  انجمن  در  شما  اثر

  داشته   توجه.  کند  می  رعایت  را  آنان  و  گذارد  می  احترام  نویسنده  حقوق  تمامی  به  نویسندگان  کافه

 در  خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 منتشر  یا  چاپ  خودتان  اسم  با  تا  بسپارید  ما  دست  به  راحت  خیال  با  را  اثرتان  توانید  می  نویسندگان  کافه

 .شود

 

 اسالمی  ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی  ارشاد  وزارت  نظر  زیر   و  قانونی  صورت  به  نویسندگان  کافه  مجموعه  های  فعالیت  تمامی

 . گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها،   نماد  روی  بر  کلیک  با  توانید  می  صفحه  پایین  قسمت  فروشگاه،  و  سایت  اصلی  ی  صفحه  در

 . کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران  بهترین با داد قرار✅

 ما .  ایم  بسته  داد  قرار  شما  آثار  رایگان  چاپ  جهت  کشور  های  ترین  معتبر  و  ناشران  بهترین  با  ما

  رساندن   ثمر  به  و  نتیجه  بهترین  راستای  در  و  کنیم  می  ارسال  ها  انتشاراتی  برای  چاپ  جهت  را  آثارتان

 . بود خواهیم شما همراه هایتان تالش
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  که   کنیم  می  انتخاب  چاپ  جهت  را  انتشاراتی  شناخت  طبق  محتوا،  و  ژانر   و  اثر   نوع  به  توجه  با   ما✅

 های  رمان  بیشتر  انتشارات  یک  مثال  برای  باشید،  داشته  بیشتری  شانس  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با

 . کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 دینی،  ادبی،  علمی  های  کتاب  بلکه  نیست  شعر  و دلنوشته  رمان  به  محدود  ما نویسندگی  انجمن  فعالیت

  تمامی ... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی،  خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی،

 . دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه

 

 " هایتان تالش رساندن  ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 . باشید ارتباط در ما

 شود  منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما
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